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Hermed afsluttes dette 4 binds værk, som består af følgende bind: 

Bind A I del. Den almindelige byhistorie 1 Bind. Tiden før år 1800. 823 
sider. Ill. 1948. Pris 20 kr.

Bind A II del. Den almindelige byhistorie 2 bind. Tiden 1800-1945. 520 
Sider. Ill. 1945. Pris 5 kr. (NB. Dette bind udkom som jubilæumsskrift i 
anledning af byjubilæet 13. maj 1945 under Titel ”Grenå i Fortid og Nu-
tid“, men er nu udsolgt som separatbind og sælges kun i forbindelse med 
det hele i værk).

Bind B. En personalhistorisk-topografisk beskrivelse af byens ældre ejen-
domme og deres beboere gennem tiderne. (Søndergade, Torvets sydside og 
Storegade). 500 sider. Ill.1938. Pris 14½ kr. Udsolgt.

Bind C. Fortsættelse af Bind B. Indeholder resten af de gamle gader: Lille-
gade, Torvet, Østergade, Nørregade, Kalnnikegade m.m. samt markjorder-
ne og de gamle marknavne. Desuden havnens historie i samlet fremstilling 
fra omkring år 1100 til nutiden. 944 sider. Pris 45 Kr.

De 4 bind udgør i alt ca. 2800 sider med ca. 1200 illustrationer. Desuden 
foreligger følgende bøger, som ikke hører sammen med 4 binds serien.

Grenå i Tekst og Billeder: Grenå Bys Historie i korte træk. 1951. 120 sider. 
Pris 7½ kr. En meget rigt ill. bog, fornemt trykt på krideret papir. Bogen er 
en letlæst og kortfattet udgave af Bind A 1+2, tænkt som erstatning for det 
udsolgte jubilæumsskrift.
Den er velegnet som ”Vejleder for besøgende“ og som ’’Gavebog“.

Fra det gamle Grenå. Bind I-III. Særtryk af en lang række avis- og tids-
skriftsartikler fra ca. 30 år. (1924-57) ca. 800 sider, fordelt på 3 bind à 8  kr. 
Kun få helt komplette eksemplarer er tilbage.

Grenå Bys Historie 1-4 Bind
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Christiansen & Jørgensens Bogtrykkeri, Grenå.

Til hjælp til trykning af dette 4 binds værk om Grenå, hvor-
af det afsluttende bind hermed foreligger, er i årenes løb 
med tak modtaget understøttelse fra mange sider, nemlig 
følgende: Den Grevelige Hielmstierne-Rosencroneske 
Stiftelse, Sparekassen for Grenå og Omegn, Banken for 
Grenå og Omegn, Byfesten 1939 og direktionen for Otto 
Mønsted A/S, København. Sidstnævnte i venlig erindrin-
gom, at firmaets stifter som ung mand lærte handelen i den 
gamle købmandsgård på Torvet (nu ’’Djurslands Muse-
um’’), og at både hans og fru Mønsteds slægt (Brocherne 
og Brogerne) i et par århundreder var bosat i Grenå og spil-
lede en betydelig rolle i byens historie. 

Endelig - og frem for alt - Grenå by og byråd, som fra 
første færd og gennem alle årene har ydet store bidrag til 
hjælp til bogens trykning. 

For denne økonomiske støtte fra alle de nævnte sider 
- uden hvilken udgivelsen af dette omfangsrige værk over-
hovedet slet ikke ville have været mulig - bringer jeg her-
med ved afslutningen en hjertelig tak.

      Carl Svenstrup
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Hermed afsluttes sidste bind af Grenå Bys Historie, som er udkommet i 25 
hæfter i løbet af årene 1933-57, og som indeholder ca. 2800 sider.

Stoffets ordning i to hovedafdelinger
Byhistorien udgør hermed 4 store bind, som falder i to helt adskilte og ret 
forskellige afdelinger. Bind A I og A II. (NB. sidstnævnte er ganske nøj-
agtig samme bog som jubilæumsskriftet, blot med andet omslag). De er en 
direkte fortsættelse af hinanden og udgør altså en helhed. Deraf udkom det 
ene bind i 1945, det andet i 1948.

Bind B og Bind C er ligeledes samhørende og danner fortsættelse af 
hinanden. Deraf udkom Bind B i 1938 og Bind C nu i 1957.

Bindene A I og A II
fortæller det, som man plejer at kalde den almindelige Byhistorie, altså en 
fortløbende, sammenhængende skildring af byens historie fra den fjerne 
oldtid og frem til vore dage. Heraf behandler I halvbind tiden indtil ca. 
år 1800 og II halvbind (d.v.s. jubilæumsskriftet) tiden 1800-1945. Det er 
altså, hvad man kunne kalde byens historie på langs.

Bind B og nærværende Bind C danner ligeledes tilsammen en helhed, 
men er en byhistorie af en helt anden art. Den supplerer og udfylder Bind 
A og er, hvad jeg i bogens undertitel har kaldet En personalhistorisk-topo-
grafisk Beskrivelse af Byens ældre Ejendomme og deres Beboere gennem 
Tiderne. Det er altså en omtale af byens ældre bygninger, gade for gade 
og hus for hus. Heraf skildrer Bind B Søndergade, Torvets sydside og Sto-
regade, Bind C resten af de gamle gader samt markjorderne, havnen og 
Havnebyen. Det er altså, hvad man kunne kalde byens historie på tværs.

Det ligger helt uden for bogens plan at beskrive den nye del af byen. 
Dog er der på enkelte steder anført nogle få orienterende oversigter, men 
ellers forbyder sidetallet at komme ind på dette område.

Bind B og C
fjerner sig, som enhver kan se, meget stærkt fra den almindelige og an-
erkendte type på købstads beskrivelse. Det er et forsøg, som jeg ikke har 
set anvendt i andre købstads historier. Men det har for mig haft den store 
fordel, at en mængde småtræk og enkeltheder - delvis af betydelig kultur-
historisk værdi - om begivenheder og personer, som det ellers ville have 

Forord
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været svært et finde en passende ramme til, derved på naturlig måde har 
kunnet føjes ind i en fortløbende beskrivelse.

Det har tillige givet mig lejlighed til at fremføre mange biografiske op-
lysninger om en lang række af byens mere kendte og fremtrædende men-
nesker fra det sidste par århundreder og til at skildre det liv, som levedes i 
de gamle gårde og huse såvel rige som fattige. Bogen vil formentlig derved 
tillige have værdi som en personalhistorisk håndbog, idet alle personer, 
hvorom der er fortalt noget som helst ud over selve navnet, er opført alfa-
betisk i de bag i bøgerne anbragte personregistre.

Dertil kommer, at det meget store billedstof (ca. 1200 illustrationer), 
som jeg i løbet af en menneskealder har samlet, dels ved egne fotograferin-
ger, dels som gave eller lån fra en mængde ældre og yngre medborgere, på 
den måde har fået den rette ramme og den bedst mulige placering. 

Det er ganske givet, at billedstoffet spiller en meget betydelig rolle i et 
værk som dette, dels ved at oplyse og oplive teksten, dels ved at levende-
gøre beskrivelsen af de mange gamle gadepartier. Og hvad portrætterne 
angår, viser de foruden de biograferedes ansigtstræk mangt og meget om 
tidligere tiders moder både med hensyn til klædedragt, håropsætning og 
skægprydelse.

Gentagelser
Ved den nævnte deling af stoffet i de to paralleltløbende hovedafdelinger: 
den ’’almindelige historiske“ og den ’’topografisk-personalhistoriske“ har 
det ikke kunnet undgås, at adskillige begivenheder, nærmest for sammen-
hængens skyld, kommer til at ’’optræde“ på to steder, dels i Bind A 1 + 2, 
dels i Bind C + B. Jeg har derfor overalt, hvor dette er tilfældet, bestræbt 
mig for, at det ikke skulle blive til rene gentagelser, men derimod det ene 
sted til en fyldig omtale og det andet til et kort resumé eller ganske simpelt 
en henvisning. 

Bogens dobbelte formål
Det er mit håb, at bogen nu, da den foreligger afsluttet, kan fyldestgøre 
et dobbelt formål, som jeg fra første færd har haft for øje: Dels at bogen 
skulle være en pålidelig og fyldig håndbog angående alle de vigtigere be-
givenheder, som er passeret i byen i dens hen mod 600 årige levetid som 
købstad. Dels - og ikke mindst - at den skulle være en læsebog for den 
jævne mand. En bog, som kunne læses som en fortælling uden særlige, 
boglige forudsætninger, og som kunne bidrage til at styrke interessen for 
og kærligheden til den lille by, hvis børn vi er. 

Overskrifterne
Det er bl.a. med henblik på den sidstnævnte benyttelse, at bogen fra først 
til sidst er forsynet med de talrige små overskrifter foran hvert lille afsnit, 
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som giver et kort overblik over indholdet af stykket. Formålet dermed er 
dels en forhåndsorientering, dels et tilbageblik.

Men de skulle tillige gøre det muligt, at læserne ikke behøver at være 
bundet til at læse bogen fra ende til anden for at få en sammenhæng. Det la-
der sig meget vel gøre at nøjes med overskriften for de afsnits vedkommen-
de, som læseren overhovedet slet ikke har interesse for, eller som måske 
blot ikke interesserer i øjeblikket. Endelig skulle disse mange overskrifter 
tillige lette værkets anvendelse som opslags- og håndbog.

Nulevende personer
Det vil bemærkes, at der ved valg af illustrationer er fulgt det princip, at der 
i almindelighed ikke bringes portræt af nulevende personer. Ligeledes, at 
disse kun omtales i yderste korthed og kun med nævnelse af rent konkrete 
oplysninger, nærmest i forbindelse med ejendommens eller virksomhedens 
historie. Enhver nærmere omtale eller bedømmelse er undgået af ganske 
selvindlysende grunde.

Forfatterens tak
Efter disse rent praktiske oplysninger angående bogens plan, form, udgi-
velse m.m. har jeg et par andre bemærkninger på hjerte til dette forord.

Jeg bringer en hjertelig tak til de forskellige institutioner og personer, 
som på mange forskellige måder har hjulpet mig med dette værks udarbej-
delse og udgivelse. Foran har jeg allerede takket for den økonomiske støtte 
til hjælp til bogens trykning.

Uden denne ville et så omfangsrigt værk aldrig have kunnet udgives og 
i hvert fald ikke til en så forholdsvis minimal hæftepris, hvorved det har 
været overkommeligt at anskaffe bogen for enhver, som har interesse for at 
vide besked om byens historie.

Men også for hjælp ved forarbejderne og udarbejdelsen er jeg i taknem-
lighedsgæld til mange sider. Først og fremmest må jeg nævne tre gamle, 
længst afdøde Grenå-drenge nemlig pastor Richter i Vejen, løjtnant ex. po-
lyt. J. Jensen og malermester E. Hartmann i Grenå, som jeg allerede har 
mindedes med tak i forordet til Bind A I. Jeg føjer dertil en fjerde: Maler-
mester Chr. Zebitz, som har givet mig - meget interessant stof til Lillegades 
historie. 

Men i øvrigt skylder jeg en række andre enkelt personer tak for hjælp 
og meddelelser om specielle emner. Det gælder bl.a. bankass. Åge Brandi 
og afdøde maskinm. Niels Juul, København, som har foretaget en del af-
skrifter til mig på rigsarkivet bl.a. af de ældste folketællingslister og andre 
vigtige fortegnelser.

Af institutioner må jeg først og fremmest nævne Landsarkivet i Viborg 
både under dets tidligere chef, nuværende rigsarkivar Svend Åkjær, Kø-
benhavn, og dets nuværende chef, landsarkivar Johan Hvidtfeldt. Jeg har 
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i landsarkivet mødt en udstrakt hjælpsomhed, ikke mindst ved, at man har 
åbnet mig adgang til benyttelse af en mængde vigtige protokoller og arki-
valier ved deponering af dem her i Grenå, dels på dommerkontoret, dels 
på biblioteket. 

Også Rigsarkivet og Nationalmuseet skylder jeg tak for oplysning og 
vejledning i mange spørgsmål og det kgl. bibliotek for udlån af enkelte 
vigtige bøger, bl.a. Dauws Annotationer henhørende til Kiøbstæden Gree-
nåe, et meget omfangsrigt håndskrift, påbegyndt 1738. Dommerkontoret i 
Grenå både under byfoged Vogelius og dommerne Thygesen, Riis og Ve-
stergård takker jeg for overordentlig liberal adgang til undersøgelser og 
benyttelse af protokoller og arkivalier. Det samme gælder borgmesterkon-
toret og stadsingeniørens kontor med hensyn til byens arkiv, og sognepræ-
sterne, hvad kirkebøger og præstearkiv angår.

Men foruden disse institutioner er der en lang række, dels nulevende, 
dels afdøde borgere og borgerinder, som jeg med tak mindes for enkelt 
oplysninger om mere specielle emner eller gave eller udlån af fotografier. 
Det gælder også byens fotografer, afdøde såvel som nulevende, samt Vilh. 
Hansens Boghandel og Stenders Forlag for tilladelse til at reproducere 
gade partier efter deres optagelser. Når der i de 4 bind af byhistorien findes 
hen mod 1200 gengivelser af fotografier, hvoraf jeg dog selv har optaget 
en stor del, vil det være indlysende, at der fra mange sider er vist mig en 
udstrakt velvilje og redebonhed med hensyn til at overlade mig billedstof.

Christiansen & Jørgensens Bogtrykkeri bringer jeg en tak for godt sam-
arbejde i de næsten 25 forløbne år og A/S Hammerschmidt, Århus, for 
ypperlig fremstilling af værkets mangfoldige fine klichéer.

Sidst, men mest, bringer jeg en tak til Grethe, som gennem de mange 
år, har givet mig opmuntring og arbejdsro til dette omfattende foretagende. 

Grenå, 23. januar 1957. 
      Carl Svenstrup

Information
Svenstrup har utrolig mange henvisninger - både frem og tilbage. Disse 
henvisninger har jeg udeladt. Person- og stedhenvisninger er ligeledes ude-
ladt. Alle Svenstrups citationstegn er også slettet, men det er fortsat Sven-
strups ord dette bind C i ”digital udgave” indeholder.
Skulle der være smuttet en henvisning med, er disse til original udgaverne.
God fornøjelse - der er mange gode og sjove historier her i Bind C.
Viborg i december 2018.
       Peer Holm



9

Indholdsfortegnelse

Forord ................................................................................................ 5
Forklaring til kortskitsen fra ca. 1850 ............................................... 17
Lillegade............................................................................................ 22
Nr. 1. Vestre del af gl. Apotek, nu købmand Vogel ......................... 26
Nr. 3-5. Tidl. købmand Brokmann, 
 nu købmand Meldgård Nielsen o.fl. ......................................... 28
Nr. 7-13. Tidl. J. Dolmer, J. Kildahl, skomager Kaiser, 
 glarmester Zebitz ...................................................................... 36
Nr. 7. Vægter J. Dolmer, nu ostehandler Hansen ............................ 37
Nr. 9. Skomager J. Kildahl, nu Glarmester Lauritsen ..................... 38
Nr. 11. Skomager L. Kaiser, nu installatør Meier ........................... 40
Nr. 13. Glarmester Zebitz, nu urmager Sørensens Eftf................... 42
 Maler Zebitz fortæller om det gamle Grenå ............................. 43
Nr. 15. Skomager J. Jacobsen, nu fru Facius .................................. 55
Nr. 17. Guldsmed Møller, nu blikkenslager Olesen ....................... 57
Nr. 19. Købmand Nymand, nu købmand Strøiers Eftf. .................. 61
Nr. 21. Glarmester C. C. Vogel, købmand Chr. Vogel, 
 nu vaskeriejer Wulff, gartner Pedersen, slagter Sørensen ......... 65
Nr. 23. Bødker Madsen, nu Bødker Jensens enke .......................... 75
Nr. 25-29. Tidl. Læderhdl. Koppel m.fl., nu Fru Brøgger,
 isenkræmmer P. Jørgensen, Demokraten .................................. 78
Nr. 31. Den gamle Bagerbutik, tidl. Hornsleth ............................... 82
Nr. 33. Tidl. Schoubyes Købmandsgård ......................................... 87
Nr. 35. Former Rasmussen, nu Sygekassen .................................... 94
Nr. 37. Wilh. Petersens Garveri, nu maler Ch. Udsen .................... 97
Nr. 39. Aftenstjernen, nu smedemester Poulsen ............................. 105
Nr. 41-43. Tidl. Brænderigård, senere malermester J. Udsen ......... 123
Nr. 45. Urmager Valeur, nu karetmager J. Petterson ....................... 127
Nr. 47. Købmand Trampenberg, nu købmand E. K. Møller ........... 131
Nr. 49. Skomager Ostermann, nu L. C. Simonsen .......................... 140
Nr. 51. Tidl. Skomager Scheel ........................................................ 142
Nr. 53-55. Vognmand J. Severinsen ................................................ 144
Nr. 57-59. Th. Therkildsen .............................................................. 146
Nr. 61. Bryggermester Krogh, nu autoforhandler Bilde-Sørensen . 146
Professor Aug. Krogh: En lille Vandring i den gl. Bryggergård .......  154
Professor Aug. Kroghs Biografi ........................................................ 161



10

Lillegades nordside
Nr. 60. Tidl. Håndværkerforeningens Alderdomshjem, nu
 Snedkermester Ant. Jensen og fhv. ostehandler J. Hansen ....... 166
 Markedsgade tidl. Gl. Accisebod, nu C. Laub Pedersen .......... 170
En gård, vestligst i byen ved Dolmer Port ........................................ 172
Nr. 58. Tidl. A. Jongberg, fiskehandler Henriksen, nu nedrevet ..... 173
Nr. 56-54 ......................................................................................... 176
Nr. 56. Direktør E. Krogh, nu M. Rasmussen................................. 178
Nr. 54. Redaktør C. V. Færch, nu O. Broni  .................................... 179 

Grenå Avis’ historie .................................................................. 182
Nr. 52. Smedemester A. Christensen, nu Kragh Jensen og delvis
 Vestbanegade ............................................................................ 190
Nr. 50. Den gamle Borgmestergård, nu Grenå Folketidende .......... 192
 By og herredsfoged J. Ågård .................................................... 198
 Redaktør J. Skjødsholm ............................................................ 207
Nr. 48. Privat Realskole, nu De gamles Hjem ................................ 211
 Realskolebestyrer I. Bertelsen .................................................. 213
Nr. 46. F. C. Lunds enkes boghandel, nu Vestbanecafé .................. 219
Nr. 44. Ex. jur. J. Harboe, nu operatør L. Laursen .......................... 226
Lillegade nr. 42-36 ............................................................................ 230
Nr. 42. Brdr. Bilde, nu blikkenslager Johansen .............................. 232
Nr. 40. Gl. Bryggeri, nu karetmager Appelt  .................................. 235
Lillegade nr. 38-36 ............................................................................ 237
Nr. 38. Konsul Kochs Toft, nu cigarhandler Hansen ...................... 239
Nr. 36. Snedkerl Friis, nu tømrer Sverre Krogh.............................. 240
 Grenå Folketidendes Historie ................................................... 240
 Holger Rosenberg fortæller barndomserindringer fra Grenå .... 244
 Demokratens historie ................................................................ 247
Lillegade nr. 34-32 ............................................................................ 250
Nr. 34. De syv Møller, nu Johnsens Vaskeri ................................... 250
Nr. 32. Schoubyes Toft, nu Arbejdernes Fællesbageri .................... 254
Nr. 30-28. Kruses Købmandsgård, nu Fink Jensen og 
 Djurslands Margarinefabrik ...................................................... 256
Nr. 30 a............................................................................................ 257
Nr. 30. ............................................................................................. 259
 Livet i den gamle købmandsgård .............................................. 262
Nr. 28. Tidl. mdm. Bendixen, nu installatør Jensen ........................ 271
Nr. 26. Købmand Starck, nu købmand Kirketerp-Møller ............... 273
Nr. 24. Læge Hammer, nu Brugsforeningen ................................... 279
Nr. 22. Gæstgiver J. Mikkelsen, siden drejer Bjerregård ................ 280
Nr. 20. Hattemager Møller, nu A. Meinhardt .................................. 285
Nr. 18. Rebslager Melchiorsen, nu snedkermester Udengård ........ 286
Nr. 16. Do. have, nu købmand Sandberg ........................................ 294



11

Nr. 14. Drejer Aug. Møller, nu snedkermester A. Jensen ............... 296
Nr. 12. Gl. Latinskole, siden gæstgiver S. P. Jensen, 
 nu farvehandler Møller ............................................................. 299
Nr. 10. Hartmanns Bageri, nu bager Nygård .................................. 305
Nr. 8. Søren Svarre, nu Jydsk Telefon A/S ..................................... 311
Nr. 6. Skomager Højmark, nu skrædermester Granath ................... 314
Nr. 4. Skomager J. H. Bager, nu fru Bager ..................................... 316
Nr. 2. Byens gamle Skole (1762-1849), nu Købmand Ehrenreich . 320

Grenå Kirke ....................................................................................... 333
Kirkens alder ..................................................................................... 333
Kirkens navn ..................................................................................... 335
Kirkens udseende før branden 1649 ................................................. 340
Kirkens ilde medfart under trediveårs krigen .................................... 340
Kirkens brand 29. juni 1649 .............................................................. 342
Genopbygningen ............................................................................... 342
Prædikestolen .................................................................................... 346
Altertavlen ......................................................................................... 347
Hjælp til genopførelsen ..................................................................... 353
Hovedreparation 1760-63 ................................................................. 354
Ny døbefont 1788 ............................................................................. 356
Kirkens indre restaurering i 1865 ..................................................... 358
Kirkens ydre restaurering 1873-74  .................................................. 366
Kirkens sidste store istandsættelse 1927 ........................................... 370
Prædikestolens, alterets og orgelets restaurering i 1943-50 .............. 372
Grenå Kirke, som den er nu:
 Én vejledning for besøgende .................................................... 376
Kirkens indre ..................................................................................... 379
Altertavlen ......................................................................................... 380
Altersølvet ......................................................................................... 381
Døbefonten ........................................................................................ 383
Sakristiet ........................................................................................... 384
Prædikestolen .................................................................................... 385
Orgelet ............................................................................................... 386
Lysekronerne ..................................................................................... 387
Kirkeklokkerne..................................................................................  389
Våbenhuset ........................................................................................ 389
Gravminder m.m. .............................................................................. 391

Torvet ................................................................................................ 402 
Oversigt og kortskitse ....................................................................... 403
Tingpladsen ....................................................................................... 404
Rådhusene ......................................................................................... 405



12

Byens kag, gabestokken .................................................................... 406
Galgen ............................................................................................... 408
Det ældste rådhus .............................................................................. 409
Det ældste sprøjtehus ........................................................................ 411
Kirkegård på Torvet .......................................................................... 414
Markederne på Torvet  ...................................................................... 416
Nr. 1. Torvet. Rådhuset: Tolder Mads Lysholt, apoteker Steube, 
 byfoged Ågård .......................................................................... 420
Det nye rådhus .................................................................................. 430
Arrestbygningen ................................................................................ 434
Jeppetoften ........................................................................................ 437
Nr. 3. Fr. Thykier Trælasthandel A/S .............................................. 444
Nr. 5. Beyers Gård, nu Banken for Grenå og Omegn ..................... 449

Østergade
Indledning ......................................................................................... 459
Nr. 1 - 1a. Købmand A. Sørensen, nu købmand Olrik .................... 462
Nr.  1b. Distriktslæge Poulsen, nu Brdr. Lassen .............................. 470
Pastor Richters Erindringer ............................................................... 472
Biografteateret ................................................................................... 482
Nr.  3. Middelalderens provstegård, senere Apotekerens Have,
 nu frk. B. Bilde ......................................................................... 489
Timeglasset eller Sanduret og dets figurlige og symbolske
 anvendelse ................................................................................. 490
Nr.  5. Før 1649 Latinskole, senere kancelliråd Lütken, 
 nu Grenå Apotek ....................................................................... 497
Nr.  7. Havnefoged A. Sørensen, avlsbruger Præst, 
 nu Grenå Kommune .................................................................. 510
Fodboldspilleren Carl Åge Præst ...................................................... 515
Nr.  11. Postmester Skjerbek, nu læge Christiansen ........................ 518
Postvæsenets historie indtil 1876 ...................................................... 521
Østergade nr. 9 .................................................................................. 527
Rosengade ......................................................................................... 528
Østergade Nr. 13-21. Fra Rosengade til Østerport ............................ 531
Nr. 13. vognmand Alfred Nielsen ................................................... 534
Nr. 15. dyrlæge E. Dyekjær ............................................................ 535
Nr. 17. Brdr. Lassen ........................................................................ 536
Nr. 19. Jens Therkildsen ................................................................. 537
Nr.  21. snedkermester S. Bendixen ................................................. 540
Nr.  23-37. Fra Østerport til H. P. Rosenvinges Plads ...................... 541
H. P. Rosenvinges Plads .................................................................... 549
Gredanapigen .................................................................................... 551
Østerbrokvarterets opståen ................................................................ 552



13

Grenå Andels-Svineslagteri .............................................................. 555
Grenå Dampvæveri ........................................................................... 557
Strandvejshusene ............................................................................... 562
Østerbrogade nr. 55 ........................................................................... 564
Østerbrogade nr. 53 ........................................................................... 566
Havnevejen nr. 51 .............................................................................. 568
Havnevejen nr. 47 .............................................................................. 569
Østergades sydside. Oversigt ............................................................ 571
Nr.  2. Opf. af Hans Broge, nu Restauration Hjørnet....................... 574
Nr. 4. Renseriejer Nyholm .............................................................. 578
Østergade nr. 6-8-10 .......................................................................... 579
Nr.  6. Snedkermestet. V. Møller, musikdirektør Carl Møller, 
 nu Svenstrups Skotøjsmagasin.................................................. 581
Nr.  8. Gørtler Dyhr, nu købmand A. Nielsen, Messen .................... 584
Nr.  10. Træhandler Udsen, nu Jensens Udstyrsforretning .............. 586
Østergade nr. 12-14-16 ...................................................................... 589
Nr.  12. Murermester N. C. Marthinus, nu Victualiehandler
 Tornøe, bager Rytter, Brdr. Lassen ........................................... 591
Nr. 14. Bager Rytter ........................................................................ 595
Nr. 16. Brdr. Lassen ........................................................................ 598
Nr.  18. Vognmand Rud. Christensen, nu Trolle Christensen .......... 600
Nr.  20. Købmand J. Jensen, nu A. M. Kanstrup .............................. 602
 Østre Accisebod ........................................................................ 604
Nr. 22. C. J. Momme....................................................................... 607
Nr. 22 b. Arbejderhjemmet ............................................................. 609
Nr.  22-34. Østergade fra C. J. Mommes Eftf. indtil 
 Dommerkontoret ....................................................................... 611
Nr.  36. Dommerkontoret ................................................................. 613
Kannikegade. Indledning. Den gamle Købmandsgård, 
 nu Djurslands Museum ............................................................. 617
Hjørnet af Kannikegade og Søndergade 3, jfr. Schmidts Have,
 nu Harald Sørensen ................................................................... 621
Nr.  2-6. J. Kildahl, nu savskærer Jensen o.fl. .................................. 625
Nr.  8-10. Anders Svensk, nu frk. Thomsen ..................................... 628
Kordegn Hygom. Pietismens tid  ...................................................... 628
Nr.  12. Trommeslager S. Carlsen, nu G. Kolding ........................... 633
Den gamle trommeslager, foto og vers ............................................. 636
Nr.  14. Maler O. Carlsen, nu H. Jensen .......................................... 637
Østre Hauge, Farver Jahnsens Toft ................................................... 639
Dyrskuerne i farverens toft. Det gamle træ i strædet ........................ 643
Toften udstykkes ............................................................................... 647
Kannikegade nr. 16 ........................................................................... 648
Banegården. Kapervognen til havnen ............................................... 652



14

Nørregade. Oversigt .......................................................................... 655
Østsiden nr. 2. gartner Chr. Nielsen, nu stenhugger Øvlesen ........... 657
Nr.  4. Dyrlæge Appeldorflf, nu fru Løgstrup .................................. 660
Nr.  6-8. Skræder Fromholt, nu A. Rasmussen og L. P. Jensen ....... 663
Nørregade nr. 6 .................................................................................. 664
Nørregade nr. 8 .................................................................................. 665
Ildebranden 7. marts 1744 ................................................................. 666
Nr.  10-12-14. Murer Claus Holst, J. Lystrup o.fl. ........................... 668
Nørregade nr. 10 ................................................................................ 671
Nørregade nr. 12 ................................................................................ 672
Nørregade nr. 14 ................................................................................ 673
Uden nr. tidl. Fattiggård (1842-79). Fattiggårdshaven, nu
 Arbejdernes Fællesorganisation ................................................ 674
Jens Fr. Berg: En Fattiggårdsdrengs barndomserindringer ............... 680
Fattiggåtden på Rosengade (1879-1941) .......................................... 686
Nr.  16. P. Pedersen Damgård, nu Grenå Kommune ........................ 691
Nr.  18. Nørregades Accisebod, senere graver Paulli ....................... 696
Grenå Kirkegård, indviet 1822 .......................................................... 699
Aftenstemning ved gl. kirkegård. Digt .............................................. 707
Nørregades vestre side. Indledning ................................................... 709
Nr.  1. Dyrlæge P. G. G. Beyer, nu præstebolig ............................... 711
Nr.  3. Skomager J. Tylstrup, nu fru Schmidt .................................. 713
Nr.  5 ................................................................................................ 715
Nr. 7-9 ............................................................................................. 716
Nr. 11-13-15-17 .............................................................................. 718

Mogensgade. Indledning ................................................................... 720
Nr.  2. Hjørnet af Jeppetoften, Gæstgiver Fløjstrup, 
 Administrationsbygning, nu N. C. Kjølhede ............................ 723
Nr.  4-6. Skræder Olin, nu ølhandler Sørensen ................................ 726
Nr.  8. Vognmand Alb. Bilde ............................................................ 727
Nr.  10. Tømrer Sørensen ................................................................. 728
Nr. 12-14. Ølhandler M. Andersen, 
 nu Smed Jensen og karetmager Kjeldsen ................................. 730
Nr.  16. Musikdirektør N. Petersen, nu smed Laursen ..................... 732
Nr.  18. Snedker Thustrup, nu kontrollør Hviid ............................... 734

Mogensgades sydside ........................................................................ 735
Nr.  3. Skomager Højmark, nu kørelærer Kjær ................................ 736
Nr. 5. Fotograf A. Jørgensen, nu frk. Jørgensen ............................. 737
Fra fotografiens barndom .................................................................. 737

Markedsgade (Bag Byen). Indledning .............................................. 744



15

Nr.  3-5-7. Byens Fattiggård 1782-1861 .......................................... 746
Nr.  9-11. Høker Sev. Gissel, nu S. Nielsen og frk. Nielsen ............ 719
Nr. 11 .............................................................................................. 751
De gamle vægtere, foto og vers......................................................... 752
Nr.  13. Fr. Thykier Trælasthandel A/S. To-etagers pakhus ............. 753
Nr.  15. Vognmand Thomsen, senere Karl Sørensen ....................... 784
Nr.  17. Vognmand S. Larsen, nu Trolle Christensen ....................... 755
Nr.  19. Væver Buch, nu Alex Bjerre ............................................... 756
Markedsgade, hjørnet af Nytorv, vognmand P. Mikkelsen ............... 757
Nytorvs vestside ................................................................................ 758
Fra Reberbane til Rådhusplads ......................................................... 759
Savskæreriets brand 9. oktober 1895 ................................................ 762
Markedsplads for kvæg ..................................................................... 763
Nytorvs visen .................................................................................... 765
Administrationsbygningen (det nye rådhus) ..................................... 768
Markedsgade. Vest for Nytorv .......................................................... 769
Markedsgade nr. 23 ........................................................................... 771
Markedsgade sydside ........................................................................ 772
Vestergade ......................................................................................... 775
Skolekomplekset ............................................................................... 777
Grenå skolevæsens historie ............................................................... 780
Jordemoderboligen ............................................................................ 781
Asylbygningen .................................................................................. 782
Vestergades nordside ......................................................................... 784
Vestergade nr. 8. Pigeskolen. I middelalderen kongsgård ................. 785
Private pigeskoler i Grenå ................................................................. 788
Vestervej ............................................................................................ 791
Fælleskæret, fårekæret ...................................................................... 791
St. Peters Menighedshjem ................................................................. 794
Teknisk Skole .................................................................................... 796
Håndværkerforeningens Alderdomshjem ......................................... 797
Grønland. Alm. oversigt .................................................................... 799
Amtssygehuset (1860-1900) ............................................................. 802
Grenå markjorders udskiftning 1834-37 og de gamle marknavne .... 808
Bymarken .......................................................................................... 809
Oversigtskort over bymarken med de gamle marknavne påført ....... 812
Grenå Havn. De ældste beretninger .................................................. 818
Småtræk af havnens historie i yiden 1440-1700 ............................... 820
Grenå Havn under den store nordiske krig 1700-20 ......................... 826
Tiden 1721-60 ................................................................................... 827
Omtale af Grenå Havn i gamle topografiske håndbøger fra 1760-70 833
17.-18. århundredes skibstyper ......................................................... 835
Grenå Havn i tiden 1800-1850 .......................................................... 839



16

Englænderkrigen (Napoleonskrigene) .............................................. 840
Oprettelse af borgervæbning ............................................................. 840
Danmark inddrages i krigen .............................................................. 841
Stormen på Anholt 27. marts 1811 ................................................... 843
Den nye havn fra 1812 ...................................................................... 847
Havneudvidelsen 1845-46................................................................. 848
Et nyt åløb graves ca. 1850 ............................................................... 848
Den første dampskibsforbindelse med København ........................... 850
De gamle fortæller om livet ved havnen i tiden ca. 1850-75 ............ 852
Skibstyper ved midten af forrige århundrede .................................... 857
Det nye havneanlæg 1874-79 ............................................................ 860
Kong Chr. IX besøger Grenå Havn 9. september 1876 ..................... 865
Grenå Havnebys grundlæggelse ca. 1850 ......................................... 867
Strandgades nordre side nr. 2-28 ....................................................... 873
Strandgades  søndre side ................................................................... 884
Søgade nr. 1 og nr. 24 ........................................................................ 884
Udviklingen ved Grenå Havn indtil verdenskrigen 1914-18 ............ 892
Grenå Fiskeriforening stiftedes 1895 ................................................ 892
Grenå Havn under verdenskrigen 1914-18 ....................................... 899
Den store havneudvidelse 1931-33 ................................................... 901
Kong Chr. X besøger Grenå Havn 2. august 1933 ............................ 907
Færgeruten Grenå-Hundested ........................................................... 909
Færgefarten under 2. verdenskrig ..................................................... 913
Grenå Havn under tysk besættelse .................................................... 915
Forskellige institutioner og virksomheder ved havnen ..................... 920
Redningsvæsenet ............................................................................... 920
Fiskernes fastelavnsoptog ................................................................. 924
Navigationsskolen ............................................................................. 925
Grenå Havns forskole (nu Simon Peters Kirkesal ............................ 925
Større virksomheder ved Grenå Havn. .............................................. 927
Oversigt over Havnens indtægter 1941-56 ....................................... 931
Postforbindelsen med Anholt ............................................................ 933
Grenå Havns udvidelse og ombygning 1941-56 ............................... 936
Kort over havnen 1957 ...................................................................... 938
Rutefart på åen 1914 ......................................................................... 940
Kong Frederik IX besøger Grenå Havn 6. juli 1951 ......................... 941
Hessel Hede og åstien ....................................................................... 944
Granskoven, stadion .......................................................................... 949
Stranden og badelivet ........................................................................ 952
Spejderlejren ved Grenå Strand i 1951 ............................................. 959
Søren Kannes Plantage ..................................................................... 963
Søren Kanne ...................................................................................... 964



17

på næste side, som viser, hvorledes Grenå så ud i midten af 17-hundrederne 
på de store brandes tid.

Skitsen er ikke direkte kopi af noget eksisterende kort, men er tegnet 
på grundlag af de ældste kort sammenholdt med landmåler Storms Kort fra 
1799. Derpå er så indsat en del navne og betegnelser, hvis kilde er tingbø-
gerne m.m.

Tallenes betydning er følgende: Nr. 1 en gård, som lå ved Bavnhøjbak-
kens fod, omtrent hvor nu Gjerrild-banens drejeskive var, men blev ned-
brudt noget efter år 1800 og genopførtes ikke. 2) Vesterports Accisebod 
(Dolmerporten). 3) Vangehuset, en indhegning af sten, hvor vangevogteren 
indsatte optagne, løsgående kreaturer, som ejeren måtte indløse med bøde. 
4) Nørreports Accisebod (Åstrupporten). 5) Byens yderste gård mod øst. 
Den lå, omtrent hvor nu Bykroen ligger. 6) Østerport (eller Bredstrupport), 
som lå lige ud for nuværende snedkermester Bendixens ejendom. 7) Øster-
gades Accisebod. 8) En stor øde plads ca. 78 al. x 107 al. mellem Nørregade 
og Østergade. Her havde den i 1649 nedbrændte præstegård, latinskolen og 
rektors bolig ligget. 9) Det ældste rådhus på Torvet, som lå i kirkegårdens 
nordøstre hjørne lige ud mod Østergade. K) På denne plet stod rimeligvis 
byens Kag. 10) Det lillebitte sprøjtehus i kirkegårdens nordvestre hjørne. 
11) En gård, som lå helt ind på kirkegården, og som i en lang årrække til-
hørte Erich Andersen Hattemager. Ved hans død i 1784 er den rimeligvis 
overtaget af kirken som pantehaver, nedrevet og lagt til kirkegården, der i 
høj grad trængte til udvidelse. 12) En lille åben plads, den østre halvdel af 
nuværende Nytorv. 13) Sønderports Accisebod, som lå i en eng, (omtrent 
midt i nuværende Konsul Sechers Have). 14) Bomhuset ved Sønderbro er 
af senere oprindelse, men indtegnet for oversigtens skyld.

Forklaring til 
kortskitsen fra ca. 1750
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Oprindelsen til Lillegade går ligesom Storegade tilbage til byens alleræl-
dste dage. Den har haft samme udstrækning som nu så langt tilbage i ti-
den, som overhovedet er muligt at følge den. På Resens Atlas fra ca. 1680 
kaldes den Lillegade ligesom nu. Derimod benævnes den i Pontoppidans 
Atlas fra 1767 Lille Kongens Gade. Og i teksten dertil står: Der er alene to 
reélle Gader i Byen, store Kongens Gade og lille Kongens Gade ....

Som jeg har gjort opmærksom på i indledningen til Storegade (Bind B) 
og i en kommentar til Pontoppidans Atlas (Bind A I), er navnene Lille- og 
Store Kongens Gade næppe historisk rigtige. I de hundreder af skøder og 
panteobligationer fra tiden mellem år 1700 og 1800, som jeg har afskrevet, 
har jeg ikke én eneste gang truffet ordet Lille Kongens Gade. Den benæv-
nes altid som den liden Gade eller Lillegade. Og det er min faste overbe-
visning, at det er den lokale meddeler til Pontoppidans Atlas, Sognepræst 
J. Risom, der var præst i Grenå 1743-77, som har villet pynte på navnet 
og derfor har tilføjet ordet Kongens i lighed med, hvad der fandtes f.eks. i 
København og i Dragør. Jeg tror ikke, at navnet nogensinde har været brugt 
hverken i retssproget eller i daglig tale.

Lillegade har altid i den historiske tid haft samme udstrækning som nu: 
fra Torvet og til Vesterport. Oprindelig har der været to porte vester i byen, 
en Vesterport og en Dolmerport. Allerede før 1767 er de imidlertid nedre-
vet og erstattet med én port, således som det fremgår af Pontoppidans Atlas 
og af Storms Bykort fra 1799. Den lå som den vestligste bygning i gadens 
nordside på det sted, hvor nu nr. 60.

Ligesom Storegade hærgedes Lillegade i 1626 af en kæmpebrand. Efter 
ordlyden, som anvendes i en udtalelse fra byens råd om denne katastrofe, 
får man det bestemte indtryk, at alle bygningerne er nedbrændt ved denne 
lejlighed. Der skrives nemlig i 1661, efter at endnu en kæmpebrand i 1649 
havde ødelagt Torvet og den østre halvdel af byen, at hvad, som blev befri-
et fra Ilden den første Gang, blev den anden Gang slet opbrændt.

Endnu ved den første grundskats-taxation i 1682 findes af Lillegades 50, 
som ikke er opbygget. De beskrives i taxationen enten som ået Støeke øde 
Kålgårdssted eller en øde Ejendom og ansættes i grundskyld til ¼ eller ½ 
rdl. hver. Langs gadens nordside lå endvidere et par regulære kornmarker, 
de såkaldte Tofter, hvoraf den sidste, Konsul Kocks forhenværende Korn-
toft, som lå, hvor nu Lillegade nr. 36 (tidligere sadelmager Lahrmann), 
først bebyggedes i 1880.

Lillegade
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Byens næste kæmpebrand 7. juni 1751 opstod i Lillegade hos Niels 
Steffensen Nagelsmed (nuværende nr. 30 b, Pink-Jensen). Vinden var nord-
lig, og ilden bredte sig i kileform, således at der på nordsiden af Lillegade 
fortæredes 6 gårde og huse, på sydsiden 10. Videre gennem Overstræde, 
hvor der lå 2 huse og over på Storegade, på hvis nordside der brændte 11 
bygninger og på sydsiden 15. I alt fortæredes 44 bygninger af ilden, og 57 
familier blev hjemløse. 

Atter i 1768 og i 1795 var der brande i Lillegade, men den gang i ga-
dens vestlige del. Begge gange opstod ilden i nuværende nr. 50 (Grenå 
Folketidende) og bredte sig derfra i 1768 til to nabohuse, anden gang tillige 
tværs over gaden til 3 genbohuse, hvorimod forhuset til gaden, som var 
teglhængt, undgik ødelæggelse ved den sidste brand. 

På Lillegade lå byens Latinskole (nuværende nr. 12, farvehandler Møl-
ler) fra 1664 og til den ophævedes 31. december 1739. Bygningen anvend-
tes derefter til dansk skole, men var yderst forfalden, og blev efter nogle års 
forløb bortsolgt og nedrevet.

Der er ingen tvivl om, at Lillegade fra gammel tid har været mindre 
anselig og mindre anset end Storegade. Det gælder da navnlig den østre 
halvdel af gadens sydside, altså fra Torvet og til nuværende nr. 25 (Brøgger 
Jensens Læderhandel).

Lillegade set fra kirketårnet ca. 1890. I forgrunden ses til venstre træerne i Apotekets Gård. 
Til højre øverste etage af skomager Bagers og købmand Ehrenreichs ejendomme, som var 
opført i 1880.
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Denne strækning bestod for en meget stor del af baghuse, lejevåninger 
eller haver, som hørte til de foranliggende Storegade ejendomme. Først i 
tiden 1700-1750 udskiltes de derfra og blev til selvstændige ejendomme. 
Det er også karakteristisk, at næsten ingen af byens højere embedsmænd 
har boet på Lillegade i den ældre tid.

Ved brandtaksationen i 1761 lå der på Lillegade 44 ejendomme og på 
Storegade 49, altså omtrent lige mange. Men medens Storegade ejendom-
mene var takseret til en værdi af i alt 14.810 rdl., var Lillegade ejendom-
mene kun ansat til 9.560 rdl. i alt.

Endnu ved brandtaksationen i 1847 ses det, at en meget stor del af Lille-
gades ejendomme var af meget landligt udseende og slet ikke lignede, hvad 
man nu forstår ved købstadsbygninger.

Omtrent halvdelen af dem havde kohus, lade, lo, tørvehus eller værk-
sted liggende i forhuset ud mod gaden.

De sidste stråtage var dog nu forsvundet og ligeså de lerklinede vægge, 
hvor mellemrummene mellem egebindingsværkets stolper var udfyldt med 
fletværk af kviste, som på begge sider, både udad mod gaden og indad i 
huset, var tættet med påklistret ler. Man kaldte på Grenå egnen disse lerkli-
nede bindingsværksmure for vendrede vægge.  

Lillegade set fra Torvet ca. 1890. Til venstre ses et hjørne af det gamle apotek, til højre 
købmand Ehrenreichs ejendom.
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Først i tiden fra år 1900 og fremover er Lillegades østre trediedel fra 
gennemgangen til Storegade og op mod Torvet blevet helt moderniseret 
og for en stor dels vedkommende ombygget fra grunden. Den har derved 
fuldstændig mistet sit gamle morsomme præg og fremtræder nu som en 
moderne forretningsgade, jævnbyrdig med Storegades østre trediedel.

Lillegade set fra Torvet i 1949 med købmand Vogels og Ehrenreichs ejendom i forgrunden.
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Lillegade nr. 1 er resten af den gamle apotekergård, nøjere bestemt, den 
nordlige halvdel af den lange tværbygning på 50 al. længde, som lå vest-
ligst i gården og strakte sig helt igennem fra Lillegade til Storegade med 
gavl mod begge disse gader. Den var opført af apoteker C. A. Dahl ca. 
1804, da han havde købt fru Weinigels gård på Torvet og restaureret den og 
indrettet den til apotek. Denne lange bindingsværks tværbygning var bl.a. 
indrettet til materialkammer og laboratorium for apoteket. Desuden var der 
hestestald m.m.

Den nordre del af denne tværbygning blev stående, dengang købmand 
Chr. Vogel i 1900 nedrev forhuset, altså det gamle apotek, og opbygge-

Rest af den gamle Apotekergård.
Ejer: Købmand Ove Vogel.
Del af Matr. nr. 76 a

Lillegade nr. 1 Del af ældste 
brandforsikring år 1761

nr. 26
Ejer: Velbårne fru obrist-

liutnant v. Weinigel

Lillegades østre del set op mod Torvet i 1899. Til højre ses fra kirken apotekets gavl og 
gavlen af den lange tværbygning, som strakte sig helt igennem fra Store- til Lillegade. I den 
ombyggede gavl er nu to butikker: Mælkehandelen og installatør Meiers. Det lange hvide 
hus i midten er købmand Brokmanns. De 3 fag nærmest gadedøren var oprindelig butik og 
har 4 ruder, medens resten kun har 3. I forgrunden Jacob Dolmers sted, som dengang ejedes 
af hans svigersøn, træhandler Rasmussen.
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de den nuværende forretningsbygning. Et lille stykke ind mod gården står 
endnu med bindingsværksforsiden. Men gavlen ud mod Lillegade blev helt 
ombygget og indrettet til butikker. 

I en række år var den største af disse udlejet til tricotagehandler Meld-
gård Nielsen, der i mere end en snes år havde været nærmeste genbo. Da 
Meldgård Nielsen senere købte og opbyggede nabobygningen, udlejedes 
butikken i 1923 til installatør Axel Meier, som ligeledes tidligere havde 
haft forretning på Lillegades nordside.
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Tidligere ejer købmand J. H. Brokmann.
Nuv. nr. 3 købmand Meldgård Nielsen. 
Matr. nr. 78 c
Nuv. nr. 5 fru arkitekt Thoft. Matr. nr. 78 a

Lillegade nr. 3-5 Ældste brandforsikring
år 1761

Nordre del af nr. 61
på Storegade, 
tilh. snedker 

Johan Peter Helmer

Som tidligere nævnt strakte en hel del af ejendommene på Storegades 
nordside sig i ældre tid helt igennem til Lillegade og dannede denne gades 
sydside. Det var enten som haver eller åbne pladser eller som små, uanse-
lige, stråtækte rønner med bindingsværk og lerklinede mure, dels baghuse, 
dels Lejevåninger.

Den grund, hvorpå nu Lillegade nr. 3 og nr. 5 ligger, er typisk i så hen-
seende. Den hørte fra ældgamle tider til ejendommen Storegade (nuv.) nr. 
4 (op. Carl v. Seelens, nu købmand Ove Vogels.)

Den hele ejendom bestod af 4 bygninger: et forhus til Storegade, 2 side-
bygninger, en i vest og en i øst, og  endelig et hus ud mod Lillegade. Hele 
Herligheden solgtes ved kontrollør Themsens enkes dødsboauktion i 1744 

for 46 rdl. til Knud Niel-
sen Snedker. Den overmå-
de ringe pris viser, at det 
har været meget forfaldne 
bygninger.

Ved brandtaksationen i 
1761 beskrives bygningen 
til Lillegade således, idet 
jeg overspringer de andre 
3 bygninger: ... Et Tvær-
hus med Halmtag, lukket 
Port i den østre Ende, ind-
rettet til Leie-Våninger, 
vendende med Vinduer og 
Dør til den Liden Gade, 
ligesom også til Gården 7 
Fag. Knud Snedkers enke 
ægtede senere snedker 
Johan Peter Helmer, der 

Lillegades østre del set op mod 
Torvet ca. l940. På det tidspunkt 
stod endnu det sidste apotekets 
gamle lindetræer ved købmand 
Vogels port.
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nævnes som ejer ved brandtaksationen i 1771. 
Pastor Risom, der var panthaver i gården, må kort efter have overtaget 

den uden tinglæst skøde. Han nævnes som ejer i 1774 og brandtaksationen 
oplyser, at gården da er nedbrækket og genopført fra Grunden både til Sto-
regade og Lillegade. Til Storegade et forhus på 9 fag à 19 rdl., takseret til 
170 rdl. og til Lillegade et tværhus på 5 fag à 16 rdl. altså 80 rdl. Pastor Ri-
som døde et par år efter. Hans enke delte i 1783 ejendommen i to parceller 
og frasolgte ejendommen til Storegade, men beholdt parcellen til Lillegade 
med den nærmeste grund bag huset 4 al. mod syd samt den vest for samme 
værende hauge. Det var en ubegribelig kortsynethed kun at beholde en så 
lille strimmel gård som 4 al., og det skulle i sin tid, halvandet århundrede 
senere, blive en sparsommelighed, som kostede en kommende ejer dyrt.

Efter fru Risoms død købtes huset af hendes svoger, byfoged Behr, som i 
1801, da han forlod Grenå, solgte det til Anders Rasmussen, for nærværende 
Tid Vægter heri Byen, for 120 rdl. Det var nu blevet delt i to smålejligheder. 
Huset solgtes derpå i 1812 til lieutnant v. Ursin ved 1ste esquadron af jydske 
regiments lette dragoner. Købesummen var da 1100 rdl. dansk courant. Man 
mærker her to ting. For det første, at man nu var inde i englænderkrigens 
tid, da landets pengevæsen efterhånden bragtes til forfald, og papirpengenes 
værdi sank og sank, indtil de tilsidst kun var en ubetydelig brøkdel værd af 
den pålydende værdi, hvorefter det hele endte med statsbankerot. For det 
andet, at Grenå i mange år havde krigens virkninger tæt inde på livet, idet der 

Købmand Brokmanns hus l899. Til venstre i billedet ses gavlen af den lange tværbygning, 
der var materialkammer, laboratorium og stald. Til højre ses Lillegade nr. 7, Jacob Dolmer 
(nuv. ostehandler Hansen) og nr. 9, Kildahl (nuv. glarmester Lauritzen). På højre side rager 
Lillegade nr. 6 (nuv. skrædermester Granath) langt frem i gaden, så der næsten intet fortov er.
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lå en militærindkvartering på mange hundrede mand, dels til land- og dels til 
kystforsvaret. De indkvarterede officerer købte sig ejendomme i Grenå, når 
lejlighed bød sig, for at kunne få deres familier hertil. Ursin solgte i 1813 til 
åMånedslieutnant Frederik Georg Berg af Søetaten. Købesummen var nu 
600 rdl. sølv - altså atter en kraftig stigning, idet sølvpengene var så langt 
mere værd end papirpengene.

Denne månedsløjtnant Berg var svoger til digterpræsten St. St. Blicher, 
som var gift med Bergs yngre søster Ernestine. Hun var født 1793, blev 16 
år gammel gift med Blichers onkel, efter hvem hun et år efter blev enke. 
Ganske kort efter ægtede hun så Blicher.

Løjtnant Berg var blevet gift samtidig med at han købte huset, og Bli-
cher må uden tvivl have besøgt ham kort efter og ved dette eller et senere 
besøg have stiftet bekendtskab med en af byens daværende originaler åRas 
Amme, der er den virkelige model til hovedpersonen i Blichers novelle 
åEremitten ved Grenå, der netop er skrevet ved denne tid. Herom har Bli-
cher selv i et brev fortalt, at eremitten var en virkelig person, som han selv 
havde set, hvorimod begivenheden med de andre var opdigtet.

Ved et af sine Grenå besøg hos svogeren må Blicher ligeledes have stif-
tet bekendtskab med byens daværende byfoged, Jacob Ågård. Det vides, 
at Blicher ofte senere besøgte Ågård. De var begge ivrige jægere, og det 
slår næppe fejl, at det er fra Ågård, at Blicher har ideen til Søren Kanne, 
Præsten i Vejlby og åFåwal Hammelöv.

Ras Amme boede i en jordhule i den tidligere Skolebakke fra åPostha-
ven ned mod sportspladsen. Efter gamle folks gengivelse omtrent hvor nu 
villaen ligger. Han var anholter, deraf navnet Amme. Skildringen af ham i 
Blichers novelle er vist nok historisk korrekt. Handlingen er derimod - som 
før nævnt - opdigtet. 

Bergs unge hustru døde samtidig med at krigen sluttede i 1814, og Berg 
forlod byen. Huset solgtes til dannebrogsmand og skipper Peter Fr. Ohm. 
Han blev i 1820 grænsekontrollør i Foldingbro og solgte det ved sin afrejse 
til skræddermester David Grünhagen, en indvandret tysker, som var gift 
med en datter af bager Ritto her i Grenå.

En panteobligation fra skrædermesteren viser, at han fra Århus Fattig-
væsens Forsørgelses- og Arbejdsanstalt modtog klædevarer til udsalg. Han 
har altså været forud for sin tid og drevet en lille klædehandel ved siden af 
skræderiet og formodentlig været den første manufakturhandler i Grenå.

Efter hans død afhændedes huset i 1828 af skifteretten til urmager Chri-
stopher Conrad Mühlrüll. Og hans enke solgte det endelig i 1838 til køb-
mand J. H. Brokmann. Efter den lange række af hurtigt skiftende ejere kom 
nu huset i de næste 70 år på samme families hænder.

Johann Henrich Brokmann
Født 8. oktober 1809 i Lippe Detmold. Død 1. maj 1888. Borgerskab som 
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manufakturhandleri Grenå 3. november 1837 efter i forvejen at have fore-
vist åkgl. Bevilling på at han må erhverve Borgerskab, uagtet han ikke i 
3 År har tjent ved Handelen som Svend. 30. oktober 1841 g. m. Jacobine 
Thorsen, f. 3. juli 1818, d. 10. december 1906.
Den nye ejer var altså som flere af de foregående indvandret tysker og 
havde været omrejsende åHolstenskkræmmer før han nedsatte sig i Grenå. 
Hans Hustru havde fra sin spæde ungdom været plejedatter hos vicekonsul 
Amdi Kruse, der også gjorde deres bryllup.

Der var dengang kun èn manufakturhandler i Grenå nemlig Søren Sch-
mid t, Storegade nr. 9. Han blev senere postmester og opgav omtrent på 
denne tid handelen. I årene kort efter kom så G. M. Jensen og R. W. Starck.

Brokmanns butik var i sandhed ikke som en nutidsbutik. Det var egent-
lig ikke andet end en ganske almindelig stue. Foran gadedøren var der en 
flagstang, hvorpå der som skilt hængte 6 sammensyede kulørte lommetør-
klæder. På disken stod sukkerkoppen med brunt sukker og det lød altid til 
kunden åVær så god at tage et stykke sukker, men ikke for stort et stykke. 
Det var både til voksne og børn.

Brokmann var særdeles påpasselig og sparsommelig og tjente sig ef-
terhånden op til meget gode økonomiske kår. Han tog ikke videre del i 
det offentlige liv, men var dog regnskabsførende Overformynder for Grenå 
Kjøbstad, hvad der jo må anses som vidnesbyrd om, at han nød medbor-
gernes tillid. Han var ligeledes medstifter af byens første pengeinstitut 
åSpare-, Låne- og Diskotntoinstituttet (den nuværende åSparekasse), som 
oprettedes i 1856, og fra 1866 til sin død meddirektør i denne. Om Spare-
kassens virksomhed og direktionens, navnlig Brokmanns, forsigtighed er 

fortalt nogle Småtræk i Bind B.
Af ægteparrets børn blev søn-

nen, overretssagfører Fr. Brok-
mann, en af byens meget kendte 
mænd. En datter, Henriette, blev 
gift med båndhandler Knudsen, 
som havde en meget stor for-
retning i København. Deres søn 
er kunstmaleren H. Brokmann 
Knudsen.

Købmand Brokmanns tidligere butik. 
Billedet fra ca. 1895. Læg mærke til, 
hvorledes trappestenen dækker hele for-
tovet og slet ikke tilsteder nogen færd-
sel. Se også rendestensbrættet ud for 
indgangsdøren.
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Brokmann døde i 1888. Samme 
år stiftede Fru B. et legat på 4.000 
kr. Købmand J. H. Brokmann og 
Hustru Jacobine Brokmann født 
Thorsens Legat, hvis renter ved ju-
letid uddeles til åværdige og gud-
frygtige Trængende i Grenå.

Gamle fru Brokmanm overleve-
de sin mand i mange år og vedblev 
at bebo huset, så længe hun leve-
de. Længe før, vistnok allerede ca. 
1860, var det blevet udvidet mod 
vest i den tilhørende have, og dets 
bindingsværksfacade var erstattet 
med grundmur.

I 1889 solgte hun bygningen til overretssagfører Fr. Brokmann. Hans 
enke delte i 1907 ejendommen i to parceller, hvoraf den østre straks af-
hændedes til naboen, Købmand Christopher Vogel, og den vestre i 1908 til 
arkitekt M. C. Thoft.

Lillegade set op mod Torvet ca. 1870. 
l forgrunden længst til højre ligger Jacob 
Dolmers Hus. På skiltet står: Logis og Be-
værtning. J. Dolmer.

Købmand J. H. Brokmann og frue.`
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Lillegade nr. 3
Matr. nr 76 c m.m. ejer købmand Arne Meldgård Nielsen. Her lå altså den 
østre halvdel af købmand Brokmanns Hus. Chr. Vogel omdannede den til 
en butik, som i en årrække var udlejet til grønthandler C. Jensen. I 1918 
solgtes det til købmand N. Meldgård Nielsen. Købesummen var 9.600 kr. 
Men for køberen var det nærmest en misère, at der praktisk talt ingen ube-
bygget grund hørte til huset. For at få mulighed for en nybygning måtte han 
derfor af naboen mod Storegade, skomagermester v. Seelen i dyre domme 
(5.000 kr.) købe et lille stykke af dennes have for at få tilstrækkelig bygge-
grund. Huset blev så nedbrudt, og den nuværende ejendom opførtes i 1922.

N. Meldgård Nielsen
Født 27. august 1864 i Gjellerup, død i Grenå 23. juli 1942. Borgerskab 
her 15. juli 1891. Gift 1904 med Marie Christensen f. 26. november 1879, 
d. 28. maj 1949.
Købmand Meldgård Nielsen var født i Hammerum Herred, der gennem 
menneskealdre har været uldjydernes faste borg. Som ung kom han ind i 
uldbranchen, ved hvilken han livet igennem havde sin gerning. Efter endt 
uddannelse drev Meldgård Nielsen i en række år sammen med sin fader 
en tricotagefabrik i Hammerum, indtil han i 1891 startede en forretning i 
Grenå på Lillegades nordside. I årenes løb oparbejdede han forretningen 
til en efter byens forhold anselig størrelse, og i 1922 opførte han den nu-
værende bygning.

Meldgård Nielsen havde adskillige offentlige tillidshverv. I 1913-17 var 
han medlem af byrådet, udpeget af Venstre. Han var i en række år formand i 
Djurslands Museumsforening, kasserer i turistforeningen og i bestyrelsen for 
handelsstandsforeningen og røgtede samvittighedsfuldt de forskellige hverv.

Købmand Meldgård Nielsen og frue.
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Fru Meldgård Nielsen havde i mindst lige så høj grad som sin mand 
interesse for at udføre et arbejde i samfundets tjeneste. Hun var bl.a. i en 
meget lang årrække medlem af menighedsrådet, valgt på den grundtvig-
ske liste, og medlem af Kirkeligt Samfunds bestyrelse. Men navnlig havde 
børnehjælpsarbejdet hendes varmeste interesse, og i en snes år sad hun i 
Børnehjælpsdagenes komité. Først ganske kort før sin død trak fru Meld-
gård Nielsen sig tilbage fra det sidste af disse hverv, hvori hun havde ydet 
et godt og mangeårigt arbejde.

Lillegade nr. 5
Matr. nr. 78 a ejer fru arkitekt Thoft
Det er altså den vestre halvdel af fru Brokmanns ejendom, opført ca. 1860 
på den oprindelige haves grund, og af fru Brokmann jun. i 1907 solgte til 
arkitekt Thoft.

M. Chr. Thoft
Født 18. september 1873 i Salling ved Løgstør, hvor faderen var gårdmand. 
Død 25. marts 1936. Arkitekt i Grenå 1904. Medlem af Grenå Byråd 1921-
1936. Borgmester 1926-36. Brandinspektør 1917-34. R. af D.b. 1933. Gift 
med Frederikke Thostrup, f. 24. marts 1878. 

Arkitekt Thoft havde fået sin uddannelse i Ål-
borg, hvor han - også en kortere tid havde haft 
- selvstændig virksomhed. I 1904 brød han 
op og flyttede til Grenå, hvor han fik en efter 
byens størrelse ret omfattende forretning, idet 
han var eneste arkitekt i by og egn.

I årenes løb udførte han adskillige store ar-
bejder. Her skal blot nævnes Badehotellet ved 
Grenå Strand, Håndværkerforeningens Pavil-
lon i Anlægget og, kort før sin død, sammen 
med arkitekt Ravn, den ny administrations-
bygning på Nytorv. Men foruden disse store 
arbejder ledede Thoft opførelsen af en mæng-
de nybygninger i Grenå og omegn i årene ef-
ter 1904.   Før hans tid havde håndværkerne 
selv lavet de nødtørftige tegninger til mindre 
arbejder og udenbys arkitekter til større byg-

geforetagender. Man kan vistnok godt hævde, at Thoft lærte folk at benytte 
arkitekt også ved opførelse af mindre eller helt små byginnger. Thoft var i 
mange år en både stærk, virksom og initiativrig mand, hvis arbejde spænd-
te over mange felter.

Ved siden af at passe sin gerning som arkitekt tog han virksom del i det 
offentlige liv og foreningslivet. Der blev i årenes løb lagt mange og store 

Arkitekt M, C. Thoft.
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hverv på hans skuldre, og han røgtede dem med pligtfølelse og interesse. I 
mange år var han branddirektør for Købstædernes Brandforsikring og sam-
tidig brandinspektør for Grenå Kommunes Brandvæsen. Dette sidste hverv 
omfattede han med særlig interesse og gjorde en ikke ubetydelig indsats 
for stadig at forbedre brandvæsenet. I nogle år var Thoft formand for åden 
upolitiske Vælgerforening i Grenå og fik i 1921 sæde i Grenå Byråd, valgt 
af de konservative. Ved borgmester Bonkes død valgtes han til borgmester. 
Han omfattede sin byrådsvirksomhed med megen interesse, og byens og 
borgernes velfærd lå ham stærkt på sinde. Allerede i 50 års alderen ramtes 
Thoft af en hårdnakket sukkersyge, som svækkede hans arbejdskraft, og 
som han aldrig overvandt. I de senere år måtte han derfor af og til sende 
sygemelding til byrådet, og kun ved en stærk viljeindsats kunne han bestri-
de sit omfattende arbejde.

Privat boede borgmesteren i Villa Hjørnebo, som han havde bygget på 
Axeltorv. Men da det ligger uden for denne bogs plan og rækkevidde at be-
skæftige sig med de nyere dele af byens bebyggelse, har jeg valgt at omtale 
borgmester Thoft på dette sted.

Lillegade nr. 1, 3. og 5, år 1949.
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Nuv. nr. 7 ostehandler J. Hansen. Matr. nr. 81
Nuv. nr. 9 glarmester E. H. Lauritsen. Matr. nr. 81
Nuv. nr. 11 installatør Axel Meier. Matr. nr. 81
Nuv. nr. 13 fru Anna Marie Thomsen, f. Sørensen. 
Matr. nr. 81

Lillegade nr. 7-13 Ved ældste brandf. år 1761 
var nr. 63, 64, 65 og 66 en 

sammenhængende bygning 
som omk. 1750 havde tilhørt
major Hoff, Hessel, men da

delt i 4 småejendomme.

Hele den grund, som nu strækker sig fra Lillegade nr. 7 (ostehandler Han-
sen) til og med nr. 15 (Facius), har på et givet tidspunkt nemlig omkring 
1750 været på èn hånd nemlig major Malthe Sehested Hoff til Hessel.

Hele grunden har ligeledes på samme måde som grunden til Lillegade 
nr. 3 og 5 oprindelig hørt til de syd derfor liggende Storegade ejendomme 
(nr. 6, 8, 10 og 12); dels som haver, dels som baghuse eller småboder til 
udlejning, de såkaldte Lejevåninger

Den østre del (nr. 7 og halvdelen af nr. 9) har hørt til Storegade nr. 
6 (Sparekassen). Den solgtes i 1747 efter Michel Bangs domfældelse til 
panthaveren, Niels Stiesen i Neder Slemming, men må kort efter være vi-
deresolgt til major Hoff, Hessel. Den anden halve del fra nr. 11 og til nr. 
15 havde hørt til gården på Storegade nuværende nr. 8, 10, 12 (købmand 
Krags - isenkræmmer Poulsens). Den var af rektor Plenge i årene 1734 og 
1742 solgt til samme major Hoff. 

I byens ældste brandtaksation, år 1761, oplyses, at på den østre del af 
grunden (nuv. 7-13) lå en lang, lav bindingsværksbygning med lerklinede 
vægge og med stråtag. Den var på 19 fag, (ca. 50 al., i nutidsmål ca. 32 m) 
og takseret til 150 rdl.

Det stemmer med målene på nr. 7-13. Den betegnes som en gammel 
biug ning. Alligevel må jeg antage, at den må være opført af major Hoff 
som lejevåninger straks efter hans køb.

På nr. 15 (Facius) stod en selvstændig lille bygning ligeledes med strå-
tække, bindingsværk og lerklinede vægge. Den var på 5 fag og takseret til 
60 rdl.

I årene omkring 1750 delte major Hoff den lange lejevåning i 4 parcel-
ler og bortsolgte dem til forskellige ejere. nr. 7, 3 fag (nu ostehandler Han-
sen) til tobaksspinder Thomas Trolle, Nr. 9, 4½ fag (glarmester Lauritsens 
østre halvdel) til snedker Rasmus Jensen Brøgger, og resten til madam 
Christiane Gjørup gift med Gunder Pedersen Drejer. Hun delte i 1761 sin 
part i to dele, en mindre østlig del på 3½ fag, som hun selv beboede, og en 
større vestlig på 8 fag, som hun solgte til parykmager Frands Berg.

Til huset hørte - selvfølgelig - en brønd, en kjelde, som man dengang 
sagde. Det var endnu længe før vandpumpernes tid. Ved delingen blev den-
ne brønd, som stod i haven til nuværende nr. 11 (Axel Meier) til fælles af-
benyttelse for alle de nye ejere. Og ved hvert ejerskifte helt op til ca. 1860 
står der i skøderne: Kjelden fælles med naboen. Altså måtte beboerne af 
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alle fem småhuse endnu på den tid hente vand i den fælles åbne brønd. Et 
vidnesbyrd derom har jeg både fra maler Hartmann og fra maler Zebitz, der 
erindrer det som minde fra barndommen, da de begge boede her.

Efter denne udførlige indledning skal jeg gå ganske kort over de enkelte 
huses historie. De fleste af ejerne har været småborgere, som har passet 
deres daglige dont, men om hvem jeg ikke ved ret meget ud over navnene.

Lillegade nr. 7
Ældste brandforsikring år 1761. Nr. 63. Thomas Trolle tobaksspinder.
Tidligere ejer: Vægter Jacob Dolmer, nu ostehandler J. Hansen. Matr. nr. 
81. Opbygget ca. 1860. - Stærkt moderniseret 1931.
Som tidligere nævnt delte major Malthe Sehested Hoff, Hessel, det lange, 
lave, lerklinede bindingsværkshus i fire parter og solgte de østligste 3½ fag.

1750 til tobaksspinder Thomas Rasmussen Trolle.
l 1770’erne Michel Haugmøller.
Ca. 1785 Svend Christophersen.
1792 skomager Rasmus Kolding for 22 rdl.
1811 sadelmager Hans Chr. Henningsen Dahl.
1832 skomager Jacob Jabcobsen Dolmer. Han var født i Grenå 7. janu-

ar 1805, søn af toldbetjent Jacob Jensen Dolmer. Borgerskab 1831. Død 
1884. Jacob Dolmer havde stået i lære i Århus, men jeg har indtryk af, 

at han aldrig har betydet ret 
meget som skomager, men 
nærmest har været lappes-
komager. Derimod var han 
i mangfoldige år vægter i 
Grenå og var i den egenskab 
en af byens kendte skikkelser. 
I hans forstue stod morgen-
stjernen, som vægterne i den 
tid bar. Det er nu imidlertid 
ikke Jacob Dolmers morgen-
stjerne, som er opbevaret på 
Djurslands Museum, men 
den, som hans kollega, Per 

Lillegade nr. 3 og 5. Købmand 
Meldgård Nielsens og fru arkitekt 
Thofts ejendomme. På denne grund 
lå tidligere købmand Brokmanns 
ejendom (se Billedet tidligere). Foto 
1949.
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Post, havde båret, og som vægter P. Svitring er fotograferet med. Jacob 
Dolmer var tillige i en række år byens trommeslager.

Som mange af de gamle vægtere var Jacob Dolmer noget tilbøjelig til at 
tage en tår over tørsten. Det fortælles, at han ofte rent bogstaveligt gik og 
sov på sin natlige runde gennem gaderne, og at han kunne stoppe op midt 
i vægterverset og sovende gå videre uden at synge. I 1860 løste Jacob Dol-
mer borgerskab som værtshusholder og opbyggede huset i 2 etager med 
grundmur. Her drev han beværtning og havde herberge for rejsende.  Efter 
Jacob Dolmers død i 1880 er ejerrækken følgende.

1883 træhandler Mads Peter Rasmussen, som var Dolmers Svigersøn.
1896 Maren Christensen, P. Erichstrups enke, som drev legetøjshandel.
1900 rebslager N. Sørensen.
1930 rebslager Sørensens enke til C. J. S. Udsen.
1931 ostehandler Jørgen Hansen, som har moderniseret ejendommen 

og er den nuværende ejer.

Lillegade nr. 9
Ældste brandf. år 1761, nr. 64 snedker Rasmud Brøgger og nr. 65 Gunder 
Dreyers enke.
Nr. 64 tidligere skomager Jens Kildahl, nu Glarmester Chr; Lauritsen. 
Matr. nr. 82 [heri 1874 optaget Nr. 83]. Det nuværende hus opbygget af 
Kildahl Nielsen 1897.
Den nuværende ejendom ligger på grunden til den midterste del af den 
ejendom, som major Hoff udparcellerede omkring 1750. Den er opstået 
ved, at 2 ejendomme forenedes i 1874.

Skomager J. Kildahl og frue.
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Den østligste ejendom, som vi foreløbig holder os til, var købt af sned-
ker Rasmus Jensen Brøgger. Han boede her i mere end 40 år. I lang tid 
benævnes han Almisselem, huset var pantsat til kirken, og efter enkens død 
solgtes det 1793 af den gejstlige skifteret til tjenestekarl Anders Rasmus-
sen, som senere blev vægter. Købesummen var 22 rdl. 5 mark.

1803 skøde til Terkild Pedersen Budsk.
1831 skifteretsskøde til arbejdsmand S. Jensen.
1834 til skomager Jens Severinsen Kildahl.
Han var født 24. december 1805, havde lært hos skomager Peder Chr. 

Stinck og tog borgerskab 31. januar 1831. Hans mesterstykke, prøvestyk-
ke, var et par ungarske mandsstøvler.

Kildahlerne var af gammel, anset Grenå slægt, to eller tre af slægten 
havde efter hinanden været fattigforstandere eller som justitsprotokollen 
højtideligt skriver om en af dem de fattiges værdige forstander.

Mange af datidens skomagere var markedsskomagere, d.v.s. at de rejste 
rundt på markederne og afsatte deres varer. Jeg ved, at Jens Kildahl havde 
stade på Grenå Torv ved markederne her, men om han ellers rejste rundt, 
ved jeg ikke. I 1874 købte han nabohuset mod vest, som havde tilhørt hans 
svigermoder, Mette Prøjs, som havde været kurvekone hos genboen, bager 
Hartmann. Omtrent samtidig løste han detailistborgerskab, således at han 
havde ret til at handle med færdige varer. 1891 skøde til datteren Mette 

Lillegade nr. 9 omkring år 1896. Kildahl-Nielsens hus efter at bindingsværket var erstattet 
med en ny forside, men før ejendommen blev helt ombygget i 1897. Til højre i billedet ses 
halvdelen af skomager Kaisers lille hus.
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Hansine Kildahl.
Det var på den tid, at skotøjsindustrien begyndte at forandre karakter. 

Medens tidligere alt arbejde lavedes i hånden, begyndte nu som i så mange 
andre fag - en fabriksmæssig tilvirkning af varerne.

Fabriksfodtøjet var i den første tid tarveligt og ikke ret holdbart, men 
det var billigt. Byens andre skomagere havde endnu så meget af den gamle 
standsfølelse og håndværkerånd i sig, at de ringeagtede dette fabriks kram. 
Men Kildahls havde ikke den indstilling.

De forsynede sig med fabriksvarer og solgte billigt og solgte meget til 
ærgrelse for de faglærte skomagere, der ikke så på dem med blide øjne.

Tiden lærte dem dog omsider, at det var en udvikling, som man ikke 
kom uden om så lidt i dette fag som i de fleste andre.

Ca. 1896 ægtede frk. Kildahl gartner Carl Nielsen, som antog navnet 
Kildahl. Butikken udvidedes. Først sattes en ny forside i det gamle bin-
dingsværkshus, således som det ses på vedføjede billede. Senere ombygge-
des huset fra grunden i to etager, og der indrettedes to butikker. 1920 solgte 
Kildahl-Nielsen ejendommen til den nuværende ejer, glarmester Chr. M. 
Lauritsen og rejste til København.

Lillegade nr. 11
Ældste brandfors. år 1761. Nr. 66. Paruqvemager sr. Frands Berg.
Tidligere ejer: Skomagermester L. Kaiser, nu: Installatør Axel Meier.  Matr. 
nr. 84. - Ejendommen opført 1898.
De to Lillegade ejendomme nr. 11 og nr. 13 var i 1761 èn ejendom og 
udgjorde de 8 vestligste fag af den noksom omtalte lange bygning, som i 
1750 tilhørte major Hoff til Hessel.

Ejeren var i 1761 parykmager Frands Berg. Han benævnes i brandtak-
sationslisten med Sr. (= Sieur). og må altså have været regnet for en ret for-
nem mand. Det var jo endnu i allongeparykkernes tidsalder, således som vi 
kender dem fra Holberg-tiden. Men faget har vistnok aldrig haft ret gyldne 
tider i denne lille, afsides by. I nogle dødsboer, navnlig efter præster, fin-
des registreret parykker, men ellers var der ikke ret mange som brugte den 
prydelse. Det er da også et vidnesbyrd derom, at ved stiftamtmandens ind-
beretning i 1710 i anledning af parykskatten opgives, at i Ebeltoft svares af 
9 parykker, i Mariager af 14, hvorimod Grenå slet ikke er nævnt.

1772 skøde fra Berg til tobaksspinder Thomas Rasmussen Trolle. Efter 
hans død overtoges huset 1785 af købmand Søren Maus enke, som i 1794 
delte det i 2 parceller og bortsolgte de østlige 3 fag til pigen Mette Jørgens-
datter Svarres, og de vestlige 5 fag til Rasmus Basballe i Dolmer (se Lille-
gade nr. 13). Som et eksempel på, hvor spartanske forholdene var dengang, 
er allerede i indledningen nævnt, at hele det ca. 50 al. lange hus, som major 
Hoff byggede til lejevåninger, kun havde en brønd. Det var nu i og for sig 
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naturligt nok i den tid. Men selv efter at den i èt århundrede havde været 
delt i 4, ja endog 5 selvstændige ejendomme var der endnu kun den ene 
kjelde, som familierne havde ret til at bruge. Den fandtes i haven til nr. 11. 

Ejerrækken var herefter:
1802 Mette Svarres til arbejdsmand Niels Sjørup.
1848 dennes enke til arbejdsmand Peder Jensen.
1855 dennes enke til Anders Pedersen.
1873 Anders Pedersen til skomager L. Kaiser.

Laurits Jensen Kaiser
Født i Lyngby 9. januar 1840. Død 3. august 1925. Borgerskab som mester 
i Grenå 14. september 1868. Gift 1) Ane Vester, d. 10. august 1871. Gift 2) 
11. juli 1873 m. Maren Sørensen, d. 9. marts 1921.
Kaiser havde lært hos skomager Højmark og havde derefter aftjent sin vær-
nepligt og arbejdet et par år i København. I 1864 åbnede han et værksted i 
Lillegade, men måtte i felten, da krigen udbrød. Han var med ved Sankel-
mark og ved tilbagetoget fra Dannevirke. Efter hjemkomsten fra krigen, i 
hvilken han forblev uskadt, fortsatte han forretningen, købte selv ejendom-
men og forblev der resten af sit liv.

Kaiser omfattede hele sit liv minderne fra soldatertiden med den al-

Lillegade nr. 11 efter ombygningen. Personerne er skomagermester L. Kaiser og frue samt 
datteren, frk. Marie Kaiser. - Foto ca. 1915.
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lervarmeste interesse. Han 
var medstifter af våben-
brødreafdelingen i Grenå 
og sad i en lang årrække i 
dens bestyrelse. Som den 
udpræget selskabelige 
og fagligt interesserede 
mand, han var, kom han 
også snart ind i bestyrel-
sen for håndværkerfor-
eningen og forblev der i 
en menneskealder. Ved 
alle foreningens sammen-
komster og festligheder 
var Kaiser en sikker del-
tager, der med sit åbne og 
vindende væsen og sit gode humør var i høj grad velset.

Da begge naboerne ved århundredeskiftet opførte nye 2 etages ejen-
domme, var det omtrent uundgåeligt, at Kaiser måtte følge med. Og i 1898 
faldt den sidste rest af det lange, lave bindingsværkshus, som major Hoff 
opførte omkring 1750, og om hvis skæbne hele det foregående har handlet.

Kaiser var i mange år meget svagelig, og hans datter Marie Kaiser be-
styrede derfor forretningen, som hun selv overtog sammen med ejendom-
men i 1918. Efter hendes død i 1939 solgtes ejendommen i 1939 til instal-
latør Axel Meier.

Lillegade nr. 13
Ældste brandf. år 1761. Del af nr. 66. Mad. Gjørup g. m. Gunder Pedersen 
Dreyer. 
I 1794 udskilt fra Lillegade nr. 11 og købt af Rasmus Basland i Dolmer. 
Senere glarmester Zebitz. Nu fru Marie Thomsen. Ejendommen ca. 1895 
af urmager Fogh. Matr. nr. 85.
Som fortalt under nr. 11 købte Rasmus Basland i 1794 de vestligste 5 fag 
hus af den meget omtalte bygning og flyttede her til byen.

Våbenbrødreforeningens besty-
relse ca. 1885.
Personerne (siddende fra ven-
stre): Skomager Kaiser, skræder 
Lyngby, farver Graff.
Stående fra venstre: Skræder 
Bloch og politibetjent Larsen.
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1801 efter hans enkes død solgtes huset til væver Søren Udsen. 
1820 fra hans dødsbo til Kirsten Jørgensdatter. Hun ægtede næste år 

skomager Anders Peter Bang, der var meget yngre end hun. I 1828 døde 
hustruen, og Bang ægtede samme efterår den 20-årige Karen Nielsdatter 
Basland.

I 1832 Bang skøde til kancelliråd P. Tolstrup (Storegade nr. 5), som 
udlejede huset.

1842 efter kancelliråd Tolstrups død skøde til førstelærer Chr. Blochs 
enke. Hendes mand havde været Grenå skolevæsens leder fra 1811 til 1842 
i en meget vanskelig og byrdefuld tid, rig på forandringer og omskiftelser. 
I begyndelsen af hans embedstid omfattede skolevæsenet både Grenå by 
og Gammelsogn. Skolen og hans embedsbolig lå Lillegade (nuværende nr. 
2, købmand Ehrenreich), hvor han vil blive nærmere omtalt. I 1842 søgte 
Bloch afsked, døde kort efter, og enken flyttede så hertil, men levede kun 
til årets slutning (død 6. december 1842).

Det er blevet mig fortalt, at flere af de her omtalte beskedne småhuse var 
de sidste i Grenå, som ombyttede stråtagene med tegl. Panteprotokoller og 
brandtaksationsprotokoller tyder på det samme. Det siges, at nærværende 
hus først ved denne tid fik tegltag, og at det skete ved direkte indgriben fra 
kommunen omkring 1842. 1844 auktionsskøde til glarmester J. H. Zebitz.

Jacob Hendrik Zebitz
Født i Århus 7. februar 1818, død i Grenå 14. juli 1894. Borgerskab her 
1843. Gift 1843 m. Maria Christine Kreutzfeldt, født. 21. december 1821, 
død 18. marts 1903.
Faderen Ivar Skomager og var med sin familie indvandret fra Bøhmen. 
Forældrene døde tidligt, og Jacob kom i huset hos en glarmester Jensen på 

Glarmester Zebitz og frue.
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Meilgade i Århus. Efter at være udlært rejste han som svend i Tyskland. 
Han tog borgerskab i Grenå 8. marts 1843, og der bemærkes i rådstuepro-
tokollen lærebrev fra Københavns Glarmesterlaug. Uger efter giftede han 
sig med Maria Christine Kreutzfeld. Hendes fader havde været stabstrom-
peter. Han stammede fra Holsten og havde været med de danske hjælpe-
tropper i Frankrig i 1813, og derfra havde han hjemført sin hustru, som 
altså var franskfødt.

Fra huskøbet i 1844 har jeg hørt en lille historie, som går ud på, at auk-
tionarius, da Zebitz blev højstbydende, ikke ville give ham hammerslag 
på hans bud, thi som han sagde åman kan jo da ikke give hammerslag til 
en mand, som man ikke kender. Men da Zebitz var ejer af en lille kapital 
(400-600 rdl.) og derfor kunne vise behørig sikkerhed for sit bud, sagde 
auktionarius til ham: Den slags folk har vi brug for heri Grenå, og han fik 
altså huset.

Zebitz var en dygtig håndværker, som langt overgik byens hidtil væren-
de glarmester Jørgen Jørgensen, der ikke kunne andet end at sætte ruder 
ind. Zebitz lavede rammer af forskellig slags, satte billeder i og udstillede 
dem i sit vindue. Han fik snart god afsætning. 

Som eksempel på tidens smag eller mangel på smag har maler Hart-
mann fortalt mig en lille historie, som er knyttet til Zebitz butik, der jo 
selvfølgelig kun var en almindelig stue. Der var en kone fra landet, som 
ved auktionen på Benzon, da Grev Scheel gik fallit, havde erhvervet et 
par små dejlige malerier med mytologiske motiver. Men de nøgne figurer 
derpå stødte hendes smag, og hun gik så til Zebitz og fik dem byttet med et 
par olietryk i glas og ramme, og af et mindre dristigt emne. Zebitz og hans 
hustru blev boende i huset til deres død.

De havde 9 børn. Et af de ældste var Johan, som blev skomager og boe-
de ved Grenå Havn. Den yngste var sønnen Christian Zebitz, som var født 
29. november 1862. Han blev maler og stod i lære hos Emil Hartmann. Ef-
ter nogen videre uddannelse, bl.a. i København, etablerede han sig i Grenå. 
Han var en ganske habil maler, men er mere kendt for sine selskabelige 
talenter. Han havde en god sangstemme og var noget af en skuespiller. 
I mange år hørte han til Håndværkerforeningens faste dilettanter i faste-
lavnsrevyerne. Han havde en god hukommelse og iagttagelsesevne og var 
en udmærket fortæller.

Han har meddelt mig mange træk fra det gamle Grenå, fra småborger-
nes hjem og færden og det liv, som levedes på Lillegade i hans barndom.

Chr. Zebitz fortæller bl.a.: Dengang far var ung, var glarmesterprofessi-
onen noget helt andet end nu. Det var bl.a. blyarbejde i mosaik, og meget 
af det hørte nærmere til kunst end til håndværk. Jeg erindrer fra året 1876, 
da Grenå Kirke var under reparation, at der skulle laves et stort vindue på 
forsiden af tårnet. Da arkitekten henvendte sig til min fader derom, fik far 
tårer i øjnene af glæde over bestillingen, da den slags arbejde blev sjæld-
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nere og sjældnere.
Der var ikke just hygiejniske Forhold i Grenå i min Barndom. Kloakker 

var der jo ingen af. De fleste Folk, især på Lillegade, havde deres Mødding 
liggende frit i Gården. Efter 3 à 4 Måneders Forløb kom en eller anden 
Landmand og kørte Møddingen ud på Fortovet og derfra hjem til sig selv. 
Når det så var i Orden, kom han med et Læs Sand som Betaling for Mød-
dingen. Det var ikke de allerfineste Forhold, men vi var jo vant til det og 
opvokset på den Måde, og det blev betragtet som en selvfølgelig Sag.

Søndag eftermiddag. åI min Barndom, sidst i 60’erne og op i 70’erne 
og 80’erne var det Skik, at Byens Borgere brugte Søndag Eftermiddag til 

en Sejltur i Kolindsund eller op ad Åen, 
eller til en Tur ad Havnevejen ned til 
Havnen, hvor man drak Kaffe hos de 
stedlige Beværtere, Madam Hilfling og 
Madam Momme.

Der kom altså Fatter og Mutter med 
Barnevognen og Rollingerne, en på 
Fatters Skuller og en i Vognen. Anden 
Befordring kendtes ikke og savnedes 
ikke heller. Når så Kaffen var drukket, 
så man sig lidt om. Derpå gik Turen 
hjemad, og den Søndag Eftermiddag 
var tilbragt på en beskeden, men lige-
godt festlig Måde. Jeg kan huske, at jeg 
som Barn altid havde en vis Skræk for 
at passere det ene af de fire Huse ude 
ved Kejserbækken. Det var dengang 
Lazaret og benyttedes, når der var

Tyfusepidemi. Det havde tidligere været Koleralazaret, så der hæftede 
en vis Uhygge ved Huset.

Kolindsund var endnu ikke udtørret i min Barndom, og der har jeg sam-
men med min Fader og flere andre af de gamle Håndværkere tilbragt man-
ge interessante Timer med at fiske. Sådanne Ture tog gerne det meste af 
Dagen. Tiden var jo ikke så rastløs som nu. De gamle Håndværkere tog det 
ikke så nøje, det var noget, som hang ved dem fra Laugstiden. Vi kunne 
fange en Masse store Aborrer, Gedder og Sudere, og når det så blev lidt 
senere, så ind i Rørholmene og stange Ål og skyde Ænder. Jeg var jo ikke 
så stor, at jeg kunne bruge Bøssen, men fiske kunne jeg.

Grisehold i byen. åI Almindelighed havde de fleste en Gris, som så 
blev slagtet ved juletid. Det var i Reglen sådan, at de i Nabolaget skulle ind 
at se hverandres Grise og skønne over, om de havde tabt eller vundet i Ud-
seende. Så vankede der jo i Reglen en Snaps og en Drik Øl på hvert Sted. 

Brønden. For hver tredje Ejendom var der i Reglen en Brønd, en af 

Malermester Chr. Zebitz.
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de gamle Hejsebrønde. Senere kom så Valsebrøndene, hvor Rebet rullede 
over en Træcylinder. Atter længere frem i Tiden fik vi en Træpumpe, der 
så endelig afløstes af en Jernpumpe. Mere havde de gamle Grenå borgere 
vel ikke tænkt sig, før Vandværket kom og lavede en hel Revolution på det 
område. Brøndene blev kastet til, og alt foregik på en nemmere Måde.

Sådan en af de gamle Brønde blev gerne renset èn eller to Gange om 
Året. I mine Forældres Gård stod Brønden, hvortil Naboerne fra begge Si-
der havde Vandret. Brønden var opsat af rå Kampesten, hverken tilhuggede 
eller afpassede. Der groede Hyld mellem Stenene, og Svalerne havde deres 
Reder der. Kiggede man videre ned i Brønden, kunne man se Skrubtudser 
bevæge sig nede ved Bunden.

Det var en stor Dag, når Brønden skulle renses. Naboerne samledes til 
Rådslagning, og det var jo ikkeVand, der blev drukket den Dag, men Dagen 
forløb altid i Fordragelighed og god Forståelse mellem Naboerne.

Fødselsdagsgilde
Det var ikke mange Gilder, der blev holdt inden for vor Kreds ud over Snap-

sen på Morgenturen, når de 
skulle ind at taksere hinan-
dens Grise. Men Fødsels-
dagen blev fejret, og da 
blev den daglige Ramme 
jo helt sprængt, og der 
samledes en større Kreds.

Hos min Fader kom 

Lillegade, nuværende nr 7-13. - 
Udsnit af foto fra ca 1885 Her lå 
indtil 1895-1900 en række på 5 
småhuse. De var alle opstået af 
èn lang lav bygning, en åLeje-
våning“, som vistnok var opført 
før 1750, og af major Hoff til 
Hessel i årene kort efter deltes i 
5 parceller. Ejerne omkring l890 
var nr. 7, Jacob Dolmer, nr. 9, J. 
Kildahl (2 parcellar), nr. 11, L. 
Kaiser, nr. 13, Zebitz. Endvide-
re ses nr. 15, skomager Jacobsen 
og nr. 17, guldsmed Møller. Læg 
mærke til, hvorledes fortovet er 
dækket med udstillingsvarer, så-
ledes at det overhovedet ikke er 
muligt at færdes derpå.
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Hattemager Møller og Guldsmed Møller, som var brødre, Økonomen 
på det gamle Sygehus, Mejlstrup, som egentlig var Sko mager, og af den 
Grund blev kaldt Støvlestrup, Urmager Lund og Skræder Fromholt, begge 
gamle Jægere. Og så vore nærmeste Naboer: Skomager Kaiser, Skomager 
Jacobsen og Skræder Reuter. Se, det var den faste Omgangskreds. I Reglen 
spistes der Skinke og Grønlangkål med dertil hørende Snapse. Så blev der 
drukket Kaffe og Kaffepunch, og derpå begyndte Kortspillet. Der spilledes 
åLur, og Taksten var en Skilling, men det var lige så interessant, som hvis 
det havde været højere Spil.

Hen på Aftenen kom Punchebollen frem, og så gik det løs med en eller 
anden gammel Håndværkersang. Men først stemte Guldsmed Møller i med 
Indledningssangen:

 Tag dit Glas min Ven,
 tag dit Glas min Ven,
 drik din Piges Skål hver munter Svend!
 Se hun smiler til dit fulde Bæger hen.

Sådan omtrent var det, og Møller kunne ikke synge, så det lød helt mor-
somt. Noget senere spistes 
der så Smørrebrød, og når 
Klokken var et eller to 
stoppede Festen.

Køerne i Fælleskae-
ret. Til hver Ejendom hør-
te der Rettighed til l eller 2 
Køers Græsning i Fælles-
kæret Vest for Byen. Mine 
Forældre havde Ret til at 
holde èn Ko. Den lejede 
de ud, så vidt jeg husker 
for 4 Rdl. om Året. Der 
var ansat en Byhyrde. Han 
tudede i et stort Kohorn 
Morgen og Middag, når 
Køerne skulle ud i Kæret, 

Lillegade nr 7-13 efter at alle de 
små huse i løbet af tiden 1895-
1900 var nedrevet og genopført. 
Nr. 7, ostehandler Hansen, nr. 
9, glarmester Lauritsen, nr. 11, 
installatør A. Meier, nr. 13, ur-
mager Sørensens Eftf. Foto fra 
1949.
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og så strømmede Køerne ud fra de forskellige Ejendomme. Der var fri 
Kvægdrift gennem Gaderne, så de så jo aldrig ret propre ud. Flere Steder 
var der hverken Port eller Smøge fra Gaden til Gården. Så måtte Køerne 
passere en Gang tværs gennem Huset for at komme ud og ind fra Stalden 
til Gaden hver Gang de skulle i Kæret. 

Om sine egne Beskæftigelser uden for Skoletiden fortæller Zebitz: 
Lege i Gård og Gade. Vi var en Flok Drenge fra Nabolaget, som altid 

holdt sammen. Der var navnlig vore Genboer Peter Jensen, Søn af Værts-
husholder Jensen, og Peter Hartmann, Søn af Bageren. Og så var der Guld-
smed Møllers to Sønner Jens og Emil. Vore Lege bestod mest i Boldspil, 
Skydning med Flitsbue efter Skive eller en Fugl, lavet af Træ og beslået 
med Blikplader.Vi brugte Træpile med Bly i Enden eller også Træpile. Det 
sidste var jo nok et temmelig kraftigt Skyts.

Vi lavede Forestillinger, f. Eks. Panorama, støbte Tinsoldater og lave-
de store Slagbatailler, som vi så gennem Forstørrelsesglas. Vi lavede Fyr-
værkeri af Filspåner, Ravaffald, Kønrøg o.s.v. Der boede en Søm- og Na-
gelsmed lige ved Siden af os, der fik vi vore Filspåner. Han var Tysker og 
hed C. Wilken. På hans meget primitive Skilt, som han selv havde malet, 
stod åse vilken Sømsmed. Lidt længere nede i Gaden lå 

Vogels Gård. Der havde vi en storartet Tumleplads. Gården var meget 
stor. Den strakte sig helt fra Storegade til Lillegade, således at der var Gen-
nemgang fra begge Sider [ligesom nu. C. S.]. Der samledes såvel Drenge 
fra Storegade som fra Lillegade, og der var næsten altid et voldsomt åLe-
ben. I Gården, der jo var en gammel Købmandsgård, var der en Mængde 
gamle Rum og Skjulesteder, hvor vi rigtig kunne drive vore Lege. Der var 
bl. a. et stort Rum, som vi kaldte Barkfmøllen. Det havde været benyttet 
af Garver Petersen, som boede i Ejendommen. Der kunne vi sidde inde i 

Østre del af Lillegades sydside fra nr. 3 til 21c efter en ældre tegning af maler Chr. Zebitz. 
Tallene er de nuværende gadenumre. Navnene i parentes angiver ejerne i tiden ca. 1870-80. 
Nr. 3 (Brokmann), nu Meldgård Nielsen. Nr. 5 (Brokmann), nu fru Thoft. Nr. 7 (J Dolmer), nu 
ostehandler J. Hansen. Nr. 9 (Kildahl), nu glarmester Lauritsen. Nr. 11 (skomager L. Kaiser), 
nu Axel Meier. Nr. 13 (glarmester Zebitz), nu urmager Sørensens efterfølger. 
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Skumringen og fortælle Historier. Der var i det hele en vis Eventyrglans 
over denne store Gård.

En Gang imellem, når det gik for lystigt til, måtte Vogel ud og hælde 
os udenfor, men det var nu meget sjældent. Det var meget tålmodige Folk 
både Vogel og hans Kone, men det kom vel af, at de selv havde Børn med 
i Legen. De var lidt ældre end vi andre, men deltog dog af og til i vore 
Narrestreger.

Nytorv. Omme på Nytorv og langs Bag i Byen havde vi også en Tum-
leplads. Der løb dengang en Grøft hele Vejen langs åBag Byen, det nuvæ-
rende Markedsgade, og der stod en Række Hyldetræer langs dens ene Side. 
Det var egentlig et andet Hold Drenge, som havde Tilhold der, men vi fra 
Lillegade kom der også ofte. Der var Væver Buchs Drenge, Fragtmand 
Meinches Børn og Bødker Madsens to Drenge omme fra Lillegade. Der 
lå et lille, gammelt Hus på Nytorv dengang. Det kaldtes åKoldinghus, der 
boede en gammel Original, som hed Kolding.

En Gang imellem skete det, at en af Bødkerne, Madsen eller Christen-
sen fik en stor Sukkerfustage hjem fra en af Købmændene for at lave den 
om til Smørbøtter el. a. Så var der stor Fest i Gaden med at skrabe Suk-
kerrester af fra Tøndens Inderside. Først kom naturligvis de store Drenge 
til, senere de mindre, og tilsidst var Tønden så ren, som om den var blank-
poleret. Så kunne Bødkeren begynde på sit Arbejde med at lave den om 
tilStrippere og Smørbøtter.

Kordreng. I en Del År (187l-77) var jeg Kordreng. Der var ingen Kirke-
betjent den Gang. De Småforretninger, der var, besørgedes af Kordrengene. 
Om Lørdagen blev Salmenumrene opsat på Tavlerne af de 2 ældste Dren-
ge. Om Søndagen fik den ældste Kordreng at vide, om der var Barnedåb 

Nr. 15 (skomager J. Jacobsen), nu fru Facius. Nr. 17 (guldsmed Møller), nu 
blikkenslagerg Olesen. Nr. 19 (købmand J. Nymand), nu Strøjers Efterføl-
ger. Nr. 21a (glarmester Vogel), nu vaskeriejer Wulff. Nr. 21b (Vogel), nu 
gartner Chr. Pedersen. Nr. 21c (Vogel), nu slagtermester S. A. Sørensen. 
Porten var, som det ses, oprindelig længst mod vest, umiddelbart oppe mod 
naboen, bødker Madsen.



50

eller anden kirkelig Handling. Når der var Altergang, gik en af os, når Høj-
tideligheden begyndte, om bag Alteret og ventede, til Kordegn Johannsen 
kom. Så skulle vi have Tændstikken parat, når han kom med Alterlysene, 
som vi skulle tænde. Dernæst gik vi ned og satte os på den forreste Bænk, 
lige over for Degnestolen, og så skulle vi holde Øje med, når Johannsen 
blinkede. Det var Signal til, at en af os hurtigst mulig skulle løbe hen til 
den Familie, som skulle have Barn i Kirke, og meddele, at nu var fået Tid 
at komme. Vi fik i Reglen, når vi kom til Stedet, et Glas gammel fransk Vin, 
som var Datidens Dessertvin, og et Par Kager. Der holdt jo som Regel en 
lukket Vogn udenfor, og hvis der var flere, der skulle have Barnedåb, og det 
var det sidste Sted, gjaldt det om at kommel om på Bagsmækken af Vognen 
og nå Kirken så hurtigt som muligt. 2den Kordreng havde i Mellemtiden 
hentet varmt Vand ovre i Gæstgiver Svenstrups Køkken.

Døbefonten havde dengang Plads forneden i Kirken, til venstre for Ind-
gangen, i Hjørnet ud mod Torvet. Der stod da vi Kordrenge og sang Sal-
merne før og efter åbshøjtideligheden. Når Kirketjenesten var forbi, stod vi 
ved Kirkedøren og lukkede op, når Menigheden gik ud fra Kirken.

Der faldt altid en Skilling af fra dem, som havde haft Barn i Kirke, eller 
også var der forud betalt til Degnen for Kordrengenes Vedkommende. Til 
Præst og Degn ofredes der derimod således, at man gik op til højre Side af 
Alteret og lagde Offeret til Præsten der, så bag om Alteret hen til Degnesto-
len, der stod, hvor nu Døbefonten har Plads, og lagde Degnens Offer der. 
To Gange om Året gik hele Gammel Sogns Folk samme Vej med Offerpen-
ge til Præst og Degn. For Byens Vedkommende sendtes Pengene ned til de 
to offerberettigede med et Bud.

Vi Kordrenge lønnedes med 6 Kr. halvårlig for de to ældstes Vedkom-
mende og 4 Kr. til hver af de fire yngste. Ved Begravelser var det Skik, at 
Kordrengene skulle gå med ud på Kirkegården og synge for. Det var ikke 
rart for vi. Små drenge om Vinteren, når det var koldt, at stå derude på Kir-
kegården, hvor Talen og hele Højtideligheden foregik. Vi havde dengang 
den gamle Organist Møller. Der var intet Kapel, og Begravelsen foregik 
altid fra Hjemmet. Organisten var dengang tillige Bedemand. Han gik i 
Spidsen for Sørgetoget, iført sin lange, sorte Frakke og med Hænderne fol-
dede over Salmebogen. Ligvogn var der endnu ikke, og Graveren gik med 
Skamlerne og satte dem ved de forskellige Stoppesteder, så Ligbærerne 
kunne skifte Hænder.

Klokkeren hed Olsen. Han var gift med Madam Klodsmager, de boede 
på Østergade hos Smed Poulsen. Han var tillige Bælgtræder. Kort efter 
at jeg var fratrådt, blev Laurs Holst Kirkebud, som man dengang sagde, 
og så havde Kordrengene ikke mere at gøre med Småforretningerne, man 
passede kun Sangen.

Fugleskydningerne. I min Tid i Grenå havde vi Fugleskydningsselska-
bet. Det var dengang, det vil sige først i 70erne, en meget fin og eksklusiv 
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Forening, hvis Medlemmer var de nærmestboende Godsejere og Storprop-
rietærer. For Grenå Bys Vedkommende var det i Hovedsagen Handels- og 
Embedsstanden.

En Gang årlig afholdtes der Fugleskydning i Enslev. Det var en stor 
Dag. Skytterne samledes på Torvet Kl. 8 om Morgenen og kørte derfra til 
Enslev Skov med Musik i Spidsen. I Skoven stødte så de forskellige til fra 
andre Kanter, som ikke var kommet med fra Grenå. Min Fader og Skræder 
Fromholt assisterede som åLadere. Det var gamle Forladerbøsser, der blev 
skudt med, og dem kendte min Fader og Fromholt bedst, da de jo var gamle 
Jægere. De fleste havde deres egen Bøsse med, og blandt dem var der jo 
mange gamle Muskedonnere, men når de fik en god Ladning Krudt, kunne 
de nok gøre deres Virkning.

Op ad Dagen var der Frokost, som i Reglen bestod af forloren Skild-
padde, og som var tillavet på den rette Måde. Spiritus var jo ikke så dyr 
dengang. Værten var Valhalla Petersen, som han blev kaldt. Han havde sin 
Forretning nede ved Kastanietræerne, der hvor senere Handels- og Konto-
ristforeningen boede.

Restaurationen hed dengang Valhalla og var Byens fineste næst efter 
Gæstgivergården, det nuværende åHotel Dagmar, hvor gamle Gæstgiver 
Winding residerede.

Efter Frokosten tog man igen fat. Stemningen var nu blevet en Del ani-
meret, og som Dagen gik, gik også Fuglen, indtil det ved 6-7-Tiden var 
forbi. Så kørtes der hjemad med Musikken i Spidsen, og jeg husker, at 
man altid spillede den gamle Melodi åHallo, hallo, vi sejle og vi ro. Dagen 
endte gerne med en festlig Sammenkomst, men de fleste af Selskabet var 
trætte oven på Dagens Begivenheder, så der blev ingen større Fest bagefter.

Senere, som Årene gik, kom der flere af Byens Bedsteborgere i Sel-
skabet, men lidt efter lidt sygnede det hen. Den sidste Skydning var på 
Hessel Hede. Det var, så vidt jeg husker i 1883. Da var jeg blevet Medlem. 
Derefter opløstes Foreningen. Så begyndte den i 1889 stiftede åForsvars-
brødreforening at genoptage Fugleskydningerne ved Enslev. Det var dog 
ikke længere i Skoven, men et Stykke foran ved åBuskehuset, hvor Pladsen 
egnede sig godt. Senere flyttedes Skydningen til Hessel Hede og derfra til 
Stranden.

Disse Skydninger var jo kun for Forsvarsbrødrene, og Trangen til et 
borgerligt Skydeselskab opstod lidt efter lidt. Som en Fugl Føniks opstod 
efter nogle Års Forløb et Fugleskydningsselskab, som fuldstændig optog 
de gamle Traditioner. Det var i 1907.

Det var altså et uddrag af malermester Chr. Zebitzis erindringer fra 
barndomsårene i det gamle hjem. Efter at have haft forretning i Grenå i en 
lang række år forlod han byen og blev hotelejer i Middelfart. Sine sidste år 
tilbragte han hos en søn, som havde en stor trælasthandel i Odense. Men 
han besøgte hver sommer sin gamle barndomsby på et længere ophold og 
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opfriskede gamle Minder. 
Det er en selvfølge, at han, der i sin barndom havde fulgt fugleskydnin-

gerne som åStikirend-Dreng, da de holdtes under de gamle former i Enslev 
Skov, hvor hans fader og Fromholt var Bøssemagere, og som senere havde 
været ivrig deltager i Forsvarsbrødrenes fugleskydninger, også var blevet 
medlem af Fugleskydningsselskabet, da det atter opstod i 1907. Og når han 
på sine sommerture opholdt sig i Grenå, var han altid en sikker gæst ved 
fugleskydningerne ved stranden. Sin vittighed og slagfærdighed bevarede 
han til det sidste. Da han ved Kong Christian X.s besøg i Grenå 2. august 
1933 stod opstillet sammen med forsvarsbrødrene til parade, henvendte 
kongen et par ord til ham. Zebitz var meget lille og kuglerund af form. 
Kongen sagde: åNå, De har nok ikke været fløjmand i Deres soldatertid. 
åJo, Deres Majestæt, sagde Zebitz, åmen på venstre Fløj. Malermester Ze-
bitz døde i Odense 18. juni 1939. Efter at have fulgt ham i hans erindringer 
fra barndomshjemmet i Lillegade optager vi atter hovedtråden.

Gamle glarmester Zebitz døde i 1894. Året efter solgte hans enke huset 

Fra Fugleskydningen ved Grenå Strand ca. 1909. Personerne er fra venstre: Murermester 
Jens Sørensen, malermester Chr. Zebitz, købmand Bruun, ølhandler N. Jørgensen, urmager 
P. Sørensen, købmand Frandsen, cigarhandler Jacobi Jacobsen, konditor E. Lassen (fanebæ-
rer) og købmand Anton Christensen.
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til urmager M. Fogh, der agtede at opføre en nybygning i stedet for det 
gamle hus. Fru Zebitz betingede sig i skødet, at hun skulle have bolig og 
ophold hos køberen, så længe hun levede. Fogh nedrev straks huset og 
opførte den nuværende 2 etages bygning. Han havde i en lang række år 
boet på gadens modsatte side, hvor han havde sin urmagerbutik. Han var 
mangeårigt medlem af byens musikorkester, og han og hele hans familie 
var meget musikalske.

I 1906 forlod Fogh byen og rejste til Århus. Ejendom og forretning 
solgtes til urmager P. Sørensen.

Peter Sørensen
Født 21. april 1876, død 22. september1938. Borgerskab som urmager i 
Grenå 18. april 1900. Medlem af Grenå Byråd 1. april 1912- 22. septem-
ber 1919. Gift med Ane Christine Laursen, død 18. september 1944.
Urmager Sørensen stammede fra Enslev, hvor faderen var gårdejer og sog-
nefoged. Han lærte hos urmager S. Ring og etablerede sig som selvstændig 
urmager, endnu inden han var fuldmyndig. I 1906 købte han Foghs for-
retning og ejendom, hvor han oparbejdede en både stor og anset urmager- 
og guldsmedforretning. Han moderniserede ejendommen og indrettede to 
butikker.

Ved siden af at passe sin forretning fik urmager Sørensen tid til at røgte 
en lang række betydelige tillidshverv. Han var i 7 år medlem af byrådet, 
valgt på den konservative liste, og da der i 1919 første gang skulle vælges 
folkevalgt borgmester, var hans navn fremme i første række, indtil han be-
stemt undslog sig. En årrække var han medlem af håndværkerforeningens 
bestyrelse og formand for Teknisk Skoles bestyrelse. Foruden at bestride 
adskillige andre lokale tillidshverv var Sørensen en forgrundsfigur inden 

for urmagerfaget. Han var i en halv Snes år 
formand for Dansk Urmager Centralforening 
og udnævntes til æresmedlem, da han i 1936 
fratrådte. 

Urmager Sørensens arbejdsevne og ar-
bejdslyst var langt ud over det almindelige, 
indtil han i 60 års alderen blev angrebet af en 
hjertelidelse, for hvilken han forgæves søgte 
helbredelse. Sørensen var i sit offentlige virke 
en frisk og fordomsfri nand, der var særdeles 
afholdt og havde venner i alle partier. Meget 
karakteristisk er et par linieri en revyvise om 
ham og Socialdemokratiets

fører, redaktør N. Josiassen. De var skarpe 
politiske modstandere og tog tit en kraftig tørn 
med hinanden i byrådssalen, men stod iøvrigt Urmager P. Sørensen.
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på en meget venskabelig fod. De pågældende linier lød sådan:

  Se Josiassen og Sørensen er Brødre,
  de er begge Grene af den samme Rod.
  Si’r de til hinanden ..Du, så vil de krydre
  deres Tale med Humør og Tone god.
  Men når stundom de et spydigt åDe la’r falde,
  er det Tegnet på, det skarpe Skyts skal knalde ...

Efter urmager P. Sørensens død overtoges forretningen af hans søn Åge 
Sørensen. Han overlevede kun faderen i få år og døde i 1942. Forretnin-
gen videreføres af hans hustru, medens ejendommen ved skifteretsskødet i 
1946 overdroges til hans søster, fru Anna Thomsen født Sørensen.
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Grunden, hvorpå dette hus ligger, har ligesom de foregående hørt til 
den syd derfor liggende store ejendom på Storegade (nuv. nr. 8-10-12). Det 
var i 1704 en have, som af Rasmus Snedker solgtes til byfoged Blichfeldt. 
1729 fra dennes dødsbo til rektor Johannes Plenge. 1742 af denne til ma-
jor Hoff den ældre på Hessel, efter hvem den gik i arv til sønnen, major 
Malte Sehested Hoff, som så endelig i 1751 solgte til murermester Hans 
Simonsen.

Hvornår den ældste bygning er blevet opført, lader sig ikke afgøre, men 
ved brandtaksationen i 1761 beskrives den som et 5 Fags Huus af gammel 
Biugning og Stråtæcke. Indrettet til Stue og Kiøkken og taxeret til 60 Rdl.“

Bygningen har altså intet uden ejerfællesskabet at gøre med den i det 
foregående nævnte lange bygning, som major Hoff også ejede og udstyk-
kede i fire dele omkring 1750.

1767 skøde fra Hans Simonsens dødsbo til snedker Niels Sørensen Ba-
ger. 

I 1810 ejes huset uden tingløst skøde af skipper Peder Lindbergs enke.
I 1814 skøde fra hende til svigersønnen Jens Peter Udsen, som i 1801 

var blevet gift med Mariane Lindberg. De ejede en gård på Storegade (nr. 
25, nuv. Smed Hartvigsen) og har næppe boet her, men haft det udlejet 
ligesom den næstfølgende ejer, købmand Rasmus Bang, som købte det i 
1824.

1834 skøde fra Bangs dødsbo til Niels Jensen Roun.
1839 skøde fra Rouns enke til skrædermester Johan Christopher Reu-

ter. Han var som adskillige andre af beboerne i den række småhuse, som 
lå østligst på Lillegades sydside, indvandret tysker og født i Mecklen-
burg-Schwerin 5. september 1801.

Som det vil blive omtalt ved nr. 19, opførte spækhøker Henriksen om-
kring ved 1863 en stor ny købmandsgård (nuv. købmand Strøiers efter-
følger). For at skaffe større udenomsplads overtalte han sine to naboer, 
Reuter og guldsmed Møller til at sælge ham hovedparten af de bagved 
deres respektive huse liggende haver. Herpå opførte Henriksen det store 
pakhus, som ligger der endnu. Reuters arvinger solgte i 1872 til skomager 
Jens Jørgen Jacobsen. Byen havde i ældre tid et overmåde stort antal sko-
magere. Men mange af dem gjorde ikke ret meget ved faget, der forresten 
heller ikke var ret lønnende, men søgte sig beskæftigelse på andre måder. 
Jacobsen var en af dem. I mange år havde han bestyret svigermoderen, en-

Lillegade nr. 15 Ældste brandfors. 1761.
Nr. 67.

Hans Simonsen,
Muurmæster.

Tidligere ejer: Skomager J. J. Jacobsen,
nu: Fru Rigmor Facius. 
Matr. nr. 86
Ejendommen ombygget i 2 etager i 1935 af frk. Facius.
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kemadam Fladbergs beværtning på hjørnet af Østergade, men opgav det og 
fik i 1875 borgerskab som småhandler. Han var tillige bud for kommunen, 
sygekassen og mange foreninger. Jacobsen satte i 1880 en ny grundmuret 
facade i det gamle bindingsværkshus og rykkede det samtidig efter over-
enskomst med byrådet 1½ al. tilbage, således at det kom på linie med de 
foregående. 1893 skøde fra skomager Jacobsen til sønnen bogbinder og 
papirhandler Carl Jacobsen.

1917 skøde fra denne til frk. Amalie Facius.
1937 skøde fra frk. Facius til svigerinden fru Rigmor Facius født Mau-

ritzen.

Lillegade omtrent år 1910 med nr. 17 (guldsmed Møller) og Nr. 19 (købmand Nymand) i 
forgrunden til højre. Læg mærke til, at Møllers hus endnu dengang som det sidste i rækken 
rager mere end 1 m frem foran de andre og omtrent spærrer fortovet.



57

Lillegade nr. 17 Vestre halvdel af ældste 
brandfors. 1761.

Nr. 68.
Christen Jensen Quist.

Tidligere ejer: Guldsmed Møller.
Nu: Blikkenslagermester J. Chr. Olesen.
Ejendommen opbygget ca. 1900 af guldsmed Møllers 
datter Marie Møller g. m. C. Bärtelsen.
Matr. nr. 87.

Denne ejendom var den østre og mindre del (4 fag) af en 10 fags bygning, 
som i 1805 deltes i to parceller. Dens historie kan føres tilbage til byens 
grundtaxt 1682, da den benævnes Nr. 68 Søren Glads Huus, tegt med [Strå]
tag och et Haugested. Och er derudi Latinske Scholles [Penge anbragt?]. 
Taxt 24 Rdl., Grunden 3 Rdl. 

Haugestedet er vistnok grunden til nuværende Lillegade 15, som i 1704 
solgtes af den daværende ejer, Jacob Snedker, til byfoged Blichfeldt. 

1751. Skøde fra hans arvinger til konsumtionsbetjent Christen Jensen 
Quist. I 1801 efter hans enkes død solgtes huset, der nu havde 10 fag, og 
som altså formodentlig i mellemtiden er ombygget af Jacob Snedker, til 
skomager Jens Nielsen Smith. Han delte i 1805 ejendommen i to parceller 
og frasolgte de 6 vestre fag til naboen, købmand R. Møller, hvis Ladehus 
ligger tæt Vest for. De 4 fag, som udgjorde huset, hvorom her fortælles, be-
holdt han selv og solgte det i 1810 til skomager Jacob Høvinghoff. Han var 
en af datidens største ejendomshandlere og har købt og videresolgt en hel 

Lillegade år 1949 med nr. 17 (nu blikkenslager Olesen) og nr. 19 (nu købmand Strøjers 
eftflg.) i forgrunden til højre.
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mængde Grenå ejendomme. 1811 skøde til snedker Johannes Andersen.
Han boede her kun 1½ år, flyttede så til Ebeltoft, derpå et par andre ste-

der hen og boede i 1824 på Gjessing Mark. Han stjal, hvor han kom frem, 
men politiet havde ikke held med at overbevise ham om ret meget, og han 
blev kun straffet en enkelt gang. I folkemunde kaldtes han Gaul Johan eller 
tyvesnedkeren. I juli 1824 indhentede skæbnen ham. Han blev myrdet af 
to mænd Andreas Schatteberg og Niels Andersen Schræm, som overfaldt 
ham i Nærheden af Ramten, hvor de lå på lur efter ham. Førstnævnte stod 
i forhold til snedkerens kone. Hun ville gerne af med manden, som var 
ond ved hende, og hun havde tilskyndet Schatteberg til at dræbe ham. Hun 
havde lovet, at hun til gengæld ville vise ham, hvor hendes mand hav-
de nedgravet en del tyvekoster, bl.a. mange penge, som han havde stjålet 
et par år før ved et indbrud hos købmand Magnussen i Ebeltoft. Det var 
vistnok tillige underforstået, at han og snedkerens kone bagefter uhindret 
kunne være sammen, hvad de dog ikke ville vedgå bagefter i retten. Konen 
havde sagt til Schatteberg, at det ikke var nogen synd at slå manden ihjel, 
da han begik tyverier alle de steder, hvor han vidste, at der var penge at få. 
Desuden mente hun, at et drab på ham nok ville gå ret ubemærket hen, da 
alle Mennesker i Egnen kun ønskede at blive af med ham.

Det gik nu imidlertid ikke sådan. Mordet vakte stor opsigt, morderne 
blev ret hurtigt fanget, og sagens nærmere enkeltheder blev klarlagt.

I oktober samme år faldt dommen. De to mordere dømtes til at miste de-
res hals og hovedet sættes på en stage. Enken, der var den egentlige anstif-
ter, dømtes til arbejde i Viborg Tugthus på Livstid. Højesteret ændrede ikke 
videre ved dommen, som eksekveredes på Hessel Hede, tæt syd for Grenå 
4. maj 1825. Aftenen før var ½ eskadron af Randers Dragoner ankommet 
til Grenå forat holde orden på folkemængden, som man var klar over ville 
møde frem for at se på henrettelsen. Desuden var omtrent 300 bymænd 
fra de omliggende sogne tilsagt til at møde med deres stokke, ligeledes til 
ordenens opretholdelse.

Bøddelen fra Odense, hvis navn var Stengel, skulle udføre henrettelsen. 
Han var af gammel skarpretterslægt. Mærkeligt nok var en af hans forfæd-
re, Christian Stengel, der var skarpretter i Ålborg, død heri Grenå et halvt 
hundrede år før (1777) efter i embedsmedfør at have eksekveret en dom 
over en barnemorder. De to afsjælede legemer begravedes ude på Heden, 
på det sted, henrettelsen var sket. Tæt derved fandt 31 år senere atter en 
henrettelse sted, nemlig 11. juni 1856, da Gjertrud Hansdatter led døden 
for at have forgivet sin mand med arsenik. - Efter dette lille sidespring 
vender vi tilbage til sagen.

1812 udstededes skøde fra Johannes Andersen til Laurs Henriksen 
Koch. 

1854 efter Kochs død auktionsskøde til guldsmed
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Jens Bloch Møller
Født 28. december 1822, død 24. februar 1895. Borgerskab 1850. Gift 31. 
oktober 1850 m. Catoline Broe, datter af murermester Mads Broe. Hun 
døde 5. april 1889.
Møller var søn af hattemager Svend Møller i Grenå, der i sine senere år er-
nærede sig som bommand ved Bomhuset ved Sønderbro. Møller havde lært 
hos guldsmed Bræmer og gjort svendestykke hos denne i 1843. Da han nui 
1850 ville nedsætte sig som mester og derfor efter tidens skik skulle for-
færdige et mesterstykke, skete det, at de to skuemestre nemlig Bræmer, ans 
gamle læremester, og guldsmed Juul kasserede dette prøvestykke. Møller 
var nu ikke tilsinds at lade sagen bero hermed, men indsendte prøvestyk-
ket, en tepotte af drevet sølv, til bedømmelse ved en overskønsforretning af 
fire laugsmestre i Randers. En månedstid efter kom der en skrivelse til by-
fogeden i Grenå med udskrift af Randers købstads rådstueprotokol, ifølge 
hvilken der ikke fandtes Anledning til at kassere det indsendte Prøvestyk-
ke. Som Følge deraf udstededes omgående Borgerskab for Comparenten.

De lokale skuemestre havde fundet ikke mindre end 7 ankepunkter. Et 
af dem, nr. 4, var, at Tepotten ikke svarede til Nutidens Smag. Oversyns-
mændene afviste alle ankerne. Angående punkt 4 udtalte de, at de måtte på 
det bestemteste modsige, at Drivningen ikke var efter Nutidens Smag, da 
det modsatte netop var Tilfældet. Møller må jo altså uden tvivl ved arbejde 

Guldsmed J. B. Møller og frue.
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på fremmede pladser have ud-
viklet sin smag. Og det kan ikke 
være andet end, at det har været 
en flov historie for de to Grenå 
skuemestre og en billig reklame 
for Møller, navnlig da hele sa-
gen med angrebspunkterne og 
overskønsmændenes svar derpå 
fremdroges i avisen. Indsenderen 
endte med at udtale håbet om, at 
Møller måtte finde tilstrækkelig 
Lejlighed til at overbevise Pub-
likum om sin Duelighed og Kva-
lifikation, og at han ingenlunde 
var en Fusker.

Der er ingen tvivl om, at Møl-
ler var en dygtig håndværker, og han vandt sig da også i sin lange levetid 
en god kundekreds og et godt renomé. Møller var i en årrække medlem af 
Håndværkerforeningens bestyrelse. Han var ikke en mand af mange ord og 
tog ikke aktivt del i det offentlige liv, men han var en brav håndværker af 
den gamle skole.

l 1895 døde guldsmed Møller. Han havde kort før tilskødet datteren, 
Marie Møller, huset, den lille morsomme bindingsværksbygning, som stak 
sin tykke mave 1½ al. ud foran den øvrige husrække, således at der næsten 
intet fortov var på det sted.

Datteren førte forretningen videre og havde desuden en lille lotterikol-
lektion. En tid efter faderens død ægtede hun detaillist Carl Bärtelsen, der 
imidlertid var ganske uegnet som forretningsmand. De lod omkring ved 
1901 det gamle hus nedrive og ombyggede det fra grunden, men solgte det 
p.g.a. pengevanskeligheder kort efter i

1903 til fruens slægtning, drejer August Møller.
1904 skøde fra denne til slagtermester Carl Petersen.
1907 skøde fra Petersen til skræder P. Pedersen.
1915 skøde fra denne til blikkenslagermester Chr. Olesen.

Karakteristisk gruppebillede fra 70’erne 
guldsmed Møllers sønner, som Zebitz 
nævner som sine legekammerater, og i 
midten datteren Marie Møller.
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Lillegade nr. 19 Vestre halvdel af ældste 
brandfors. 1761.

Nr. 68.
Christen Jensen Quist.

Tidligere ejer: Købmand J. Nymand,
nu købmand Strøjers eftf.
Matr. nr. 88 m.m.
Ejendommen opført ca. 1863 
af spækhøker H. S. Henriksen.

Som allerede nævnt ved forrige ejendom var nr. 17 og nr. 19 oprindelig 
èt hus, som først deltes i 1805, og hvis ejerrække kan føres helt tilbage til 
byens ældste grundtakst fra 1682, da det ejedes af Søren Glad.

Ejerrækken var derefter følgende:
1705-51 Jacob Sørensen Snedker.
1751-1801 konsumtionsbetjent Chr. Jensen Quist.
1801 skomager Jens Nielsen Schmidt, som i 1805 beholdt de 4 østre fag 

(altså nr. 17) og frasolgte den vestre, større halvdel på 6 fag til købmand R. 
Møller (omtalt Storegade nr. 18). Det bemærkes i skødet, at ejendommen 
ligger tæt ved hr. Møllers ladehus, som ligger vesten for.

1814 skøde til Mads Pedersen (købesum 120 rdl). Han havde været po-
strytter. Det var jo i de tider, da posten endnu et par gange om ugen bragtes 
til og fra Grenå med ridende post.

1820 skøde fra postrytteren til hesteskierer Søren Mouritzen for 500 
rdl. N. V. Det var endnu før dyrlægernes tid, og hesteskæreren påtog sig at 
kastrere heste og lignende arbejder, som senere overgik til de eksaminere-
de dyrlæger.

1828 skøde efter Mouritzens død til svigersønnen sømand Ove Nico-
laisen fra Schierbæk. 

1829 Hans Hansen fra Enslev.
1847 dennes enke, gift med vognmand Peter Hansen Hvas.
1851 vognmand Søren Sørensen Sommer.
1855 slagterme-

ster Søren Jensen 
Broni.

1857 skøde fra 
denne til spækhø-
ker H. S. Henriksen 
og købmand Conrad 
Lyngbye i forening. 

Det store pakhus, som H. 
S. Henriksen i 1863 lod 
opføre på de af skomager 
Jacobsen og guldsmed 
Møller købte havers grund.



62

Sidstnævnte døde kort efter, og Henriksen blev eneejer. Omtrent samtidig 
(ca. 1863) nedrev han den gamle bindingsværksbygning og opførte den 
nuværende gård. Af sine to naboer mod øst, skræder Reuter og guldsmed 
Møller købte han haverne, som lå syd for deres huse og på den derved 
erhvervede byggegrund opførte han et stort, moderne pakhus, som ligger 
der endnu. Henriksens levnedsbeskrivelse kunne med lige så stor ret hen-
lægges til beskrivelsen af Lillegade nr. 4, hvor han boede i mange år, før 
han flyttede hertil, og hvor han havde oparbejdet en stor forretning. Jeg 
foretrækker at fortælle den her, hvor han levede sine sidste år.

 
Hans Severin Henriksen
Født i Allelev 19. september 1819. Død 23. september 1879. Borgerskab 
som spækhøker 28. april 1852. Købmandsborgerskab 6. oktober 1863. Gift 
1851 m. Kirsten Mortensdatter, født 9. januar 1802, død 7. oktober 1886.
H. S. Henriksens hustru var enke efter Anders Lyngbye, som havde haft en 
lille høkerbutik på Lillegade nr. 4. Det må antages, at Henriksen er kom-
met der som bestyrer efter mandens død. Om han har haft nogen egentlig 
handelsuddannelse, vides ikke, men han havde et afgjort handelstalent. Al-
lerede mens han lå i København som soldat, begyndte han at handle i det 
små, og den lille forretning, han overtog ved sit giftermål, oparbejdede han 
snart. Spækhøkeren handlede med alle grovvarer og med saltede og røgede 
varer som flæsk, ål og sild. Han havde også en betydelig forretning med uld 
og skind m.m. Han havde ret til at sælge brændevin til fortæring på stedet. 
Ved disken kunne man købe ½ pægl brændevin og l glas hjemmebrygget øl 
for 4 skilling tilsammen. Om markedsdagen solgtes også kaffe.

Da Henriksen 1863 havde bygget det store nye Hus, tog han borgerskab 
som købmand, og fik altså dermed ret til at handle med alle kramvarer. 
Foreløbig blev han dog boende i den gamle butik og udlejede den nye til 
en købmand Lavigne, der drev handel med isenkram, finere urtekram og 
havde byens eneste parfumeri. Det var altså en forretning, som ikke kunne 
skade Henriksen. Efter nogle års forløb blev han uenig med Lavigne og 
overtog selv butikken. I et par år handlede han fra begge steder og flyttede 
først helt over i den nye butik april 1869. I uagtet hans forretning her vok-
sede til at blive en af byens - største og i enhver henseende var moderne og 
velforsynet, kaldtes han dog hele sit liv åSpækhøker Henriksen“. Han drev 
foruden detailhandelen også grosservirksomhed, forsynede f.eks. de fleste 
af byens købmænd med salt og mel. Hver uge hentede hans hestevogn 
hos Møller Weis i Århus 1 læs flormel. Det var omtrent, hvad der dengang 
forbrugtes i Grenå af den vare. Man kørte fra Grenå kl. 4 om morgenen, 
skiftede heste et par gange undervejs og kom tilbage kl. 11-12 om aftenen.

Henriksens var barnløse. Derimod var fru Henriksen i sit første ægte-
skab stedmoder til adskillige sønner, som blev kendte og ansete borgere i 
byen: Købmand Conrad Lyngbye, skræder J. N. Lyngbye og barber Chr. 
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Lyngbye. De havde selv en plejesøn, J. N. Holstvig, som senere blev ma-
nufakturhandleri Grenå. Han omtalte sin plejefar som en ganske overor-
dentlig dygtig, retsindig og samvittighedsfuld mand. Henriksen var en lille 
snes år yngre end sin hustru. Der fortælles, at han på sin Sønderherreds 
dialekt, der udtaler ø som e, stundom sagde: Når nu Mutter dér [altså dør], 
så flytter jæ te Kjevenhavn. Men det blev nu ikke sådan. Henriksen døde 
23. september 1879, og hustruen overlevede ham en række år. Hun solgte i 
1880, straks efter mandens død, ejendom og købmandsgård til 

Jens Jensen Nymand
Født 20. september 1853. Død 1932. Købmandsborgerskab 1. oktober 
1874. Gift m. Karoline Jensen, født Nørgård, f. 20. marts 1851, d. 21. ja-
nuar 1901.
Nymand var født i Glatved og havde nogle år, før han overtog forretningen, 
ægtet købmand Frederik Jensens unge enke, Karoline født Nørgård. Hun 
var datter af en af byens ansete borgere, garver Nørgård, og var en særdeles 
begavet kvinde.

Det var jo længe forinden kvinderne kom til at deltage i det offentlige 
liv eller foreningslivet. Men ved velgørende bazarer, dilettantforestillinger 
og lignende lejligheder var der altid en lille kreds af damer, som stod i 
spidsen, og fru Nymand var en af de selvskrevne deltagere. Nymand havde 
straks efter brylluppet overtaget forgængerens forretning, uagtet han ikke 
var de 25 år, som krævedes til fuldmyndighed og måtte søge dispensation 
for at få borgerskab. Nu købte han altså Henriksens langt større forretning 
og flyttede til Lillegade, hvor han i mange år havde en stor og god handel. 
Det var navnlig Sønderherreds landboere, som kørte i gård hos ham. Det 

Købmand H. S. Henriksen og frue.
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var ikke så sært, da både han og forgængeren, H. S. Henriksen, var barne-
født i Sønderherred og havde slægt, venner og bekendte på de egne.

Ægteparret var barnløst ligesom Henriksens, men havde en plejedat-
ter, Margrethe Nymand, som senere ægtede købmand Anton Christensen. 
Han overtog i 1901, da fru Nymand var død, forretning og købmandsgård, 
men solgte den i 1919 til købmand Peder Strøjer Christensen og købte selv 
Søndermøllegården. Han beholdt den, indtil kommunen i 1942 erhvervede 
gården med tilhørende jorder af hensyn til reguleringen af Søndermølle-
vejen. Efter købmand Strøjers død 3. maj 1931 drev hans enke i nogle år 
forretningen med købmand E. H. Petersen som bestyrer og senere som 
kompagnon.

Købmand J. Nymand og frue.
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Lillegade nr. 21 a-b-c Ældste brandfors. 1761.
a) nr. 69. felbereder H. Holm-

strøm.
b) del af nr. 67 på Storegade, 

sr. Christian Smidt.
c) del af nr. 56 på Storegade, 

Jørgen Rasmussen Bang.

Tidligere ejer: glarmester C. C. Vogel, 
nu 21a vaskeriejer P. O. Wulff. 
nu 21b gartner Chr. Pedersen. 
nu 21c slagter S. A. Sørensen. 
Matr. nr. 90 a, 90 d og 90 c.

Hele det store areal, hvor nu Lillegade nr. 21 a-b-c ligger, og som omfatter 3 
ejendomme med 6 butikker, har ligesom de foregående, muligvis dog med 
undtagelse af den første, oprindelig hørt til de syd for liggende Storegade 
ejendomme. Der lå ved brandtaksationen i 1761 tre bygninger, tilhørende 
3 forskellige ejere. Den østligste var en lille gård, som ejedes af en felbe-
reder (d.v.s. garver) Hans Holmstrøm. Den var på 7 fag til gaden som var 
beboelseshus. Den midterste var et stråtækt Fæhus og Stald på 5 Fag, som 
var baghus til en Storegadegård, som ejedes af købmand Christian Smidt.

Den vestligste var en gammel, stråtækt bygning på 7 fag, hvori var ind-
rettet 5 små lejevåninger. Den hørte til gården mod Storegade, som ejedes 
af købmand Jørgen Rasmussen Bang.

I årene 1776-83 opkøbtes alle disse 3 ejendomme sammen med de til-
svarende Storegade ejendomme af skipper og købmand Mads Møller. Han 
lod de to vestligste nedrive og udlagde grunden til have. Derimod blev det 
østligste liggende og anvendtes til ladehus. En senere ejer ombyggede det 
i 1817, ligeledes til lo og ladebygning.

Taksationen i 1801 oplyser, at der mod Lillegade foruden denne lade-
bygning lå en have, omgivet af et plankeværk på 30 tylt fyrreplanker opsat 
på egestolper.

Efter Mads Møllers død i 1797 arvede hans stedsøn, købmand senere 
kgl. agent Rasmus Møller hele gården. Både han og hans hustru døde i 
1824. Gården solgtes derefter til købmand, senere vicekonsul Fr. Jahnsen. 
Nogle år efter hans død (1852) solgte enken i 1856 gård og forretning 
til købmand Conrad Lyngbye, søn af gamle høker Lyngbye på Torvet og 
stedsøn af spækhøker H. S. Henriksen. Om alle disse er udførligt fortalt på 
Storegade.

Jeg formoder, at Conrad Lyngbye, der allerede i 1852 tog borgerskab, 
først har lejet gård og forretning af konsul Jahnsens enke. Straks da han 
selv blev ejer, lod han baghuset til Lillegade nedrive og haven sløjfe og 
opbyggede på den samlede grund et stort 2 etages hus med helt moderne 
butikker forneden og pakhus på 1. sal. Det er den nuværende bygning, som 
strækker sig fra Strøjers Købmandsgård og til bødker Jensens hus, med ca. 
35 m facade.

Længst mod vest i bygningen var en port, som straks blev en meget be-
nyttet genvej til Storegade. Efter branden i 1912 flyttedes porten til midten 
af Huset.
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Efter gamle folks beretning var Conrad Lyngbye en overordentlig ener-
gisk og dygtig ung købmand, som nød den største respekt og anseelse i 
byen, og af hvem man ventede noget stort. Men han døde allerede året 
efter (8. juni 1857), og dermed var de store planer til ende. Enken udlejede 
butikken til sin svoger Adolf Lyngbye, og grosserer J. U. Gerdes overtog 
gården som ufyldestgjort panthaver. Han udlejede - senere solgte - den i 
1862 til teglværksejer C. C. Vogel fra Sønderjylland, som havde solgt sin 
ejendom der og nu agtede at slå sig ned i Nørrejylland.

I Bind B, Storegade nr. 18-16 er af hensyn til sammenhængen på Store-
gade, givet et par korte meddelelser om Vogel. Her skal gives en nærmere 
beskrivelse, delvis på grundlag af en levnedsbog, som er forfattet af redak-
tør F. Gierlev og udgivet af familien. I denne fortælles som indledning, at 
navnet Vogel var kendt og vidt udbredt i Angel, og at det i familien førtes 
tilbage til 1669, da Conrad Vogel fødtes i Heuchlingen ved Nürnberg. Han 
oplærtes ved farveriet og udvandrede i 1690 til Slesvig, hvor han slog sig 
ned i Mohrkirch-Westerholz. Hans rejsepas eksisterer endnu, og en kopi 
deraf opbevares i Djurslands Museum.

Lillegade omtrent år 1895. I forgrunden til højre ses Chr. Vogels butik og port. Ejendom-
men gik helt op til skomager C. Jacobsens butik, der hvor herren med cyklen og den hvide 
kasket står (manufakturhandler Andreas Quist). Til venstre ses hjørnet af Smedestræde med 
P. Mikkelsens morsomme lille hus. Nuværende nr. 22 (Tellefsen).
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Derpå fortælles videre:

Claus Christopher Vogel
Født 28. marts 1820 iAngel på gården Catharinental, som et par århund-
reder havde været i familiens eje. Moderen døde, da han var knap 2 år 
gammel, og faderen, Asmus Vogel, giftede sig igen med en ung pige, som. 
overlevede ham i 30 år. Han var en dygtig landmand, der udvidede ejen-
dommen og dyrkede sukkerroer og cikorie. Han døde i 1846. Efter hans 
død gav Vogel mod udbetaling af en sum penge afkald på ejendommen 
til fordel for stedmoderen, der havde 3 børn. Han købte sig en lille gård i 
Skjørdrup, hvor han drog ind med sin hustru, Ida Christine Magdalene født 
Iversen. Her fødtes deres to ældste sønner, af hvilke den ene var Christo-
pher Vogel, der senere blev en af Grenås kendte borgere. I ægteskabet var i 
alt 13 børn, hvoraf dog nogle døde som små.

I 1853 solgte C. C. Vogel gården i Skjørdrup og overtog sin svigerfaders 
gård Bogholmvik på sydsiden af Flensborg Fjord, hvortil hørte et landbrug 
på 200 tdr. land og et betydeligt teglværk. Her havde familien en tid som 
huslærer den senere så kendte socialistfører Poul Geleff.

Lillegade år 1949 (samme parti som billedet på foregående side). I for-
grunden til højre Vogels tidligere ejendom, nr. 21 c (nu slagtermester S. 
A. Sørensen), derefter nr. 21 b (gartner Pedersen) og nr. 21 a (vaskeriejer 
Wulff). Til venstre ses hjørnet Smedestræde, nr. 22 (Tellefsen).
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Af forskellige årsager ønskede Vogel at se nye egne, og i 1861 solgte 
han gård og teglværk, lejede en jagt, som han ladede med mursten fra tegl-
værket og en del husgeråd, og dermed sejlede han så til Nørrejylland for at 
finde et sted, hvor han med sin familie kunne slå sig ned.

Jagten lagde ind i Århus Havn en tid, og der kom han i forbindelse 
med købmand Gerdes, som ejede den købmandsgård i Grenå, som Conrad 
Lyngbye var død fra, og som nu bestyredes af hans broder. Efter en del 
forhandlinger købte Vogel ejendommen for 10.000 rdl. Der blev udstedt 
købekontrakt i 1862, men den forandredes senere til lejekontrakt, og først 
1869 udstededes rent skøde.

Vogel tog 4. januar 1862 borgerskab som købmand i Grenå og supple-
rede det samme år i maj med borgerskab som værtshusholder med ret til 
afholdelse af dans. 

Kolonialforretningen vedblev at være udlejet til Adolf Lyngbye en kor-
tere tid, men han kunne ikke klare sig. Så kom en købmand R. Rasmussen 
(svoger til skoleinspektør Reventlow), og endelig i 1869 overdroges butik 
og varelager til købmand N. Nielsen, der oparbejdede forretningen, som nu 
indehaves af hans efterfølger T. H. Schjøtler Nielsen.

C. C. Vogel indrettede derimod en forretning i en af butikkerne på Lil-
legade. Han averterer i Grenå Avis, at 28. April 1863 åbnes en velassorteret 
manufakturforretning på Lillegade. Men den fik desværre en meget kort 
levetid. Førstesalen i bygningen var oprindelig pakhus. Men nu da gros-
sererforretningen forlængst var forbi, stod dette unyttet, og Vogel lod den 
straks ved overtagelsen omdanne til dansesal. I Grenå Avis averteres, at 
der hver søndag afholdes dans. Entre: 1 nark for en herre, 8 skilling for en 
dame. I de tilstødende lokaler indrettedes beværtning. I gården anlagdes 

Glarmester C. C. Vogel og frue.
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en grynmølle, hvor der navnlig fremstilledes boghvedegryn, som solgtes 
til købmændene.

Under krigen i 1864 havde Grenå i længere tid en stor indkvartering af 
tyskere. Bygningen var da beslaglagt af fjenderne, og i dansesalen var det 
tyske hovedkvarter.

I 1877 delte Vogel den store ejendom i 2 parceller. Den sydlige til Store-
gade solgte han til lejeren, den førnævnte købmand Niels Nielsen. Parcel-
len mod Lillegade beholdt Vogel selv. Nogle år i forvejen havde han taget 
borgerskab som glarmester og indrettet forretning i en af butikkerne, vist 
nok den midterste. Der levede han resten af sine dage et flittigt og sparsom-
meligt liv og gav den store børneflok en god opdragelse. Kun èt af børnene, 
Christopher Vogel, om hvem senere vil blive fortalt, bosatte sig i Grenå. 
Børnene kom alle frem til gode stillinger ved egen dygtighed og flid. Den 
ældste, Peter Vogel, blev indehaver af en stor maskinfabrik i Hamborg, der 
senere blevet aktieselskab under navnet Boldt & Vogel. En yngre broder 
Frederik blev også fabrikant i Hamborg. Den yngste søn Conrad Vogel stu-
derede medicin og døde som kredslæge i Nykøbing M. Datteren Ida Vogel 
blev ligeledes læge, men døde i en ret ung alder. 

Glarmester C. C. Vogel døde l. december 1888. Hans hustru overlevede 
ham i mange år og blev boende i ejendommen. Hun døde 12. september 
1912.

Den meget benyttede gennemgang til Storegade. Porten mellem Lillegade 21b og 21c. - 
Foto 1949.
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Umiddelbart før, mens fru Vogel var syg og sengeliggende, opstod der 
ildebrand i ejendommen. Det var om dagen, og ilden slukkedes ret hurtigt. 
Men den havde dog ødelagt den vestlige del, hvor porten dengang var, så-
ledes at denne del måtte ombygges.

Sønnen Christopher Vogel købte efter moderens død hele ejendommen, 
lod vestenden opbygge, hvorved porten flyttedes nærmere ind mod midten. 
I de nærmest påfølgende år udstykkedes ejendommen så i 3 parceller.

Efter denne beskrivelse af den samlede ejendom og dens historie vil vi 
se lidt på hver af de tre dele, hvoraf den oprindelig opstod, og hvori den nu 
efter halvandet hundrede års forløb atter er delt. De nuværende grænser fal-
der sikkert ikke helt sammen med de oprindelige. At finde disse er ugørligt, 
da der slet ikke eksisterede matrikelskort på den tid.

Lillegade nr. 21 a
Ældste brandf. år 1767. Nr. 69. Felbereder Hans Holmstrøm.
Østre tredjedel af C. C. Vogels ejendom, som i 1912 deltes i tre parceller. 
Nuværende ejer: vaskeriejer P. O. Wulff. Matr. nr. 90 g.
I 1742 ejedes den lille gård, som lå på dette sted, af felbereder [garver] 
Søren Lind.

1761 nævnes i brandtaksationen dennes svigersøn Hans Holmstrøm, 
som ligeledes var felbereder.

1786 solgte Holmstrøm i forbindelse med sine to svogre, Jens og Peter 
Sørensen Lind, gården til skipper og købmand Mads Møller, som ejede den 
tilstødende gård mod Storegade, og som omdannede huset til ladebygning. 
Det opbyggedes af hans efterfølger og benyttedes stadig til lo og lade. I 
1856 nedrev så Conrad Lyngbye det hele og opførte den store nye bygning 
i 2 etager, som efter hans død købtes af C. C. Vogel.

En af de første lejere af denne del af ejendommen var garver Carl 
Elkjær Petersen, som kom hertil fra Randers og forpagtede sadelmager 
Henriksens Garveri, Lillegade 37. Han omdannede den af Vogel indrettede 
grynmølle til barkmølle til brug ved garveriet og havde sin butik her, men 
flyttede senere til nr. 37 og vil blive omtalt på det sted. En senere mange-
årig lejer var skomager Carl Jacobsen.

Da ejendommen deltes i 1913, solgte Vogel denne del til naboen, køb-
mand Anton Christensen. I 1919 deltes ejendommen således, at ejeren selv 
beholdt hovedparten af gårdspladsen, som vedblivende hedder matr. nr. 90 
a, medens bygningen og et mindre stykke af gården fik matr. nr. 90 g og 
solgtes til glarmester Carl Hee. I 1946 solgte fru Hee denne til vaskeriejer 
P. O. Wulff.

Den meget store gård, som hører til købmandsgårdens forholdsvis lille 
facade, er altså fremkommet ved fire køb: I 1863 haverne fra de to naboer 
mod øst, i 1913 ved køb af matr. nr.  90 c fra fru Vogels dødsbo og endelig 
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i 1919 ved deling af matr. nr. 90 a, hvorved tilbageholdtes et stykke af 
Grunden.

Lillegade nr. 21 b
Ældste brandfs. 1767. Del af nr. 57 på Storegade. Sr. Christian Smidt. Mid-
terste trediedel af C. C. Vogels ejendom. Nuværende ejer, gartner Chr. Pe-
dersen. Matr. nr. 90 d.
Grunden, hvorpå denne ejendom ligger, hørte fra de ældste tider til den syd 
for liggende Storegade ejendom, som i 1761 ejedes af sr. Christian Smidt, 
og var baghus til denne. Gården bestod af forhus og flere sidebygninger. 
Baghuset beskrives i brandraksationen således: Et fæe huus og stald på 5 
fag. Det er selvfølgelig bindingsværk, lerklinede vægge og stråtag.

Den samlede ejendom overtoges i 1768 af pastor J. Risom som ufyl-
destgjort panthaver og solgtes af ham i 1770 til skipper Rasmus Nielsen. 
Denne forliste få år efter med sit skib og druknede. Enken ægtede i 1773 
den flere gange omtalte skipper og købmand Mads Møller. Det er vist nok 
ham, som på et eller andet tidspunkt har ladet Fæ-huset nedbryde og grun-
den udlægge til have.

1856 kommer så - ligesom ved foregående - den nuværende bygnings 
opførelse af Conrad Lyngbye og overtagelse af C. C. Vogel. Det var vist 
nok butikken her, som Vogel selv havde, og hvor han fra 1881 havde glar-
mesterforretning.

I 1913 solgtes denne parcel af Christopher Vogel til skrædermester Carl 
Jensen. Efter hans død 1923 til gartner Chr. Pedersen.

Lillegade nr. 21 c
Ældste brandf. 1761. Del af nr. 56 på Storegade. Jørgen Rasmussen Bang.
Vestligste tredjedel af C. C. Vogels ejendom. Nuværende ejer, slagtermester 
S. A. Sørensen. Matr. nr. 90 e.
Ved brandtaksationen i 1761 lå omtrent på denne grund baghuset til nuvæ-
rende Storegade nr. 18 (købmand N. Nielsens eftf.). Det beskrives således: 
Et tvær huus i gården, gammel biugning och stråtæche, indrættet til 5 små 
leiewåninger og dørrene på den nordre side mod Liden gade. 7 fag.

Da 7 fag omtrent svarer til 20 al. eller knap 14 m, kan der kun have 
været ca. 2½ m til hver lejlighed, altså plads til en ganske lille stue og et 
endnu mindre køkken. Det er de mindste lejevåninger, jeg nogensinde har 
truffet i Grenå bys historie.

Huset hørte altså med til Storegadegården, som ejedes af købmand 
Jørgen Rasmussen Bang. Han beboede selv forhuset til Storegade på sine 
gamle dage, efter at han havde trukket sig tilbage fra sin store virksomhed 
(se Storegade nr. 5). Efter hans død solgtes hele gården i 1775 til distrikts-
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kirurgus Hans Wulff. Allerede året efter afhændede denne til naboen, den 
ofte nævnte Mads Møller, hele den østlige strimmel af grunden med påstå-
ende bygning, indbefattet lejehuset norden i gården mod Lillegade. Møller 
nedbrød det hele, opbyggede sidehuset af nyt, hvorimod lejehuset mod Lil-
legade ikke opbyggedes. Grunden udlagdes til have og vedblev, så vidt jeg 
kan se, at henligge som sådan, indtil den store bygning opførtes af Conrad 
Lyngbye i 1856. Den overtoges så af C. C. Vogel i 1862.

Hvem der har haft butikken i den første tid, ved jeg ikke. Derimod er det 
værd at nævne lejeren fra tiden 1879-1900.

Det var C. C. Vogels søn

Asmus Christopher Vogel
Født 5. februar 1849, død 5. januar 1931 Købmandsborgerskab 1. april 
1879. Gift 3. april 1884 med Olavia Møller f. 8. november 1848, død 12. 
april 1928.
Chr. Vogel var født i Skørdrup i Sydslesvig, men tilbragte det meste af sin 
barndom i Bogholmvig, Munkbrarup Sogn på sydsiden af Flensborg Fjord. 
Som nævnt i det foregående flyttede han sammen med forældrene til Nør-
rejylland i 1861 og kom til Grenå i 1862. Efter konfirmationen kom han 
i urtekræmmerlære i Randers. Men han havde som adskillige af slægten 
udlængsel. Efter et par års forløb fik han det ordnet således, at han blev løst 
fra sin lærekontrakt, lånte rejsepenge hos en onkel og derpå i sommeren 
1866 tiltrådte en lang udenlandsrejse, hvis første mål var Australien, hvor 
han havde slægtninge. Rejsen varede i 12 år, og Vogel oplevede noget af 
hvert både i Australien, hvor han først arbejdede en række år, derpå i Syd-
afrika, hvor han bl.a. var guldgraver. Med en god del erfaring og med nogle 
opsparede skillinger på lommen kom han så hjem til Grenå ved juletid 
1878. Efter et halvt års handelsmæssig uddannelse i København etablerede 
han sig 1. april 1879 som herreekviperingshandler i den østligste af butik-
kerne i faderens ejendom. Forretningen var startet meget beskedent, men i 
løbet af de næste 20 år oparbejdede Vogel den ganske betydeligt og bleven 
velstående mand. Han havde navnlig et åbent øje for reklamens betydning, 
og på hver telefonpæl langs landevejene i miles omkreds prangede Vogels 
navn på kulørte plakater.

I 1899 købte han af apoteker Hoffmeyer det gamle apotek på Torvet. 
Det blev nedrevet og måtte efter kommunens ønske trækkes lidt tilbage 
både ud mod Torvet og til Lillegade. På grunden lod han opføre en høj-
moderne forretningsejendom med flere butikker. En af dem tog han selv 
i brug. Han udvidede virksomheden til foruden herreekvipering også at 
omfatte alle manufakturhandelens grene.

Da byrådet ikke kunne blive enigt om at opføre et elektrieitetsværk, 
anlagde Vogel et sådant i ejendommen på Torvet og forsynede ikke alene 
sit eget hus, men også en række omliggende med Strøm.
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Ejendomshandel havde altid interesseret Vogel i høj grad, og mange er 
de Grenå ejendomme, som i årenes løb er gået gennem hans hænder og 
altid videresolgt med gevinst.

Om forretningens udvikling i Vogels senere år og om Djurslands Mu-
seum som var tilvejebragt ved mange års samleiver, og som han skænkede 
byen tillige med en anselig sum til indkøb af museumsbygning, er udførligt 
fortalt i slutningen af Bind B, hvortil henvises.

Vi går tilbage til ejendommen Lillegade 21 c. 

Købmand Chr. Vogel og frue.

Lillegade 21 c, Chr. Vogels tidligere butik (nu slagtermester S. A. Sørensen).
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Efter at Chr. Vogel var flyttet til Torvet, bort lejedes butikken til væver 
C. Nørlem. I 1912 opstod en mindre brand, hvorved bygningens vestre 
del blev noget beskadiget. Kort efter døde enkefru Vogel, og sønnen Chri-
stopher Vogel overtog hele ejendommen. Han opbyggede den nedbrændte 
tredjedel og bortsolgte den i 1917 til slagtermester S. A. Sørensen.
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Gmkring ved år 1751 boede på dette sted Stephen Hansen Nagelsmed, 
som i 1723 havde købt huset af Rasmus Annebos enke. Han var fader til 
den Niels Stephensen Nagelsmed, som boede på gadens modsatte side og 
i hvis smedje den store brand i 1751 opstod. Den bredte sig til hele den 
midterste del af både Lille- og Storegade. Ilden standsede for Lillegades 
sydsides vedkommende ved dette hus, som altså undgik ødelæggelsen.

Ved brandtaksationen i 1761 nævnes som ejer Jens Clausen, som var 
matros. Huset havde 2 længer gammel biugning och stråtæcke. Forhuuset 
til gaden er indrættet til stue och kiøchen værelse 6 fag. Et tvær huus til 
gården indrættet til lade och fæehuus 3 fag. Taxeret til 50 rdl.

1799 efter Jens Clausens død skøde til skomager Niels Borup.
1802 skøde fra denne til skomager Peder Fugl.
1811 auktionsskøde til købmand R. Møller, som altså i forvejen ejede 

hele det øst derfor liggende areal. Han lod i 1816 huset ombygge, stadig 
med bindingsværk, men nu med tegltag. 

1825. Efter agent Møllers død skøde til købmand Rasmus Bang. Købe-
sum 250 rdl. sølv. Han solgte det samme år for 400 rdl. sølv til Else Schif-
ter, sal. Høegs enke. Hele beløbet lånte hun i overformynderiet. Hendes 
forfædre havde boet her i Grenå i hundrede år før. Hendes sidste efterkom-
mer levede her til 1939. 

Else Schifter er vist nok det kvindenavn, som jeg hyppigst har stødt på i 
byens gamle retsprotokoller. Der er ingen tvivl om, at hun har haft et meget 
levende temperament og en udpræget trang til selvhævdelse, og at hun på 
mange måder har haft vanskeligt ved at passe sig ind i sin tids levemåde.

Else Schifter var født 1766 som datter af en af byens største købmænd, 
Rasmus Schifter, og hustru Kirstine Mau, som var sønnedatter af den for 
sin forstand og gudfrygt navnkundige købmand Rasmus Sørensen Mau, 
som han benævnes i Giessings Danske jubellærere. Det var ham, som to 
gange opførte Aftenstjernen, første gang få år før, anden gang umiddelbart 
efter branden i 1751.

Da Else var 4 År, døde moderen. Faderen giftede sig igen, men også 
stedmoderen døde, inden pigebarnet havde nået 14 års alderen. Da Else 
var 21 år gammel giftede hun sig med Georg Friederich Rempte, som var 
organist og bedemand i Grenå. Som vederlag for en del af hendes store 
arvepart efter moderen gav faderen hende to små huse på Lillegade, hvoraf 
det ene lå, hvor nu bager Hartmann og det andet, den tidligere latinskole, 

Lillegade nr. 23 Ældste 
brandfors. år 1761.

Nr. 70.
Skibsmand

Jens Clausen.

Den gamle bindingsværksbygning opført 1816 af køb-
mand R. Møller.
Den nye bygning opført i 1 etage 1882 af bødker P. A. 
F. Madsen. 2. etage sat på 1902 af sønnen Emil Madsen. 
Nuværende ejer, bødker J. Jensen. Matr. nr. 91.
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som nabo dertil. De gamle huse havde Rasmus Schifter ladet nedbryde og 
opføre. af nyt.

Men ægteskabet var ikke lykkeligt. Den tidligt moderløse Else var en 
meget excentrisk kvinde, og organisten var en vanskelig karakter. Han for-
lod efter få års forløb hjemmet ved påsketid 1791. Ægteskabet opløstes 
senere propter malitiosamdesertionem, som der står i justitsprotokollen, 
d.v.s. fordi han i ondskab havde forladt hjemmet, og Else fik lov til indgå-
else af nyt ægteskab. Skilsmisse var dengang noget ganske uhørt i denne 
lille, skikkelige by. 

Den unge fraskilte frue søgte og fik bevilling til at være sin egen værge. 
Hun arvede efter sin moders familie, slægten Mau, både et hus og penge, 
men forstod slet ikke at spare på sin kapital. Hendes broder, Erasmus Frie-
derich Schifter, der var prokurator på St. Thomas og ugift, og som efterlod 
hende en arv på flere tusinde rigsdalere, satte dem fast i overformynderiet, 
hvoraf hun kun fik den årlige rente.

I ægteskabet med Rempte var et par børn, hvoraf det ene døde. Hun fik 
siden et barn uden for ægteskab, som ligeledes døde. I 1803 indgik Else 
Schifter, som nu var 37 år, nyt ægteskab. Som man sikkert har sagt den-
gang betydeligt under sin stand. Hendes nye ægtefælle var sømand Peder 
Nielsen Höeg.

Han var født i Strandhuset på Hessel Mark, altså nuværende Kanne-
gård. Han havde været med i Slaget på Rheden, hvor han var blevet såret, 
hvorfor han oppebar en lille pension på 36 rdl. årlig. Under englænder-
krigen, da Grenå havde en meget stor og langvarig indkvartering, var han 
opsynsmand ved en bavne, som var tændt ved Grenå Strand. Heller ikke 
dette ægteskab varede længe. Höeg døde i 1810.

Deres ældste datter, Ane Kirstine Marie Höeg, var født i 1804. De boe-
de dengang på Storegade i det morsomme gamle hus, der var kendt under 
navnet Munkebof, Storegade nr. 69. 

I 1825 købte fru Else altså huset, hvorom her fortælles. Da hun ikke 
ejede pengene, måtte hun låne hele beløbet mod sikkerhed i det omtalte 
legat, som broderen fra Vestindien havde udsat for hende. Forresten mener 
jeg, at hun allerede har beboet huset, fra det blev nyopført. Agent Møller 
var hendes svoger, gift med hendes stedsøster Kirstine, og Munkebo var 
beviselig udlejet til toldkasserer Fr. Hansen.

Den ovennævnte datter, Ane Kirstine, ægtede væver Peder Madsen, og 
de blev ejere af huset i 1829 efter moderens død. I 1847 rasede i Grenå en 
slem epidemi af skarlagensfeber. Både den ene af deres sønner og manden 
døde deraf med få dages mellemrum.

En anden søn, Peter Anton Frederik Madsen lærte bødkerfaget. Han tog 
borgerskab i 1861, købte samtidig huset af moderen og indgik ægteskab 
med Mette Marie Pedersdatter. Han var en meget stilfærdig mand, som 
hverken tog del i offentligt eller foreningsliv, men arbejdede i sit værksted 
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fra tidlig morgen til silde aften. I 1882 lod han det gamle bindingsværkshus 
ombygge i rødstens grundmur. I 1899, et par år før han døde, overlod han 
sønnen forretningen og gav ham skøde på huset. Emil Madsen var i mod-
sætning til faderen meget samfundsinteresseret og havde flere offentlige 
hverv. Han giftede sig på sine ældre dage, men ægteskabet var barnløst. 
Ved bødker Madsens død i 1939 uddøde for Grenås vedkommende denne 
meget gamle Grenå slægt, hvis stamfader tog borgerskab som købmand 15. 
januar 1727. Bødkeren havde engang fortalt mig, at af nulevende her i byen 
var han den, hvis slægt gik længst tilbage. Jeg stillede mig lidt tvivlende, 
da han kun fremførte det som en tradition i familien, men ikke kendte no-
get som helst til navne eller sammenhæng. Efter hans død tog jeg mig for 
at undersøge sagen og fik traditionen bekræftet. Jeg skrev en lille slægts-
historisk artikel derom i Grenå Folketidende, men da var Emil Madsen alt-
så ikke længere i live. Det var skade! Han ville jo ellers nok med interesse 
have læst om Else Schifters liv og levned.

Efter bødker E. Madsens død i 1939 gik ejendommen over til en bro-
derdatter frk. Mette Madsen i København. 1943 skøde til bødkermester J. 
Jensen, som havde overtaget forretningen allerede ved E. Madsens død.

 Bødkermester P. A. F. Madsen Bødkermester Emil Madsen,
 Født 14. april I834,  Født 11. september 1871,
 død 26. februar 1902. død 4. oktober 1939.
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Lillegade nr. 25-27-29 Ældste 
brandfors. år 1761.

Nr. 71.
Jens Sørensen 

Thomesen.

Tidligere ejer af den samlede ejendom: 
Hjulmand J. P. Mikkelsen.
Nuv. ejer. nr. 25, fru Brøgger Jensen. 
Nr. 27, mineralvandsfabrikant A. Jørgensen. 
Nr. 29, Demokraten. Matr. nr. 92 c-b-a.

De tre ovennævnte bygninger på Lillegade udgjorde indtil ca. 1880 èn 
sammenhængende, lav bindingsværksbygning, som strakte sig helt hen til 
naboerne på begge sider, og som på midten havde en overbygget indkør-
selsport. Den flyttedes ved ombygningen ind i gården og står endnu som 
baghus i nr. 27 og 29.

Ejendommen har ikke i åen historiske tid, d.v.s i tiden efter ca. 1682 væ-
ret del af nogen Storegade ejendom. Det samme gælder for alle de øvrige af 
ejendommene på Lillegades sydside, vest for denne. En anden sag er, at der 
fra meget gammel tid på denne grund har ligget to ejendomme, som først 
forenedes i 1724. De er uden tvivl afbrændt ved den store brand i 1626, da 
hele byens vestlige del brændte.

Grundtaksten fra 1682, som er den ældste fortegnelse, der eksisterer, 
over byens ejendomme, står, at den østlige, som er et støcke øde kålgårds-
sted, ejes af [rådmand] Niels Christensen. Det er altså ikke bebygget på 
dette tidspunkt. Den vestlige, hvorpå der ligger et hus, ejes af Jacob Chri-
stensens børn.

Del af det efter branden i 1751 af Jens Sørensen Thomesen opførte bindingsværkshus, som 
ca. 1880 flyttedes over gården og blev til baghus. Læg mærke til den noget mishandlede, 
men endnu kønne barokdør, som sidder nærmest porten. Foto 1949.
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Begge disse to ejendomme købtes af Jens Rasmussen Kiær. Haven i 
1724 og huset i 1712. Desuden ejede samme Kiær den vest for disse to 
grunde liggende gård på hjørnet af Lillegade og Overstræde, der hvor nu 
Bagergården ligger.

1729 solgte Kiær huset og senere også haven til sin svigersøn, Jens 
Sørensen Thomesen. Han var ejer, da branden indtraf. Ilden fortærede hans 
hus, men standsedes af haven, således at den ikke bredte sig længere mod 
øst på Lillegades sydside.

Jens Sørensen Thomesen lod huset opbygge efter branden, og huset be-
skrives ved brandtaksationen i 1761 således: Et forhuus til Ggaden, indræt-
tet med 6 fag til stue og kiøchen værelser, 2 fag til en luchet port og 3 fag 
til ladde huus. Taxeres til 180 rdl.

1771 ejes huset af snedker Jens Rasmussen Fugl.
1797 auktionsskøde efter Fugls død til snedker Peder Madsen af 

Høbjerg. Han døde i 1830, og enken, Karen Pedersdatter, solgte 1835 ejen-
dommen til tømrer Christen Jensen Michelsen fra Enslev, som var gift med 
deres datter Nille Marie Pedersdatter. I salget var betinget, at svigermode-
ren skulle have ophold på livstid hos dem.

Michelsen kaldes senere tømrer og hjulmand, men drev tillige et be-
tydeligt landbrug. Panteprotokollerne viser, at han omtrent en halv snes 
gange købte jorder på byens marker. Desuden var han parthaver i rørskæret 
i Kolindsund. Han blev en velstående og velanset mand og var i et par pe-
rioder medlem af borgerrepræsentationen.

Efter Chr. Michelsens død overtog i 1878 hans søn, hjulmand Jens Peter 
Michelsen, ejendommen. Han afhændede den samme år til sin svoger Sø-
ren Andersen. Han delte i 1880 ejendommen i 3 parceller, hvoraf han selv 
beholdt den midterste, som er langt den største. Det er vistnok ham, som 
har ladet den nuværende ejendom nr. 27 opføre.

Efter denne oversigt over den samlede ejendom vil vi se lidt på hver af 
de tre parceller.

Lillegade nr. 25
Ældste brandf. 1961. Østligste del af nr. 71. Jens Sørensen Thomesen. 
Udskilt i 1880 fra Lillegade 27 af Søren Andersen. Nuværende Ejer, fru 
læderhandler Brøgger Jensen. Matr. nr. 92 c.
Den østligste parcel var den mindste med kun ca. 6 m facade og solgtes i 
1880 til Carl Wilhelm Koppel. Han var søn af gamle bødker Fr. Koppel og 
broder til arrestforvarer P. Koppel. Han var oprindelig skomager, men ind-
rettede nu tillige en lille læderhandel. Det var dog ikke let for ham at kon-
kurrere med kollegaen længere mod vest i gaden, garver Vilh. Petersen, der 
også drev læderhandel og havde de fleste af byens skomagere som kunder.

Den lille bindingsværksbygning ombyggede Koppel lidt efter lidt. Først 
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satte han ny forside i til gaden, nogle år efter til gården, atter nogle år efter 
en etage på til gaden og endelig til sidst også en etage til gården, alt efter-
hånden som hans økonomiske forhold tillod det. Koppel havde to døtre, 
hvoraf den yngste blev gift med købmand Julius Frandsen på Torvet, som 
senere flyttede til Kolind og oparbejdede en meget stor forretning. 1917 
solgte Koppel ejendom og forretning til læderhandler N. Brøgger Jensen, 
som også oprindelig var skomager, og hvis enke nu er forretningens inde-
haver.

Lillegade nr. 27
Ældste brandf. 1961. Midterste del af nr. 71. Jens Sørensen Thomesen. 
Midterste del af ejendommen, som S. Andersen selv beholdt.
Nuv. ejer, Alfred og Peter jørgensen. Opbygget ca. 1880. Matr. nr. 92 b.
På den midterste parcel med ca. 18 m facade lod Andersen opføre den 
nuværende to etages bygning. Den rykkedes ca. 1½ m. ind fra gadelini-
en. Det er næppe sket på byrådets forlangende, forhandlingsprotokollen 
indeholder intet derom, men af hensyn til den høje trappe og de 2 kælder-

Lillegade. I forgrunden et par fag af nr. 31 (bogbinder Madsens butik). nr. 29 (Demokraten), 
nr. 27 (Alfred og Peter Jørgensen) og nr. 25 (fru Brøgger Jensen). Foto 1949.
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nedgange. Et Stykke af den gamle bindingsværksbygning med en meget 
morsom gadedør fra den oprindelige bygning flyttede han bagud i gården 
som baghus. S. Andersen var frøagent. Han druknede ved Fladbro ved et 
ulykkestilfælde. 

1888 mageskifte med Hans Emil Petersen fra Svåbæk.
Samme år tømrermester R. N. Rasmussen.
1889 mageskifte snedkermester A. Danielsen.
1890 do. til N. P. Petersen. 
Samme år do. til vognmand Hans Thomassen.
1906 arvede hans søn, Rasmus Thomassen, ejendommen, som han 

straks solgte til ølhandler N. Jørgensen. Han var født i Voldby ved Hammel 
14. april 1870 og havde i 1897 overtaget Ferdinand Rasmussens Mineral-
vandsfabrik i Mogensgade. Den flyttede han nu ned i ejendommens store 
kælder og fik tillige Tuborgs øldepot. Han oparbejdede i årenes løb for-
retningen til at blive byens største ølhandel. Efter Jørgensens død overgik 
mineralvandsfabrikken i 1937 til hans søn, Alfred Jørgensen, som sammen 
med broderen, Købmand P. Jørgensen, er ejere af bygningen. 

Lillegade nr. 29
Ældste brandf. 1961. Vestligste del af nr. 71. Jens Sørensen Thomesen. 
Vestligste del ejendommen, som solgtes til E. Nørlem.
Nuværende ejer, Demokraten. Matr. nr. 92 a.
Den vestligste, mindre parcel med ca. 8 m facade solgte Andersen i 1880 
til skomagermester E. Nørlem. Han lod huset nedrive og genopbygge i 1 
etage med en stor kvist til gaden. Nørlem var født i Grenå 3. juni 1849 og 
tog borgerskab i 1875. Han var søn af skomager, trommeslager og senere 
økonom på Fattiggården, Jens Chr. Nørlem. Skomager Nørlem var både en 
dygtig håndværker og en smart forretningsmand, som i tidens løb har ejet 
og handlet med adskillige Grenå ejendomme.

1903 solgte han bygningen her til skrædermester Chr. A. Kjeldgård og 
flyttede over på gadens modsatte side, hvor han havde købt nr. 24 den nu-
værende brugsforeningsbygning.

I 1944 skøde fra Kjeldgård til Demokraten. (Den socialdemokratiske 
Presse i Danmark.)
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Lillegade nr. 31 Ældste 
brandfors. år 1761.

Nr. 72.
Hans Simonsen

Muurmester.

Den Gamle Bagergård
Tidl. ejer, Bager C. Hornsleth.
Nuv. ejer, Elwam Andersen.
Ejendommens ældste del opført 1756.
Bageribygningen er fra 1890’erne. Matr. nr. 93 m.m. 

Det er sandsynligt, at grunden, hvorpå denne bygning er opført, er den, 
som i Byens Grundtakst fra 1682 beskrives som en øde eiendom, tilhøren-
de [fhv. rådmand] Niels Christensen, som også var ejer af den næstforrige.

1712 og rimeligvis endnu før er ejeren Jens Rasmussen Kiær, der dette 
år købte nabohuset og senere også den øst derfor liggende have, som havde 
været Niels Christensens øde kålgård.

Hans søn Rasmus Jensen Kiær arvede huset. Det nedbrændte som alle 
de omliggende i 1751 og henlå i nogle år uden at blive opført. 

I 1756 solgte han sin afbrændte plads til murermester Hans Simonsen 
og købte selv et hus længere mod vest i Lillegade, (hvor nu De gamles 
Hjem ligger). Hans Murmester opbyggede det hus, som endnu står her. Det 
gælder dog kun forhuset til gaden. Han solgte det i 1761 til de to brødre 
Niels og Peter Busch i Sangstrup. Skødet er ikke uden interesse, og jeg 
anfører derfor et uddrag deraf. Der siges deri, at huset er opført på ... en 
afbrændt pladtz, som Rasmus Jensen Kiær forhen, førend dend ulyckeli-

Den gamle Bagergård, Lillegade nr. 31, hvori der sikkert uden ophold har været drevet 
bagervirksomhed siden ca. 1770.
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ge ildebrand haver eiet og beboet ... Bemeldte afbrændte pladtz haver ieg 
mig til forhandlet 31. januar 1756, alt efter auktionsskiødets formelding. 
På pladsen er nu opbygget: ... 12 gulv huus i tømmerværk og teglhængt, 
langs syndre side i dend liden Gade med to skorstene, ovn og trende stue-
værelser, kiøchen og brøggers. Det øvrige er lade, korn-gulfer og deslige 
og er samme sted tilhørende [et stykke] eiendom fra stuehuset næst [d.v.s. 
langs med] gyden, kaldet Jens Fiils Gyde til Søren Ammes ejendom 40½ 
al. Gårdstedets længde mod gaden er 36½ al., som er husets længde.

Desuden består ejendommen af ... haugeplads og gårdsrom, hvorpå fin-
des en brønd med behørig reebværk og anden tilbehør. 

Købesummen er ikke opgivet. Men da gården kort før er pantsat til de to 
brødre for 200 slettedalere, som udgiør udi rixdaler myndt 133 rdl. 2 mark, 
så har prisen nok ligget der omkring. Når husets længde til Lillegade opgi-
ves til 36½ al., og der er 12 fag, så er det netop det almindelige forhold, at 
1 fag hus udgør ca. 3 al. [altså knap 2 m].

Nu følger så en række hurtigt skiftende ejere, hvis navne kun anføres 
for at få en sammenhængende ejerliste:

1763 solgte de to brødre huset til Peder Høys enke.
1767 byfoged, kammerråd N. E. Behr.
1768 skomager Rasmus Sørensen Quist.
1769 Hans Laursen Dalstrup. Han solgte det i 1771 til bager Niels Pe-

dersen Lange, der havde boet der som lejer flere år i forvejen. Om Lange 
er der fortalt en del i Bind B. Han havde i 1746 købt den tidligere Præste-

Overstræde (tidligere bl.a kaldet den blinde Gyde) med bagergården til venstre og den tid-
ligere Schoubyes Gård til højre.
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residentz på Torvet (nuv. Grenåhus) og var nogle år efter blevet graver, 
klokker og bedemand. Han måtte gå fra gården og flyttede til Storegade 
(se der under nr. 14) og var så endelig havnet her. Det er vist ganske givet, 
at det er Niels Lange, som har oprettet bageriet, der altså kan føres tilbage 
i hvert fald til 1770. Bageriet har oprindelig ligger i forhuset, i hvilket der 
ved taxationen i 1801 og flg. anføres: Bagehuus i forhuset, medens der til 
lo og fæhus er opført en sidebygning til gården.

1783, året før han døde, solgte bager Lange til bager Hans Hansen Ritto.
1786 mageskifte fra denne til bager

Jens Frandsen Woldum
Født i Århus og netop havde taget borgerskab i Grenå. Alle de følgende 
ejere er bagere med undtagelse af de 4 år 1864-68, da der var andre ejere, 
men hvor bageriet rimeligvis har været udlejet.

Der har altså faktisk uafbrudt i 180 år været bageri i denne gård. Når 
undtages et par købmandsgårde er det den eneste ejendom i Grenå, hvor 
der i et så langt tidsrum har været drevet een og samme virksomhed.

Jens Woldums slægt var i tre generationer knyttet til Bagergården i de 
næste 80 år. I 1806 døde Woldums hustru. Kort før havde datteren, Ka-
ren Marie, ægtet væver Niels Peter Matthiassen Lind. Han slog sig nu på 
bageriet, tog borgerskab og i 1808 overdrog Woldum ham gården tillige 
med alt indbo og udbo og det til gården købte sædeland på Grenå Mark. 
Købesummen for det hele var 450 rdl. Men den skulle delvis erstattes af 
en fledføringskontrakt, hvorefter svigerfaderen skulle have livsvarigt op-
hold hos de unge. Der må imidlertid, som det så ofte skete, være opstået 
uenighed mellem dem, thi i byens forligelsesprotokol for 1811 er optegnet 

Bagermester G. Olsen og frue.
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et forlig mellem dem. Det går ud på, at Woldum i stedet for underhold skal 
have en fast årlig udbetaling på 70 rdl., så længe han lever, og desuden have 
udleveret inden 3 dage fra udstedelsesdagen: 1 sengs klæder, 1 drag kiste, 
skabe, stole og et bord til livsvarigt brug Fhv. bager J. Woldum døde 3. fe-
bruar 1829, 76 år gl., så hvis bestemmelsen om de 70 rdl. årlig udbetaling 
har vedblevet at stå ved magt, hvad man jo må formode, har svigersønnen 
købt dyrt nok.

Niels Peter Lind var af gammel væverslægt, hans forfædre havde i mang-
foldige år boet i Grenå. Som bager fik han en meget god forretning, men 
desuden drev han stort landbrug. Foruden de jorder, han overtog sammen 
med gården, købte han i tidens løb mange stykker sædeland på Grenå Mark 
og ejede desuden 3 huse i byen. N. P. Lind døde i 1852. Sønnen, Andreas 
Peter Lind, bestyrede nogle år forretningen for moderen, men overtog i 
1856 ejendommen og samtlige jorder. Han døde ugift i en ung alder. Hans 
død var et tungt slag for moderen, som averterede hans dødsfald således:

I de næste 4 år har gården været ejet af folk, som ikke var bagere, men 
rimeligvis har butikken været udlejet til en bager, måske efterfølgeren G. 
Olsen. 1864 auktionsskøde til naboen, tømrermester Chr. Mikkelsen og 
fra denne i 1867 til nagelsmed Frederik H. A. Yhr. 1868 købekontrakt til 
bager Germand Olsen (født i Ebeltoft 6. juni 1825, død i Grenå 19. februar 
1902. Gift m. Anna Jansen død 29. august 1888). Woldum havde af naboen 
i Overstræde købt den del af dennes have, Olsen købte endnu et stykke. Det 
er rimeligvis derpå, bageriet er opført, da det flyttedes bort fra stuehuset. 
Ægteparrets eneste datter var gift med garver Vilh. Petersen. Olsen udleje-
de i 1882 forretningen til Carl Wilhelm Hornsleth (født 22. juni 1855, død 
12. februar 1926, borgerskab 16. maj 1882. Først en snes år efter, da Olsen 
var død, solgte garver Petersen i 1906 ejendommen til ham. Den nye bager 
var sønnesøn af gamle gæstgiver Chr. Pedersen Hornsleth på Torvet. Han 
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var en virksom og dygtig borger, og da han 
i 1919 trak sig tilbage og overlod virksom-
heden til sin mestersvend, var han en meget 
velstående mand. Han byggede en villa ved 
Havnevejen på hjørnet af en sidevej ned mod 
åen. Den opkaldtes senere efter ham og hed-
der Hornsleths Allé. 

1919 bagermester J. P. Jørgensen.
1927 E. Brun.
Samme år Anton Bøgeskov jun.
1928 bagermester Bernhard Andersen.
1948 bagermester Elwain Andersen.

Bagermester C. Hornsleth.
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Lillegade nr. 33 a-b-c Ældste 
brandfors. år 1761.

Nr. 74.
Sr. Jens Christian 

Boelsmand.

Tidligere: Købmand N. Schoubyes Gård.
Nu delt i 4 Parceller.
Matr. nr. 47 a - c - d - e. 
Den oprindelige ejendom opført ca 1757.

På den grund, hvor den senere Schoubyeske gård blev bygget, lå før bran-
den i 1751 to mindre ejendomme. Det hus, som lå nærmest ved Overstræ-
de, tilhørte før 1701 Jørgen Poulsen Glarmester og blev nævnte år af hans 
arvinger solgt til skomager Jens Pedersen Nibe. Det benævnes som liggen-
de på Liden Gade næst væsten [for] Søren Skifvers Gyde.

Nabohuset mod vest. havde tilhørt Niels Jensen Boelsmand, men var af 
ham i 1749 solgt til snedker Henrik From.

Ingen af ejerne af disse to huse evnede at opføre nye bygninger på de 
nedbrændte tomter. Grundene lå øde hen og overtoges efter nogle års for-
løb af Sr. Jens Christian Nielsen Boelsmand, hvis fader tidligere havde ejet 
det ene af husene og stadig var pantehaver. Endnu i 1755 svarer Boelsmand 
skat (1 rdl. 2 skilling) af Henrik Snedkers og Jens Nibes afbrændte pladser. 
Men ret snart efter, rimeligvis ca. 1757, lod han på den samlede grund op-
føre en smuk og stor gård, som ved brandtaksationen i 1761 beskrives såle-
des: 3 længder-huus nye biugning og teigl tæcke overalt. a) Et for-huus til 
gaden, hvoraf 10 fag er indrættet til stue, værelser, 2 fag til en lucket port, 
2 fag til pach-huus og 4 fag i væstre ende til ladde-huus. I alt 18 fag. b) Et 
sidde-huus ibygget den østre ende af for-huset og stræcker sig langs med 
en gyde imellem Store og Liden Gade, indrættet til stue, kiøeken og brøg-
gers 6 fag. c) Et andet sidde-huus, ibygget forhusitz væstre ende, indrættet 
til lade og fæe-huus, 6 fag. I alt 30 fag taxeris til 760 rdl.

Det har altså været en stor og god gård. Med undtagelse af baghuset og 
forlængelserne af sidebygningerne både i østre og vestre side, som er sene-
re tilføjelser, har gården oprindelig haft samme udseende som i Schoubyes 
tid før forandringerne begyndte omkring år 1900.

I taksationen og mange andre steder sattes Sr. (= Sieur) foran Boels-
mands navn. Familien har altså været regnet for en af de i fornemmere 
i byen. Men gennem en lang række pantsættelser af både gården, dens 
brændevinsredskab, markerne, bohave og sølvtøj får man det indtryk, at Sr. 
Boelsmand har haft mange økonomiske vanskeligheder. Det var formentlig 
af den grund, at han i 1784 solgte gården og købte et lille hus. Han blev 
derpå told- og konsumtions-underbetjent. Det var der i de dage så mange 
købmænd, som blev, når det gik tilbage med forretningen. Boels mand døde 
som overbetjent ved konsumtionsvæsenet 30. april 1808 i en alder af 77 år. 
1784 var køberen borger og handelsmand Christian Reventlow Berg. Han 
var søn af præsten Hans Michel Berg i Østervelling, som lånte ham penge 



88

til købet. Kort efter døde faderen, enken flyttede til Grenå, fik skøde på 
ejendommen og blev her til sin død, hvorimod sønnen fortsatte forretnin-

Lillegade nr. 33, Schoubyes Gård ca. 1892. Butiksdøren, der tidligere havde siddet nærmere 
porten, var nu, som billedet viser, flyttet nogle fag mod øst, således at indgangen var direkte 
ind i butikken. Læg mærke til rendestensbrættet ved overkørselen til Overstræde. Bjælkeho-
vederne i bindingsværket viser tydeligt inddelingen i fag. Mod øst (til venstre) 10 fag, derpå 
en port på 2 fag og 6 fag mod vest.



89

gen. Hun døde i 1794, og den gejstlige skifteret lod gården stille til bort-
salg. Uagtet den stilledes til auktion tre gange, kom der ikke et antageligt 
bud. Den solgtes derfor underhånden med arvingernes fuldmagt for 290 
rdl. Det var en ren spotpris, da gården var assureret for 700 rdl. Køberen i 
1794 var Sr. Jens Nielsen Bang. Han var af den meget kendte Bang slægt 
(se Storegade 45), men var gået fallit. Hans hustrus meget velhavende fa-
milie købte nu gården her til ham. Både Bang og hans hustru, Cathrine f. 
Tørslef, døde i 1797. Gården solgtes i 1798 til skipper og handelsmand 
Laurs Nicolai Kruse af Århus. Han var broder til vicekonsul Amdi C. Kru-
se i Grenå  (se Storegade 38) og deres hustruer var søstre, begge døtre 
af købmand Hans Broch. Men Laurs Kruses forretning gik ikke så godt 
som broderens på Storegade. Allerede i 1816 solgte han det hele til Anders 
Schoubye, købte sig et lille hus og fik ansættelse som konsumtionsbetjent, 
ganske som den tidligere ejer, Jens Boelsmand. Laurs Kruse døde 19. ok-
tober 1828, 56 år gl.

Anders Nielsen Schoubye
Født 1787, død 12. november 1838, borgerskab i Grenå 25. juni 1819. 
Gift 22. maj 1816 m. Ellen Sophie Sandberg, f. 12. november 1790, d. 25. 
februar 1858.
Med Schoubye gik gården over til en slægt, som ejede den de næste ca. 80 
år. Anders Schoubye var søn af degnen Niels Rasmussen i Skivholm-Skov-
by (Framlev Herred, Århus Amt), som havde taget navn efter denne by. 
Schoubye havde været købmand i Århus før han overtog forretningen i 
Grenå. Og med henblik på brændevinsbrænderiet, der blev drevet i virk-
somheden, som han overtog, søgte han uddannelse i dette fag. Da han er-
hvervede borgerskab som købmand og brændevinsbrænder i Grenå, tilføjer 
borgerskabsprotokollen: Attest fra bestyreren af det kgl. brænderi i Køben-
havn for, at han har lært det fornødne ved omgangen med brændevin.

Schoubye havde giftet sig kort før, han kom hertil. Hustruen var datter 
af degnen Sandberg i Løvskal ved Viborg. Et par af hendes brødre var stor-
købmænd i Viborg. En af deres efterkommere er den kendte filmsinstruktør 
A. W. Sandberg.

Schoubye fik snart både brænderiet og købmandshandelen i god gang. 
Han havde navnlig en betydelig landhandel og drev desuden et stort land-
brug. På Lillegades nordside lige over for gården lå en stor toft, (der hvor 
nu Fællesbageriet). Den lå særdeles bekvemt for købmandsgården og køb-
tes senere af Schoubye. I den østlige side, lige op mod Kruses ejendom, 
anlagdes en vej, som dannede en udmærket forbindelse med Schoubyes 
store marker, som lå nord for byen. Vejen kaldtes altid Schoubyes Gyde. 
I 1895 udstedede den senere ejer, købmand N. Schoubye, et gavebrev til 
kommunen. Gaden kom ved en skødesløshed fra myndighedernes side til 
at hedde Schouby Gade, idet man glemte det sidste bogstav i navnet. På 
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toppen af den nuværende Rosenbakken med udsigt over alle gårdens mar-
ker lå Schoubyes lade. En markvej førte derop. Omkring 1892 brændte 
denne lade ved lynnedslag og blev ikke opført. 

Anders Schoubye blev hurtigt en af byens mest ansete mænd. Han var 
sammen med genboen, købmand Ras-
mus Bang, i mange år byens overfor-
mynder og valgtes i 1829 til eligeret 
borger. Ved denne institutions ophør 
gik han over som selvskrevet medlem 
af borgerrepræsentationen. Sehoubye i 
døde i 1838 i en ung alder. Enken drev 
selv forretningen videre, og den ældste 
af deres børn, sønnen Niels Schoubye, 
var i mange år bestyrer, indtil han i 1856 
selv søgte borgerskab og overtog ejen-
dommen, markerne og forretningen.

Niels Nielsen Schoubye
Født 20. januar 1818, død 6. marts 
1900. Da han tog borgerskab 16. no-

Den tidligere Schoubyes Gård, som nu er omdannet omtrent til ukendelighed. Sammenlign 
billedet på modsatte side.  (Foto 1949.)

Købmand Anders Schoubye og hustrus gravmæ-
le på Grenå Kirkegård.
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vember 1855 tilføjes i rådstueprotokollen: Ifølge attest fra moderen Sophie 
Schoubye har han lært handelen hos hende og derefter i en række af 17 år 
bestyret hendes handel. 

Niels Schoubye var den ældste af ægteparrets 7 børn, af hvilke kun 
to giftede sig. Datteren Nicoline Marie ægtede kordegn R. Johannesen i 
Grenå. De havde to døtre, som var ugifte, og med dem uddøde Grenå lini-
en. En søn, Jens Sehested Schoubye, blev købmand og mægler i Århus og 
havde flere børn, hvis efterkommere lever endnu.

Niels Schoubye var inkarneret pebersvend og i alle henseender en origi-
nal. Han var en meget lille, meget stilfærdig og meget fåtalende mand. Han 
var i høj grad generet og nærmest bange for kunderne, men en stor dyre-
ven. Det fortaltes, at når der skulle køres varer hjem fra havnen, lejede han 

Rids af Schoubyes Gård, som den så ud i 1870’erne efter en skitse af malermester E. Hart-
mann. Skitsen, som er omtegnet uden rettelser, er udført uden nogen som helst opmåling, 
kun efter hukommelsen. Dens eneste hensigt er at vise rumfordelingen i den gamle gård. 
Indgangen var dengang i nærheden af porten, hvorfra man gennem en forstue kom ind i 
bønderstuen, hvor kunderne opholdt sig, medens ekspeditionen fandt sted fra det smalle 
rum mellem disken og ydervæggen mod gaden. I bønderstuen kunne også landboerne, som 
kørte i gård hos Schoubyes, opholde sig og spise deres medbragte mad. Firkanten mærket 
K i hjørnet af bønderstuen er maltkøllen. Schoubyes havde en betydelig virksomhed med 
maltfremstilling og ølbrygning.
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en vognmand dertil, fordi han ikke nænnede, at gårdens egne velnærede og 
kraftige heste skulle gå den lange vej. Han havde et utal af duer, som stadig 
formerede sig, uden at han nænnede at slagte nogen af dem. Byens drenge 
kom ofte til ham og ville sælge duer. Hvis han sagde nej, og drengene så 
blot ymtede lidt om, at så skulle duerne slagtes, kunne Schoubye ikke stå 
imod, men købte dem.

På baghusets tag var en storkerede, den eneste i byen, og i gården gik 
en tam stork, som engang havde taget skade i den ene vinge. Den havde 
derfor ikke kunnet tage turen med, da efterårstrækket kom, og blev frem-
tidig boende hos Schoubyes. I gården kaldte de den Peter Stork og havde 
lavet en stige, så at den om sommeren kunne gå op på taget og hilse på 
de andre storke. Schoubyes hobby i vinteraftenerne var at tegne fugle og 
derefter belægge dem med rigtige fjer. Af sådanne tegninger opbevaredes 
adskillige i familien.

I 40 år førte Niels Schoubye forretningen uden fornyelse af nogen art. 
Den var nøjagtig et sidestykke til genboen, købmand Kruses, hvor også 
slægtens sidste efterkommer i Grenå var pebersvend og først i en lang år-
række havde bestyret forretningen for moderen og siden overtaget den. 

I begges forretning var butikken i et og alt bevaret, som da den opfør-
tes i Holberg tiden, og som man endnu kan se en sådan gammel butik i 
Borgmestergården i Den gamle By i Århus. Der var ingen butiksvinduer, 
men almindelige smårudede vinduer. Disken stod parallelt med ydermuren 
mod gaden, og kunderne opholdt sig mellem denne og væggen til gården i 
den såkaldte bønderstue. Når der ikke handledes blev de i loftet fastgjorte 
tremme-skodder slået ned, således at butikken mellem gaden og disken var 
aflukket fra bønderstuen. Der var bjælkeloft og så lavt til loftet, at der ingen 
lamper kunne tændes af hensyn til brandfaren, men kun et par tællelys. 
Det må dog bemærkes, at i Schoubyes sidste tid flyttedes indgangen fra 
portens nærhed og et par fag mod øst, således at der blev indgang fra gaden 
direkte ind i butikken. Disken og ekspeditionen flyttedes over imod gård-
siden, altså som i en nutidsbutik. Ved Kruses vil der blive givet en udførlig 
beskrivelse af livet i en sådan gammel købmandsgård, hvorfor jeg ikke skal 
komme nærmere ind på det her. 

Det er beklageligt, at hele krambodsinventaret blev nedtaget og bortsolgt 
både da Schoubyes og Kruses butikker ophævedes. Hver for sig af disse 
to gamle, velbevarede købmandsboder havde været lige til at stille ind i et 
lokalhistorisk museum.

At forretningen i en sådan gammeldags idyl efterhånden forsvandt, si-
ger sig selv. Af kunderne blev kun nogle få tilbage. Det var nærmest går-
dens eget landbrug, som gav nogen indtægt, men for resten var Schoubyes 
og hans to ugifte søstres livsførelse meget beskeden og lidet bekostelig. 

1896, da Schoubye havde været ejer i 40 år, ophævede han forretningen 
og solgte gården til købmand Chr. Vogel (købesum 8.600 kr.) Han videre-
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solgte den straks til bogbinder J. P. Jørgensen. Dermed begyndte ødelæg-
gelsen af den smukke gammeldags gård. Den blev efterhånden omlavet 
og delt i en række parceller. På nogle steder blev bindingsværket stående, 
på andre blev forsiden opbygget i grundmur. Porten omdannedes til butik. 
Nogle steder indsattes moderne butiksruder. Kort sagt al stil forsvandt.

Ejerrækken er derefter følgende:
1911. Efter bogbinder Jørgensens død til sønnen, blikkenslager Niels 

Peter Jørgensen. Han døde året efter.
1912. Enkefru Laura Jørgensen. Hun delte i 1920 ejenddommen i fire 

parceller, hvoraf hun selv beholdtden ene. 
Overstræde nr. 1, baghuset, (matr. nr. 47 c) solgtes til bogtrykker H. 

Holm. Han er søn af bogtrykker Jens Kr. Holm, som grundlagde forretnin-
gen og drev den i en meget lang årrække. Jens Kr. Holm var meget stærkt 
politisk interesseret, formand for den Liberale Forening og i provisorie-
tiden en af byens ganske få venstremænd. Han var tillige en af afholdssa-
gens pionerer.

Lillegade nr. 33 a, hjørneejendommen, (matr. nr. 47 d) solgtes i 1920 til 
galanterihandler Ove Udengård.

Lillegade nr. 33 b (matr. nr. 47 a) beholdt fru Laura Jørgensen selv en 
række år. Den solgtes i 1938 til rebslager Chr. Thostrup og derpå 1947 til 
Niels M. Kristiansen.

Lillegade nr. 33 c (matr. nr. 47 e) solgtes i 1920 af fru Jørgensen til 
Marinus Nielsen, Kolind, og ejes nu af bagermester Bernhard Andersen.
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Lillegade nr. 35 Ældste 
brandfors. år 1761.

Nr. 75.
Jens Ginnerups

enke.

Tidligere ejer, former H. Rasmussen. 
Nuv. ejer, landsretssagfører Henning Hansen.
Matr. nr. 48.
Opført ca. 1860 af købmand N. Schoubyes arvinger.

Denne grunds historie kan med sikkerhed føres tilbage til grundtaxten 
1682. I den nævnes: Nr. 76 Søren Fynboes huus, tegt med [strå]tag hand 
selfiboer taxt 40 rdl. 1713 nævnes Søren Fynboes enkes gård. 1729 nævnes 
[sønnen] Rasmus Sørensen Fynboes gård.

Ved Branden 1751 er han stadig ejer, og gården nedbrændte ligesom 
alle naboejendommene.

1757 nævnes i skattelisten Jens Ginderups enke som ejer af sin egen og 
Rasmus Fynboes afbrændte pladser. De må altså i adskillige år have ligget 
øde hen, men er blevet genopført kort efter 1757, idet brandtaksationen i 
1761 nævner Jens Ginderups enkes nyopbyggede hus med tegltag indrettet 
til stuer, køkken og brøggers, 7 fag, takseret til 170 rdl. Enken var søster 
til nævnte Niels Jensen Boelsmand. Hun døde i 1777, 85 år gammel, og en 
af hendes sønner, Rasmus Jensen Ginderup, arvede huset. Han solgte 1792 
... med sin kiere hustrus samtøcke huset til bødker Søren Sørensen. Denne 
købte kort efter en ejendom på Torvet (hvor nu Hotel Skandinavien) og 
solgte 1801 huset her til arbejdsmand Chr. Nielsen.

Lillegade nr. 35. Tidligere tilhørende former H. Rasmussen. Foto 1949.
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1813 købtes huset af naboen mod vest, bager Hans Ritto.
1832 efter Ritto og hustrus død skøde til naboen, købmand A. Schou-

bye. Han må senere have ladet huset nedbryde, thi en række år lå grunden 
hen som købmand Schoubyes have.

Omkring 1860, et par år efter moderens død lod arvingerne det nuvæ-
rende hus opføre. De to ugifte søstre flyttede herind og havde en lille mo-
dehandel. Efter at Niels Schoubye havde solgt gården, flyttede han ind til 
dem og boede der sine sidste leveår. Alle de tre gamle søskende døde med 
få måneders mellemrum i løbet af året 1900. Efter den sidstes død 1900 
solgtes ejendommen til marskandiser Chr. Therkildsen.

1918 skøde til former i

Henrik Rasmussen
Født 31. december 1871, død 10. maj 1927. Medlem af Grenå Byråd 1. 
april 1913 til sin død. Gift 1) Anna Nielsen, gift 2) Severine Meiniche.
Former Rasmussen var hjemmehørende i Randers og kom som ganske ung 
mand til Grenå, hvor han fik ansættelse på fabrikant Hasselbalchs Jernstø-
beri. Her arbejdede han, kun afbrudt af en kort tids soldatertjeneste, indtil 
han i begyndelsen af tyverne blev bestyrer af arbejdsanvisningskontoret i 
Grenå. Former Rasmussen var en intelligent og dygtig mand af en fin og 
nobel karakter. Han kom hurtigt til at spille en fremtrædende rolle indenfor 
Socialdemokratiet, der i årenes løb betroede ham en lang række vigtige 
tillidsposter. 1. april 1913 indtrådte han i byrådet, hvor han havde sæde til 

Socialdemokratiske Forenings bestyrelse ved 25 års jubilæet i 1918. Personerne, stående fra 
venstre: Former H. Rasmussen, snedkersvend S. Madsen. Siddende, ligeledes fra venstre, 
arbejdsmand J. P. Petersen, fru togfører Thomsen, journalist Josiassen.
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sin død, og hvor han udførte et stort og dyg-
tigt arbejde, der vandt berettiget anerkendelse 
fra alle sider. Fra såvel meningsfællers som 
politiske modstanderes side anerkendtes det, 
at under hele hans byrådsarbejde var det de 
saglige synspunkter, som kom i første række, 
og at han med stor flid og dygtighed røgtede 
sit Hverv. Efter fru Rasmussens død 1935 skø-
de til datteren fru Gerda Køppen, som i 1936 
solgte ejendommen til landsretssagfører Hen-
ning Hansen.

Former H. Rasmussen.
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Lillegade nr. 37 Ældste brandfors. år 1761.
Nr. 76.

Jens Jensen Ginderup.
Nr. 77.

Peder Pedersen Palch.

Den Gamle Garvergård
Tidligere ejer, garver Vilh. C. Petersen.
Nuv. ejer, malermester Charles Udsen.
Ejendommen opf. 1849 af sadelmager M. C. Henriksen.

Denne gård, hvori der i et par menneskealdre har været drevet et stort og 
betydeligt garveri, er sammenstykket af 2 grunde, som forenedes i 1848 
af sadelmagermester M. C. Henriksen. Han lod straks efter de påstående 
bygninger nedrive og opførte den nuværende gård.

Den østlige halvdel
ældste brandf. Nr. 76
kan føres tilbage til byens grundtaxt 1682. Den kaldes deri nr. 78 og be-
nævnes som sal. Peder Bruuns Børns huusz, tegt med [strå]tag, og deres 
broder Peder Bruun iboer. Taxeret til 25 rdl. Det solgtes senere til Jens An-
dersen Boelsmand, der var købmand og skipper. Skøde fra ham i 1729 til 
velagtbare Jens Rasmussen Ginderup, som var hans svigersøn og skipper 
og købmand ligesom svigerfaderen.

Lillegade 37. Garvergårdens indre i slutningen af garver Petersens levetid. I bygningen til 
højre med tremmerne havde garveriet været. Loftet var indrettet til tørreloft for huder og 
skind.
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Efter Jens Ginderups død, men endnu medens hans enke levede, indtraf 
den store brand i 1751, hvorved også dette hus brændte. Enken lod det 
kort efter opføre som en gård. Ligeledes købte hun nabogrunden mod øst, 
hvor Rasmus Sørensen Fynboes hus havde ligget. Også denne brandtomt 
lod hun opbygge. Sidstnævnte overlod hun til sønnen Rasmus Ginfderup, 
medens nr. 76, hvorom her tales, overlodes til sønnen Anders Jensen Gin-
derup, der nævnes som ejer ved brandtaxationen i 1761.

Gården bestod af 3 længder hus: a) et teglhængt forhus til gaden på 
12 fag. Deraf var de 7 vestre fag værelser og de 5 østre en lukket port og 
ladehus, b) et teglhængt sidehus mod vest (7 fag) indrettet til stuer, køkken 
og bryggers og c) et stråtækt baghus på 5 fag til lade og fæ-hus. Taksati-
onssummen var i alt 470 rdl.

Slægten Ginderup var i næstforrige århundrede ret udbredt i Grenå. 
Dens medlemmer var meget ansete folk. De fleste af dem var skippere 
og købmænd. Foruden de to nævnte brødre var der endnu to sønner og to 
døtre, som alle var bosatte her i byen. Med Anders Jensen Ginderup var 
gården altså i tredje slægtled på familiens hånd. Om ham beretter Grenå 
Kirkebog, at han den 28. maj 1780 faldt over bord på hjemrejsen fra Norge, 
strax her uden for stranden, før der blev kastet anker. Hans lig blev først 
fundet en månedstid efter. Enken stillede straks gården til auktion, og den 
blev solgt til organist Otto Haderup.

Han var organist ved Grenå Kirke 1771-86. Da han ansattes, var han 
endnu ikke fyldt 18 år, hvilket vist nok er rekorden her i byen. Han ægtede 
fire år efter Martha Maria Strands. De var da begge 22 år gamle. De blev 
viet efter kongebrev uden forudgående trolovelse eller tillysning fra prædi-
kestolen, hvilket dengang regnedes for noget finere end ordinær trolovelse 
med påfølgende vielse i kirken. Organistembedet i Grenå var selvfølgelig 
ikke dengang til at leve af, og Haderup har da også som de andre organister 
haft et borgerligt erhverv ved siden af. Han nævnes således et sted som 
fuldmægtig ved konsumtionskontoret. Han var i den egenskab med på en 
inkvisition efter brændevinstøj i vinteren 1778, hvor det gik varmt til, og 
som nær kunne have kostet ham hans førlighed. 

Organist Haderup solgte i 1786 gården her og købte en anden  på Sto-
regade, men nåede kun lige at flytte ind i den, før han døde. Enken ægtede 
senere krigskopist Peter Winding Anchersen Mohr, der var nordmand og 
boede i Grenå som pensionist.

Køberen i 1786 var bager Hans Jacob Hansen Ritto. Han var af gammel 
Grenå slægt. Faderen havde også været bager og havde bl.a. ejet det bageri, 
som nu tilhører Elwain Andersen. Han flyttede så hertil og blev her resten 
af sit liv. En datter, den 23-årige Mariane Ritto, giftede sig i 1817 med ba-
gersvend Thomas Wessing. Han var indvandret her til byen og har sikkert 
været svend hos Ritto, hvor han så endte med at blive svigersøn. Kort efter 
udlejede Ritto bageriet og lejligheden til svigersønnen, og i 1819, kort før 
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sin død, solgte han også ejendommen til de unge. 
Thomas Wessing, der var født 1794, stammede fra Skanderborg. Ægte-

parret fik en meget stor børneflok, hvoraf flere bosatte sig i Grenå, men de 
fleste drog til andre byer. I 1839 købte Wessing en ejendom på Storegade 
(hvor nu Biografen) og flyttede dertil. Gården her solgtes til sadelmager 
M. C. Henriksen.

Den vestre halvdel
ældste brandf. nr. 77.
I grundtaxten for 1682 står nr. 78 Maren Snedcher Kones tuende huuse tegt 
med [strå]tag og huer sat for 10 rdl. - 20 rdl. Det må have været meget ringe 
bygninger, når de kun takseredes til 10 rdl. pr. stk.

I 1712 og i 1719 nævnes her Peder Rasmussen Palchs Gård. Han må alt-
så have opbygget den. Ved branden i 1751 ejedes den af Palchs enke, men 
synes at være genopført straks efter af hendes søn, væver Peder Pedersen 
Palch, der kvitterede for den af kongen ydede brandhjælp til de nedbrændte 
bygningers genopførelse.

1780 efter Peder Palchs død, solgtes bygningen til naboen mod vest, 
købmand Søren Rasmussen Mau, der ejede den nuværende Aftenstjernen. 
Sammen med denne gård gik den så efter Maus død i 1797 over til den nye 
ejer, Hans Broge, som så i 1803 solgte den til købmand, vicekonsul Amdi 

Lillegade 37. Garvergården. Foto ca. 1901. Det er garver Vilh. C. Petersen, som står ved 
porten. 
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Kruse, der ejede den syd for beliggende gård ud mod Storegade. Han var 
en af datidens store forretningsmænd og skaffede sig ved dette køb udkør-
sel og gennemgang til begge gader. Jeg kan huske, at gamle kæmner Kru-
se, der var Amdi Kruses sønnesøn, fortalte, hvorledes der i hans barndom 
var en livlig færdsel mellem Lille- og Storegade ad denne gennemgang, 
omtrent som nu gennem købmand Nielsens gård længere oppe i gaden. 
Gården benævnes stadig Palchegården og var selvfølgelig udlejet.

1848 solgte enkemadam Jensine Elisabeth Kruse gården til sadelmager 
M. C. Henriksen. Dermed var de to ejendomme på samme hånd, og Hen-
riksen gjorde snart efter alvor af sin plan om at ombygge de to ejendomme 
til en stor samlet gård.

Morten Christian Henriksen
Født 10. januar 1813. Død 31. juli 1867. Borgerskab i Grenå 9. august 
1839. Gift 9. august 1839. Død 31. oktober 1840 m. Inger Marie Brøgger.
Henriksen var født i Middelfart. Han havde lært sadelmagerfaget i Randers 
hos en halvbroder (bedstefader til garver Vilh. Petersen), og rejste derpå 
nogle år i Tyskland ’På Faget’, som det dengang var skik.

I 1840 ægtede han Inger Marie Brøgger. Hun havde i mange år været 
en trofast husbestyrerinde hos konsul Jahnsens, og i deres hjem fejredes 
hendes bryllup.

Hendes fader var skolelærer og kirkesanger i Sejling, men da moderen 
døde af tyfus, da Inger kun var 5 år gammel kom hun i huset som pleje datter 

Lillegade 37. Den tidligere Garvergård. Etagen påsat af malermester Ch. Udsen. Foto 1949.
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hos en slægtning, rebslager Rasmus Kruse i Grenå. De var selv barnløse. 
På deres gamle dage oprettede Kruse en fledføringskontrakt med Henrik-
sen om, at han skulle tage dem i huset hos sig og give dem underhold og 
pleje for resten af deres liv og så til vederlag have deres sted på Storegade. 

Sadelmager Henriksen var en af sin tids allermest ansete håndværkere 
og i 10 år, fra 1857 og til sin død, Håndværkerforeningens formand. Det 
var ham, som var den virksomste for at få opført foreningens første al-
derdomshjem, den lange, hvidkalkede bygning yderst på Lillegade. I hans 
formandstid oprettedes den første håndværkerskole, der ikke som nu var 
en aftenskole. Da arbejdede håndværkerne til sent på aftenen, i og sko-
len holdtes derfor søndag eftermiddag. Henriksen var i alle forhold en af 
standens selvskrevne repræsentanter og naturligvis bl.a. medlem af det 3 
mands udvalg, som på foreningens vegne i 1861 ved Kong Frederik den 
7.s besøg i foreningens navn skulle ønske hs. majestæt med gemalinde 
velkommen i vor midte.

Henriksens var selv barnløse, men holdt meget af børn. De tog sig af 
flere fjernere slægtninges børn og adopterede to af dem. Den ene var Emil 
Petersen (senere cigarhandler i Grenå), den anden Albertine Henriksen (se-
nere gift med lærer Ring i Fjellerup). I 1861 døde i Strømmen ved Randers 
Carl Elkjær Petersens hustru. Petersen var søn af en garver og havde selv 
overtaget dennes garveri. Det var der, sadelmager Henriksen havde været 
en tid i sin ungdom, og han rejste ud til begravelsen. For at hjælpe enke-
manden, der sad i vanskelige økonomiske kår og nu stod ene med flere små 
børn, tilbød han at tage det mindste, den 3-årige Emil, med sig hjem og 
adoptere ham.

Kort eftergik Petersen fallit. Garveriet i Strømmen havde været i fami-
liens besiddelse i mangfoldige år, så det føltes desto tungere at miste det. 

Sadelmager M. C. Henriksen og frue.
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Henriksen hjalp Petersen herned og bortlejede fra 1. juli 1863 sit garveri til 
ham. Butik fik Elkjær Petersen derimod højere oppe i Lillegade i glarme-
ster Vogels ejendom.

l 1848 købte sadelmager Henriksen, som tidligere anført, naboejen-
dommen mod vest. Den tilhørte på det tidspunkt enkefru Elisabet Kruse, 
enke efter konsul Amdi Kruse på Lillegade, og var udlejet. Henriksens plan 
var at rive begge de to omtrent hundredårige ejendomme ned og opføre et 
nyt hus på den samlede grund. Så kom krigen, og der blev på mange måder 
vanskelige forhold. Det blev bl.a. også vanskeligt at få folk, og Henriksen 
måtte selv tage en hånd med i arbejdet. En fremmed herre, som kom forbi 
og så ham gå i bluse og arbejde på huset, spurgte ham, hvem det var, som 
i de tider kunne tænke på at bygge. Da Henriksen så sagde, at det var ham 
selv, som var bygherren, tog den fremmede mand sin hat af og bukkede 
dybt for ham. 

Henriksen var en både dygtig og flittig mand. Egentlig var han jo sadel-
mager og drev en meget betydelig virksomhed med adskillige svende på  
værkstedet. Men tillige slog han ind på garveri. Det gjorde nu da forresten 
så mange sadelmagere dengang. Huderne lå i kalk i store kar nede ved åen, 
og i den ældre del af ejendommen, som endnu står i gården, indrettede 
Henriksen en barkmølle, hvor egebarken formaledes til brug ved garvnin-
gen. Det var en kværn, bestående af 2 møllesten. Den blev drevet rundt af 
en hest og stod inde i baghusets ældre del.

Men Henriksen havde tillige en betydelig vognmandsforretning og da 

 Garver Carl E. Petersen. Garver Vilh. C Petersen.
 Borgerskab i Grenå 3. november 1863. Borgerskab i Grenå 3. juli 1878.
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navnlig postkørselen til Århus. Det var jo før banernes tid. Som postkontra-
hent flagede Henriksen med flag med kongelig krone og navnetræk. Dette 
flag gik i arv til senere ejere og anvendtes endnu længe efter ved højtidelige 
lejligheder.

En afdød gammel Grenå borger har fortalt mig, at Henriksen i sin glans-
periode i sit arbejde havde 4 garversvende, 4 sadelmagersvende, 4 kuske, 1 
røgter samt på stalden 12 heste til post-, fragt- og anden kørsel.

I panteprotokollen ses, at Henriksen i 1856 af generalpostkassen låner 
125 rdl. til køb af en ny fjedervogn mod pant i denne, året efter 480 rdl. 
til køb af en wienervogn og igen det følgende år 500 rdl. til endnu en ny 
wienervogn.

Henriksen var i en lang årrække medlem af kommunalbestyrelsen og 
var som før nævnt håndværkernes fødte tillidsmand. Hans død (31. juli 
1867) føltes da ogsås om en virkelig sorg for hans standsfæller, og han 
førtes til graven med alle de æresbevisninger, som foreningen rådede over, 
som håndværkerforeningens forhandlingsprotokol siger.

Henriksens enke vedblev at drive vognmands- og postkørselen en tid ef-
ter mandens død, men omkring 1870 overdrog hun denne til Rudolph Chri-
stensen, som tidligere havde været postkusk på ruten Ebeltoft-Tirstrup, og 
han fik en lille lejlighed nede hos hende.

Som allerede nævnt havde Carl Elkjær Petersen i 1863 lejet garveri-
er af sadelmager Henriksen på en vis årrække. Efter dennes ophør indgik 
han interessentskab med enken om driften, men butiken beholdt han stadig 
oppe hos Vogels.

Carl E. Petersen spillede i adskillige år en ikke ubetydelig rolle i byens 
offentlige og foreningsliv. Han var medstifter af Våbenbrødreforeningen og 
i flere år medlem af byrådet.

Hans ældste søn var 

Vilhelm C. Petersen
Født i Randers 4. marts 1853, død 8. marts 1920. Borgerskab i Grenå 3. 
juli 1878. Gift m. Adelajde Olsen, født 14. juli 1853, død 14. februar 1930.
Han lærte garveriet hjemme og rejste derpå til England for at sætte sig ind 
i de nyere metoder i faget.

Efter at være kommen hjem ægtede han bager Olsens datter Adelajde 
Olsen, overtog garveriet og købte gården af fru Henriksen. Hun blev dog 
boende i huset i en af de mindre lejligheder indtil sin død.

Vilh. C. Petersen var forretningsmand af en mere moderne type. Allere-
de da faderen havde overtaget garveriet af fru Henriksen, var det blevet en 
del moderniseret, og sønnen udvidede forretningen. De mindre garveriers 
tid var imidlertid forbi allerede ved slutningen af århundredet, og det blev 
nærmest en læderhandel en gros & en detail.

Petersens førte et meget tilbagetrukket liv, især efter deres eneste datters 
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død. Garveren selv var dog en 
meget kendt skikkelse, og alle de 
lidt ældre husker ham, bl.a. som 
han daglig red sin morgentur 
gennem byen og ned til havnen. 
I nogle år sad han i Håndværker-
foreningens bestyrelse og var et 
par år foreningens formand, men 
deltog ellers ikke i det offentlige 
liv.

I 1920 døde garver Petersen, 
og forretningen ophævedes. Ef-
ter fruens død solgtes gården i 
1930 til malermester Charles 
Udsen, som senere lod sætte en 
etage på den østre halvdel af 
ejendommen.

Garver Vilh. C. Petersen og frue.
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Lillegade nr. 39 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 78.
Sr. Søren Rasmussen

Mau.

Aftenstjernen
Tidl. ejer, konsul Kock.
Nu, mekaniker Ludvig Poulsen.
Bygningen opført ca. 1752 af Rasmus Sørensen Mau. 
Matr. nr, 50,

Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som 
af alle Grenåensere er kendt under navnet Aftenstjernen, stammer fra tiden 
umiddelbart efter den store brand og er rimeligvis en af de første bygnin-
ger, som er blevet genopført, formentlig allerede i 1751-52.

Ejendommen kan med sikkerhed føres tilbage til grundtaxten i 1682. 
Da nævnes her: Rasmus Brendstrupes huus, hand self iboer. Taxeret til 56 
rdl.

1724 tilhørte ejendommen Søren Rasmussen Sjørup, men kaldes da en 
gård. Den pantsættes til kirken for 60 rdl.

1747 er ejeren Rasmus Mau, som nævnte år lader den gamle gård ned-
bryde og opføre af nyt i to etager. Det lader sig ikke gøre at oplyse, hvornår 
han har købt gården. Der synes ikke at foreligge tinglyste papirer derpå. 
Men da han allerede i 1727 løste borgerskab, er det ikke usandsynligt, at 
gårdkøbet har fundet sted allerede på dette tidspunkt.

Gårdens ældste historie er uløselig knyttet til Slægten Mau, som både 
har ladet bygningen opføre, og som i to slægtled har ejet og beboet den, og 
under hvem den havde sin mest glimrende periode. Det er derfor rimeligt 
som indledning til gårdens historie at se lidt på denne slægt, selv om den 
først i anden generation fik sit hjem her.

Slægten Mau
Tingbøgerne oplyser, at Rasmus Sørensen Mau og hustru Karen Sørens-
datter boede og døde i Rimsø. Det er de ældste forfædre, jeg kender. Efter 
den længstlevende af dem afholdtes skifte, som afsluttedes 16. marts 1688. 
Der var vistnok kun 2 arvinger, sønnen Søren Rasmussen Mau og datteren 
Kirsten Rasmusdatter Mau. De bosatte sig siden begge i Grenå. Arven efter 
forældrene faldt det dem hårdt at få udbetalt. Beløbet var af en eller anden 
grund blevet udlånt til etatsråd Jørgen Arenfeldt på Rugård. Det var jo den-
gang den eneste måde, man kunme anbringe umyndige arvingers penge 
på. Om Arenfeldt er det noksom kendt, at han var en af de mest fanatiske 
hekseforfølgere, som denne egn har huset. Men ved siden deraf var han 
også på andre måder en modbydelig person. Han var en stiv lovtrækker, og 
i pengesager var han fuldkommen umedgørlig. Beløbet, som de to søsken-
de skulle arve, fik de først efter sagsanlæg og gennem byfogeden i Grenå 
udbetalt i året 1706.

Den ene af disse søskende, 
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Søren Rasmussen Mau
Født i Rimsø, tog borgerskab som købmand og skipper i Grenå 2. novem-
ber 1712 og giftede sig med Anna Rasmusdatter Nedergård. Det blev et 
tragisk ægteskab. Hustruen blev så forfalden til drik, at hun ikke altid var 
ved sine fulde fem, men solgte bort af klæder og boskab for brændevin 
og drikkevarer og således, at manden i 1722 mødte på tinge og udstedede 
en offentlig advarsel imod, at nogen herefter crediterede hende for noget, 
være sig penge, drikkevarer eller andet, såsom han ikke herefter ville betale 
nogen gæld på hendes vegne. Det var dengang et ret enestående skridt, og 
det må vel have holdt hårdt for Mau, inden han greb dertil. 

Næste års 3. juledags morgen fandtes konen død i sin seng. På grund 
af det bratte dødsfald indkaldtes enkemanden i retten til sandfærdig oplys-
ning og til al mistanke mod ham at forebygge. Han erklærede højtideligt, 
at det ej var ham bevidst, at noget andet end naturlig svaghed kunne have 
forvoldt hustruens død, og det kun kunne være sket ved, at guds behagelige 
time var kommen. 2 kirurger, både Heyeman fra Ebeltoft og Bentzen fra 
Grenå, tilkaldtes, og de synede sammen med 4 ansete og pålidelige Grenå 
borgere den afdøde. De afgav den erklæring, at efter at de havde synet Ras-
mus Maus afdøde hustrus lig
 ... for at se, om der på den afdødes Legeme kunde findes noget Kende-

tegn på, hvad der kunde have været hendes Bane enten ved sig selv eller 
andre“, åså; attesteres herved i al Guds Sandhed, at vi efterså hende 
det nøjeste os muligt var og aldeles ingen Kendetegn kunde se eller fin-
de på hende nogen Steder i hverken på Halsen eller andre Steder, som 
kunde give ringeste Anledning til Mistanke om Ombringelse, hverken 
af sig selv eller andre. Thi de små Pletter, som fandtes på Halsen og på 
den venstre Skulder så vel som på andre Steder, kan være af det døde 
Legemes Forandring, som mesten medfølger sligt hos alle, hvilket vi 
med højeste Ed bekræfter således at være i sandfærdigt, så sandt hjælpe 
os Gud og hans hellige Ord, hvilket vi med vore Hænders Underskrift 
og hos trykte Zignet bekræfter.

 Grenå, 30. December 1723. 
 N. Bentzen. W. Heyeman.

Ægteparret havde 3 børn, to sønner og en datter, men om dem er der 
ikke noget særligt at berette, og de ses ikke at have haft nogen betydning i 
byens historie. 

Interessen samler sig om den anden af de to søskende, datteren

Kirsten Rasmusdatter Mau
Hun var allerede gift, dengang de 2 søskende i 1706 langt om længe fik 
arveparten udbetalt af Jørgen Arenfeldt. Hendes mand hed Søren Jensen. 
Han døde i en ung alder, og enken indgik nyt ægteskab med Rasmus Jensen 
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Bang, skipper og købmand i Grenå. Han var af den kendte og ansete Bang 
slægt, som dengang var en af byens fornemste. I hustruens første ægte-
skab var 4 børn. De opvoksede i stedfaderens hus, som lå, hvor nuværende 
Storegade 37 (med bl.a. Djurslands Venstreblad) ligger. Børnene kaldtes 
alle uden undtagelse med moderens fødenavn Mau. Det er jo i og for sig 
mærkeligt. Men endnu mærkeligere er det, at både hendes første og anden 
mand efter giftermålet kaldtes ved navnet Mau. Og det var ikke blot som 
kendingsnavn mand og mand imellem, men også i retslige dokumenter.

De 3 af børnene var sønner, Rasmus, Anders og Michel. De blev alle 
meget ansete borgere i Grenå, alle skippere og handelsmænd, og det er om 
den ældste af disse, som er gårdens køber og bygherre, at denne skildring 
samler sig.

Rasmus Sørensen Mau
opkaldt efter morfaderen i Rimsø. Født omkring 1700, død 1755. Han tog 
borgerskab i Grenå 15. januar 1727. Giftede sig kort efter med Anne Marie 
Sørensdatter. Hun døde 1773.
Rasmus Mau købte formentlig 1727 af Søren Rasmussen Sjørup den æl-
dre gård, som lå på dette sted. Hans købmandsskab bragte ham velstand, 
og i året 1747 lod han den gamle gård nedrive og en ny trelænget opføre, 
i hvilken Isteraden, d.v.s. beboelseshuset til gaden, var i 2 etagers højde, 
teglhængt og takseret til 45 rdl. pr. fag, i alt 630 rdl., altså 14 fag. Det er den 
første 2 etagers gård i Grenå, som findes nævnt i arkivsager. Det betyder jo 
ingenlunde, at der ikke kan have været 2 etagers bygninger før den tid. Men 
det viser altså både, at skipper Mau på sine rejser er kommet rundt og har 
set, hvordan større købmænd i andre byer indrettede sig, og at han har haft 
midler til selv at gøre ligeså. Og dog skulle denne gård, som man jo uden 
tvivl i Grenå må have betragtet med store øjne, kun stå i 4 år. I 1750 rasede 
branden i Storegades vestlige del, hvorved de bag ved tilstødende gårde 
brændte. Takket være de mellemliggende haver undgik Maus gård at dele 
skæbne med dem denne gang. Men året efter ved den endnu større brand i 
1751 blev også denne gård ildens bytte. Rasmus Mau er den første af den 
lange række borgere, som afhørtes efter branden, og som på rådstuen til 
byfogeden afgav beretning om, hvad han havde mistet ved denne forfær-
delige ulykke, hvorved over 40 gårde og huse nedbrændte og 57 familier 
blev husvilde.

Og det er intet under, at han bruger et så forbitret udtryk som det, at han 
hermed angiver, hvad han den tid var ejendes, og som blev fortæret af den 
elendige ildsvåde den 7. juni sidst afvigte. Det var heller ikke småting, der 
var brændt. Foruden det omtalte nye stuehus var der 2 lange sidebygninger, 
tækket med stråtag, og det har jo nok været dem, som har ledet ilden over 
til det teglhængte forhus.

På lofterne havde Mau 380 tdr. rug, 400 tdr. malt, 24 tdr. boghvedegryn 
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foruden byg, havre og ærter. Af købmandsvarer som salt, humle, hamp, 
tjære, allun, sild, torsk, kommen og specerier (d.v.s. krydderier o.l.) var der 
for ca. 400 rdl. I kælderen fandtes mjød, både fransk og dansk brændevin, 
gammelt øl, tobak m.m. Værdien deraf var 320 rdl. I haven var der bikuber 
for 80 rdl. Dertil kom så tømmer og indbo, således at Maus brandskade 
summa summarum beløb sig til 2.872 rdl.

Der var dengang ingen brandassurancer, men kongen bevilgede en 
brandhjælp til de nedbrændte ejendommes opførelse. Den var på i alt 3.000 
rdl. at udbetale i løbet af 3 år og at tages af det beløb, som byen skulle svare 
kongen i konsumtionsafgift. Men hvad forslog dette beløb til afhjælpning 
af en sådan kæmpebrands følger!

Hvornår Rasmus Mau fik sin gård opført, ses ikke, da han desværre ikke 
- således som flere af de andre - har forsynet den med en portstolpe med 
årstal og navnetræk. Men man går vist ikke fejl ved at antage, at han er en 
af de indvånere, som først har taget fat på genopførelsen, og at gården i det 
seneste næste år, altså i 1752, har stået færdig.

Det var en særdeles smuk bygning, som efter tidens skik var forsynet 
med svalegang ind mod gården. Denne er senere nedrevet ligesom side-
bygningen mod vest.

Om Rasmus Mau ses ikke meget i retsprotokollerne. Det må nærmest 
være en anbefaling for ham, idet han altså ikke hverken har haft retstræt-
ter, pantsættelser eller deslige. 
Enkelte gange findes han dog 
nævnt, f.eks. da han i 1745 mød-
te i retten og i sin egenskab af 
havnefoged begærede foretaget 
syn over havnen, som ved en 
overmåde stærk storm var blevet 
ganske ruineret. I et stort, trykt 
værk, Giessings Danske jubel-
lærere Bind 3, omtales han som 
den for sin forstand og gudsfrygt 
navnkundige købmand i Grenå, 
Rasmus Sørensen Mau. Årsagen 
til, at han nævnes deri er, at hans 

Gadedøren i Lillegade 39 efter at hjørne-
lejligheden i den gamle købmandsgård i 
1892 var blevet udlejet til J. S. Jensen og 
indrettet til gæstgiveri. Det er hans skilt 
over døren, som har bevirket, at navnet 
”Aftenstjernen“ efterhånden blev knyt-
tet til hele gården og nu er kendt af alle.
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datter var gift med købmand Peder Nielsen af slægten Bang. Og da der i 
denne slægt var mange præster, er slægten som helhed omtalt i nævnte bog.

Få år efter gårdens genopførelse døde Rasmus Mau. Han begravedes 
6. marts 1755. Og da den sidste rate af kongens brandhjælp udbetaltes, 
var det sønnen, Søren Rasmussen Mau, der på moderens vegne mødte og 
kvitterede derfor.

Som det var skik med de fleste af byens mere navnkundige og velha-
vende folk, fik Rasmus Mau sit sidste hvilested under kirkens gulv, og en 
stor grå sandsten dækkede hans grav. Da de underjordiske begravelser og 
med dem overligger stenene fjernedes fra kirken ved restaureringen i 1865, 
førtes også Rasmus Maus den bort. Den kløvedes og førtes ud til kirkegår-
den ved Åstrupvej, hvor den - mærkeligt nok - puttedes ind i diget mod øst 
som fyld. Da dette i sommeren 1938 reguleredes, kom stenen frem. På dens 
ene halvdel er indskriften ganske afslidt, et tegn på, at mange tusinde trin 
i tidens løb er gået hen derover. Den anden halvdel lader sig læse, om end 
med besvær. Den har ligget under en af stolerækkerne og har altså været 
skærmet mod slid.

Rasmus Maus enke var en dygtig og myndig kone. Hun førte i nogle år 

Lillegade 39, åAftenstiernen“. Opført ’1747 af skipper og købmand Rasmus Mau. Ned-
brændt 7. juni 1751. Genopført samme år. Foto ca. 1920.
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forretningen videre i samme spor, men afstod i 1770 både denne og gården 
til den ældste søn,

Søren Rasmussen Mau
Født 1729, død 15. marts 1789. Borgerskab 6. marts 1758. Gift med Kir-
sten Rasmusdatter Schifter, født 1743, død 3. september 1796.
Købesummen ansattes til 1.000 rdl. Deraf skulle Søren Mau - selv i ar-
vepart have en tredjedel, altså 3331/3 rdl., hans broder Severin den anden 
tredjepart, medens de to søstre Anne og Kirstine, der var gift henholdsvis 
med købmand Peder Nielsen Bang og købmand Rasmus Schifter, skulle 
dele resten, alt efter den gamle arveregel, at en broderlod var dobbelt så 
stor som en søsterlod. 

Allerede 2 år efter havde Søren Mau udbetalt sine søskende deres arve-
part og fik altså endeligt skøde på gården af moderen. Hun meddeler i det-
te, at salget gælder hendes forhen tilhørende og iboede store gård i 2 etager 
bygning med haugeplads, beliggende imellem Peder Palchs hus på østre 
og svogeren Michel Maus gård på vestre side. Da sidstnævnte gård (nuvæ-
rende købmand Nørgårds) lå på den modsatte side af strædet, som dengang 
kaldtes Hagensgyde, ses det altså, at købmandsgårdens grund dengang har 
strakt sig helt til nuværende Mellemstræde og altså foruden Aftenstjernen 
tillige har omfattet både farvehandler Udsens gård og hjørneejendommen. 
Det oplyses tillige, at denne vestlige del var en indhegnet have og tømmer-
plads, som lå på hjørnet af gyden. Hele dette store areal har hørt til gården 
længe før Maus tid, hvad ganske tydeligt fremgår af angivelser i byens 
grundtaxt fra 1682.

Madam Mau flyttede selv over til en anden gård, som hun ligeledes 
ejede. Den lå lige over for på Lillegades nordlige side og kaldtes Simon 
Enslefs Gård efter en tidligere ejer. Der blev hun boende til sin død. Hun 
begravedes 11. juni 1773.

Søren Rasmussen Mau fortsatte de store traditioner. Der er ingen tvivl 
om, at han var en af byens mest ansete mænd. Hans navn nævnes mange 
gange i spidsen, når der sammenkaldes til borgerforsamlinger o.l. Han er-
hvervede i tidens løb adskillige ejendomme i Grenå. Først og fremmest fik 
han ved moderens død genbogården, den førnævnte Simon Enslefs Gård, 
med en stor tilliggende korntoft ud til Lillegade. Senere købte han et hus 
på Nørregade ’Norden for Rådstuen’ med dertil liggende stor toft kaldet 
Jeppetoften, som gik langs Mogensgade over halvvejen ned til Nytorv. 
Desuden en søboe ved stranden og langt over 20 tdr. sædeland på Grenå 
Marker. 

Søren Mau døde i 1789, hustruen i 1796. Da ægteskabet var barnløst, 
gik deres efterladte ejendom og velstand over på fjernere slægtninges hæn-
der, dels til Maus søsterbørn, dels til hustruens brødre og søstre, som alle 
var udenbys.
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At der i Søren Maus hjem også har været interesse for andet end for-
retninger og penge, ses bl.a. af, at der ved dødsbo registreringen anføres 
ikke få bøger. Det var noget, som i de tider ikke forekom ret tit uden netop 
hos præster og degne. Af religiøse bøger kan nævnes den kendte Jesper 
Brochmanns Hus-Postil, som takseredes til 1 rdl. og var den dyreste af alle 
bøgerne. Af andre religiøse bøger fra hin tid var der bl.a. Bibelske Kierner, 
Et Ord til Synderen, Den bedende Kiæde, Sømandens Sjæle-Råd, Gudelig 
Spørgsmålsbog. Af andre bøger kan anføres: Per Syvs Ordsprog, Samtaler 
i de dødes Rige mellem Greven af Schwerin og Greven af Battioni, Admi-
ral Niels Juels Liv og Levned, Hertugen af Luxemburgs Pagt med Satan, 
Admiral Bergs Levnedsbeskrivelse, en håndskrevet kogebog, en lægebog, 
en del bøger om handel, konsumtion, toldvæsen o.s.v., i alt 50-60 stykker. 
Når man ser hen til, at i kordegn Borups dødsbo kun anføres 15 bøger og 
ved præsterne i almindelighed omkring ved 100, så må det anses for at 
have været et meget velforsynet bogskab, som fandtes i det Mauiske hjem. 

Den store gård, hvorom her tales, solgtes ved auktionen 8. februar 1797 
til 

Hans Broge
Skipper og købmand her i byen, som ejede og beboede en stor gård på 
gadens modsatte side lige skråt over for (den senere Lundske Boghandel + 

Gammelt billede af Aftenstjernen set fra gårdsiden, efter at Svalen i 80’erne var fjernet.
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nabogården mod øst, nuværende smedemester L. Laursen). Underligt nok, 
gården var assureret for 2.260 rdl., var vurderet til 1.000 rdl., men solgtes 
ved auktionen for den meget lille sum af 750 rdl. Deri var endda indbefat-
tet kørselsretten over genbogårdens grund ud til nuværende Markedsgade, 
altså det nuværende stræde ved gamle mejeri. Vi har her en mindelse fra 
1770, da Søren Mau fik skøde på gården af moderen, der ejede Simon 
Enslefs Gård.

Hans Broge, hvis navn jo er meget kendt i Grenå, må have udlejet går-
den her. Han solgte den senere i 1810 til 

Kammerråd Lanng på Hessel
og købmand Palle Munch i Ebeltoft
Dog fratog han den udstrakte grunds vestlige tredjedel. Den beholdt han og 
indrettede sig på hjørnet af Mellemstræde en tømmerplads for sin lige over 
for liggende købmandsgård.

Vi befinder os i slutningen af den periode, da Hans Broge ejede gården, 
på englænderkrigens tid. Grenå havde i adskillige år en stor indkvartering. 
Her var både et spansk fodfolks- og rytteri-regiment, en del jydsk infanteri 
og til tider ikke mindre end 800 mand ved kanonbådsflotillen ved Grenå 
Havn. 

Den store gård her var fra krigens begyndelse og til dens slutning reqvi-
reret til kongens tjeneste, så det har nok været et broget liv, som i de år har 
rørt sig i den Mau’ske købmandsgård.

Ved krigens slutning solgte de 2 ejere, Lanng og Munch, gården til køb-
mand Niels Kiersgård. Den var endnu 20. april 1814, da købekontrakten 
blev underskrevet, rekvireret til kongens tjeneste, men køberen kunne dog 
ifølge kontrakten tiltræde gården straks. Den nye ejer

Niels Kiersgård
boede på Torvet i en gård, som han havde tilgiftet sig ved ægteskab med 
pastor Hingelbergs enke fra Løsning, som efter mandens død var flyttet 
hertil sammen med sine pigebørn. Hun var meget velhavende. Niels Kiers-
gård og en broder Jens Kiersgård var af århusiansk købmandsslægt og ind-
vandret til Grenå i slutningen af krigsårene. Uden at jeg her kan gå i enkelt-
heder dermed, kan jeg sige om dem, at de åbenbart har været af hine tiders 
gullaschbaroner, som i høj grad spekulerede navnlig i ejendomme under 
de forvirrede krigsforhold. Også til industrielle foretagender strakte deres 
virkelyst sig. Bl.a. oprettede Niels Kiersgård sammen med 2 andre mænd 
en vævefabrik uden for Grenå Østerport. Han opbyggede en bygning dertil, 
indkaldte en faglært bestyrer o.s.v. Forretningen kunne imidlertid ikke gå, 
men måtte nedlægges efter nogle års forløb, og bygningen blev nedrevet.

Niels Kiersgårds rolle i Grenå var også snart udspillet. Han nævnes i 
1818 som forpagter af Kongsgård ved Silkeborg. Gården her, som altså var 



113

købt lige efter 1813, det forbandede pengeår, da krisen satte ind, var selv-
følgelig købt alt for dyrt, og købet måtte gå tilbage. I det forlig, som parter-
ne oprettede derom, står bl.a.: Da det formedelst pengenes forbedring og 
prisernes deraf fulgte betydelige nedsættelse på faste ejendomme fra min, 
Niels Kiergårds, side er umuligt at opfylde de forpligtelser, jeg ved købe-
kontrakten har pådraget mig, så indvilger jeg i, at hr. Kammerråd Lanng, 
som sælger af den omhandlede gård, hvis værdi - efter den stand den for 
øjeblikket er i - og med hensyn til rigsbanksedlernes tiltagende forbedring 
ej kan anslås højere end 200 (1 rdl. N. V. [navne værdi] igen modtager sam-
me imod at renoneere på pyldelsen af de forpligtelser og præstationer, som 
jeg i nævnte kontrakt har bundet mig til ... Følgelig står gården nu atter til 
Kammerråd Lanngs disposition, dog at den nuværende beboer, Købmand 
P. Kiersgård, har ret til at bebo gården indtil 1. november 1818.

Nævnte beboer var Niels Kiersgårds 23-årige søn, som året før var ble-
vet gift med sin 19-årige stedsøster, jfr. Anne Margrethe Hingelberg. 

Hvordan det så er gået til, at gården faktisk en række år står for Niels 
Kiersgårds regning, skal jeg ikke kunne afgøre. Men faktisk er det, at i 
1827 afholdtes på Grenå Rådhus for 3. gang auktion for efter udlæg og 
forlig at bortsælge den købmand N. Kiersgård tilhørende gård, Lillegade, 
brandf. nr. 86. Højstbydende blev

Hermann Leopold Reininghaus
her i Grenå med et bud på 500 rdl. sedler, hvilket bud af udlægshaverne, 
Kammerråd Lanng og Palle Munch åstrax blev approberet“, uagtet gården 

Aftenstjernen fra gårdsiden. Foto 1942
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ved den lige forinden afholdte taksation var assureret og ansat til 900 rdl. 
sølv. Det kan jo ikke fejle, at de to udlægshavere må have været meget op-
sat på at komme af med den smukke bindingsværksgård.

Køberen var vistnok oprindelig købmand i Lybæk, eftersom kirkebogen 
ved datteren Wilhelmines bryllup oplyser, at hun er født i nævnte by. Rei-
ninghaus var i en periode hovedrig. I september 1813 købte han af proprie-
tær Jens Jørgensen, som var ejer af Katholm, hele dette gods med hoved-
gård, bønderjorder, jus patronaius et vocandi [d.v.s. kaldsretten] til Ålsø, 
Hoed og Vejlby Kirker for en købesum af 210.000 rdl. sølv.

Det blev imidlertid en kort fornøjelse, hvad vi, der nu er bagkloge nemt 
kunne forudse om et køb, der fandt sted ’Anno 13’. Allerede i 1816 måtte 
Reininghaus benytte sig af lovens tilladelse til imedens jeg endnu har mid-
ler til at rede for mig at opbyde mit gods til mine kreditorer. Kirkebogens 
tilflytningsliste oplyser, at Reininghaus med familie flyttede fra Katholm 
til Grenå 8. november 1818. Hustruen, Marie Sophie Musmann, var da 51 
år og Reininghaus selv 49 år. De havde adskillige døtre, som boede hjem-
me. En af dem, Charlotte, ægtede senere cand. jur. Joh. Fr. Høyer, ejer af 
Frederiksdals Mølle. Da Reininghaus ikke ses at have taget borgerskab i 
Grenå, må det vel betyde, at han ikke har drevet forretning som købmand. 
Han døde februar 1834.

Gården solgtes til Handelshuset Ree & Co., som 1836 fik skøde på går-
den. Nævnte handelshus måtte i 30’erne overtage en mængde Grenå ejen-
domme, naturligvis i hovedsagen som ufyldestgjort pantehavere. De ejede 
gården i 10 år indtil 1846. Formodentlig har den fortsat været udlejet til 
privatbolig.

1846 solgtes den til købmændene N. L. Kock og H. Lange og blev så 
endelig engang igen købmandsgård. Efter få års forløb købte Kock sin 
medejer ud. Lange flyttede til Århus, hvor han på Guldsmedegade drev en 
større købmandsforretning. Hans søn af 2. ægteskab var den fremragende 
ægyptolog, overbibliotekar ved det kgl. bibliotek H. O. Lange. Fra 1850 
var Kock eneejer.

Niels Lauritz Kock
Født 8. november 1820, død 2. april 1881. Borgerskab i Grenå 11. decem-
ber 1846. Borgerrepræsentationens formand 1852-68. Svensk-norsk vice-
konsul 1852. Gift m. Jensine Cathrine Bloch f. 3. juni 1822, d. 5. februar 
1904.
Kock var født i Århus, søn af en skipper og havde lært handelen i sin føde-
by. Han giftede sig - omtrent ved den tid, da han flyttede til Grenå - med 
Jensine Cathrine Bloch, der også var fra Århus.

Kock var en fremragende mand med mange personlige fortrin og med 
stor handelsdygtighed. Straks efter købet af gården og imens han og Lan-
ge endnu var i kompagni, slog de sig på brændevinsbrænderi i stor stil 
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brænderiet indrettedes i bagbygningen til den vestlige del af gården (den 
ejendom, som nu tilhører farvehandler Udsen). De købte den bagved, ud 
til Storegade liggende ejendom og indrettede der en butik, hvorfra navnlig 
solgtes brændevin. Det er den butik, som nu tilhører købmand N. P. We-
stergård. Og endelig købte Kock endnu en ejendom på Storegade, nemlig 
den lige over for liggende gård, som nu ejes af skorstensfejer Sørensen. I 
denne indrettedes store fedestalde for stude, der opfededes med den mask, 
som blev tilovers fra brænderiet.

Foruden handel en gros & en detail gjorde Kock store forretninger med 
kød. Ligesom flere andre af byens folk, navnlig J. A. Jørgensen, kaldet Gl. 
Jørgensen, opkøbte Kock om efteråret bøndernes kreaturer. Landmændene 
havde ikke vinterfoder nok til besætningerne, og der var ikke nogen videre 
udførsel af kvæg i levende tilstand. Bønderne kom med kødet af de slag-
tede kreaturer, eller også købte Kock de levende stude, der tit var meget 
magre, og lod dem stå på bærmestalden, indtil de havde fået sul på krop-
pen. Kødet saltedes ned, stoppedes i tønder og solgtes så til nordmændene, 
når de kom sejlende i deres små skuder med en last brædder og så tog malt 
og tøndekød med hjem.

Grenå havde i tidligere tider haft adskillige fartøjer, til tider op mod en 
snes. Men på den tid var der kun 4 jagter og galeaser tilbage, så udførselen 
foregik mest med de norske skibe. I 1852 købte Kock af skipper Henriksen 
ved havnen en jagt Håbet, og af havnekommissionen lejede han på arvefæste 

Konsul N. L. Kock
”Aftenstjernen“s ejer 1846-81

Fru konsulinde Kock.
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et stykke jord ved Grenå Havn, hvorpå han opførte et stort 2 etagers pakhus.
Da Spare-, Låne- og Diskontoinstituttet oprettedes i 1856 på prokurator 

Lunøes initiativ, var Kock en af de ivrigste til at agitere for foretagendet, og 
han var meddirektør fra begyndelsen og indtil sin død. 

Det er hævet over al tvivl, at Kock var en særdeles dygtig mand. Hans 
medborgere fik da også hurtigt øje derfor og tog hans rige evner i brug i det 
offentliges tjeneste. Han valgtes i 1852 til medlem af borgerrepræsentatio-
nen og sad der indtil 1876, valgt hver gang med højeste stemmetal. Han var 
den selvfølgelige formand, indtil den nye kommunallov af 26. maj 1868 
bestemte, at fremtidig skulle byfogeden være født formand.

Efter konsul Jahnsens død i 1852 blev Kock hans efterfølger som 
svensk-norsk vicekonsul.

Og for ikke at forbigå noget kan tilføjes, at han i en lang årrække i 
40’erne og 50’erne var brandkaptajn, indtil han afløstes af Starck.

Det er en selvfølge, at for en mand, der som konsul Kock sad i en så 
stor bedrift, kom pengekrisen i 1857 som et voldsomt slag. Han led store 
tab og kom i vanskelige økonomiske forhold. Hvor alvorlig sagen tegnede 
sig for ham ses af pantebøgerne, som oplyser, at Kock i 1858 pantsatte 
samtlige sine fem ejendomme i Grenå, brænderiet, avl og afgrøde på mar-
kerne samt sluppen Laura Hermine og jagten Christiane til bankkonsortiet 
i Århus for 15.000 rdl. Brændevinsbrænderiet udlejede han til H. Hoeck på 
Christiansminde, og i 1862 solgte han både dette og den dertil hørende del 
af ejendommen, altså det, som nu tilhører farvehandler Udsen, til Hoeck. 
Samtidig udlejede han gården og forretningen og flyttede selv med familie 
over i Restaurationen, nu Lillegade nr. 34 (Johnsens Vaskeri), hvor han 
lejede førstesals lejligheden. Senere købte Kock af Fut-Jørgensen et hus på 
Storegade, kaldet to-etagen. Der tilbragte han sine sidste år.

Som gammelt kommunalbestyrelsesmedlem vedblev Kock også efter at 
have opgivet købmandsforretningen at have en del kørsel for byen og andre 
kommunale arbejder. Og da embedet som vejer og måler i 1871 blev ledigt, 
beskikkedes Kock dertil.

Han døde i 1881. Hans hustru overlevede ham i mange år og boede hos 
en søn i København. Begge ægtefæller ligger begravet på Grenå Kirkegård. 
Der var i ægteskabet 2 døtre og 3 sønner. En af disse var L. F. Kock, sag-
fører i København, en særdeles fremragende og højagtet mand, der levede 
åndsfrisk og i fuld virksomhed til han blev over 80 år. Han elskede sin 
gamle fødeby og kom her jævnlig om sommeren. Han skrev få måneder før 
sin død en smuk skildring af hjemmet, som jeg gengiver her, da den tegner 
et godt billede af personer og forhold fra en svunden tid.

Sagfører L. F. Kock skriver således:
Både min fader, konsul N. L. Kock, og min moder er født i Århus. Far stod 
i lære hos mægler Thomsen i tre år, derefter hos vicekonsul, købmand Her-
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schind i to år, hvorefter han 
var handelsbetjent hos samme 
i seks år, indtil han nedsatte 
sig som købmand i Grenå i 
den kendte, gamle gård.

Min far er født i et mor-
somt lille hus i Ågaden i År-
hus af skipperfolk, Lars og 
Inger Kok. Huset ligger der 
vist nok endnu. Alle døre ind 
til de forskellige lokaler i går-
den vare bemalede med mer 
eller mindre gode vers, forfat-
tede af min bedstefader. Det 
er nok fra ham, at jeg har min 
poetiske åre.

Moders fader var fuld-
mægtig på et kontor, og hen-
des forældre opnåede en høj 
alder.

Min fader oparbejdede i 
Grenå en eget stor forretning i colonialvarer, isenkram, tømmer, korn og 
smør og havde dertil brændevinsbrænderi og fedestalde. Far drev også en 
stor handel både på Norge og København med egne småskuder, indtil han 
under den store krise her i landet i 50’erne mistede hele sin formue. Som 
købmand af den gamle, hæderlige skole ønskede fader at betale enhver sit, 
hvilket havde til følge, at han tilsidst intet ejede selv. Men jeg priser ham 
derfor i hans grav.

Fader var formand for byrådet i meget lang tid og et særdeles virksomt 
medlem deraf. Han var stærkt interesseret i, at omegnen af Grenå, der nær-
mest bestod af hede og eng, blev beplantet, således at vi nu kan glæde os 
over den skønneplantage.

Han arbejdede også for, at havnen blev uddybet og forbedret. Han op-
rettede Grenå Spare-, Låne- og Diskontoinstitut og var dets udmærkede 
leder igennem mange år.

Moder var ham en fortræffelig støtte i hjemmet og styrede det store hus 
og børnenes dragelse med stor dygtighed og myndighed. Jeg mindes endnu 
fra de tider, at bønderne kom kørende til markeder og torvedage og holdt 
ude på den til gården hørende toft, som den kaldtes. Konerne kom ind til 
moder og blev beværtet med kaffe, kager og søde snapse, medens mæn-
dene i butikslokalerne blev budt mjød og cigarer - vist nok ikke Hirsch-

Konsul Kock og frue.
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Rids over Lille- og Storegades midterste del omkring 1750 tegnet skøns-
mæssigt på grundlag af de ældste skøde- og pantebøgers opgivelser og med 
benyttelse af det nuværende bykort og landinspektør Storms Kort fra 1799.
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Rids over Lille- og Storegades vestligste del omkring 1750.
De stærkt optrukne streger er de daværende grænser for ejendommene. 
Numrene svarer til byens ældste brandtaksationsprotokol fra 1761, og nav-
nene angiver ejerne i tiden lige før 1750. De punkterede linier er de nuvæ-
rende grænser. De skrevne navne angiver ejerne i 1936, da denne skitse 
blev tegnet, og tallene er matrikelnumrene, ikke gadenumrene.
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sprunger - som rigeligt blev sovset ind i tælle fra den på disken stadigt 
brændende tælleprås. 

Byens folk fandt ofte Vej til fader for at få breve tydet fra børnene ude i 
verden, og han måtte også ofte besvare dem og i det hele stå folk bi med råd 
og dåd, hvilket altid var ham en glæde. Hans, i de tider sjældne, sprogkund-
skaber var ham i disse forhold til stor nytte. Ja, det var et stort og virksomt 
liv, som rørte sig i den gamle købmandsgård med de mange folk, der var 
knyttet dertil.
København, 17. januar 1928. L. F. Kock.

Den gamle sagførers brev er 
stærkt præget af hans sønlige 
kærlighed til hjemmet og fa-
deren, og det er let at se, at han 
navnlig bedømmer konsulens 
finansielle forhold meget mildt. 
Alligevel afviger billedet ikke 
særlig meget fra den mere ob-
jektive skildring, som jeg forud 
har givet, og som udelukkende er 
bygget på andre kilder. 

Som forhen omtalt udleje-
de konsul Kock i 60’erne køb-
mandsgården. Butikken lå den-
gang længst mod vest, således 
som den også i Kocks tid havde 
ligget, altså hvor sagfører Press 
senere havde kontor. Mod øst 
hen mod porten var privatlejlig-
hed.

En af lejerne, vist nok den 
første, var Jacob Busse. Han var 
indkaldt under krigen i 1864, 

men kom uskadt tilbage hertil. Busse var stærk religiøs vakt. Det var i de 
tider, da Vilh. Beck samlede en stor tilhørerkreds om sin prædikestol. Og 
Busse kørte sammen med Starcks, Skjerbæks og andre Grenå familier om 
søndagen til Ørum eller Ginnerup Kirke for at høre Beck. Busse døde se-
nere som direktør for Folkebanken i Kolding.

Busse overdrog i 1867 forretningen til A. F. Buhl, en præstesøn fra 
Karl by. Senere var P. Trampenberg en lille tid lejer. Men forretningen blev 
mindre og mindre. Og da Trampenberg i 1872 købte købmandsgården lidt 
længere mod vest i Lillegade (nuv. købmand E. K. Møller) hørte af sig selv 
forretningen her op, og gårdens store traditioner som købmandsgård var 
forbi. Efter konsul Kocks død solgtes gården.

Aftenstjernen. Den oprindelige indgangsdør til 
forretningen i bygningens vestre ende.
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1882 til Peder Sørensen, der var melhandler og som en årrække var ejer 
af Bavnhøj Mølle. 10 år efter blev der gjort udlæg i den, og fogedretten 
solgte den i 1892 til Anton Nedergård Nielsen, der straks udlejede den øst-
lige lejlighed i forhuset til Jens Simon Jensen, der her oprettede et gæstgi-
veri. Over indgangsdøren mod øst, som han vist nok lod indsætte, anbragte 
han sit skilt, hvorpå øverst oppe var anbragt en forgyldt stjerne på blå bag-
grund. Deraf fik beværtningen og senere hele gården navnet Aftenstjernen, 
hvilket navn den endnu er 
kendt under. Senere lod 
han selve navnet male på 
skiltet, således som det 
ses på billedet næste side. 
Leje målet lød oprindelig 
på 10 år, men varede ad-
skilligt længere. Lokaler-
ne udlejedes senere til for-
skellige forretninger.

Gården, der nu er fre-
det af staten, vedligehold-
tes ikke godt, således at 
dens skønhed ikke kom 
til sin ret således som den 
anden seværdighed i byen, 
Købmand Skovs Gård på 
Søndergade.

Der var oprindelig sva-
le ind mod gården, således 
som det anførtes ved auk-
tionsskødet efter madam 
Maus død. Den var der 
endnu indtil 70’erne, men 
blev da taget ned. Mulig-
vis har det været, da P. Sørensen købte gården. 

I 1922 stilledes gården atter til salg. Der var dengang mange, som øn-
skede, at den skulle erhverves til museumsbygning for Djurslands Muse-
um, en benyttelse, hvortil såvel dens hele stil som dens historie udmærket 
ville have kvalificeret den. Men desværre blev det ikke til noget med købet. 
Den nye ejer, mekaniker Ludvig Poulsen, lod alle bagbygningerne ned-
rive og indrettede dèr værksted og bilgarager. Forhuset pudsedes op og 
moderniseredes, bl.a. med tagrender, for at opfylde politivedtægtens krav. 
Men bygningen er jo desværre ikke nem at holde i så god stand, som dens 
historiske værdi kunne berettige den til.

Familiebillede. Siddende ses Fru Kock. Bagved de tre 
børn, hvoraf den midterste er den senere så kendte sag-
fører L. F. Kock (f. 11. november 1849. d. 17. janu-
ar 1928) Til venstre sønnen Lauritz Kock (f. 1851, d. 
1928) Hans søn er statskonsulent W. A. Kock, forfatter 
til en lang række fremragende bøger om fjerkræavl. 
Til højre datteren Laura Inger Kock.
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Aftenstjernen ca. 1900 set fra øst.
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Lillegade nr. 41-43 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 78.
Sr. Søren Rasmussen

Mau.

Oprindelig have til Lillegade nr. 39
Aftenstjernen. 
Nuv. ejer, farvehandler frk. Louise Udsen.
Matr. nr. 41 a.

Det er tidligere nævnt, at oprindelig hørte hele det store areal til nuværende 
Lillegade nr. 39, 41, 43 og 45 til Aftenstjernen. Deraf benyttedes nærvæ-
rende ejendoms grund (altså nuv. nr. 41-43) til have og hjørnegrunden mod 
Mellemstræde (nuv. nr. 45) til tømmerplads. Foran haven ud imod Lille-
gade var et 35 al. langt stakit. Omkring tømmerpladsen et 60 al. langt plan-
keværk. Således så det ud, da Hans Broge i 1810 solgte købmandsgården, 
og således vedblev det at se ud til hen imod 1850. Haven fulgte med til den 
nye ejer, hvorimod Hans Broge selv beholdt tømmerpladsen. 

Det er altså på denne havegrund, at farvehandler Udsens ejendom lig-
ger. Bagbygningen må formentlig være opført af konsul Kock til brænde-
vinsbrænderi, den findes aftegnet på bykortet fra 1858. Bygningen med 
gavlen mod gaden, hvor der nu er farvehandel, findes ikke på dette kort, 
men den må være opført ret snart derefter. Imidlertid er den bygget af ege-
bindingsværk af langt ældre dato. Det bærer tydelige mærker af at have sid-
det i en anden bygning, idet f.eks. taphullerne flere steder er synlige. Om 
det så er rester af en nedrevet sidebygning i Aftenstjernen eller muligvis 
stammer fra en af de i 50’erne ombyggede købmandsgårde på Storegade, 
hvis tømmer beviselig bortsolgtes, lader sig ikke afgøre.

Den ulykkelige pengekrise i 1857, som ramte Kock på det alvorligste, 
bevirkede at han måtte pantsætte alle sine ejendomme. Dampbrænderiet 
udlejede han til brændevinsbrænder J. M. Åbel fra Århus. I 1861 solgte 
han det sammen med både ejendommen til Lillegade (matr. nr. 41 a) og 
den bagved liggende ejendom mod Storegade (matr. nr. 41 b) til ejeren af 
Christiansminde, proprietær H. Hoeck, der en lille tid havde haft det i for-
pagtning, men nu selv tog borgerskab som brændevinsbrænder.

Hercules Hoeck
var en indvandret sønderjyde, født 1824 i Sundeved. Han havde, før han 
kom til Danmark, været forvalter hos hertugen af Augustenborg. Han var 
stærkt politisk interesseret og en meget selskabelig mand. Han boede altså 
på Christiansminde og kom daglig spadserende til Grenå for at tilse bræn-
deriets drift. En del af den store mængde bærme, som fremkom i brænde-
riet, solgtes til bønderne i byens omegn og anvendtes til kreaturfoder, og 
der holdt hver dag mange vogne med bærme tønder i gården. Den del af 
bærmen, som ikke kunne sælges, lededes gennem en lang underjordisk 
rørledning fra brænderiet ind gennem ejendommen mod Storegade, videre 
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under gaden over til bærmestaldene på gadens 
søndre side. Det var nuværende skorstensfe-
jer Sørensens ejendom, som dengang ejedes 
af konsul Kock, og hvor mængde af stude stod 
opstaldet til fedning. Ved senere brolægning 
af Storegade har man fundet resterne af denne 
rørledning, som var af træ. Oprindelig solgtes 
brændevinen til byens købmænd. Men da Hoeck 
kom i uenighed med dem, nægtede de at handle 

med ham. Han tog så i 1869 borgerskab som detaillist og oprettede en butik 
i ejendommen mod Storegade med P. Fynboe som bestyrer og en anden i 
sidebygningen mod Lillegade, hvor nu farvehandelen ligger. Der blev P. G. 
Beyer bestyrer.

Hercules Hoeck, Christiansminde, som først forpagtede, 
senere 1861-82 ejede både brænderiet, ejendommen og 
den i forlængelse deraf liggende ejendom med storegade.

Håndværkerforeningens bestyrelse og festudvalg i 1904 med Udsen som formand. Per-
sonerne er stående fra venstre: Bødkermester E. Madsen, snedkermester A. M. Sørensen, 
bødkermester, senere hotelforpagter Ric. Nielsen*, vævermester A. Iversen, buntmager 
M. Nielsen*. - Siddende fra venstre: Snedkermester A. Nielsen, formanden, malermester 
J. Udsen, belysningsdirektør J. Bøstrup, redaktør H. P. Hansen*. De med * betegnede er 
festudvalget. Blilledet er vist nok optaget i anledning af foreningens 50 års stiftelsesdag.
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I Grenå Avis averteres 1. april 1869, brænderiet sælges brændevin for 
19 skilling potten. For 1 skjæppe vægtig rug gives 4¼ pot brændevin. For 
1 skp. vægtig byg gives 4 potter brændevin.

Trods Hoecks uomtvistelige energi gav forretningen underskud, og i 
1879 indgav han konkursbegæring. Dermed var brænderiets saga til ende. 

Ejendommen til Storegade solgtes 1882 til detaillist P. Hansen og ejen-
dommen til Lillegade til detaillist P. Sandberg, som allerede i nogle år hav-
de været Hoecks bestyrer.

Som et kuriosum kan nævnes, at da Frelsens Hær i 90’erne begyndte 
virksomhed i Grenå, havde den i nogle år samlingslokale på et loft i denne 
gård. Sandberg og hustru døde med 2 dages mellemrum og begravedes 
samtidig, 15. januar 1892, på Grenå Kirkegård.

Gården solgtes i 1893 til malermester

Jens Udsen
Født i Grenå 24. april 1867 som søn af detaillist J. S. Udsen. Borgerskab 
som maler 29. oktober 1890. Senere som farvehandler. Formand i Grenå 
Håndværkerforening 1904-10 og 1933-1943. Medlem af Grenå Byråd 
1909-37. Borgmester 1. april 1936-31. marts 1937. R. af D. 1937.
Ved Udsens 80 års fødselsdag skrev Grenå Folketidende:

Han fødtes i små kår, blev tidlig gift og tidlig selvstændig mester. De 
første år var en fortsat hård kamp for at skaffe det nødvendige udkomme til 
sig selv og den hurtigt voksende familie. Ved dygtighed, flid og nøjsomhed 

Lillegade nr. 43. Udsens Farvehandelfog nr. 45 tidligere urmager Valeur. Foto 1950.
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nåede han dog gennem de svære prøvelsens år og skaffede sig efterhånden 
en god og solid forretning og dermed trygge kår, der tillod ham at afse tid 
til også at kunne beskæftige sig med de mange interesser, han nærede og 
gerne ville slå et slag for. Han tog hurtigt del i arbejdet inden for afholds-
bevægelsen, hvis førstemand her på egnen han blev. Han gik med ildhu ind 
for højnelsen af håndværkets horisont og kår, og han tog som byrådsmed-
lem virksom del i arbejdet for byens ve og vel, der altid lå ham stærkt på 
sinde.

I årenes løb blev utrolig mange hverv lagt på hans brede skuldre, og 
han røgtede dem med dygtighed og interesser. I den første periode af hans 
offentlige virke var han noget af en kampens mand, og der stod ofte Gny af 
hans virke. Siden hen afglattedes de skarpe kanter i livets hårde skole, og 
i de sidste år var han i ordets bedste forstand en populær og vellidt mand. 
Han nåede, mens han stod i sin manddoms kraft at blive håndværkets før-
stemand i sin by. Han nåede at blive borgmester i sin fødeby, og han nåede 
som belønning for sit store offentlige virke at modtage Ridderkorset.

I 1944 solgte Udsen den samlede ejendom til datteren, frk. Louise Ud-
sen, der tillige overtog farvehandelen. Den nye bygning mellem Aftenstjer-
nen og farvehandelen (altså nr. 41) er opført i 1898 på en indtil da ubebyg-
get grund af ejendommen.

Den lille morsomme smøge imellem 
farvehandelen og naboen. Egebin-
dingsværket til venstre viser tydeli-
ge spor af, at det i sin tid må være 
flyttet til den nuværende plads fra en 
ældre bygning.
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Lillegade nr. 45 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 78.
Sr. Søren Rasmussen

Mau.

Oprindelig købmand Maus, senere Hans Broges tøm-
merplads. Bygning opført 1851 af Malermester Han-
sted. Senere ejer urmager Valeur.
Nuv. ejer enkefru Jensine Mikkelsen. 
Matr. hr. 51.

Her var altså den vestligste del af Aftenstjernens store grund, tømmerplad-
sen. Den solgtes i 1797 af Søren Maus dødsbo til købmand Hans Broge 
sammen med hele den øvrige gård. Da Broge i 1810 solgte resten til kam-
merråd Lanng, forbeholdt han sig selv hjørnegrunden, altså denne tømmer-
plads. 

Efter Broges død blev hans enke ejer i 1826. Hun overdrog haveplad-
sen til svigersønnen ex. jur. J. Harboe, som atter i 1847 solgte den til sin 
svigersøn, malermester Christian Hansted, som i 1851 opførte den nuvæ-
rende bygning. En søn af ægteparret var Jens Bergelius (kaldet Birger) 
Hansted. Han gik som ganske ung med som frivillig i den fransk-tyske krig 
1870, selvfølgelig på fransk side. Han blev senere cand. mag. i matema-
tik og var i 80’erne og 90’erne kendt som forfatter af adskillige politiske 
og socialøkonomiske skrifter, som meget skarpt imødegik socialismen og 
anarkismen. Birger opholdt sig i sin barndom og første ungdom mest hos 
bedsteforældrene, idet forældrene allerede i 1853 flyttede til Randers og 
huset blev solgt til urmager

Johannes Meller Valeur
Født 5. april 1822, død 14. oktober 1899, borgerskab som urmager 29. 
september 1847. Gift med Caroline Severine v. Berger født 1. januar 1822, 
død 21. januar 1908.

Urmager Valeur og frue.
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Valeur var født i Ørum, hvor faderen var præst. 
Han lærte urmagerfaget i Århus. Valeur var en 
dygtig og stræbsom mand, men da der i forvejen 
var to urmagere her i byen, blev forretningen for 

lille. Han greb derfor til den udvej, som så mange tyede til i 1860’erne, 
nemlig fotografien. Han tog borgerskab som sådan og indrettede et atelier 
på loftet i gavlen ud mod strædet.

Det var i fotografiens blomstringstid, da de gammeldags daguerreotyp-
billeder afløstes af rigtige fotografier. Det blev en modesag at lade sig foto-
grafere, men også i dette fag blev der for mange udøvere, og Valeur vendte 
tilbage til urmageriet. Tilfældig fandtes ved en ombygning af det gamle 

Frk. Sophie Valeur.
Født 19. september 1855, død 19. marts 1949.

Mellemstræde. Urmager Valeurs gavl, port og sidebygning opført 1853.
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To unge modelapse i fineste antræk. Ung dame med krinoline.

Byens jordemor Madam Hoff i stadstøjet. En lille pige med mamelukker.

Gamle billeder fra fotografiens barndom.
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loft i 1930 en stor kasse med gamle negativer, alle af personer. Desværre 
lod kun ganske enkelte sig identificere. Men da dragter og typer fra disse 
gamle tider i og for sig har en vis kulturhistorisk værdi selv uden at navne-
ne kendes, vedføjes her nogle gengivelser. 

Valeur var en nobel, stilfærdig og særdeles anset mand. Han passede 
med flid sin forretning, men tog ikke videre del i det offentlige liv. Dog 
var han i en årrække medlem af skolekommissionen. Ægteparrets ugifte 
datter, tidligere lærerinde frk. Sophie Valeur arvede efter forældrenes død 
ejendommen i 1908.

Fra den Tid stammer vedføjede lille idylliske parti fra strædet med 
den efeuklædte mur og sidebygning med den klosterlignende port og med 
Lunds enkes boghandel i baggrunden. Denne del af

Ejendommen lod Valeur opføre, straks da han havde købt den. Frk. Val-
eur havde en tid været lærerinde og havde en lille poetisk år. Hun fik i sin 
tid flere smådigte optaget i Ill. Tidende. Hun døde i 1949 94 år gammel.

Huset var længe før - nemlig 1917 - solgt til Jørgen Mikkelsen, hvis 
enke endnu ejer det.
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Lillegade nr. 47 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 79.
Michael Sørensen Mau.

Tidl. ejer købmand P. Trampenberg.
Nuv. ejer købmand E. K. Møller.
Ejendommens ældste del opført ca. 1755. Pakhus og 
den grundmurede facade stammer fra ca. 1850. 
Matr. nr. 16.

Denne byggegrunds historie kan føres tilbage til byens ældste grundtaxt 
fra 1682. Den benævnes her som nr. 80: Et haugested som [rådmand] Niels 
Christensen ejer, och Anders Pedersen bruger - grundtaxten O rdl.1 skil-
ling.

 I 1708 solgte nævnte rådmand Niels Christensen Skræder denne have 
til Søren Rasmussen Sjørup, der i forvejen var ejer af grunden på gydens 
østre side (altså nuv. nr. 39-45). Den beskrives således: ... beliggende ve-
sten for meldte Søren Rasmussen Sjørups ejendom og en gyde, som kaldes 
Hagens Gyde med et stengiærde ved den nordre side ud til dend Liden 
Gade. I længde i nye alen øst-vest 73 al. og i nord-syd 43. Kiøbesummen 
er 26 slettedaler.

Af ovennævnte lader sig altså med ret stor sikkerhed formode, at denne 
store grund har ligget ubebygget hen som have efter branden i 1649, og 
den har som - så mange andre grunde inde i byen - været omgivet med et 
stendige ud mod gaden.

Haven solgtes senere til Inguar Nielsen, som før 1724 lod bygge et hus 
ud mod Lillegade. Nabogrunden ud mod Storegade tilhørte Hans Hanse Na-
gelsmed, som derpå havde opført et hus. 1745 solgte Inguar Nielsens enke 
sit hus til Sr. Anders Jørgensen Winther. Han var søn af Jørgen Winther, 
som var gift med en søster til ovennævnte Hans Hansen Nagelsmed, en af 
Byens mest berygtede slagsbrødre, hvis forskellige meriter fylder lange af-
snit af byens retsprotokoller. Da den nye byfoged Johannes Nicolai Ulsøe, 
tidligere en navnkundig skuespiller ved Den danske Skueplads i Køben-
havn, i 1730 fik sin udnævnelse som byfoged i Grenå, var en af hans første 
embedsforretninger at foretage skiftet efter afdøde Jørgen Winther, hvis 
hustru Margrethe altså var Hans Nagelsmeds søster. Ved denne lejlighed 
kom Nagelsmeden ind og opførte sig fuldkommen desperat over for byfo-
geden. Kun Ulsøes ro og beherskelse frelste denne gang Nagelsmeden for 
fængsel, idet byfogeden, som der står i justitsprotokollen, for denne gang 
satte sin ret til side og lod ham slippe med en megetkraftig bekiendelse og 
afbigt, som skulle indføres i protokollen.

Hans Nagelsmed indrømmer heri bl.a., at han under skifteforretningen 
indkom i sin schwagers hus og der prostituerede sig i højeste grad over for 
skifteretten. Da byfogeden befalede mig at tage min hue af og have respekt 
for retten, brugte jeg den ubetænksomme store domdristighed og slog i 
bordet for ham ... og brugte eder og adskillige uanstændige expressioner, 
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hvorved hand som min beskikkede øvrighed højlig måtte fortørnes og have 
tiltale til mig for samme min opsætsighed, hvor formedelst ieg måtte vente 
mig tilbørligen at vorde straffet og til rette sat. Men såsom ieg ydmyge-
ligen beder om forladelse, venter ieg at få denne uden nogen påfølgende 
straf. Skulle ieg nogen tid igen - det gud bevare mig fra - findes i deslige 
skyld og brøde, må denne sag gierne stå mig åben for, og ieg da lide, hvad 
påfølger ...
Grænåe, 14. Sept. Ao 1730. Hans Hansen Nagelsmed.

Anders Jørgensen Winther var en velanset skipper i Grenå. At hans hus 
blev skånet ved brandene både i 1750 og 1751, kunne han takke de omgi-
vende store haver og åbne pladser for. Anders Winther døde i 1754. Året 
efter ægtede hans enke skipper og købmand Michel Mau af den tidligere 
omtalte Mau slægt og broder til naboen på gydens østre side, Rasmus Mau. 

Michel Sørensen Mau
Født ca. 1700. Borgerskab 14. januar 1738, død 23. juni 1762, gift 5. de-
cember 1755 med Anders Winthers enke, Dorthe Chatrine Christensdatter. 
Hun døde 20. december 1799, 95 år gl.
Ligesom broderen var Michel Mau en meget dygtig og virksom mand. 
Kort tid efter giftermålet lod han huset nedbryde og opførte i stedet for 
en smuk, ny gård. Den stammer altså fra samme tid som Aftenstjernen 
og de andre gamle Lillegade gårde, men har intet med branden at gøre. 
Bygningens gårdside står omtrent uforandret, som da den opførtes. Den 

Lillegade nr. 47 opført ca. 1755. Ny forside ca. 1850.
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beskrives i brandtaksationen 1761 således: En gård bestående af 3 længder 
hus, nye bygninger. a) Et forhus til gaden, teglhængt, indrettet til stue- og 
pakhus 12 fag samt 8 fag til lukket port og ladehus, i alt 20 fag. b) Et side-
hus ibygget den østre ende af forhuset, tegltækt og indrettet til køkken og 
brøggers samt en lukket port mod syd ved gyden mellem Store- og Liden 
Gade, i alt 6 fag. c) Et andet sidehus for sig selv vesten i gården med strå-
tag, indrettet til rullestue og fæhus, 6 fag. I alt 32 fag taxeres for 660 rdl. 

Desuden ejede Mau to ejendomme på Lillegades nordre side, nuv. nr. 
34 og nr. 30, begge havde han ladet opføre efter branden. I sidstnævnte var 
et lokale indrettet og udlejet til byens skole. Heraf fik han en årlig leje på 5 
rdl. 2 mark, samt 4 mark i leje af en kakkelovn, som han lod opstille deri.

Michel Mau døde ung og efterlod sig tre stedbørn fra konens første 
ægteskab. Datteren Margrethe ægtede en polak, Hans Wentzel Chiernich. 
Han havde været butikssvend hos Mau og bestyrede nu forretningen for 
svigermoderen. Sønnen Jørgen Andersen Winther gik også hjemme, men 
var en ryggesløs dagdriver, som mange gange var i konflikt med politiet. 
En gang omtales han i protokollen i en sådan anledning som en sviregast 
og nattesværmer, en anden gang står der om ham, at han opholder - sig 
hjemme som en dagdriver og liderlig persohn. Sidste gang, det var i april 
1777, stod han tiltalt for meget grov og uhøvisk adfærd mod den ene af 

Lillegade 47. Et hyggeligt hjørne i gården, der omtrent står uforandret, som da det ca. 1755 
opførtes af Michel Mau.
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byens oldermænd. Det var sidstleden 2den påskedag efter aftensang, da 
der første gang for i år holdtes grandestævne her i byen, og drejede sig som 
sædvanlig om markvæsenet.

Jørgen Winther spurgte hånligt oldermanden, sir Peder Amtie, om han 
ikke havde grandebogen hos sig og ville have nogle trygle-penge. Older-
manden svarede ham intet. Men Jørgen Winther bad straks på stedet ol-
dermanden med tugt at melde at licke sin mås og kaldte ham tillige for 
en skid og andre grove ord, uden at sr. Amtie hverken først eller sidst gav 
mindste anledning til slige grovheder. Da Jørgen Winther næste tingdag 
skulle møde i retten, oplystes det, at han i stedet for var rejst til København 
for at søge hyre. Han tog så til søs og kom aldrig tilbage, ligesom moderen 
intet hørte hverken fra ham eller om ham.

Forretningen gik tilbage efter Maus død, og da både datteren og svi-
gersønnen omkring 1780 var døde, solgte mdm. Mau gården og forretnin-
gen og oprettede en fledføringskontrakt med sin broderdatter, gjordemoder 
Maren Andersdatter. Efter denne skulle hun optage fasteren i sit hus og 
holde hende med føde, klæder og anden nødvendighed for livstid, betale 
hendes retmæssige gæld og efter hendes død give hende en sømmelig be-
gravelse. I Taygyden (nuv. Kannikegade) hos denne broderdatter tilbragte 
mdm. Mau så sine sidste leveår og døde 95 år gammel. Købmandsgården 

Lillegade 47. Hjørnet mod Mellemstræde. Opført ca. 1755. Foto ca. 1915.
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solgtes i 1780 til køb- og handelsmand sr. Otto Christopher Mulvad, født på 
Meilgård som søn af forpagter Peder Christensen Mulvad, gift med Maren 
Andersdatter Kier, enke efter købmand Peder Nielsen Bang af den kendte 
Bang slægt. Brylluppet den 29. september 1779 var et dobbeltbryllup, idet 
Mulvads søster samtidig ægtede chirurgus i Grenå, Hans Wulff.

Kirkebogen oplyser: Begge par efter kgl. bevilling viet hjemme i huset 
under en vielsestale. Allerede to år efter lod Mulvad gården stille til aukti-
on. Den var belånt op til skorstenen. End også hans og hustruens smykker 
var belånt. Som pant for 80 rdl. var bl.a. stillet 4 guldringe, 2 sølvdåser, 
1 do. med perlemor, 2 stk. sølvbeslagne spansk rører, 3 par sølv ærmek-
napper, 2 garniture sko- og knæspænder, 1 Tombachs Lomme Uhr o.s.v. I 
øvrigt solgtes gården fordelagtigt, således at pantegælden indløstes. Om 
Mulvads videre skæbne ved jeg intet. Derimod meddeler kirkebogen kort 
og godt 26 år senere, at fattiglem enke Maren Mulvad født Kier døde 18. 
december 1808, 64 År gl. Køberen i 1782 var den tidligere omtalte Hans 
Broge, som ejede købmandsgården skråt over for, hvor han havde en meget 
stor forretning, og som forresten også senere købte Aftenstjernen. Begge 
disse gårde udlejedes til privat lejligheder. Hans Broge var gårdens ejer i 
40 år, og i den tid var der altså ingen handel. Efter Hans Broges død solgtes 
den ved auktion i 1825 til købmand, senere postmester Søren Schmidt for 
700 rdl.

1829 solgte postmesteren gården til Hans Broges tidligere omtalte svi-
gersøn, ex. jur. Jens Harboe. Til gården hørte vist nok dengang den ud til 
Storegade liggende Hans Broges øde Plads, hvor nu bankdirektør Hvillums 
bygning ligger. Ligesom nu var der også dengang gennemgang til Storega-
de. I alle disse år har gården udelukkende været benyttet som privatbolig. I 
1844 solgte Harboe den til kornhandler og gårdejer, købmand

Lillegade 47. Gårdsiden. Opført ca. 1755. Foto ca. 1920.
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Thomas Jørgensen Meiniche
Født i Thorsø ca. 1785, død i Grenå 8. juli 1854. Købmandsborgerskab 1. 
december 1847.
Th. Meiniches fader, Jørgen Meiniche, var selvejer gårdmand i Thorsø. 
Der er ingen tvivl om, at Th. Meiniche må have lært landbruget, men at 
han må have haft fremragende evner som handelsmand. Han købte alle-
rede i 23 års alderen (1808) faderens selvejer gård i Thorsø. I 1820 købte 
han ved auktion over grev Scheels fallitbo (det nuværende Sostrup) Enslev 
Kirke med tilhørende korn- og kvægtiende for 2510 rdl. sølv. Få år efter er 
han forpagter af Skjervad Hovedgård og køber desuden en selvejer gård i 
Enslev. I pantebøgerne ses, at han pantsatte mængder af opstaldede stude 
og kiør - selvfølgelig for at skaffe rede penge til yderligere køb.

Omkring 1840 udstrakte han sit virkefelt til Grenå. Han begyndte at 
købe ejendomme her og flyttede selv til byen. I 1844 købte han så gården, 
hvorom her tales, og tog bolig i den. Et par år efter fik han købmandsbor-
gerskab, dog kun efter i forvejen at have erhvervet kgl. bevilling dertil, 
eftersom han ikke havde stået i handelslære. Butikken lejede han ud, men 
drev selv en stor forretning med uld, huder og skind. Desuden var han op-
køber af kreaturer, som han opfedede og slagtede, og som i tønder solgtes 
til Norge. Han havde tillige en stor vognmandsforretning og fragtkørsel, 

Lillegade 47. Porten set fra gårdsiden.



137

og i Grenå Avis ses, at han i 1850 fik overdraget al kørsel for befordrings-
væsenet. Ingen må gøre indgreb deri.

Brandtaksationsprotokollen viser, at Meiniche i sin sidste levetid, altså 
i begyndelsen af 50’erne, forbedrede bygningen bl.a. ved at indsætte ny 
grundmuret forside til Lillegade. Desuden opførtes en ny ege-bindings-
værksbygning i forlængelse af denne vest for porten, beregnet til pakhus. 
Endelig forlængedes bygningen ud mod strædet med en ny bindingsværks-
bygning.

Th. Meiniches ubestridelige store evner og det held, han havde med 
sig i de mange foretagender, gik ham lidt til hovedet, og han havde lyst til 
at spille en rolle i byens selskabsliv. Han søgte gerne omgang med byens 
bedre kredse , som dengang var meget snobbede og eksklusive. Men hans 
landlige facon, parret med fornemme ambitioner gjorde ikke altid lykke, 
og folk havde af og til et lille smil tilovers for hans optræden.

Meiniche døde 1854 og var da ejer af ikke mindre end fem Grenå ejen-
domme og adskillige gårde på landet. Postkørselen og vognmandsforret-
ningen havde han i forvejen overdraget til prokurator Laurberg på Torvet. 
Som et kuriosum kan nævnes, at de Meinicher, som senere levede heri 
Grenå, slet ikke var i familie med ham eller oprindelig havde navnet Mei-
niche, men kun havde været i hans tjeneste og derved fået navnet hæftet på 
sig og siden selv benyttede det. Et tydeligt bevis for, hvor kendt og anset 
Th. Meiniche var.

I 1857 solgte fru Meiniche gården til købmand J. N. Winding (se Søn-
dergade nr. 1). Det var i Windings allervildeste spekulationsperiode, hvor 
han mente at kunne beherske hele byen. Han videresolgte straks gården til 

Lillegade 47. Pakhuset opført af Th. Meiniche ca. 1850. Foto 1950.
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sin yngre broder Frederik Carl Winding. I Handelen medfulgte hele grun-
den ud mod Storegade. F. C. Winding havde været købmand i Hyllested, 
før han flyttede hertil. Tiderne var vanskelige, og han passede ikke forret-
ningen ret godt. Da den store broder på Torvet gik fallit 1. april 1861, trak 
han også F. C. Winding med i faldet. Han vendte tilbage til Hyllested og 
døde som købmand der i 1875.

I krigens tid stod købmandsgården tom. Den blev beslaglagt af de ind-
kvarterede tyske tropper og anvendtes til kvarter for en del af soldaterne og 
for hestene. Der var endvidere magasiner, slagteri, salteri m.m.

Også militære straffe eksekveredes i den store gård. Når en soldat havde 
fået rotting, skulle han gå hen til befalingsmanden og takke for nådig straf. 
Var han genstridig og nægtede at underkaste sig denne ydmygelse, fik han 
en ny omgang rotting, indtil militærlægen erklærede, at han ikke kunne 
tåle mere.

Tyskernes hovedkvarter var imidlertid ikke her, men lidt højere oppe i 
gaden i det store, nye pakhus, som Konrad Lyngbye havde opført, og som  
da ejedes af C. C. Vogel (nuværende gartner Petersen o.fl.).

Folketingsvalgene i 1864, 1866 og 1869 fandt ligeledes sted i denne 
gård.

I 1864 solgte Kreditforeningen gården til købmand Anders Thykier. 
Han stammede fra Ebeltoft og var broder til købmændene Frederik og Otto 
Thykier (Storegade nr. 13). Han døde ganske ung. Gården solgtes 1867 
til købmand Jens P. Andersen og af denne i 1872 til P. Trampenberg. Den 
kom så endelig efter de mange omskiftelser på fast hånd i den næste men-
neskealder.

Ernst Peter Trampenberg
Født i Randers 16. september 1840, død 5. april 1899. Borgerskab 31. ok-
tober 1868. Gift med Elseline Margrethe Winge, datter af rebslager Winge 
i Randers, født 12. november 1845, død 6. oktober 1912.
Trampenberg havde været kroejer i Gjerrild, derpå et par år lejer af butik-
ken i Aftenstjernen og købte nu ved sin rige svigerfaders hjælp denne gård. 
Fra Gjerrild dagene kendte han mange af Nørreherreds bønder, som efter-
hånden blev hans trofaste kunder heri Grenå. Trampenberg var en dygtig 
købmand, en jovial mand og særdeles afholdt af kunderne. Hans hovedfor-
bindelse var grosserer Nobel på Torvet, med hvem han havde store penge 
mellemværender. Ved dennes pludselige død i 1889 kom Trampenberg i 
betydelige økonomiske vanskeligheder, men kom dog atter på fode.

Trampenberg havde et ikke ubetydeligt dramatisk talent og var en me-
get søgt dilettant skuespiller. Lige over for på gadens modsatte side lå re-
alskolen. Og Trampenberg kom af og til på skolebestyrer Bertelsens opfor-
dring over i skolen og læste et og andet højt for eleverne til stor fornøjelse 
for os alle.
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Trampenbergs var barnløse. Efter mandens død solgte enken i 1901 
gård og forretning til Jacob Bjørn, søn af kroejeren i Gjerrild. Han døde 
allerede i 1916. Hans enke solgte i 1920 til Peder J. Winge, sønnesøn af 
den gamle rebslager Winge i Randers og således fru Trampenbergs nevø. 

1930 skøde fra denne til købmand Frode Nørgård. Han byggede to mo-
derne ejendomme på parceller af gårdens store grund, en mod Mellemstræ-
de og en mod Lillegade.

Købmandsgården solgte han i 1945 til den nuværende ejer, købmand E. 
K. Møller. Ejendommen til Storegade (matr. 17 b) var allerede i 1940 solgt 
til brdr. Svend og Ejnar Hvillum.

Købmand P. Trampenberg og frue.
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Det lille hus, som lå på denne grund ved brandtaxationen i 1761, var en 
gammel stråtækt bygning på 7 fag med gavlen vendt mod gaden. Ejeren 
hed Søren Laursen Fischer (eller Fisker). Han havde taget borgerskab i 
1742, uden at det opgives, hvad hans fag var.

1780 solgte han huset til Jens Christensen Pich, som selv var slagter 
og hvis families medlemmer i flere generationer næsten alle var slagtere. I 
hans slægts eje forblev huset de næste halvhundrede år. I 1831 solgte Hans 
Jørgen Pichs enke ejendommen til

Didrich Richard Østermann
Født 24. oktober 1803 i København, død her 2. juni 1878. Aflagde borge-
reden 19. juli 1830. Borgerskab udstedt 30. juni 1833. Håndværkerfor-
eningens medstifter og formand 1854. Medlem af borgerrepræsentationen 
1840-55. G. m. Sophie Hverring (el. Væring?) f. 17. oktober 1797, d 3. 
april 1876.

Lillegade nr. 49 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 80.
Svend Laursen Fischer.

Tidl. ejer, skomagermester D. R. Ostermann.
Nuv. ejer, L. C. Simonsen.
Bygningen opført henimod 1850.
Matr. nr, 15.

Lillegade nr. 49 opført hen imod 1850 af D. R. Osterman. Foto 1925.
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Ostermann havde udlært i Kø-
benavn og kom hertil fra Randers. 
Efter hvad der fortælles, havde 
han rejst viden om som svend, 
og han blev snart anerkendt som 
byens fineste skomager. Han var 
medlem af borgerrepræsentatio-
nen i 15 år og regnedes som en 
af håndværkets mest fremstån-
de mænd. Han var i spidsen for 
dannelsen af Grenå Håndvær-
kerforening og blev dens første 
formand, da den stiftedes i 1854. 
Omkring ved 1850 lod Ostermann 
det nuværende hus opføre. Af æg-
teparrets børn må nævnes sønnen 
Carl F. Ostermann, som trådte i 
faderens fodspor både som hånd-
værkets fremragende repræsen-
tant og som medlem af borgerrepræsentationen, og datteren Ane Amalie, 
som blev gift med murermester P. Marthinus. Efter faderens død overtog 
Carl F. Ostermann i 1879 ejendommen, som udlejedes. I 1899 solgte hans 
arvinger huset til Jens Nielsen, som var kusk på Krogs Ølbryggeri. 1936 
arveudlægsskøde til frk. Mary Kirsten Nielsen, som giftede sig med L. C. 
Simonsen, der er den nuværende ejer.

Skomagermester D. R. Ostermann, 
født 1803, død 1878.
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Lillegade nr. 51 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 81.
Skomager Michel Svale.

Tidl. ejer, frøknerne Scheel.
Nuv. ejer, Chr. Pedersen.
Huset opført efter branden i 1795.
Ny facade indsat ca. 1910.
Nedbrændt 15. januar 1795. Matr. nr. 14.

På denne grund lå i 1761 et gammelt, stråtækt bindingsværkshus i 2 læn-
ger: et 6 fags hus til gaden og en 5 fags sidebygning med gavlen mod 
gaden. De skiltes før 1770 i 2 paraller, hvoraf Michel Svale selv beholdt 
den ene. 18. januar 1795 opstod der brand hos genboen, birkedommer Bay, 
der ejede den gård, som nu tilhører Grenå Folketidende. Ilden sprang over 
gaden og antændte nogle af småhusene på gadens søndre side bl.a. disse.

De opbyggedes samme år af den ene af ejerne, Christen Jensen Møl-
ler, kaldet Amme (d.v.s. anholter) som et 5 fags egebindingsværkshus med 
tegltag, som han beholdt til sin død i 1809. Det solgtes efter en række ejer-
skifter i 1830 af pantehaveren, købmand Rasmus Bang, til skrædermester 
Magnus Martinus Scheel, i hvis slægts besiddelse huset forblev i over 100 
år. Han var født i Århus 21. oktober 1796, kom hertil fra Ebeltoft og tog 
borgerskab 26. januar 1824. Fra hans bedstefader, der også var skræder, 
eksisterer endnu et rejsepas, udstedt til ham af oldermanden for skræder-
lauget i Randers, da han som ung svend drog på valsen. Det har en vis 
kulturhistorisk værdi og aftrykkes derfor her in extensa:

Kiendes ieg mig underskrevne Niels Sørensen Raun 
Borger og Skræder her udi Randers og herved vitterlig-
giør, at nærværende Pasvisser, velfornemme unge Karl 
Christen Mortensen Scheel - haver tient og arbeidet hos 
mig for Lære udi 6 År og derefter som Svend et halv År, 
og i samme Tiid haver hand skicket og forholdet sig ær-
lig, troelig, christelig og vel, så jeg ei i nogen Måder 
haver hannem at tillaste eller beskylde, mens for hands 
Troeskab og Flittighed tacker og renomerer.

Er derfor min respective Begiæring til alle og enhver, 
som hand måtte forekomme, både Militairisch og Civil 
Persohner, særdeeles alle Mæstre og Svenne på vores 
ovenbemeldte Håndværck, at de ville lade hannem fri og 
ubehindret passere og repassere, hvor hands rætfærdige 
Reise for godt kand eragtes. I slige Gientiennister finder 
mig meget obligeret, om nogen med lige Rettighed mig 
skulle forekomme. Til Stadfæstelse haver denne Pas med 

min egen Hånd underskrevet og vores Laugs Signette hos trøckt. Hans Sa-
ligheds Sag betreffende vilde det behage hans Siellesørger herpå teignet 
gudelig Forhold at meddeele.
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Datum Randers, dend 22. July Ao 1763.
  Niels Sørrensen Ravn
 Som Oldermand  Hossidder.
 Samult Eger.  Lauridtz Hunderup.

Ved skræder Scheels 
død 1857 stod efter tidens 
sædvane en meget lang 
dødsannonce i Grenå Avis. 
Den sluttede således:

... I 31 år forundte den 
algode os at dele sorg og 
glæde med hinanden. Han 
velsignede vort ægteskab-
med 11 børn, af hvilke de 
8 modtage ham i evigheden 
og 3 tillige med mig begræ-
de tabet af en kiær fader og 
tro ægtefælle.

Grenå, 25. novb. 1857.
Louise Scheel f. Kæse-

model.
1877 tilskødede enken 

datteren Christiane Larsen 
Huset.

1887 fra denne til en 
anden datterAnna Amalie 
Scheel. Og endelig efter 
hendes død til broderdøt-
rene Caroline og Louise 
Scheel.

Den eneste levende af 
Scheels sønner var skomager Wilhelm Scheel, der som Lejer beboede den 
ene af Husets Lejligheder hele sit liv.

1937 skøde til Chresten Pedersen.

I midten Lillegade nr. 51 opført 1795. Foto ca 1910, 
før facaden blev ombygget.
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Lillegade nr. 53-55 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 82.
Jacob Fynboe.

Nedbrændt
1. januar 1985.

Nr. 53 Tidl. ejer, vognmand Jens Severinsen.
Nu cyklehandler Chr. Munck. Matr. nr. 13
Nr. 55. Tidl. ejer, A. P. Jensen.
Nu J. M. F. Rasmussen. Matr. nr. 12.
Begge ejendomme opført ca. 1857.

Disse to ejendomme var oprindelig sammenhørende. I 1761 nævnes her 
en firelænget gård på i alt 32 fag ånæstendeels gammel Bygning, overalt 
Stråtæcke“.

Gården havde i årene fra 1734-52 tilhørt mølleren på Søndre Mølle, 
Niels Lauritzen Møller og var af ham i 1752 solgt til vogn- og aulsmand 
Jacob Rasmussen Fynboe. Efter hans død i 1767 giftede enken sig med 
skipper Chr. Gudsen, i hvis eje gården var, da den fortæredes af den omtal-
te brand, som i 1795 opstod i genbogården.

Året efter døde manden, og enken flyttede til Randers. Hun havde ikke 
midler til at genopføre gården. Derfor solgte hun i 1797 den afbrændte 
plads til byfoged Behr for en Købesum af 8 rdl. Men desuden skulle købe-
ren have ret til brandforsikringssummen på 180 rdl. med fradrag af 9 rdl., 
som var indkommet ved salg af bygningsrester. Men - NB. - med pligt til, i 
henhold til brandforordningen af 20. februar 1792 at opføre nye bygninger.

1798 afhændede byfogeden den øde tomt til landinspektør Knud Krey, 
som lige havde købt genbogården (nu Grenå Folketidende). Den solgtes 
nu for 36 rdl. fordi byfogeden havde skaffet højere tilladelse til, at de på-
gældende bygninger måtte opføres på en anden plads, når blot det blev for-
svarlige købstadsbygninge. Hvilke bygninger, der opførtes som vederlag, 

Lillegade nr. 55 og det vestligste fag af fr. 53. Foto 1950.
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vides ikke. Men faktisk lå pladsen her ubebygget hen i de næste 60 år. Den 
indrettedes til en indhegnet haveplads og hørte indtil 1857 til de skiftende 
ejere af den gamle borgmestergård. Den optræder i taksationer og skøder 
under adskillige navne, først som kaptajn Kreys øde plads, dernæst som 
Gudsehaugen (d.v.s. Gudsens Have) eller Kreys Haveplads, sidst som ju-
stitsråd Ågårds have.

Efter Ågårds død solgtes den som en liden bygge- og haveplads til pro-
kurator Steenberg. Han delte den i 1857 i to parceller, som begge bebyg-
gedes, den ene med et forhus til gaden, den anden med en tilbagetrukket 
bygning med foranliggende have.

Nr. 53. Huset opførtes omkring 1857 af murer G. Langberg. 1871 
vognmand Jens Severinsen, hvis enke i 1918 solgte det til Kristiane Niel-
sen. 1922 til vognmand Johannes Nielsen. 1943 til cyklehandler Charles 
Munck, som ombyggede facaden.

Nr. 55. Huset opførtes - ligeledes omkring 1857 af Frederik Jensen, 
hvis enke i 1880 ægtede murer Hans Christensen. 1898 Skøde til Anders P. 
Jensen. 1927 skifteretsskøde til sønnen Severin Chr. Jensen. 1943 skøde til 
Jens M. T. Rasmussen.

Lillegade nr. 59. Hjørnet af Nederstræde. Opført ca. 1760. Foto ca. 1930.
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Lillegade nr. 59 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 83.
Christen Elmand.

Nr. 59 tidl. ejer, Th. Therkildsen.
Nu brd. Bilde-Sørensen. Opført ca. 1761.
Matr. nr. 11 a.
Nr. 57 ejer, Johan Slemming.
Opført ca. 1910. Matr. nr. 11 c.

På hjørnet af Nederstræde, deri 17 hundrederne som regel kaldtes Bertels-
gyde, lå og ligger et lille, smukt bindingsværkshus med et højt stenpikket 
fortov, hvorover nogle trappetrin fører op til bygningen. Det er efter al 
sandsynlighed opført kort før 1761, da det omtales som nyt ved taksati-
onen nævnte år og ikke synes at have været ombygget siden. Det tilhørte 
i ca. halvhundrede år slægten Elmand. l 1784 solgte Birthe Christensdat-
ter Elmand ejendommen til told- og consumtions uUnderbetjent Jens Chr. 
Boels mand, som tidligere havde været købmand og ejet gården nr. 33 på 
Lillegade. Tæt ved lå byens Vesterport, i hvis bod han sikkert har haft sin 
daglige gerning. Han døde som overbetjent 1808, og huset solgtes til sko-
mager Peder Rasmussen Kolding. 1810 skomager Peder Chr. Stinck.

1851 murer Niels Jørgen Fritz.
1880 Hans Peter Therkildsen.
1883 dennes søn Th. Therkildsen.
1918 Holger Nielsen.
1934 Hans Jørgen Hansen.
1942 Agnes Marie Laursen.
1945 Søren Hansen.
1947 brdr. Bilde-Sørensen.
Ejendommen er rimeligvis en af byens allerældiste bygninger.
Nr. 57 er opført på en frasolgt parcel omkring 1910 af murermester Jens 

Svith.
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Lillegade nr. 61 Ældste
brandfors. år 1761.

Nr. 84.
Niels Jensen Grauløf.

Bryggergården.
Matr. nr. 10.
Nu brdr. Bilde-Sørensen.

Hele den store firkantede grund mellem Nederstræde, Lillegade, Store-
gade og pladsen ud mod Randersvej, som i sin tid hørte til bryggeriet, var i 
den ældste tid delt i to grunde, en mod Storegade og en mod Lillegade. Ved 
hver af disse gader lå et lille hus, langs strædet var kålhaver, som hørte til 
de to ejendomme.

Lillegade nr. 59. I baggrunden den ombyggede bryggergård og plantagen. Foto 1950.

Huset mod Storegade ejedes i 1761 af Bertel Erichsen Skomager. Det 
er efter ham, at gyden fik navnet Bertelsgyde. Navnet holdt sig så godt, at 
det endnu træffes i Traps Danmark 1. Udg. (1858), uagtet Bertel da var 
død for mere end 60 år siden. Efter ham solgtes huset i 1786 til genboen 
på Storegade, rebslager Hans Jensen Sejer. Han nedbrød huset, som var 
ganske forfaldent, og pladsen lå en årrække hen under navnet åRebslager 
Sejers øde Plads“. Fra hans dødsbo solgtes den i 1826 til ejeren af den mod 
Lillegade liggende ejendom, Henrik Lorentz Berg. Derefter var så de to 
grunde samlet i mere end 100 år.

Efter denne orienterende oversigt over det samlede areals historie går 
vi over til omtale af
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Grunden mod Lillegade
Huset, som lå der, betegnes i brandtaksationen 1761 som en gammel byg-
ning, tækt med strå, een længe. Den vender gavlen til en gyde, som går 
mellem den store og den Liden Gade. 5 fag takseret til 30 rdl. Niels Jensen 
Grauløf havde skøde derpå fra 1736. Efter hans og hustrus død solgtes 
huset i 1782 til den rige købmand Mads Møller. Beliggenheden her lige 
ved siden af acciseboden gjorde det til en bekvem bolig for en toldbetjent. 
Det udlejedes derfor straks efter til told- og consumtionsbetjent Jochum 
Schuemann. Han købte det året efter, men fik dog først skøde på det i 1822. 
Schuemann må ret snart have ladet det gamle hus nedrive og et nyt opføre 
med forsiden til gyden og gavlen mod Lillegade. 8 fag bindingsværk. Såle-
des beskrives det ved taksationen i 1801.

Det må anses for sikkert, at huset, som Schuemann lod bygge, er det 
samme som endnu ligger ud mod strædet, dog i stærkt formindsket skik-
kelse, idet dets nordre halvdel blev nedrevet i 1946.

Det var dengang hverken nogen ret anset eller indbringende bestilling at 
være åBetient“, som man kort og godt sagde. Men man får af mange træk i 
retsprotokollerne indtryk af, at Schuemanns har været meget åestimerede“ 
folk og haft deres omgang i byens mere ansete kredse. Schuemann var gift 
to gange, begge gange med købmandsdøtre her fra byen. Efter den sidstle-

Bryggergårdens ældste del med Nederstræde, bygget ca. 1790. Foto ca. 1925.
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vende solgtes huset i 1882 til skibskaptajn Henrich Lorentz Berg.

Den nordre og søndre halvdel forenedes til èn ejendom
Berg købte nemlig straks efter havepladsen ud til Storegade af rebslager 
Sejers enke, således at hans hus ud mod strædet lå omgivet af en mægtig 
have rundt omkring til alle sider.

I 1832 solgte Berg hus og have til candidatus medicinæ Fr. Chr. Hansen. 
Han var søn af toldkasserer Fr. Hansen, født i Grenå ca. 1890, student fra 
Randers lærde skole 1818, men tog først i 1829 medicinsk embedseksa-
men. Året efter nedsatte han sig her, giftede sig det følgende år med jfr. 
Margrethe Linnet og forblev så forresten i sin fødeby resten af sit liv. Døde 
27. marts 1852. I 1838 valgtes han til medlem af borgerrepræsentationen 
og blev straks dens formand. 

Doktor Hansen var en meget svær mand. Han havde en benskade, såle-
des at han dårligt kunne gå, og han kørte derfor rundt til patienterne i et lille 
enspænderkøretøj. Han var en meget gemytlig mand, og der førtes et sel-
skabeligt hus i de små, lave stuer. Som før omtalt lå huset omgivet af have 
til alle sider, og det fortælles, at denne i dr. Hansens tid var såvel holdt, at 
den var en seværdighed, som byens folk gerne lagde deres søndags tur ned 
for at beundre.

Efter doktor Hansens død i 1852 arvede hans 19 årige søn Lars Ni-
colai Hansen huset. Han solgte det i 1856 til købmand Peder Feddersen 
Kru ckow for en sum af 3.570 rdl. Ejendommen havde inden salget under-
gået en gennemgribende forandring. Der var bygget en ny fløj til, og det 
hele var omdannet til en købmandsgård. I følge brandtaksationen var der i 
1855 nyopført et forhus til Lillegade på 21 fag og 52 al. i længde. Der var 
gennemkørselsport i midten. Huset var indrettet til butik, pakhus og pri-

Brygger Caspar Seiling og frue.
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vatlejlighed med kælder under den ene halvdel. Kruckow ejede flere ejen-
domme i Grenå, men sad forfærdelig dårligt i det. Han var en af de mange 
købmænd, der gik fallit som følge af pengekrisen i 1857, og ejendommen 
solgtes straks til købmand Chr. Schou, som så tog den nyopbyggede køb-
mandsgård i brug. Han regnede med at få en del landhandel. Beliggenhe-
den ud mod de to hovedveje ind til Grenå syntes jo at være gunstig nok. 
Men de allerfleste landboere holdt fast ved hos de købmænd, hos hvem de 
plejede at handle, og forretningen blev ikke til noget. Så slog Schou sig i 
sommeren 1858 på ølbryggeri. Han averterede i Grenå Avis:

Nyt Ølbryggeri.
Fra mit Ølbryggeri leveres daglig til flg. Priser pr. Contant:
Hvidt Øl Nr. 1 pr. Tønde 6 Rdl.,   pr. Anker 9 Mark.
- - Nr. 2 - - 4 Rdl.,    - -  6 Mark.
- - Nr. 3 - - 2 Rdl. 4 Mk. - -  4 Mark.
      C. Schou.
Men bryggeriet gik heller ikke. Også Schou var et af pengekrisens ofre, 

og i 1860 gik han fallit.
Kreditforeningen overtog gården og solgte den i 1863 til Caspar Seiling. 

Han var født i København 1800, blev cand. pharm. 1833 og var derefter i en 
række år bestyrer af Store Heddinge Apotek for enkefru Sünkenberg. Se-
nere blev han brygger sammesteds og kom så i 1863 til Grenå. Om Seiling 
ved jeg ikke meget. Han var en sær pernittengryn, men han bryggede godt 
øl, sagde gamle maler Hartmann om ham. Hans første hustru, Johanne, 
født Petterson, døde i 1871, og meget kort efter ægtede Seiling jfr. Marie 
Lund. Hun var en præstedatter fra Finnerup ved Viborg. Hendes moder 
stammede her fra Grenå, idet hun var datter af toldinspektør, kammerråd 
C. H. W. Starck. Efter pastor Lunds død var enken flyttet til Grenå sammen 
med datteren, der oprettede en lille pogeskole.

Medens Seiling ejede bryggeriet, foretoges en stor indre restaurering 
af Grenå Kirke. Det var i 1865. Medens den stod på, holdtes der kirke i 
den øst for porten værende del af bygningen mod Lillegade. Det har altså 
været et større lagerrum, som midlertidig rømmedes. Der foretoges så alle 
de kirkelige handlinger, ganske som senere i menighedshjemmets sal, da 
kirken i 1927 undergik en ny restaurering. Men lokalet i bryggeriet var jo 
af et noget mindre kirkeligt udseende, og jeg har hørt folk udtale sig med 
manglende respekt derom, som f.eks.: Ja, den og den blev døbt nede i Seil-
ings ølkælder. I 1877 solgte Seiling bryggeriet til V. Krogh og flyttede til 
København, hvor han døde i 1885.

Andreas Viggo Ditlev Krogh
Søn af proprietær Jacob Emil Krogh, Vogstrupgård. Født 28. februar 1848, 
død 28. juli 1925. Borgerskab som skibstømrer i Grenå 31. juli 1873, som 
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brygger 5. marts 1877. Medlem af Grenå Byråd 1885-91 Mange årigt med-
lem af havneudvalget og af søretten. Gift 16. oktober 1873 m. Marie Mag-
dalene Bolette [kaldet Mimi] Dreckmann, f. 8. juni 1842, d. 24. april 1927.
Om Krogh, der var en sjælden nobel og tiltalende mand, har jeg engang 
af hans broder, direktør E. Krogh, fået en fyldig og meget læseværdig 
levneds tegning, som her vedføjes.

Fhv. brygger Viggo Krogh er født 1848 på Vostrupgård i Esbønderup 
Sogn. Efter konfirmationen kom han i lære hos skibsbyggerfirmæt Løwe 
og Rohmann i Helsingør, og efter endt praktisk uddannelse tog han i Kø-
benhavn undervisning i skibskonstruktion. Efter at have aftjent sin vær-
nepligt ved garden havde han i nogle år ansættelse hos skibsbygger Buhl 
i Frederikshavn og forestod i hans tjeneste anlægget af en havn på Læsø. 
Til yderligere praktisk uddannelse arbejdede han i nogen tid på et af de 
store skibsværfter i Edinburgh og nedsatte sig i 1872 som skibsbygger i 
Grenå, hvor han byggede en skonnertbrig og en jagt, men opgav derefter 
skibsbyggeriet, da det viste sig, at nybygning ikke kunne betale sig, og at 
havarister søgte til de kendte skibsværfter i Helsingør og Frederikshavn. 
Nogen hjemlig fiskerflåde fandtes den gang ikke i Grenå.

Krogh havde i 1873 af læge Selchou købt den gamle ejendom nr. 50 på 
Lillegade, som nu ejes af Grenå Folketidende, og hvor realskolen senere 
blev opført af skolebestyrer Bertelsen på en fraskilt del af ejendommens 
store have. I efteråret 1873 ægtede V. Krogh sin kusine Mimi Drechmann, 
datter af forlængst afdøde toldforvalter Drechmann i Wandsbeck, og fik i 

Brygger V. Krogh og hustru.
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hende en trofast og udmærket hustru. I ægteskabet var 3 sønner og 3 døtre, 
og af disse er den ældste søn August (professor, dr. phil. og nobelpristager) 
født i den nævnte ejendom.

Denne ejendom solgtes i 1878 til borgmester Krabbe. Året før havde 
V. Krogh købt Seilings Hvidtølsbryggeri. Efter at han hos Seiling havde 
haft lejlighed til at sætte sig ind i denne virksomhed, fortsatte han den 
uforandret i nogle år, men allerede i 1881 blev det nødvendigt at udvide 
bryggeriet til også at kunne fremstille lagerøl (undergæret øl), idet denne 
ølsort mere og mere fortrængte de bedre hvidtølssorter. Der opførtes derfor 
med sagkyndig bistand en lagerbygning og blev anskaffet det til den nye 
produktion nødvendige inventar, medens V. Krogh samtidig ad forskellige 
veje skaffede sig lndsigt i brygningen af lagerøl. Lagerbygningen måtte 
få år efter forlænges meget betydeligt, og senere opførtes en bygning til 
aftapning og pasteurisering. Under denne blev indrettet en større, tidssva-
rende hvidtølskælder.

Endvidere var i årenes løb indkøbt til bryggeriet det lille hus, nu nr. 
56 på Lillegades nordre side, og en tilstødende gammel ladebygning med 
tilhørende have. V. Krogh drev virksomheden under navn af Bryggeriet 
Djursland, til han i 1908 solgte det tilligemed den nævnte lade til et hervæ-
rende konsortium.

En mindre del af laden var dog udstykket og lagt til ejendommen nr. 56, 
og denne ejendom er fremdeles i familiens besiddelse.

Brygger V. Krogh var medlem af byrådet i årene 1885-91, og i mange 
år var han et virksomt og interesseret medlem af havneudvalget. Endvidere 
var han medlem af søretten, og sammen med afdøde stiftsprovst Jacobi o.fl. 
var han medstifter af menighedshjemmet og medlem af dets første besty-
relse. I efteråret 1908 flyttede brygger Krogh til København, hvor han til 
sin død i 1925 var redaktør af A/S Dansk Søfartstidende. - Han og hustru 
ligger begravet på Grenå Kirkegård.

Til denne udførlige levnedsskildring af V. Krogh skal blot tilføjes, at 
han i 1882, altså få år efter at have overtaget bryggeriet, sluttede sig sam-
men med sin broder, ovennævnte Emil Krogh, om bryggeriets drift. Denne, 
der havde handelsmæssig uddannelse, blev ham en udmærket medarbejder 
i den lange årrække, indtil bryggeriet solgtes.

I bryggergården opvoksede, som tidligere nævnt, seks børn. Den ældste 
søn var professor Aug. Krogh. nr. 2 var afdøde Emil Krogh, kontorchef i 
søfartsministeriet, og den yngste, Johan Krogh, var indtil 1949 leder af 
store mineværker i Chile i Sydamerika. 

Som før omtalt havde brygger Krogh i 1908 afhændet bryggeriet og 
alle bygningerne til et konsortium. Det bestod af kulhandler Karl Petersen, 
dyrlæge M. Dyekjær, købmand Edv. Hansen, garver Vilh. C. Petersen og 
gårdejer Rasmus Møller fra Dolmer. Sidstnævnte ejede Gl. Bryggeri læn-
gere oppe i Lillegade, som konsortiet købte samtidig med købet af Kroghs 
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Bryggeri.
Der antoges en brygmester og en bogholder, og hele driften moderni-

seredes. Bl.a. opførtes den store skorsten. Der gjordes betydelige anstren-
gelser for at få folk til i større udstrækning at købe det lokale bajerskøl, 
men det lader sig vel ikke skjule, at den opgave at konkurrere med de store 
landskendte bryggerier på dette felt 
var umulig for et mindre bryggeri 
som Grenås.

Det måtte da mere og mere se 
sig henvist til at brygge hvidtøl og 
så for bajerskøllets vedkommende 
blive depot for et større bryggeri. 
Det blev Bryggeriet Thor i Ran-
ders, der på dette område kom til 
at træde i forbindelse med Kroghs 
gamle bryggeri.

Bryggergårdens indre med øltønder i hjørnet. Foto ca. 1925.

Vindfløjen fra 1877, der blev opsat det år, 
da Krogh byggede det nye bryggeri.
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I årenes løb døde de 4 af parthaverne, og dyrlæge M. Dyekjær blev 
eneejer. Han solgte i 1926 bryggeriet og gårdens vestlige halvdel til bryg-
ger Ove Andersen fra København, der en tid fortsatte virksomheden, der 
imidlertid blev mindre og mindre. I 1934 ophørte bryggeriet, og denne 
del af bygningen solgtes til brødrene J. V. og C. M. Bilde-Sørensen. Den 
gamle bryggergård indrettedes nu til automobilværksted. I 1939 købte brdr. 
Sørensen også gårdens sidefløj mod Nederstræde (matr. nr. 10 a) og påbe-
gyndte et par år efter en gennemgribende ombygning, således at brygge-
riets ishus omdannedes til lejligheder, bryggeriet og maltgøreriet til moder-
ne automobilværksted og hjørnet til auto-servieestation med benzintank.

Bygningen mod Storegade (matr. nr. 10 c) var allerede tidligere ombyg-
get og solgtes i 1939 til bankfuldmægtig E. Petersen.

Lad os så foretage

En lille vandring gennem den gamle bryggergård
som den så ud før ombygningen. Vi begynder ved portens vestre side. Her 
lå ud mod gaden og videre omkring hjørnet kontor og privat lejlighed. I den 
ældste bygning, ud mod Pedersen-Nyskovs Plads lå selve bryggeriet. I for-

Gruppebillede fra ca. 1882 (det første bajerskøl brygges). Længst til venstre sidder brygger 
V. Krogh og længst til højre i hvid dragt August Krogh.
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bindelse dermed stod køllen og maltgøreriet. Men i den øverste etage, der 
hvor man på tidligere indsat billed ser det morsomme tremmeværk, stod de 
store svalebakker af træ og jern, i hvilket øllet efter fabrikationen stilledes 
til afkøling. Vindfløjen bærer årstallet 1877 og er altså sat på af Krogh i det 
år, da han købte bryggeriet og begyndte ombygningen.

Den næste bygning mod syd er opført i 1881. Det var ishuset. I store, 
kølige rum, under høje, murede hvælvinger lå her i 2 rækker oven på hin-
anden de store lagerfade til bajerskøl. De kunne rumme henholdsvis 10 og 
12 tdr. øl hver. Og oven på hvælvingerne lå is i tykke lag. Isen hentedes 
om vinteren ude i Kroghs Damme og transporteredes ved håndkraft op ad 
en række afsatser, der lå som kæmpemæssige trappetrin op ad bygningens 
ydermur, op i nærheden af tagskægget og kastedes igennem 2 luger nedpå 
hvælvingerne. På den måde holdtes bajerskøllet afkølet, mens lagringen 
stod på. Sommerens løb smeltede isen delvis bort, men fornyedes næste 
vinter, når frosten kom igen og tillagde Kroghs Damme. Hele denne byg-
ning er nu ombygget til privatlejligheder.

Yderst mod Storegade lå en lille tilbygning, som nu er borte. Her gem-
tes, forvaret under tørvestrøelse, en reservebeholdning af is, beregnet til 
årets forbrug. Tværbygningen i gården, der nu er ombygget til lejlighed og 
ejes af fru bankfuldmægtig Petersen (Storegade nr. 62), var af tapperi og 
pasteuriseringsanstalt. Underneden var lagerkældere til hvidtøl.

I bygningen mod Nederstræde, altså det gamle bindingsværkshus, som 
er kompleksets allerældste del - opført ca. 1790 - var lager af humle m.m. 
Desuden havde børnene værelser der. Øst for porten, ud mod Lillegade 
var maltlager. Det var dette lokale, som benyttedes til kirke i 1865 under 
restaureringen. Underneden var en mindre hvidtølskælder.

Om livet i den gamle bryggergård
og om andre forhold fra det gamle Grenå har et par af brygger Kroghs søn-
ner nedskrevet småskildringer, som har været offentliggjort i dagspressen, 
men fortjener at optrykkes.

Professor August Krogh skriver således i Grenå Folketidendes jubilæ-
umsnummer, 4. august 1949, følgende:

Jeg husker naturligvis intet fra vort første hjem i Borgmestergården, 
hvor nu Folketidende har til huse, da vi flyttede, før jeg blev 2 år, men 
der imod meget fra bryggeri ejendommen, hvor jeg er vokset op. Til mine 
tidlige erindringer hører synet af

Byhyrden
der førte borgernes kvæg ud i Kæret og hjem om aftenen, og det morede 
mig at se hver ko af sig selv gå ind ad den port eller låge, hvor den hørte til. 
Det morede mig også at se studekøretøjerne, der ikke sjældent kom ind fra 
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Baunhøj eller Randersvejen, og navnlig var det spændende at se, hvordan 
de ville klare rendestensbrædtet tværs over Lillegade fra vejen Bag Byen, 
der bragte adskillige af studene til at standse i rædsel.

Gennem hele vor opvækst var vi brødre stærkt optaget af alt, hvad der 
foregik i bryggeriet, og var fine venner med alle gårdens folk. Noget af det 
første, jeg husker, var udgravningen af en ny ølkælder under gårdens nord-
østre hjørne med en underjordisk ledning ovre fra bryggeriet. Der blev ved 
den lejlighed fundet adskilligt, som gjorde et dybt indtryk på mig, navnlig 
et antal store tænder af vildsvin. Noget senere (1881) kom de store bygge-
udvidelser ved anlæget af bajerskøl bryggeriet, der berøvede os en stor del 
af den smukke have. Jeg savnede særlig aspargesbedet, der havde været 
som en skov for en lille dreng.

En årlig tilbagevendende fest blev begningen af lagerfadene til bajersk-
øllet. Det gamle beglag i dem blev smeltet og brændt af ved hjælp af lange, 
glødendejern, og med mellemrum tændtes gasarterne, og en flamme på 
flere meter stod med et hyl ud af renseporten i fadets ene bund. Tilsidst, når 
fadet var varmt nok, blev smeltet beg hældt ind, fadet lukket tæt og vippet 
og rullet, så at beget i et jævnt lag kom til at dække hele inderfladen. Det 
endte med et slag på siden af den solide træspuns, der med et skarpt knald 

Bryggergården set fra Anlægget ca. 1925. Til venstre mod Lillegade ses hovedbygningen 
opført 1855. Her var kontor og privatlejlighed m.m. To-etages bygningen til højre er opført 
1877. Her var bryggeri, maltkølle og kølerum. Den yderste bygning til højre er opført 1881. 
Her var lagerrum, ishus m.m.
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for højt tilvejrs. Det blev en af mine rettigheder ved hver begning at få mit 
elektrofor fornyet med frisk beg.

I nogle år brændte far malt til hjemmebrygning for nogle af de store 
gårde i omegnen. Dette skulle foregå over brændeild, og der indkøbtes 
store træstubbe, som sikkert var billige, fordi de næsten ikke var til at skille 
ad med økser og kiler. Far brugte at sprænge dem med små krudtladninger 
i borehuller og blev en ekspert på det område. Vi fulgte processen med 
skrækblandet frygt.

Skolegang
Jeg kom som 6¾ årig i 1881 i den lille realskole, som J. Bertelsen ledede, 
efter at min mor havde lært mig at læse og skrive og undervist mig i flere 
fag. Jeg citerer af et brev fra mor af 9. december 1880:
 Emil har begyndt at stave ganske godt og skrive på Tavle, August læser 

næsten for flydende, da han tidt springer Tegnene over af bare Iver. 
Tydsk, Geographi og Regning have vi begyndt på. Til næste Efterår afle-
verer jeg ham til Realskolen i forsvarlig Stand, om Gud vil; så skal han 
skjøtte sig selv med Lærdommen. 
Jeg havde ingen vanskelighed ved at følge med i de fleste fag, selv om 

der var en stadig strid mellem mig og lærerne angående nødvendigheden af 
at lære grammatik, som jeg afskyede. Jeg husker nogle vanskeligheder, da 
jeg i 8 års alderen begyndte at lære matematik, men far hjalp mig over dem, 
og siden var det et af de fag, jeg satte pris på, skønt jeg aldrig udmærkede 
mig særlig. Med ganske enkelte undtagelser stod jeg i et godt forhold til 
lærere og kammerater, men kun èn lærer, Carl Nilsson, har virkelig betydet 
noget for min udvikling. Fra et temmelig tidligt tidspunkt, som jeg dog 
ikke kan fastlægge nøje, samlede mine interesser sig om 

Bryggergården set fra Anlægget i 1950.
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Populær videnskabelig læsning
og fysiske forsøg helt uden for skolearbejdet. Far havde skaffet sig den 
første udgave af opfindelsernes bog og Adam Paulsen: Naturkræfterne, og 
disse bøger studerede jeg og gjorde så mange forsøg, som jeg kunne finde 
midler til, hvorved jeg fik megen hjælp i Christensens Smedie lige neden 
for Borgmestergården. Jeg havde tit en dårlig samvittighed ved at forsøm-
me skolearbejdet, men det hjalp Nilsson mig ud over. Engang i en time 
rejste han spørgsmålet om, hvem der egentlig var den flittigste i klassen. 
Jeg var ikke videre interesseret, for mig kunne det i hvert fald ikke være, 
men hvor blev jeg overrasket, da han sluttede diskussionen med at hævde, 
at lille Krogh var den flittigste, fordi han altid var beskæftiget med noget, 
han kunne lære af.

Blandt de undtagelser, som jeg ikke stod mig godt med, var skolens be-
styrer, som blandt eleverne aldrig kaldtes andet end fatter. Jeg kom tidligt 
til at afsky hans vilkårlighed, der ganske vist sjældent gik ud over mig, men 
ofte over nogle af mine venner. Længere var jeg om at opdage, at han var 

De seks søskende ca. 1900. Fra venstre: Edel Krogh, f. 1878, g. m. N. Juel Wegner. Johan 
Krogh, f. 1880, ingeniør i Chile. Frida Krogh, f. 1882, d. 1922, lærerinde i København. Emil 
Krogh, f. 1876, d. 1950, kontorchef i søfartsministeriet. Inger Krogh, f. 1885, g.m. Harald 
Christiani, direktør på Java. Forrest sidder August Krogh, f. 1874, d. 1949.
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en slet lærer, og til allersidst fandt jeg ud af, at han også følte det som sin 
gave ved de offentlige eksaminer at dække over elevernes manglende viden 
ved suggestive spørgsmål. Jeg må erkende at have været med til mange 
spilopper med det formål at drille og genere fatter.

Jeg mindes med taknemlighed konfirmations forberedelsen hos pastor 
Jacobi, og jeg husker også lykkelige timer tilbragt hos maler Hartmann, 
der havde tilbudt at lære min bror Emil og mig noget sløjd, og under hvis 
vejledning vi lavede et meget fint dukkestue møblement, der endnu beun-
dres i familien.

Naturen i Grenås nærmeste omgivelser fik tidligt en stor betydning for 
mig. Det var før cyklernes tid, så man kom sjældent ret langt omkring. 
mange lykkelige timer har jeg tilbragt ved stranden, der dengang næsten 
altid var menneske tom, i Hessel Hede, i de dengang nyanlagte plantninger 
og i Kæret, og som lidt ældre vandrede jeg ofte til Katholm, blandt andet 
for at samle insekter. Far byggede selv både, og allerede som syvårig havde 
jeg lov at færdes alene på åen i en lille fladbundet båd, dog kun ved hjælp 
af årer. Jeg, der ellers var spinkel og alt andet end dygtig til gymnastik, fik 
herved så gode armkræfter, at jeg kunne klatre i redskaberne ved hjælp af 
armene alene. Senere, da jeg også havde lov at benytte sejl, gik det tilbage 
med kræfterne. Straks efter præliminær eksamen i 1890 foretog jeg med et 
par kammerater en

Bådtur rundt om Kolindsund
Vi sejlede ad nordkanalen til Kolind og et godt stykke op ad Korup Å, 
hvor vi overnattede hos en af kammeraterne, og i den næste dag tilbage ad 
Sydkanalen, hvor der i mands minde ikke havde været sejlads. Det blev en 
spændende, men besværlig tur, idet vi måtte passere ca. 60 broer og gang-
brædter. De fleste kunne vi komme under, men nogle måtte vi hale båden 
over, og ved enkelte, der så for skrøbelige ud, måtte vi fylde båden med 
vand, presse den under og tømme den igen. Vi gentog turen engang, hvor vi 
havde lærer Nilsson med, men blev skældt så forfærdeligt ud af landboerne 
langs kanalen, fordi vi skræmte deres dyr fra vid og sans med vore sejl, at 
vi ikke vovede at komme der oftere.

Tidligt det følgende år forlod jeg Grenå for at fortsætte uddannelsen 
først i Århus Katedralskole, og derefter ved universitetet i København og 
kom siden kun til Grenå i ferier. Min lykkelige barndom var afsluttet. 

      Aug. Krogh.
Johan Krogh
var den yngste af de tre brødre. Han var født 6. november 1880, uddanne-
des til farmaceut, cand. pharm. 1906 og udvandrede samme år til Chile, 
hvor han fik en ledende stilling som ingeniør. Han tilbragte 43 år derovre 
og vendte først hjem til Danmark i 1949. Han skrev bl.a. i 1929 et par breve 
som offentliggjordes i Grenå Folketidende. 
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Et af dem havde til overskrift

Et lille sommerminde fra 
den gamle bryggergård fra sommeren 1906 
Jeg husker, da jeg var ung og en sommer arbejdede hjemme i den gamle 
kære bryggergård. Lykkelige dage, tidligt op, hårdt legemligt arbejde, god 
appetit, så sent i seng som muligt, og sund, styrkende søvn. Det var en ikke 
særlig tidlig sommermorgen, og det var allerede begyndt at blive varmt. 
Tykke Jens forhastede sig ikke, han kom gerne sent i gårde om aftenen, og 
både han og hestene skulle nyde deres morgenhvile.

De sidste tønder blev møjsommeligt slæbt op af kælderen og læsset på 
den tunge bryggervogn, hvor hestene allerede var spændt for. De havde 
fået deres gode morgenfoder og kolde morgendrik ved truget, og de stod 
nu, ikke videre morgenfriske, og døsede og tænkte måske deres ved det 
tunge læs bag ved dem, som de nu gennem den varme dag skulle slæbe 
efter sig bakke op og bakke ned og langt ud på landet ad støvede veje - og 
aftenens kølighed og hvile og stalden med den gode æde og strøelse var 
sådan en træls og lang vej borte.

Da strakte den ene af dem hals og gabede så inderligt, så kæbeforvri-
dende, så langvarigt og så betydningsfuldt med skelende øjne, at jeg straks 
forstod, hvad den mente om det hele. Jeg kunne have faldet den om halsen, 
klappet den og kysset dens bløde mule i ømhed, forståelse og medfølelse.

Da følte og forstod jeg i et glimt, at arbejdet var tungt og fortjenesten og 
belønningen ringe for os alle, dyr som mennesker - og på stedet havde jeg 
lidt medlidenhed med os alle.

Bryggergården ca. 1905. (Foto: Stender eneret.)
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Ja, tænkte jeg, det er slet ikke så let for nogen af os, du har dit at trækkes 
med, jeg har mit, og de andre har også hver deres. Men igennem det skal vi, 
dagen bliver varm, og de tørstende sjæle skal have noget at drikke.

Og det tunge læs rullede snart ud gennem porten over den ujævne bro-
lægning, mødige mil ud og hjem, og dagens arbejde gik sin vante gang, og 
siden kom aftenens hvile og hygge og stine fred. 

Lykkelige ungdomsdage, hvor er I nu henne - ak, så uopnåelig langt 
borte! Trofaste, simple arbejdskammerater, kære far og mor, hvor er I nu 
henne? Ak, I er gået bort, og jeg ser jer aldrig mere!

Chile, 24. oktober 1929.
      Johan Krogh.
Det må vel være rimeligt på dette sted at give en levnedstegning af den 

mand, som ved byjubilæet i 1945 udnævntes til Grenås æresborger, som 
var nobelpristager, æresdoktor ved en lang række udenlandske universite-
ter, professor ved Københavns Universitet og en af Danmarks mest kendte 
sønner i videnskabelige kredse både inden og uden for landets grænser. 
Efter Kraks Blå Bog gives først August Kroghs data i tørre tal. Dernæst en 
mere menneskelig skildring med delvis benyttelse af biografier fra flere af 
hans fagfællers hænder.

Schack August Steenberg Krogh
Født 15. november 1874, død 13. september 1949, student 1893. Mag. 
scient. 1899. Dr. phil. 1903. Assistent ved universitets fysiologiske labo-
ratorium 1899-1908. Docent 1908. Professor i dyrefysiologi ved Køben-
havns Universitet 1916-45. Medlem af Videnskabernes Selskab 1916--49. 
Æresmedlem i Medicinsk Selskab i København fra 1922. Korresponderen-
de medlem af Videnskabsakademierne i Lund. Stockholm, Oslo, London, 
Washington o.fl. Tilkendt Nobelprisen i fysiologi og medicin 1920 for op-
dagelsen af den kapillariomotoriske reguleringsmekanisme. Æresdoktor 
ved Edinburgh Universitet 1921, Yale Universitet 1922, Toronto 1925, Bu-
dapest 1935, Lund 1936, Harward 1936, Rutger 1938, Oslo 1946, Oxford 
1947. Æresborger i Grenå 1945. Gift 24. marts 1905 med Marie Jørgen-
sen, cand. med. 1907. Dr. med. 1914. Ansat ved Statens Lærerhøjskole fra 
1915. Censor i fysiologi ved medicinsk eksamen og ved Tandlægeskolen. 
Død 26. marts 1943.
August Krogh kom meget tidligt i skole. På den tid havde Grenå en pri-
vat realskole, hvis bestyrer og ejer var cand. phil. translatør I. Berthelsen. 
August Kroghs hoved interesse var de matematiske fag og naturfagene, og 
i skoletiden var Rostrups Flora hans kæreste bog. Med den som vejleder 
studerede han flittigt Grenå egnens mange interessante botaniske egne.

Da han var for ung til at indstilles til præliminæreksamen til den norma-
le tid, fandt han lejlighed til i sit næstsidste skoleår at tage fri fra skolen og 
i ¾ år gå til søs som frivillig lærling i marinen.
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Herefter kom han tilbage og tog en god præ-
liminæreksamen.

Det er almindelig antaget, at August Kroghs 
naturhistoriske interesse er blevet styrket ved 
samtaler med faderens ungdomsven, zoologen 
Dr. William Sørensen, som af og til besøgte 
dem. Han var en meget original og selvstændigt 
tænkende videnskabsmand, der var kendt som 
censor bl.a. ved lærereksamen. Den uimpone-
rethed og evne til at se på tingene med egne øjne 

og uden al autoritetstro, som man med rette finder karakteristisk for pro-
fessor August Kroghs Forskning, er vel nok i nogen Grad blevet vakt ved 
Samtaler med William Sørensen.

Efter i 1893 at være blevet student fra Århus Latinskole begyndte Krogh 
at studere medicin. Den forberedende eksamen den såkaldte kantusse, om-
fattede dengang tillige botanik og zoologi, og Krogh førtes derigennem ind 
på det naturhistoriske studium, som han i 1898 afsluttede med magister-
konferens i zoologi.

I sin studietid havde Au-
gust Krogh, vist nok på Wil-
liam Sørensens tilskyndelse, 
suppleret sin uddannelse ved 
fysiologiske studier hos pro-
fessor Chr. Bohr, der blev 

Professor August Krogh, nobelpristager, 
Grenå bys æresborger.

August Krogh som æresdoktor i 
Oxford 28. juli 1947. Ved den lej-
lighed udnævntes 3 ikke-engelske 
videnskabsmænd til æresdoktorer 
ved det hæderkronede universitet. 
Til venste ses: Dr. August Krogh, 
som englænderne betegnede som 
åa shining light of the Zoophysio-
logical Laboratory at Copenhagen“. 
(Et strålende lys ved Københavns 
Zoophysiologiske Laboratorium). I 
Midten Dr. A. Szent-Gyorgyi, Un-
garn, og til højre Dr. H. S. Gasser, 
U.S.A.  Alle tre æresdoktorer var 
nobelpristagere. 
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hans egentlige videnskabelige lærer, og blandt hvis ypperste elever Krogh 
må regnes.

Efter magister konferens blev Krogh assistent ved det medicinsk-fysio-
logiske laboratorium, hvor han virkede, til han i 1908 udnævntes til docent 
i dyrefysiologi. Embedet omdannedes senere til et professorat, og i denne 
stilling virkede August Krogh så i næsten 30 år, indtil han i 1945 faldt for 
aldersgrænsen.

Skulle man kort og populært nævne det hovedemne, hvorom professor 
Kroghs videnskabelige arbejder har samlet sig, må det vistnok blive ånde-
drættet og alt, hvad dermed står i forbindelse.

Doktordisputatsen fra 1904 handlede om frøernes hud- og lungerespi-
ration, og i årene derefter foretog Krogh en lang række undersøgelser an-
gående åndedrættets fysiologi, både hos lavere og højere dyr og hos men-
nesket, og udgav et stort grundlæggende værk derom. 

Undersøgelser over åndedrættet førte over i studier vedrørende hårkarre-
ne og deres betydning, altså det, som man kalder kapillarsystemet, og her er 
vi ved kernen i professor Kroghs videnskabelige arbejde, som i 1920 skaffe-
de ham nobelprisen. Det er hans fortjeneste at have påvist hårkarrenes uhyre 
mængde og udstrækning rundt i legemet og deres medvirkning ved blodets 
forsyning med ilt og næring til organismen. Han har på fuldkommen original 
og revolutionerende måde gjort rede for, hvorledes ilten i den indåndede luft 
ved gennemsivning vandrer fra blodet ud i legemets celler.

Og Kroghs arbejder på dette område har sikkert været stærkt medvirken-
de til, at Rockefeller-Fonden i 1925 stillede betydelige pengemidler til rå-
dighed til opførelse af det store, nye fysiologiske laboratorium i København. 

Det er et typisk træk hos professor Krogh, at det ikke alene er den rene 
videnskab, som har hans interesse, men at han på mange felter har forstået 
at omsætte sine videnskabelige arbejder i det praktiske livs tjeneste. 

Det er værd at nævne, at da han i 1922 på en rejse i Amerika stiftede 
bekendtskab med insuli-
net og dets betydning for 
sukkersygens behandling, 
var han ved sin hjem-
komst til Danmark meget 
virksom for, at insulin-
fremstillingen blev taget 
op herhjemme. Og han 
har sin store part af æren 

Borgmester Pallesen overræk-
ker på Grenå Rådhus professor 
Krogh æresborgerbrevet. 3. 
september 1945.
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for, at insulinfabrikatio-
nen netop her i Danmark 
står på et højt stade.

Det var da ikke uden 
grund, at Grenå by ved sit 
500 års jubilæum ønskede 
at hædre sin berømte søn 
og udnævnte ham til by-
ens æresborger. Da pro-
fessor Krogh endnu på dette tidspunkt befandt sig i Sverige, hvor han hav-
de opholdt sig de sidste år af besættelsen, var han afskåret fra at give møde 
ved jubilæumsfesten. Men hen på efteråret, 3. september 1945, kom han til 
Grenå og fik ved en smuk højtidelighed på rådhuset af daværende borgme-
ster Pallesen overrakt det kunstnerisk udførte æresborgerbrev. Om aftenen 
fejredes professor Krogh ved en festlig middag på Hotel Dagmar. Festen 
afsluttedes med at alle byens ungdomsorganisationer holdt en parade på 
Torvet under kastanietræerne som en hyldest til vort berømte bysbarn. Der 
var ved den lejlighed samlet et par tusinde mennesker på Torvet.

27. maj 1949 var professor Krogh på et kortere besøg i Grenå, nærmest 
for at ordne boet efter den forlængst afdøde onkel, sparekassedirektør E. 
Krogh. Han var da tilsyneladende i bedste velgående. Men kort efter blev 
han syg og døde 13. september 1949.

I frisk erindring ved August Kroghs død var hans demonstrative ud-
meldelse af Videnskabernes Selskab i januar samme år. Dette skridt havde 
vakt berettiget opsigt, men hans begrundelse derfor var klar og præcis. Han 
fandt, at det fornemme selskab ikke i tilstrækkelig grad forstod sin opgave, 
og han tog konsekvensen af denne opfattelse.

Emil Krogh
Født 19. december 1876, død i begyndelsen af 1950 var den næstældste 
af brygger Kroghs sønner. Han var oprindelig sømand. Tog styrmandsek-
samen 1896, var dernæst lærer på Fanø Navigationsskole, nautisk med-
arbejder ved forskellige aviser og tidsskrifter og chef for søfartskontoret 
i ministeriet for handel og søfart 1909-37. Emil Krogh udførte i denne 
egenskab et stort og betydningsfuldt arbejde, men søgte på grund af visse 
- efter hans og manges mening - uberettigede indgreb fra ministerens side 
sin afsked i 1937.

Professor August Kroghs sidste 
besøg i Grenå 27. maj 1949. I 
det gamle hus i strædet havde 
han sit værelse i sine skoledage.
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Om slægten Kroghs forfædre har afd. lektor A. Krogh, Viborg Kate-
dralskole, i 1933 udgivet en slægtshistorie under navn Slægten Krogh 
1653-1933. En nordslesvigsk Bondeslægts Historie, hvortil henvises.

Den gamle bys hilsen
til sin æresborger og berømte søn
ved festen den 3. september 1945

Mel.: I Byens Larm Regensen stod.

Med Æventyrets Glans og Ry Naturens Dyrker blev dit Kald,
og Laurbærkrans om Fanden du’ virked, årle, silde
du kommer til den gamle By og viste hen Disciples Tal
ved Åen og ved Stranden! til Videnskabens Kilde.
Fra Hyldesttog i fremmed Land, Dit Navn fo”r over Verden ud
fra Videnskabens Tinder til fjerne, store Lande.
du kommer hjem som moden Mand Man sendte til dig Bud på Bud
til Barndomsbyens Minder. og kransede din Pande.

I Bindingsværk den gamle Gård Til Lykke da så varmt og ømt -
med røde Teglstenstage min store Søn jeg byder!
endnu i Lillegade står Ved dig blev Grenås Navn berømt,
som i din Barndoms Dage. så vidt dit Navn det lyder.
Her fødtes du, men ganske nær Jeg véd, du kærligt tænkte på
i Bryggergårdens Hygge - i fjerne Stavn og Stæder -
du voksed, op og fik den kær din Barndomsby med Huse små
og fandt din Barndoms Lykke. og stille, snævre Stræder.
    Carl Svenstrup.
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Lillegade nr. 60 Indtil 1860 
en ubebygget grund 

tilhørende
kommunen.

Tidl. Grenå Håndværkerforenings Alderdomshjem.
Opført 1860.
Nuv. ejer, Ingemann Pedersen.
Matr. nr. l.

Pladsen, hvorpå denne bygning ligger, har været ubebygget i umindelige 
tider. Og dog giver de ældste retsprotokoller et fingerpeg om, at den engang 
har været bebygget.

Grundtaxten fra 1682 nævner under nr. 93, at Niels Møller i Katholm 
Mølle (d.v.s. Søndre Mølle) er ejer af et lille hus, som sal. Niels Rytters 
kone iboer. Det er takseret til 5 rdl., og har altså været en faldefærdig Røn-
ne.

I 1691 solgtes grunden til købmand Anders Christensen Skræder. Huset 
er da borte.

I 1729 er der retssag om den øde grund. Det oplyses, at den ligger på 
et hjørne, syd for Jens Rasmussen Fugls gård, og at den mod øst grænser 
til Byens Vei og Kiørsel fra Dolmer Port og mod syd til den Vei og Kiørsel 
fra Byens liden Gade og til Vester Port. Atter Vest derfor falder Byens Al-
farvei og Fædrift. Grundens længde mod syd er 90 Al. Siden findes denne 
grund ikke nævnt. Det må formodes, at ingen har gjort krav på den, og at 
byen har overtaget den uden at nogen har gjort indsigelse derimod. Ejeren 
var ved processen i 1729 bosiddende iÅrhus, og sagen drejede sig ikke om 
grunden, men blot om nogle kampesten, som lå derpå, og som var borttaget 
af uvedkommende.

Lillegade nr. 60. Grenå Håndværkerforenings ældste alderdomsbjem, opført 1860, nedlagt 
og bort solgt 1879. Foto ca. 1920.
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I 1856 bestemte Grenå Håndværkerforening, at man ville opføre et al-
derdomshjem for foreningens ældre, trængende medlemmer. På forslag 
af foreningens formand, sadelmager Henriksen, nedsattes et udvalg til at 
skaffe de nødvendige pengemidler til sagens virkeliggørelse. I januar 1857 
afholdt foreningen en udstilling og bortlodning. Festligheden foregik på 
Rådhuset, hvor salen velvilligst var foreningen overladt. Rådhussalen var 
dengang byens eneste åstore“ sal og benyttedes ofte til større festligheder.

Udstillingen indbragte 577 rdl., og da samtlige udgifter kun udgjorde 
20 rdl. var der altså et smukt overskud. Ad anden vej, bl.a. ved en drama-
tisk underholdning skaffedes 328 rdl. Og i 1859 fik foreningen af kommu-
nen skøde på en parcel på 2880 kvadrat alen af en kommunen tilhørende 
jordlod matr. nr.7 p, beliggende ved byens Vesterport til opførelse af en 
bygning for værdige og trængende håndværkere og disses enker, for en 
sum af 100 rdl.

Bygningen bortliciteredes til murermester Andersen og tømrermester 
A. Christensen for 1700 rdl. I slutningen af sommeren 1860 var bygningen 
færdig og blev taget i brug. 

Da Kong Frederik VII ventedes på besøg i Grenå i juni 1861, vedtog 
Håndværkerforeningen at lade facaden på det nylig opbyggede alderdoms-
hjem udpynte til ære for hs. majestæt med gemalinde.

Bygningen, hvis nederste del endnu står ret uforandret, husede i løbet 
af den næste snes år et ikke ubetydeligt antal af foreningens ældre med-
lemmer. Men der indkom i årenes løb hyppige klager over åde hygiejniske 
Forhold“, og da reparationsomkostningerne steg alt for stærkt, solgte man 
i 1879 bygningen til møller N. Ebbestrup for 5500 kr. og uddelte foreløbig 
huslejehjælp i stedet for fri bolig, indtil foreningen i 1883 opførte et nyt 
alderdomshjem på Vestervej.

1884 solgte møller Ebbestrup bygningen til vognmand og avlsbruger 
Jens Mikkelsen. Han havde kørselen for Grenå Ligsocietet med ligvognen. 

1. Store Gade. 2. Lille Gade. 4. Nørre Gade. 7. Smede Gyde. 8. Mogens Gyde. 9. Skiden 
Gyde [nu Markstræde]. 10. Fisker Gyde [nu Mellemstræde]. 11. Bertels Gyde [nu Neder-
stræde]. 13. Præste Gyde [nu Overstræde]. 14. Kirken. 15. Det ældste Rådhus [NB. en lille 
firkant i kirkegårdens nordøstlige hjørne lige over tallet 14]. 16. Sprøjtehuset [NB. en lille 
firkant i kirkegårdens vestligste hjørne]. Dobbeltlinien foroven er et lille stykke af byens 
nordre konsumtionsdige [nu Grønlandsstien]. Vejen til Dolmer havde dengang et andet for-
løb end nu. Den trelængede gård, som ligger vest for den, blev nedrevet i 1814. 
Det vil bemærkes, at der lå udstrakte haver rundt omkring i hele byen. De hvide Felter an-
giver tømmerpladser og større købmandsgårde. I Det vil endvidere ses, at Bag Byen [nuv. 
Markedsgade] dengang ikke eksisterede som nogen egentlig vej. De få huse, som lå der, 
angives som liggende ud til markerne. Læg endvidere mærke til, at stendiger strækker sig 
omtrent langs alle haverne ud mod Markedsgade og Mogensgade, ligesom kirkegården på 
Torvet helt var omgivet af et stendige.



169

Dengang var hestene til begravelser altid behængt med sort skaberak. Det 
var for så vidt praktisk nok, som Jens Mikkelsens heste altid var nogle 
magre, udslidte dyr, som nok kunne trænge til at indhylles. 1907, vist nok 
efter Jens Mikkelsens død, solgtes ejendommen til vognmand Mads Sø-
rensen. 

1934 Søren Petersen. 1941 Jens P. Pedersen.
1944 Ingemann Pedersen.
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Lillegade nr. 64 Ældste
brandf. 1761.

Nr. 154.
Consumtions-
forpagterne.

Muligvis den tidl. Betienter Boen ved vestre Port ...
Nuv. ejer, C. Laub Petersen. 
Matr. nr. 2.

Som flere steder nævnt lå der, indtil accise ordningen ophævedes omkring 
1850, 5 porte ved de 5 veje, som førte ind til byen. Der var en Sønderport 
ved åen, en Østerport ud for nuværende snedkermester Bendixens hus, en 
Åstrupport ved enden af Nørregade og endelig en Vesterport og en Dolmer-
port vestligst i byen. Til hver af portene hørte en lille beskeden bod, hvor 
betjenten havde sit tilholdssted, når han var i funktion. Dog var Vester-
port og Dolmerport, som lå så nær ved hinanden, fælles om èn bod. Vejen 
til Dolmer havde dengang en helt anden retning end senere, hvilket klart 
fremgår af kortet på side 166.

Brandtaksationen for 1761 indeholder følgende nr. 154. Denne Con-
sumtions Boe ved Byens vestre Port i firkantet Biugning af fyhretømmer 
med Teiltag Taxeris for 20 Rdl. Ved taksationen i 1801 er boden ombygget 

Markedsgade nr. 64. Muligvis er de to søndre fag med bindingsværket den gamle accisebod 
for Vesterport og Dolmerport og i så fald opført ca. 1790. Foto ca. 1920.
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og har nu egebindingsværk, 2 fag med skorsten og 1 kakkelovn og takseres 
til 50 rdl.

Da konsumtionsordningen ophævedes, solgtes bygningen ved auktion 
7. juni 1851 efter begæring af Grenå Toldkammer til købmand Emborg for 
66 rdl. Han transporterede sit bud til rebslager Chr. Rasmussen, som fik 
skøde derpå i 1853.

Auktionsvilkårene indeholder ingen pligt til nedrivning af bygningen, 
således som tilfældet var ved boden på Østergade, der var helt forfalden. 
Der er altså den mulighed, at bygningens to sydlige fag virkelig er resterne 
af den gamle accicebod, som efter ældre kort at dømme har ligget med 
gavlen syd og netop på denne plads. Men jeg udgiver det altså kun for en 
mulighed. Den tanke, som undertiden ses fremsat, at boden skulle have lig-
get på den lille trekant, nuværende matr. nr. 3, kan derimod med sikkerhed 
afvises. 

Da Grunden var meget kneben, købte Rasmussen i 1865 et stykke grund 
på 610 kvadratalen af Håndværkerforeningen.

Rebslager Rasmussens bane lå lige nord for huset, langs med det tid-
ligere konsumtionsdige, altså hvor Grønlandsstien nu går. 1878 auktions-
skøde til Mads Andersen. 1886 skøde til Rasmus Jensen Dragon. Det er 
ham, som lod bygge 2 fag til huset i nordre ende. 

1902 skøde til Christen Christensen, svigersøn af gamle kobbersmed 
Hygom. 

1941 til Christensens dattersøn C. Laub Petersen.
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En gård, vestligst i byen
ved Dolmer Port

Ældste
brandf. 1761.

Nr. 153.
Søren Jensen Fugl.Beliggenhed omtrent hvor senere tennispladsen lå.

Her ligger nu Markedsgades vestligste bygninger.

På grunden norden for den gamle accisebod skal der efter gamle folks be-
retning have ligget en større gård, som blev nedrevet i begyndelsen af for-
rige århundrede, og hvis grund jævnedes med jorden. Løjtnant Jensen, som 
har omtalt sagen, bemærker herom: I Schoubyes toft, tæt ved det såkaldte 
Vangehus har ligget en stor avlsgård, som 1814 blev nedrevet. Den svarede 
til klostret i Århus en årlig afgift af 24 skilling.

Det vil være rimeligt at omtale denne gårds historie her. Undersøgelse 
af retsprotokollerne bekræfter rigtigheden af traditionen. Brandtaksationen 
af 1761 nævner som nr. 153 aulsmand Søren Jensen Fugl hans ejende og 
iboende gård ved Dolmer Port. Den består af 3 længer hus gamle bygninger 
med stråtag. Hele gårdens 25 fag ansattes til 150 rdl. værdi. Kort efter 1761 
overgik gården til hans søn Hans Sørensen Fugl. Han nævnes som ejer 
de næste halvhundrede år. I 1801 bemærkes ved taksationen, at kun den 
ene længe nu er tilbage. Den er meget brøstfældig og ansættes til 40 rdl. 
værdi. I 1814 tilføjes: Ganske nedbrudt. Grunden må uden nogen nærmere 
adkomst være overgået til kommunen, og har været en del af den store toft, 
som byen i en lang årrække udlejede til købmand Schoubye. Vangehuset, 
hvor markmanden indsatte de løsgående kreaturer, som blev truffet inde 
på andenmands mark, lå i dens umiddelbare nærhed. Se nærmere under 
Lillegade nr. 58. Det er omtrent denne grund, som senere udlejedes til ten-
nisbane, og hvor de vestligste bygninger i Markedsgade nu ligger.



173

Lillegade nr. 58 Ældste brandf. 1761.
En ubebygget grund

tilhørende kommunen. 
Den er selvfølgelig ikke 

nævnt.

Bygningen opført af bødkermester A. Jongberg i 1856.
Senere ejer, fiskehandler Henriksen.
Matr. nr. 3. 

Det lille trekantede jordstykke, hvorpå Lillegade 58 ligger, synes ikke at 
have været bebygget i ældre tider. Hverken de ældste bykort eller de ældste 
brandtaksationer angiver nogen bygning eller nogen ejer her. Bygningens 
historie går derfor ikke længere tilbage end til 1855.

I Grenå rådstueprotokol for 24. december 1855 står, at bødkermester 
A. Jongberg ved offentlig auktion 24. maj 1854 har tilkøbt sig et forhen 
Grenå kommune tilhørende grundstykke af areal 452 kvardratalen. Skøde 
herpå er tinglæst 19. december 1855. Han anmoder nu om, at det må blive 
sat i grundtaxt. Der har hidtil ingen grundtaxt hvilket derpå, da det har 
været kommunens ejendom. Det ansættes til l rdl. 32 sk. ligesom naboens, 
klodsmager Ballins. 

På grunden opførte Jongberg straks det lille, morsomme hus i grund-
mur, som ligger der endnu. Jongberg havde værksted i den ene side og 
lejlighed i den anden.

Foruden at passe sit fag var Jongberg tillige markmand og skulle som 
sådan holde opsyn med borgernes kreaturer, at de ikke kom ind på andres 
marker. Løsgående kreaturer blev optaget og sat ind i Vangehuset, en af 
sten oprejst firkantet fold, som lå i nærheden af den senere tennisbane. Eje-

Lillegade nr. 58. Huset er opført 1856 af bødker A. Jongberg på et af kommunen købt 
grundstykke. Nu atter tilbagekøbt af kommunen til gadeudvidelse. Foto ca. 1920.
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Det lille stræde fra Markedsgade til Lillegade mellem mr. 58 og 56, som allerede i 1926 
solgtes til direktør Krogh og nedlagdes, idet det indlemmedes i hans ejendom. 
Foto ca. 1920.

Samme stræde som foregående, set fra Markedsgade hen mod Lillegade og Nederstræde.
Foto ca. 1925.
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ren måtte så betale 1 mark i bøde for et får, noget mere for et kreatur, hvad 
ofte gav anledning til vrøvl over for markmanden.

Et par år havde Jongberg borgerskab som værtshusholder, men opsagde 
det igen. Efter Jongberg er ejerraekken hurtigt skiftende.

Han solgte i 1877 til Anders Fallesen. 
1880 skøde til Peder Rasmussen.
1883 skøde til Niels Jensen Bloch.
1889 skrædermester N. A. Svith.
1892 Anders Pedersen Ladefoged.
1906 fiskehandler N. P. Henriksen.
1948 Grenå Kommune, som købte huset af Henriksens arvinger med 

henblik på udvidelse af vejen.
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Lillegade nr. 54-56 Ældste
brandf. 1761.

Nr. 85.
Frederich Møller.

Nr. 54. Tidl. Grenå Avis.
Nu slagtermester O. Broni.
Nr. 56. tidl. direktør E. Krogh.
Nu motorvognsfører M. Rasmussen.
Matr. nr. 4, 5 og 6.

Den gård, som lå her, og hvoraf nu kun en ganske lille rest er tilbage, ejedes 
før 1730 af smed Jørgen Andersen Winther og hustru Margrethe Hansdat-
ter Nagelsmed, fra hvis dødsbo den solgtes i 1732.

Efter et par mellemled købtes den omkring 1750 af købmand Frederich 
Møller. Den beskrives i brandtaxationen i 1761 som en trelænget gård af 
gammel bygning. 10 fags forhus til gaden og et sidehus både i øst og vest. 
I alt 31 fag, taxeret til 260 rdl.

Gården omfattede altså 1) staldbygningen langs det lille stræde, hvoraf 
et par fag endnu står tilbage, 2) forhuset til gaden, hvis facade allerede før 
1900 er ombygget i grundmur, 3) en sidebygning, som blev nedrevet ca. 
1860 og hvor Grenå Avis’ bygning (nuv. slagtermester Broni) opførtes.

I 1787 solgtes hele nævnte gård til enkemadam Christiane Bie, født 
Borup. Hendes mand, Jens Bie, havde været birkedommer, formentlig på 
Løvenholm, og boet i Nødager, Han havde adskillige gange været beskik-
ket som aktor eller defensor ved retten i Grenå. Madam Bies broder Mat-

Ladebygningen, som lå ud mod strædet. Vestre fløj af en større gård opført før 1750. Ned-
brudt 1926. Her var kort før 1850 byens første jernstøberi.



177

thias Borup var ’Chors Degn og Skoleholder’ i Grenå og boede i skole-
bygningen ved Torvet (hvor nu købmand Ehrenreichs hus ligger). Enken 
tilhandlede sig ret hurtigt en del jord på Grenå Mark og har haft et ikke 
ubetydeligt landbrug. Der var jo dengang det ubekvemme og vanskelige 
forhold, at næsten alle byens jorder var udstykket i ganske små lodder fra 
2 op til 8-10 skp. land hver. Mangen jordbruger havde op til 20-30 sådanne 
små lodder, ofte spredt over hele bymarken. Det må have været en meget 
besværlig måde at dyrke jorden på. Forholdet omordnedes først ved jord-
udskiftningen omkring 1846. Længe sad Madam Bie ikke enke. Et par år 
efter giftede hun sig med købmand Niels Erichstrup. Han havde oprindelig 
været forpagter af Grenå Væhrmølle, nuvæende Søndre Mølle, men havde 
fratrådt denne og købt en større selvejer-bondegård i Dolmer. Det var for-
resten en mensalgård, hvoraf stadig svaredes en årlig afgift på 2½ td. rug 
og 3 tdr. byg til sognepræsten i Grenå. Den havde han dog senere solgt og 
købt en købmandsgård i Grenå.

I 1806 solgte Erichstrup gården, hvorom her tales, til to Grenå-køb-
mænd, Rasmus Bang og Rasmus Møller. Det var to af byens største forret-
ningsmænd. De ejede henholdsvis Lillegade nr. 28 (senere kæmner Kru-
ses) og Storegade nr. 16-18 (købmand Schjøtler Nielsen m.m.m.)

De to nye ejere slagtede straks gården. Den østlige ende på 6 fag (nuv. 
O. Broni) solgtes til skipper Niels Broge. Den midterste del på 5 fag (nuv. 
motorvognsfører Rasmussen) til væver Christian Jørgen. Den vestligste 
del, bestående af 20 fag ladehus, beholdt de selv og brugte den foreløbig til 
deres landbrug. Vi ser først på denne del.

Den vestre fløj, ladebygningen
som nu er nedbrudt på nær nogle få fag, blev liggende som ladehus i et 
århundrede. Den solgtes 1832 til kaptajn K. Knudsen. Han havde efter si-
gende været kaperkaptajn under englænderkrigen i århundredets begyndel-
se og havde tjent sig en betydelig formue derved. Han kom her til egnen 
og købte Nimtofte Mølle, købte derpå adskillige ejendomme i Grenå, bl.a. 
ejendommen på Torvet, som lå, hvor nu Grenåhus, og var i en årrække en 
af byens største pengemænd, svigerfader til købmand Winding på Sønder-
gade og til købmand Lund på Torvet. 1844 solgte kaptajn Knudsen Lade-
huset til købmand Ove B. Kruse. Han udlejede en del deraf til jernstøber og 
nålemager Laurits Frost Schophaus, som dernede indrettede byens første 
jernstøberi. Min gamle ven, maler E. Hartmann, har fortalt, at han fra sin 
barndom huskede, hvorledes den store smelteovn vendte ud til det lille 
stræde, og at han - som så mange andre af byens drenge - ikke kunne blive 
træt af at stå og se på den flammende ovn, når de støbte dernede. Jernstø-
beriet fik dog ikke nogen lang varighed Schophaus opgav virksomheden 
og flyttede fra byen.

Efter Ove B. Kruses enkes død overtog købmand, kæmner R. B. Kruse 
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Ladehuset og solgte det i 1887 til brygger V. Krogh. I forvejen var dog 
(allerede i 1873) den store tilhørende toft, som lå ud mod Bag Byen (nu 
Markedsgade) frasolgt og købt af redaktør Færch som have. Ladehuset var 
så i resten af sin tid bryggeriets hestestald. En lille, søndre del deraf var dog 
ved brandgavl skilt fra og står altså endnu tilbage.

Her boede brygger V. Kroghs broder og kompagnon

Jacob Emil Krogh
Født 5. maj 1849, død 17. marts 1933. Handelsuddannet. Købmand i Stege 
1873-79. Parthaver og medhjælper i broderens bryggeri i Grenå. 1903-33 
direktør for sparekassen. 1893-1921 kirkeværge. Ugift.
E. Krogh kom efter nogle års selvstændig køb-
mandsvirksomhed til Grenå som medhjælper 
og parthaver i broderens bryggeri, hvor det 
nærmest var bogholderiet, som var hans arbej-
de. I 30 år var han direktionsformand i Spare-
kassen, hvor han i tidens løb som meddirektø-
rer havde inspektør Lunøe, herredsfuldmægtig 
Faber og sagfører A. Andersen. Det var en 
ledelse, som i høj grad bibeholdt Sparekas-
sens gamle, gode traditioner og gammeldags 
forretningsformer, en ledelse, som bidrog sit 
til, at kassen bevarede sit grundfæstede ry for 
urokkelig soliditet. Direktør Krogh, som i 28 
år var kirkeværge, var en meget stilfærdig og 
særdeles retsindig mand, som var kendt af alle 
i byen og nød en overordentlig anseelse.

Efter brygger Kroghs død overgik huset til hans to sønner ingeniør Jo-
han Krogh og kontorchef Emil Krogh. Den lille, yderst beskedne lejlighed 
blev stående urørt, nærmest beregnet som sommerbolig for slægten, men 
blev iøvrigt kun sjældent benyttet. I 1949, kort før kontorchef Kroghs død, 
solgtes den sammen med nr. 56 til motorvognsfører M. Rasmussen.

Lillegade nr 56
Gårdens midterste del solgtes i 1806 til væver Christen Jørgen. Efter hans 
død afhændede arvingerne den i 1847 til galoschemager (d.v.s. tøffelma-
ger) Niels Pedersen Balling, hvis enke i 1869 solgte den til Anders Søren-
sen. Efter en række hurtigt skiftende ejere købtes den i 1881 af avlsbruger 
Gustav Petersen og derpå i 1884 af brygger V. Krogh. Der var dengang 
bindingsværk over det hele lige som endnu til gårdsiden. Et kønt, lille hus 
med dør på midten og en lejlighed til hver side. En tid beboedes det af et 
par af bryggeriets arbejdere. Brygger V. Krogh lod senere sætte ny forsi-

Sparekassedirektør, 
kirkeværge Emil Krogh
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de og gavl i, og i den ændrede skikkelse blev det så en årrække bolig for 
hans forældre indtil deres død. Derefter udlejedes det. Brygger V. Krogh 
vedblev at være ejer og efter hans død gik det ligesom foregående i 1927 i 
arv til hans sønner Johan og Emil Krogh og solgtes ligesom dette i 1949 til 
tidligere nævnte M. Rasmussen. 

Lillegade nr. 54
Gårdens østlige del, hvor senere Grenå Avis i mangfoldige år havde hjem-
sted, solgtes i 1806 til skipper

Niels Broge
Født 1784, død 1828. Gift med Anna Sofie Magdalene de Hemmer f. 1787, 
d. 1874, datter af præsten i Lyngby, Hans Christophersen de Hemmer.
Niels Broge var søn af købmand og skipper Hans Broge i dennes første 
ægteskab med Anna Sophie Breegård. Hans Broge havde selv arbejdet sig 
op til at være en meget anset og tillige - i hvert fald på et givet tidspunkt - 
meget velstående mand. Han ejede 3-4 af byens største gårde, men døde i 
en alder af 83 år uden at efterlade sig nogen større formue. 

Niels Broge var skipper, ligesom faderen oprindelig havde været. Han 
havde et par år haft faderens forretning, men måtte gå fra den, vistnok af 
økonomiske grunde, og sejlede nu med fragt for andre. Som så mange 
andre skippere fik han sin død på søen. Hans Chaluppe hed Jens Peter, og 
med den sejlede han 14. oktober 1828 fra Grenå med ladning til Køben-

Lillegade nr. 56. Rest af en større gård opført ca. 1750. Forside og gavl ombygget ca. 1890. 
Foto 1912
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havn. Skibet sank imidlertid ud for Gil-
leleje, og Niels Broge druknede.Enken 
sad tilbage med en børneflok, og til sor-
gen over mandens død kom økonomi-
ske bekymringer. Auktionen over hus 
og den i landdrevne ladning indbragte 
569 rdl., medens gælden var 1300 rdl. 
Boet var altså fallit med nettounder-
skud på 731 rdl.

Huset, som solgtes ved dødsboauk-
tionen, tilbagekøbtes af familien, og 
fru Broge boede her i mange år. Et af 
børnene var Hans Broge (f. 4. decem-
ber 1822, d. 25. marts 1908), der senere 
som storkøbmand i Århus gjorde nav-
net kendt og berømt over det ganske 
land, ja vidt uden for landets grænser. 

Efter i sin barndom at have måttet 
hjælpe med til at tjene til udkommet 
som så mange andre børn bl.a. ved at 
være keglerejser ved keglebanen i Gl. Gæstgivergårds have på Storegade, 
kom han som femten årig i handelslære hos H. Meulengracht & Søn i År-
hus. Han rejste senere for et købmandshus i Hamburg og var derpå nogle år 
Kommis i Randers, indtil han i december 1847 grundlagde sin egen forret-

ning Århus. Ved fremra-
gende dygtighed og udsyn 
og støttet af forskellige 
samstødende gunstige 
begivenheder og forhold 
drev han i en forholdsvis 
kort tid forretningen op 
at blive en af landets stør-
ste, navnlig med hensyn 
til eksport af landbrugs-
varer til England. Hans 
storsind og hele magtful-
de personlighed gav ham 
tilnavnet jydernes Kong 

Skipper Niels Broges enke, Anna Sofie 
de Hemmer, f. 1787, d. 1874.

Malede vægdekorationer med 
mytologiske motiver fra en af 
maler Lunds stuer. Ca. 1,858. 
Foto ca. 1925.
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Hans. Hans Broge var gift med Inger Kirsti-
ne Broch fra Bjellerup Ladegård ved Randers, 
en efterkommer af de Grenå-Brocher. En an-
den af Niels Broges sønner, Henrich Vilhelm 
Broge blev storkøbmand i Hamburg. En datter, 
Margrethe Vilhelmine blev gift med købmand, 
brandkaptajn R. W. Starck. Niels Broges enke 
døde 29. juni 1874, 87 år gammel. Huset var 
allerede i 1854 solgt til malermester Frederik 
Lund. Han lod den gamle bygning nedrive og 
genopbyggede den i den skikkelse, som den har 
nu. Stuerne dekorerede han med vægmalerier 
med mytologiske motiver. De kom senere til 
syne ved en hovedreparation i tyverne, da hu-
set skiftede ejer, og de gamle tapeter fjernedes. 
Der må på den tid have en været to lejligheder. 

På 1ste sal boede som lejer i en årrække S. P. Møller, som var kæm-
ner her i 1861-1879, og som ved sin afgang udnævntes til kammerråd. 
Kæmneriet i Grenå var dengang en meget beskeden forretning. Kontoret 
var i kæmnerens private lejlighed, og der var kun åbent et par timer nogle 
få dage om ugen. Kæmner Møller havde selv plads som fuldmægtig hos 
prokurator Lunøe, og hans plejedatter Hedvig Tronier, der senere blev gift 
med købmand Otto Thykier, var hans medhjælper og besørgede kæmneri-
ets daglige. forretninger.

Lund døde 27. maj 1866. Skifteretten solgte på den umyndige datter, 
Nicoline Augusta Lunds vegne ejendommen til avisudgiver C. V. Færch.

Christopher Vilhem Færch
Født i Ålborg 5. februar 1836, død 1. marts 1899. Borgerskab som bogtryk-
ker i Grenå 31. december 1869. Formand for Grenå Håndværkerforening 
1882-89. Medlem af Grenå Byråd 1891-98. G. m. Agathe Schleusz, f. 12. 
december 1841, g. 25. januar 1911.
Færshs navn er i Grenå Bys Historie uadskilleligt knyttet til Grenå Avis, 
hvis redaktør han var i omtrent 30 år. I hele denne periode var avisen bor-
gerskabets organ. Færchs mening i politisk, kommunal og national hense-
ende faldt nøje sammen med det aldeles overvejende flertal af borgernes, 
og Færch var dette flertals talerør.

Færch var født i Ålborg og lærte hos bogtrykker Ree. Han arbejdede 
senere i København og Randers og kom ca. 1860 som faktor til bogtrykker 
Lemmich i Grenå.

Efter at være indkaldt i 1864 uden dog at have deltaget i krigen - kom 
han på Lemmichs indtrængende anmodning tilbage og blev senere dennes 
kompagnon.

Kæmner P. S. Møller
f. 1803, d. 1888.
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Avisens kontor og trykkeri var i en række år på Østergade nr. 1 (om-
trent hvor nu Multifoto), men flyttedes senere til Østergade 21 (nu sned-
kermester Bendixen) for så endelig ved Færchs køb af ejendommen at få 
sit hjemsted her på Lillegade.

Færch, der altså var faglig uddannet som bogtrykker, følte sig alle dage 
som håndværker og håndværkets mand. Han var i en række år formand 
for Håndværkerforeningen, og det var på hans initiativ, at Håndværkerfor-
eningen atter fik et alderdomshjem, det nuværende på Vestervej. Det ind-
viedes 1883, og blev bygget i den sydlige del af Gl. Gæstgivergårds Have, 
som foreningen havde købt. Som byrådsmedlem var Færch håndværkernes 
selvskrevne talsmand. Han fratrådte som byrådsmedlem få måneder før sin 
død og havde den skuffelse at se Socialdemokratiet, som han altid ivrigt 
havde bekæmper, sætte sin første repræsentant, købmand J. Jensen, ind i 
rådet som hans afløser.

Uagtet der allerede i et tidligere, nu omtrent udsolgt bind af nærvæ-
rende bog under den almindelige byhistorie er bragt en udførlig omtale af 
byens aviser og deres udvikling, vil det vel være naturligt på dette sted at 
bringe en kortfattet fremstilling af

Grenå Avis historie
Den første, lille, lokale avis i Grenå udkom 18. januar 1850 under navnet 
Grenå Avis. Den var redigeret og udgivet af Magnus Heimann og tryktes i 
udgiverens officin, som var på Søndergade (nu nr. 8, konsul Chr. Secher). 
Avisen udkom med ½ ark - altså 2 sider - 3 til 4 gange om ugen, og størrel-
sen var som et ark skrivepapir i folio. Prisen var 1 rdl. kvartalet.

Det var selvfølgelig forsvindende små indtægter, den kunne indbringe, 

Redaktør C. V. Færch og frue.
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og det viste sig da også, at Heimann straks måtte se sig om efter nogle bier-
hverv. Bl.a. fik han tilladelse til at oprette et fæstekontor, og sammen med 
prokurator Steenberg begyndte han et Commissionscontoir til Befordring 
af Kjøb og Salg af faste Eindomme. Endelig stiftede han en læsekreds for 
Grenå By og Omegn, som fik lokale i hans lejlighed. Foreningen skulle for 
en billig betaling skaffe medlemmerne adgang til læsning af belærende og 
underholdende bøger og blade.

Desuden åbnedes fra 1. maj 1850 en læsestue i et dertil indrettet lokale i 
bogtrykkerens bopæl. Den var åben fra kl. 9 morgen til 9 aften. Indgangen 
var fra Søndergade gennem havedøren.

Uagtet sin ringe størrelse indeholdt avisen foruden lidt inden- og uden-
rigske meddelelser adskillige notitser af lokal art. Det er derfor beklageligt, 
at den kun fik en kort levetid, idet den af mangel på tilslutning gik ind til 1. 
august samme år. Om udgiverens videre skæbne vides intet.

Seks år efter opstod avisen igen. En 35-årig typograf Hans Kappel Her-
tel fra Viborg, som havde udlært hos bogtrykker Elmenhoff i Randers, søg-
te 25. januar 1855 borgerrepræsentationen i Grenå om anbefaling på en 
ansøgning til kongen om at måtte erholde bevilling til at anlægge og drive 

Grenå Håndværkerforenings bestyrelse i 80’erne med redaktør Færch som formand. I bage-
ste række ses fra venstre skomagermester L. Kaiser, arrestforvarer P. Koppel, garver Vilh. 
Petersen. I forreste række skomagermester C. v. Seelen, redaktør C. V. Færch, guldsmed J. 
B. Møller.
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et bogtrykkeri i Grenå. Han fik den ønskede anbefaling, idet borgerrepræ-
sentationen formente, at det omtalte etablissement utvivlsomt ville være 
gavnligt og afhjælpe et hyppigt følt savn ved publication af bekendtgørel-
ser etc.

Hertel fik bevillingen, tog borgerskab og udgav 17. maj 1856 sit første 
lille blad. Det var i format, udstyr, størrelse og navn ganske som forgænge-
ren, men udgik kun 3 gange om ugen.

Redaktionen meddeler i det første nummer bl.a., at for så vidt nogen øn-
sker lokale anliggender drøftet i bladet, vil artiklerne med beredvillighed 
blive optaget, for så vidt de er affattet - i et passende sprog og holdes uden 
for personlighedens grænser.

Avisen træder også med indhold i forgængerens spor. Den indeholder 
mange, små, morsomme indlæg af lokal art, men også denne gang blev 
det af kort varighed. 9. marts 1857 døde Hertel af hjernebetændelse. Det 
bekendtgøres i bladets sidste nummer af Lemmich, som i længere tid har 
stået i venskabeligt forhold til afdøde.

Lemmich fortsætter Grenå Avis
4 måneder efter fortsatte Lemmich som redaktør og udgiver, efter at han 
havde fået kgl. bevilling til at måtte 
overtage bogtrykkeriet. Denne gang 
blev det endelig alvor. I den sæd-
vanlige programudtalelse meddeler 
Lemmieh i første nummer, at bladet 
ikke slutter sig tit noget bestemt par-
ti, men vil arbejde for frihed og ret-
færdighed i alle forhold og beflitte 
sig på alsidighed i enhver sag.

Hans Christian Michel Lemmich 
måtte søge fuldmyndighedsbevil-
ling, før han fik borgerskab, og har 
altså ikke været fyldt 25 år, da han 
begyndte som redaktør.

Under den her anførte devise re-
digerede han så en årrække sin lille 
avis. Den aldeles overvejende del 
af byens indbyggere hyldede den 
nationalliberale politik. Redaktøren 
fulgte samme linie. Ved de første 

Redaktør C. Lemmich og Familie.
Fru Amalie Lemmich var datter af arrestfor-
varer Svendsen. Foto ca. 1867.
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valg til rigsdag og kommunalbestyrelse var der ingen divergenser her i 
kredsen. Lidt senere opstod Bondevennernes Parti, som opstillede gårdejer 
Chr. Bønløkke, til kandidat til folketinget. Han vandt i 1861 med ganske 
få stemmers flertal over den nationalliberale kandidat, kammerråd Wester-
gård til Lykkesholm. Også ved dette valg var Lemmich helt på linie med 
borgerskabet. Han tager skarp afstand fra disse bondevenner, fra hvem in-
tet godt er i vente, og som sætter uvidenhed og mangel på dannelse i høj-
sædet i sammenligning med kundskaber og dannelse.

Heller ikke borgernes forskellige syn på et og andet fik indflydelse på 
Lemmichs stilling. Bladet optog altid loyalt angreb og svar. Ved en bestemt 
lejlighed, hvor borgerrepræsentationens formand, konsul Koch, havde 
sendt en mand op til rådhuset for at hejse flaget i anledning af grundlovs-
dagen, og hvor byfoged Nyeborg derefter sendte en anden mand op med 
ordre til at stryge det, bragte avisen en artikel, hvor det beskyldte byfoged 
Nyeborg for overgreb. Et anonymt indlæg vist nok af postmester Skjerbek  
brugte langt mere personlige og ærekrænkende udtryk. Det medførte et 
sagsanlæg fra byfogeden og en langvarig proces, som efter 6 måneders 
forløb endte med en dom over Lemmich. Det blev en bøde til fattigkassen 
på 30 rdl. + sagens omkostninger. Sagen blev vistnok nærmest en gevinst 

Lillegade nr. 54 tidligere ’’Grenå Avis’’. Foto 1949.
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for bladet, idet det skaffede redaktøren et stempel som martyr for folke-
frihedens sag, og en mængde godt stof, idet alle sagens akter efterhånden 
gengaves i bladet. Som faktor havde Lemmich i begyndelsen af1860’erne 
antaget en ung mand, den tidligere nævnte C. V. Færch, der senere blev 
hans kompagnon, og bladet udgik i en lang årrække med begge som udgi-
vere, men Færch som ansvarhavende redaktør. Helt op i 80’erne står Lem-
mich som medudgiver. Men faktisk var det allerede før 1870 Færch, som 
stod for avisen og redigerede den.

1880’erne var jo de bitre politiske kampes tid. Som kredsens folketings-
mand sad Chr. Bønløkke uanfægtet fra 1861 til 1894, dog med undtagelse 
af et lille mellemrum fra 1864-66. Han havde så godt som ingen stemmer 
i Grenå by. Antallet varierede fra 6 til 15. Grenå Avis var hans forbitrede 
modstander og altid anbefaler for hans modkandidater, hvem de end var. 
Det var dels mænd fra Grenå som kordegn Petersen eller apoteker Hoff-
meyer, dels udenbys kandidater som professor Scharling fra København 
eller proprietær Pontoppidan fra Ørbækgård.

Grenå Folketidende oprettes 
I 1874 fik avisen en konkurrent, idet en kreds af venstremænd, Bønløkkes 
meningsfæller og venner, oprettede en ny lokal avis, som fik navnet Grenå 
Folketidende. Den redigeredes og tryktes af Th. Rosenberg, som før havde 
været bogtrykker og redaktør i Hillerød. Færch stillede sig straks noget 
overlegen over for konkurrenten, og der blev selvfølgeligt affyret skarpe 
skud fra begge sider, men det gik dog i nogenlunde fordragelighed. Ro-
senberg døde efter få års forløb. Hans enke, fru Julie Rosenberg, udgav så 
bladet med forskellige, ret hurtigt skiftende unge medarbejdere som re-
daktører. Først den gang J. Skjødsholm kom til Folketidende og efter et 
par års forløb selv købte bladet i 1889, kom det til stadige, ret voldsomme 
sammenstød.

Grenå Avis vedblev i hele Færchs tid at være byens avis. Den repræsen-
terede i den politiske strid altid yderste højre og forsvarede provisorierne 
og Estrup.

Skjødsholm var derimod på den modsatte side og støttede af al kraft 
Venstre.

Efter Færchs død i 1899 redigerede fru Agathe Færch selv avisen i nogle 
år bl.a. med den tidligere folketingsmand, branddirektør C. C. Christensen 
som politisk medarbejder. Bladets betydning var efter Færchs død sunket 
betydeligt, og i 1904 solgte fru Færch avis, trykkeri og bygning til Jens F. 
Israelsen. Han var en livlig, selskabelig og vindende mand med digteriske 
evner, men formåede ikke at bringe bladet på fode. I 1909 solgtes det til 
Edm. C. Lønskov. Grenå Folketidendes redaktør havde nu forlængst lagt 
kursen om og ganske tydeligt stillet sig ind på bølgelængde med borger-
skabet. Det gjaldt for Skjødsholms vedkommende allerede fra omkring år 
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1900, og det gjaldt for hans efterfølger Forthoft. Folketidende var nu blevet 
byens blad, og avisen kunne ikke bringes op til sin gamle dominerende 
stilling.

Efter Venstres spaltning i 1905, da det radikale parti dannedes, søgte 
folk fra dette at få oprettet et radikalt blad i Grenå. Af økonomiske grunde 
sluttede Lønskov kontrakt med partiet om udgivelse af åGrenå Avis“ som 
radikalt blad og med J. E. Jørgensen som politisk redaktør. Fra l. oktober 
1910 udgik så den gamle konservative avis som radikal. 

Imidlertid var byens og egnens konservative folk ikke til sinds at opgive 
tanken om at have et lokalt blad. Der dannedes et aktieselskab til udgivel-
se af et sådant. Under navn Dagbladet Djursland begyndte det at udkom-
me 23. september 1913. Bladet fik selvstændigt trykkeri i Ågade, og en 
københavnsk journalist Andr. Harsfelt blev redaktør. Han forlod bladet til 
april 1915. Samtidig købte aktieselskabet af Lønskov hans blad, trykkeri 
og ejendom. Lønskov blev bladets redaktør og flyttede det atter tilbage til 
Lillegade. Ved en dygtig og yderst økonomisk administration lykkedes det 
Lønskov at få det til nogenlunde at løbe rundt. I efterkrigstiden voksede 
imidlertid de økonomiske vanskeligheder, og aktieselskabets bestyrelse 
ønskede at sælge bladet. Da det ikke lykkedes, bortforpagtede man det 
fra l. januar 1923 til trykkeribestyrer Klixbøll fra Odense. Lønskov måtte 
således forlade sin mangeårige virksomhed, men fandt ansættelse hos kol-
legaen Grenå Folketidende som redaktionssekretær.

Forholdene for åDagbladet Djurs-
land“ blev dog ikke bedre ved bortfor-
pagtningen til Klixbøll, som kun blev 
her et årstid. I nogle år fungerede bla-
dets mangeårige faktor, O. Th. Jensen, 
tillige som redaktør, indtil aktieselska-
bet i 1929 ophævedes og solgte trykkeri 
og ejendom. I stedet for kom Dagbladet 
Djursland fra l. november 1929 til at 
udgå som et aflæggerblad af Randers 
Amtsavis med Reimann Kjeldvig som 
lokalredaktør. Denne ordning har bestå-
et siden og har vist sig at være fordelag-
tig for bladet. 

Det radikale parti, for hvem manøv-
ren i 1915 kom som en overrumpling, 

Børnehjælpshumør 1905.
Øverst Jens F. Israelsen (Højre), i midten J. 
Skiøds holm (Venstre), nederst Winther (Social-
demokratiet.),
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oprettede derefter et selvstændigt blad med eget trykkeri. Det fik navnet 
Djurslands Venstrebladog udgik under J. E. Jørgensens redaktion. Fra 1927 
havde bladet delvis fælles stof med Randers Amtstidende, men alt lokalt 
stof, de sidste telegrammer og annoncestoffet tryktes i Grenå. Siden 1. april 
1922 har bladet været ejet og udgivet af J. E. Jørgensen og brdr. Christian-
sen med førstnævnte som redaktør. Bladet ophørte 1946.

Efter denne oversigt over Grenå Avis og dens efterfølgeres historie 
tilføjes et par ord om bygningens ejerrække. 1904 skøde fra fru Agathe 
Færch til Jens F. Israelsen. 1907 N. J. Ræbild. 1909 skøde til

Edm. C. Lønskov
Født 25. jun i 1867 i København død 27. oktober 1933. l 1886 journa-
list, senere redaktionssekretær ved Frederikshavns Avis. 1904 redaktør af 
Hjørring Amtstidende. 1. oktober 1909 redaktør og ejer af Grenå Avis. 1. 
okrober 1915-1. januar 1923 redaktør af Djursland. 1. maj 1923 til sin 
død redaktionssekretær ved Grenå Folketidende. Gift m. Jacobi Jensen, f. 
9. august 1867, d. 28. februar 1949. 
Lønskov var født i København og kom, efter at han havde taget præli-
minæreksamen, i typograflære på Frederikshavns Avis, hvor han senere 
gik over til journalistisk virksomhed. Han var derpå i nogle år redaktør af 
Hjørring Amtstidende og købte så 1. okrober 1909 Grenå Avis. Der er i det 
foregående gjort rede for den kamp, som Lønskov i en årrække førte for at 
få først Grenå Avis, senere Djursland til at gå rundt, men som ikke lykke-
des. Det er af disse oplysninger let at forstå, at livet og arbejdet her i Grenå 
ikke blev nogen dans på roser for Lønskov. Med stor flid og med megen 
sparsommelighed havde han arbejdet på opgaven, men forholdene var ham 

Redaktør Edm. Lønskov og frue.
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for stærke og konkurrencen fra Grenå Folketidende for hård. De sidste  ti 
leveår som redaktionssekretær hos den tidligere konkurrent var sikkert den 
mest rolige og tilfredsstillende periode af hans liv.

Personlig var Lønskov en særdeles punktlig og retliniet mand, der øn-
skede at gøre ret og skel til alle sider. Han havde en kort, præcis form. Bag 
et vist tilknappet og køligt ydre væsen I bankede et følsomt hjerte, og han 
var i en årrække et virksomt medlem af forskellige velgørende sammen-
slutninger i Grenå, bl.a. formand for Børnehjælpskomitéen. 

Fru Lønskov overlevede sin mand i adskillige år. Hun var en dygtig, 
virksom og varmtfølende kvinde, der livet igennem trak et stort læs i hjem-
met, hvor 9 børn voksede op. Men samtidig fik hun tid til også udadtil at 
øve en stor og påskønnelsesværdig indsats, navnlig inden for menighedsar-
bejdet og børneforsorgen.

Hun hørte i bogstavelig forstand til de fromme, stærke kvinder, som 
virker gennem den magt, som det gode eksempel giver. Hun var af et godt 
hjerte rede til at hjælpe, råde og trøste, hvor der var brug for hende.

Ejendommen var i 1915 af Lønskov solgt til A/S Djursland. 1930 skøde 
til et konsortium ved Anton Christensen, C. Ilsøe, Anders Nielsen o.fl., 
1940 skøde fra dette til fru Oline Broni.
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Lillegade nr. 52 Ældste brandf. 1761.
’’Fuglsangboerne’’

Tilh. Hans Jensen Bødker 
Nedbrændt 10. januar 1875, 

genopført s. å.

Tidl. ejer, smedemester Anton Christensen.
Nuv. ejer, O. N. Kragh-Jensen.
Matr. nr. 8.

Denne ejendoms ejerrække lader sig på grundlag af de ældste tingbøger, 
grundtaksten fra 1682 og brandtaksationen fra 1761 med fuldkommen sik-
kerhed føre tilbage til 1639, altså længere end de fleste andre af byens 
ejendomme.

I tingbogen står: 15. juli 1639 skøder Madz Pedersen Brog til Christen 
Nielsen Brog i Fuglsang et jordsmon og ejendom på nordsiden af den Li-
den Gade i Grenå næst vesten for hans egen gård og næst østen for Age-
vejen [d.v.s. kørevejen]. Det fremgår altså, at nævnte Chr. Nielsen Brog i 
Fuglsang allerede i forvejen har været ejer af en gård på Lillegade.

Hans søn Jacob Christensen i Fuglsang arvede begge dele. Grundtaxten 
i 1682 nævner ham som ejer af et stråtækt Hus, som er beboet af fattige 
lejer-folck, samt desuden af en hosliggende have og en øde plads [ildebran-
den 1626!]. Det hele takseres til 40 rdl.

Dennes søn Christen Jacobsen i Fuglsang solgte 1724 nævnte lejehus til 
nagelsmed Hans Hansen i Grenå. I 1738 gjorde retten udlæg i dette og i en 

I forgrunden til venstre den østligste del af Lillegade nr. 52 før Vestbanegade anlagdes. 
Foto ca. 1914.
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anden lille nabobygning. Og endelig solgtes begge sammen med en tredje 
lille lejevåning ved auktion i 1750 til Hans Jensen Bødker. Skødet lyder på 
trende småboer, Fuglsang-boerne kaldet, for en købesum af 50 rdl.

Her er altså oprindelsen til navnet Fuglsangboerne [d.v.s. boderne], som 
forekommer flere gange i de ældre protokoller.

Bygningen beskrives i brandtaksationen 1761 som et hus bestående af 
en længe til gaden, gammel bygning, stråtækt, 10 fag indrettet til lejevå-
ninger. Efter et par mellemled solgtes bygningen endelig i 1788 til Jens 
Nielsen Kildahl, ’De fattiges Forstander i Grenå’. I hans slægts besiddelse 
forblev ejendommen i de næste ca. 150 år indtil 1935.

Jens Nielsen Kildahl var af borgerligt erhverv skræder og boede i Kan-
nikegade. Huset her vedblev at være lejevåninger. Hvervet som fattigfor-
stander var kun en ganske ringe biindtægt og nærmest et tillidshverv. Det 
gik over til hans søn, Jens Jensen Kildahl, som siden blev politibetjent. 
Kildahl slægten var i den tid meget udbredt i Grenå. 10. januar 1795 opstod 
- som tidligere nævnt - brand i nabogården mod øst. Ved denne lejlighed 
brændte også Fuglsangboerne, der var af lerklinet bindingsværk med strå-
tag. Bygningen genopførtes samme år med tegltag, men nu kun i 5 fag.

Efter Jens Kildahls død i 1797 overlod enken Dorthea Marie Jensdatter 
sine to yngste sønner, Søren og Rasmus Kildahl huset som deres arvepart. 
Førstnævnte blev snart eneejer. Han tog borgerskab som væver og Kat-
tunstrykker. Ægteparret havde et par adoptivbørn, en søn Jens Kildahl, som 
blev skomager og som er tidligere omtalt omkring Lillegade, og en dat-
ter Jensine Caroline. Hun blev gift med Christen Andersen Juul. Han var 
en gårdmandssøn fra Bredstrup, men slægten stammede fra Gjerrild. Han 
havde tjent som karl hos naboen, Byfoged Ågård, og blev nu arbejdsmand 
og avlsbruger, senere tillige graver ved kirkegården. De unge fik kontrakt 
på huset i 1838 men først skøde tyve år senere.

I 1878 solgte Christen Andersen huset til sønnen, grovsmed Anton 
Christensen. Han var født i Grenå i 1848 og tog borgerskab 27. oktober 
1875. Efter Christensens død overtog hans enke huset 1 1930 og solgte det 
i 1935 til O. N. Kragh-Jensen. 

I 1917, da Vestbanen anlagdes, skulle Stationsvejen føres igennem til 
Lillegade. I den anledning eksproprieredes en strimmel af smed Christen-
sens grund og hus og ligeledes en strimmel af folketidendes have. Vest-
banegade ligger altså halvt på hver af disse grunde.
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Lillegade nr. 50 Ældste
brandf. 1761.

Nr. 87. Rasmus Quist.
Nr. 88. Rasmus Møller.
Nr. 89. Sr. Jens Høg.

Den Gamle Borgmestergård
Forhuset opført efter en brand i 1768.
De øvrige bygninger efter en brand i 1795. 
Nu, Grenå Folketidende. Red. G. Andersen.
Matr. nr 9 b.

I en avis artikel i 1927 om denne gård skrev jeg til indledning.
Den, der en solskins eftermiddag om sommeren kommer ind i Grenå 

fra vestsiden og drejer op ad Lillegade, kan ikke undgå, hvis han da ellers 
har lidt sans for sligt, at føle sig stærkt tiltalt af det købstadsbillede, som 
dèr møder hans øje.

Fiskehandler Henriksens morsomme, lille hus på trekanten hvor vejen 
drejer af, direktør Kroghs lille havestump, bryggeriets facade mod Lillega-
de, Nederstrædes bindingsværkshuse, og sidst, men ikke mindst, den ejen-
dom, hvorom her skal fortælles, den dejlige, gamle bindingsværksbygning 
på hjørnet om til Vestbanen, som nu ejes af Grenå Folketidende.

Det er en af byens ældste gårde, idet den er opført omkring 1768 af 
daværende birkedommer og byskriver Peder Bay. Det er tillige en af de 
bygninger, hvis beboere gennem tiderne i ikke ringe grad har været med til 
at præge byens liv og hørt til dens kendte ansigter. 

I de år, som er forløbet siden, er billedet allerede stærkt forandret, navn-
lig forgrunden, det tidligere bryggeri. De nærmeste i år vil yderligere for-
andre den nordre side af billedet. Men det skønneste parti deraf, den gamle 
Borgmestergård er jo heldigvis fredet og vil blive liggende gennem tiderne.

Ejendommen er opstået af 3 sammenkøbte grunde, hvis ejerrækker kan 
føres et par hundrede år tilbage, og som i årene omkring og efter 1764 
købtes og forenedes af birkedommer Peder Bay.
 1) Vestligst lå et lille hus, hvis hele facade kun var 9¼ al. Deri var endda 

indbefattet indkørsel. Det købtes af Bay i 1768 efter en brand og ind-
lemmedes. Det er omtrent det areal, som nu er udlagt til Vestbanegade.

 2) I midten lå en større gård, som tilhørte Rasmus Nielsen Møller. Går-
den havde bygninger både til Lillegade og norden ud til den gamle grøft 
mod markerne, altså nuværende Markedsgade. Bay købte den i 1761 af 
Rasmus Møller for 200 rdl. Det var dengang prisen for en mellemstor 
gård.

 3) Øst for gården og sammenbygget med den lå et hus, som tilhørte en 
købmand Jens Pedersen Høy, der desuden ejede en større gård lidt læn-
gere mod øst i Lillegade.

 4) Som nabo til dette lå endnu et lille hus, som tilhørte Jørgen Laursen 
Balscho. Først meget senere købtes også dette, og grunden omdannedes 
til have. 
Det var altså hele dette areal, som efterhånden samledes på èn hånd.
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Peder Bay
Født i Ørum Præstegård (Bjerre Herred) 17. december 1710, død 1. ok-
tober 1785. Birkedommer til Rosenholm og Vosnæsgård Birker, byskriver 
i Grenå og Nørreherred 1758-85 Gift 1) Ane Harslef, 2) 1764 Ane Holst.
Om Bays uddannelse vides intet, men han havde i en årrække, før han 
kom til Grenå, været birkedommer ved Rosenholm og Vosnæsgård Birker, 
et embede, som han beholdt, også efter at han i 1758 var blevet udnævnt 
til ’Kongl. Maysts. Bye-Skriver i Greenåe og Herrits-Skriver i Nørre Her-
rit’. Foreløbig havde han dog ikke taget fast bolig i Grenå, men besørgede 
begge embeder fra sin tidligere bopæl. Senere, da han bosatte sig her i 
byen, besørgede han birkedommerembedet ved en gang om ugen at ride 
til Rosen holm og opholde sig en dag eller to for at besørge dette embedes 
forretninger.

Det var med henblik på at flytte til Grenå, at han købte Rasmus Møllers 
gård. Han lod den grundigt reparere og oppynte i alle måder samt forsyne-
de den med en 2 fags kvist til gaden, hvad dengang var en stor luksus og 
kun fandtes ved et par enkelte gårde. Desuden lod han byens murermester, 
Niels Reguin, opføre en ny maltkølle i den ene ende af bygningen, således 
at han selv kunne fremstille malt til sit øl. I 1764 var alt i orden. Samtidig 
holdt Bay bryllup og drog ind i den vel istandsatte gård.

Som de fleste af byens borgere drev birkedommeren også et betydeligt 
landbrug. Han havde i det mindste 16 tdr. sædeland foruden - ligesom de øv-
rige grundejere - adgang til fædrift i Fælleskæret. Ved dødsboet efter provst 
Riise i Veggerslev købte han Veggerslev og Villersø kirker mod tilliggende 
jorder samt tilhørende hartkorns-, konge- og kvæg-tiender for 1210 rdl. Det 
var penge, som Bay selv lånte mod pant i kirker og rettigheder.

I 1768 havde Bay ved auktionen over eneretten til fiskeri i åen gjort 
overbud over den hidtidige forpagter, købmand Jens Nielsen Bang. Bor-
gerskabet betragtede det som et groft indgreb i dets rettigheder, at en em-

bedsmand, som var fritaget for at svare byskat, 
ville overbyde en skatteydende borger. Det gav 
anledning til en lang række indbyrdes drillerier, 
der efterhånden antog ret grove former og førte 
til en større retssag. 

Gården, som Bay havde ladet så smukt 
istandsætte, fik en krank skæbne.

Gårdens brand 3. marts 1768 
Onsdag 2. marts nævnte år var Bay redet til 
Rosenholm for at passe sit embede der. Den  
følgende dag lidt over middag opstod en hæftig 
ildebrand i gården. Der var lagt malt til tørring 
i køllen, og en af pigerne havde fyret så stærkt 

Birkedommer P. Bays
segl.
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op, at der var gået ild i det omliggende træværk. Det var sønnen i genbo-
gården, der opdagede ilden og kom løbende over og gjorde alarm. Hos 
birkedommerens begyndte de straks at hælde nogle spande vand på ilden. 
Men gårdens brønd var snart tømt. Kort efter kom brandvæsenet trækken-
de med sprøjten under anførsel af sprøjtemester Peder Erichsen, men man 
formåede kun lidt. Ilden havde alt for godt fat. Der gik snart efter ild i 
nabohuset mod vest, og for at begrænse branden måtte man delvis nedrive 
det næstnæste nus, som ejedes af Hans Jensen Bødker. Der var også ild i 
genbohusenes stråtage, men der stod folk parat med vand og fik slukket i 
rette tid. Da birkedommeren kom hjem den følgende dag, mødte han kun 
synet af en rygende ruinhob.

Den påfølgende mandag fremstod han i retten for at få et tingsvidne 
om, at ilden var opstået som åVådes-Ild“, og for at erholde brandvurdering 
på åde 21 afbrændte fag med en 2 Fags Kvist, som med stor Bekostning 
var i Stand sat og indrettet, desuden Stald og Lade m.m., som ialt kunde 
ansættes til den Sum 640 Rdl.“ Grunden, hvorpå den nedbrændte nabo-
ejendom, som tilhørte Rasmus Qvist, havde stået, købte Bay kort efter, da 
han genopførte sin gård, og lagde den til sin ejendom som port og have. 
Men Branden skulle få 

Lillegade nr. 50. Den gamle Borgmestergård. Opført efter en brand 1768. Foto ca. 1910.
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Et lille efterspil
Torsdag den 14. april holdtes det sædvanlige årlige brandeftersyn, 
Brand-Inqvisition, som man sagde, hvor sprøjterne prøvedes på Torvet 
i overværelse af byens øvrighed, det vil sige byfogeden og byskriveren, 
som var byens brandinspektør. Med andre ord Bay selv. I forvejen havde 
brandfolkene været rundt hos beboerne til brandsyn. Når der så ved dette 
syn havde været et eller andet at udsætte, plejede brandinspektøren efter 
endt sprøjteprøve at gå rundt til de pågældende. Dette år havde det været 
galt med Thomas Tobakspinders Grue. Byfogeden anmodede da Bay om 
sammen med et par af brandmændene at gå derhen for at se, hvorledes 
bemeldte Grue var beskaffen. Men da de kom ind i tobakspinderens hus 
og i al fredsommelighed ville efterse hans ildsted, kom hans hustru, Stine 
Andersdatter Lütermann, hen imod dem og overfusede navnlig birkedom-
meren med grove ord.

Hun lod ham vide, at hun nok selv skulle passe på sin ild. Havde bir-
kedommerens kone passet sin ild lige så godt, så var den ildebrand næppe 
sket hos hende, som kort forinden havde været. Men birkedommerens kone 
havde fordulgt ilden, fordi hun ville have afsvedet det halve af byen. Og 
havde birkedommerens været fattige folk som hun og hendes mand, eller 
var branden opstået hos dem, så havde hendes mand nok kommet til at gå 
på Bremerholm og hun til at sidde i tugthuset, hvoraf birkedommeren vel 
kunne vide, hvad hans kone havde fortjent. Stine Lütermann tilføjede, at 
Bays kølle var kendt for at være den mest brandfarlige i hele byen.

Det var en skrap omgang, men birkedommeren tog den - efter justits-
protokollen at dømme - ret roligt. Han spurgte Stine, om hun ikke vidste, 
hvem han var, og i hvad ærinde han kom. Hun måtte vel vogte sig for, 
hvad hendes mund sagde, da han selvfølgelig ville sagsøge hende for disse 
beskyldninger. Stine sagde, at det måtte birkedommeren gerne, og at de to 
vidner, som var med, gerne måtte høre hendes ord. Dagen efter, da Stine 
Lütermann var nede hos Peter Snedker, som bagte grovbrød for byens folk, 
traf hun der en af Bays tjenestepiger. Hun kom så ind på sagen og ytrede 
i flere vidners påhør, at da der var ildløs hos birkedommerens, ville hans 
kone, madam Bay, have fordulgt ilden, så byen kunne brænde af. I den 
hensigt havde hun ladet dør og port lukke i, således at ingen skulle kunne 
komme til hjælp og slukke ilden.

Tjenestepigen modsagde hende. Ingen havde mærket ilden, før det var 
for sent, da de var i den modsatte ende af huset. Desuden havde jfr. Bay 
straks gjort alarm ved genboerne, da Anders Winther fra købmandsgården 
kom løbende og fortalte dem, at der var ild. Porten havde desuden slet ikke 
været lukket. Men tobakspinderens kone var meget ivrig og blev ved sit. 

Nogen tid efter, da hun og manden blev stævnet til tinge, fik piben en 
anden lyd. De sendte retten et meget ydmygt brev. Thomas skrev, at hans 
kones kraftige ord var talt i overilelse. Hun tilstod og fortrød sine ord og 
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var villig til sammen med ham, at sone sligt med en tålelig mulkt til de 
fattige. Murermesteren, som havde indrettet køllen, vidnede med ed og 
oprakte fingre, at køllen var bygget forsvarligt og lige så godt som enhver 
anden kølle her i byen. Der var brandmur omkring den, og oppe på loftet 
over den var både tag, lægter og spændtræer overklinet med ler; så med 
ikke alt for uforsigtig omgang og ulykkelig hændelse kunne der ikke være 
nogen fare.

Birkedommer Bay var ikke selv til stede, da han i de dage just var ude 
at rejse for at samle sig noget bygningsmateriale til sin afbrændte gårds 
opbyggelse, og sagen udsattes derfor i 4 uger. Nogen dom i sagen synes 
ikke at foreligge, så det må formodes, at det er bleven ordnet med tobak-
spinderens og hustrus uforbeholdne undskyldning og betaling af en mulkt 
til byens fattige.

Men Bay tog fat på at få sin gård ombygget, og sidst på året 1768 eller 
i det seneste foråret derefter stod en smuk, ny gård opført på brandtomten. 
Det er den gård, som ligger der endnu. Den blev takseret til brandassurance 
for 1530 rdl. Det var efter de tiders forhold en meget stor sum, hvad man 
vil kunne forstå ved at høre, at der i hele Grenå by i alt kun var 7 gårde, som 
var takseret til højere end 1000 rdl. Underligt nok skulle ilden senere endnu 
en gang hjemsøge birkedommerens gård. Det var dog først efter Bays død 
og under en efterfølgende ejer. 

Birkedommer Bay døde i 1785. Som kirkeejer var det meget naturligt, 
at han fik sin kiste nedsat i Villersø Kirke, hvor også hans i 1779 afdøde 
hustru havde fået sit sidste hvilested. Deres kisteplader fandtes endnu for 
få år siden ophængt i kirken. Da deres hele højstemte og salvelsesfulde 
sprog er et helt lille stykke kulturhistorie fra hine tider, hidsættes de her i 
ordret afskrift.

Birkedommer Bays gravskrift
Gen. 47 V. 9. [D.v.s. 1. Mosebog 47,9.]

Få og onde har mit Livs Dage været, således kom 130 forbigangne Års 
Liv en Jacob for så kort som Intet og i Ligning med Evigheden kommer det 
længste Liv neppe i Betragtning som Øieblikke og virkelig Tilværelse. Be-
sind dette Dødelige, som her skuer et tilsyneladende længe besiælet Støv 
af den i Udødeligheds Håb Hensovede Velædle og Velvise nu Salige Peder 
Bay - Kongl. Mai.sts Birke-Dommer til Rosenholm og Vosnæsgårds Bir-
ker, Bye-Skriver i Grenåe og Herreds-Skriver i Nørre Herred, som begynd-
te sit Liv i Ørum Præstegård i Bjerge Herred den 10. December 1710, prø-
vede Dagenes Vee og Vel skuede foranderlige Kår i sine 2de christ-ærlige 
Ægteskaber, det første med den Velædle Dydsirede, forlængst til Himlen 
hiemkaldede salige Madame Ane Harslef, som var ham et frugtbart Viin-
Træ ved hans Huus, en yndig Moder til 3 Sønner og 3 Døttre, af hvilke de 
slig en Herkomst værdige Døttre, allene lever og æres ved at besørge de-
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res salige Fader en Stands-messig Jorde-Færd. Særdeles har den Dydædle 
Jomfr. Inger Sophie udmærket sig i dette Gode og Gud Velbehagelige at 
vederlægge Forældrene 1 Tim. 5,4. -

Det andet med Dydædle og Dydsirede Madame Ane Holst, - der lige-
ledesforhen er intagen til - den salige Evighed. Fulendt ved en salig Død i 
Grenåe den 1. October 1785. - 74 År 9 Måneder 8 Dage.

Farvel Hr. Dommer, Du nu står  Med vel udrettet Prøvesag, i
For Høist Ret all Verdens Dommer.  Som kiendes: Bør ved Magt at stande.
Vort Øje skuer, at Du får Tak Jesus Din. Lev så i Dag
Den milde Domzvel Du, som kommer.  Og evig vel i Ærens Lande.

Fru Bays gravskrift.
Lad os Gud så kiende at tælle vore Dage, at vi bekomme Viisdom i Hiertet. 
Vend om Herre, hvorlænge skal det vare og lad det angre Dig og Dine Ti-
enere. Psal. 90, 12-13. Sådan Bøn erindre vort Hierte ved denne Kiste, der 
bevarer den afsiælede jordiske Deel af den i Live Velædle og Høifornemme 
Matrone

Ane Holst
En sær elsket værdig Ægte-fælle af den Velædle og Velvise Herr Peder 
Bay, Birkedommer til Rosenholm og Vosnæsgårds Birker, Bye-Skriver i 
Grenåe, Herreds Skriver i Nørre Herred samt. Eier af Veggerslev-Villersø 
Kirker.

Hendes Indgang i dette usle Liv ved den naturlige Fødsel skeede i Mol-
lerup på Mors den 12. December 1716.

Hendes Udgang af dette til et bedre Livived den naturlige Død der for-
årsagedes af den bedrøvelige grasserende Blodgang skeede i Grenåe d. 6. 
Gctb. 1779 efter at Hun havde været sin Mand og Huus en Martha i 15 År, 
sin eneste Broder en trofast Syster og fuldendt sin Leve-Tid, som varede 63 
År mindre 2 Måneder 6 Dage. 

Tænk Menneske, som læser dette,  Lad dette da dit Sind intage,
At dette Liv er ei det rette,  At Iesu Nåde Dig må smage,
Nej, andet Liv ’er os bestemt,  Så når Du Livet mister heer
Os det bestandig er i Vent,  Det sande Liv Du nyder der.

Efter Bays død beholdt arvingerne gården i nogle år, men solgte den i 
1792 til byens nye konsumtionsinspektør, C. L. Gade. De to kirker i Veg-
gerslev og Villersø, som Bay havde købt for 1210 rdl., afhændedes med 
god fortjeneste for 2060 rdl.
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Caesar Lasar Gade
Født 1750, havde været toldkontrollør i Assens og var lige kommet hertil. 
Det var, mens Gade var ejer, at gårdens anden brand indtraf.

Branden 18. januar 1895 
Denne gang var det dog kun de tre stråtækte bindingsværks sidebygninger, 
det gik ud over. Derimod reddedes det tegltækte stuehus. Men branden 
forplantede sig til nabohuset mod vest, som tilhørte fattigforstander Jens 
Kildahl, og til tre genbohuse på gadens modsatte side. Det var dem, som 
med nød og næppe havde undgået deres skæbne ved den forrige brand, og 
som lå, hvor nuværende nr. 51, 53 og 55 er bygget. Alle de tre nedbrændte 
bygninger var stråtækte, de sidstnævnte havde endog lerklinede vægge. 

Ilden var opstået i løjtnant Gades ladebygning, som lå ud mod mar-
kerne, altså hvor nuværende Markedsgade løber. Dens årsag blev aldrig 
opklaret. Nogle af bygningerne genopførtes i den nærmeste tid, navnlig 
Gades egen. Men Chr. Gudsens brandtomt bebyggedes ikke, idet manden 
døde kort efter, og enken flyttede fra byen. Gades efterfølger, landinspek-
tør Krey, købte tomten for en bagatel, indhegnede grunden og udlagde den 
til have. Den kaldtes længe Gudsehaugen og fulgte nærværende gårds ejer 
indtil den frasolgtes i 1857.

Toldkontrollør Gade solgte i 1798 Gården til landinspektør

Knud Krey
Han var født 1757 og havde boet - eller ihvert fald virket - i Grenå i adskil-
lige år før købet. Jeg mener at have set, at han oprindelig havde ejet en af 
omegnens større gårde. Han var bl.a. landinspektør ved den store udstyk-
ning af Tøstrupgårds jorder i slutningen af århundredet.

Et andet af Kreys arbejder var opmåling og kortlægning af Grenå Bys 
ejendomme og dens gader. Et synligt resultat heraf er det bykort fra 1799, 
som hænger på rådhuset, og som han forfattede i forening med landin-
spektør F. N. Berg. Krey var kaptajn og blev under englænderkrigen i år-
hundredets begyndelse compagnichef for en bataillon af det 1ste jydske 
landværnsregiment.

Kreys hustru hed Ane Margrethe Lerche. Hun overlevede sin mand i 8 
år. Krey selv døde 4. juni 1820. Samme år solgtes gården til by- og her-
redsfoged

Jacob Ågård
Født 12. september 1777, død 15. juni 1852. Ex. jur. 1798. By- og Her-
redsfoged i Grenå 1802-52. Tillige postmester s. st. 1802-36. Kancelliråd, 
justitsråd. R. af D. Ugift.
Jacob Ågård var født på herregården Fuglsig i St. Olai Sogn i Hjørring, 
som forældrene ejede 1773-1798. Faderen, Christen Ågård, havde oprinde-
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lig været købmand i Hjørring. Moderen hed Oline f. Tryde. 
Ågård er den af Grenås byfogeder, som har siddet længst i embedet, 

nemlig i samfulde 50 år. Han har vist nok tillige været den mest populære 
af dem alle. Hans forgænger N. E. Behr trak sig tilbage ved juletid 1801 
efter 45 års udmærket virksomhed, og Ågård overtog embedet i begyndel-
sen af 1802.

Med dette var tillige forbundet embedet som postmester, men det lod 
Ågård dog på eget ansvar besørge af sagfører, senere købmand Rasmus 
Møller. Fra 1. januar 1837 adskiltes embederne, og der udnævntes en selv-
stændig postmester.

Byfogeden havde dengang en særdeles betydelig indflydelse på byens 
styrelse. Der var intet egentligt byråd, men 4, senere kun 2 eligerede bor-
gere, som ganske vist skulle vælges af borgerskabet, men hvis valg skulle 
approberes af byfogeden.

De eligerede havde blot rådgivende myndighed og var i det hele kun en 
ret ubetydelig forløber for de senere borgerrepræsentanter. Det var altså i 
første række byfogedens initiativ, som det kom an på, hvis der skulle ske 
noget i kommunal henseende. Det ses, at Ågård allerede ganske kort efter 
sin tiltræden havde store planer til reformer. Han forfattede i 1805 en be-
skrivelse af byens tilstand og påvisning af dens mangler. Denne aftryktes 
senere i Begtrups bog fra 1810.

Ågård påpeger først havnens elendige og forfaldne tilstand. Hvis den 
ikke forbedres, vil både havnen selv og byens skibsfart og handel snart nå 
sin undergang. Få år efter blev der taget fat på anlæg af en ny havn, som var 
færdig 1812, midt under krigen.

Det gamle rådhus på Torvet, som formentlig stammede fra middelalde-
rens slutning, betegner Ågård som yderst forfaldent og til vanzir for byen, 
desuden er arresterne ikke sikre for arrestanternes udbrud. Ågård udvirke-
de et lån fra den kongelige kasse på 5.000 rdl. til opførelse af et nyt råd- og 
arresthus. Der blev straks taget fat på opførelsen, og i 1808 stod det færdigt.

Sprøjtehuset var alt for lidet og kunne ikke rumme sprøjterne. Et nyt 
blev senere indrettet i det gamle rådhus.

Om byens stråtage siger byfogeden, at de er til vanzir for byen og meget 
farlige i ildebrands tilfælde. Dette forhold lod sig dog ikke rette, forinden 
et nyt kgl. rescript udkom (i 1820erne).

Byens Fælleskær, som lå vest og syd for byen, og som aldrig opdyr-
kedes, men kun lå hen i tuer og folde til græsning for borgernes kreatu-
rer, havde Ågård også øjet rettet imod. Han hævdede, at det var en ganske 
uøkonomisk anvendelse af disse store arealer, der kunne indbringe langt 
mere ved at opdyrkes og udlejes. Det var dog et punkt, hvor byfogedens 
opfattelse strandede på borgerskabets seje vedhængen ved det gammeldags 
og tilvante. Først langt senere ophævedes Fælleskæret, og dets upraktiske 
driftsmåde med de løsgående køers daglige gang gennem byens gader op-
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hørte. Også på andre punkter foreslog Ågård forbedringer f.eks. af brolæg-
ningen, der mange steder var i en ynkelig forfatning eller helt manglede, 
eller rendstenene, som var elendige. Også denne sag trak ud, men det var 
ikke Ågårds skyld. Det er tværtimod betegnende, at han ved sin død testa-
menterede halvdelen af sin formue til byen til omlægning af de, dårligste 
af gaderne. Og endelig bør det heller ikke glemmes, at Ågård var en af 
dem, der var stærkest interesseret i at få det første anlæg plantet. Det er det 
nuværende .Gamle Anlæg’ langs Randers landevejen, som påbegyndtes i 
1842.

Der kunne nævnes flere punkter i byfogedens betænkning fra 1805-06, 
men foranførte må være tilstrækkelige til at vise Ågårds sociale interesse 
for den by, han var sat til at styre.

Ågård skildres som en udmærket dommer, der med en overlegen ro, en 
jævn, sund sans og et godt humør havde en fremragende evne til at forlige 
de stridende parter. Og når det kom til domsafgørelse, forstod han at kom-
me retfærdigheden så nær, at folk skriftligt har udtalt om ham, at han i sin 
lange embedstid aldrig fik en dom underkendt ved højere instanser. Hvor 
meget man kan stole på denne udtalelse, skal jeg dog lade være usagt.

Ågård var en ivrig jæger. Ved fallitbo auktionen på Benzon i 20’erne 
havde han erhvervet adskillige overordentlig fine geværer, som han satte 
stor pris på. Det siges, at der dengang ikke var noget, som hed jagtret, men 
at folk skød, hvor de havde lyst. Byens drenge, der kendte byfogedens lyst 
til jagten, lagde sig efter, når de opdagede en hare ude på de omliggende 
marker, da at gå ind og underrette Ågård derom. Det gav altid en lille dusør. 
Fra anden kilde ved jeg, at en så kendt personlighed som St. St. Blicher, der 
jo selv var en vældig jæger, til tider har været Ågårds gæst.

Byfoged Ågård var ugift. I adskillige år var hans husbestyrerinde mdm. 
Anne Kleitrup Broge, enke efter købmand Hans Broge, som var død 
1824. Siden efter og lige til Ågårds død var det mdm. Frederikke Lund, en 
præste enke fra Dollerup og datter af toldinspektør C. H. Starck i Grenå. 
Folketællingslisten viser, at hendes to halvvoksne døtre havde deres hjem i 
Borgmestergården. En af dem blev senere gift med brygger Seiling.

Ågård var en udpræget selskabelig natur med lyst til livet. Og Grenå var 
dengang en såre lille og såre stille by, så byfogeden foretog ikke så sjæl-
dent rejser til hovedstaden, efter sigende ikke altid udelukkende i embeds 
medfør. I hans fraværelse var i mange år hans betroede fuldmægtig Jens 
Jensen-Harboe konstitueret som byskriver, senere tillige som herredsfoged 
og dommer.

I den ulykkelige pengekrise mellem 1813 og 20, da både Scheel (sene-
re Benzon, nu Sostrup) og Katholm gik fallit, var byfoged Ågård optaget 
af arbejdet med ordningen af stamhuset Scheels affærer, et hverv, som i 
en lang periode lagde beslag på al hans tid, således at Harboe havde fast 
konstitution som byfoged udi den mig betroede Scheelske kommission, 
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som Ågård udtrykte sig. Ved et amtmandsskifte var Ågård i længere tid 
konstitueret som amtmand i Randers under vakancen. Da Ågård i foråret 
1852 fejrede sit 50 års jubilæum som byfoged i Grenå, afholdtes en større 
borgerfest på rådhuset. Borgerskabet bragte ham et fakkeltog, og såvel i 
taler som i sang prisede man den gode borger, den dygtige og behagelige 
embedsmand. 

Jeg har i sin tid af pastor Richter, Vejen, fået en afskrift af en vise, som 
blev sunget til byfogedens pris ved denne lejlighed. Den er i sandhed over-
måde ubehjælpsomt affattet, men vidner om borgernes varme følelser for 
æresgæsten. Jeg formoder, at den har været sunget på melodi som Danne-
vang ved grønne bred og hidsætter den som en hundredårig kuriositet.

I Halvtredsindstyve År   Det jeg gjorde, gjorde jeg
Er du Stadens Dommer.  Til mine Borgres Bedste,
Det er i din sølvgrå Vår [!] Og jeg dømte rettelig
Borgerskabet kommer  Thi [l] den svage Næste.
Sammen for at hilse dig.
Og dig at lykønske.  Sådan som du er kun fåe
Gid du leve lykkelig,  I hele Danmarks Rige,
Dette er vort Ønske.  Vi kunne ikke nævne To,
    Hvorom man det kan sige:
Slægt opstod, og Slægt forgik, På eet Sted, så mange År
Ågård blev den samme  Som Du, har været Dommer;
Milde Foged, og din Skik  Og der vil hengå flere År
Blev os til en Vane,  At Magen dertil kommer.
Som måske vi savne vil,
Når du ej er mere.  Hurra! gamle Ågård da,
Gid det varer længe til  Vi for dig udbringe:
At du blandt os må være [!] Med et glad Falderalala,
    Til din Lov vi synge:
Som du leved lykkelig  Hil dig være, og igen
Uden Bram og Sqalder,  Hurra for dig svæve
Bevidstheden siger dig  Gennem Luften: vores Ven,
I din høje Alder   Jacob Ågård leve!

Ved festen blev det aftalt, at man ville sammenskyde en sum til et le-
gat, der skulle bære Ågårds navn og være et varigt minde om ham. Renten 
skulle hvert år uddeles til en trængende borger eller borgers enke i Grenå. 
Der indsamledes 400 rdl., en efter den tids forhold meget betydelig sum.

Ågård, der i begyndelsen af sin embedstid var blevet kancelliråd, ud-
nævntes i 1829 til justitsråd og fik i 1845 ridderkorset. Få Måneder efter 
jubilæet døde den gamle byfoged. Som før nævnt var han ugift, og i sit 
testamente havde han bestemt, at af hans efterladte formue skulle halv-
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delen (godt 4.000 rdl.) tilfalde Grenå 
købstad til anvendelse til istandsættel-
se af byens gader. Som man ser: en 
betænksom byfoged lige til det sidste.

Spørgsmålet om gadernes brolæg-
ning havde Ågård allerede berørt i sin 
programudtalelse få år efter sin ansæt-
telse. Lillegades regulering bevirkede, 
da den omsider kom til udførelse, en 
betydelig sænkning af gadens vestre 
del fra den gamle Borgmestergård hen 
mod Plantagen. Denne sænkning var 
især betydelig ved Borgmestergården 
og var skyld i, at der måtte sættes en 
sokkel under den gamle gård, en sok-
kel, der i nogen grad skæmmer den 
ellers så smukke bygning. Det er for-
mentlig også denne sænkning, som er 
årsag til det morsomme, skrå fortov, 
som ligger på Nederstrædes østre side.

Alt i alt er det ikke så mærkeligt, 
at borgerskabet for at hædre den højt 
fortjente byfoged lod udføre et maleri af ham til ophængning på rådhuset. 
Det har den dag i dag sin plads i retssalen, og hosstående portræt er en 
reproduktion derefter.

Grenå kommune, som var Ågårds universalarving, stillede kort efter 
hans død gården til auktion. Den solgtes i 1853 til proprietær Mønsted 
på Fævejle. Som tidligere omtalt havde kaptajn Krey i 1801 købt hjørne-
ejendommen mod Markstræde og ladet det lille, gamle hus, som lå derpå, 
nedbryde. Grunden var senere blevet beplantet, således at gården nu lå 
omgivet af en mægtig have med en lindeallé til alle tre sider.

P. Mørk Mønsted, født 4. september 1797, død 29. august 1864, var en 
ældre broder til cand. pharm. Niels Secher Mønsted, som var gift med en sø-
ster til Jacob Møller på Torvet, og som nu ejede Lyngsbækgård på Mols. Han 
var altså onkel til den senere så kendte margarinefabrikant Otto Mønsted, der 
var en søn fra Lyngsbækgård. P. Mørk Mønsted, der var gift med en søster 
til apoteker Dahl jun., havde ejet Fævejle, men havde trukket sig tilbage fra 
landbruget og levede her i Grenå som partikulier i en halv snes år.

Efter Mønsteds død i 1864 overtog arvingerne gården, men solgte den i 
1873 til læge Otto Selchau, der var svigersøn af gamle kaneelliråd Lütken. 
Han var kun ejer et års tid, flyttede så fra byen og afhændede i december 
1873 gården til skibsbygger V. Krogh. Han boede her nogle år, men solgte 
den i 1877, da han overtog bryggeriet efter Seiling. Under bryggergården 

Byfoged J. Ågård.
Kopi efter et maleri, som bekostedes af 

borgerne i Grenå og som er ophængt i det 
gamle rådhus.
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er givet en udførlig beskrivelse af Krogh og hans slægt. Det er dog værd at 
nævne, at i gården her fødtes brygger Kroghs ældste søn, vort berømte bys-
barn, professor August Krogh, Nobelpristager og byens æresborger, den 15. 
november. 1874.  

Nu i 1950, efter at professor Krogh er 
død, har gårdens nuværende ejer på hu-
sets forside ladet opsætte en mindeplade 
med følgende indskrift.

Køberen i 1877 var Chr. Krabbe, som 
året før var blevet udnævnt til by- og her-
redsfoged og borgmester i Grenå efter 
Nyeborgs afgang. Denne havde haft sin 
bopæl og sit kontor på Søndergade nr. 8 
(nuværende konsul Sechers ejendom). 
Gården blev altså egentlig først hermed 
Borgmestergård, da det jo kan være et 
spørgsmål, om man tør anvende benæv-
nelsen borgmester på Ågård. Faktisk blev byfogeden først fra 1. januar 1869 
født formand for byrådet med kongelig udnævnelse som borgmester.

Christopher Krabbe
Født 20. juli 1833, død 22. maj 1913. Cand. jur. 1859. Journalist og redak-
tør 1858-68. 1868 prokurator. 1871 birkedommer på Fejø. 1876 byfoged 
og Borgmester i Grenå, 1883 i Skive. 1886-1909 herredsfoged i Lysgård 
Herred med bolig i Kellerup. 1881-92 ejer af Hald ved Viborg. Medlem af 
Folketinget 1864-84 og 1895-1910. Folketingets formand 1870-83. For-
svarsminister i Ministeriet Zahle 1910. R. af D. 1875. Kammerherre 1910. 
Gift 1. november 1861 m. malerinden Marie Dorothea Boesen f. 8. april 
1837, d. 11. juni 1918. 
Krabbe er en så kendt skikkelse i Danmarks politiske historie, at det her 
kun er nødvendigt at opridse hans levnedsløb i korte træk. 

Krabbe var af gammel adelsslægt, han var født på Holgershåb på Falster, 
som søn af godsejer F. A. M. Krabbe. Efter at være blevet cand. jur. var han 
en årrække dels journalist, dels redaktør af forskellige blade og angreb-vittigt 
og skarpt det herskende nationalliberale styre i Danmark. Han blev senere 
overretsprokurator, birkedommer og altså i 1876 herredsfoged og borgme-
ster i Grenå. Sin politiske interesse havde han dog ikke opgivet ved sin ind-
træden i juridisk virksomhed. Tværtimod var han indtrådt i aktiv politik, idet 
han i 1864 valgtes som folketingsmand i i Kalundborg-kredsen, hvor han 
genvalgtes indtil 1884, da han selv trak sig tilbage. Han var et af folketingets 
mest betydelige medlemmer og i 13 år tingets formand, bl.a. i hele Grenå 
perioden. Hans politiske standpunkt var altid yderst til venstre. Efter i en 
halv snes år at have været uden for aktiv politik søgte og fik han i 1895 at-
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ter valg til folketinget, også denne gang 
i Kalundborg-kredsen. Han blev i 1910 
forsvarsminister i det første radikale 
Venstre ministerium og udnævntes ved 
sin afgang som minister til kammerher-
re; hvad der vakte partiets misbillígelse 
og medførte, at han nedlagde sit folke-
tingsmandat.

Krabbe skildres almindelig som en 
meget selvstændig og meget stejl natur 
med stor ydre ro og myndighed og af 
betydelig retfærdighedssans. Han var 
noget ordknap og ikke særlig forhand-
lings smidig, men af uplettet, hæderlig 
karakter og overbevisning. Han var ens 
i sin måde at optræde på, enten det var 
store eller små, som søgte ham.

I de år, Krabbe var borgmester i 
Grenå, gik de politiske bølger jo særligt 
højt. Og det var et ret uvant syn at træffe en embedsmand i høj stilling, som 
tilhørte Venstre. Her i byen virkede Krabbe som en komplet modsætning til 
forgængeren, justitsråd Nyeborg, der vel var en stram bureaukrat, men dog 
i årenes løb havde vundet en vis begrænset popularitet. Krabbe var kølig og 
formel, selv over for personalet på kontoret, hvem han ofte stak sagerne hen 
til uden at mæle et eneste ord.

Naturligvis lagde formandsvirksomheden på rigsdagen beslag på den 
største del af Krabbes tid. Under hans lange fraværelser besørgedes embedet 
af fuldmægtig Chr. Sirsted, som havde fast konstitution. Sirsted var en sær-
deles dygtig og afholdt mand, som stod i det bedste forhold til herredets og 
byens befolkning.

For Venstrebladet Grenå Folketidende, som var oprettet i 1874, var det 
selvfølgelig af en vis værdi at have borgmesteren som partifælle. Byens be-
folkning var jo som helhed bladets ivrige modstandere, og det er ikke helt 
forkert, når forfatteren Holger Rosenberg, der er søn af bladets stifter, i sin 
erindringsbog En Vandringsmand sætter Staven skriver: Bag min faders kiste 
gik ved hans begravelse [d. 4. juni 1877] ved siden af min mor Grenås eneste 
venstremand, borgmester Krabbe.

Da Krabbe hen mod slutningen af sin første politiske periode søgte an-
det embede og i 1883 forlod Grenå, solgte han gården med den tilhørende 
store have til realskolebestyrer I. Bertelsen. Han havde nogle år før overta-
get den private realskole for egen regning. Han ledede den med udpræget 
forretningstalent, således at de gamle lokaler i Mogensgade blev for små, 
og det blev nødvendigt at udvide. I havens østre del, ud mod strædet opførte 

Chr. Krabbe,
borgmester og byfoged 

i Grenå 1876-83.
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Bertelsen så en stor, smuk skolebygning. Det er den østre del af nuværende 
De gamles Hjem. I denne drev han realskole i en god halv snes år, indtil han 
flyttede fra byen.

Gården og den vestlige del af haven udlejede Bertelsen til den nye byfo-
ged og borgmester Knud Arent Larsen Brendstrup, som boede her hele sin 
embedstid. Ejendommen vedblev altså en tid endnu at være borgmestergård.

K. A. Brendstrup
Født 24. august 1840, død 1. april 1916. Cand. jur. med 1ste karakter 1864. 
Amtsfuldmægtig i Hjørring. 1877 herredsfoged i Hvetbo Herred. 1883 by- 
og herredsfoged samt borgmester i Grenå. 1895 herredsfoged i Vinding 
Herred, hvorfra han tog afsked og flyttede til Frederiksberg. 
Brendstrup var en elskværdig og omgængelig mand og en dygtig embeds-
mand, der havde orden i sine sager og ledede byens anliggender godt. Han 
tog ikke aktivt del i byens offentlige anliggender og gik helst uden om alt, 
hvad der ikke direkte vedrørte hans embede. Som borgmester, skifteforval-
ter o.s.v. var han særdeles velskikket, som politimester og dommer derimod 
vistnok noget for lempelig, således at han så igennem fingre med adskilligt 
og ikke satte tilstrækkelig kraft ind på forbrydelsernes opklaring. Han admi-
nistrerede derfor også den del af sit embede med forbavsende små udgifter, 
så det endog vakte forbavselse på højere steder.

I hans embedstid indtraf i omegnen en mængde uopklarede brande. Mand 
og mand imellem sagde man (vel nok med en del overdrivelse), at mange 
af egnens landmænd, der sad dårligt ved gårdene, sved dem af for at kunne 

Lillegade 50. Den gamle Borgmestergård. Foto 1949.



206

hæve assurancen. At man også i ministeriet havde opmærksomheden hen-
vendt derpå, beviser beskikkelsen af højesteretsassessor G. A. Jensen som 
kommissionsdommer til opklaring af disse brande.

Brendstrup kom til Grenå i en i politisk henseende såre vanskelig tid, 
men han ledede med dygtighed og loyalitet forhandlingerne med begge de 
stridende parter. Et godt bevis herfor har man fra valgdagen d. 28. januar 
1887. Kort før var de første af de forhadte, blå gendarmer kommet hertil, 
bl.a. formodentlig for at sørge for ro og orden ved valghandlingen. Borgme-
steren gav dem imidlertid ordre til ikke at forlade rådhuset uden hans direk-
te tilsigelse. Det vakte vælgernes udelte tilfredshed, og valget forløb uden 
episoder af nogen art. Efter afslutningen udbragte en af Venstres førere med 
forsamlingens tilslutning et leve for borgmester Brendstrup og motiverede 
det med borgmesterens dygtige og upartiske ledelse af valget og med, at han 
havde skånet vælgerne for synet af gendarmerne.

Brendstrup var født i Frederiksværk og opkaldt efter en derboende stor-
købmand og fabrikant ved navn Knud Arent Larsen, hvis virksomhed hans 
fader havde forpagtet efter at fabrikanten havde trukket sig tilbage og købt 
godset Arresødal, hvor han tilbragte sine senere år. Ægteparret døde barnløse 
og efterlod en uhyre formue. En række 
personer, som har testators fulde navn 
til fornavn, betænktes i testamentet med 
meget store gaver. En af dem var den 
Grenå borgmester.

I begyndelsen af 1895 forlod 
Brendstrup Grenå, idet han udnævntes 
til herredsfoged i Vinding Herred. Med 
hans afrejse er Borgmestergårdens saga 
som sådan ude.

Borgmester- og herredskontoret flyt-
tedes under hans efterfølger C. E. Rothe 
til Lillegade nr. 24 (hvor nu Brugsfor-
eningen) og kort efter til Østergade til 
den nuværende embedsbolig for dom-
meren, som opførtes 1898.

I 1891 havde skolebestyrer Bertelsen 
solgt gården til en fhv. direktør A. Jensen 
fra København, efter i forvejen at have 
frasolgt en strimmel af havens vestlige del til naboen, smed Christensen. Det 
er omtrent det stykke, hvor Vestbanegade nu ligger.

Et par år efter (1893) tilbagekøbte Bertelsen skolebygningen og den dertil 
hørende have, medens direktør Jensen vedblev at være ejer af Borgmester-
gården. Da Brendstrup i 1895 rejste fra Grenå, solgte direktør Jensen den 
gamle gård til redaktør J. Skjødsholm.

K. A. Brendstrup.
Borgmester og byfoged 

i Grenå 1883-95.



207

Jakob Pedersen Skjødsholm
Født i Jetsmark 11. januar 1862. Død i Århus 2. maj 1928. Redaktør af 
Grenå Folketidende 1887-1906. Borgerskab som bogtrykker s. st. 18. no-
vember 1889. Stifter af Grenå Folkebank 1907, af Djurslands Landmands-
bank 1909. Medstifter af Grenå Andels Svineslagteri 1904, af Grenå-Gjer-
rild banen 1917. G. m. Johanne Henriette Møller. Hun døde 7. februar 
1895 (31 år gl.)
Ved hans død skrev Grenå Folketidende følgende nekrolog:

J. Skjødsholm var født 11. januar 1862 i Jetsmark som søn af husmand 
Peter Markvard Sørensen, senere Skjødsholm. Efter konfirmationen tog han 
præliminæreksamen og ernærede sig derefter i et par år som journalist ved 
københavnske dagblade og havde samtidig nogen beskæftigelse på et sagfø-
rerkontor.

I 1887 kom Skjødsholm til Grenå som redaktør af Grenå Folketidende, 
der ejedes af enkefru Rosenberg. Han var kun 25 år gammel, men allerede 
året efter købte han bladet med trykkeri for 15.750 kr. Han viste sig hurtigt, 
trods sin unge alder, at være en habil bladleder og samtidig en dygtig forret-
ningsmand, og da han tillige var en udpræget kampnatur, der brugte stærke 
ord og stærke midler for at fremme sine formål, stod der i hans redaktions-
periode stærkt gny om bladet, som i disse år gik godt fremad.

1906 solgte Skjødsholm efter mange skærmydsler med det stedlige Ven-
stre bladet til redaktør G. Chr. Odense (senere Roskilde), og året efter starte-

Vestbanegade med en fløj af den gamle Borgmestergård, nu Grenå Folketidende. 
Bygningen fredet ved deklaration fra staten 1937. Foto 1949.
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de han Grenå Folkebank, som senere fik navnet 
Djurslands Landmandsbank, hvis administre-
rende direktør han blev fra starten. Også som 
bankdirektør viste han sig, trods manglende fag-
lig uddannelse, i besiddelse af en vis dygtighed, 
og da han tillige var energisk og pågående, ofte 
hensynsløs, og forstod at knytte mange gode 
forbindelser til banken, lykkedes det ham i løbet 
af få år at arbejde banken op til en efter tidens 
og egnens forhold ret anselig størrelse. Samti-
dig hermed greb han ind i mange andre forhold 
og gjorde på adskillige områder sin indflydelse 
gældende. Rastløs og initiativrig var han som få, 
og selv om han grundet på visse karakterejen-
dommeligheder aldrig blev egentlig populær, 
spillede han i mange år en fremtrædende rolle 
i byens og omegnens liv. Navnlig i pengesager 
havde man stor tro til hans evner, og det var i de år en almindelig antagelse, 
at alt, hvad Skjødsholm rørte ved, skulle give penge.

I de første år af verdenskrigen stod han på magtens tinde. Hans bank vok-

Fra Grenå-Gjerrild banens indvielse 26. juni 1917. Æresporten ved omdrejningen til den 
nyanlagte Vestbanegade. - Lige ud for Folketidendes hjørne ses tømrermester A. Bilde med 
det hvide hår og hilsende med hatten. Bagefter går borgmester Vogelius.

J. Skjødsholm, 
Grenå Folketidendes redaktør 

1887-1906.
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sede med rivende - alt for rivende - fart, og selv var han en meget formuende 
mand, der spændte over mange felter.

Men da spekulationernes vilde dans begyndte, gik det galt. Her som så 
mange andre steder kom banken med, ja blev forgrundsfigur i spekulationen, 
og her svigtede Skjødsholms ellers klare blik og sunde omdømme ganske. 
Det er let nok at være bagklog, men bagefter kunne i hvert tilfælde alle se, 
at Skjødsholm burde have holdt igen. Men her tog han altså fejl skæbne-
svangert fejl. I stedet for at dæmme op hvirvledes han selv ind i dansen, og 
i foråret 1922 fik det hele en brat og trist ende. Banken måtte standse sine 
betalinger og træde i likvidation. Aktiekapital og reserver, ca. 1 mill. kr. var 
tabt, godt l mill. kr. af sparernes indskud var gået med, og Skjødsholm gik 
som en ruineret og nedbrudt mand under sammen med sit livsværk, banken, 
og måtte senere vandre i fængsel.

Alt dette, der ramte mangfoldige mennesker hårdt, betød et føleligt skår 
i egnens velstand. Skjødsholm selv forstod aldrig rigtig, hvad der var sket. 
Han følte sig ramt af en uretfærdig skæbne og henlevede sine sidste år i År-
hus i banksammen-bruddets skygge.    G. A.

Tiden efter 1906
Vi vender tilbage til 1906, da Skjødsholm solgte Grenå Folketidende med 
tilhørende bygning til redaktør G. Chr. Odense. Købesummen var 81.000 kr. 
Redaktør Odense udgav kun bladet i to år og redigerede det ikke selv. Han 
solgte i 1909 virksomheden til bladudgiverne L. P. Nielsen og N. Forthoft, 
Varde, for 113.000 kr. Sidstnævnte blev eneejer i 1915. Han moderniserede 
trykkeriet og udvidede formatet. Abonnementstallet steg i hans tid fra ca. 
1400 til ca. 2000. 

Forthoft, der ligesom Skjødsholm 
var en mand med store planer og mange 
idéer, tog ikke videre del i det redakti-
onelle arbejde, som mest blev overladt 
til hans medredaktør Gustav Andersen. 
Men desto mere var han optaget af sto-
re planer for byens vækst og udvikling. 
To af de mange foretagender, ved hvis 
start han var en af topfigurerne, var Gjer-
rild banen og Badehotellet ved Grenå 
Strand. Han var tillige en ivrig og ved-
holdende forhæmper for en færgeforbin-
delse med Sjælland over Hundested, en 
plan som det dog ikke lykkedes ham at 

Grenå Folketidendes hjørne. 
Foto 1949.
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få gennemført og hvortil tiden og forholdene endnu ikke dengang var mod-
ne. Ligesom Skjødsholm var Forthoft i krigsårene 1914-18 en af de ivrigste 
børsspekulanter og engageret med overmåde store pengebeløb. Efter sam-
menbruddet af Djurslands Landmandsbank, gennem hvilken han navnlig 
havde spekuleret, var han ruineret og måtte i 1922 afstå blad og bygning til 
bankens likvidationsudvalg. Redaktør Gustav Andersen, der siden 1915 hav-
de været knyttet til bladet som medredaktør, overtog samtidig den ansvarlige 
ledelse og videreførte bladet. 19. maj 1928 blev bladet overtaget af Venstres 
organisation i Grenå kredsen, men organisationen vedtog samtidig at over-
drage bladet til redaktør Andersen, der siden da har været både dets udgiver 
og ansvarhavende redaktør. Fra en lille, spæd spire er Grenå Folketidende i 
løbet af 75 år vokset op til at blive egnens førende blad. Fra at være et blad, 
som ved sin udæskende optræden lå i stadig strid med borgerskabet, er det nu 
blevet byens avis. Hvad den politiske linie angår, så har bladets politik altid 
været Venstres. I 70’erne, 80’erne og 90’erne fulgte Folketidende ligesom 
kredsens to rigsdagsmænd  Bønløkke og Pedersen-Nyskov - altid Bergs po-
litik, og bladet kom derfor i skarp modsætning til det mere moderate Venstre.

Efter 1894 fulgte bladet Reformpartiet, efter bruddet i 1905 den I. C. 
Christensenske Venstregruppe.

Fra 1931 er redaktør G. Andersen tillige ejer af bygningen.
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Lillegade nr. 48 Ældste
brandf. 1761.

Nr. 91.
Rasmus Jensen Kiær.

Den tidligere private realskole
Den private realskole, opført 1883.
Nu, De gamles Hjem.
Matr. nr. 9 a.

Her lå ved brandtaksationen i 1761 en gammel, ènlænget, stråtækt bygning 
på 6 fag. Den ejedes og beboedes af Rasmus Jensen Kier. Efter hans død 
solgtes huset i 1764 til købmand Jens Fævejle Høj og i 1771 til købmand 
Hans Wentzel Chirnich, som blev gift med genboen, Michel Maus datter. 
Han overtog senere svigerfaderens forretning, og huset her overdroges i 
stedet for til svigermoderen, der fik skøde i 1778. Endelig solgtes det så i 
1801 til naboen mod vest, den førnævnte kaptajn Knud Krey. Han lod byg-
ningen nedrive og grunden omdanne til have. Byggepligten opfyldte han 
ved at opføre en sidebygning i sin egen Gård. 

Denne have fulgte så Borgmestergårdens skiftende ejere. Da borgmester 
Krabbe i 1883 forlod byen, solgte han både gård og have til skolebestyrer 
J. Bertelsen. Gården udlejede Bertelsen straks til borgmester Brendstrup, 
men haven udskilte han som en parcel for sig, og her opførte han en ny 
skolebygning, hvortil han flyttede sin realskole.

Det vil vistnok være rimeligt her først at give en kort skildring af

Den private realskole opført 1883 i et hjørne af borgmester Krabbes tidligere have. 
Foto ca. 1910. 
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Grenås private skoler
Det er i Grenå Bys Historie fortalt, at der allerede omkring 1840 eksiste-
rede privatskoler både for drenge og piger, og at disse skoler gav en mere 
udvidet undervisning end den, som den offentlige skole bød på. Cand. phil. 
Ludvig Hansen havde et drengeinstitut og frk. Emilie Kyhl et institut for 
piger. Begge meddelte - på grund af forholdsvis beskedne elevantal i klas-
sen og gode lærerkræfter - efter helt pålidelige vidnesbyrd en god under-
visning, og eksisterede i en meget lang årrække, student Hansens skole til 
1873 og frk. Kyhls til 1874.

Pigeinstitntet fortsatte derefter med skiftende lærerinder og under me-
get vekslende former århundredet ud. Efter frk. Kyhl kom frk. Jørgensen, 
frk. Lindberg, frk. Lyngbye og frk. Richter. Skolen kulminerede lidt før år-
hundredeskiftet med opførelsen af Pigeskolen på Vestergade, der stod fær-
dig i 1896. Den var opført af en lille kreds af borgere, som havde pigebørn 
i skolen. Der var gode, lyse lokaler, beskedne børnetal i klasserne og gode 
lærerkraefter. Men skolen ophørte efter få års forløb, fordi driften blev for 
dyr i forhold til elevantallet, og flere og flere af pigerne gik igen over til 
realskolen. Bygningen udlejedes til privat lejligheder og blev senere solgt.

Student Hansens skole eksisterede i ca. 33 år, indtil han i 1873 trak sig 
tilbage fra skolevirksomheden. Skolen havde alle dage i nogen grad været 
en forberedelse til Latinskolen og givet undervisning i sprog og matematik. 
Men det var dog ikke nær alle eleverne, som havde studentereksamen som 
mål. Da nu student Hansen havde hørt op, prøvede de skolesøgende dren-
ges forældre at videreføre skolen under en ny lærer. Man antog cand. phil. 
A. Beyer. Året efter kom seminarist Kirkegård og endelig næste år cand. 
theol. A. Pommerenche. Men det var uden held. Først da apoteker Hoff-

I. Bertelsen og frue.
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meyer og toldforvalter Wismer i 1877 fik bevilget et andragende til byrådet 
om et lille årligt kommunalt tilskud til skolens grift og ansatte translatør I. 
Bertelsen som skolebestyrer, skete der en forandring til det bedre.

Iver Bertelsen
Født 4. maj 1846 i Åstrup sogn i Sønderjylland. Død i Horsens 23. juli 
1924. Studentereksamen og translatør eksamen. Begyndte sin virksomhed 
som lærer 1869. Overtog Grenå Realskole 1. oktober 1877. Opførte den 
nye skolebygning 1883. Forlod Grenå 1899. Gift 1) med Ane Cathrine 
Winther, d. 21. november 1886 (38 år) 2) 13. september 1887 m. Kirstine 
Andersen født Sabroe, f. 2. februar 1858, død 20. december 1932.
Om Bertelsens antagelse til bestyrer for den private skole har fru Bertelsen 
engang fortalt mig et meget betegnende træk. Det var apoteker Hoffmeyer, 
som havde hovedindflydelsen ved spørgsmålet om antagelse af skolebe-
styrer. For ham præsenterede Bertelsen sig derfor straks. Hoffmeyer var 
en stor menneske kender og en meget klog mand. Han gav sig i samtalens 
løb til at diskutere om undervisningsprincipper med den nye ansøger. Han 
fremdrog bl.a. de gode sider ved de moderne, frie, grundtvigske skoletan-
ker om børnenes ret til selv at være medbestemmende ved undervisningen 
og til at være fri for tvang. Efter at Bertelsen havde hørt på apotekerens 
udvikling, svarede han kort og godt, at hvis det var en sådan fri skole, man 
ønskede, så var han ikke den rette mand, men kunne lige så godt straks 
trække sin ansøgning tilbage. Hertil svarede apotekeren med et lunt smil, 
at det var netop den undervisning, man ikke ønskede. Den havde man prø-

Realskolen opført 1883 og Trampenbergs hjørne.
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vet tilstrækkeligt under de tre forgængere og kun til såre ringe tilfredshed. 
Herefter blev Bertelsen antaget. Han begyndte som bestyrer, men overtog 
snart efter selv skolen, som da lå i Markedsgade nr. 25 b. Bygningen havde 
Bertelsen købt 1878. Skolelokalet lå i bagbygningen, medens skolebesty-
reren havde lejlighed i forhuset ud mod Markedsgade.

I modsætning til forgængerne, som havde været præget til overmål af 
Kolds og Grundtvigs friskoletanker, og som ubetinget ikke havde haft suc-
ces, fordi der manglede disciplin, satte Bertelsen sig fra første færd det mål 
at meddele en virkelig grundig real-undervisning med afsluttende eksamen 
for øje. Bertelsen fik efter få års forløb ret til at holde præliminæreksamen, 
først af lavere, siden af højere grad. Lokalerne i Mogensgade blev hurtigt 
for små, og i 1883 opførte Bertelsen, som tidligere nævnt, den nye, udmær-
kede skolebygning ud mod Lillegade. Elevtallet, som i 1877 havde været 
23, voksede hurtigt, så det i løbet af ti år var omkring ved 100. Det varede 
ikke længe, inden også udenbys elever søgte skolen. Nogle af dem boede 
som pensionærer i skolebestyrerens hjem i den nye bygning. Nederste eta-
ge i denne var indrettet til skolelokaler, lste sal til bestyrerbolig og tageta-
gen bl.a. til værelser for nogle udenbys elever og for enkelte ugifte lærere.

Bertelsen ledede skolen med fast og sikker hånd. Han var en udpræget 
eksamens-terper og havde evne til ved suggestive spørgsmål at få selv de 
mindre dygtige elever til at opnå gode eksamensresultater. Han havde for-
ståelse af, at en sag ikke alene har en ideel, men også en økonomisk side, 
og dette var sikkert grunden til, at han i løbet af så kort tid fik skolen drevet 
frem til at blive en betydende faktor i vor lille by ved siden af, at den var 
kendt viden om som en skole, der stod med fine eksamensresultater. Da 
skolen stod på sit højeste, havde den 150 elever. Det gjorde Bertelsen til en 
velhavende mand, hvilket vel nok er ret enestående i det fag.

Om Bertelsens personlige undervisning og form for lærergerning er der 
ikke meget godt at sige. Den var af en ret håndfast art, og han var just ikke 
elsket som lærer. Se f.eks. professor Aug. Kroghs udtalelse tidligere. Det 
modsatte gjaldt hans hustru. Hun var som ung enke kommet til skolen som 
lærerinde. Et par år efter blev hun gift med bertelsen, da hans første hustru 
døde. Hun havde ingen børn og fortsatte som lærerinde i underklasserne. 
Fru Bertelsen var en meget dygtig og særdeles elsket lærerinde med frem-
ragende pædagogiske evner.

Ud over skolevirksomheden havde Bertelsen mange interesser. Han var 
således i de politiske kampår stærkt fremme i striden på Højres side og 
stod som formand for den konservative forening, lige til han forlod byen. 
Denne formandspost gav ham dog adskillige knubs, bl.a. fordi han ikke var 
bange for at optage en snak om politik med folk af anden partifarve. Ja, 
Bertelsen gik endogså - til dyb forargelse for borgerskabet så vidt, at han 
ofte standsede typograf Blomberg, datidens rødeste socialist i Grenå, og 
slog en sludder af med ham om politiske spørgsmål.
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Som født sønderjyde var det ganske naturligt, at han også var meget 
interesseret i det sønderjydske spørgsmål og var en af lederne inden for 
foreningen her i byen. Det prægede tillige hans undervisning, og jeg kan 
huske, at hans glansnummer var H. P. Holsts digt Den lille Hornblæser, 
som han tit og gerne læste op for os i timerne. Bertelsen var på flere måder 
en god og hjælpsom mand og småfolks sande ven, og ingen henvendte sig 
forgæves til ham om råd eller hjælp. Skolegerningen interesserede ham i 
hans senere år mindre og mindre, han var meget forsømmelig med sine 
timer og mere og mere optaget af politik. Til almindelig forbavselse købte 
han i 1898 en avis i Esbjerg, endda et Venstreblad, og flyttede dertil.

Skolen havde i årenes løb haft adskillige dygtige lærerkræfter. Der kun-
ne bl.a. nævnes lærer Andersen, der senere blev overlæreri Hobro, Åke 
Nielsen, som kom til Esbjerg, Dines Hansen (Islev), som kom til Skelskør 
og cand. theol. M. Laursen, til hvem Bertelsen ved sin afrejse solgte skolen 
og skolebygningen.

Bertelsens bladmæssige og politiske virksomhed i Esbjerg blev en 
komplet fiasko. Som redaktør var han ganske uegnet, navnlig i en by som 
Esbjerg. Uforudsete grunde stødte til, og efter få års forløb måtte han sælge 
Esbjerg Avis og forlade byen, skuffet og ribbet for sine i Grenå tjente pen-
ge. Han eller rettere fru Bertelsen, der var meget yngre end sin mand, drev 

Markstræde med realskolebygningens gavl, gymnastiksalen og skolens have. 
Foto ca. 1915.
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atter i en række år skolevirksomhed i forskellige byer, sidst i Horsens, hvor 
de blev boende til deres død.

Den private realskoles sidste år
Cand. theol. M. Laursen, som i en år række 
havde været en dygtig og velanskrevet lærer 
hos Bertelsen, købte altså skolen i 1898 til en 
ret høj pris og førte den videre. Der oprettedes 
en forberedelsesskole for småbørn og bygge-
des til brug for disse klasser en lille sidebyg-
ning i haven. Men det blev en vanskelig opgave 
at drive skolen rentabelt. Dertil bidrog, at den 
nye Pigeskole i Vestergade straks tog en del af 
de kvindelige elever. Der var flere årsager, som 
der andetsteds er gjort rede for. Men den vig-
tigste var mellemskoleloven af 24. april 1903, 
som rundt i landets købstæder vakte ønsker om 
oprettelse af kommunale mellemskoler. Der 
voksede også heri Grenå en meget stærk stem-
ning frem for oprettelse af en sådan, tilmed da 
den kommunale borgerskole trængte stærkt til 
en udvidelse. Efter lange forhandlinger endte 

Marksntræde med den i 1938 opførte nybygning til De gamles Hjem 
opført på gymnastiksalens grund. Foto 1950

Realskolebestyrer M. Laursen, 
f. 29. januar 1870, cand 

theol. 1892. Lærer ved Grenå 
Realskole s. å. Skolebestyrer s. 
st. 1898-1908. Derefter lektor i 

Odende. R. af D.
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det med, at kommunen købte den private realskole af skolebestyrer Lau-
rsen, da der selvsagt ikke kunne trives 2 mellemskoler i en lille By som 
Grenå. Overtagelsen fandt sted til  Sommerferien 1908. Nogle af privat-
skolens lærere søgte og fik ansættelse ved det kommunale skolevæsen her, 
andre søgte embede andetsteds. Cand. Laursen blev medforstander ved frk. 
Winthlers Gymnasium i Odense, senere lektor ved St. Knud Gymnasium 
samme sted.

Skolen fortsatte nogle år i de gamle lokaler som kommunal mellem- 
og realskole. J. P. Juul blev overlærer for det samlede skolevæsen. Den-
ne ordning viste sig dog snart uheldig, og kommunen lod opføre en ny 
skolebygning til mellem- og realskole i forbindelse med skolekomplekset 
på Vestergade. Den blev taget i brug august 1912. I den gamle realskole 
indrettedes kæmnerkontor i en del af stueetagen, og 1ste salen udlejedes til 
privatlejlighed. Da købmand Vogel i 1916 skænkede byen sine store sam-
linger af oldsager og antikviteter som begyndelse til et lokalt museum, fik 
disse lokale i gymnastiksalen ud mod strædet. Samlingerne ordnedes under 
ledelse af museumsinspektør Jensen fra Viborg og åbnedes for besøgende 
20. juni 1917.

Realskolens lærerpersonale juli 1908 ved skolens ophør som privatskole. Siddende nr. 2 fra 
højre skolebestyrer M. Laursen. Yderst til venstre H. C. Christiansen, senere cand. jur. og 
undervisningsinspektørens assistent.
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De gamles Hjem
Således stod sagerne nogle år. Men hen i 20’erne fremkom planer om at 
oprette et hjem for de gamle i Grenå. For at fremskaffe en bygning dertil 
på den mest sparsommelige måde besluttede byrådet at omlave den gamle 
realskole til dette brug. Kæmnerkontoret flyttedes til en lille bygning på 
Mogensgade, der fik navnet Administrationsbygningen. Købmand Vogel 
skænkede en smuk gammel bygning på Søndergade til museet, som straks 
flyttedes dertil. Skolebygningen og gymnastiksalen omdannedes med det 
nye formål for øje, og 12. marts 1925 blev De gamles Hjem taget i brug. 
Der var plads til 27 gamle mennesker, men som forudset blev pladsen snart 
alt for lille. I 1938 blev gymnastiksalen nedrevet, og en stor nybygning 
opførtes på pladsen. Den indviedes 20. november 1938 og gav bolig for 36 
gamle og et personale på 10 personer. Allerede nu er den igen for lille, og 
der planlægges udvidelse.
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Lillegade nr. 46 Ældste brandf. 
nr. 92.

Sr. Jens Pedersen Høg
oprindelig sammen-

hørende Lillegade 44.

Tidl. C. F. Lunds enkes boghandel.
Nu 46 a snedkermester Andreasen.
Nu 46 b savskærer Eske Holm.
Matr. nr. 52.

Om den gamle købmandsgård, som lå her, og som i lange tider tilhørte 
slægten Broge og senere købmand og boghandler C. F. Lund, findes ingen 
oplysninger, som går længere tilbage end til brandtaksationen i 1761. Den 
oplyser, at her lå en trelænget gård, middelmådig, hverken nye eller gam-
mel biugning, deels teigl, deels stråe tæcke. - Der er et forhus til gaden på 
22 fag, et sidehus langs med èn gyde indrettet til lade, stald og port 18 fag 
og et tværhus i gården til pakhus, stald m.m. 17 fag. Taksationssum er 790 
rdl. Det vil sige en af de allerhøjest takserede gårde i byen. Betegnelsen 
middelmådig, hverken gammel eller ny viser med tydelighed, at gården har 
været ældre end fra 1751 og altså ikke har været ramt af den store brand, 
hvad i øvrigt også vides fra selve brandforhørene. Den har antagelig været 
opført omkring 1720-30 og har omfattet hele arealet fra Markstræde og op 
til nuværende blikkenslager Johansens Gård.

Købmand Jens Pedersen Høy, der var født her i Grenå, tog borgerskab 
14. januar 1722 og døde 4. marts 1763. Gift 1) Birgitte Andersdatter Ring, 
gift 2) Anna Andersdatter Basse. Begge var købmandsdøtre her fra byen. 
Jens Høy ejede foruden nærværende yderligere en gård og et par lejehuse 
på Storegade og en lejevåning kaldet De syv Møller på Lillegade nr. 34. 
Disse 4 ejendomme brændte alle i 1751, men opbygges snart efter. Jens 
Høy var en meget velstående mand. I skattelisten 1757 står han for 1 rdl. 4 
mark i byskat og er byens næsthøjeste skatteyder. I 1774 afhændede Jens 
Høys enke gården til sønnen Jens Fævejle Høy, som allerede et par år efter 
solgte den og forlod byen. Køberen i 1776 var

Hans Pedersen Broge
Skipper og købmand. Født i Grenå ca. 1741, d. 22. juli 1824 (83 år gl.). 
Borgerskab 25. marts 1771. Eligeret borger og stadshauptmand. Gift 1) 
12. november 1774 m. Anne Sophie Breegård f. 1755, d. 11. februar 1796. 
Gift 2) 2. november 1796 m. Anne Kleitrup Broch f. 1767. d. 8. juli 1837.
Hans Broge, som i et halvt århundrede var en af byens allermest kendte og 
ansete købmænd, var søn af vognmand Peder Hansen Broge, som boede 
på hjørnet af Østergade og Torvet. Muligvis er han en efterkommer af den 
familie Brog, som i 1682 nævnes som ejer af Fuglsangboderne. Han var 
opdraget hos degnen i Hemmed, med hvis datter han senere blev gift. Hans 
Broge havde en lykkelig hånd til at få alt, hvad han rørte ved, til at gå. Han 
købte i tidens løb en mængde jorder på Grenå Mark, således at han var 
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ejer af 30 tdr. sædeland foruden eng. Han ejede i en række år de to smukke 
købmandsgårde på gadens modsatte side, nr. 39 Aftenstjernen og nr. 47 
Michel Maus Gård (nu E. K. Møller). I 1795 købte han den tredje sto-
re købmandsgård, Brochernes Familiegård på Søndergade (nu Købmand 
Skovs), men solgte den straks med fortjeneste til generalkrigskommissaer 
Chr. de Fi scher og beholdt, endda de til gården hørende jorder. Han havde 
en søboe ved stranden og foruden sit eget skib part i et par andre. Han var 
stadshauptmand, d.v.s. kaptajn i borgervæbningen og eligeret borger. 

Men tidligt mistede Hans Broge sin hustru. Hun døde få dage efter, at 
have bragt sit syvende barn, en lille pige, til verden. Fra hendes begravelse 
er bevaret et mindeblad. Det var dengang skik, at et sådant forfattedes af 
degnen eller en anden skrivekyndig mand. Det blev så, skrevet eller trykt 
enten på papir eller på silketøj, omdelt til den afdødes familie og venner. 
Mindebladet her var håndskrevet og lyder således: 

Vort Hjertes Glæde holdt op; vor Dands er vendt til Sorg, vort Hoveds 
Krone er affalden. (jerem. Begr. 5, 15). Så må vel det hus udbryde, som nu 
sørgende savner en moder, forsørgerske og garde. [Guard d.v.s. vogterske].

Den i live velædle, gud og dyd-elskende madame Anne Sophie Bred-
gård, som først såe lyvsedi Hemmed d. 28. novbr. 1755, frembragte til 
lyvsed iet lyksaligt 22 års ægteskab med velædle og højagtbare hr. Hans 
Pedersen Broge, renome-
red negociant i Greenåe, 8 
børn, af hvilke 4 sønner og 
3 døttre tilligemed faderen 
vemodig beklage hendes 
tidlige bortgang. Hvo vid-
ner ikke, at hun lignede 
den duelige qvinde som 
salomon beskriver (ordspr. 
31 C. 11-31 V), idet hun 
på al lovlig måde troelig 
søgte at giøre sin mand og 
børn lykkelige, at fortjene 
agtelse af sit huus-gesin-
de samt alle veltænkende 
næster, og Hun sejrede 
sit Formål. I sin verdslige 

Lillegade nr. 46. F. C. Lunds en-
kes boghandel. Vestlige halvdel 
af Hans Broges iboende gård. 
Foto ca. 1895.
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ombyggelighed var hun dog ikke det jordiske hengiven, thi midt i velstands 
floor, da luerne truede at borttage den, ytrede hun dets overgivelse, om gud 
så behagede. Igjennem så mange beschäftigelser udsåe hun sær tid til at 
anbringe sin ungdom nu i guds-læren, nu i arbejdsomhed, nu i velanstæn-
dighed; af alt slutte vi med grund: Hun var gud kjær, som hastede med at 
hente hende hjem til lyvsed heroven, hvilket skeede ved en salig døød den 
5. februar 1796 i hendes leve alders 41de år.

... Sørgende! sin Mage Tåre, Det står med deres Vel’i Bånd;
Siig, midt i Fredens blide Roe Thon da som hiin ret fromme Viis:
Påkom mig Bitterhed så såre, Gud gav, Gud tog, Guds Navn ske Priis!
Jeg græde må med mine små!
`ja, vel! det er Naturens Sprog, Hun er til Glædens Bolig kommen;
Dets Grund er Kjærlighed. Tænk dog: O! salig i uskyldig Stand!
 O! Vel-Døød er dog hele Summen
Man ser kun straks det Sørgelige; På alt det, som os ynkes kand!
Men tro, Gud havde den i Hånd; Det trøste Dem i Livet frem,
Hun var nu moeden til Guds Riige, At De harlHåb til samme Hjem“.

Bemærkningen om hendes gudhengivenhed, da luerne truede med at 
borttage hendes velstands floor, hentyder til ildebranden hos naboerne i 
Den gamle Borgmestergård 18. januar 1795, da der ifølge brandforhøret 
var aldeles overhængende fare for, at ilden skulle springe over strædet og 
antænde Hans Broges Gård, og da man derfor traf forberedelser til at røm-
me gården. Efter kgl. bevilling fik Hans Broge ret til at hensidde i uskiftet 
bo. Men i god overensstemmelse med den tids skik og brug, varede det 
kun få måneder, før han atter fæstede en brud og altså måtte gøre skifte. 
Aktiverne var 5.110 rdl. og gælden erklærede enkemanden for ubetydelig. 
Den og begravelsesomkostningerne ville han ikke fradrage, uagtet loven 
hjemlede ham ret dertil. Af beløbet tilkom der hver af sønnerne en broder-
lod på 464 rdl. og hver af døtrene en søsterlod på halvdelen, altså 232 rdl. 
Men Hans Broge erklærede ved skiftet, at han af sin egen part yderligere 
ville lægge så meget til, at hver af døtrene fik 400 rdl. 

I 1819, da Hans Broge var 78 år, ønskede han at lægge op og afhændede 
gården til sønnen Niels Broge, der ligeledes var skipper og købmand. Han 
var kort før blevet gift med Anna Sophie de Hemmet, en præstedatter fra 
Lyngby. Men forretningsovertagelsen blev en skuffelse (se heri under Lil-
legade nr. 54), og to år efter måtte den gamle Hans Broge overtage gården 
igen. Tiden fra 1813 og fremefter var jo en uhyre vanskelig tid, som rime-
ligvis har været medvirkende til det uheldige forløb. Købmandshandelen 
var gået stærkt tilbage, og gården indrettedes delvis til lejligheder, som 
udlejedes. I 1824 døde Hans Broge, 83 år gammel. Ved flere auktioner 
bortsolgtes de udstrakte marker og de 3 gårde. Enken købte gården her, 
men delte den i 2 parceller, hvoraf hun selv beholdt den østre. Den vestre 
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halvdel, nærmest ved strædet solgte hun til kobbersmed H. F. Lund. Han 
kunne ikke klare sig, men solgte næste år til landinspektør Kreys enke. 
Efter en række mellemled solgtes gården endelig i 1841 til købmand F. C. 
Lund. I hans og hans hustrus eje blev den derpå indtil omkring år 1900.

Frederik Chr. Lund
Født 18. oktober 1810, d. 19. december 1846. Borgerskab som Købmand 
16. maj 1838. Kæmner 1840-46. Kollektør i Tallotteriet. Gift 16. maj 1838 
m. Dorthea Jacobine Starck, f. 10. oktober1813, d. 22. juli 1898.
Lund var født på Søndre Mølle. Møllen hørte endnu på det tidspunkt under 
Hessel og faderen, Niels Lund, var mølleforpagter. Få år efter solgte Hes-
sels ejer Møllen og omliggende jorder til J. F. Rødkjær. Niels Lund flyttede 
ind til byen og blev småhandler og opsynsmand ved befordringsvæsenet.

Sønnen F. C. Lund tog borgerskab som købmand 6. maj 1838 og holdt 
samme dag bryllup med Dorthea Jacobine (kaldet Bine) Starck. Hun var 
født på herregården Bannerslund ved Frederikshavn som datter af toldin-
spektør H. W. Starck i Grenå og Anna Margrethe Brøndum Schmidt. Efter 
et par års forløb købte de gården, hvorom her tales, og flyttede ind. Samti-
dig begyndte Lund foruden sin kolonialhandel at drive lidt forretning med 
bøger. Der havde hidtil ikke været nogen boghandel i Grenå. Folk læste 
ikke meget, og almanakken, som var den mest udbredte bog, kunne man 
få hos købmændene. Boghandelen har sikkert til en begyndelse kun været 
lidet indbringende, men da Lund tillige var kollektør for tallotteriet, en 
forgænger for klasselotteriet, og fra 1840 byens kæmner, kunne det nok 
gå rundt.

Lund var en meget svagelig mand. Han havde tuberkulose - tæring, som 

Boghandler F. C. Lund,
f. 1810, d. 1846.

Fru boghandler Bine Lund,
f. 1813, d. 1898.
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man dengang sagde - og var selv klar over, at hans time kunne slå når som 
helst. Han døde ved juletid 1846. Kæmnerbestillingen overgik til købmand 
I. B. Møller, medens enken beholdt boghandelen og kollektionen.

Bine Lund
var en sund og ligevægtig natur, en dygtig, praktisk og begavet kvinde med 
et muntert sind. Forretningen kom nu til at hedde F. C. Lunds Enkes Bog-
handel, men folk i byen sagde som regel Bine Lunds Boglade.

Husets førelse og pasningen af de fire små børn lagde selvfølgelig be-
slag på en stor part af hendes tid og kræfter, og der måtte derfor holdes 
bestyrer i butikken, der ret snart var gået over til udelukkende at være bog-
handel. En af disse bestyrere var Vilhelm Hansen fra Stege, som i 1860 
tiltrådte pladsen og forblev deri en snes år, indtil han i 1879 etablerede sig 
på Torvet.

Et par år senere kom Ib Valeur Fausbøll. Han var født i 1857 på Nør-
agergård ved Hobro. Hans moder var søster til urmager Valeur, som boede 
lige over for på gadens søndre side, og datter af pastor Valeur i Ørum. 
Fausbøll var en original og blev snart kendt af alle i byen. Han havde et 
skarpt øje for folks pudsigheder og forstod at omsætte sine iagttagelser i 
ord. Han var meget vittig og samtidig en smule giftig både i mund og pen. 
Fausbøll havde en lille poetisk åre og forstod især at forme en vise af lokal 
art. Han var derfor en søgt mand og skrev bl.a. til håndværkerforeningens 
fastelavnsfester hele små lokale revyer, hvis sange altid havde en ulastelig 
facon og kunne gøre sig også på tryk. Han var tillige en af byens tidligste 
amatørfotografer. Fausbøll hav-
de et noget skrøbeligt helbred, 
men blev i alle måder passet godt 
hos madam Lund. Han blev da 
også hos hende, indtil hun døde, 
og overtog derefter Forretnin-
gen, som han straks flyttede til 
en anden butik. Fausbøll ægtede 
på sine ældre dage sin kusine, 
enkefru Ane Bruun, født Valeur, 
men døde efter få års forløb 5. 
juni 1901. Omtrent samtidig 
med Fausbøll kom frk. Mathilde 
Ring, datter af afdøde lærer Ring 
i Enslev, til fru Lund. Frk. Ring 

Boghandler Ib Valeur Fausbøll, 
født 1857, død 1901.
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bestyrede navnlig lotterikollektionen, men hjalp også med i bogladen. Al-
lerede en snes år før havde madam Lund oprettet et lejebibliotek, som i 
mange år benyttedes flittigt af byens og omegnens beboere. Det var, da det 
var størst, på ca. 4000 bind, så kvantiteten var betydelig nok. Som alle de 
ældste forretninger i Grenå havde boghandelen ikke nogen egentlig butik, 
men blot et par ganske almindelige stuer. Der var en egen gammeldags 
hygge bag bindingsværksmurene i de lave stuer. I den forreste af dem var 
endnu bjælkeloftet bevaret fra bygningens ældste tid. I den var lejebiblio-
teket anbragt. Der var reoler fra gulv til loft langs alle vægge. I den næste 
stue, den egentlige boghandel, stod i midten et rundt bord, hvorpå de sidste 
nyheder var fremlagt. Bagved var disken.

Madam Lund holdt sig næsten altid hjemme. Hun gik aldrig tur, det 
brugte man jo nu forresten så godt som aldrig i ældre tid. Hun gik i det hø-
jeste en gang imellem op til Starcks, Kruses eller Nobels, som var hendes 
slægtninge og nære venner. Bine Lund sad på sine ældre dage næsten altid 
i bogladen, travlt beskæftiget med sin strikkestrømpe og var glad for at få 
en passiar med kunderne. Hun var kendt af alle, og gamle grenåensere, 
som kom til byen på besøg, glemte sjældent at aflægge en visit hos madam 
Lund. Indtil Vilhelm Hansen etablerede sig, var forretningen byens eneste 
boglade, og der var ej heller brug for flere. At realskolen i 1883 byggedes 
som nabo, var selvfølgelig en vinding. Eleverne kunne før og efter sko-
letid, ja, når det kneb endogså i frikvartererne gå ind i bogladen og købe, 

Mellemstræde med Valeurs gavl. I baggrunden Lillegade 46, tidligere Lunds Boghandel. 
Foto ca. 1910.
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hvad de manglede.
Fru Lund havde tre børn. En søn, Frederik Lund, blev købmand i Ør-

sted, men flyttede senere til Randers. En datter, Frederikke, blev gift med 
godsejer, landinspektør Svanholm, Thygeslund ved Hadsund, og endelig 
var datteren Dorthea Cathrine gift med købmand Chr. Thykier, Hevring-
holm Ladeplads ved Randers. 

Efter fru Lunds død 22. juli 1898 solgte arvingerne gården, og boghan-
delen ophørte, idet Fausbøll, som havde overtaget forretningen, flyttede 
den til Lillegade nr. 24 (nu Brugsforeningen) og et par år efter op i en butik 
i købmand Vogels nyopførte ejendom på Torvet. Gården her købtes 1896 af 
murer Hans Christensen, som i 1906 solgte den til købmand R. J. Christen-
sen. Efter hans fallit blev savskærer Eske Holm ejer i 1916.

Så kom den tid, da den gamle bindingsværksfacade blev nedrevet og 
erstattedes med grundmur og spejlglasruder som ramme om Vestbaneka-
feen. Og endelig ødelagdes i januar 1929 en del af bygningen ved en il-
debrand, hvilket gav anledning til, at den helt blev nedrevet og ombygget. 
Ved denne lejlighed eksproprierede byen en betydelig strimmel af grunden 
til fortovsudvidelse. Dermed forsvandt altså den vestlige halvdel af den ca. 
175 år gamle Høyske Købmandsgård. Af den østre halvdel står derimod 
resten endnu tilbage i gavlen og gårdsiden, medens der allerede længe før 
århundredskiftet var sat ny facade ind.

Mellemstræde 1951. I baggrunden Markstræde med De gamles Hjem og Lillegade 46 b.
Modstykke til foregående.
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Lillegade nr. 44
Østre halvdel

af Lillegade nr. 46.
Udskilt 1826.

Tidl. ejer, exam. jur. J. Harboe.
Nuv. ejer, smedemester Ludvig Laursen.
Matr. nr. 53.

Ved delingen af ejendommen i 1826 beholdt Hans Broges enke, madm. 
Ane Kleitrup Broge, selv den østlige halvdel, altså nuværende nr. 44. Hun 
arvede 1445 rdl. ved skiftet, men en del af pengene medgik til køb af ejen-
dommen, og en del gik til at hjælpe stedsønnen Niels Broges familie, som 
efter at manden var druknet, sad i meget små kår. Madm. Broge udlejede 
snart efter ejendommen og blev husbestyrerinde for byfoged Ågård, hvor 
hun forblev til sin død i 1837 (se Lillegade nr. 50). Ejendommen overgik 
ifølge hendes testamentariske bestemmelse til hendes yngste steddatter, 
Birgitte Broge, som var gift med exam. jur. Jens Harboe.

Jens Jensen Harboe
Født (døbt 5. maj 1787), død 24. april 1863. Exam. jur. 1809. Herredsfuld-
mægtig i Grenå ca. 1809-ca. 1825. Gift 27. oktober 1818 m. Birgitte Broge 
f. 31. januar 1796, d. 23. august 1858.

Lillegade. Til højre ses nr. 46 (tidligere Lunds Boghandel) og et par fag af nr. 44 (tidligere 
J. Harboes ejendom). Foto ca. 1895.
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Harboe var født på Høgholm, hvor hans fader var forpagter. Faderen flytte-
de senere til Århus egnen og forpagtede Konstantinsborg, syd for Brabrand 
Sø. Efter at have taget en fin eksamen som dansk jurist kom, Harboe til 
Grenå som fuldmægtig hos byfoged Ågård. Han gjorde sig hurtigt fordel-
agtigt bemærket.

Allerede 10. oktober 1810 konstitueredes han af amtet til at forestå by-
foged- og skriverembedet i Grenå under Ågårds konstitution som amtmand 
i Randers. Det blev en konstitution som strakte sig over en lang tid. Også 
ved andre lejligheder, som f.eks. ved Ågårds - flereårige administration af 
Godset Scheel (nu Sostrup) efter grev Scheels fallit og statens overtagelse 
af den uhyre store ejendom, fik Harboe atter i lang tid fast konstitution i 
embedet (se i øvrigt Lillegade nr. 50 heri). Man får af embeds bøgerne fra 
den tid et stærkt indtryk af, at Harboe har været en særdeles punktlig og 
dygtig mand, som under byfogdens lange og mange fraværelser har haft 
udmærket orden i embedets sager.

De første mange år af Harboes virketid i Grenå faldt i en periode, hvor 
samfundets økonomiske forhold var rent af lave formedelst den ulykkelige 
pengekrise og statsbankerotten. Udpantning for gæld eller skatter og ud-

Lillegade. I forgrunden nr. 44 (nu smedemester Laursen), derefter Nr. 46 (nu snedkermester 
Andreasen og savskærer E. Holm), hvor bygningen er stærkt rykket ind. 
Yderst nr. 48 (De gamles Hjem). 
Foto 1951. Modstykke til foregående.
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læg i ejendomme hørte næsten til dagens orden. Man fortæller i Harboes 
familie om, med hvor tungt hjerte den unge fuldmægtig gik til disse triste 
embedsforretninger.

I 1816 købte Harboe af et dødsbo en smuk, gammel gård på Storegade 
(hvor nu nr. 12, isenkræmmer Chr. Poulsen). Kort efter ægtede han Hans 
Broges yngste datter Birgitte. At Harboe ikke alene forstod at administrere 
embedets sager med dygtighed, men også sine egne, viser retsprotokoller-
ne med stor tydelighed.

Han købte adskillige ejendommei Grenå by, han købte Kirstineborg, 
den senere Tøstrupgård, som han siden solgte til sin broder, og desuden 
købte han i 1822 Thøstrup Kirke med dertil hørende tienderettigheder, som 
var i hans besiddelse til hans død, og som i mere end 100 år forblev i hans 
efterkommeres eje. Han oprettede kontrakt med ejeren af Gammel Mølle 
om at de i forening skulle indrette et valkeværk i forbindelse med møllen, 
og i Grenå indrettede han en vævefabrik, tæt uden for byens østre port. 
Med hensyn til denne var han i kompagni med en krigsspekulant, købmand 
Niels Kiersgård, der stammede fra Århus, og en klædefabrikør S. Ander-
sen. De opførte en bygning, installerede væve og antog arbejdere. Det blev 
dog en fiasko. Tiden var endnu ikke moden dertil. Efter få års forløb måtte 
forretningen opgives og bygningen blev nedrevet. Dens nøjagtige belig-

Ex. jur. J. Harboes gravsten på 
Grenå Kirkegård. Af Harboe og hustru 

findes intet portræt. 

Jfr. Petrine Boisen, Tante Trine, (død 
1889), Harboes halvsøster, som besty-

rede huset efter hans hustrus død.
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1) En udførlig slægtsbog over Slægten Broge og Harboe er udarbejdet af Carl Svenstrup og udkom 
1932.

genhed lader sig ikke påvise. I 1829 købte Harboe efter svigerfaderens død 
gården Lillegade nr. 47 (nu købmand E. K. Møller) og boede der en række 
år, indtil han endelig flyttede til nærværende gård, hvor han forblev resten 
af sit Liv. Engang i tyverne forlod Harboe herredskontoret, uvist af hvilken 
grund. I folketællingslisten for 1834 skriver han sig som åvlsbruger. Efter 
sigende gav han sig af med at være privat pengeudlåner og havde ikke 
noget særlig godt ry på sig. Af Harboes børn var den ældste datter, Anna 
Sophie gift med malermester Hansted, som senere flyttede til Randers. 
Sønnen Hans Broge Harboe blev tømrermester i Grenå. Han fik hurtigt 
en stor forretning, men gik fallit i pengekrisen omkring 1857. Datteren 
Ane Kleitrup Harboe ægtede snedkermester P. Justesen, Randers. Deres 
søn Jens Peter Justesen er grundlægger af det landsomspændende Grosse-
rerfirma Justesen & Sønner. Han arvede Thøstrup Kirke, som forblev i hans 
og hans slægts besiddelse, indtil den i 1935 overgik til menighedsrådet. 1) 
Efter Harboes død solgte arvingerne i 1864 huset til snedkermester Jørgen 
P. Friis. Han var fra Nimtofte og en slægtning af Harboe. Han boede her en 
række år, indtil han i 1880 byggede ejendommen Lillegade nr. 34 og flytte-
de dertil. Huset her solgte han 1891 til bødkermester C. Christensen. 1904 
auktionsskøde til vognmand Søren Hviid. 1917 Skøde til Smedemester L. 
Laursen.
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Lillegade nr. 42-36 Ældste brandf. 1761
nr. 94.

Rasmus Maus enke
ejende gård og korntoft.

Omfatter hele arealet fra og med blikkenslagerm. Jo-
hansens ejendom og til og med  tømrerm. Kroghs - samt 
de bagved ud til Markedsgade beliggende grunde.
Altså matr. nr. 54, matr. nr. 55 a + b og matr. nr. 56 a 
+ b + c + d.

Hvor nu Lillegade nr. 42 (blikkenslager J. Johansen) og nr. 40 (tidligere 
Gamle Bryggeri) ligger, lå for et par århundreder siden en stor gård. Den 
tilhørende korntoft omfattede arealet, hvor nu gyden og de fire naboejen-
domme ligger, altså Lillegade nr. 38 (cigarhandler Hansen), nr. 36 (tøm-
rermester Krogh) og Markedsgade nr. 29 (Fr. Rathje) og nr. 27 (fabrikant 
Meier). Denne gård med have og toft tilhørte skipper

Simon Christensen Ensløf
Han købte gården omkring 1721. Efter hans død december 1739 beholdt 
enken gården, og først efter hendes død ca. 1750 solgtes den til genboen, 
købmand Rasmus Mau, som ejede og beboede Aftenstjernen.

Eksempel på stavnsbåndet
Om Simon Ensløf eller Enslev, som man nu ville skrive, indeholder ting-
bogen fra 1714 oplysninger om et forhold, som da var meget almindeligt. 

Lillegade nr. 44 med bindingsværksgavlen og et lille kik ind i gården. Til højre et fag af nr. 
42 (blikkenslager Johansen).
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Det drejede sig om bønderkarle, som havde forladt deres fødestavn uden 
pas og tilladelse fra godsejeren, og derved unddraget sig deres pligt til at 
møde til militærtjeneste. De efterlystes da af myndighederne og idømtes en 
streng straf, når de blev pågrebet. Det er dog et ret sjældent tilfælde at træf-
fe på et sagsanlæg imod en bosiddende borger. I tingbogen skrives: Fuld-
mægtigen på Soestrup, Anders Brun, skulle være kommet udi de tanker, at 
Simon Christensen, barnefødt udi Ensløf, ikke skulle på lovlig måde eller 
forud for forordningen om land-militiens begyndelse [d.v.s. 1701. C. S.] 
være kommet fra bemeldte sin fødestavn. Han indstævnes derfor til at gøre 
bevislighed for 1) at han allerede før land-militiens begyndelse var skilt 
fra sin fødestavn, 2) at han har faret til søs og der til hans maysts. tjene-
ste våren enrouleret, og 3) efter lovlig borgerskabs tagelse boet i Grænåe, 
hvilket Brun på sit herskab, høigræfuelig exellentz hr. Græve Reventlou til 
Soestrup, ønsker bevist for tinget.

To af byens mest ansete skippere bevidnede, at det var dem i guds sand-
hed vitterligt, at fornævnte Simon Christensen Ensløf for ungefær 19 år 
siden kom til Grænåe at fare til søs og da fik fare som kok på Jens Bangs 
skibromme [d.v.s. fartøj], hvorpå de selv fore som bådsmænd, og at han 
i ungefær 14 år på eget borgerskab har faret til søs som skipper og svaret 
borgerlig tynge [d.v.s. skatter] i Grænåe, hvorpå vidnerne aflage deres ed 
efter loven. Simon Ensløf klarede altså frisag.

Efter hans død i 1739 beholdt enken gården, men må have ladet den 
ombygge, idet brandtaxationen i 1761 omtaler den som bestående af nye, 
delvis teglhængte bygninger. Gården nedbrændte ikke ved branden i 1751, 
takket være den store toft, som lå øst for bygningerne. Omkring ved 1755 
døde enken, og gården købtes af genboen Rasmus Mau, som ejede Aften-
stjernen.

Hans enke solgte i 1770 Aftenstjernen til sin søn Søren Rasmussen 
Mau, men forbeholdt sig selv den såkaldte Simon Ensløfs Gård, hvortil 
hun flyttede og blev boende resten af sin levetid. Efter hendes død i 1773 
gik den i arv til hendes niece, Else Rasmusdatter Schifter, gift med orga-
nist Rempte. Hun solgte den i 1800 til snedker Carl Gotfried Danckewitz. 
Han delte i 1803 gården i 2 parceller. Den vestlige mindre halvdel på 7 fag 
solgtes til skræder Andreas Fugl, og den østlige større halvdel på 13 fag til 
snedkermester Severin Schou. Tillige medfulgte den store, øst for gården 
liggende Toft, som er omtalt i indledningen. Vi betragter først den vestlige 
halvdel.
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Snedker Danckiewitz solgte altså i 1803 ejendommen, som lå her, til skræ-
der Andreas Fugl. Det bemærkes i skødet, at haven mod nord går helt til 
Stendiget ud mod markerne. Efter Fugls død skøde til skomager og brænde-
vinsbrænder Jens Severin Møller, en af den tids ivrigste ejendomshandlere. 
1837 til madam Karen Lorine Åstrup, gift med forvalter Willum Åstrup. 
1853 skøde til skipper Mikkel Skjødt.

Mikkel Rasmussen Skjødt
Han var født i Århus 1818 og havde borgerskab som skipper af 18. februar 
1847. Skjødt var en lun fætter, som nok kunne dreje folk en knap, og man 
gav ham med en let omskrivning af mellemnavnet - det meget træffende 
øgenavn Mikkel Ræv Skjødt. Han var en af byens meget kendte skikkelser. 
I Grenå Avis ses i de allerældste årgange fra 1850’erne meget hyppigt hans 
annonce om, at han med sin jagt Prøven, som han endogså stundom gav 
det imponerende navn Grenå Paquetten, lå i København og modtog gods 

og passagere til Grenå. 
Senere, da dampskibs-
farten kom i gang, gik 
det tilbage for skipper 
Skjødt, og han sejlede 
med en gammel slup 
Johanne Maries Håb, 
som købmand Jacob 
Møller ejede. Lasten 
var dels korn, dels 

Lillegade nr. 42 Ældste brandf. 1761.
Vestlige, mindre halvdel

af nr. 94.
Rasmus Maus enke.

Tidl. ejer, brdr Bilde
Nuv. ejer, blikkenslagermester J. Johansen.
Matr. nr. 54.
Den nye bygning opført 1887.

Lillegade ca. 1885.  Til høj-
re Aftenstjernen og farve-
handler Udsens gavl. På den 
mellemliggende ubebygge-
de plads opførtes 1898 en 
bygning. Til venstre: Lidt 
af brdr. Bildes skilt, hvorpå 
læses: [Lille]gades [Ligki-
stem]agazin og [Snedker-
værksted. Foto fra ca. 1885.
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brænde, som udskibedes fra Benzon Skov. Men han vedblev at tage pas-
sagerer med til København, når nogen meldte sig. Det var imidlertid en 
langsommelig rejse, som godt kunne vare en uge eller mere, når det faldt 
ind med ugunstig vind. Passagererne lå helst på dækket, da kahytterne var 
fulde af væggetøj. Men Skjødt var ellers en udmærket skipper til at sørge 
for deres velbefindende både hvad mad, drikke og varm indpakning angår. 
Om en Lysttour til Anholt, som Grenå Musikforenings medlemmer foretog 
for 100 år siden med skipper Skjødt, har jeg - efter et referat i Grenå Avis 
for 1850 - udgivet en lille skildring, hvortil henvises.

Endnu senere besørgede Skjødt med en pram sejlads til Kolind. Pram-
men blev trukket op ad åen af Skjødt selv med en mand til hjælp. På den 
måde transporterede han bl.a. tømmer fra byens købmænd og tog korn med 
tilbage. På sine ældre dage omkring 1863 tog Skjødt borgerskab på små-
handel. Desuden var han postbud. Men han var ikke noget pålideligt bud, 
og onde tunger sagde, at man helst, hvis man ventede brev, måtte gå Skjødt 
i møde, da det ofte hændte, at han tabte brevene på gaden. Til transport 
af pakker havde han en lille gulmalet trillebør, som tilhørte postvæsenet. 
Skjødt døde 10. august 1886. I 1871 solgtes huset til I. P. Appeldorf. Nu 
kom der en række hurtigt skiftende ejere og derpå i 1882 brødrene A. og S. 
Bilde. Disse to mænd, der var født i Karlby og henholdsvis var tømrer og 
Snedker, stiftede firmaet Brdr. Bilde. De arbejdede i kompagni og udførte 
både møbel- og bygningsarbejde. Ved flid og dygtighed opnåede de i tidens 

Lillegade 1951. Til højre Aftenstjernen, den i 1898 opførte toetage og lidt af farvehandelen.
Til venstre èt fag af nr. 44 (smedemester Laursen) og nr. 42 (blikkenslager Johansen). 
Modstykke til foregående. Foto 1951. 
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løb både gode kår og indflydelse på byens liv og styre. De nedrev i 1887 
den gamle bygning og opførte den nuværende. Senere ophævedes forret-
ningsforbindelsen. S. Bilde opførte en ny bygning i rebslager Melchiorsens 
have Lillegade nr. 16, hvor han fortsatte møbelsnedkeriet, medens tømrer 
A. Bilde byggede en stor forretningsejendom på Østergade i den tidligere 
Apotekerens Have. 1896 solgte Brdr. Bilde bygningen hertil skræder N. 
Andersen Svith. 1912 væver C. Nørlem. Hans enke solgte ejendommen 
i 1919. Efter et par mellemled skøde i 1924 til blikkenslagermester Jens 
Johansen.

Formindsket udsnit af Grenå ældste matrikels-kort (1868 opmålt og tegnet af landinspektør 
C. Christensen). Omfatter ejendommene fra Markstræde til Schoubygade. Læg mærke til, 
at denne del af Markedsgade så sent som 1868 endnu var omtrent ubebygget. - No. betegner 
matrikelnummer. De øvrige tal de nuværende gadenurnre.
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Lillegade nr. 40 Ældste brandf. 1761.
Østlige, større del af 

nr. 94.
Rasmus Maus enke.

Tidl. Gamle Bryggeri.
Nu karetmagermester H. J. Appelt.
Bygningen er opført dels 1848, dels 1857 
af brygger Lauritzen. 
Matr. nr. 55 a

Den større østlige del med 21 fag bygninger af Simon Ensløfs Gård, som 
gik ud til den nuværende gyde, samt den dertil hørende store korntoft solg-
te Danckewitz i 1804 til snedkermester Severin Nielsen Schou. 1846 efter 
Schous død til sønnen snedkermester N. C. Schou. 1851 skøde til købmand 
J. N. Winding. Det er flere gange nævnt, at 50’erne i Grenå Bys Historie 
i ganske overvældende grad var præget af Johan Nicolai Windings speku-
lationer, der i begyndelsen fulgtes af et fantastisk held, men senere, delvis 
som følge af pengekrisen, endte med en dundrende fallit. Winding solgte 
i 1856 ejendommen, men forbeholdt sig den store toft, som han så 2 år 
senere solgte til konsul N. L. Kock, der da ejede Aftenstjernen. Køberen af 
ejendommen var cand. pharm. Iver Frederik Lauritzen. Han havde tidligere 
været købmand i Assens, men tog borgerskab som brygger her i Grenå 9. 
marts 1857 efter indhentet kgl. bevilling. Han opførte straks et bryggeri i 
gården og begyndte med hvidtølsbrygning. Da han ikke selv var fagmand, 
medbragte han fra Bayern, hvor han havde opholdt sig en tid, to faglær-

Lillegade med den gamle Borgmestergård. Foto ca. 1910.
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te bryggere. Jeg mener, at Lauritzens er det første virkelige ølbryggeri i 
Grenå, idet man jo ikke helt kan regne med de mange mindre bryggerier, 
som købmændene havde, og hvoraf især må nævnes Kruses og Schoubyes. 
Det er sikkert Lauritzen, som har ladet den gamle bygning nedrive og den 
nuværende opføre. Få år efter indrettede Seiling bryggeri vestligst i Lille-
gade, og Lauritzens fik navnet Det gamle Bryggeri. 1880 solgte han bryg-
geri og ejendom til brødrene J. P. og Poul Christensen. Førstnævnte var den 
her i byen såvel kendte Propskærer Christensen. Han havde i sin ungdom 
faret til søs og bevarede hele sit liv en levende interesse for sejlads, selv om 
det efterhånden kun gav sig udslag i rejser i de nærmeste farvande omkring 
Djursland og tilsidst kun i sejlads i åen og kanalen.

Poul Christensen blev i 1901 eneejer og solgte i 1904 til Rasmus Møl-
ler, en gårdmand fra Dolmer. 1906 buntmager N. Th. Buch. 1908 A/S 
Djurslands Bryggerier og Maltgørerier, d.v.s. det aktieselskab, som havde 
overtaget Kroghs Bryggeri, og som nu helt nedlagde det Gamle Bryggeri. 
1924 skøde til den nuværende ejer karetmager H. J. Appelt.

På den til Markedsgade liggende, frasolgte parcel byggedes et mejeri. 
Det var mælken fra nogle af omegnens landsbyer samt fra hovedgården 
Hessel, som behandledes der. Da det store, nye andelsmejeri på Nytorv 
byggedes ca. 1910, kom mejeriet her selvfølgelig til at hedde det gamle 
mejeri.
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Lillegade nr. 36-38
Tidl. konsul Kocks toft.

Som flere gange nævnt i det foregående hørte der til Simon Ensløfs Gård 
en stor toft, som lå øst for gården. Den strakte sig ligesom denne helt fra 
Lillegade ud til stendiget ved markerne, altså til nuværende Markedsgade. 
Størrelsen var på 3950 kvadratalen (= 1556 m2). Toften solgtes sammen 
med gården af Simon Ensløfs enke til Rasmus Mau (i Aftenstjernen) om-
kring 1755. Rasmus Maus enke beholdt gården og toften til sin død, men 
ejerne af Aftenstjernen havde betinget sig kørselsret over toften, således 
som altid skik har været, da Rasmus Mau ejede begge gårde. Formentlig 
er derved den nuværende gyde opstået - oprindelig som en kørselsvej over 
toftens vestligste del til markerne nord for byen, dog med den udtrykkelige 
klausul, at kornsæden på toften ikke derved måtte lide overlast og fortræd. 
Denne korntoft fulgte de skiftende ejere af gården, indtil købmand J. N. 
Winding i 1856 solgte gården og haven til brygger Lauritzen, men selv 
beholdt toften, som han i 1858 solgte til genboen i Aftenstjernen, konsul 
N. L. Kock. Den kom altså igen tilbage til den købmandsgård, hvortil den 

Lillegade med Aftenstjernen og købmand N. C. Jensens butik til venstre og skomager S. 
Christensens hus til højre. Foto ca. 1910 (Stender Eneret).
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havde hørt en række år i århundredet før. Den kaldtes nu Konsul Kooks 
Toft. Kocks søn, afdøde sagfører L. Kock, København, fortæller, hvorledes 
han fra sin barndom mindes, at bønder vognene på markedsdagene holdt i 
mængde ude på denne toft. På sine gamle dage, da konsul Kock sad i meget 
trange kår, delte han i 1878 toften i 2 parceller, hvoraf den søndre, langs 
Lillegade solgtes til tømrer Thomas Nielsen og den nordre ud mod Bag 
Byen (nu Markedsgade) til Ane Margrethe Lindberg. Hver af disse deltes 
atter kort efter sit grundstykke i 2 parceller, en østre og en vestre, således 
at der blev 4 byggegrunde ud af toften.
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Lillegade nr. 38
Matr. Nr. 56 c

Skomager S. Christensen købte i 1878 den ene af disse parceller matr. nr 
56 c og lod derpå opbygge det nuværende hus. Det var oprindelig uden 
kvist og uden den overbyggede port. I 1886 købte han af bryggerne Poul 
og J. P. Christensen, som var ejere af naboejendommen og af vejretten til 
den mellemliggende vej, tilladelse til at overbygge denne vej og afbenytte 
gavlen på deres hus som fælles brandgavl for begge ejendomme. I henhold 
til den erhvervede ret foretog han så den nævnte tilbygning og satte sam-
tidig en kvist på huset. På sine gamle dage solgte Christensen i 1910 ejen-
dommen til sønnen Georg Christensen, som overtog faderens skomageri. 
I 1947 efter G. Christensens død købte cigarhandler Chr. Hansen huset af 
arvingerne.

Lillegades nordside. Nr. 38 (nu cigarhandler Hansen), nr. 40 (karetmager Appelt) og nr. 42 
(blikkenslager Johansen).
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Lillegade nr. 36 Ældste brandf. 1761.
Del af nr. 94.
Østlige del af

Rasmus Maus enke toft.

Bygningen opført ca. 1880 af
Snedkermester J. P. Friis.
Nuv. ejer, tømrermester Sverre Krogh.
Matr nr. 56 a.

I 1880 købte snedkermester Friis, der i en årrække havde boet vestligere i 
Lillegade den sydøstlige fjerdedel af konsul Kocks toft og lod der opføre 
den nuværende grundmurede bygning. Bagbygningen, der opførtes kort 
efter, er af egebindingsværk og stammer efter Friis, egne meddelelser, som 
jeg kun har på anden hånd, fra en gammel, nedrevet gård på Storegade, 
der selvfølgelig kun har været i èn etage. Hvilken kan ikke med sikkerhed 
siges.

Jørgen Peter Legård Friis
Født 16. oktober 1832. Snedkerborgerskab 4. oktober 1858. Medlem af 
Grenå Byråd 1882-89. Gift med Oline Trampenberg, søster til købmand P. 
Trampenberg.
Friis var søstersøn af fuldmægtig Harboe. Hans fader var snedker i Nimtof-
te, men Friis havde gjort mesterstykke i København. Han var en dygtig og 
velanset borger, som havde flere tillidshverv, bl.a. i Håndværkerforenin-
gen, og han var i et par perioder medlem af byrådet. Han havde butik i den 
nybyggede rjendoms høje kælder, medens stueetagen straks blev udlejet til 
Grenå Folketidende, hvis trykkeri var i bagbygningen.

Uagtet dette blad i sin første periode (1874-80) tryktes og blev udgivet 
i nabobygningen, Lillegade 34, er det naturligt her på dette sted at fortælle 
lidt om bladets grundlæggelse, dets første år og dets første redaktør. Dets 
historie fra århundredeskiftet og fremefter er allerede fortalt Lillegade nr. 
50, Den gamle Borgmestergård.

Grenå Folketidendes historie
er på forhånd såvel oplyst i alle enkeltheder, takket være bl.a. de to meget 
fyldige jubilæumsnumre fra 50 og 75 årsjubilæerne, henholdsvis 4. august 
1924 og 1949, at opgaven her kun kan være at give et passende uddrag af 
disse, for objektivitetens skyld sammenholdt med de øvrige tilgængelige 
kilder.

Uagtet Grenå-kredsen allerede fra 1861 med en kort undtagelse (sam-
lingen 1864-66) havde været repræsenteret af en Venstre mand, gårdejer 
Chr. Bønløkke fra Ålsrode, havde der dog indtil 1874 ikke været noget 
Venstreblad i valgkredsen. Det føltes ganske selvfølgelig som et savn, og 
en del af kredsens ledende Venstremænd trådte da sammen for at drøfte 
huligheden af oprettelse af et lokalt blad. Forrest i arbejdet var gårdejer P. 
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Pedersen-Damgård, der var en god ven og slægtning af Bønløkke, og som 
fra sin ungdom af havde været stærkt politisk interesseret. Man vedtog, at 
der skulle oprettes et venstreblad i Grenå, og man overlod folketingsman-
den at søge at finde en redaktør. Da foretagendet ikke gerne måtte koste ret 
meget, så man helst, at det blev en mand, som selv havde et trykkeri så man 
var fri for at starte fra bunden. Valget faldt på bogtrykker Th. Rosenberg, 
som havde en lille avis i Hillerød, men som havde store økonomiske van-
skeligheder med bladet i den udpræget konservative egn. Efter en kort sam-
menkomst i Grenå med de mænd, som stod bag opfordrvingen, bestemte 
Rosenberg sig til at flytte til Grenå. Den eneste betingelse, han stillede, var, 
at man skulle garantere ham 200 holdere og skaffe ham en lejlighed. Det 
skete, og i slutningen af juli 1874 brød Rosenberg med hustru og børn op 
fra Hillerød og kom til Grenå. Lejligheden, som var lejet, befandt sig Lille-
gade nr. 34, altså naboejendommen til den, hvorom her tales. 

Det var meningen, at bladets første nummer skulle udkomme 1. august, 
men på grund af et teknisk uheld blev det først den 4. august. Som det 
var at forudse, opstod der straks et spændt forhold mellem Rosenberg og 
Færch, som var højrebladets redaktør, og der faldt en del små hib af fra 
begge sider. Rosenberg var en meget beskeden og stilfærdig mand, og i de 
få år, han levede, blev der ikke flere sammenstød mellem de to småblades 

Lillegades mordside mr. 36 opført af snedkermester Friis (nu tømrermester Krogh) i for-
grunden et Par fag af nr. 34 (Johnsens Vaskeri). 
Foto 1950.
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redaktører, end hvad der naturligt måtte komme, når hver skulle følge sin 
politik og forfægte sine anskuelser. Bladets abonnenttal i byen var ganske 
forsvindende, og selv de 200 garanterede holdere kneb det uhyre at bevare. 

Det siges, at nogle af bladets oprindelige tilhængere var misfornøjet 
med, at Rosenberg ikke anslog en mere aggressiv tone i sine angreb. Man-
ge var skuffede over bladets beskedne format og udseende. Men hvordan 
skulle det blive andet med så få holdere og næsten ingen annoncer fra 
byen! For Rosenberg var det fattigdom og kamp for det daglige udkomme 
her i Grenå, som det havde været i Hillerød. Efter få års forløb blev han 
angrebet af gigtfeber og døde. Han fulgtes til graven 4. juni 1877 af et stort 
følge, nærmest landboere, og det vakte en vis opmærksomhed, at byens 
politimester, folketingets formand Chr. Krabbe i fuld uniform gik i spidsen 
for ligtoget. Enken, fru Julie Rosenberg, der var en meget mere håndfast 
natur end manden, ledede så en tid selv bladet med bistand af nogle af hen-
des mands politiske venner. Blandt disse mindes hendes søn, forfatteren 
Holger Rosenberg, især lærer Jacobsen fra Voldby. Denne landsby har altid 
været stærkt politisk interessseret og en af de mest vågne i forfatningsstri-
den. Lærer Jacobsen kom flere gange om ugen spadserende til Grenå og 
hjalp fru Rosenberg både med redaktionen og med regnskaberne. Af andre 
virksomme støtter nævner Holger Rosenberg gårdejer Nikolaisen, Ålsrode, 
og P. Pedersen-Damgård, Homå.

Senere overlod fru Rosenberg den redaktionelle del af arbejdet til hur-
tigt skiftende, unge medarbejdere, først redaktør Ågård, senere Brandt, der 

Th. Rosenberg (f. 15. oktober
 1935, d. 30. maj 1877).

Redaktør af 
Grenå Folketidende

1874-77 (†).

Fru Juliane (kaldet Julie)
Rosenberg (f. 2. juni 1845, d.

16. april 1921).
Udgiver af

Grenå Folketidende 1877-89.
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siden blev udgiver af Fåborg Folketidende, dernæst bogtrykker Jens Chr. 
Holm, Grenå, som tidligere havde været knyttet til Skive Folkeblad. Der 
blev dog først rigtig gang i virksomheden, da Jacob Skjødsholm 1. decem-
ber 1886 overtog redaktionen og et par år senere købte bladet.

Prisen var 10.000 kr. samt 5.750 kr. for trykkeriet. I løbet af de 13 år var 
abonnenternes tal nået fra 200 til 500.

I modsætning til bladets stifter var Skjødsholm en udpræget kampnatur. 
Det var ikke altid, at han benyttede de fineste våben. Men det samme kan vist 
nok også siges om hans modstandere blandt denne lille bys Estrup-begejstre-
de borgerskab. Der var en stadig kamp på kniven mellem ham og højrebla-
dets redaktør. Eftersom Færch altid søgte og fik sin støtte hos borgerskabet, 
der var udpræget konservativt indstillet, blev det snart sådan, at Skjødsholm 
kom i et spændt forhold til de fleste af byens folk. På grund af et ret tarveligt 
angreb på Håndværkerforeningen boykottedes han en lang tid af byens hånd-
værkere, og ikke stort bedre stod det til over for handelsstanden. På landet 
stod hans stjerne derimod højt, og i løbet af 90’erne nåede han at få bladet 
arbejdet ganske betydeligt op. Kontor og trykkeri var straks, da nærværende 
ejendom opførtes, flyttet hertil fra nabobygningen. Da byfoged Brendstrup i 
1895 forlod byen, købte Skjødsholm den gamle Borgmestergård og flyttede 
virksomheden dertil. Grenå Folketidendes og Skjødsholms videre historie er 
knyttet til Den gamle Borgmestergård, hvortil henvises. Derimod aftrykkes 
her nogle brudstykker af ægteparrets ældste søn, Holger Rosenbergs barn-
doms- og ungdomserindringer, dels fra bogen En Vandringsmand sætter Sta-
ven, dels fra et par artikler i Grenå Folketidende.

Studekøretøj (Magnus Peter fra Benzon Hede), således som Holger Rosenberg fortæller om 
denne side. Foto ca. 1885.
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Holger Rosenberg fortæller: 
Det første, jeg kan huske om min far, er, at han kom fra en lang rejse hjem 
til Hillerød, hvor vi boede. Han havde været i Jylland og fortalte mærkelige 
ting om en lille by, han havde besøgt ... En by, hvor folk kørte med stude, 
og hvor køerne om morgenen, når røgteren gik igennem gaderne, truttende 
på sit kohorn, kom ud af stalde og gårde og gik ud i Kæret og om aftenen 
nok så pænt kom tilbage igen og gik ind i deres respektive stalde. Dette 
forekom mig meget mærkeligt, ja, rent ud sagt et eventyr, og jeg forstod, at 
far havde været meget langt borte. Men en skønne dag flyttede vi alle sam-
men, far, mor og vi tre drenge til den forunderlige by, hvor folk kørte med 
stude og selv køerne var tænkende væsener ... Jeg tror ikke, at far fortrød 
det. Min mor gjorde det i hvert fald ikke ...

I min barndoms hjemstavn var der usædvanlig meget af det, som er 
lyksaligt for en dreng: Storke på tagene og husdyr i gårdene og det åbne 
land lige uden for køkkendøren. Der var søer og moser med frøer og fisk, 
med hvinende viber og skræppende gæs, vrinskende horsegøge og mange 
andre vilde fugle. Der var en hede med lyng og krækling og lav og mos, 
hvori hugorme og firben, mus og fugleunger kunne forputte sig. Der var en 
å, dyb og sort med springende ørreder og blanke ål. Vore fladbundede både 
blev til stolte sejlere og vore ekspeditioner til opdager færd til fjerne lande. 

Baghuset til Lillegade nr. 36. opført ca. 1880 af bindingsværket fra en 
gammel, nedrevet Storegadegård (muligvis nr. 8-12 prokurator Lunøes). 
Her var Grenå Folketidendes trykkeri 1880-95.
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verden var meget stor og navnlig meget indviklet og forunderlig.
Og så var der havet! Med en respekt af ganske særlig format omfattede 

vi drenge dette naturens vældigste under. Sommerdage lange tumlede vi 
os på en hvid strand med marehalmklædte klitter og i havet, så vi var halvt 
opløste af solskin og saltvand, og i vinterdagene sad vi på den yderste 
havnemole, døvede af havets brølen og gennemisnede af dets sprøjt, men 
betagne af dets vælde. Vi var på en gang angst for dets storhed og fortryl-
lede af dets skønhed. Kom vi med en fisker ud at sejle, åbnedes der for os 
uhyre og uanede perspektiver.

... Far var en fin, stille, sværmerisk natur. Men en sand og hel demokrat 
var han. Det fremgår alene af de smukke ord, som han skrev som pro-
gramartikel i det første nummer af Grenå Folketidende: At virke for alles 
ret og ingens uret, vil være vort mål! Han kæmpede en ærlig kamp for at 
føre det lille, beskedne blad frem til sejr, men han havde hverken kræfter 
nok eller penge nok dertil, og få år efter lukkede han i en alder af kun 42 år 
for evigt sine blide øjne og blev jordet på den lille kirkegård i Åstrupbak-
kens læ. Mor tog mere håndgribeligt på livet. Hun var stærk og sund, men 
stejl og stædig af Rørvig-skipperslægt, og denne egenskab kan hun vel nok 
takke for, at hun ikke lod sig kue. Hun førte ikke alene resolut fars blad 
videre og blev således Danmarks første kvindelige redaktør, men holdt et 
hjem oven vande og opdrog seks børn, hvoraf jeg var den ældste, og det 
sidste ved fars død endnu ikke var født“.

Om realskolen, hvori Holger Rosenberg gik, og som han ikke elskede, 
skriver han ret paradoksalt: Den skole, hvis underdanige lærling jeg blev, 

Forfatter og globetrotter
Holger Rosenberg, f. 2. maj 1869. 

Søn af
Grenå Folketidendes Grundlægger.

J. Skjødsholmk, f. 11. januar 1862,
d. 2. maj 1928). 

Red. af Grenå Folketidende
1886-1906.
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var et strålende eksempel på, at der er nedlagt så mange gode muligheder i 
et barn, at selv den sletteste skole ikke kan få dem ødelagt. Den var åndløs, 
tom og kedelig som Grundtvigs barneskole. Men den fremmede ikke lær-
dommen. Og så er der endda udgået mange fornuftige og ikke så få dygtige 
mænd, ja, endog en nobelpristager fra Grenå Realskole.

Og Rosenberg fortsætter: Under rasende kamp med en af Estrups po-
litik omtåget højrebefolkning søgte mor at holde fars blad oppe en tid. 
Hendes altoverskyggende tanke var at bevare bladet, indtil jeg kunne over-
tage det. Jeg blev derfor typograf i Fåborg hos Fåborg Folketidende, hvis 
udgiver var Robert J. Brandt, der en kort tid havde været redaktør af Grenå 
Folketidende. Men da jeg så atter kom tilbage til Grenå, stod det mig klart, 
at her på et sted, hvor barndommen var en lykke, men hvor ungdommen 
og manddommen ville være en åndløs trædemølle, kunne og ville jeg ikke 
blive for livet.

Nu skal jeg gerne indrømme, at jeg - rød og radikal som jeg var - i 
ungdommeligt overmod gjorde alt, hvad tænkes kunne, for at ophidse bor-
gerskabet, som f.eks. når jeg på kongens fødselsdag, når musikken trak 
gennem gaderne, posterede drenge omkring i portene til at pifte i fløjter, 
som jeg havde forsynet dem med, eller når jeg sendte en lille bror til Bine 
Lunds Boghandel med en 1 øre til indsamlingen til fædrelandets forsvar, 
eller når jeg i klubben Foreningen blev siddende under skålen for kongen, 
fordi den blev motiveret med Estrups forbliven, og hvor jeg blev vist ud 
efter alle kunstens regler.

Holger Rosenberg blev så rejsejournalist, og hans rejseartikler optoges  
i en række provinsblade. Han havde den lykke at være i Athen i 1896, da 
den første olympiade efter ny stil afholdtes, og rejsebrevene derfra skaf-
fede ham i forbindelse med Københavns bladene. Dermed var hans bane 
bestemt. Han var som skabt til at være rejseforfatter og foredragsholder. Et 
overvældende tal af rejser har han foretaget i fremmede lande og verdens-
dele. Tusinder af sider har han skrevet i blade og tidsskrifter om disse rej-
ser, og rundt i Danmark har han holdt foredrag om sine oplevelser og sine 
iagttagelser i fremmede og fjerne lande. Tusinder af unge har med spændt 
interesse lyttet til Rosenbergs eventyrlige rejsebeskrivelser og ønsket, at 
de selv kunne komme ud at se sig om. Og hundredtusin der både af unge 
og gamle har læst hans fantastiske skildring i tidsskrifterne og har for en 
kortere eller længere stund drømt sig bort fra dagliglivets ensformighed. 
Også i Grenå har Holger Rosenberg adskillige gange stået på talerstolen 
og i billeder og foredrag skildret sine rejser i fjerne verdensdele. Han slut-
ter sin jubilæumsartikel således: Djurslands yderste del mod øst er stadig 
for mig en af de yndigste pletter på jorden, og den lille by ved Grenåen er 
mig så kær, at jeg ikke kan gense den uden at bevæges. Den følelse, med 
hvilken jeg slentrer igennem dens gader, kigger ind i dens gårde, finder de 
gamle huse og steder, der hver for sig er et minde for mig, er noget helt 
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for sig selv, noget dyrebart, som nok så mange fjerne landes skønheder og 
herligheder ikke har kunnet udslette.

Efter at Skjødsholm var fraflyttet 1. sals lejligheden udlejedes den i en 
række år til privatbolig, men ca. 1910 blev atter en bladvirksomhed knyttet 
til den, idet Demokraten med journalist Josiassen som lokalredaktør flyt-
tede ind.

Demokratens lokalkontor i Grenå
Om Socialdemokratiets tilblivelse og udvikling i Grenå by er der allerede 
givet en fyldig beskrivelse af. Den skal derfor ikke gentages her. Derimod 
vil det være rimeligt at give et kort rids af den bladmæssige side af sagen, 
altså Demokratens forbindelse med Grenå. Af de gamle partier, er Social-
demokratiet det, som sidst fremstod. Tiden var 70’erne i forrige århundre-
de og er knyttet til navnene Pio, Brix og Geleff og i begyndelsen kun til 
hovedstaden. Først adskilligt senere kom bevægelsen her til Grenå. Det er 
uden mindste tvivl, at dets banebryder her i byen var typograf 

C. M. Blomberg
som i 1885 stiftede en lille socialdemokratisk forening. Den fik kun ringe 
tilslutning og visnede snart hen. Bevægelsen var dog ikke helt død, men 
blomstrede op på et solidere grundlag omkring 1893, da Grenå Dampvæ-
veri anlagdes, og da den politiske side knyttedes nær til fagforeningerne, 
hvoraf de første, Vævernes og Arbejdsmændenes, stiftedes i 1893 og 94.

Blomberg var også ved den lejlighed den førende og igangsættende 

Typodeaf C. M. Blomberg,
f. 8. juni i Grenå, d. i Rønne. 
Demokratens første lokale

meddeler i Grenå.

N. P. Josiassen,
 f. 19. januar 1873, d. 15. decbr. 1942. 

Demokrakratens lokalredaktør
i Grenå 1905-1942 (†).
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kraft. Blomberg var en af byens egne børn, født her i Grenå 8. juni 1862, 
søn af Skomager J. P. Blomberg. Han kom efter sin konfirmation i lære 
på Grenå Folketidende, som da var nyoprettet, og efter læretidens ophør 
arbejdede han dèr en række år. Han var oprindelig en af byens få holdere 
af Social-Demokraten fra København, men fik snart knyttet forbindelse 
med Demokraten fra Århus og blev dennes lokale meddeler og omdeler af 
bladet. Omkring 1900 forlod han byen og rejste til Bornholm, hvor han fik 
ansættelse ved Rønne Social-Demokrat.

Købmand Jens Jensen, der allerede i 1894 som den første socialdemo-
krat en kort periode havde haft sæde i byrådet, blev hans efterfølger, idet 
der samtidig oprettedes et lokalkontor her i byen. Da Jensens store forret-
ning imidlertid lagde beslag på omtrent al hans tid, varede hans journali-
stiske virksomhed kun få år. Han søgte en afløser, og omkring 1904 kom 
journalist J. P. Winther hertil. I 1905 forlod han byen, og N P. Josiassen 
blev på købmand Jensens anbefaling hans afløser som omdeler af bladet 
og rapportør dertil.

N. P. Josiassen
Født Vrinders på Mols 19. januar 1873 og var i 16 års alderen kommet i 
træskomagerlære hos sin onkel, Jens Udengård i Grenå. Der fik han ud-
dannelse både i faget og i musik. Allerede i læretiden blev han grebet af 
Socialdemokratiets tanker, og han var et af de første medlemmer, da for-
eningen genopstod i 1893. Han tog i 1900 borgerskab som træskomand og 
indrettede en lille butik, men havde ved siden af en ikke ringe beskæftigel-
se som musikant. I 1905 blev han altså antaget som lokalredaktør. Herom 
siger han selv i sine erindringer:

Jeg blev ansat ved bladet 5. september 1905, men kontoret blev delvis 
nedlagt, telefon og møbler forsvandt, man havde fra Demokratens ledelses 
side tabt troen på Grenå. Jeg var klar over, at skulle bladet vinde fremgang, 
måtte der gøres et stykke arbejde, og i betragtning heraf tog jeg bladet un-
der armen og vandrede fra hus til hus for at tegne holdere. Resultatet blev 
tilfredsstillende, og da jeg i foråret 1906 besluttede at ophæve min forret-
ning for udelukkende at hellige mig bladet, sideordnet med, at jeg fortsatte 
med musikken, gik bladets ledelse ind på, at kontoret atter blev genåbnet i 
sin gamle skikkelse.

Dette, at jeg blev ansat ved bladet, vakte måske ikke uden grund nogen 
forundring, ja, endog misfornøjelse hos nogle, som mente sig selvskrev-
ne til stillingen. Jeg stod jo som et ubeskrevet blad i så henseende, om 
end jeg havde været medlem af partiet siden 1893 og oplevet adskilligt i 
den forløbne tid i en by som Grenå, der var blottet for socialdemokratisk 
tankegang. Det samme gjaldt for Djursland, hvor den faglige og politiske 
bevægelse var meget ringe. Det følgende år valgtes Josiassen til formand 
for foreningen, og med ham som kontorleder og formand for partiet kom 
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der fart i arbejdet. Han havde en hensynsløs energi og var tillige frit stillet 
i alle forhold, da han ikke havde andre hensyn at tage end omsorgen for 
sin redaktørvirksomhed og sin agitation. I 1909, da forholdstalsvalgmåden 
var indført, valgtes han til medlem af byrådet og øvede i de næste 30 år 
en meget betydelig indsats, uagtet partiet først efter hans død fik flertallet. 
Ikke alene i byen, men i hele valgkredsen gjorde Josiassen et stort arbejde 
i partiets tjeneste, og han indvalgtes i 1924 i landstinget, hvor han havde 
sæde til sin død (15. december 1942). Han var ubestridt partiets førstemand 
både i Grenå by og i Randers Amts 5. valgkreds, og havde hovedparten af 
æren for, at Socialdemokratiet omsider kom til magten i Grenå.

Efter denne korte levnedstegning af Josiassen vender vi tilbage til Lille-
gade. I en årrække havde bladet haft kontor på Nytorv. I 1911 overtog det 
1ste sals lejligheden på Lillegade, hvor Grenå Folketidende tidligere havde 
haft til huse, og her var så kontoret en række år, indtil Josiassen i 1926 køb-
te den lille ejendom i Overstræde, hvortil han og kontoret straks flyttede 
og forblev, indtil partiet i 1944 efter Josiassens død købte Lillegade nr. 29.

Ejerrækken
1903 solgte snedker Friis ejendom og forretning til snedker Anton Nielsen.

1918 sadelmager Ludvig Lahrmann.
1944 tømrermester Sverre Krogh.
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Lillegade nr. 34-32 Ældste brandf. 1761.
Del af nr. 95.

Sr. Jens Pedersen Høi.
Lejevåningen

’’De syv Møller’’.

Nr. 34 tidl. ejer, Johnsens Vaskeri. Nu snedkerm. Gerner 
J. Petersen. Bygningen opført ca. 1855. Matr. nr. 57 a.
Nr. 32 tidl. Schoubyes Toft. 
Nu Arb. Fællesbageri. Bygning opført ca. 1891.
Matr. nr. 58b. Desuden vestre side af Schoubygade.

Hele grunden fra nr. 36 (tidl. Lahrmann) og op til Fink Jensens (nr. 30 b) 
samt de bagved, ud til Markedsgade liggende grunde hørte fra de ældste 
tider sammen til èn ejendom. Den kaldtes De syv Møller, eller De syv 
Møllere. Den tilhørte skipper og købmand Jens Pedersen Høy og beskrives 
i taksationen 1761 som: Jens Høy’s ejende og til adskillige små familier 
bortlejede hus. Een længde, nye biugninger af tegltæcke overalt. Bestående 
af forhus til gaden indrettet til leie-våninger af stue- og kiø cken værelse 14 
fag. Taxeres for 250. rdl.

Den tidligere bygning var nedbrændt ved den store brand i 1751. Den 
havde også bestået af leje-våninger. Ejeren var Jens Pedersen Høy. Han 
havde ved branden mistet 3 ejendomme nemlig en gård og to sammen-
byggede lejehuse på Storegade foruden nærværende. Han ejede yderligere 
gården Lillegade (nu nr. 46), som han selv beboede, og som undgik ilden. 

Forstørret udsnit af landinspektør H. F. Storms bykort fra 1799. Tallene er de nuværende 
gadenumre på Lillegades nordside mellem Markstræde og Schoubygade. A er landinspek-
tør Kreys have (nu De gamles Hjem. B er  købmand Hans Broges Gård. C og D er Simon 
Enslefs Gård og Toft. E. Lejevåningen De syv Møller. Og endelig er F Rasmus Bang, senere 
Kruses på modsatte side af Schoubygade.
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Navnet De syv Møller synes meget mærkværdigt. Det anvendtes læn-
ge før branden og har altså sin oprindelse fra den forrige bygning. Byens 
grundtakst fra 1682 nævner på dette sted en gård, som ejes af Peder Møller 
i Nimtofte Mølle, og som er udlejet. Her har beviselig på et givet tidspunkt 
boet 6 småfamilier. Det er da muligt, at der også engang kan have boet 7 
familier, og at disse i folkemunde - som lejere hos mølleren - kan have 
heddet de syv Møllere. Navnet er så derefter overført på ejendommen, der 
en mængde gange benævnes således i panteprotokollerne. Navnet brug-
tes endnu omkring 1855, da bindingsværksbygningen blev nedrevet, og 
To-Etagen blev opført.

Vi vender tilbage til tiden efter branden 1761. Høy, som var en meget 
velstående købmand, genopførte alle de tre nedbrændte ejendomme, De 
syv Møller atter som lejevåninger. Efter ejerens død solgtes huset i 1761 til 
hans søn, Jens Fævejle Høy. 1785 Skøde fra denne til købmand Hans Bro-
ge, datidens største købmand, som ejede mange ejendomme bl.a. Lillegade 
nr. 39 (Aftenstjernen) nr. 47 (købmand E. K. Møller) og Lillegade nr. 46 
a-b og nr. 44 (snedker Andreasen og smed Laursen).

Efter Hans Broges død solgtes De syv Møller i 1826 til hans svigersøn, 
herredsfuldmægtig, ex. jur. Jens Harboe. Skødet, der omfattede bygningen, 
der lå længst mod vest og den tilliggende store toft mod øst på i alt over 
1 td. land, udstededes til hans to mindreårige sønner, Jens Jørgen og Hans 
Broge Harboe.

Lillegade nr. 32 (nu Arb. Fællesbageri) og nr. 34 (Johnsens Vaskeri). Her lå tidligere leje-
huset De syv Møller, som blev nedrevet ca. 1855, samt den tilhørende toft. Foto ca. 1910.
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I 1846 bortsolgtes hele ejendommens østlige halvdel, toften, til gen-
boen købmand Niels Schoubye, og 1855 afkøbte H. B. Harboe sin broder 
hans part og blev eneejer. H. B. Harboe, der var tømrermester, nedrev - vist 
nok straks - det gamle bindingsværkshus og opførte den nuværende to-
etages bygning. Han var en af den tids fremstående håndværkere og spil-
lede en ikke ubetydelig rolle. I forbindelse med en murermester Mikkel 
Andersen opførte han mange bygninger i Grenå bl.a. de første huse på 
Grønland, Østergade nr. 11 (det tidligere posthus nu læge Christiansen) og 
Østergade 21 (snedkermester Bendixen). Men som følge af pengekrisen 
krakkede Harboe, og kreditforeningen overtog ejendommene bl.a. denne. 
Den udlejedes i en årrække til en restauratør Sørensen. Det gamle navn 
var nu opgivet og ejendommen kaldtes Restaurationen. Den søgtes mest af 
byens håndværksmestre, og den nystiftede håndværkerforening havde i en 
årrække lokale dér.

Pengekrisen ramte imidlertid også Kreditforeningen, som havde måt-
tet overtage en mængde ejendomme, som den ikke kunne få afsat. Dens 
aktiver og passiver overgik til en skiftekommission, og i 1875 afhændedes 
Restaurationen til fhv. købmand S. J. Asmussen. Han var en af byens origi-
naler, om hvem der gik mange historier, som ikke her kan fortælles. Den-
gang Grenå Folketidende grundlagdes i 1874, og Th. Rosenberg flyttede 
hertil fra Hillerød og blev 
dets første redaktør, leje-
de Demokratisk Forening, 
som stiftede bladet, lokale 
dertil i Asmussens ejen-
dom. Rosenberg boede i 
stuelejligheden mod vest, 
og trykkeriet var i bagbyg-
ningen.

I 1880 flyttede fru Ro-
senberg og bladet ind i den 
nyopførte naboejendom 
hos snedker Friis. Både 
Asmussen og fruen blev 
meget gamle. Efter hu-
struens død solgtes ejen-
dommen i 1897 til lærer 
R. Nielsen fra Hammelev.

Fra krinolinernes dage. Et ung-
domsbillede af fru Julie Rosen-
berg.
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1904 købmand Severin Rasmussen Gissel.
1917 Carl Gissel.
1918 fru Rasmine Johnsen født Friis som særeje. Hun indrettede et va-

skeri i Ejendommen.
Som nævnt blev den østlige del af ejendommen, nemlig toften, frasolgt 

i 1846. Den nordlige halvdel af resten deltes i to parceller, hvoraf den vest-
ligste, Markedsgade 25 b, i 1864 solgtes til Th. Nielsen, som lod opføre en 
bygning, som ligger der endnu. Den solgtes i 1878 til realskolebestyrer J. 
Bertelsen. I baghuset havde den private realskole lokaler i en del år, indtil 
Bertelsen i 1883 lod opføre den nye realskolebygning på hjørnet af Lille-
gade og Markstræde. Derefter solgtes ejendommen til snedkermester Friis, 
som var ejer af den tilstødende ejendom mod Lillegade.
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Som nævnt i foregående afsnit frasolgte brødrene Harboe i 1846 den til De 
syv Møller hørende store toft til købmand N. Schoubye. Han var bestyrer for 
moderen, som var enke og ejede den lige over for liggende købmandsgård 
på Lillegades sydside. Hun ejede endvidere de store marker nord for byen 
lige fra Grønlandsstien og til Rosenbakkens top, hvor dengang Schoubyes 
Lade lå. Det var derfor meget ønskeligt for Schoubye at erhverve denne 
toft og derved få en bekvem udkørselsvej til markerne. Den østligste del af 
parcellen blev da også straks taget fra som kørevej, medens den vestligste 
og største del blev liggende som en indhegnet korntoft. Sandsynligheden 
taler for, at Schoubyes allerede mange år før har haft arealet til leje.

I 1891 udskiltes vejen som en særlig pareel, medens resten af toften 
frasolgtes til manufakturhandler Johs. Jørgensen, som lod opføre den nu-
værende hjørnebygning. Efter en lang række skiftende ejere solgtes den i 
1924  til Arbejdernes Fællesbageri.

Lillegade nr. 32 Den foregående ejendom
’’De syv Møller’’ 

hørende toft. 
Ejendommen
opført 1851.

Matr. nr. 58 b tid. Schoubyes Toft
nu Arbejdernes Fællesbageri.
Matr. nr. 58 a Schoubygade.

I forgrunden Lillegade nr. 32 (Fællesbageriet) hjørnet af Schoubygade. Her lå tidligere 
Schoubyes Toft. Ejendommen bygget ca. 1891. Foto 1951.
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Schoubygade
Matr. 58 a.
Den parcel, som købmand Schoubye selv beholdt, altså vejen, skænke-
de han i 1895 til Grenå Kommune. Byrådet modtog selvfølgelig med tak 
gaven og vedtog at vejen, der altid i daglig tale havde heddet Schouhyes 
Gyde, skulle hedde Schoubygade, og at navnet skulle males på hjørnet. 
Mærkværdigvis glemte man imidlertid (jævnfør byrådets forhandlinger og 
vedtægter og gadeskiltet) det sidste bogstav i navnet og stavede Schoubye 
uden e.

Senere hen, da Kruses købmandsgård, som var gadens nabo mod øst, 
var nedrevet, eksproprierede kommunen en strimmel af dennes grund til 
udvidelsen af Schoubygade.
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Lillegade nr. 28-30 Ældste brandf.
nr. 96.

Skipper Michel Mau.
Nr. 97

Jens Pedersen Ginnerup.

Tidl. ejer, købmand Kruse. Købmandsgård + have.
Nu matr. nr. 59 d cyklehandler Fink Jensen.
Nu matr. nr. 59 a Djurslands Margarinefabrik.
Nu matr. nr. 60 installatør Jensen.

Arealet mellem nuværende Schoubygade og købmand Kirketerp-Møller 
(Lillegade nr. 26) tilhørte en lang årrække købmandsfamilien Kruse. På 
denne store grund lå ved branden i 1751 tre ejendomme, der alle lå i ildens 
centrum og gik op i luer. 

l) Den vestligste af dem, som tilhørte Niels Stephensen Nagelsmed, var 
endda brandens arnested, idet ilden opstod i hans smedje, som lå bagved 
forhuset. Nagelsmedens kone indebrændte under forsøg på at redde noget 
af indboet. 

2) Den midterste ejendom var en gård, som tilhørte. Peder Ginderups 
enke. Endelig lå mod øst endnu en gård, som tilhørte skipper Hans Pe-
dersen Lindberg. Efter branden blev de 2 vestligste brandtomter ret snart 
genopbygget, medens den østligste i et århundrede forblev ubebygget.
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Lillegade nr. 30 a Ældste brandf.
nr. 96.

Skipper Michel Mau.
Opført ca. 1752.

Tidligere den vestligste del af købmand Kruses Gård, 
som lå op ad Schoubygade.
Nu cyklehandler Fink Jensen.
Matr. nr. 59 d.

Ejendommen her, som ved branden tilhørte Niels Stephensen Nagelsmed, 
kan med en vis sandsynlighed føres tilbage til byens ældste grundtaxt fra 
1682, idet denne nævner Peder Tommesen i Åstrup hans hus, tækt med 
[tegl] tag, som Hans Nagelsmed iboer. Det er sandsynligt, at han og hans 
efterkommere siden har erhvervet huset med tilhørende smedje. Niels Na-
gelsmed solgte straks efter branden tomten til købmand Anders Winther 
(Lillegade nu nr. 47). Han opførte et lille hus og fik ligesom de andre brand-
lidte, der genopførte deres huse, en lille part af de 3000 rdl., som kongen 
havde stillet til rådighed som brandhjælp. Huset udlejedes til Den danske 
Skole. Winther døde kort efter, og enken giftede sig ret snart med købmand 
Michel Mau, som altså blev husets ejer. Af kæmner regnskaberne ses, at 
byen i en række år svarede Michel Mau 5 rdl. 2 mark i årlig leje af skolen, 
og at købmand Christopher Brock havde ladet opsætte en kakkel ovn i sko-
len, hvoraf han i årlig leje oppebar 4 mark. Det må erindres, at kakkelovne 
dengang altid betragtedes som løsøre, der ikke uden videre hørte med til 
huset og pantsattes sammen med bygningen, men altså - som her - godt 

Lillegade ca. 1895 med Schoubyes og Kruses købmandsgårde. Til venstre bager Hornsleths 
Butik, derpå Overstræde og Schoubyes gård. Til højre Kruses gård og toetagen (nu Fælles-
bageriet).
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kunne tilhøre en helt anden end husets ejer. Det må ligeledes erindres, at 
Grenå efter latinskolens ophævelse fra l. januar 1740 i en snes år havde 
to små danske skoler, hvoraf kordegnen bestyrede den ene, som nærmest 
har været en friskole for de fattigere børn, og som holdtes i den tidligere 
latinskoles hus længere oppe i Lillegade. Den anden - altså nærværende - 
var en privat skole, som bestyredes af skiftende skoleholdere, på brandens 
tid af sr. Ditlef Eggert. Hans faste indtægt var 16 rdl. om året, som byen 
ydede sammen med huslejen på de nævnte 5 rdl. 2 mark, og til leje af kak-
kelovnen 4 mark. Resten af skoleholderens nødtørftige levebrød fik han 
ved skolepenge fra de skolesøgende børns forældre. I 1762 sluttedes de to 
skoler sammen, og kordegnen blev enelærer for byens skolevæsen, hvortil 
også hørte Gammelsogns skolebørn. Skolen flyttede herfra, og huset bebo-
edes af madam Maus svigersøn Christian Nielsen, der tidligere havde væ-
ret ladefoged på Høgholm. 1801 købtes det af naboen mod øst, købmand 
Rasmus Bang, og blev de næste hundrede år en del af dennes gård. 

Da Kruses gård omkring 1920 var blevet nedrevet, deltes grunden i flere 
parceller. Nærværende parcel solgtes til brødrene C. M. og J. V. Bilde-Sø-
rensen, som der opførte en bygning og indrettede et automobilværksted. 
bygningen solgtes 1948 til cyklehandler J. Fink Jensen.

Gårdspladsen i Kruses Købmandsgård efter et maleri fra 1860’erne. Dens ene halvdel lig-
nede ret nøje gårdspladsen i en bondegård. Kun tømmerstablen, ambolten, hvorpå stangjern 
afhuggedes, og tjæretønden til højre i billedet vidner om, at her tillige var købmandsgård, 
endda - en af byens største, navnlig hvad landhandel angik.
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Lillegade nr. 30 Ældste brandf.
nr. 97.

Skipper og købmand
Jens Pedersen Ginnerup.

Opført ca. 1752.

Tidl. den østlige del i af Kruses Købmandsgård.
Nu Djurslands Margarinefabrik.
Matr. nr. 59 a.

Den midterste af de tre grunde tilhørte Peder Ginderups enke, Anna Ensløf. 
Deres søn, købmand og skipper Jens Pedersen Ginderup, lod gården op-
bygge straks efter branden og den beskrives ved brandtaksationen i 1761 
som en nybygget trelænget gård, forhuset med tegltag, de to sidebygnínger 
med strå. I alt 23 fag takseret for 380 rdl. Før branden havde ingen ejen-
domme i Grenå været brandforsikret. Nu var der oprettet en brandcasse i 
Hobro. Og deri blev de fleste af de nyopbyggede bygninger brandassureret. 
Denne gård for 250 rdl. I brandtaksationen bemærkes, at gården er udlejet 
til byfoged Behr. Han var udnævnt i 1756, havde i 1758 holdt bryllup med 
Abigael Cathrine Giese og blev boende her i nogle år, indtil han selv købte, 
sig en Gård på Torvet.

I 1765 efter Jens Ginderups død arvede svigersønnen, snedker Peder 
Pedersen Palck gården. 1783 skøde til hr. lieutnant og tolder von Brandis. 
Han kom hertil i 1779 som told- og consumtionsforvalter, men blev senere 
toldkasserer i Kolding. 

Gården solgtes i 1791 til skipper og købmand

Hjørnet af Schoubygade og Lillegade nr. 30, Kruses Købmandsgård. Foto ca. 1911.
Dette hjørne var 1752-62 Den danske Skole.
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Rasmus Andersen Bang
Han var søn af skipper Anders Rasmussen Bang og hustru Ciertrud Ca-
thrine Rasmusdatter. Bang var født ca. 1758, d. 29. december 1831 (73 år 
gl.). Borgerskab 28. marts 1791. Eligeret borger 1816-29. Stadshauptmand 
[d.v.s. kaptajn for borgervæbningen]. 9. december 1791 gift m. Abel [Abi-
gael?] Cathrine Perch, født ca. l760, død 17. juni 1825 (65 år gl). Børn: 
1) Cathrine Bang 13. oktober 1815 gift m. skibskaptajn, dannebrogsmand 
Knud Knudsen af Ålborg, senere møller i Nimtofte Mølle. 2) Dorthea Ca-
thrine Bang 11. juli 1812 gift m. krigsråd, ridder Fr. W. Starck. 3) Gjertrud 
Elisabeth Bang 18. marts 1826 gift m. forvalter på Stamhuset Åsumgård 
J. L. Jespersen. 
Kort før gårdkøbet havde Rasmus Bang, der da kaldes styrmand, giftet sig 
med kobbersmed Perchs datter Abel [muligvis forkortelse af Abigael] Ca-
thrine. Umiddelbart efter tog han borgerskab og etablerede sig som skip-
per og købmand. Han var en særdeles dygtig og virksom mand, som snart 
oparbejdede en stor virksomhed og skaffede sig gode kår. Han var samtidig 
en af byens mest ansete og betroede mænd og nåede i sit lange liv som bor-
ger i Grenå omtrent alle de tillidshverv, som det daværende samfund bød 
på. Han var kaptajn i borgervæbningen, eller som han tituleres ved begra-
velsen stadshauptmand, han var byens overformynder og fra 1816 den ene 
af byens eligerede borgere. Når ved borgerforsamlingerne nogen skulle op-
træde på borgerskabets vegne, var det altid Rasmus Bang, som blev valgt. 

Hjørnet af Schoubygade og Lillegade nr. 30 b Fink-Jensen, Margarinefabnkken m.fl.
Foto 1951. Modstykke til foregående.
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Rasmus Bangs økonomiske stilling var lige så grundmuret som hans 
anseelse blandt medborgerne. Pantebøgerne viser det til fulde. I de svæ-
re kriseår efter statsbankerotten og englænderkrigen er han omtrent den 
eneste Grenå købmand, som kan låne penge ud. Det var mange og ofte 
store beløb, han udlånte mod sikkerhed i ejendomme i Grenå. Det er ret 
betegnende, at da Rasmus Bang i 1816 skulle være kautionist for byfo-
ged Ågård i dennes egenskab af postmester, og da fuldmægtig Harboe på 
embedets vegne i den anledning skulle udtale sig om kautionistens veder-
hæftighed, så gør han det med følgende ord: At Kiøbmand Bang heri byen 
er en be kiendt vederhæftig mand og mere end fuldkommen i stand til at 
fyldestgiøre foranstående caution attesteres. 1. april 1916 Harboe. Mere 
end fuldkommen! Højere kan det da ikke være.

Foruden købmands- og skipper virksomheden havde Bang et stort land-
brug. Han havde part i flere skibe, som var hjemmehørende i Grenå og gik 
i fart til andre lande. Han havde, som andre af byens større købmænd selv 
sin søboe, d.v.s. pakhus ved stranden.

Rasmus Bangs havde 3 døtre, som alle blev gift med fremstående mænd 
i Grenå eller på egnen. Men desuden havde de en plejedatter, Rasmus 
Bangs søsterdatter Abigael Cathrine, som var kommet til dem som lille 
pige efter moderens død. Hun var datter af Christen Bach på Ørnbjerg Møl-
le ved Hornslet og opkaldt efter Rasmus Bangs hustru. Døtrene hjalp med 
i butikken, og efterhånden som de blev gift, kom plejesøsteren til at afløse 
dem. Hun blev senere frue i gården, men blev stadig ved med at hjælpe 
med i kramboden. Og hun holdt nok af i sin høje alderdom at fortælle, at 
hun havde virket i denne butik i 70 år, fra hun var 9 til hun blev ca. 80 år.

29. december 1831 døde Rasmus Bang. Døtrene var alle gift og havde 
deres egne hjem. Abigael Cathrine var forlovet, og kort efter giftede hun 
sig. Hendes mand hed Ove Broch Kruse. Han var søn af købmand og vice-
konsul Amdi C. Kruse på Storegade (nuværende nr. 38 Familiegården). De 
købte Rasmus Bangs gård af arvingerne for 1000 rdl. Således gik det til, at 
Abigael Cathrine forblev i den gård som husfrue, hvor hun oprindelig var 
kommet som plejebarn som en lille 4-års pige.

Ove Broch Kruse
Søn af vicekonsul Amdi C. Kruse og hustru Jensine Elisabeth Broch i 
Grenå. Født 26. maj 1801, død 26. marts 1851. Købmandsborgerskab 2. 
april 1832. Medl. af borgerrepræsentationen 10. april 1838-31. marts 47. 
(Formand 1843-47). 14. juli 1832 gift med Abigael Cathrine Bach født 21. 
december 1803, døg 12. maj 1883.
Det unge ægtepar overtog altså som ejere brudens barndomshjem. Det 
samme solide præg, som i Rasmus Bangs tid havde været over forretnin-
gen, holdt sig også under den nye ejer. Det kan måske siges, at det lidt 
fornemmere præg fra hjemmet på Storegade gjorde sig gældende i de un-
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ges hjem. O. B. Kruse blev hurtigt en af de 
førende mænd i Grenå. Da borgerrepræsen-
tationen i 1838 trådte i stedet for de eligere-
de mænds forsamling, valgtes han straks som 
medlem af denne. Efter et par års forløb blev 
han dens formand. Ægteparrets første fødte 
søn Amdi Christian var opkaldt efter farfade-
ren, men døde som barn. Ægteparrets yngste 
søn fik samme navn, men døde af tuberkulose 
i 20 års alderen. Den næste var Rasmus Bang 
Kruse, opkaldt efter moderens plejefader. Han blev senere arvtager til for-
retningen og var i mange år byens kæmner. Om livet i den gamle gård i 
O. B. Kruses tid har kæmneren som gammel mand fortalt følgende, delvis 
nedskrevet af hans niece, afdøde fru Marie Nikolajsen, født Nobel. 

Livet i den gamle købmandsgård
Da jeg var barn, var - som i alle gamle købmandsgårde - et temmelig stort 
avlsbrug knyttet til ejendommen foruden købmandshandelen. Det var dels 
ejendomsjord, dels lejet jord (præste og byfoged jord). Der holdtes ikke så 
få køer: 12 til at græsse på markerne, 6 til at græsse i Fælleskæret langs 
med åen og nogle stykker på fedestald hjemme for at anvende bærmen fra 
brænderiet. Senere indskrænkedes antallet til en halv snes stykker i alt. Til 

driften hørte et lille bræn-
devinsbrænderi, som var 
indrettet i en sidebygning 
ude i gården. Det blev 
nedlagt allerede da jeg var 
barn. Der dreves også lidt 
maltgøreri helt ned til om-
kring 1890. Den store ovn, 

Mdm. Jensine Elisabeth Kruse, f. Broch, f. 1772, d. 28. 
maj 1853. Gift med konsul Arndi C. Kruse. 
Kæmnerens farmoder.

Kopi af Kr. Kongstads tegning 
af Kramboden i den gamle by i 
Århus. Den ligner i et og alt Kru-
ses butik, således som den så ud 
til hen mod år 1900.  Tegningen 
afbildes her, fordi der desværre 
hverken eksisterer tegning eller 
fotografi af Kruses Krambod.
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der lavede varme til maltkøllen oppe på loftet, var anbragt i folkestuen, og 
det var meget fornøjeligt at sidde ved den om vinteraftenerne, når de store 
bøge knuder knagede og knitrede på ilden, der lyste ud gennem spjældene 
i den store sorte jernlåge.

Selvfølgelig blev der brygget såvel til salg som til eget brug, derimod 
kan jeg ikke huske, at vi har bagt i den store ovn. Men rugbrødsdejgen 
blev lagt hjemme og bragt til bageren, der boede som vor genbo på gadens 
modsatte side. Der blev naturligvis slagtet både får, lam og grise af gårdens 
bestand, akkurat som i enhver bondegård på landet. Husholdningen var jo 
også temmelig omfattende. Der holdtes en bestyrer i butikken, hvor mine 
søstre ellers hjalp til. Desuden havde vi gårdskarl, avlskarl, røgter, daglejer 
og to piger - foruden ekstrahjælp de travle dage.

Lejligheden i den gamle købmandsgård var i og for sig indrettet som i 
de ældre bondegårde: Den store stadsstue (overstuen) med to små bagved-
liggende gæstekamre. Den mindre dagligstue med to bagvedliggende små 
soveværelser. Og endelig i en stor folkestue og et særlig stort bryggers, der 
var brolagt, og hvor ølbrygningen foregik. I den gamle købmandsgård  var 
det gårdskarlens bestilling at passe maltet og brygge øllet. - Imellem de 
nævnte stuer lå så butikken med to udgange, en til gaden og en til den store 
gårdsplads. Fra butikken førte døre henholdsvis til dagligstuen, storstuen 
og til et ganske lille privat kontor og en altid åbent stående dør ind til den 
store folkestue - med et stort, meget langt egetræsbord med fast bænk langs 
vinduerne ud til gården.

Parti af Kruses Have efter en håndtegning af dattersønnen, ingeniør Ove Nobel, i 1887.
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Fra folkestuen førte dør ind til pigekammeret, spisekammeret og ud til 
køkkenet. Derfra igen ud i det store bryggers, i hvis nederste ende lå den 
såkaldte mælkestue, og hvorfra der var nedgang til 2 dybe, mørke kælder-
rum. I det forreste stod et stort egetræs saltkar og et ditto smørtrug. I dette 
blev det såkaldte bøndersmør tømt af og æltet om, inden det gik videre i 
handelen. Det var jo inden mejeriernes tid.

Butikken bevarede sit gammeldags præg lige til det sidste. Den var må-
ske, da den blev solgt i 1900, den mest gammeldags købmandsbutik i hele 
Danmark. Rummet bag disken med sine mange hylder og skuffer var ikke 
stort. Det havde to fag almindelige smårudede vinduer til gaden og kaldtes 
butikken. Rummet udenfor disken med dør og et fag vinduer til gården 
kaldtes bønderstuen. Her stod i baggrunden under vinduet et langt, hvid-
skuret bord, hvor de gammeldags kunder stod og fortærede deres medbrag-
te mad, der var nedpakket i de pæne, hvidskurede madskræpper.

Såvel i butik som i bønderstue og dagligstue var der hvidskurede gulve, 
bestrøet med sand. Ved diskensene ende var anbragt en tobakskasse og i en 
kasse til udkradsning. Enhver kunne der stoppe sin pibe. Ved diskens anden 
ende stod et ølanker, klukflasken med brændevin, et par snapseglas, et par 
ølglas og en flaske med rød snaps.

Ankomsten til købmandsgården 
Når bønderne stod af vognen, var deres første gang ind i butikken og hen til 
disken, og der blev hilst: Goddag og velkommen! Skal det være en rød eller 
en hvid dram? Manden fik så sin dram og et glas øl og ligeså ved afrejsen. 
Da var den sidste tur hen til disken at byde farvel og få den såkaldte rejse-
dram. Kvindfolkene, som man dengang sagde, blev budt ind i dagligstuen 
eller pigekammeret og fik sig dér en kop varm kaffe med kringler til.

Over disken var et særligt loft, hvori der var anbragt 4 trælemme eller 
skodder, eller hvad man skal kalde dem. De var befæstet med hængsler og 
holdtes om dagen fast oppe ved loftet med kroge. Om aftenen efter lukke-
tid blev de hejset ned og hæftet fast på diskens yderside, så at de ganske 
skilte butik fra bønderstue. 

Fra den ret høje disk var der kun lavt til loftet. Der kunne derfor ikke 
tændes lampe. Det ville være alt for brandfarligt. Indtil det sidste stod der 
hver aften på disken to-tre sorte jernstager med hjemmelavede tællelys, og 
den sorte jernlysesaks lå på stagens fod. Til sidst blev der dog i butikkens 
baggrund anbragt en lille lampe, og det hjalp lidt på den sparsomme be-
lysning.

I en sådan gammeldags købmandsgård levedes der som regel et jævnt, 
arbejdsomt og hyggeligt liv i et godt og smukt forhold til kunderne, naboer 
og tjenestefolk, der som oftest blev gamle i gårde. Frihed var der jo ikke 
meget af. Butikken var åben fra 6 morgen til 9 aften alle søgnedage. Om 
søndagen var der åbent til kl. 9 formiddag og så igen fra kl. 4 eftermiddag. 
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Navnlig i høstens tid benyttede bønderne tit søndag eftermiddag til en tur 
til byen. Ellers var det jo mest om lørdage og de 4 årlige markedsdage, at 
landboerne kom til byen for at handle.

Af Kruses nevø, revisor, cand. jur. C. Nobel i København, har jeg fået 
nogle supplerende bemærkninger, hvoraf jeg anfører et par: Afregningen 
mellem købmanden og landmændene skete med kridt på disken, og når der 
var udlignet, blev den simpelthen visket ud. Så let var det dengang ... Onkel 
Bang [d.v.s. kæmner Kruse] solgte kun hele kaffebønner og ville ikke give 
efter, da kaffemøllerne blev almindelige hos købmændene. Så i de senere 
år, da han havde butikken, foretrak han, hvis kunderne bestemt ønskede 
malet kaffe, at hente den hos en anden købmand i Lillegade og sælge den 
uden avance frem for at give sig til at male kaffebønnerne.

Ove Broch Kruses senere år 
Det var altså gamle kæmner R. B. Kruses beretning om livet, som det le-
vedes i den gamle købmandsgård i hans barndom og ungdom, det vil sige i 
den midterste tredjedel af forrige århundrede (1840-1870). 

Fra samme tidsrum har jeg hørt en lille kuriøs historie af gamle maler 
Hartmann. En fordrukken arbejdsmand, Jens Christian, kom ind i butikken 
og ville have en dram. Den ville O. B. Kruse ikke skænke ham, fordi han 
var så fuld. Jens Christian gjorde vrøvl derover, og enden på det blev, at 
Kruse måtte sætte ham ud af butikken. Men han kom så uheldigt ud, at han 
dumpede ned i rendestenen. Dér blev han liggende ubevægelig. Han rørte 
ikke et lem og var tilsyneladende livløs. Kruse gik så ud til ham og lettede 
på hans arm. Den faldt slapt ned. Han lettede på hans ben. Samme resultat. 
Så blev købmanden forskrækket og udbrød: Å, bette Christian, du er da vel 
ikke død? Men Christian rørte sig stadig ikke. Så siger Kruse i sin store 
angst: Å, rejs dig op, bette Christian, så skal du få en pægl. Det hjalp. Chri-
stian lettede sig og sagde: Ja, men så ska’ de f... galeme åsse vær aggevit.

O. B. Kruse døde i en ret ung alder 26. 
marts 1851, knap 50 år gammel. Som allerede 
nævnt i det foregående fortsatte hans enke for-
retningen og holdt en tid bestyrer. Senere blev 
sønnen Rasmus Bang Kruse, den senere så 
kendte kæmner, forretningens leder. Men ma-
dam Kruse, som man dengang sagde, var hele 
sit liv med i alt, hvad der angik forretningens 
drift. Og uagtet hun aldrig i sin lange levetid 

Mdm. Abigel Cathrine Kruse, født 21. december 1803, 
død 12. maj 1883. Gift med købmand O. B. Kruse. Kæm-
nerens Moder.
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forlod Grenå, så var hun ikke desto mindre en særdeles klog og udviklet 
kvinde, som havde en sjælden dømmekraft og Begreb om mange Ting.

Om den interesse, hvormed madam Kruse selv i sine senere år om-
fattede gårdens anliggender vidner nogle optegnelser, som jeg har fundet 
mellem hendes efterladenskaber:

1878.
To gange i høst fik folkene i marken 1 flaske viin og kager. Den dag, da de 
høstede op, fik de om aftenen et glas punch og hvedebrød og fruetimmerne 
caffe og hvedebrød. Den dag høsten var til ende, 13. august, fik de om mid-
dagen risengrød af 13/8 pd. ris og stegt fisk. Den dag, de havde høstgilde, 
fik de suppe og kjødet brunet, om aftenen bergfisk og lammesteg, kage, 
punch og kaffe.

Hvorledes vi bløder bergfisken ud. Af et fad aske bliver der gjort lud. 
8 dage før fiskene skal bruges, sauges de itu og lægges i brøndvand, f.eks. 
tirsdag. Onsdag kommer der klar lud på dem. Torsdag kommer der en god 
håndfuld læsket kalk i luden og pidskes godt ud. De må røres godt op til 
mandag morgen, så bliver de taget op og skyllet godt af i brøndvand, kom-
mer derefter i åvand og står der til tirsdag formiddag. Så bliver de skrabede 
og skårne itu, kommer atter i åvand og koges om aftenen i åvand.

1879.
Den 29de juli gik Gjertrud til folkene i Engslet med en flaske viin og ka-
ger. Den 14de august fik folkene chokolade og 4 øres kager i marken i 
anledning af Bangs fødselsdag [d.v.s. sønnen, senere kæmner Kruse]. Den 
16de august høstede de rugen op og fik i den anledning et glas punch. Den 
1ste september færdig med at høste. Om aftenen fik karlene et glas punch 
og kage og pigerne kaffe og kage. 4de september gik Gjertrud i Marken i 
byghøsten med viin og kager. Den 5te september risengrød (¼ pd. gryn) og 
stegt fisk til middag i anledning af høstens ende.

Madam Abigael Cathrine Kruse døde i 1883 omtrent 80 år gammel. 
Kort ført havde hun solgt gård og forretning til sønnen.

Rasmus Bang Kruse
Født 14. august 1834, død 6. juli 1928. Borgerskab 22. juni 1883. Byråds-
medlem 1885- 89. Kæmner 1888-1914. Ugift.
R. B. Kruse kom som barn i skole hos student Hansen, der dengang havde 
en lille privat forberedelsesskole til latinskolen. I 13 års alderen kom han 
til Sorø Akademi, hvorfra han tog studentereksamen. Han gik dér i klasse 
sammen med en af distriktslæge Arendrups sønner, Adolph Arendrup. Det 
var ham, som senere kom til Ægypten og reformerede hærvæsenet i dette 
land, og som faldt som oberst i en af de ægyptiske krige. Når de to drenge 
var hjemme i ferierne, skiftedes Arendrups og Kruses til at køre dem i 
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hestevogn fra og til Århus. Derfra sejlede de 
med Smakken til Kalundborg. Og der hente-
des de igen med hestevogn af en eller anden af 
akademiets fæstebønder. Disse såkaldte lærde 
bønder havde i deres fæstebreve en forpligtel-
se, som gik ud på denne pligtkørsel.

R. B. Kruse havde oprindelig tænkt at blive 
polytekniker og læste et par år på læreanstal-
ten. Da det tekniske studium imidlertid ikke 
helt faldt i hans smag, forlod han anstalten og 
søgte handelsuddannelse. Han havde derefter 
kondition først i København, senere i Randers. Da den yngre broder Amdi 
C. Kruse, som var uddannet i handel og var udset til ad åre at skulle over-
tage forretningen hjemme, døde i 1863, flyttede R. B. Kruse til Grenå. Han 
var i en snes år bestyrer og overtog først i 1883, kort før moderens død, selv 
forretningen og løste borgerskab. 

Fra 1885 til 1889 var Kruse medlem af byrådet. Kæmner var på den tid 
hans nabo og fætter, manufakturhandler og brandkaptajn R. W. Starck. 10. 
september 1888 gjorde Starck selv ende på sit liv ved et revolverskud. Der 
var vist ikke egentlig underskud i kæmnerkassen, men en stor uorden, som 
byrådet havde forlangt berigtiget inden en vis tidsfrist, som nu var udløbet. 
Samme aften holdtes et byrådsmøde, og Kruse konstitueredes som kæm-
ner. Hans udnævnelse blev fra 1. januar 1889, og dermed fulgte så, at han 
udtrådte af byrådet.

Kruse siger selv, at han også før Starcks død havde haft lyst til mulig-
vis engang i tiden at blive hans efterfølger. Men alligevel var det med stor 
selvovervindelse, at han gav efter for byrådets ønske om, at overtage kæm-
neriet hin forfærdelige aften i 1888. Men han overtog altså stillingenog var 
i en lang række år en udmærket, pligtopfyldende og behagelig mand på 
denne vigtige plads. Det er en selvfølge, at kæmnerbestillingen dengang 
kun var en biforretning.

Hans begyndelsesløn var 1000 
kr., således som Starck havde haft. 
Den steg senere til 1400 kr. Kruse 
drev derfor vedvarende sin køb-
mandshandel som hovederhverv. 
Både i det ydre og i det indre beva-

Købmand og Kæmner R. B. Kruse, født 11. august 1834, 
død 6. juli 1928.

Kæmner R. B. Kruse 
og hans to søstre Marie og Jensine.
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redes traditionerne i købmandsgården, således at Kruses forretning lige 
så vel som genboen, Schoubyes, helt og fuldt var i den gamle stil fra år-
hundredets begyndelse.

Den gamle kæmner var ugift. Han og hans to søstre, Jensine og Marie, 
som ligeledes var ugifte, levede et hyggeligt og stilfærdigt liv i den gamle 
fødegård. Det var et hjem, som i høj grad var præget af gammeldags dan-
nelse og kultur, og hvor de gode traditioner holdtes i ære. Kruses søster og 
svoger, købmand Nobels på Søndergade (nuværende købmand Skovs), var 
begge døde i en ung alder og efterlod sig flere mindre årige børn. De fandt 
et godt og kærligt hjem hos onkelen og tanterne.

Gården skifter ejer
I 1898 solgte Kruse gård og forretning til købmand R. J. Christensen. Selv 
flyttede han ind i naboejendommen, som også tilhørte ham (nuværende in-
stallatør Jensens), og vedblev at fungere som kæmner i mange år derefter. 
Først med udgangen af 1914 gav han op, og Karmark blev hans efterføl-
ger. I sin høje alderdom forlod Kruse Grenå og flyttede til Kejsegården til 
proprietær Nikolajsen, som var gift med Kruses niece, Marie Nobel. Her 
tilbragte han sine sidste år under lyse og gode forhold og døde 6. juli 1928, 
ca. 94 år gammel. Med ham er Kruse slægten uddød her på egnen.

Den, ryddede grund, hvorpå Kruses Gård havde ligget, efter at bygningen ca. 1917 var ned-
brudt. Det store kastanietræ står endnu den dag i dag inde på savskæreriets grund.
Efter gamle kæmner Kruses beretning var det plantet af hans moder, mdm. A. C. Kruse i 
hendes unge dage. Det må altså være ca. 100 år gammelt. l baggrunden ses Elwain Ander-
sens bagerbutik og Overstræde. Foto 1917,
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R. J. Christensen, som i mange år havde været bogholder hos købmand 
Søehting på Storegade, moderniserede straks forretningen, så vidt som den 
gamle bygning tillod. Men tiden var løbet fra den. Forskellige andre for-
hold spillede også ind, og i 1917 gjorde fire af Christensens hovedkredito-
rer (købmand Hermansen, bager C. Andersen, bager C. Hornsleth og me-
jeriejer Ancher Jensen) udlæg i gården og fik den tilskødet. Det lykkedes 
dem ikke at få den udlejet, og i håb om med fordel at kunne afhænde den 
velbeliggende, store grund til byggepladser nedrev de den gamle, minde-
rige gård. Men det var i efterkrigstidens allervanskeligste byggeår. Penge-
knapheden var stor, og i flere år lå grunden ubebygget hen. Den deltes i tre 
dele, heraf afhændedes

1) den østlige parcel (matr. nr. 59 a) i 1919. Herpå opførtes Margari-
nefabrikken Djursland ved I. P. Rasmussen & Co. Den solgtes i 1942 til 
fabrikant S. Stenstrøm Vogt,

2) Grenå Dampsnedkeri og Høvleværk købte den mod Markedsgade 
liggende parcel (matr. nr. 59 c) til udvidelse af virksomheden.

3) Endelig solgtes i 1923 den vestlige, mod Schoubygade liggende par-
cel (matr. nr. 59 d) til Brdr. J. V. og C. M. Bilde-Sørensen, som derpå op-
førte forretningsbygning og maskinværksted.

Den afhændedes 1948 til cyklehandler I. Fink-Jensen.

Kruses gård set fra øst. Man ser lidt af døren af nabohuset (mdm. Bendixens), som nu ejes 
af installatør Jensen. Foto ca. 1912.
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4) Aller først havde dog kommunen eksproprieret en strimmel grund, 
som blev lagt til Schoubygade for at gøre den bredere. Hver glimt og an-
tydning af den gamle købmandsgård er dermed forsvundet fra jordens 
overflade, og kun i billeder og ord kan dens minde bevares.
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Lillegade nr. 28
Tidl. ejer kæmner R. B. Kruse.
Nuv. ejer fru installatør Jensen).

Som omtalt i indledningen til de foregående 2 ejendomme lå ved bran-
den i 1751 på denne grund en gård som tilhørte skipper Hans Pedersen 
Lindberg. I modsætning til de to andre ejendomme genopførtes den ikke 
efter branden, men tomten købtes i 1761 af ejeren af nr. 30, Jens Pedersen 
Ginnerup. Den benævnes først som en øde plads, senere som en have, og 
som sådan fulgte den med købmandsgården under de skiftende ejere af 
slægterne Bang og Kruse.

I 1851, kort efter O. B. Kruses død, overlod hans enke haven til sin 
nære slægtning, enkemadam Petrine Bendixen, som derpå lod opføre et 
en etages, grundmuret hus, som i omdannet skikkelse ligger der endnu.

Petrine Bendixen var datter af rådhusets bygmester, Just Møller, i hans 
2det ægteskab med tidligere nævnte købmand Rasmus Bangs søster, El-

Lillegade hvor tidligere mdm. Bendixens og kæmner Kruses ejendomme lå. Til højre nr. 28 
(fru installatør Jensen), nr. 30 margarinefabrikken og nr. 30 a cyklehandler I. Fink-Jensen.
Foto 1951. Modstykke til foregående.
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len Margrethe Bang. Mdm. Bendixen er omtalt nærmere Storegade 36. 
Hun havde i sin stedfaders tid og efter hans død i en række år med stor 
dygtighed styret Gl. Gæstgivergård. I 1841 ægtede hun ungkarl, candi-
datus philosophiæ Peter Hovenbech Bendixen. De var jævnaldrende og 
begge ca. 40 år. Denne Bendixen var søn af rådmand og auktionsdirektør 
Eske Bendixen i Randers og dattersøn af den kendte Grenåenser general-
krigskommissær Chr. de Fischer, som havde ejet Købmand Skovs Gård 
på Torvet i Grenå. I 1851 solgte madm. Bendixen Gl. Gæstgivergård og 

lod i madam Kruses Have opføre nærværende 
ejendom. Efter madm. Bendixens død i 1883 
overgik gården ifølge aftale til madam Kruse, 
som straks solgte den til sin søn, den senere 
kæmner R. B. Kruse. I mange år var lejlig-
heden udlejet til organist I. P. Bentzen. Han 
havde oprindelig været lærer, navnlig i sang 
og musik,ved Lyngby Seminarium. Efter se-
minariets ophævelse i  1874 søgte og fik han 
organiststíllingen i Grenå, hvor han tillige vir-
kede som musiklærer. Det siges, at han var en 
fremragende orgel- og pianospiller. Efter hans 
død i 1908 og efter at kæmner Kruse havde 
solgt købmandsgården, flyttede han ind i lej-
ligheden, og her var så byens kæmnerkontor, 
indtil Kruse i 1914 søgte sin afsked. Allerede 
længe før var der sat en etage på huset. I 1921 

solgtes ejendommen til installatør S. Jensen, der omdannede bygningen til 
forretnings brug.

Organist I. P.  Bentzen.
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Lillegade nr. 26 Ældste brandf.
nr. 98.

Jens Sørensen Smed.
Opbygget efter branden i  

1752.

Tidl. købmand, brandkaptajn R. W, Starck. 
Nu representant Laurentius Hansen i Århus,
udlejet til købmand Kirketerp-Møller.
Den nuværende ejendom opført ca. 1865.

Hele det store areal, som nu omfatter Lillegade nr. 26 (købmand Kirke-
terp-Møller) og nr. 24 (Brugsforeningen) tillige med de bagved mod Mar-
kedsgade (savskæreriet) og mod Nytorv (Andelsmejeriet) liggende grunde 
og desuden hele den vestlige halvdel af nuværende Nytorv udgjorde ved 
brandtaksationen i 1761 og lige indtil 1883 èn stor ejendom. Den bestod 
af en mod vest liggende trefløjet smedegård og 2 mod øst og mod nord 
liggende store haver. Denne ejendoms historie lader sig føre tilbage helt 
til 1681, da den bestod af to ejendomme. I 1723 solgtes de ved sal. Maren 
Henriksdatters dødboauktion og bestod da 1) af et bebygget areal mod vest 
og 2) en øde ejendom, som havde tilhørt hendes første mand, sognepræsten 
i Ørum sal. hr. Lauritz [formentlig hr. Lauritz Rasmussen Lidemark], og 
som vist nok havde ligget ubebygget hen siden kæmpebranden i 1626, da 
hele den vestlige del af byen brændte. 

Lillegade. Til venstre installatør Jensens ejendom. Til højre bager Elwain Andersen.
Foto ca. 1940.
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Begge disse ejendomme solgtes i 1723 til Ingeborg Jensdatter for en 
sum af 18 rdl. 5 mark. Hun afhændede i 1747 den samlede ejendom til Jens 
Sørensen Smed. Mens han var ejer, nedbrændte bygningen ved den næste 
store brand 7. juni 1751. Jens Smed lod den genopbygge, og den beskrives 
ved taksationen i 1761 som en gård af 3 længder hus nye bygninger, dels 
af teigl, dels af stråe tæcke. Et forhus til gaden, et sidehus vester i gården 
til lade og fæhus og et andet sidehus øster i gården tegltækt og indrettet til 
smedje. 19 fag takseret for 280 rdl.

Efter Jens Smeds død auktionsskøde af 1769 til smed Niels Jensen, 
[som ikke var hans søn, hvad efternavnet kunne lade formode]. Det lyder 
på gården og tvende haugepladser og deres indheigning. Pengene til kø-
bet havde han lånt af møller Niels Erichstrup, forpagter af Grenå [Søndre] 
Mølle, som i 1784 overtog gården efter ham.

Samme Erichstrup havde nogle år i forvejen opsagt forpagtningen af 
møllen og havde købt en gård i Dolmer, som tidligere havde tilhørt Århus 
Hospital. Senere flyttede han til Grenå som købmand og giftede sig med 
birkedommer Bie’s enke. Efter hendes Død købte han en gård i Vejlby og 
flyttede dertil. Gården her solgtes i 1798 til købmand Chr. Holm. Der kom-
mer så en række hurtigt skiftende ejere, før den i 1813 solgtes til told- og 
consumtionsinspektør Starck, i hvis slægts ejendommen forblev de næste 
76 år.

Carl Hartmann Wilhelm Starck
Født 1759 i Sachsen - Gotha i Tyskland. Han kom til Danmark og blev i 19 
års alderen volontør ved regimentet i Viborg, senere kommander sergent i 
livgarden og i 1798 told- og consumtionsinspektør i Mariager, hvorfra han 
i 1808 forflyttedes til Grenå. Det var i den tid almindelig skik, at veltjente 
militærpersoner, når de kom lidt op i årene, udnævntes til embedsmænd i 
etaterne: Toldvæsen, konsumtion eller postvæsen. Samtidig med udnæv-
nelsen til Grenå blev han udnævnt til kompagnichef for 1. jydske infanteri 
regiments 5. bataillon. Det var jo under englænderkrigene på Napoleonsti-
den, og i de næste 5 år passede han sin militære tjeneste. Først i 1813 hen 
mod krigens afslutning tiltrådte han atter embedet i Grenå. Han søgte et 
par år efter titel af major, men måtte nøjes med at blive udnævnt til virkelig 
kammerråd. Han døde i Grenå 13. oktober 1820, 61 år gammel, døde plud-
seligen, som kirkebogen tilføjer. Starck var i 1784 blevet gift med Karen 
Ågård fra Viborg (by eller omegn?) - Af deres mange børn kan nævnes 
sønnen H. F. W. Starck, som blev faderens efterfølger i embedet i Grenå. 
Anton Wilhelm S., som blev ejer af Gammel Mølle, men senere flyttede 
til Grenå. Datteren Frederikke Caroline (f. i Viborg 1786) gift med Johan 
Andr. Lund, sognepræst til Dollerup-Finderup ved Viborg. Hun flyttede 
som enke tilbage til Grenå, hvor hun blev husbestyrerinde hos byfoged J. 
Ågård. Marie Cathrine S. gift med (1. maj 1819) Lorentz Kierullf, Sogne-
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præst på kolonien på Alheden [de til kartoffeldyrkning indkaldte tyskere] 
med annexet Karup, ligeledes ved Viborg. Og endelig Caroline Sophie S. 
gift med købmand, senere havnefoged Anders Sørensen i Grenå.

Hans Frederik Wilhelm Starck
Født ca 1785 i Viborg, død 21. april 1835 i Grenå. Premierleutnant under 
englænderkrigen. 1821 told- og consumtionsinspektør i Grenå. Krigsråd. R. 
af D. Gift med 11. juli 1820 Dorthea Cathrine Bang, født 1796 død 1851.
H. F. W. Starck var altså ligesom faderen begyndt som militær og havde 
under hele englænderkrigen gjort tjeneste, sidst som premierløjtnant. Ef-
ter krigens slutning udnævntes han til krigsråd. Nogle år efter blev han 
toldbetjent og visitør ved toldvæsenet i Kø-
benhavn. Han ansøgte efter faderens død om 
embedet i Grenå, og skønt der var 67 ansøge-
re til embedet, blev han dog den heldige. Det 
har naturligvis i nogen grad været på grund af 
gode anbefalinger fra militærtiden, men efter 
en tradition i familien, vist nok også, fordi 
hans 3 ugifte søstre indgav et bønskrift til kon-
gen, hvori de henviste til, at broderen ved at 
forfremmes til embedet i Grenå kunne blive i 
stand til at overtage faderens gård og derved 
bidrage til moderens og deres underhold. Det 
lykkedes virkelig, og 2. januar 1821 forelå ud-
nævnelsen året før havde Starck ægtet Dorthea 
Cathrine Bang, datter af naboen, købmand 
Rasmus Bang. I ægteskabet var to børn Carl 
Rasmus Bang S. (f. 19. april 1821) og Rasmus 
Wilhelm S. (f. 17. oktober 1822). Desuden havde han med Anna Margrethe 
Brøndum Schmidt [datter af L. Brøndum Schmidt, ejer af Bannerslund ved 
Frederikshavn]. Datteren Dorthea Jacobine, som blev gift med boghandler 
F. C. Lund. Krigsråd Starck døde i en ung alder, kun 50 år gammel. Hans 
enke vedblev at eje og bebo gården til sin død (2. februar 1851). Derefter 
gik den i arv til sønnerne, hvoraf den ældste var bosat i Amerika og derfor 
solgte sin part til den yngre broder.

Rasmus Wilhelm Starck
Født i Grenå 7. oktober 1822, død 10. september 1888. Købmandsbor-
gerskab 6. maj 1846. Byrådsmedlem 1861-80. Kæmner 1880-88. Forligs-
kommissær. Kirkeværge 1879. Brandinspektør 1861-88. Gift 26. oktober 
1848 m. Margrethe Wilhelmine Broge, datter af skipper og købmand Niels 
Broge, som i 1828 druknede ved Gilleleje, søster til købmand Hans Broge 
i Århus Hun født 4. maj 1826, død 29. oktober 1888.

Toldinspektør H. F. W. Starck,
 f.1784 d.1835.
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R. W. Starck var efter sin konfirmation kommet i købmandslære i Næst-
ved, havde derefter opholdt sig som kommis i København og vendte i 1847 
tilbage til Grenå og begyndte en manufakturforretning i fædrenegården. 
Starck var en meget smuk mand. Han var en god sanger og havde dertil et 
udpræget dramatisk talent. Han var derfor et selvskrevet og ledende med-
lem af musik- og sangforeningen, hvis blomstringstid just faldt i 50’erne, 
og ivrig deltager i dilettantkomedierne. Men også i det daglige liv yndede 
han at agere og tage sig ud, således at den mere jævne befolkning fandt 
hans optræden lidt naragtig. Starcks musikalske talent gik i arv til børnene, 
og i hjemmet dyrkedes sang og musik i fremtrædende grad. Starck deltog 
meget i det offentlige liv. Han var i en række år byrådsmedlem, men ned-
lagde sit mandat, da han i 1880 udnævntes til kammerråd P. S. Møllers 
efterfølger som kæmner. Det var selvfølgelig dengang kun et bierhverv, 
som Starck passede sammen med sin manufakturhandel. Han var desuden 
brandinspektør, og efter Kong Frederik VIIs besøg i Grenå i 1861 opnåede 
han at få lov at kalde sig brandkaptajn og erholdt rang med capitainer i 
Kjøbenhavns Brandcorps, hvorefter han bar uniform som disse. Som de 
fleste af den tids embedsmænd var han bøs og overlegen overfor den jævne 
befolkning. Ved omtale af kæmner R. B. Kruse er tidligere fortalt, at kæm-
nerregnskabet efterhånden voksede Starck over hovedet, således at han var 
langt bagud med dets afslutning og aflevering. Byrådet krævede det derfor 
ført à jour og det foregående års regnskab afsluttet inden en vis tid. Starcks 
bratte død 10. september 1888 gjorde ende på spørgsmålet, og hans fætter, 
købmand og byrådsmedlem R. B. Kruse blev efter rådets enstemmige øn-

 Købmand og  brandkaptajn Fru Margrethe Wilhelmine
 R. W. Starck, f. 7. oktober 1822, Starck f. Broge f. 4. maj 1826,
 d. 10. september 1888. d. 20. oktober 1888.
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ske hans efterfølger som kæmner. Fru Starck havde i mangfoldige år været 
plaget af en meget alvorlig gigtlidelse, således at hun var lænket til sin stol. 
Hun overlevede kun sin mand i 4 uger.

Efter forældrenes død solgte arvingerne i 1889 ejendommen til gen-
boen, bager C. V. Hornsleth, som udlejede den. Det må dog bemærkes, at 
allerede i 1883 havde Starck selv bortsolgt hele den øst for gården liggende 
have til skomagermester E. Nørlem, som derpå lod opføre den nuværende 
hjørneejendom ved Smedestræde. 

I 1896 skøde fra Hornsleth til savskærer I. P. Lorentzen. Sidstnævntes 
savskæreri på Nytorv var nedbrændt kort før, og byen havde afkøbt Lorent-
zen brandtomten til udvidelse af Nytorv. I den til gården hørende have ud 
mod Markedsgade lod Lorentzen så opføre et nyt, mere moderne savværk. 
Forretningen til Lillegade var i lang tid udlejet til farvehandler J. Pedersen. 
I 1907 delte Lorentzen ejendommen i to parceller, hvoraf den sydlige mod 
Lillegade solgtes til farvehandler Jeppe Pedersen, medens parcellen mod 
nord til Markedsgade (matr. nr. 62 b) solgtes til A/S Grenå Dampsnedkeri 
og Høvleværk, hvis hovedaktionær og leder var tømrermester A. Bilde. 
1919 skøde på ejendommen til købmand, senere repræsentant Lauren tius 
Hansen, Århus. Forretningen havde været udlejet til farvehandler E. V. 
Møller og nu siden 1924 til købmand Kirketerp-Møller.

Lillegade. Til venstre nr. 26 tidl. kaptajn Starck. Her bor nu købmand Kirketerp-Møller. Nr. 
24 nu Brugsforeningen. Til højre nr. 27, nu Demokraten og nr. 25 Djurslands Mineralvands-
fabrik. - Foto ca. 1900.
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Formindsket udsnit af Grenå ældste matrikels-kort (opmålt og tegnet ca. 1868 af landin-
spektør C. Christensen). Omfatter Lillegades ejendomme fra Schoubygade til nr. 14 (sned-
kermester A. M. Jensen), - No. betegner matrikelnumrene. Tallene i gaden er påført i 1951 
og betegner gadenumrene.
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Lillegade nr. 24
Brandf. 1761
den til nr. 98

hørende have.

Tidl. købmand Starcks have, hvorpå
E. Nørlem i 1884 opførte hjørneejendommen.
Nuv. ejer Brugsforeningen for Grenå og Omegn.
Matr. nr. 62 b.

Straks efter at skomager Ernst Nørlem i 1883 havde købt haven mod Sme-
destræde af kaptajn Starck, opførte han derpå den nuværende toetages rød-
stensbygning. 1885 solgtes den til læge H. Hammer.

Haldor G. V. Hammer var født 20. oktober 1852 i København, søn af 
pastor T. Hammer, der senere blev præst i Karlby-Voldby. Han tog em-
bedseksamen i 1878. Efter et ganske kort ophold som praktiserende læge 
i Karlby nedsatte han sig i 1879 i Grenå, hvor han vist nok overtog læge 
Selchaus praksis. Han forblev i Grenå til maj 1900 og flyttede derefter til 
Brabrand ved Århus, hvor han praktiserede til sin død (9. september 1915). 
Ugift. - Læge Hammer var i 80’erne og 90’erne byens mest søgte læge og 
havde navnlig en meget stor landpraksis. Næsten hele befolkningen i Nørre 
Herred var hans klienter, og han var særdeles afholdt. Hammers fritidsin-
teresse var sportsfiskeri, og det var den almindelige mening i byen, at når 
han valgte at flytte til en langt mindre praksis, stod det i forbindelse med 
den nærliggende sø, der bød på rig lejlighed til lystfiskeri. Hammer døde i 
Brabrand 9. spetember 1915.

Allerede længe før sin afrejse fra Grenå havde læge Hammer solgt ejen-
dommen til skolebestyrer J. Bertelsen, men blev boende her som lejer.

Ved Nytorvs udvidelse efter branden i Lorentzens Savskæreri afhæn-
dede Bertelsen hele den østlige del af den store have til kommunen. 1902 
købte skomager E. Nørlem og bager C. Hornsleth i forening ejendommen, 
som de i 1910 solgte til mejeriejer  J. Ancher Jensen. I parcellens nordlige 
del ud mod Nytorv (matr. nr. 62 c og e) byggede han et stort fuldt moderne 
mejeri, som han i 1912 afhændede til Grenå og Omegns Andelsmejeri.

Bygningen mod Lillegade (matr. nr. 62 b) solgte han i 1915 til Brugs-
foreningen for Grenå og Omegn. Den var oprettet i 1909 og havde hidtil 
boet til leje i en mindre butik.
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Lillegade nr. 22 Ældste brandf. 1761
nr. 99

skræder Michel Fiil.
Opført før 1700.

Tidl. ejer bødker Fr. Koppel, som ombyggede ejendom-
men i 1850.
Drejer Bjerregård opførte den nuv. ejendom 1914. 
Nuv. ejer J. Jensen.
Matr. nr. 64 a.

Brandtaksationsprotokollen fra 1761 nævner her som ejer skræder Michel 
Fiil. Den beskrives som en bygning, der består af 1 længde huus, gammel 
biugning, strå tæcke og vender gaflen med indgangen mod gaden. 7 fag 
indrettet til stue, kiøcken og brøger-huus. Taxeres for 40 rdl. Det er altså 
klart, at når den i 1761 betegnes som en gammel bygning, har den ikke væ-
ret mellem de i 1751 nedbrændte bygninger. Byfoged Bager forklarede til 
protokollen angående ildens opståen, at han branddagen, den 17. juni 1751 

Lillegade nr. 22, hjørnet af Smedestræde, der for et århundrede siden hed Michel Fiils 
Gyde. På hjørnet ligger nu Tellefsens butik. Nr. 20 (nu Meinhardt), tilhørte sadelmager C. 
Petersen, som skimtes i gadedøren. Nr. 12 (nu Udengård), tilhørte rebslager Melchiorsen. 
Foto ca. 1895.
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klokken imellem 11 og 12 slet formiddag, da han sammen med sin tjener 
Jens Ørsted skulle udføre embeds-forretning og kom gående igiennem en 
såkaldt Jens Fiils Gyde, næstnorden lidenGade, kom ilden ud af taget på 
Niels Nagelsmeds huus. Det er altså den på gydens modsatte side liggende 
store nabohave, som har standset ildens udbredelse mod øst og skånet den 
lille bygning.

Gamle skøder oplyser, at her har været bygning allerede i 1664. I 1744 
solgte skipper Niels Jensen Boelsmand huset beliggende ... østen for så-
kaldte /:i gamle Skiøder:/ Niels Kochs Gyde til Hans Jacobsen Ritto. Men 
allerede i 1747 benævnes gyden Michel Fiils Gyde, uden at dog noget skø-
de til denne er tinglyst. Der findes i panteprotokollen for 1764 Fol. 229 
tinglæst.

Et gavebrev
til nævnte Michel Fiil fra en gammel faster, Kirsten Rasmusdatter Fiil. Det 
er ganske kuriøst og aftrykkes her: 
Siden det nu er næsten Femb [5] År siden Vor Herre bortkaldte min  Mand 
Peder Balterzen, haver ieg, hands efterladte Enke Kirsten Rasmusdatter 
Fiils, overtalt og formået min kiære Broder-Søn, Miehel Jensen Fiil, at 
hand vilde tage mig til sig og forsyne mig med Huusværelse, Spisning og 
Varme, siden det faldt mig besværligt, som en enlig, gammel, svag Qvinde 
at opholde mig udi mit eget, lidet da tilhørende Huus, hvilket ieg samme 
Tid bortsålte og ieg fløttede til besagte Michel Jensen Fiil og hans Elske-
lige Hustrue, som siden den Tid haver forsiunet mig med alt, hvis [hvad] 
ieg behøver. At så siden min Broder-Søn Michel Jensen Fiil icke vilde tage 
imod mig og forsiune mig med lofvet Ophold og andet behøvende, uden at 
i’eg vilde indgåe at Testamentere ham, hvor lidet ieg efter min Død mig 
kunde efterlade, hvilket ieg med aldbillighed og føye har kundet til stå, 
Siden de stedze haver gået mig til l-lånde, med hvad ieg behøver, på deres 
egen Bekostning, og derfor udi overværelse af tvende velforneme Borgere 
nemlig Anders Rasmussen Bang og Jens Sørensen Smed [NB: deres nabo-
er] tilstår dem det lidet, ieg efter min Død efterlader.

Når de mit Legeme med en hæderlig og skickelig begravelse til Jorden 
haver ladet bestaedige, [må] de giøre sig det lidet Efterladte så nøttigt, 
som de selv synes, både de og deres Arfvinger uden nogen Påtale udi Rin-
geste Måde, siden bemeldte min Broder-Søn og sin Elskelige Hustrue sam-
me haver billigen fortient. Datum, Grenåe 15. Oct. 1762. K. R. D. F. [d.v.s. 
Karen Rasmusdatter Fiii]. Til Vitterlighed A. R. Bang Jens Sørensen Smed.

Michel Jensen Fiil døde i 1778, og efter hans død overtog sønnen Jens 
Michelsen Fiil ejendommen. 1789 skøde fra denne til skomager og ejen-
domshandler Johan Jacob Høvenhoff. 1798 sadelmager Bertel Chr. Holst. 
1812 skomager Rasmus Stil. 1829 auktionsskøde til snedker Søren Svarre. 
1840 skøde fra denne til bødkermester Frederik Koppel.
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Frederik Koppel
Var af jødisk oprindelse, født uden for ægteskab af Jacobine Margrethe 
Gade, datter af afdøde toldinspektør Gade i Grenå og udlagt barnefader 
handelsbetjent Levin Koppel og døbt 21. april 1806 i Linstrup Kirke. Dren-
gen blev vist nok opdraget hjemme hos mormoderen, der boede på Torvet. 
Efter sin konfirmation kom han i lære hos bødker Zahlqvist i Randers og 
erholdt 28. august 1827 Kundschaft [d.v.s. svendebrev] fra Bødkerlauget 
i Randers. I 1833 tog han borgerskab i Grenå, efter at han 12. juni 1830 
havde ægtet Birthe Cathrine Rasmusdatter.

I 1848 delte bødker Koppel ejendommen og frasolgte den nordlige, ud 
imod Nytorv liggende have til smed Jens Hougård, som derpå lod opføre 
det morsomme lille smedehus og det mod strædet liggende beboelseshus, 
som ligger der den dag i dag. Ved hjælp af de indkomne penge ombyggede 
Koppel 1850 huset med grundmur til gaden, men fyrrebindingsværk til 
gården. 1858 mageskiftede han ejendommen til P. F. Tolboe og fik i ste-
det dennes hus på Nørregade (nuv. nr. 8). Der boede han resten af sit liv, 
og datteren Jacobine overtog det efter hans død. Et par andre af børnene, 
arrestforvarer S. P. Koppel og læderhandler Carl W. Koppel var i sin tid 
meget kendte Grenå borgere.

Hjørnet af Smedestræde og Lillegade nr. 22. Foto 1950.
Modstykke til foregående.
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Peter Funder Tolboe
Født 20. septemner 1814 død 5. juni 1900, borgerskab som drejer 1. de-
cember 1849. Gift 18. januar 1845 m. Bodil Nielsdatter. Drejer Tolboe var 
af gammel Grenå slægt. Faderen, Peder Christensen Tolboe, som også var 
drejer, boede Storegade (nu nr. 27). I 1878 solgte P. F. Tolboe ejendom-
men til sønnen August Tolboe, ligeledes drejer. Forretningen havde han 
allerede tidligere overdraget ham og havde selv indrettet en lille bevært-
ning i hjørnestuen. Af alle byens daværende småbeværtninger var Tolboes 
vist nok den mindste både i rumfang, højde og standard. Hos ham holdt 
mange af byens originaler til, og fra hans fabelagtig lille beværtningsstue 

P. Funder Tolboe i beværtningens dør. Til venstre ses lidt af strædet og Starcks Have (nu 
Brugsforeningen). Kopi efter en håndtegning fra ca. 1880. Originalen i Djurslands Museum.
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fortælles mange kuriøse histori-
er. På Djurslands Museum hæn-
ger en håndtegning, udført af en 
amatøtegner, der boede til leje 
på gadens modsatte side hos 
glarmester Vogel. Det fortælles, 
at Tolboe var meget misfornø-
jet med således at blive forevi-
get, tilmed nærmest i karikatur. 
I 1886 udlejedes beværtningen 
til Jens Mikkelsen, der tidligere 
havde været gårdmand i Enslev, 
men efter at have solgt gården 
flyttede til Grenå.

I 1909, da Jens Mikkelsen 
længst var død, solgte August 
Tolboes enke den lille hytte til 
drejermester J.. Bjerregård, der 
1914 nedrev bygningen og op-
førte den nuværende. I 1941 - ef-
ter Bjerregårds død skøde til J. 
M. Jensen.

Familiebillede. Drejer Peter Funder Tolboe og 
hans børn. Foto ca. 1868. Yderst til venstre står 
sønnen August. Til højre under faderen sidder 
Peter Tolboe, som var bager.
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Lillegade nr. 20
Matr. nr. 65.
Tidl. sadelmager Carl Petersen, nu tandlæge Meinhardt.
Ejendommen opført 1852

På dette sted lå indtil for et århundrede siden en meget stor have, som hørte 
med til naboejendommen mod øst, der ejedes af rebslager Th. Sørensen. 
Han solgte i 1852 denne haveparcel til hattemager Johan Henrik Møller, 
som derpå lod opføre et grundmuret hus, det nuværende, som dog i den ny-
ere tid er en del moderniseret. Møller var søn af den gamle hattemager og 
bommand ved Sønder Bro, Svend Møller, og var altså broder til guldsmed 
Møller, Lillegade nr. 17. Han købte senere en stor, gammel gård på Sønder-
gade, den tidligere Apotekergård, og solgte i 1883 huset her til sadelmager 

Carl Ludvig Petersen
Født 3. huli 1850 i Vejle, død her 23. april 1919. Borgerskab 18. august 
1882. Sadelmager Petersen boede hele sin tid i dette hus. Han var en stil-
færdig, flittig og påpasselig håndværker af den gamle skole. I en kort tid 
var han håndværkerforeningens formand og i en periode medlem af byrå-
det. Efter Petersens død overtog hans yngste søn Vilhelm Petersen forret-
ningen. Alle børnene antog slægtsnavnet Arentoft, men er nu døde eller 
fraflyttet byen. 1927 skøde til tandtekniker A. Meinhardt.



286

Lillegade nr. 18 Ældste brandf. 1761
nr. 100
Anders

Rasmussen Bang.
Opført før 1700.

Tidl. ejer rebslager E. Melchiorsen.
Nuv. ejer snedkermester Svend Åge Udengård.
Ejendommen bygget ca. 1852.
Matr. nr. 66 b.

Hele det store areal, som nu omfatter de 3 bygninger til Lillegade: Nr. 
18 (tidligere S. Bilde), nr. 20 (Udengård) og nr. 22 (Meinhardt) samt de 
bagved mod Mogensgade og Nytorv liggende grunde, udgjorde ved brand-
taksationen i 1761 èn stor gård, som lå ud mod Lillegade med have på alle 
tre sider. Den beskrives i taksationen i 1761 som en gård bestående af 4 
lengder huus, gammel biugning [nemlig] 1) Et forhuus til gaden, teigl-
hængt indrettet til stue værelser 9 fag. 2) Et side huus ibygget den væstre 
ende af forhuuset, tegl-hængt, indrettet til stue kiøcken og brøggers 8 fag. 
3) Et andet side huus for sig self øster i gården, stråe tag, indrettet til lade 
og fæehuus 6 fag. 4) Et tver huus, strå tæche, indrettet til ladde og lucket 
port 11 fag i alt 34 fag. Taxeres for 340 rdl.

Det har altså været en ret anselig gård, men med gamle bygninger, for-
mentlig opført ca. 1700. Den kaldes i adskillige dokumenter for Wegger-
slevgården, uden at det dog er muligt at udrede dette navns oprindelse. 
Gården solgtes i 1717 til

Anders Pedersen Ring
som kom hertil fra Vivild, straks tog købmands borgerskab og drev en lille 
handel, nærmest med alen varer. Ring havde den onde skæbne, at der i 
hans tid ansattes en ny tolder i Grenå, Mads Lysholt, som var en af de mest 
krakilske, ondsindede og indbilske embedsmænd, der nogensinde har haft 
ansættelse her i byen. Der er tidligere fortalt udførligt om en række retssa-
ger, som Mads Lysholt påførte folk i Grenå, bl.a. Anders Ring. Her følger 
et kort resumé af denne sag. 

Tolderen havde på embeds vegne ret til at inkvirere hos købmændene, 
d.v.s. anstille undersøgelser hos dem, når han havde mistanke om, at de 
havde varer, som de havde indsmuglet uden at betale told deraf. Han var 
personlig interesseret i at finde sådanne, da de konfiskerede varer ifølge 
loven tilfaldt ham personlig. Lysholt havde i 1732 inkvireret hos Ring og 
konfiskeret en hel del, nærmest mindre stumper tøj, som han hævdede var 
indført ufortoldet. Ring nedlagde protest derimod og indankede sagen for 
retten. Men den lokale sættedommer, Niels Jensen fra Ålsrode, der fun-
gerede i dommerens fraværelse, dømte, at konfiskationen skulle stå ved 
magt, uagtet Ring fremlagde en række told- og passèr-sedler i retten, som 
nærmest beviste det modsatte. Lysholt lod straks de konfiskerede varer 
bortsælge ved auktion. Dette var i direkte strid med loven, da Ring straks 
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bebudede, at han ville appellere sagen for højere ret og gennem sin sag-
fører havde tilbudt at stille kaution for de påløbende omkostninger. Rings 
sagfører, der henviste til, at Ring var en gammel enfoldig mand, som drev 
en liden handel med alenkram, hævdede, at Ring intet ulovligt havde gjort.

Lillegade. Til venstre nr. 16, tidligere rebslager Melchiorsens have (nu købmand Sandbergs 
ejendom). Nr. 14, tidl. drejer Aug. Møller (nu snedkermester A. M. Jensen). Nr. 12, gæstgi-
ver S. P. Jensen (nu farvehandler E. Møller). - Til højre nr. 21 med tobakshandler  Holmstols 
skilt (tidl. glarmester Vogels ejendom) nu vaskeriejer Wulff. Nr. 19, spækhøker Henriksen 
(nu købmand Strøiers Eftflg.). Nr. 17, guldsmed Møller (nu blikkenslager Olesen). Foto ca. 
1870 før kirkens udvendige restauration.
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Højesterets dommen faldt tre år efter og gik fuldkommen tolderen imod, 
idet retten fandt det godtgjort ved de indsendte passersedler m.m., at Ring 
intet havde forbrudt. Dommen udtalte: Lysholt bør tilbagebetale Ring det 
beløb, som auktionen har indbragt, samt processens omkostninger ... des-
uden forpligtes sættedommeren til at betale klageren - altså Anders Ring 8 
rdl., efterdi han ved sin ugrundede dom, som hermed underkendes, har for-
årsaget sagens vidtløftighed og indstævning for høye ret. Lysholt var gan-
ske utilbøjelig til at opfylde dommen, og der: foretoges både fra Rings og 
rettens side mange forgæves henvendelser. Lysholt afviste dem alle på en 
meget hånlig og uforskammet måde. Ring var imidlertid død, og enken var 
så syg og dårlig, at der blev bedt for hende fra prædikestolen. Hun og hen-
des søn havde foretaget nye henvendelser til højesteret og rentekammeret, 
som havde rettet henvendelser til Lysholt, men forgæves. Endelig kom der 
i 1738 en meget skarp skrivelse fra rentekammeret til byfogden om, at han 
uopholdelig skulle gøre udlæg hos tolderen. Lysholts gård og det meste af 
hans indbo var allerede da udpantet, men der fandtes dog endnu en lille 
rest ejendele, hvori der kunne gøres udlæg for de godt 100 rdl., hvortil om-
kostningerne efterhånden var løbet op. Forinden var også Rings enke død. 
Hverken hun eller manden 
nåede altså at se retfær-
digheden ske fyldest. Det 
blev deres søn, som var 
organist i Hørning, der 
endelig så sagen afslut-
tet. Året efter døde Mads 
Lys holt. Hans mængder 
af processer og hans leven 
over evne havde fuldstæn-
dig ruineret ham. Rundt i 
byen sad sørgende kauti-
onister og kreditorer, som 

Lillegade. Til venstre nr. 20, 
hattemager J. Møller (nu mein-
hardt). Nr. 18, Rebslagergården 
(nu Udengård). Nr. 16, Rebsla 
gerens Have (nu købmand Sand-
berg).  Til højre glarmester Vo-
gel med bogbinder Jørgensens 
skilt (nu gartner Petersen og va-
skeri ejer Wulff). Foto ca. 1880 
efter kirkens ombygning.
Modstykke fra 1950.
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nu måtte bøde for deres godtroenhed over for i den storsnudede og frække 
tolder *).

1737 solgte Rings arvinger gården til skipper Rasmus Jensen Bang f. 
1693, d. 26. maj 1766. Borgerskab 9. april 1721. G. 1) 1721 m. enken Kir-
sten Rasmusdatter Mau G. 2) 1725 m. Maren Michelsdatter Bang, 21 år gl. 
Hun døde 1782.

Rasmus Bang var født i Vester Alling som søn af Jens Bang, der kort 
efter flyttede til Grenå, hvor han blev skipper og storkøbmand. (Se stam-
tavlen i Bind B). Han tog borgerskab i 1721 og giftede sig samtidig med 
skipper Søren Jensens enke Kirsten Rasmusdatter Mau. Han blev derved 
stedfader til 4 børn, som alle blev meget kendte og ansete navne i Grenå: 
Rasmus Mau, Michel Mau, Anders Mau og Karen Mau, alle med mel-
lemnavnet Sørensen, (se under Aftenstjernen). Men det mærkelige var, at 
ikke alene de fire børn bar moderens navn foruden Sørensen, men at også 
både hendes første og anden mand fik Mau-navnet hæftet til deres virkelige 
navn. Først naturligvis i folkemunde, men senere også i retslige papirer. Det 
må jo være et vidnesbyrd om, at Mau slægten har været en af byens mest 
kendte familier. Hustruen, der var mange år ældre end Rasmus Bang, døde 
efter nogle få års forløb, og enkemanden giftede sig i 1725 med den 20 
årige Maren Michelsdatter Bang. Det blev et ret tragisk ægteskab. Foruden 
de fire stedbørn, der omtrent var på alder med den unge kone, fik hun selv 
en hel række børn. Efter nogle års forløb blev hun, uvist af hvilken grund, 
forfalden til drukkenskab i så høj grad, at manden i henhold til da gældende 
lov måtte lade hende arrestere og anlægge sag imod hende. Som skrevet 
står i justitsprotokollen: for retten fremstod skipper Rasmus Bang og gav 
med hjertens vemodighed tilkiende, at han for 5 dage siden hos byfogeden 
havde begieret, at hans ovennævnte kone måtte blive arresteret. Hun er i 
de senere år henfalden til druckenskab og fylderi, ... ham og hans 6 små, 
umyndige børn til største ruin, så hand imod sin villie er forårsaget at giøre 
det, hand langt fra ikke havde tænkt, for videre fortræd at forekomme, ef-
tersom mange mindelige og kierlige erindringer og formaninger, såvel fra 
venner som fra geistlige og verdslige øvrighed ikke har kunnet frugter ...

En af naboerne, Søren Lind, der var indkaldt som vidne, forklarede bl.a. 
... at Maren Michelsdatter i mange år havde været en berømmelig og for-
standig kone, men at hun i de sidste 3-4 år var blevet så hengiven til drick og 
liderlighed, så hendes mand derudover er geråden i slet tilstand ... Endelig 
var fra sognepræsten, hr. Johan Risom, i retten fremlagt en sålydende attest: 
At Rasmus Bangs hustru, Maren Michelsdatter Bang her i Grenå udi nogle 
år har været hengiven til den grad i fylderi og druchenskab, at hun næsten 
har ruineret den velstand, som hendes mand havde indført hende til, det er - 

*) Om slægten Ring. hvis efterkommere lever endnu, er der udgivet en stamtavle i 1930’erne.
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desværre - alt for vitterligt og kundbart for alle byens indvånere. At jeg og på 
mit embedes vegne ved kierlige og eftertrykkelige formaninger, både hem-
meligen og åbenbare, har søgt hendes forbedring, men ganske forgiæves, det 
bliver hermed efter begiering under min hånd og i seigl testeret. Greenåe d. 
15 Martij Ao. 1747. Johan Risom.

Den anklagede hustru var personlig fremstillet i retten. Hun indrøm-
mede anklagens rigtighed, men forsikrede, at hun næst guds bistand heref-
terdags ville skye og undflye den-
ne last og bad hendes kiere mand 
sådan hendes forseelse med kier-
lighedens kåbe ville bedække og 
forlade, så at, hvad hun mod øfrig-
hed eller andre honnette folk skulle 
have forset sig, ikke måtte regnes hende til last ...

Rasmus Bang, som imod sin villie havde måttet gribe til det, som nu 
er sket for at undgå videre fortræd og vidtløftighed, ønskede intet hellere, 
end om øfrigheden kunne befri hans kiære hustru for straf, men skulle det 
endelig være, at icke sådant er giørligt, så henstillede han sagen til domme-
rens skiønsomhed og venlige kiendelse. 

Dommen faldt med det samme og kom i henhold til loven og den nye 
kgl. fundats af 14. november l743 til at lyde på, at tiltalte som arrestant 
skulle arbeide udi Wiborg Magninactur- og Tugt-Huus i halvandet år, samt 

Pastor Risoms underskrift.

Billede fra ca. 1870. En komité af borgere, samlet i ubekendt anledning. Personerne er, sid-
dende fra venstre: Skræder Lyngbye, redaktør Lemmich(?). Garver Hald(?) ... næstyderst til 
højre siddende lærer Munch. Stående i midten gæstgiver Chr. Pedersen (Valhalla), til højre 
rebslager Sørensen. De øvrige kan ikke med nogenlunde sikkerhed identificeres. 
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erstatte denne hendes forsmædelses omkostningertil Wiborg i alt med 6 
rdl., hvilke hun foruden foransatte tid efter forannævnte fundats bør med 
arbeide [i tugthuset] at aftiene ... Maren Michelsdatter kom efter at have 
udstået den meget strenge straf tilbage, vist nok til sin gamle plads i hjem-
met, og overlevede sin mand i mange år. Hun døde i 1782, 79 år gammel. 
Samtidig med hustruens domfældelse havde Rasmus Bang solgt gården. 
En anden gård, som han ejede, og som lå på Storegade (nu nr. 35-37), 
havde han solgt kort forud. Om det var hustruens drukkenskab og dårlige 
husførelse, der var skyld deri, kan jo formodes, men ikke vides.

I 1758 købte Rasmus Bang påny en gård på Storegade, som lå, hvor nu 
nr. 7, den nedbrændte ejendom på hjørnet af Ågade, befandt sig.

Køberen af Lillegade gården i 1747 var Rasmus Bangs stedsøn, Anders 
Sørensen Mau, og det er sandsynligt, at Bang er blevet boende her, indtil 
han atter selv købte gård. 

Efter nogle mellemled solgtes gården her i 1771 til Rasmus Bangs søn, 
købmand og skipper

Jens Rasmussen Bang
Født ca. 1735, død efter 1800. Borgerskab som skipper 21. december 1767. 
Gift 1) 5. december 1766 m Maren Jensdatter Høy. Hun f. 1742, begravet 
26. juli 1780. 2) m. Frederikke Louise Toxward.
I første ægteskab var 3 børn, en søn Jens Høy Bang og to døtre. Sønnen 
omkom på søen, og i 1800 solgte Bang gården til svigersønnen, rebslager 
Christian Erichsen, som var gift med datteren Sevrine. Gården var brand-
forsikret for 400 rdl., men solgtes for 230 rdl., da det i skødet fastsattes, 
at sælgeren for livstid beholder fri bolig, den vestligste af de to til gården 
hørende haver og fri adgang til bryggers og maltkjølle, når kiøberen ikke 
selv giør malt. Med året 1800 ophører så gårdens hundredårige tradition 
som købmandsgård. I de næste hundrede år bliver den derpå rebslagergård.

Christian Erichsen
som købte gården i 1800, var født i København ca. 1767, død i Grenå 25. 
januar 1821. Borgerskab 8. januar 1798. Gift m. Ane Sevrine Bang. Efter 
Erichsens død fortsatte enken i en del år forretningen med bestyrer, og se-
nere overtog hendes søn Rasmus Christian både gård og forretning.

Rasmus Christian Erichsen f. 3. februar 1812, d. 26. november 1846. 
Han havde lært rebslageri i Flensborg og tog borgerskab 26. november 
1836. Ligesom faderen døde han i ung alder af apopleksi. I 1847 solgte 
svigermoderen ejendom og forretning til svigerdatteren, enkemd. Johanne 
Kirstine f. Hjersing. Hun var datter af sognepræst Peder Nielsen Hjersing i 
Gjerrild-Hemmed. Et par år efter giftede hun sig med sin bestyrer, rebsla-
ger Thomas Sørensen.
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Thomas Sørensen
Født 27. juli 1824 i Dalby. Begravet i Grenå 5. oktober 1893. Borgerskab 
10. september 1849. Gift 15. juli 1849 med forgængerens enke. Hun f. 21. 
september 1811, begravet 14. juni 1887.
Reberbanen var beliggende fra gårdens have mod nord hen over Nytorv, 
der dengang kun var halvt så bredt som nu. Hvornår der fra myndighe-
dernes side har været givet tilladelse til denne anvendelse, eller om der i 
det hele taget er givet nogen tilladelse, har jeg ikke kunnet opspore. Rebs-
lagerhjulet stod inde i Erichsens Have, og banen gik helt hen over torvet 
til grøften langs den nordre side af Bag Byen. Der færdedes ikke mange 
folk på denne ret afsides plads, og de få, som kom der, måtte gå tværs 
over banen. Det kunne ikke undgå at føles som en ulempe, og byrådet fik 
nogle år efter sluttet en overenskomst med Sørensen, som gik ud på at han 
fra januar 1858 skulle nedlægge reberbanen over Nytorv, imod at han fik 
tilladelse til at anlægge en ny bane langs Grønlandsstien i kommunens toft 
nord for Bag Byen, det vil sige, hvor det nuværende lille beplantede anlæg 
bag sprøjtehus og administrationsbygning ligger og hen til Thykiers vej. I 
Grenå Avis 1. oktober 1857 indrykkede rebslageren så en meget kraftig ad-
varsel imod al færdsel over den nye bane. I 1852 frasolgte Sørensen - som 
tidligere nævnt - den vest for gården liggende store have til hattemager J. 
Møller, og samme år lod han den gamle Bbindingsværksgård nedrive og 
opførte den nuværende, grundmurede bygning. 

 Fru Johanne Sørensen  Rebslager Th. Sørensen
 f. Hjersing, f. 1811, d. 1888.  f. 1824, d. 1893.
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Rebslageriet var i ældre tid et meget anset og indbringende fag, og Sø-
rensen blev en ganske velstående mand og en af de borgere, som man reg-
nede med. Men efter fleres samstemmende udtalelser var han en hård og 
hensynsløs person. Ægteskabet var barnløst, og børnene af hustruens første 
ægteskab var døde som små. Sørensens adopterede derfor et par af hustru-
ens søskendebørn. Af dem blev plejedatteren Pauline Larsen senere gift 
med rebslager Emil Melchiorsen. Han etablerede sig i 1879 og fik rebsla-
gerbane i forlængelse af svigerfaderens imod øst, således at hele stræknin-
gen langs Grønlandsstien fra missionshuset ved Nørreport til brandstatio-
nen var optaget af disse to Reberbaner.

1889 købte Emil Melchiorsen svigerfaderens forretning og ejendom og 
flyttede dertil. Allerede i 1894, straks efter svigerfaderens død, solgte han 
ejendommen med den øst derfor liggende have til brd. A. og S. Bilde og bo-
ede i sine sidste år som lejer, medens Brd. Bilde opførte en ejendom i haven.

1899 blev snedkermester S. Bilde eneejer.
1903 frasolgte han Rebslagergården til træhandler Jens Udengård.
1935 Arveudlægsskøde til musikhandler N. Udengård.
1948 Skøde til snedermester Svend Åge Udengård.

Rebslagergårdens facade efter at den omkring 1895 var skæmmet ved omdannelse til butik-
ker, og bygninger i haven var opført.
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Lillegade nr. 16
Matr. nr. 66 a.

Som tidligere nævnt hørte til Veggerslevgården (senere Rebslagergården) 
2 meget store haver, en mod øst og en mod vest. Den vestlige var frasolgt i 
1852. Da rebslager Melchiorsen i 1894 solgte resten til brdr. Bilde, fulgte 
den østlige med. Smuk og velholdt var den som så mange andre af byens 
gamle haver, og ved et plankeværk skilt fra gaden. I denne have opførte 
køberne straks en smuk rødstens forretningsejendom, hvori der indrettedes 
en moderne møbelforretning. I 1899 solgte A. Bilde sin andel, og broderen 
blev eneejer. 

Søren Laursen Bilde
Født i Karlby 28. maj 1857, hvor faderen var tømrer, d.16. januar 1934. 
Borgerskab i Grenå som Snedkermester 18. august 1882. Formand i Grenå  
Håndværkerforening 1913- 34 (†). R. af D 1929. 
Efter læretidens udløb og efter et par års arbejde som svend, bl.a. en tid i 
København, kom Bilde til Grenå og gik i kompagni med sin ældre broder 
Anders Bilde, der nogle år i forvejen havde etableret sig som tømrer- og 
snedkermester. De to brødre havde lidet eller intet til at begynde med, men 
de var energiske og dygtige og tog fat med ukueligt mod og kendte ikke 
til at skåne sig selv. Var der ikke arbejde at få fat på i Grenå, søgte de ud i 

Snedkermester S. Bilde.
Håndværkerforeningens formand

1913-1934.

Sadelmager Carl Petersen.
Håndværkerforeningens formand

1900-1903.
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den nærmere eller fjernere omegn. I de 20 år, de virkede sammen, udførte 
de mange store bygningsarbejder både i by og på land. De havde således 
hovedentreprisen ved Enslev bys genopbygning i 1887, efter at den var 
ramt af den store brandkatastrofe, som lagde omtrent hele byen øde. De 
var med til at sætte en etage på Mejlgård og at restaurere Vosnæsgård, og 
de havde selv en række større bygningsforetagender i Grenå. Da de først 
havde tilvejebragt et solidt økonomisk rygstød, var de aldrig bange for at 
gribe en chance, når den var inden for synsvidde. Her skal blot anføres, at 
de to brødre i fællesskab købte de arealer, hvor nu Ågade er beliggende, 
og udstykkede dem til byggegrunde. Ved sin død var S. Bilde endnu ejer 
af den store hjørneejendom, som nedbrændte ved Schalburgtage branden 
i 1945, kort før den II. verdenskrígs afslutning. Efter 20 års samarbejde 
opløstes kompagniskabet, og S. Bilde beholdt møbelsnedkeriet.

I en ret ung alder fik Bilde ligesom broderen interesse for offentlige an-
liggender, og i årenes løb udførte han uden at forsømme sin egen forretning 
- et stort arbejde i det offentlige livs og foreningslivets tjeneste. Han var 
alle sine dage en uhyre flittig og pligtopfyldende mand, og heri, og ikke i 
fremragende evner i egentlig forstand, må forklaringen søges på de mange 
hverv, som blev lagt på hans skuldre, og som han udførte med dygtighed 
og aldrig svigtende punktlighed.

Blandt de mange hverv kan nævnes, at Bilde i 20 år var formand i Grenå 
Håndværkerforening og i Teknisk Skoles bestyrelse, i 16 år medlem af 
ligningskommissionen, i en del af tiden dens formand. Han var i en ræk-
ke år formand for Grundejerforeningen, medlem af repræsentantskabet for 
Grenå Handels- og Landbrugsbank, bygningsinspektør i Grenå m.v. Som 
en anerkendelse af sit offentlige virke, navnlig som håndværkets repræsen-
tant, udnævntes Bilde i 1929 til Ridder af Dannebrog, en udnævnelse som 
faldt sammen med Håndværkerforeningens 75 år jubilæumsfest. 

Efter Bildes død i 1934 overtog hans søn Laurits Bilde ejendommen og 
forretningen. 1949 skøde på ejendommen til manufakturhandler D. Sand-
berg.
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Lillegade nr. 14 Ældste brandf. 1761
nr. 101

Hans Dolmers enke.
Nedrevet og opført 1766.

Tidl. ejer drejer Aug. Møller.
Nu snedkermester Anton Jensen.
Nedrevet og genopført 1841 og 1908.
Matr. nr. 67.

I brandtaksationsprotokollen står: Dette hus består af een længde gammel 
bygning, stråtag. Sc. et hus til gaden men bygget nordvest på pladsen og 
ej tæt ved gaden. 4 fag til stue - og køkken og 5 fag til fæhus. Takseret for 
40 rdl.

Det lille hus, som altså lå inde i haven, tilbagetrukket fra gaden, tilhørte 
fra omkring 1740 skomager Hans Jørgensen Dolmer. Det havde som nabo 
mod vest Rasmus Bangs have og mod øst Det Latinske Skolehus.

Af armod måtte Hans Dolmers enke sælge, og køberen blev i 1766 mu-
rermester Søren Pedersen Koch, som nedrev det lille, gamle hus og opførte 
et nyt 10 fags hus med facade ud mod gaden. Egebindingsværk og stråtag. 
1791 skøde fra Koch til Hans Chr. Stephensen. Hans enke solgte i 1816 den 
østre halvdel af huset til svigersønnen Niels Andersen Koustrup for 100 
rdl. samt fri seng, lys og ildebrand [d.v.s brændsel]. Efter hendes død blev 
Koustrup ejer af hele huset.

1841 skøde fra Koustrups enke til murermester

Lillegade nr. 14 ca. 1900, efter at facaden var blevet skæmmet af store butiksvinduer.
Ejendommen opført ca. 1841.
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Niels Christian Marthinus
Han var født i nærheden af Viborg 7. marts 1805. Død 5. juni 1879. Bor-
gerskab l. december 1835. Gift med Pouline Pedersdatter Nørlem. Murer 
Marthinus havde lært i Randers. Han blev snart en særdeles vel anskrevet 
mester i Grenå og byggede omkring århundredets midte en hel del gode 
bygninger her i byen. Som et kuriosum kan nævnes, at da han - straks efter 
ankomsten - skulle opføre sprøjtehuset på Torvet, skrev byfoged Ågård til 
amtmanden: Vi have til den ende ved murermester N. C. Marthinus her i 
byen, der er en særdeles duelig, kyndig og retskaffen mand i sit fag, la-
det forfatte tegning og overslag. Og da bygningen var færdig, indberettede 
Ågård, at den ikke blot svarede til sin bestemmelse, men endogså var til 
zir for byen. Marthinus havde straks i 1841 nedrevet det gamle hus og 
opført et nyt i grundmur. I 1854 solgte han ejendommen til købmand Peter 
Feddersen Kruckow, en præstesøn fra Everdrup. Han beholdt den kun et 
par år og købte i stedet den senere bryggergård vestligst på Lillegade. Han 
gik fallit som så mange andre i den ulykkelige pengekrise i slutningen af 
50’erne, flyttede senere til Lyngby, hvor han fik en lille handel og boede 
resten af sit liv. Han var broder til farver Kruckow, som boede i naboejen-
dommen. Der fulgte så flere hurtigt skiftende ejere, den sidste af dem var 
S. L. Møller Holmstoel, som indrettede tobaksspinderi i ejendommen. Ved 
tvangsauktionen blev den i 1875 tilslået købmand Ferdinand Rasmussen. 
Han overtog både købmandshandelen og tobaksspinderiet og indrettede 

senere en sodavandsfabrik. Men som alle de 
foregående ejere, efter Marthinus tid, havde 
også han en tynd lykke med forretningen, og 
bygningen solgtes ved tvangsauktion i 1886 til 
grosserer F. Olsen, der i 1891 afhændede den 
til drejerAugust Møller.

 Ferdinand Rasmussen blev dog boende her 
som lejer i en lang række år. Tobaksspinderi og 
købmandshandel opgav han snart, men mine-
ralvandsfabrikken beholdt han i mange år. Han 
havde tillige udsalg fra justerkammeret og drev 
en ikke ubetydelig handel med antikviteter og 
oldsager. Endelig blev han i 1888 Starcks aflø-
ser som brandinspektør. Det må vist nok siges, 
at han var en særdeles velskikket mand på den 
plads. Det er uden tvivl på hans initiativ, at en 
lang række forbedringer og moderniseringer 

indførtes ved brandvæsenet. Særlig må nævnes oprettelse af et fast brand-
korps og bygning af en brandstation i 1909 og anskaffelse af motorsprøjte 
i 1929. Det anerkendtes af alle, at han var en dygtig leder af brandvæsenet, 
hvis hef han var i 29 år, lige til sin død.

Brandinspektør
Ferdinand Rasmussen,

f. 1839, d. 27. maj 1917.
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Gårdens ejer var fra 1891 drejer August Møller. Han var født 17. fe-
bruar 1858 i Altona og nedsatte sig som drejer i Grenå, men fik kort efter 
sit borgerskab forandret til detaillist. Det var nærmest legetøjshandel, han 
slog sig på, og han oparbejdede en god forretning. I 1908 solgte Møller 
ejendommen til et konsortium repræsenteret af redaktør Skjødsholm og 
overretssagfører Vald. Gad, og hvoraf han selv var medlem. De nedrev 
den gamle i bygning, og i den nye ejendom indrettedes lokaler til den af 
Skjødsholm stiftede Djurslands Landmandsbank. Den flyttedes senere op 
på Torvet i den nye, smukke bankbygning på hjørnet af Nørregade, men gik 
fallit, takket være meget yderliggående finansiering af krigstidens børsspe-
kulationer.

1920 solgte konsortiet ejendommen til snedkermester Anton Jensen.

Lillegade ca. 1900. Til venstre nr. 14 Ferdinand Rasmussen (nu snedkermester Anton Jen-
sen). Nr. 12 gæstgiver S. P. Jensen (nu farvehandler E. Møller). nr. 10 Hartmanns Bageri. 
Til højre: Nr. 15 nu Facius og nr. 13 urmager Sørensens eftf.



299

Lillegade nr. 12 Ældste brandf. 1761
nr. 102

En publiqve biugning, 
forhen latinske skole.

Tidl. ejer gæstgiver S. P. Jensen,
Nu farvehandler E. Møller.
Ejendommen opført 1908. 
Matr. nr. 68 a.

Her har altså Grenå Latinskole ligget. Kort efter reformationens indførelse 
her i landet (1536) oprettedes på kgl. befaling latinskoler i alle landets 
købstæder. Hvornår det er sket her i byen, kan ikke siges med bestemt-
hed, men skolen eksisterede i hvert fald i 1555. Dens ældste bygning var 
den gamle provstegård fra den katolske tid, beliggende på Østergade. Den 
havde Kong Chr. III i 1558 skænket til bolig for Latinskolen og dens rek-
tor. Denne gård brændte sammen med hele byens østlige del i 1649. Hvor 
skolen midlertidig har haft lokale, vides ikke. Men i 1664 foretog skolens 
daværende rektor, Rasmus Michelsen Råballe et mageskifte, idet han til-
skødede Latinskolen den jord og egendom, som hannem tilhører og som er 
beliggende på den liden Gade næst vesten [for] hans egen hauge ... Og skal 
samme forblive til Latinske Skole evindelig ... Til gengæld skulle rektor så 
have den grund på Østergade, hvor den nedbrændte latinskole havde ligget. 
Da dette mageskifte opfattedes som et gavebrev må det forudsættes, at der 
på grunden på Lillegade allerede da har ligget et hus.

Her forblev Latinskolen så, indtil den efter kgl. befaling ophævedes 
med udgangen af 1739. Bygningen benyttedes derefter til Dansk Christen-
domsskole for de fattige, navnlig fra Gammel Sogn, for hvilke kordegnen 
var lærer, og som i 1762 sluttedes sammen med den lille private Danske 
Skole og sammen med den flyttedes til kordegnens private bolig på hjørnet 
af Lillegade og Torvet (nu købmand Ehrenreich).

I brandtaksations protokollen for 1761 står om den bygning, hvorom 
her fortælles: No 102: En publiqve [d.v.s. offentlig] biugning, som forhen 
har været den Latinske Skoele, men som nu skal være til Dansk Skoele 
haus for Gammel Sogns ungdom. Dette huus beståer af 1 længde med gaf-
len til gaden og indgang på den væstre side, gammel, brøstfældig biug ning 
og teigl-tag. Er indrættet til stue værelser. 6 fag. Taxeris for 30 rdl.

I nogle år var det gamle hus udlejet. Kordegnen betalte sprøjteskatten 
deraf, 5 skilling, det var den eneste afgift, som hvilede derpå. Omkring 
1771 var det ganske ubeboeligt og takseredes til en værdi af 20 rdl. Grev 
Scheel på Sostrup var største lodsejer i Gammel Sogn, idet de fleste af 
gårdene dèr var fæstegårde under Sostrup. Greven havde som følge der-
af lovfæstet pligt til at vedligeholde skolehuset. Men da han nægtede at 
lade den faldefærdige bygning reparere under henvisning til, at skolen nu 
holdtes i kordegnens hus, indgav kirkeinspektionenen pro-memoria af 27. 
januar 1771 til stiftsøvrigheden med forespørgsel om, hvorvidt man måtte 
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lade nævnte skolehus bortsælge ved off. auktion og lade et nyt hus opsætte 
til en lejevåning. Med stiftsøvrighedens sanktion solgtes huset til købmand 
Rasmus Schifter på Torvet, han nedbrød det og lod et nyt opføre. Det er den 
bygning, hvoraf et par fag ses på billedet tidligere.

l 1787 ægtede Schifters datter Else organist og bedemand i Grenå Ge-
org Friderich Rempte. Begge var ganske unge. Schifter solgte dem både 
dette hus og nabohuset mod øst, som han også ejede, for en sum af 160 rdl., 
hvilket beløb Remte liqvideriede i hans hustrues mødrenearv. I huset drog 
så de nygifte ind. Men få år efter rejste organisten sin vej og kom aldrig 
tilbage, hvorefter ægteskabet opløstes ved dom og Else fik tilladelse til at 
indgå nyt ægteskab. Efter et par mellemled sælges begge disse huse i 1802 
til to forskellige købere. Dette til Carl Sehested, capitain af landeværnet, en 
ældre, vist nok afgået officer, som boede her sammen med sin søster i nog-
le år. Efter frk. Helene Sehesteds død solgtes huset i 1810 til kancelliråd 
Eske Bendixen. Han var rådmand og auktionsdirektør i Randers og havde 
tidligere været herredsfoged i Galten og Houlbjerg Herreder. Bendixen var 
gift med en datter af generalkrigskommissair Chr. de Fisher, som boede på 
Torvet (nuv. købmand Skovs Gård), men har næppe selv boet her i byen. 
Han døde som justitsråd i Randers i 1819. Efter hans og hustruens død 
arvede deres søn, Peter Hovenbech Bendixen ejendommen i 1829. Han var 
født 14. april 1797 og skrives altid som cand. phil., men hvad hans borger-
lige erhverv har været, og hvornår han har taget bolig i Grenå, ved jeg ikke. 
Han ægtede senere indehaversken af Gl. Gæstgivergård, jfr. Petrine Møller, 
men døde få år efter. Imellem Peter Bendixens efterladte papirer er bevaret 
et par stambøger, både hans og moderens. Ligesom børn nutildags lige 
fra de første skoleklasser har poesibøger, som for en del fyldtes af mere 
eller mindre tåbelige og banale vers, var det for et århundrede siden skik, 
at voksne, navnlig af de mere litterært dannede klasser, havde en stambog 
bestående af løse blade, hvorpå venner og veninder digtede eller afskrev 
vers, undertiden forsynet med smukke miniaturtegninger. Tænk f.eks. på 
H. C. Andersen: Mit livs eventyr! De løse blade var en betydelig mere 
diskret form end poesibøgerne, hvor alle de efterfølgende kan læse alle 
de foregåendes hjerteudgydelser, og hvor derfor udtryk for mere intime 
følelser umuliggøres.

Uagtet cand. phil. Peter Bendixen intet har betydet i Grenå Bys Historie 
ud over, at han i nogle få år var en fornøjelig og begavet vært i Gl. Gæstgi-
vergård, vedføjes her af rent kulturhistoriske grunde et par stambogsblade 
og en trykt, men meget ubehjælpsom sang fra hans 20 års fødselsdag.

Stambogsblad
Din Leve Tiid gid stedse blive,  Dig Himlen al sin Yndest give,
Som Morgenrøden skiøn og klar;  Den skienkes den, som Dyder har.
Når Du, ukiendt til Modgangs Smerte,  Da tænk på mig, som Venskab lærte
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Tilbringer Tiden lykkelig,  Urokkelig at elske dig.
Greenåe    Af din hengivne Veninde
d. 1. November 1795.  Helene Behr.*)

[Fødselsdagssang].
Til vor fælleds Ven Peter Bendixen på hans Fødselsdag

d. 14. April 1817. Fra samtlige Venner.
Samlet her i Venskabs rene Sæde, Vor Lod på Livets Vandring er at savne,
Ønske vi Dig mange glade Dage; Og Tårer mørkne tidt vort Blik;
Lykke og Roe, som giver Hiertet Glæde. Dog trøster Tanken: Hisset skal vi favne,
Fylder vort Bryst på dine Fødselsdage. De Elskede som foran os gik.

Hvorhen Du her dit glade Øje vender, Venner! lad os Glassene da hæve,
Møder Du uskyldig Munterhed.  Drikke ud det glæderige Mål:
Venner! som så høiligen erkiender; O Gud! gid han længe, længe leve!
Glemmer ei Vennens store Kierlighed. Bønhør det, det er Peters Skål!

Bendixen solgte straks huset til sin onkel, apoteker C. A. Dahl, og fra 
dennes dødsbo i 1843 til guldsmed

Carl Ulrich Bræmer
Født 13. januar 1803 i Helsingør, d. 7. marts 1866. Borgerskab 6. august 
1830. Medlem af borgerrepræsentationen 10. januar 1839-31. december 
44. Medlem af skolekommissionen. Gift m. Lovise Jørgensen f. 18. juni 
1797, d. 2. marts 1874.
Bræmer boede selv i den vestligste af de to lejligheder. Den anden var ud-
lejet til farver M. S. Kruckow, en broder til den tidligere nævnte købmand 
Kruckow. Farveren var en stor spøgefugl, og Bræmer en meget ilter og 
heftig mand. En af farverens lærlinge har i sin høje alderdom fortalt mig en 
lille historie om de to naboer. Der var i 1851 opstået en mindre brand hos 
Bræmer, dens årsag blev ikke opklaret, men onde tunger skumlede vistnok 
ganske med urette om, at Bræmer selv var skyld i branden og kaldte ham 
ondskabtfuldt for branddirektøren. En tid efter kom en bondemand ind til 
Kruckow med farvetøj. Det kom på tale, at han bagefter skulle ind til Bræ-
mer at sælge noget gammelt sølvtøj. Kruckow sagde så til manden: Ja, 
Bræmer er jo sådan en lidt aparte mand og vil gerne tituleres fint. Hvis De 
derfor kalder ham for hr. branddirektør, så kan De være vis på at gøre en 
god forretning med ham. Bondemanden gjorde, som farveren havde sagt. 
Men Bræmer, der selvfølgelig heri så en hentydning til den uopklarede 
ildebrand, blev rasende og smed manden ud af butikken, naturligvis til stor 

*) Helene Behr var datter af byfoged N. E. Behr i Grenå. Hun blev gift i Grenå Kirke 20. maj 1801 med 
auditør, herredsfoged Friderich Stabel i Randers.
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Fra Peter Bendixens efterladenskaber gengives her to stambogsblade fra to unge Grenå 
piger, Christiane Lund og Helene Behr, 1795. De originale tegninger er smukt farvelagte. 

Gengivelserne er lidt formindskede.



303

morskab for Kruckov. Bræmer, der var en meget belæst mand, var i en år-
række medlem af skolekommissionen og i to perioder borgerrepræsentant. 
I 1854 solgte han ejendommen til farver M. S. Kruckow og flyttede selv 
om på Storegade. I 1861 udlægsskøde til enkemdm. Ane Nielsen. Hun var 
lysestøberske, og uden for hendes butiksdør hængte, som billedet fra tidli-

Lillegade ga. 1900 efter at de første huse på sydsiden var fornyet. Man skimter et par fag 
af nr. 9 (nuværende glarmester Lauritzen). Til venstre 2 fag af nr. 12, gæstgiver S. P. Jensen 
(nu farvehandler Møller), her havde den gamle latinskole, som blev nedbrudt 1774 ligget. 
Derpå følger nr. 10, Hartmanns bagerbutik.
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gere viser, et par lys på en stang. Men lysestøberiet var ikke noget videre 
indbringende erhverv, i hvert fald ikke her i Grenå. De fleste mennesker 
støbte selv deres lys og pråse om efteråret af okse- eller fåretælle, og mdm. 
Nielsen havde kun en beskeden handel. Hun solgte i 1874 huset til urma-
ger A. P. Hansen. Efter nogle mellemled købtes så endelig ejendommen i 
1886 af gæstgiver Søren Peter Jensen. Han var født i Tirstrup sogn, og hans 
beværtning fik derfor snart i folkemunde navnet Tirstrup Kro - ligesom der 
også senere var en Glæsborg Kro på Lillegade. Efter tidens mode anlagde 
Jensen en keglebane i sin have. I 1907 solgte hans enke den gamle byg-
ning til snedkermester A. Nielsen. Han opførte 1908 den nuværende for-
retningsbygning, som, efter et par ejerskifter, i 1917 af Skjødsholm solgtes 
til farvehandler Erland Møller.
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Lillegade nr. 10 Ældste brandf. 1761
nr. 103

Kåbersmed
Mads Pedersen. 

Opført ca. år 1700.

Hartmanns Bageri.
Bygningen nyopbygget 1931.
Matr. nr. 69 b.

I Brandtaksationen i 1761 står om dette hus, at det er en gammel bygning, 
èn længe, stråtækt og vender gavlen med indgangen ud mod gaden. Det er 
på 5 fag og takseres for 40 rdl.

Efter ordlyden i det foregående må det betragtes som givet, at dengang 
rektor Rasmus Råballe i 1664 skænkede Latinskolen sit hus på Lillegade, 
har han haft en have liggende øst for det bortskænkede sted, og at han selv 
har beholdt denne have.

Efter rektor Råballes død i 1699 må denne have være blevet solgt til 
stedets sognepræst, provst Ove Broch, der derpå lod opbygge et hus, som 
han i første omgang udlejede til Råballes efterfølger, Rasmus Sørensen 

Bager Hartmanns hus (med kringelen over døren) samt de to små nabohuse nr. 8, gæstgiver 
Jens Smed (nu Jydsk Telefon A/S) og nr. 6, skomager Højmark (nu skrædermester Gra-
nath). Foto ca. 1910.
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Weggerslev, og som han i 1716 solgte til Råballes søn, Michel Rasmussen 
Råballe. Skødet lyder på et hus på den nordre side af den Liden Gade, 
som ieg haver ladet bygge imellem Peder Erichsens huus og ejendom og 
Grenåe latinske Skole. Ejendommen er i søndre ende til daden 11¾. al. og 
i nordre ende ved Michel Mogensens Gyde 12½ al. Det er første gang jeg 
har set Mogensgade nævnet, og eneste gang jeg har set dette navn anvendt. 
Det må altså henvise til, at der engang omkring år 1700 har boet en mand 
ved navn Michel Mogensen i denne gyde. Forresten er det værd at mærke, 
at alle Lillegade ejendommene gik helt igennem til Mogensgade, og at kun 
nogle enkelte af dem havde et baghus liggende ud til denne. På nordsiden 
lå ligeledes kun et par huse.

Ved brandtaksationen i 1761 ejedes huset altså af kobbersmed Mads 
Petersen, og i 1771 er skipper Christen Broch ejer. Han solgte huset til 
købmand Rasmus Schiffer, der omtrent samtidig - til nedrivning - købte 
nabohuset, den gamle latinskole, som han altså lod opbygge, hvorimod 
nærværende blev liggende urørt. Begge solgte han i 1788 til svigersønnen, 
organist G. T. Rempte, gift med Else Schifter, som del af hendes mødre-
nearv. Efter hendes skilsmisse solgte hun begge ejendommene, som så i 
1802 af en senere ejer solgtes særskilt, den vestre til captajn Sehested og 
den østre, altså nærværende til hesteskierer Søren Mauritzen. Der står ved 

Lillegade nr. 10, bagerbutikkcn, efter at de to små nabohuse var genopbygget og bager-
butikken stod foran nedbrydelse. I Døren står Rudolph Hartmann. Foto 1931.
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den lejlighed atter, at huset er på 5 fag med gavlen mod gaden, og ... at 
ejendommen strækkersig helt ud til Monse Gyde. Hesteskæreren var i tid-
ligere tid en af amtet beskikket person, der kastrerede hingste og andre dyr, 
altså en forløber for nutidens dyrlæger, ligesom badskjærer, feltskjærer og 
broksnidere var forløbere for nutidens læger. I en af Schandorphs romaner 
taler en af personerne om den manér, at de nu kalder en hesteskærer eller 
grisegilder for dyrlæge eller veterenær. Morsomt nok fandtes ved en ud-
gravning til kælder i 1931 en hel del dyreknogler, som formodentlig må 
stamme fra hesteskærerens virksomhed.

Søren Mauritzen ejede også nabohuset, hvor han boede, og i hans tid 
benyttedes nærværende ejendom som lo og lade. En senere ejer var den 
førnævnte guldsmed Bræmer, som i 1840 afhændede det til bagermester H. 
H. Hartmann. Dermed kom det endelig på faste hænder, og i slægten Hart-
manns besiddelse har det altså været i 110 år og i al den tid været bageri.

Hans Henrik Hartmann
Født 8. maj 1813 i Fåborg, søn af skomager Johan Hartmann, død 12. 
januar 1892. Borgerskab 16. marts 1840. Medlem af Byrådet ca. 1850-53 
og 1861-66. Fattigforstander. Gift 2. november 1841 Christine Christians-
datter Løber født ca. 1816, død 26. februar 1872.
Afdøde maler E. Hartmann, som var bagerens ældste søn, har i sin tid for-
talt mig en del om huset og dets beboere fra 1840 og fremefter. Huset var 
endnu dengang af bindingsværk og med stråtag. Købesummen skulle være 
90 rdl., men fandtes for høj. Sælgeren gik så ind på at sætte ny overdel på 
huset, hvilket formodentlig vil sige nye spær og tegltag, og prisen skulle 
så være 120 rdl. Der var dengang en dør og 3 almindelige fag vinduer til 
gaden. Oppe i gavlen sad en lem. Derigennem kunne melsækkene bejses 
op på loftet. Den øverste etage blev først sat på meget senere. I det hele 
taget er huset ikke ombygget før nu i 1931, men der er lavet om, bygget til 
og repareret på det, så der kun var et par enkelte fag af bindingsværket fra 
1700 tilbage, da det blev nedrevet.

Gamle H. H. Hartmann, der var født i Fåborg, havde lært bageriet i As-
sens, arbejdede derpå som svend forskellige steder og kom efter et 3-årigt 
ophold i Hamborg til Grenå i 1837. Han blev svend hos en bager enke, 
der hed mdm. Bagesen, og det var oprindelig ikke hans mening at slå sig 
ned for bestandig i den lille, afsides by. Men efter at han havde giftet sig 
og købt ejendom, voksede han altså fast her. Kringelen over butiksdøren 
stammer fra Ålborg. Mdm. Bagesen havde haft den med hertil, og af hende 
fik Hartmann den. Den må følgelig være langt over 100 år gammel. Den 
tids arbejdsforhold for bagere var meget forskellige fra nutidens.

Maler Hartmann fortæller:
 De fleste folk lagde dengang selv deres rugbrød. De købte mel på møllen, 
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lagde selv dejgen og kom så til bageren og fik den bagt. Brødene bragtes 
til bageriet på en fjæl. Den var til at sætte på skulderen og havde en ind-
skæring på midten, således at den ragede frem både fortil og bagtil på hver 
side af halsen, når man bar den. I almindelighed stod der så 2 brød foran 
og 2 bagtil. Hvert brød var forsynet med et mærke, der var presset ind i 
Dejgen, f.eks. ved hjælp af en nøgle. Denne form for rugbrødsbagning var 
almindelig, og den langt overvejende del af befolkningen lod bage således. 
Af sit eget rugbrød solgte bageren næppe èn ovnfuld om ugen. Derimod 
lavedes surbrød, bagt af rugsigtemel, som solgtes til en pris af 2 og 4 skil-
ling pr. stk.

Desuden bagtes beskøjter, som solgtes til nordmændene. Når de norske 
skippere kom hertil med en ladning træ, fik de lasten fuld af beskøjter 
hjem. Dejgen til disse var almindelig rugbrødsdejg. Den formedes som et 
10 punds rugbrød og blev så skåret i skiver på 2 à 3 tommers tykkelse. De 
bagtes i ovnen og blev derpå flækket, omtrent som nu tvebakker, og tør-
redes derpå om natten i et lukket rum over ovnen. Jeg kan huske fra mine 
drengeår, at jeg ofte måtte ligge nede i bageriet mange timer om natten og 
vende beskøjterne, når de var tilstrækkelig tørre, så jeg længtes ikke efter 
at se skipper Tønnesen fra Arendal i Norge, der var vor hovedaftager. Efter 
tørringen var beskøjterne ca. 1 tomme tykke og stenhårde. De kunne holde 
sig i årevis og måtte blødes op i vand før de skulle spises. Af sigtemel bag-
tes skånrogger til skibsbrug, de var noget mindre end beskøjterne.

Alt solgtes naturligvis ud af huset. Undtagelsesvis kunne det ske, at en 
særlig velanskrevet person kunne få lov at fortære sit surbrød på stedet. Det 
gjaldt f.eks. byfoged Ågård, der boede længst nede på Lillegade, hvor nu 

Bagermester
Rudolph Hartmann,

f. 1856, d. 1937.

Bagermester
H. H. Hartmann,
f. 1813, d. 1892.
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Grenå Folketidende har til 
huse. Ågård var ungkarl, 
og når han kom fra retten 
og gik hjem, lagde han 
ofte vejen ind i vor butik. 
Der fik han et flækket sur-
brød med smør og ost på, 
et glas rødvin til og en 
snak med mor, som pas-
sede butikken. Far havde 
som regel travlt i bageriet. 
Når så byfogeden spurgte 
om prisen, var svaret altid 
4 skilling. Det var surbrø-
dets pris. Resten af fortæ-
ringen var betalt med æren af byfogedens besøg. Det blev så en stående 
regel, at Ågård, når han gik, lagde sine 4 skilling på disken med de ord: 
Værs’god mdm. Hartmann og tak skal De ha’.

Efterhånden blev det naturligvis skik, at bagerne også begyndte at bage 
hvedebrød. Foruden at sælge fra butikken havde de så en kurvekone. Vor 
hed Mette Prøjs og boede i et lille hus på gadens modsatte side, som far 
havde hjulpet hende til at købe. Hun gik rundt i byen både til private og 
ind til gæstgiverne med sin store, flettede spånkurv på armen og solgte 
wienerbrød, snegle o.s.v. Hermed ender så maler Hartmanns beretning om 
barndomshjemmet i det gamle bageri.

Bager Hartmann var en af byens ansete borgere. Han var i et par perioder 
medlem af byrådet og i en årrække fattigforstander. Forresten tog han ikke 
del i det offentlige liv, men passede sin næring. I små halvhundrede år drev 
den gamle bager sin forretning. Med sit halvfjerdsindstyvende år overdrog 
han den 1. maj 1883 til sønnen Rudolph Hartmann, som også senere over-
tog ejendommen. Foruden denne søn havde bageren endnu to sønner, Emil 
Hartmann, som var maler, og af hvem der på Søndergade nr. 11 er givet en 
beskrivelse, og Peter Hartmann, som i en ung alder forlod byen og flyttede 
til Silkeborg. Desuden datteren Marie, som var gift med købmand, bankdi-
rektør A. Sørensen på Torvet. Rudolph Hartmann, der altså længe have ejet 
ejendommen. overtog i 1892 efter faderens død ejendommen. Efter i ca. 

Lillegade. Til venstre nr, 8, 
nu Jydsk Telefon A/S, nr. 6 nu 
skræddermester Granath, nr. 4 
skomagermester H. Bager. 
Foto ca. 1945.
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40 år at have fortsat traditionen fra 
den gamle tid og vedligeholdt for-
retningens renomé afhændede han i 
1931 både denne og ejendommen til 
sønnen Henrik Hartmann og flyttede 
selv til en nybygning på Mogens-
gade, som han havde forbeholdt sig.

Det gamle gavlhus, omtrent by-
ens sidste, som nu havde stået i 230 
år, trængte til fornyelse. Alle de an-
dre bygninger i gadens østlige del 
var efterhånden ved genopbygning 
rykket ind, og en helt ny gadelinie 
var dannet. Kun bagerbutikken ra-
gede endnu mere end 1 meter ud og 

var en hindring for færdselen. H. Hartmann lod derfor straks ejendommen 
nedrive og en ny, moderne forretningsbygning opføre.

De tre brødre, bager Rudolph Hartmann, ma-
ler Emil Hartmann og bankbud Peter Hart-
mann.
Foto ca. 1910.
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Lillegade nr. 8-6 Ældste brandf. 1761
nr. 104

Peder Pedersen
Skomager. 

Ombygget ca. 1790.

Tidl. ejer Jens Sørensen Smed.
Nu Jydsk Telefon Aktieselskab.
Bygningen opbygget ca. 1910.
Matr. nr. 71.

Nr. 8 og nr. 6 på Lillegade har fra ældgammel tid hørt sammen til et hus, 
hvad bygningsmåden også røbede. De skiltes først i 1847 i to parceller.

Brandtaksationen i 1761 oplyser, at her lå et ènlænget hus, gammel, 
stråtækt bygning på 12 fag til gaden, deraf er de 5 fag stue og køkken og 7 
fag lade- og fæhus. Taksationssummen var 100 rdl. 

Så tidligt som 1716 nævnes her som ejer Peder Erichsen Skomager. I 
1761 tilhører det hans søn, Peder Pedersen, der også var Skomager. 1779 
auktionsskøde fra dennes stervbo til skipper Mads Møller. 1800 skøde til 
Søren Mouritzen hesteskierer. 1803 skøde til snedkermester Søren Svarre.

Lillegade. I Forgrunden, længs til højre nr. 6, Højmark (nu Granath), dernæst nr. 8, gæst-
giver J. Smeds enke, (nu Jydsk Telefon A/S). Nr. 10 bager Hartmann. 
Foto ca. 1910, kort før de små huse blev nedrevet.
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Taksationspriserne ved de to brandforsikringer i 1770 og 1801 viser, 
at ejendommen må være ombygget engang i dette tidsrum, altså af Mads 
Møller. Der er i 1801 stadig 12 fag til gaden.

Søren Sørensen Svarre var altså snedker, men ses ikke at have taget bor-
gerskab her. Han har vistnok mere beskæftiget sig med anden virksomhed 
end med faget. Han handlede f.eks. med ejendomme. Da englænderkrigen 
var forbi i 1814, og fjenderne havde rømmet landet, bortliciteredes sløjf-
ningen af fæstningsværkerne og voldene omkring Fyret på Anholt, hvor 
englænderne havde haft et af deres faste støttepunkter under krigen til søs. 
Svarre fik arbejdet overdraget og måtte i den anledning skaffe kaution for 
indgåede forpligtelser angående arbejdet til meget betydelige beløb. Jeg 
har i min barndom hørt meget gamle folk tale om Svarrebanken og nævne, 
at Svarre havde ret til at slå mønt. Dette sidste turde vist nok være en fejlta-
gelse. Men at Svarre har givet sig af med udlån af penge, muligvis også har 
udstedt en slags sedler, som gik i omsætningen, er vel mere troligt. I hvert 
fald har jeg hørt Svarrebanken nævne af flere, så der må have været noget 
til grund for navnet. l 1847 delte Svarre huset og solgte den vestlige halvdel 
til sin datter Bolette, som året efter giftede sig med murer Hans Chr. Lind. 
Den østre halvdel solgtes samtidig til skomager Julius Højmark. Lind var 
ikke meget bevendt som murer, men blev senere byens skorstensfejer. Han 

Lillegade. Til højre hjørnet af nr. 6 (Højmarks), hvor fru Stine Jensen skilt tydeligt ses. Til 
venstre hjørnet af gl. apotek (med postkassen), Jac. Dolmers toetage og småhusene indtil 
Nymands. Foto ca .1885.
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solgte i 1859 forhuset til gaden og opbyggede i haven ud mod Mogensgade 
en toetages bygning, i hvis øverste etage han indrettede et atelier. De første 
fotografer optrådte her i Grenå i midten af 1860’erne. Portraiterne optoges 
udendørs, fordi der ikke var lyst nok inde. Alligevel varede optagelsen flere 
minutter, fordi de fotografiske plader dengang var meget langsomme. Det 
var som regel i Lystanlægget ved Vesterport, at optagelserne fandt sted. 
Atelieret i Mogensgade var byens første. Det var i 1867 udlejet til fotograf 
A. P. Schou, senere til H. Bloch, sidst til Axel Jørgensen, som købte ejen-
dommen. Lind beboede selv en lejlighed i stueetagen. I 1859 solgte Lind 
altså huset til Lillegade. Køberen var værtshusholder Jørgen Jensen. Denne 
solgte i 1875 til Jens Sørensen Smed, som ligeledes drev beværtning. Der 
var på den tid ikke mindre end fem småbeværtninger på Lillegades østre 
tredjedel fra Smedestræde til Torvet, så mandfolkene behøvede ikke at gå 
mange skridt for at få tørsten slukket. Efter Jens Smeds død fortsatte hans 
enke, Ane Marie Smed, i lang tid beværtningen. Efter hendes død solgtes 
ejendommen i 1904 til købmand H. Ehrenreich, som i 1910 afhændede den 
til Jydsk Telefon Aktieselskab, der nedrev huset og opførte den nuværende 
bygning.
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Som nævnt i det foregående deltes ejendommen i 1847, idet Søren Svarre 
solgte den vestlige halvdel til sin datter Bolette og den østlige - altså nr. 
6 - til skomager Johannes Højmark. Han var født i Norge ca. 1808, rejste 
senere til Danmark, hvor han bosatte sig i Randers, og hvorfra han i 1846 
flyttede til Grenå. Højmark var en særdeles dygtig og påpasselig håndvær-
ker, der oparbejdede en god forretning. I 1863 tog han borgerskab som 
garver uden af den grund at opgive skomageriet. 1874 solgte han ejendom-
men til sønnen Julius Højmark. Han var skomager ligesom faderen, men 
passede ikke forretningen ret godt. Derimod gav han sig meget af med 
at handle med ejendomme. Det gav både gevinst og tab, mest det sidste. 
Han forsøgte sig som værtshusholder. Heller ikke det faldt heldigt ud, da 
der efterhånden var opstået alt for mange beværtninger i Lillegades østlige 
del til, at de alle kunne svare sig. Huslige vanskeligheder medvirkede, og 

Lillegade nr. 6 Østligste halvdel 
af foregående som i

1948 solgtes til
skomager

Johs. Højmark.

Tidl. ejer skomager Johannes Højmark.
Nu skrædermester Wilh. Granath.
Ejendommen ombygget 1910.
Matr. nr. 72 a.

Lillegade. Hjørnet af nr. 6 (da udlejet til barber Götsche). I forgrunden til højre skimtes sko-
mager Bagers port. På gadens modsatte side, enkefru Brokmanns hus, nu nr. 3-5. - (Meld-
gård Nielsen - fru Thoft). Foto ca. 1905.
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i slutningen af 70’erne udvandrede Højmark til Amerika. I 1878, da der 
søgtes aldersdispensation til konfirmation for sønnen Adolf, hedder det i 
en officiel erklæring: Faderen er på grund af ødelagte økonomiske forhold 
rejst til, Amerika, efterladende sin familie i hjælpeløs forfatning. Stor trang 
i hjemmet.

Ved tvangsauktion over ejendommen i 1883 købtes den af Julius Høj-
marks moder, enkefru Ane Højmark, som beholdt den til sin død. 1894 
skøde til skomagermester Georg Christensen, som ikke beboede, men ud-
lejede huset. Som lejer boede i mange år sadelmager Jeppe Jensen, hvis 
hustru Kirstine Jensen, født Udsen, havde en meget søgt hatteforretning. 
Det lille morsomme hjørne, som ragede et par meter frem i gaden efter 
at nr. 2 og nr. 4 (købmand Ehrenreichs og skomager Bagers) i 1881 ved 
nybygning var rykket ind, var en af alle kendt del af bybilledet. Den sidste 
lejer var bogbinder Vilh. Madsen. I 1910, samtidig med nabohuset, blev 
ejendommen nedbrudt og genopført som en moderne forretningsbygning. 
Samtidighed var i sandhed også nødvendig, da hele skellet mellem dem 
ved nedbrydningen viste sig kun at bestå af en bræddevæg. 1918 solgtes 
den nye ejendom til skrædermester Vilh. Granath.
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Lillegade nr. 4
Ældste brandf. 1761

nr. 105
Rasmus Jaursen Møller.

Tidl. ejer skomagermester J. H. Bager.
Nu skomagermester Henrik Bager. 
Ejendommen opført 1881.
Matr. nr. 73.

Ved brandtaksationen i 1761 beskrives ejendommen som en tolænget gård, 
gamle bygninger dels med tegl, dels med stråtag. Forhuset til gaden på 8 
fag er teglhængt og indrettet til værelser og en lukket port i østre ende. Et 
sidehus i vestre ende på 11 fag er stråtækt og indrettet til køkken, brøggers, 
lade- og fæhus. Takseres til 170 rdl.

Nævnte gård nævnes allerede i 1707, da den af enken efter møller Niels 
Lauridsen ved Grenå Vandmølle solgtes til Jørgen Christensen Broch, søn 
af præsten i Hammelev og broder til provst Ove Christensen Broch i Grenå. 
Fra ham solgtes den i 1729 til skræder Chr. Thygesen. Det hedder i skø-
det, at ejendommen mod nord, ud mod den nordre Gade, er 20½ al. bred. 

Lillegade. I forgrunden til højre skomager Bagers port, nu omdannet til butik, nr. 6 skræ-
dermester Granath, nr. 8 Jydsk Telefon A/S, nr. 10 bager Hartmann og nr. 12 farvehandler 
E. Møller. 
Modstykke til foregående. Foto 1950. 
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Altså en ny betegnelse for Mogensgade. I 1743 stilledes den til auktion og 
solgtes til Jørgen Knudsen Stuberg. Derom står i skødet: Eftersom Chri-
sten Thygesen, forrige borger og skræder heri staden skal være hengået 8. 
januar 1742, hvorhen vides ikke ... og han, uagtet tvende avertissementer 
i gazetterne [d.v.s. aviserne] i marts og juni 1742, ikke har ladet høre fra 
sig, men menes omkommet ved ulykkeligt tilfælde, er hans løsøre og gård 
stillet til off. auktion og tilslået Jørgen Knudsen Stuberg, borger og skræder 
ibid for 36 rdl. Få år efter (i 1747) solgtes den til velagte unge karl, Rasmus 
Laursen Møller svend ved Grenå [Vand-] Mølle ... Køberen må have nedsat 
sig her, formentlig som købmand, idet han tager borgerskab 24. maj 1751. 
Han boede her til sin død, og enken Ane Marie Jensdatter solgte i 1782 
gården til købmand Christian Munch, der havde forretning på Storegade 
(nu nr. 13, købmand Bager), og som var svoger til den rige købmand Jens 
Chr. Juel (på Søndergade), af hvem han havde købt gården. Få år efter gik 
Munch fallit, og broderen, Niels Fuglsang Munch, ejer af Baritzøelund 
under Frijsenborg, overtog som ufyldestgjort pantehaver både denne og 
Storegade gården. Christen Munch fortsatte forretningen på Storegade som 
lejer, blev senere fuldmægtig ved toldvæsenet og døde 1803. Gården her 
gik i arv til købmand Thomas Broch, som gennem sin hustru var besvogret 
med Munch’erne, og af ham solgtes den i 1802 til murermester Egvald.

Ole Andersen Egvald
var født i Lund i Skåne 1755. Borgerskab som murermester i Grenå 8. 
januar i1798. Død 1813. Egvald må formentlig hurtigt have fået en vis 
Position i Grenå, siden han allerede i 1801, da alle byens ejendomme skul-
le omtakseres til brandforsikring, udpegedes som den ene af taksations-
mændene. Det er sandsynligt, at Egvald kort efter har ombygget det gamle 
hus, men brandtaksationen oplyser intet afgørende i den henseende. I 1810 
delte Egvald ejendommen og bortsolgte den vestlige halvdel til rebslager 
Anders Casper. Den kom efter et par mellemled i hans søns, skomager Ras-
mus Caspers eje. Hans enke afhændede den i 1847 til ejeren af den østre 
halvdel, således at ejendommen fra dette år atter var samlet.

Allerede i 1813 døde Egvald, og Stervbohuset solgtes det følgende år 
til den tidligere omtalte snedker Søren Svarre og efter et par mellemled i 
1829 til

Anders Rasmussen
med tilnavn Lyngbye født 1795, død 1849 Han kaldes i skødet tjenestekarl 
og daglejer, benævnes senere graver og høker, men ses ikke at have taget 
borgerskab, så høkerhandelen har nok vætet i al beskedenhed. Endelig var 
han også barber og hårklipper. I ægteskab med Christiane Jørgensdatter 
var der en række børn, hvoraf flere blev kendte og ansete borgere i Grenå: 
Anders Jørgen Lyngbye, skrædermester, mangeårigt byrådsmedlem og 
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våbenbrødrenes formand, købmand Conrad Lyngbye og barber Christian 
Lyngbye.

Anders Lyngbye døde i 1849, og et par år efter indgik enken nyt ægte-
skab med Hans Severin Henriksen, som vistnok var kommet til hende som 
butikssvend. Han havde ikke nogen egentlig uddannelse som købmand, 
men havde et fremragende handelstalent. Allerede mens han lå i Køben-
havn som soldat, begyndte han at handle i det små, og han drev snart forret-
ningen her i vejret. I 1857 købte han i fællesskab med stedsønnen, Conrad 
Lyngbye, en gammel ejendom på gadens modsatte side (nu nr. 17, Strøjers 
efterfølger). Han blev senere eneejer og lod i 1863 ejendommen nedrive og 
genopføre. Foreløbig udlejedes den nye bygning, men i 1869 flyttede Hen-
riksen selv derover og oparbejdede en meget betydelig forretning. I 1874 
solgte Henriksen huset her til

Jens Henriksen Bager
Født i Hammelev 9. august 1844. Borgerskab som skomagermester i Grenå 
15. november 1873. Død 18. februar 1931.
Bager havde som skomagersvend rejst i udlandet en række år og bl.a. op-
holdt sig flere år i Paris. Han oplevede her den fransk-tyske krig, Paris’ 
belejring af tyskerne, borgerkrigen og kommunisternes påfølgende over-
tagelse af magten for en kortere periode. Han oplevede elendigheden og 
hungersnøden, som var så stor, at man endogså med begærlighed fortærede 
hunde, katte og rotter. I slutningen af 1873 vendte Bager tilbage til Grenå, 
tog borgerskab og etablerede sig som skomagermester 14. januar 1874 
averterede han i Grenå Avis: 
 ’’Efter at have arbejdet i udlandet i længere tid, et år i Berlin og fem et 

halvt År i Paris’s de første Huse, er jeg vendt tilbage og har etableret 
mig her i byen på Lillegade i Højmarks sted, og ser jeg mig i stand til 
at udføre hvilket som helst stykke arbejde, henhørende til skomageriet, 
endog til vanskabte fødder, hvorfor jeg herved vover at anbefale mig til 
byens og omegnens ærede beboere.

  J. H. Bager,
  Skomager i Lillegade i Grenå“.

Bager må, som avertissementet viser, først have overtaget skomager 
Højmarks forretning, men købte straks efter huset her. I 1880 var både han 
og naboen mod øst, købmand Ehrenreich, hver for sig bestemt på at ville 
ombygge deres huse. De lå begge som forresten alle de syv østligste huse 
på gadens nordside - 2 à 3 m længere ude - end nu, og gaden var overmåde 
smal selv for den tids forholdsvis bedskedne trafik. Byen ønskede en be-
tydelig indrykning og tilbød i afståelse 4 kr. pr. kvadratalen (svarende til 
ca. 9 kr. pr. m2). Det var mindre end forlangt, men tilbudet blev modtaget, 
og i 1880 lod både Ehrenreich og Bager hver især opføre en moderne 2 
etages ejendom, med 2 butiker i hver. I Bagers indrettedes mod øst en sko-
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magerbutik, som ejeren selv beholdt. Mod vest indrettedes en kolonialbu-
tik, som udlejedes. Beliggenheden var ikke synderliggunstig, da butikken 
var nabo til Ehrenreichs købmandsforretning, og lejerne kunne ikke klare 
sig, men skiftede ofte. Den første var Karl Petersen, der snart efter over-
tog mægler Bachs Kulhandel i nuværende Rosengade og blev en af byens 
mest fremstående mænd. Derpå kom Chr. Hansen, som siden flyttede til 
havnen. Senere M. Snoer, som forlod byen, og endelig, 1897 sønnen S. H. 
Bager, som oparbejdede en god forretning, men i 1923 købte Søchtings 
Købmandsgård, Storegade 13, hvortil han senere overførte sin forretning. 
I 1919 solgte skomager J. H. Bager ejendom og forretning til sønnen Hen-
rik Bager, som er dens indehaver endnu. Som næsten alle ejendomme Lil-
legades østre halvdel er i den stærkt omlavet og moderniseret i løbet af de 
senere år.

Lillegade omkring år 1900. Til højre rager øverst skomager Bagers skilt ud. Underneden 
ses det lille morsomme hjørne af nr. 6 (nuv. skrædermester Granath). Længst til venstre 
nogle fag af tværbygningen i det gamle apotek (nu bl.a. installatør Meiers butik) og enkefru 
Brokmanns hus (her er nu nr. 3 Meldgård Nielsen og nr. 5 enkefru Thoft). Dernæst nr. 7. 
Jacob Dolmers hus (nu ostehandler Hansen).
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Lillegade nr. 2 Ældste brandf. 1761
nr. 106

Michel Rasmussen
Samsing.

Indtil 1849 Grenå Skolehus, opført 1794.
Nuv. ejer købmand H. Ehrenreich.
Ejendommen opført 1880.
Matr. nr. 74.

I Grenå bys grundtakst fra 1682, som er den ældste fortegnelse over ejen-
dommene, anføres på det sted, hvor nu købmand Ehrenreich bor, en gård, 
som må have været en af byens anseligste, idet den ansattes til en værdi af 
180 rdl., hvilket er det næsthøjeste beløb, nogen ejendom er sat til. Man får 
et lille begreb om, hvor stor købeevne pengene havde for 270 år siden, når 
man betænker, at man for en sum af mindre end 200 rdl. kunne købe byens 
næststørste gård og for 240 rdl. den allerstørste. Byens 138 huse og gårde 
var i alt i 1682 takseret til en værdi af 5.350 rdl. Desuden lå der spredt i 
gaderne 40 øde tomter. Minder om de store brande i 1626 og 1649. Som 
ejer af gården her nævnes Salig Jens Petersens Børn, og gården beboes af 
enken og børnene. Nogle år senere købtes den af Christen Zeuten, som 
var kapellan her i Grenå fra 1695 til sin død. Han var (vist nok) gift med 
Dorthea Badenhaupt og døde her i embedet 1705. Gården solgtes til kgl. 
mayestæts tolder,  

Sr. Jens Rasmussen
som var dens nabo mod øst, idet han ejede og beboede en gård, som lå, 
hvor nu Rådhuset ligger. Da tolderens hustru hed Johanne Frederikke Ba-
denhaupt, er det at formode, at han og Zeuten har været gift med to søstre. 
Tolder Jens Rasmussen vil blive omtalt ved afsnittet om rådhuset. Han 
døde 1725, men gården var allerede tidligere solgt til ærværdige -

Hr. Søren Bagge
Han var kapellan her i Grenå 1706-1739, men forlod byen, da han, 68 år 
gammel, forflyttedes til Ikast i Hammerum Herred som sognepræst. Der 
må uden tvivl ikke have været overflod af ansøgere til embedet, siden sådan 
en gammel mand kaldedes dertil. Men det er heller intet under, eftersom 
præstegården i Ikast var så forfalden, at den var helt ubeboelig, og der 
måtte lejes værelse ude i byen. Bagge blev da også kun i embedet èt År, 
så overlod han det til Gregers Fanøe, der var gift med hans datter. Men 
han forblev i sognet, og der som her levede han i armod og fattigdom, så 
han endogså måtte drage rundt i sognet og tigge sin fødef. Han skildres 
i Wibergs Præstehistorie som ’’gudfrygtig, ukyndig i verdens rænker og 
yders fattig“. Gården her på Lillegade må være blevet solgt for gæld og 
tilfaldt i 1736 ved auktionsskøde 
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Michel Rasmussen Samsing
Han var af gammel Grenå slægt, skipper og købmand og havde taget bor-
gerskab kort før. Han var kæmner i 1744. Men det var i den tid, da kæm-
nerbestillingen var et borgerligt ombud og valget kun gjaldt for et år. Fra 
Michael Samsings dødsbo solgtes gården i 1762 til byens kordegn og lærer

Mathias Borup
Han var født i 1733 og kom til Grenå i 1755, da Johannes Hygom rejste 
herfra for at tiltræde embedet som kordegn i Skanderborg. Hygom havde 
ejet en gård i Taygyden (nuv. Kannikegade nr. 8-10), som Borup havde 
købt af ham, da han blev hans efterfølger. Til kordegnembedet hørte tillige 
embedet som skoleholder for byens Fattigskole. Undervisningen foregik 
i den tidligere latinskoles bygning, et gammelt, forfaldent hus, som lå på 
Lillegade (nuv. nr. 12, farvehandler Møller). Men foruden denne, skole for 
de ubemidlede børn holdtes der endnu en skole i Grenå, den såkaldte dani-
ske skole. Det var en privat skole, hvor børnenes forældre lønnede læreren, 
men hvortil byen dog også gav et tilskud i form af den svimlende sum 16 
rdl. om året. Den sidste danske skoleholder, Søren Ditlev Eggers, kvittere-
de embedet i foråret 1762, enten formedelst død eller bortrejse.

Byens skole fra 1762-1849 
Byfoged Behr sammenkaldte da 12. maj 1752 byens bedste borgerskab til 
et møde på rådstuen. Der var mødt 12 af byens borgere samt altså sogne-
præsten og byfogeden, der udgjorde skolekommissionen. Af rådstueproto-
kollen fremgår, at de berådede sig om, hvorledes en god dansk skoleholder 
her i byen bekvemmeligst og billigst kunne nyde fornøden subsistence, så 
at ikke herefter - som hidtil sket er - en efter anden i mangel af subsistence 
skal være forårsaget at kvittere stillingen eller også, at man skulle nøjes 
med en sådan person, der ikke kunne forrette embedet i et og alt så forsvar-
ligt, som ske burde.

Fra den unge kordegn, Mathias Borup, var der få uger før til sognepræst 
og byfoged indsendt et forslag til en ny ordning, hvorefter det formentes, at 
skoleholderens indkomst kunne komme på en nogenlunde convenabel fod, 
når forældrene, som har børn i skolen, blev ansat for en vis årlig betaling 
for hvert barn, så længe det søgte skolen. På grundlag heraf traf man da 
følgende bestemmelse om 

Nyordning af skolevæsenet 
1) at når en god mand blev antaget som skoleholder, som kunne forsvarli-
gen undervise børnene i læsning og kristendom samt fornøden regning og 
skrivning, så skulle der af byens publiqve kasse årlig udbetales ham 16 rdl. 
til hus- og kakkelovnsleje samt ildebrændsel. Desuden ville sognepræsten, 
hr. Johan Risom, privat tillægge ham 4 rdl., nemlig renterne af et legat på 
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100 rdl., som han 
agtede at oprette og 
legere skolen (Ris-
oms legat).

2) For undervis-
ning i læsning, skrivning og regning skulle skoleholderen årligt af hvert 
barn fra dets 4-5 til 12 år nyde et vederlag i penge. 1 rdl. 3 mark skulle 
være det højeste og 2 mark det laveste. I den anledning skulle forældrene 
sættes i en vis takst efter stand og vilkår“, og skolepengene lignes på dem 
efter denne. Dog skal skoleholderen i det højeste kunne gøre fordring på 
den summa 60 rdl. foruden de før omtalte 16 + 4 sdl. til husleje og brænd-
sel til skolen. Skolelønnen udbetales skoleholderen i 2 terminer, halvdelen 
til påske og resten til Mikkelsdag. I manglende fald sker der udpantning.

3) De fattigste børn, hvis forældre ej formår at betale noget i skoleløn, 
nyder fri undervisning i læsning og kristendom lige med de andre, dog at 
deres tal ikke må overgå 10 stk. årlig. Det ordnes efter sognepræstens og 
byfogedens nærmere anvisning.

Disse bestemmelser vandt ubetinget tilslutning og vedtoges af de for-
samlede borgere. De udformedes som en slags instruks og indsendtes til 
kongelig konfirmation. Denne erholdtes også, men rigtig nok først under 
26. februar 1794, altså efter 32 års forløb. Det synes fuldkommen ubegri-
beligt, men kan dokumenteres. Fundatsen godkendtes i alle klausuler og 
punkter dog med undtagelse af, at skolelønnen for børnene ikke skal beta-
les alene til deres 12. år, men indtil konfirmationen.

Sr. Borup overtager hele sognets skolevæsen
Umiddelbart efter - altså i slutningen af 1762 - må byfogeden på borger-
skabets vegne være kommet overens med sr. Borup om, at han foruden kor-
degneembedet, som han allerede havde haft i 7 år, skulle overtage det ny-
oprettede embede som skoleholder for hele byens ungdom. I den fundats, 
som oprettedes derom, er dog en for sr. Borup mindre behagelig klausul, 
nemlig den, at han som skoleholder forpligtes til, om fornødent gøres, da 
på egen regning at holde en medhjælper og give ham kost og løn.

Der kunne jo i sandhed også nok være brug for 2 personer, når det be-
tænkes, at foruden hele Grenås skole ungdom tillige også alle børnene fra 
Gammel Sogn hørte under skolen her.

Samme år købte så kordegn Borup den gård i nærheden af Torvet, hvor-
om her tales. Meningen var, at han skulle lade et værelse i den indrette til 
skolestue. At den gamle skolestue i den tidligere latinskole, som hidtil hav-

Kordegn M. Borups
underskrift.
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de været benyttet som lokale, i enhver henseende var elendig, fremgår af en 
indberetning fra samme Borup til biskoppen nogle år senere. Heri står, at 
til Grenå Skole er hverken skolestue, borde eller bænke, alene en gammel 
jern-vindovn, beskadiget på begge sidestykker og mangler alt sit behør 
af tud og tromle, dør, ildtang og skuffe, hvilket alt man har ladet komme 
an på min bekostning nu i 17 år. Her er og levnet fra den latinske skole et 
cathedera, noget beskadiget og mig ikke til synderlig nytte, med mindre 
det blev noget forandret til at forvare nogle dkolematerialier udi. Denne 
indberetning er fra 1772, og den omtalte gamle latinskole bygning var da 
året før solgt til en privatmand og blev kort efter nedbrudt. 

I slutningen af 1762 flyttede Borup op på Torvet, og der var byens sko-
le de næste 87 år. I byens kommune regnskaber står regelmæssigt hvert 
af de følgende år: Til chorsdegnen Borup er foruden chorspenge 5 rdl. 2 
mark udbetalt ham løn for skolehus og varme at holde 16 rdl. Den gård i 
Kannike gade, som han tidligere havde ejet og beboet, solgte Borup det 
følgende år. 

Pengene til købet af gården ved Torvet havde kordegnen delvis lånt af 
sin genboerske, præsteenken madam Anne Olrog, som fik 1ste prioritet i 
gården for 100 rdl. Dette beløb testamenterede mdm. Olrog siden til skolen 
og til fattige skolebørn. Denne obligation blev efter mad. Olrogs død op-
sagt til udbetaling. Ejendommen solgtes for 90 rdl. til skolen og fattigkas-
sen hvormed chorsdegn Borups debet til skolen ... blev liqvideret.

Prisen er i sig selv et vidnesbyrd om, at bygningen trængte til fornyelse.
Det er ganske kuriøst, at i det allerførste nummer af Århus Stiftstidende, 

som udkom fredag d. 3. januar 1794, findes en annonce angående denne 
skolebygning. Den ser således ud in facsimile
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De ved auktionen indkomne 90 rdl. anvendtes til hjælp til den nye byg-
nings opførelse. Det ses bl.a. af en brevveksling, som mangfoldige år se-
nere førtes med ministeriet (august 1862). Den resulterede i dette at det i 
mdm. Olrogs gavebrev angivne øjemed med renten af den ene halvdel af 
kapitalen, nemlig, at den skal komme fattige børn til hjælp til skolelønnen, 
betragtes som fyldestgjort ved kapitalens anvendelse til hjælp til en ny sko-
lebygnings opførelse, hvorimod renten af den anden halvdel af kapitalen, 
altså renten af 45 rdl., årlig af skolekassen bør udbetales til den af skolens 
lærere, hvem skolekommissionen finder kvalificeret til for embedstid at 
erholde dette tillæg til sin løn.

Skolebygningen var fuldført i 1797 
og takseredes til brandassurance. Beskrivelsen går ud på følgende: Br. F. 
nr. 100.

a) et forhus til gaden indrettet til stueværelse og skolestue med en lukket 
port i østre ende. Loft overalt. Fjællegulv i 4 fag og murstensgulv i 5 fag 
[formodentlig i skolestuen]. Bygningens længde 28 al., dybde 10½ al. og 
højde 3½ al. - Takseres for 440 rdl. 

b) et sidehus ibygget forannævnte 11 fag i vestre ende, indrettet til væ-
relse, kammer, køkken og brøggers. Loft overalt. 3 fag med fjællegulv, 2 
fag med stengulv [formodentlig i køkken og brøggers]. 12 al. lang, 8½ al. 

Den gamle skolebygning (1794-1849) ved Torvet, nedrevet 1879.
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dyb og 3½ al. høj. Takseres for 200 rdl., i alt 640 rdl.
Bygningen tilhørte nu skolevæsenet, og i denne bygning holdtes skole 

indtil år 1849, da den første bygning på Vestergade blev taget i brug. Det er 
den, som blev nedbrudt i 1937.

Den gamle, nu afdøde postholder i Glæsborg, Hans Sejer Jensen, hvis 
fader var hin Ole Jensen Jyde, som reddedes af Søren Kanne, og hvis mo-
der hed Jensine Marie Sejer, har fortalt mig, at hans moder har gået i skole 
hele sin barndom i skolen oppe ved Torvet. Hun havde fortalt, at degnen 
havde sin ligkiste stående færdig, og at den havde sin plads inde i skolestu-
en. Dette, at folk havde deres ligkiste stående længe før deres død, er der 
flere eksempler på her fra byens historie, og Troels Lund nævner det også 
i Dagligt Liv i Norden. 

Disciplinen i skolen var dengang meget skrap, ganske i overensstem-
melse med den almindelige retspleje. Hans Jensen skrev til mig derom: 
Når meget uartige skolebørn dengang skulle straffes, blev de ført ind på 
rådstuen, som jo lå lige ved siden af, og der blev de pisket i alle de andre 
skolebørns påsyn. Moder fortalte, at der i hendes skoletid var en dreng, der 
også fik en sådan endefuld ris, og som efter straffens fuldbyrdelse løb ned 
til åen og ville drukne sig.

Et par oplysninger om kordegn Borups private forhold. Hans første hu-
stru hed Elisabeth Marie Pallesdatter Hindborg. Hun døde allerede i 1766. 
Skifteprotokollen oplyser adskilligt om boet både om klæder og bohave, 
som ikke er uden interesse, men som det ville føre for vidt at udrede her. 
Jeg skal kun nævne, at nettoformuen efter gældens fradrag kun var18 rdl. 
Jordefærden havde kostet i alt 10 rdl.

Deraf til snedkeren for at levere kisten ....................   4 rdl. 5 m.
Maling af samme ......................................................   1 - 1 -
Til kirken for klokkernes brug .................................   1 - 2 -  
Gran strøet på kirkegården .......................................    4 -
Desuden fik klokkeren, der tillige var bedemand:
1) for at kaste graven ................................................    2 -
2) for at indbyde gæsterne ........................................    6 -
3) for at ringe med klokken ......................................    4 -
I alt ...........................................................................   2 rdl.  
Tilsammen ................................................................  10 rdl.  

I boet fandtes en brændevinskeddel på 3 fjerdingkar med hat, låg og 
piber, alt af kobber“, til værdi 16 rdl.

En brændevinskeddel var en meget almindelig ting dengang og var det 
mest værdifulde stykke af hele indboet, hvorfor den også var et meget al-
mindeligt pantsættelsesobjekt. Folks forbrug af brændevin var meget stort, 
og en mængde familier fremstillede altså selv deres forbrug på det område.
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Senere giftede Borup sig med Ingeborg Cathrine Rygård, datter af sog-
nepræsten i Voldby. Hun overlevede sin mand, som døde i 1810. Skiftet 
viser, at hans økonomiske forhold, havde bedret sig, idet der var en formue 
på 910 rdl. værdi. I hele boet nævnes kun 15 bøger, hvoraf 12 tyske, 1 
latinsk og 2 danske, så det har næppe været udi lærde interesser, at Borup 
har haft sin styrke. Skifteprotokollen nævner blandt andre udgifter 43 rdl. 
til substitutten Svendsen. Denne har altså været hans hjælpelærer, som han 
efter instruksen var pligtig at holde og give kost og løn.

Borups efterfølger blev

Christian Bloch
Han var født 1772 og døde 11. januar 1842, 70 år gammel. Han havde væ-
ret kordegn og skoleholder i Hobro og kom hertil i 1811, altså umiddelbart 
efter Borups død. Han var enelærer indtil 1818, da hele skolevæsenet om-
ordnedes. Nogle år forinden var den meget omtalte skoleanordning af 1814 
kommet. Det er jo uden al tvivl en af hovedbegivenhederne i det danske 
skolevæsens historie. Som følge af denne udskiltes i 1816 Gammel Sogn 
skolemæssigt fra Grenå og fik en selvstændig skole i Åstrup. Den var be-
liggende lidt vest for byen, på Robstrup Mark, men nedlagdes, da en anden 
skole i Åstrup byggedes, og er forlængst nedrevet.

Ved omordningen i Grenå år 1818 bestemtes, at der fremtidig skulle 
være 2 fastansatte lærere, og at der følgelig måtte indrettes 2 regulære 
skole lokaler og en ny bolig. Der opførtes derfor en ny sidebygning. Der 
kaldedes endvidere en teolog, som skulle være førstelærer og kateket, d.v.s. 
andenpræst, medens kordegnebestillingen fremtidig knyttedes til anden-
lærerembedet. Bloch forblev i sidstnævnte, og til kateket kaldedes Hans 
Ingerslev, der var lærer ved Lyngby Seminarium. Men da han i 1824 blev 
sognepræst for Ørting-Falling menighed, udnævntes ingen efterfølger. Det 
var besparelses hensyn, som gjorde sig gældende. Man søgte og fik efter en 
del forhandlinger ministeriets tilladelse til midlertidig at ophæve kateke-
tembedet og igen gå tilbage til ordningen med kordegnen som førstelærer 
og antagelse af en andenlærer. Hertil kaldedes Lars Olsen. Kateketembedet 
stod så ubesat til 1843.

Det lader sig vistnok ikke nægte, at Bloch i de sidste mange år var en 
ret middelmådig lærer. Navnlig i de dannede klasser var der misfornøjelse 
med, at børnene lærte for lidt. Muligvis var det skoleplanens skyld og ikke 
lærerens. Det var i den lovbefalede indbyrdes undervisnings tid. Men nogle 
af byens dannede familier slog sig i hvert fald i 1840 sammen og oprettede 
en privatskole med cand. phil. Ludvig Hansen som lærer.

Der var ved Blochs død almindelig stemning både i kommunalbesty-
relsen og i skolekommissionen for at få denne Candidat Hansen udnævnt 
til det ledige embede og med forpligtelse til at oprette og undervise en 
realklasse i tilslutning til det allerede eksisterende skolevæsen. Da man 
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imidlertid var klar over, at det næppe ville gå så glat denne gang at slippe 
uden om kravet om en kateket, indsendtes direkte til kongen et andragende 
i denne sag. Det anføres deri, at der hidtil i Borgerskolen, som iøvrigt er 
forenet med Fattigskolen, ikkun har været lært, hvad der læres i enhver 
skole på landet, og at der nu ved Blochs dødelige Afgang frembyder sig en 
gunstig lejlighed til forandring og forbedring. Man anfører, at under den 
tidligere kateket [Ingerslev] undervistes der ikke andet end i de almindeli-
ge, for en borgerskole befalede læregienstande, medens man nu med cand. 
phil. Hansens ansættelse for øje ønskede oprettet en realklasse. Og man 
endte skrivelsen til kongen med den vending, at hvis hs. majestæt ville 
opfylde dette kommunens inderligste ønske, ville den føle sig forbundet til 
forøget taknemlighed imod hs. majestæt.

Men ministeriet var nu til sinds, at der skulle pustes liv i kateketembe-
det, og mente, at en teologisk kandidat jo nok skulle kunne være lige så 
vel egnet til undervisningen som den ønskede cand. phil. Hansen. Og efter 
adskillige overvejelser endte da sagen med, at ministeriet fastslog, at der 
skulle kaldes en kateket, dog at man gerne så, at det ordnedes således, at 
der samtidig blev oprettet en realklasse.

Til nærmere undersøgelse af, hvorledes den jævne befolkning så på sa-
gen, indkaldte provst Colding da 30. november 1842 til et møde for at 
høre borgerskabets ønsker i denne sag. Det viste sig dér, at en god halv 
snes af de mødte, nemlig: Byens embedsmænd og enkelte af de mere op-
lyste borgere, var sindet for en videregående skoleuddannelse. Hvorimod 
resten - ca. 40 - på provstens direkte forespørgsel erklærede, at deres ønske 
var, at de måtte få en kordegn igen som afdøde Bloch - til førstelærer, og 
at skolevæsenet, med hvilket de hidtil havde været fornøjet, måtte blive 
uforandret. Det viste sig altså, hvad også provsten havde ladet skinne igen-
nem i indberetningen til ministeriet, at der vist nok kun var få familier, der 
interesserede sig for en realklasses oprettelse, og at disse derved tilsigtede 
at vinde de samme fordele, som byens private skole hidtil har ydet, på en 
mindre bekostelig måde, end ved den private entreprise.

Nå, ministeriet havde jo nu truffet sin afgørelse, og i 1843 kaldedes en 
teologisk kandidat som kateket og førstelærer. Det var

Sigvard Theodor Decimus Flindt
eller som det står bl.a. i biografisk leksikon, og som hans døbenavn sikkert 
har været, Sigvardus Theodorus Decimus Flindt. Han var en præstesøn fra 
Thorslunde og født 30. maj 1805. Få år efter tiltrængtes atter i høj grad en 
udvidelse af skolevæsenet. Den kan i korte træk karakteriseres ved, at man 
vedtog at bygge en helt ny bygning i byens udkant. Den skulle ligge på en 
byen tilhørende grund ved fædriften ud til Fælleskæret, den nuværende Ve-
stergade. Skolen skulle have 3 klasser, og der skulle altså ansættes en tred-
jelærer. Denne bygning påbegyndtes i 1848 og toges i brug oktober 1849.
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Flindt underviste selv bl.a. i dansk læsning og grammatik. Den tidligere 
nævnte gamle postholder fra Glæsborg, der i en årrække var hans elev, 
udtalte om ham: Flindt var vel hård i grammatik, men jeg tænker, det kom 
af, at han selv havde udgivet bogen, som vi brugte deri. Jeg vil mene, at vel 
hård i skal betyde, at han stillede vel store fordringer udi o.s.v.

Flindt var en meget svagelig mand. Han udnævntes i 1851 til sognepræst 
på Askø. Men han nåede kun at komme til at prædike en eneste gang i sit 
nye embede, nemlig på sin indsættelsesdag. Han døde lige efter nytår 1852.

Kommunen sælger den gamle skole
Med året 1846 havde altså den gamle bygning på Torvet udspillet sin rolle 
som skole. Straks efter flytningen til Vestergade stilledes bygningen til of-
fentlig auktion. Skøde på den udstededes i 1850 til

Niels Nielsen Væver
Født 1797, død 20. maj 1813.
Gårdejer i Dolmer. Denne Niels Væver var en af de kendte skikkelser i 
Grenå by. Han kom her næsten daglig, og han havde penge udlånt til en 
mængde mennesker. Han ses som prioritetshaver i mange ejendomme både 
i Grenå by og ved Havnen og var også selv ejendomsbesidder i Grenå. 

Niels Væver var fra et meget fattigt hjem, vist nok i Høbjerg. Han viste 
allerede som barn et udpræget forretningstalent. Det fortælles, at han for at 
tjene et par skilling købte fløde og hældte den på flasker. Dermed gik han 
på sin fod til Grenå og solgte fløden til folk, som ikke selv havde kohold. 
Dette træk er karakteristisk for manden. Fra første færd viste han en uhy-
re sparsommelighed og nåede gennem årene at blive en meget velstående 
mand, og ved fordelagtige penge anbringelser formerede han sin kapital. 
Han og hustruen, Pouline Hansdatter, købte sig først et boelssted i Høbjerg, 
hvor deres eneste datter, Ane Bendine, blev født i 1832. Nogen tid efter 
flyttede de til Dolmer, hvor de ligeledes begyndte i et boelssted, men købte 
senere en gård, den, som siden i en meget lang årrække tilhørte sognefoged 
Rasmus Jensen. Da Niels Væver først var kommet til lidt kapital, var han 
snart klar over, at han med sit udprægede handelstalent kunne udnytte sin 
tid bedre ved handel end ved selv at deltage i markarbejdet. Han havde fle-
re karle, som udelukkende kørte rundt i omegnen og købte op til ham: Æg, 
smør, huder og skind. To gange om dagen gik Niels Væver på sin fod til 
Grenå. Der gik han ind i en eller anden beværtning og bestilte en tepunch, 
som han sad og drev over for at komme i snak med folk, som han kunne 
gøre forretning med. 

At Niels Væver ikke har været uden ideel indstilling over for livet og 
menneskene, fremgår af et lille hæfte, som han i 1868 udgav på Grenå 
Avis Forlag. Det har følgende titel: En sikker vej til velstand og til at blive 
lykkelig. Udgiven af en gammel mand, som selv med held har fulgt den 
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her anviste vej. Bogen begynder med følgende forord: Ved udgivelsen af 
denne lille bog er det mit inderlige ønske, at enhver af dens læsere må høste 
lige så gode frugter af de deri fremsatte lærdomme, som både jeg selv og 
flere have høstet deraf. - Det kan meget godt gåe, når vi blot ville følge den 
jævne vej. Udgiveren.

Bogen indeholder en række betragtninger om flid, ærlighed, sparsom-
melighed o.s.v. lagt i munden på en person, som han kalder Fattig Richard. 
Et sted i hæftet har han anbragt et vers, som i en lidt drastisk form indehol-
der ikke så lidt livsvisdom:

Fiskefang og Fuglesang Trommeslag og Skjøgejagt
Øltrang og Nattegang, Haver Mangen ødelagt.

Der findes intet billede af Niels Væver, men en gammel dame af mit be-
kendtskab, som ofte har set ham på hans daglige vandringer her til Grenå, 
beskriver ham således: Hans påklædning var meget gammeldags. På hove-
det bar hanen høj uldhat, således som bønderne dengang brugte. Den havde 
engang været sort, men var forlængst af sol 
og vejr gjort gråbrun. Den sad altid i nakken. 
Hans lange hår hængte helt ned på skulleren. 
Han gik i en meget lang, gammel frakke og en 
tværstribet, hjemmegjort vest med sølvknap-
per. I hånden havde han en sølvknappet stok.

Niels Væver døde 20. maj 1873. Ægte-
parrets eneste datter, Bendine, blev gift med 
Niels Chr. Løvschall. Han stammede fra Hav-
møllen, var meget velhavende, og (overtog 
svigerfaderens gård i 1862. En datter af Løv-
schall var gift med vejassistent Wienholt her 
i Grenå.

Fremstillingen standsede ved 1850, da 
gården ved Torvet solgtes til Niels Væver. Han 
indrettede straks den gamle skolebygning til 
butik og udlejede den til købmand

Peter Feddersen Kruckow
Han var en præstesøn, født i Everdrup og hav-
de allerede i en lille halv snes år haft forret-
ning i Grenå. Han var så ung, da han søgte 
borgerskab, at han måtte have myndighedsbe-
villing og desuden kgl. bevilling til at vinde borgerskab, uagtet han kun 
har tjent som svend [Kommis] i 2 år. Han har haft forretning flere steder 
her i Grenå, sidst i den bygning vestligst på Lillegade, hvor der senere 

Gammel brandspand af læder 
fra Kruckows tid, opbevares 
endnu hos købmand Ehren-
reich.
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blev bryggeri. Men det gik ikke godt for ham. Han købte ejendommen her 
i 1855; samme år tillige Lillegade nr. 14 og Lillegade nr. 61 (Bryggergår-
den). Kruckovv har åbenbart været mere spekulant end jævn købmand, 
der passede sin butik. Tilmed var tiderne vanskelige. Vi er jo lige op mod 
den store pengekrises tid. Og det endte da også med, at Kruckovv i 1857 
opsagde sit borgerskab og forlod byen. Han blev senere købmand i Lyngby, 
hvor han havde mere held med sig.

Sidst på året1855 havde Kruckow solgt ejendommen her til handels-
fuldmægtig

Michael Henrich Lundby
Han havde været fuldmægtig hos grosserer Winding i en del år og selv haft 
forretning i konsul Sechers gård på Søndergade. Han var gift med Edel 
Marie Rødkjær, som var datter af den meget ansete møller Rødkjær på 
Søndre Mølle. Kort efter at de havde købt gården på Torvet, blev ægtepar-
ret separeret, og til sikkerhed for de i separationsforliget fastsatte ydelser 
fik hustruen pant i Lundbys ejendomme. Det næste år gik hen med store 
økonomiske vanskeligheder for den unge købmand, og i 1857, altså selve 
pengekrisens allerværste år, gik han fallit, og boet overtoges efter kgl. be-
villing af prokurator Hanson og købmand S. N. Winding. I 1863 fik hans 
fraseparerede hustru auktionsskøde på ejendommen, og samme år giftede 
hun sig med skomagermester

Rasmus Julius Højmark
Denne ejede og beboede huset Lillegade nr. 6, som han havde overtaget 
efter sin fader, hvis skomageri han fortsatte. Han ejede flere andre ejen-

Skomager Julius Højmark. Fru Højmark, f. Rødkjær.
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domme, et par fik han med hustruen, et par havde han selv købt. Iblandt 
disse var den gamle fattiggård Bag Byen, hvis store areal han udstykke-
de i byggegrunde. Men det gik med ham som med forgængeren Lundby. 
Dårlige økonomiske forhold drev dem fra hjemmet. Og begge rejste de til 
Amerika, hvortil der i de år var en meget livlig udvandring her fra Grenå. 
Den tidligere så stolte møllerdatter, hvis liv til en begyndelse havde tegnet 
så lyst og godt, sad tilbage med sine børn i meget kummerlige kår. I 1868 
havde Højmark solgt bygningen her til købmand

Chr. Frederik Ehrenreich
Han var født 23. april 1840 i Fårup ved Randers, hvor faderen var gårdejer, 
og havde lært handelen hos købmand Henriksen i Randers. I 1859 for-
pagtede han Skovgård Kro ved Fjellerup og forblev der til 1863, da han 
rejste til Grenå og overtog den forretning, hvor Lundby var gået fallit. C. 
F. Ehrenreich var på dette tidspunkt endnu så ung, at han ikke havde nået 
myndighedsalderen, og hans fader måtte derfor midlertidig løse borger-
skab for ham.

I den gamle ejendom arbejdede Ehrenreich sig jævnt og støt fremad, 
således at han altså i 1868 selv kunne købe og senere i 1880 ombygge 
huset. Bygningen var den første og i lang tid den eneste i 3 etager i Grenå. 
Det er derfor intet under, at den vakte betydelig opsigt både hos byens egne 
folk og hos landboerne, som jo dengang i stor udstrækning kørte i gård 
hos byens købmænd. I den nye bygning indrettede Ehrenreich 2 butikker, 
som stod i umiddelbar forbindelse med hinanden. Den ene indrettedes til 
isenkramhandel, den anden til kolonial. Senere specialiseredes, således at 
det udelukkende blev isenkramforretning.

Købmand C. F. Ehrenreich. Fru Ehrenreieh, f. Hasse.
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Købmand Ehrenreich, der var gift med en datter af havnefoged H. Has-
se, Grenå Havn, var i mange år medlem af ligningskommissionen, men 
deltog ellers ikke meget i byens offentlige Liv. Han var dog handelsfor-
eningens mangeårige kasserer. Efter 40 års virksomhed som købmand flyt-
tede han i 1903 til København, hvor han forblev til sin død i 1907.

Ved købmand Ehrenreichs afrejse overtoges forretningen af hans søn, 
købmand og sparekassedirektør Harald Ehrenreich, som er dens nuværen-
de ejer, og som siden af sine medarvinger købte ejendommen. Også hans 
søn, købmand Chr. Ehrenreich, er uddannet i faget og deltager i ledelsen af 
denne byens ældste isenkramhandel.

Lillegade ca. 1890. Yderst til højre et fag af rådhuset. Dernæst Ehrenreich og skomager 
Bagers ejendomme. Yders til venstre et fag af det gamle apotek. NB. Læg mærke til, hvor 
meget Ehrenreichs og Bagers huse er rykket ind ved ombygningen i forhold til det næstføl-
gende med skiltet på gavlen.
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Grenå Kirke

Den nuværende kirke på Torvet er ikke byens første stenkirke. Allerede i 
slutningen af middelalderen har der eksisteret to. Den lille kirke ved Bavn-
højbakkens fod, hvis fundament nu er afdækket, var den ældste og opført i 
tiden ca.1150-1200.

Den var bygget i 
romansk stil (rund-
buestil) af tildannede 
Kridsten, d.v.s. lim-
stenskvadre fra klinter-
ne nord for Grenå ri-
meligvis fra Sangstrup 
Klint.

Kirken på Torvet 
var opført et par år-
hundreder senere, i 
tiden mellem år 1300-
1400. Den var bygget 
i gotisk stil (spidsbue-
stil) af røde teglsten, 
de såkaldte munkesten, 
der var af noget større 
dimension på alle sider 
end nutidens mursten. 
Om ingen af kirkerne 
kender man de nøjag-
tige opførelsesår.

Kirkens alder
I Traps Danmark nævnes om kirken på Torvet, at dens ældste del d.v.s. 
skib og kor vist nok er opført i 14. århundrede. Der er dog måske en mu-
lighed for, at kirken kan være opført allerede omkring år 1300. Dette skulle 
begrundes med to forhold. l) Dels at ordet Gammel Grindwgh sogn alle-
rede forekommer i året 1326 i et skøde på Debild Mark, og at udtrykket 
Gammel Grenå Sogn jo nødvendigvis må forudsætte, at der også findes et 
andet sogn i Grenå. 2) Dels med, at der i Grenås ældste segl, som efter den 
i højeste sagkundskabs mening stammer fra ca. år 1300, findes aftegnet to 

Grenå købstads ældste segl fra ca. år 1300. I midten af seglet 
ses en bro over en å og på hver side en korsbærende bygning 
d.v.s. kirke. Der er delte meninger om, hvorvidt seglskæreren 
hermed har tænkt på 2 bygninger eller kun èn bygning med 
et spejlbillede.
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 fjernt i tidernes morgen  Her har i Sorg og Glæde 
 så du Huse så små;   samlet sig Slægt efter Slægt.
 Bindingsværk, klinet med Lertavl, Her. søgte trætte Hvile,
 Tage tækket med Strå.  tynget af Sorgens Vægt.
 Huse er sunket, og nye  Elskende Hjerter har sluttet
 har ved din Fod sig lagt.  under dit Tag en Pagt.
 Dine ærværdige Mure  Du har fra Vuggen til Graven
 trodser Århundreders Magt.  over din By holdt Vagt.

 Her, medens Seklerne skifter,  Midt i den larmende Uro
 har dine Klokker ved Gry  over den lille By
 gennem utallige Tider  står dine røde Mure,
 vækket den slumrende By.  hæver dit Tårn sig mod Sky.
 er har du ringet om Kvælden,  Her har du stået, mens Staden
 signet Aftenens Fred,  voksed, af Svøbet frem.
 når bag de røde Tage  Du er dens faste Midtpunkt,
 Solen i Vest gik ned.  Du er det fælles Hjem.
       Carl Svenstrup.
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bygninger, hvis korsprydede gavle tydeligt angiver deres kirkelige anven-
delse. I seglet er de imidlertid anbragt på hver sin side af en bro over en å, 
hvilket synes at modbevise denne antagelse. Der er altså en mulighed for, 
at denne placering udelukkende er foretaget af seglskæreren af rent stili-
stiske grunde. Den nederste bygning skulle derefter kun opfattes som et 
spejlbillede, således at anbringelsen af de to bygninger blot er symmetrisk 
og faktisk kun viser èn kirke bestående af skib og kor og uden henblik på, 
om der faktisk på den tid har eksisteret to kirker eller kun èn. Til fordel for 
denne antagelse, altså symmetri-hensynet, taler også gentagelsen af må-
nen. Man har jo dog ikke mere end èn måne.

Den mulighed, at der med bygningen i seglets nederste halvdel (altså 
syd for åen) kan være tænkt på kapellet ved St. Jørgens Spedalskehospital 
ved Søndre Mølle, som faktisk eksisterede før år 1300, må efter sagkund-
skabens mening ubetinget afvises.

En anden mulighed
selv om den ganske vist er svag, kan måske tænkes: Kirken var i den ka-
tolske tid indviet til helgeninden St. Gertrud. I de fleste tilfælde var hendes 
navn knyttet til kapeller og kirkegårde, sjældnere til kirker og næsten aldrig 
til klostre. Der er altså en vis mulighed for, at kirkegården på Torvet oprin-
delig er anlagt omkring et til St. Gertrud indviet kapel, og at dette senere 
er ombygget eller nedrevet og erstattet med den nuværende kirke. Et par 
enkeltheder, som tårnets beliggenhed skævt i forhold til skibet, idet det går 
omtrent i forlængelse af hovedskibets nordmur, men ligger flere meter in-
den for sydmuren, samt beliggenheden af en senere tilmuret åbning øverst 
i den oprindelige vestmur (vindue eller Glamhul?) kunne måske tyde på, at 
kirken i meget gammel tid er blevet udvidet nogle meter mod syd.

Da nu de historiske oplysninger om kirkens tilblivelse er så få og usikre, 
kunne der måske være anledning til at forsøge at danne et lille kulturhisto-
risk billede af tiden omkring opførelsesårene 1300-1400 på grundlag af

Kirkens navn
Den var, som\lige nævnt, oprindelig indviet til helgeninden Sankte Ger-
trud*). Hun var født i byen Nivelles i den belgiske provins Brabant, nær 
ved Rhinens udløb og levede ca. år 626-659. Hendes abbedi og kirke er 
endnu ved magt og er Belgiens mest søgte valfartssted. Om hendes dyrkel-
se har Ellen Jørgensen i sin doktordisputats Helgendyrkelsen i Danmark 
givet en mængde oplysninger.

*) Der er flere helgeninder af dette navn, og ved en uagtsomhed har jeg fejlagtig på et andet sted i 
byhistorien henført navnet til St. Gertrud fra Thüringen. Det er ganske givet forkert, da hun først døde 
ca. 1302 og kanoniseredes i året 1677. Det drejer sig om en meget ældre helgeninde nemlig St. Gertrud 
fra Nederlandene (nuv. Belgien).
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St. Gertrud havde i levende live vist stor barmhjertighed mod fattige 
rejsende og vejfarende. Hun var derfor blevet de vejfarendes helgen og 
beskytterinde. De drak ved afskeden hendes Minne. Som skrevet står i et 
gammelt middelalderligt skrift:

  Wi drieke nu først St. Kiartruds skål,
  Tha bliffuer wi glade och fanger mål,
  Siden will ieg frå eder ride.
Eller som Per Smed siger til Adser Bonde:
  St. Gertrud skal vel Herberg bestille
  i Øster og Vester, hvor de ville.
På nogle billeder fremstilles hun som en jomfruelig helgeninde med 

abbedissestav eller kirkemodel.
St. Gertruds dyrkelsen er knyttet til middelalderens to sidste århund-

reder, altså tiden mellem år 1300-1500, uden at man dog i Danmark har 
bestemte årstal for opførelse af kapeller at holde sig til. I Tyskland har man 
flere eksempler på St. Gertruds kirker, som eksisterede eller grundlagdes 
omkring år 1350. I Danmark nævnes St. Gertruds Kirke i Stege, som op-
førtes i den tidlige middelalder.

St. Gertruds kapel i Køge, som nedreves på reformationstiden, omtales 
i 1394. St. Gertruds hospital og kapel i København opførtes imellem 1370 
og 1440.

En Præst ved St. Gertruds Kirke i Grenå omtales 27. oktober 1426 Lau-
rentius Suenonis’ beate Gertrudis 
in Grindu ecclesiæ recor. [D.v.s. 
Laurits Svendsen sognepræst ved 
den salige St. Gertruds Kirke i 
Grenå].

Det var altså et lille tidsbillede 
fra middelalderens sidste århun-
dreder og kirkens opførelsestid og 
et par korte træk angående den hel-
geninde, til hvem kirken på Torvet 
var indviet.

Da hun særlig var de vejfaren-
des beskytterinde, og da Grenå 
Kirke netop ligger, hvor vejen fra 
syd (fra Sønderherred) mødes med 
vejen fra vest (fra Nørreherred), er 

Kalkmaleri fra Råby Kirke, Gerlev her-
red, forestillende helgeninden St. Gertrud. 
(Beg. af 1500-tallet). 
Nationalmuseets Foto.
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det forklarligt, at det just blev hende, der valgtes til kirkens navnehelgen. 
Hendes helgendag i almanakken er 17. marts.

St. Peters Kirke?
Pontoppidans Danske Atlas og mange følgende topografiske værker også 
Trap - anfører, at kirken på Torvet hedder St. Peters Kirke. Det var som 
følge deraf gået ind i den almindelige bevidsthed som en kendsgerning. 
Byens meget initiativrige sognepræst i slutningen af forrige århundrede, C. 
Jacobi, som senere blev stiftsprovst i Ålborg, nærede ønske om, at få dette 
navn genoptaget. Han sendte derfor i 1880’erne en skrivelse til kulturmini-
steriet, hvori han anmodede om, at kirken officielt måtte antage navnet St. 
Peters Kirke. Ministeriet henvendte sig i den anledning til Rigsarkivet, som 
repræsenterede den højeste sagkundskab, og modtog en udførlig redegø-
relse fra dets lærde chef, rigsarkivar A. D. Jørgensen. Den gik ud på, at kir-
ken oprindelig, som nævnt på foregående side, var indviet til St. Gertrud, 
og at navnet St. Peters ikke havde historisk hjemmel. Ministeriet kunne 
derfor ikke imødekomme præstens og kirkeinspektionens ønske. Da me-
nighedshjemmet senere blev opført i hovedsagen på pastor Jacobis initiativ 
- var der inden for dets bestyrelse enighed om, at det skulle have navnet St. 
Peters Menighedshjem, og Jacobi fik altså delvis sit ønske opfyldt. Det kan 
vistnok være rimeligt her at vedføje 

En kort dokumentation
angående spørgsmålet, om hvorvidt kirken virkelig var indviet til St. Ger-
trud.

Den lærde Ole Worm havde fået udstedt et kongebud om, at alle landets 

»Prospekt« over Grenå omkring 1768 fra Pontoppidans Danske Atlas bind 4. Kirken og 
bygningerne må ubetinget ikke opfattes som tro gengivelser af virkeligheden.
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præster gennem biskopperne skulle indsende beretning om, hvad der fand-
tes af runebogstaver eller andre gamle sager og efterretninger som krøni-
ken kunne forbedre. Provsten for Nørre herred, Laurids Hansen Oldorph, 
sognepræst i Grenå, sammenkaldte i den anledning til et møde i Kastbjerg 
Kirke lørdag den 5. april 1623 morgen kl. 7. Resultatet af dette rundspørge 
var ikke overvældende. Men for Grenås vedkommende var det dog af en 
vis interesse, idet Laurids Hansen i sin indberetning nævner Grenå Kirke 
også kaldet St. Gertruds Kirke, men i øvrigt meddeler, at der ingen mærk-
værdigheder findes i hans territorium.

Da Gammel Grenå Kirke på det tidspunkt forlængst var nedlagt, og da 
St. Gertruds dyrkelsen notorisk er af langt nyere oprindelse end Gammel 
Kirkes opførelse (jfr. foranstående omtale af St. Gertrud), kan der næppe 
være tvivl om, at navnet gælder kirken på Torvet.

I registrand over arkivet på Benzon findes et skøde på noget jord på 
Grenå Mark, udstedt på Sostrup 1508 Dominica ante festum S. apost. Petri 
(d.v.s. søndag før apostelen Peters fest). Deri nævnes St. Gjertruds’ kirke-

Forstørret udsnit af kortet i Resens Atlas (udført ca. 1680). Man ser i midten kirken og 
kirkegården (6) og i hjørnet til venstre byens ældste rådhus fra middelalderen (7), som blev 
nedrevet 1833, nr. 2 er Søndergades begyndelse, ved nr. 4 er Storegades og ved 5 Lillegades 
begyndelse, læg mærke til, at kortet er tegnet mod syd opefter og mord nedad - altså modsat 
nutidens kort. Man må ikke af bygningernes antal lade sig forlede til at tro, at der dengang 
lå så mange bygninger omkring Torvet. Grundtaksten fra 1682 viser klart, at husenes antal 
har været omtrent som nu. Ej heller er kirken helt nøjagtig aftegnet.
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gård i Grenå uden at dog dens beliggenhed fremgår 
af sammenhængen.

Kirkens ydre udseende
Kirken har oprindelig i den ældste tid været af gan-
ske enkel type og kun bestået af skib og kor uden 
tårn, våbenhus, sakristi eller sideskib, således som 
det også fremgår af afbildningen i byseglet. Tårnet 
og bygningen mod syd, der tidligere tjente som vå-
benhus, er sikkert senmiddelalderlige tilbygninger, 
altså fra tiden hen imod år 1500. Om tiden for side-
skibets opførelse er meningerne delte. I Hoffmanns 
Fundationer fra år 1768 fortælles, at sideskibet 
er opført efter en brand, som fejlagtig opgives til 
1627, men som beviselig fandt sted i 1649. Alle se-
nere topografiske værker har tallet 1627. Men i den 
skrevne herredsbog for Nørre Herred fra 1660-61 skriver præsten i Grenå, 
Jørgen Bagge, klart og tydeligt, at ildebranden 29. Juni 1649 fortærede 
og opbrændte den største og bedste part af byen, så og kirken, skolen og 
præstegården, som endnu [altså i 1660] ligger uopbygget og ganske øde. 
Den sidste bemærkning gælder skolen og præstegården, men ikke kirken, 
som ret snart genopbyggedes. Formodningen om, at sideskibet først skulle 
være opført efter denne brand, kan ikke passe. Tingbøgerne forinden dette 
år indeholder afskrift af forskellige synsvidner over kirkens tilstand som 
klart modbeviser dette. Det drejer sig om årene 1624, 1632 og 1635. I 
disse omtales sideskibet, som benævnes den nøj kierck. Og der opregnes 
forskellige brøstfældigheder i denne nye kirke, som ganske afgjort peger 
hen på alder. Det vil derfor være rimeligt at antage, at sideskibet er opført 
kort tid efter, at den gamle kirke ved Bavnhøjbakkens fod er nedlagt som 
annekskirke, hvilket beviselig skete i 1558, som det fremgår af et konge-
brev fra nævnte år.

Sideskibet opførtes for nordmurens vedkommende af gamle granitkvad-
re fra en eller anden nedlagt landsbykirke, hvorpå den oprindelige nordmur 
blev gennembrudt, så kirken blev toskibet. Det var en ofte anvendt måde at 

Middelaldellig ligsten, som tidligere, vistnok allerede ved kir-
kens opførelse, har været indmuret i dennes østmur. Bredfla-
den, som her ses, fremstiller en gejstlig i fuld ornat, formo-
dentlig en abbed, og under dette ses det hellige lam med kors 
og glorie. Langs kanterne findes tovsnoede bånd, og siderne er 
smukt ornamenterede. Stenen, som kaldes abbedstenen, over-
førtes i 1886 til Nationalmuseet. Dens ene side er afbildet i 
Løffiers: Danske Gravstene fra Middelalderen.
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udvide en kirke på, som med held er anvendt f.eks. i Præstø og i Vor Frue 
Kirke i Århus ... Med denne udvidelse havde kirken fået den grundplan 
som den har den dag i dag.

Har kirken oprindelig haft spir?
Den almindelige antagelse er, at kirken fra første færd og indtil den store 
ombygning i 1874-75 har været uden spir. Imidlertid indeholder to af de 
tidligere omtalte tingsvidner angående kirkens elendige tilstand i 1624 og 
1627 tydelige udtalelser om, at synet også har omfattet kirkens spir. I det 
første fra 18. oktober 1624 står bl.a., at ... de stollper, som spirett på står, er 
råden och forderflfued i huollerne, som di erre i hagen, aff regen, sne och 
slude ... Og i det andet fra 23. april 1627 erklærer synsmændene at ... dett 
nederste aff spirrett var så helt forrådnet, att det iche kunne verre thienlig 
thill att ståe, kircken uden skade ... Der kan altså ikke være tvivl om, at 
kirken før branden i 1649 har haft spir.

Kirkens indre før branden 1649
Hvorledes der har set ud indvendig i kirken før branden, kan man ikke 
sige noget bestemt om, da alt træværk og inventar fortæredes ved denne 
lejlighed.

Kirken har oprindelig haft fladt træloft som næsten alle de ældre kirker. 
Det må anses for sikkert, at dette endnu ikke var afløst af hvælvinger, da 
branden kom. Et synsvidne fra 1635 taler flere gange om loftet. Det er 
meget sandsynligt, at netop træloftet har været medvirkende til, at hele 
kirkens indre og inventar fortæredes af ilden. 

Kirken var meget forsømt, hvad vedligeholdelse angår, og de to tid-
ligere anførte synsvidner fra 1624 og 27 godtgør med tydelighed, at det 
ikke alene var spirets bjælkeværk, som var rådnet, men at også træværket 
andre steder i kirken trængte til fornyelse. I 1624 står endvidere, at der 
mangler 90 ruder i vinduerne, et rystende vidnesbyrd om lægegyldighed 
med bygningens vedligeholdelse og om kirkens fattigdom, men tillige om 
ungdommens vanart. Latinskolens rektor klager ved en senere lejlighed til 
byfogeden og til provsten over, at de ikke giver forældrene tilhold om at 
lade deres børn søge latinskolen i stedet for at lade dem gå ørkesløse og 
ledige omkring, hvilket ef: - rektors uforgribelige mening må være årsag 
til den skade, som så ofte er sket såvel på skolens som på kirkens vindver, 
hvilket allerede såvel velærværdige hr. provsten som velædle hr. byfogeden 
mange gange med stor fortrydelse selv har fornummet.

Ved synsforretningerne i 1627 og 1632 tales stadig om mange og al-
vorlige brøst på tagværk, bjælker, bly o.s.v. I lige måde i 1635, hvor der 
yderligere nævnes, at kirkevinduerne nu er brøstfældige for 100 ruder. 
Desuden behøves også et sprinkelværk [d.v.s. gitterværk] at gøres af nyt 
imellem loftet og tårnet, desligeste et sprinkelværk i det hul imellem lof-
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tet og våbenhuset. Til kirken behøves desuden en ny bibel, en ny gradual 
[d.v.s. messebog] og en ny alterdug. Muren omkring kirkegården er meget 
brøstfældig for kalk og sten.

En hovedreparation i 1640
Da der indtil kirkens store ombygning i 1874-75 over indgangsdøren til 
sakristiet i gavlen ud mod øst sad en indmuret sten med årstallet 1640, er 
der en overvejende sandsynlighed for, at de mange i synsvidnerne nævnte 
brøstfældigheder er afhjulpet ved en større reparation i dette år, og at ste-
nen er indmuret til minde derom. Men ubetinget bevis kan ikke føres, da 
kirkens regnskabsbog for årene 1637-46 kun summarisk opgør, hvor stor 
indtægt og udgift har været og ikke specificerer, hvad pengene er brugt til.

Resumé.
Kirken er ved opførelsen indviet til 
St. Gertrud. Dens ældste dele: Skib og 
kor er opført i tiden mellem år 1300 og 
1400. Tårn og våbenhus i den sene mid-
delalder, hen mod år 1500. Sideskibet 
med sakristiet rimeligvis kort efter år 
1558, da den gamle kirke ved Bavnhøj 
ophørte med at være i brug, og der som 
følge deraf blev mangel på plads. Si-
deskibet var da også nærmest beregnet 
til Dolmer og Åstrups beboere, der før 
havde hørt under den gl. kirkes sakri-
stiet er formentlig opført tidligere end 
resten af sideskibet. Endelig kan det 
fastslås, at kirken før 1649 har haft Spir.

Kirkens senere historie
Kirkens ilde medfart under trediveårskrigen
I det tidsrum af trediveårskrigen, som benævnes Kejserkrigen (1627-28) ryk-
kede de kejserlige tropper under feltherrerne Tilly og Wallenstein i septem-
ber 1627 op i Jylland. En del af disse krigsfolk kom til Grenå og overvintrede 
her, selvfølgelig til stor ulempe for indbyggerne. Fra gammel tid har man 
givet krigsfolkene skyld for, at de ved den lejlighed har afbrændt byen og 
kirken. I Pontoppidans Atlas fra 1768 skrives: I året 1627 afbrændte de kej-
serlige denne by ... Nogen tid efter, var kirken igen bleven opbygt ...

Som tidligere nævnt passer denne beretning ikke. Byens vestlige del var 
allerede brændt året før troppernes ankomst, og kirken og den østlige del 
af byen brændte først 29. juni 1649. Men at krigsmændene har faret hårdt 
nok frem, ses af, at de for at skaffe sig brændsel i vinterkulden endogså 

En tilhugget granitsten, rimeligvis ind-
sat som minde om en større reparation. 
Den sad indtil 1874 over sakristi døren 
ud til Torvet mod øst, men ligger nu på 
kirkeloftet.
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plyndrede kirken for alt brændbart. Først længe efter deres afrejse blev der 
rådet bod derpå. Så sent som 27. februar 1632 lader kirkeværgen Søffren 
Søffrensen Lycke optage syn over kirkens tilstand. Denne gang nævnes 
intet om spiret, som altså i mellemtiden må være blevet repareret, men der-
imod om en del af træværket i sideskibet, og der tilføjes, at desuden skulle 
der giøres af ny 3 døre og 20 kirkestole, som fjenderne nedtog og brændte. 
Endnu i 1635 manglede at færdiggøres den stol ved alteret, som de unge 
personer står udi og synger, altså korstole til latinskoleeleverne, som var 
kordrenge.

Så kom den store katastrofe, som allerede er berørt i det foregående, 
nemlig byens og

Kirkens brand 29. juni 1649
Det er indlysende, at denne ikke har kunnet fortære de meget tykke yder-
mure. Derimod fortæredes alt træværket og inventaret. Det er et punkt, 
hvorom man tidligere ikke har haft nogen sikker viden, og kun kirkens 
ældste regnskabsbog, som er påbegyndt 1619, giver klar oplysning derom. 
Det fremgår af denne, at alt inventaret, deriblandt alter og prædikestol, var 
brændt. Kirkeklokkerne var nedfaldne og smeltede, tagets blybeklædning 
ligeledes. Regnskabsprotokollen indeholder endvidere oplysning om, at 
man de første nætter efter branden måtte lønne nogle karle for at gå vagt 
omkring kirken på det at kirkens bly og jern ikke skulle bortstjæles. Herfor 
modtog de tilsammen 3 slettedaler. Ligeledes anføres arbejdsløn til folk for 
at slæbe bly fra kirken ind i våbenhuset, som vist nok var den del af kirken, 
som havde taget mindst skade.

Genopbygningen
Klokkemalmen pakkedes i tønder og 
sendtes til København for at omstøbes 
til nye klokker. Tømmer og fjæl købtes, 
dels i Norge, dels i Grenå til fuldstændig 
fornyelse af det nedbrændte træværk. 
For at de kirkelige handlinger kunne op-
tages snarest muligt eller, som skrevet 
står: for at der kunne være nogen ly, og 
sakramenterne kunne betjenes, anvend-
tes en del af de indkøbte fjæl til at slå for 
de tomme vinduesåbninger, hvor glasset 

Et foreløbigt alter, som maledes direkte på øst-
væggen efter branden, indtil en altertavle skaffe-
tes i 1661. Afdækket ved restaureringen 1865.
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var sprængt og blyet smeltet bort. Ligeledes til at tætte åbningerne ind til 
den nye kirke, altså sideskibet, som synes at have været mest medtaget af 
branden. Endvidere oplyser regnskaberne, at en del af de købte fjæl hen-
lagdes til folk at sidde på, når i de var til gudstjeneste, og at der var udbetalt 
18 rdl. for en bjælke at ligge i altergulvet, som folk står på med knæerne, 
når sacramentet uddeles.

En ny prædikestol, som indvendig bærer indskriften Nicolaus Koch me 
Fecit 1650 [d.v.s. Niels Koch har forfærdiget mig i 1650] er altså anskaf-
fet ret snart efter branden. Men da en ny altertavle var et kostbart stykke 
inventar, som der ikke straks var råd til, maledes foreløbig en tegning af et 
sort alter direkte på korets østvæg. De tre figurer forestiller retfærdigheden 
(øverst), sandheden og kærligheden.

I korets ene hjørne opsattes en skriftestol og væggene forsynedes med 
panelværk uden om det malede alter. Der anskaffedes en dobbelt degne-
stol, som anbragtes øverst i hovedskibet. Alle disse dele forfærdigedes af 
Niels Jensen Koch, snedker og billedsnider i Grenå, som også havde lavet 
prædikestolen. I stedet for det tidligere brandfarlige, flade bræddeloft for-
synedes kirken nu med hvælvinger.

Fra den tidligere nævnte mester Claus van Dam, der var klokkestøber i 
København med kgl. bestalling, men født i Hamburg, ankom 3 nye klokker. 
Indskriften, der er støbt med versaler, er på tysk og lidt forskellig på alle 3 
klokker. På den største står med den gammeltyske bogstavering:

  Dvrch das Fevir und Hitze bin ick geflosen
  M. Claus vom Dam heft mich gegosen

Anno 1648.
Det er ganske nøjagtig samme indskrift, som han har sat på klokken i 

Frederiksborg Slotskirke. Det betyder i oversættelse:
  Gennem Ild og Hede er jeg flydt
  Mester Claus van Dam har støbt mig.
Claus v. Dam har støbt 27 danske kirkeklokker, hvoraf den sidste i 1655 

til Århus Domkirke. Årstallet 1645 viser klart, at de ikke er fremstillet af 
klokkemalmen fra den nedbrændte kirke, men at det er tre klokker, som 
mester van Dam har haft stående, og som han har leveret i stedet for. Prisen 
er ikke helt, tydeligt angivet, idet den betaltes af flere gange, men har for-
uden klokkemalmen beløbet sig til noget over 100 rdl. En alterbog købtes i 
Århus for 6 slettedaler (svarende til 4 rdl.), og gudstjenesten fandt så fore-
løbig sted, så godt som ske kunne under de ringe vilkår.

En lille, megetsmuksølvkalk fra 1585, som nu kun bruges ved syge-
besøg, var reddet fra tilintetgørelsen. Den bærer indskriften med versaler: 
Denne + Kalk + er + skænket + och + gifuet til+ Grindo + Kierck + af + 
Laffrres + Rasmus + och + Karen Søffrens + Dater + Grindo + Mølle + 
boendes + dennom + och + dieris + forlover + och + efter + kommer + til 
+ en + evige + Hovkommelse. V+ Anno + 1585.



344

Denne alterkalk er altså kom-
met til kirken længe før branden. 
Hvorledes den har undgået øde-
læggelsen er ganske gådefuldt, 
da ifølge pastor Jørgen Bagges 
meddelelse breve, dokumenter, 
privilegier som hører til kaldet 
eller kirken ligesom inventarium 
er altsammen opbrændt ... tillige 
med præstegården ...

Tårnets murværk repareredes, 
så godt det lod sig gøre, idet der, 
som der står i regnskabsbogen 
blev brækket huller i den for-
brændte, tykke mur i tårnet, og 
deri indsattes jernankre til at for-
ankre den, så den ej skulle skil-
les ad og falde itu, når der ringe-
des med klokkerne. 24 indkøbte 
bjælker opsattes, og Mejlgårds 
ejer, velbårne Christopher Bille, 
forærede en del jeger til at hænge 
klokkerne i. Ved stranden hente-

des 10 læs sand, som bredtes glat ud på jorden, og herpå omstøbte Anders 
Blytækker 40 skippund [6.400 kg] af det reddede bly til nye blyplader, som 
ved hjælp af 2.200 blysøm befæstedes på tårnets tag. Mads Tømmermand, 
som ved 10 karles hjælp oprejste spærreværket på tårnet, modtog herfor ½ 
tønde øl, som var betalt med 1½ daler.

Sideskibet, som bestandig omtales som den nye kirke, var værst medta-
get, formodentlig fordi dets mure var spinklere end hovedskibets. Det blev 
omtrent helt genopbygget i løbet af året 1652. Til opførelsen brugtes i alt 
8.000 tagsten. Heraf var halvdelen købt i Skåne.

Genopbygningen varede ca. 4 år
og foregik på den måde, at kirken selv indkøbte alle byggematerialerne: 
bjælker, Deeler [d.v.s. brædder], mursten, tagsten, bly, jern m.m. og kun 
udbetalte håndværkerne for kost og løn en vis dagløn eller en fast akkorde-
ret sum. Den samlede udgift i årene 1649-53, i hvilke ombygningen stod 
på, var ca. 1.100 rdl. Deraf var godt halvdelen udgift til de nævnte mate-

En alterkalk fra 1585, som ved et vidun-
der har undgået brandens ødelæggelse. 
(Nationalmuseets Foto).



345

rialer, navnlig til tømmer og træ, som i alt kostede ca. 200 rdl., foruden at 
en lokal købmand, Jens Sørensen Sivested, som havde hovedleverancen 
af brædder eftergav kirken 50 slettedaler *) af sit tilgodehavende. Den ud-
betalte arbejdsløn til håndværkerne var under halvdelen af beløbet. Her 
anføres

Nogle udgiftsposter af regnskabet
Peder Glarmester for 36 vinduer 4 rdl. 12 Skilling. - Christen Iversen Mur-
mester 46 sldlr. - Hans Håndlanger 8½ sldlr. - Anders Blytækker 32½ dlr. 
- Morten Tømmermand efter aftale som forskud på arbejdet på den gamle 
kirke (d.v.s. hovedskibet) 21½ dlr. Men han ville ikke bygge kirken færdig, 
og til den nye kirke (d.v.s. sideskibet) antoges derfor tømmermand Villads 
Jensen fra Thorsager og Anders Tømmermand fra Grenå, som tilsammen 
fik ca. 20 dlr., desuden i fortingning (d.v.s. lidkøb) på arbejdet øl for 30 
skilling. - Peder Snedker for 3 egetræs kirkedøre 3½ dlr. og for 7 ’’Stole“, 
som saltes i tårnet 3½ dlr.

Af andre udgifter kan nævnes: 3 bjælker af 20 al. længde til at lægge 
over den gamle kirke for at holde tømmerværket sammen og at gøre de 
murankre fast udi, som styrke hvælvingerne. Rasmus Pedersen for 18 bis-
merpund (= 108 kg) jern, hvoraf blev gjort 3 store jernankre som blev sat 
gennem hvælvingen og slaget fast på bjælker og spærreværk for at styrke 
hvælvingerne. Desuden 4 ankre på hvælvingerne og 9 på spærene i alt 14 
sldlr. - Gjort fortingning med Anders Tømmermand for texværket (d.v.s. 
bjælkeværk) over kirken at hugge på egen kost 12 dlr. - Tømrer Villads 
Jensen for loft at lægge over den nye kirke 7 dlr. 4 mk. - Morten Tømmer-
mand med 10 karle, som oprejste sperreværket over tårnet ½ td. øl til 1 
dlr. 3 mk. - En jernstang opsat på tårnet, [hvorpå var anbragt en vejrhane] 
3 mk. - Givet for en ramme at gøre, som blev indmuret i hvælvingen udi 
tårnet, så at klokkernes lyd skulle komme ned i kirken 2 mk. - 16 læs sand 
at lade hente ved stranden, da kirkens indre blev færdiggjort og kirken blev 
kalket og renoveret 3 mk. 3 klokker leveret af klokkestøber Claus van Dam 
i København ca. 100 rdl. - Rød damask til 2 kirketavler til at annamme de 
fattiges penge udi samt skind til at fore dem med 2 rdl. 3 mk. 

Kirkens stengulv ned til de underjordiske begravelser var blevet meget 
beskadiget ved branden og måtte omlægges og repareres.

I 1653 pudsedes og hvidtedes hvælvinger og vægge og forsynedes - vist-
nok dog nærmest i koret - med kalkmalerier, hvoraf man ved senere restau-
reringer har fundet adskillige levninger. I korhvælvingen var kalkmalerier-
ne nærmest en dekorativ sammensætning af blomster og stjerner. Desuden 
fandtes Kong Frederik III.s navnetræk med en guirlande over, som bar denne 

*) 1 sldlr. 4 mark = 64 skill. = 133 øre. 1 dlr. = 6 nark = 96 sk. = 2 kr.
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konges valgsprog Dominus Providebit (d.v.s. herren er mit forsyn) samt års-
tallet 1653, som altså betegner året for kirkens fuldførelse. 

På den østre væg i koret var direkte på muren malet det tidligere om-
talte sorte alter, som var af ca. 6 m højde. Det fremstillede retfærdigheden, 
sandheden ogkærligheden. Underneden var malet et alterbord. Det var en 
midlertidig forananstaltning, indtil der kunne blive en passende lejlighed 
(eller måske snarere råd) til at købe en virkelig altertavle. En sådan meldte 
sig dog først en halv snes år senere.

Inventaret
En del af kirkestolene an-
skaffedes allerede i årene 
kort efter 1650, delvis som 
gaver fra forskellige bor-
gere. Hver af dem var for-
synet med giverens navne-
træk og årstallet. Der var 
dengang 20 stolerækker på 
den nordre side i hovedski-
bet (kvindesiden) og 19 på 
den sydlige side (mandfol-
kesiden), hvor prædikesto-
len jo optog en del plads. 
Indgangen til hver af stole-
ne var gennem en spidsbuet dør prydet med forgyldninger og billedskærer-
arbejder. På nogle af dem var der oliemalerier. Prædikestolen stod dengang 
ikke helt oppe mod koret som nu, men i den midterste hvælving. Det var 
rimeligvis af hensyn til lydforholdene, idet tårnet stod i åben forbindelse 
med midterskibet og var forsynet med stolestader. Imellem prædikestolen 
og koret var i den søndre side 6 rækker stole, (altså bænke), som alle bar 
følgende indskrift: Hafver Rasmus Pedersøn oc hans hustru Inger Chri-
stensdatter gifvit disse 6 stole til guds nafns ære oc kirkens beprydelse, 
Anno Domjini 1653. Rasmus Pedersøn var en af byens rådmænd. De næ-
ste stole nedad mod udgangen bar indskriften: Disse stole hafver Peder 
Michelsøn ladet bekoste anno 1651. På den vestligste stol i samme række 
fandtes, anbragt et skjold, årstallet 1665 og bogstaverne S. S. og M. S. An-
dre stole bar ligesom de første årstallet 1653. 

Prædikestolen
var allerede opstillet i 1650. Af udgifterne til denne kan nævnes: Jens Smed 
for 7 hjørnejern til at slå til prædikestolen 14 sk. noch for 2 jern i bunden 
af samme 6 sk. - Niels Snedker for at gøre en bro under prædikestolen 
af  kirkens egne deeler [d.v.s. brædder] 2 mk. - Stangjern til 2 store stæn-

Kridtstenskvader med simpelarkade, som er indmuret 
i kirkens vestgavl, men som sikkert stammer fra Gam-
mel Grenå Kirke ved Bavnhøj.
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ger, som Prædikestolen blev 
ophængt i 2 dlr. 1 mk. Niels 
Jensen Snedker for selve præ-
dikestolen 90 sldlr. - Et jern, 
som blev slagen på prædi-
kestolen og sat en lysearm 
på 16 sk.  Senere kom dertil 
ekstra til ovennævnte Niels 
Jensen Snedker for en Due at 
udschiere m.m. 1 dlr. 3 mk. - 
At prædistolen indvendig for-
synedes med den højtidelige 
latinske indskrift, som findes 
der endnu, Nicolaus Koch me 
fecit1650, har givet anledning 
til, at man tidligere har ment, 
at en udenbys har været me-
ster for arbejdet. I kirkens regnskaber benævnes han skiftevis Niels Jen-
sen Snedker, Niels Snedker og Niels Jensen Koch. I kirkeregnskabet for 
1651 står bl.a. given Niels Jensen Koch efter fortingning på sin egen kost 
for skriftestolen samt en dobbelt degnestol at giøre, så og for alteret at 
ompanele penge (?). Og i regnskabet for 1662 står bl.a.: For et pund horn-
lim, som Niels Snedker forbrugte til skriftestolen, degnestolen og alteret 
penge(?). I byens kæmnerregnskaber optræder han under de samme navne 
(bl.a. i 1673). Der er altså ikke tvivl om, at billedskæreren Nicolaus Koch, 
har været bosiddende borger og snedkermester i Grenå.

Om ham skriver kunsthistorikeren, museumsinspektør på Koldinghus-
museet S. Skov: Kunstnerisk hører prædikestolens mester, Nicolaus Koch, 
til samme kreds som Hans Gudewerth, Abel Schrøder og Lorent Jørgen-
sen. Måske har han mest tilfælles med den sidstnævnte, mindre med Abel 
Schrøder ved sin fastholdcn af den faste arkitektoniske opbygning.

Altertavlen
Som tidligere nævnt måtte man til en begyndelse nøjes med en sort alter-
tavle, malet på den bare væg. Ganske vist havde ærlige og velbyrdige fru 
Ide Lunge til Katholm af en christen medynk over kirkens elendige ruin 
skænket 200 slettedaler, for hvilke i sin tid skulle opsættes en altertavle. 
Men de var foreløbig udleveret til lån efter fornøden brug, som der står i 

Den største af de 3 kirkeklokker. 
Den bærer årstallet 1648 og er støbt 
af Mester Claus Van Dam i Køben-
havn.
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regnskabsbogen, [formentlig til kirkens ydre genopbygning].
I 1661 bød der sig imidlertid en gunstig lejlighed til at købe en rig-

tig altertavle. Holmens Kirke i København, der var indrettet af Chr. IV. i 
den tidligere Holmens ankersmedje og indviet i 1619, fik i 1661 en stor 

OpstandeIsen. Et af de seks billedfelter i prædikestolen. Bruskbarok, skåret 1650 af Nico-
laus Koch, snedker og billedsnidker i Grenå.
(Nationalmuseets Foto).
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ny, pragtfuld altertavle. Den var skåret af Abel Schrøder d.y., organist ved 
St. Mortens Kirke i Næstved, men samtidig og navnlig billedskærer. Abel 
Schrøder var en af datidens mest fremragende billedsnidere i Danmark og 
har ikke alene selv frembragt herlige værker, men har påvirket en række 
samtidige kunstnere.

Som følge af denne nyanskaffelse i Holmens Kirke var den oprindelige 
altertavle til salg. Den købtes til Grenå Kirke. Regnskabsbogen meddeler, 
at den tilforn var i Holmens Kirke, samt at der var betalt Daniel Jacobsen 
i København, formentlig kirkeværgen, 75 dlr. for tavlen. Som en kuriositet 
anføres her efter regnskabsbogen de udgifter, som løb på, inden den kom på 
sin plads i Grenå Kirke: 3,3 mark til kongens bådsmænd, som bar tavlen fra 
kirken ned til stranden. 1 mk. i vognleje for at få tavlen bragt fra stranden i 
Grenå til kirken her. 20 skilling til de karle, som førte den i land. Ca. 2 dlr. 
for en egestolpe til i tavlens afstivning. 3 mk. 12 sk. til jernkroge og 4 jern, 
som skulle slås på tavlen hvor den var breckett. 1 dlr. 5 mk. til smeden og 
snedkeren forat reparere tavlen. 2 mk. 4 sk. for 100 søm. Endelig var betalt 3 
mark for 8 kander øl til de karle, som hjalp snedkeren med at opsætte tavlen.

Hermed er altså det spørgsmål løst, hvorledes altertavlen, der i renæs-
sancestil, skåret i Chr. IV.s tid og altså ældre end branden her, dog kan 
være bevaret. Det må betragtes som givet, at den er skåret i 1619 og straks 
opstillet i Holmens Kirke som gave fra Chr. IV., hvis navnetræk findes i 
topstykket. Der er al sandsynlighed for, at den er udført af en af datidens 
kendte billedsnidere, Engelbert Chastensen Melsted som netop i 1619 for-
færdigede inventaret til Holmens Kirke. 

De 2 malerier, som nu findes i altertavlen, er ikke de oprindelige, men er 
indsat i 1852. De forrige var i topfeltet et billede af opstandelsen og i stor-
feltet et nadverbillede. Det er overvejende sandsynligt, at det var de oprin-
delige billeder, og i så fald har de ganske sikkert været malet på træplader 
med kridtgrund og er blevet ødelagt, da de fjernedes.

Da altertavlen kom hertil, viste det sig, at den var lovlig lav, idet Grenå 
Kirke var betydelig højere end den daværende Holmens Kirke. Den forsy-
nedes derfor med et ekstra fodstykke, skåret i samme stil som tavlen, men 
udført af fyrretræ. Til at staffere, d.v.s. male dette og reparere de skrammer, 
som tavlen havde fået på rejsen, indkaldtes Jacob Pedersen, contrafeyer - 
d.v.s. portrætmaler - fra Randers (predichestollen och noged på altertaflen 
at staffere.) Prædikestolen havde i de første 10 år stået med egetræets na-
turlige farver uden maling. Samtidig med reparationen af altertavlen skulle 
Jacob Pedersen derfor stalfere prædikestolen. Arbejdet blev færdiggjort i 
løbet af 10 uger. Herfor modtog Jacob Pedersen efter fortingning [d.v.s. 
akkord] i alt 74 dlr. samt kosten. Regnskabsbogen indeholder ang. kosten 
følgende: For foreskrevne Jacob Pedersens kost udi 7 ugger och 5 dage och 
for hans søns Peder Jacobsens kost udi 16 dage, er tilsammen 10 ugger, 
samme arbeide blelf ferdigtgiordtt, huer dag for deres kost och for øl og 
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brendeviin 18 sk. Er tilsammen penge 19 rdl. 2 mk. 12 sk.
På det nyanskaffede nederste modstykke, der er en kopi af det øverste, 

anbragtes afbildninger af Ide Lunges og hendes mands våbenskjolde samt 
følgende indskrift: Haffuer Welb. frue, fru Ide Lunge til Katholm giffet til 
guds ære til Grøndå Kierkes reparation, penge tou hundret slette daller. gud 
være hendis belønning. 

Som tidligere nævnt havde fru Ide Lunge allerede få måneder efter 
branden skænket disse 200 slettedlr. til anskaffelse af en ny altertavle. Be-
løbet blev foreløbig udlånt til kirkens ydre genopbygning og henstod i over 
10 år. Et stort held, kan man sige, idet kirken derved kom i besiddelse af en 
altertavle af betydelig historisk værdi.

Om altertavlen skriver kunsthistorikeren S. Skov: Siden Walthers re-
staurering [i 1865] står både altertavle og prædikestol egetræsmalede med 
sparsom forgyldning. Oprindelig har de været beregnet på at skulle staffe-
res, som det hedder i datidens sprogbrug, d.v.s. males med stærke farver 
med rigelig anvendelse af guld. Måske vil det være muligt under det tyk-
ke lag egetræsmaling at genfinde de oprindelige farver og først med disse 
kommet snitværket rigtig til sin ret.

I 1950, da altertavlen restaureredes, genfandt man disse oprindelige far-
ver. Det var en karakteristisk renæssancestafiering med rig anvendelse af 
forgyldning og rød og grøn lasur på sølv. Til storstykkets rammeværk var 
anvendt en del marmorering. De to midterste søjlers skatter med marmo-
rering i mørk rød farve på blegrød bund. På de ydre søjlers skafter en art 
bladornamentik med blågrå farve på lysgrågul bund ...

Af hensyn til farvevirkningen mod de bagved liggende glasmaleriers 
stærke kulører turde man ikke benytte denne gunstige lejlighed til at føre 
tavlen tilbage til dens oprindelige udseende. Det var så meget mere bekla-
geligt, som den faktisk er den eneste eksisterende af hovedstadens gamle 
altertavler. Alle de andre fortæredes af ilden ved Københavns brand i 1728.

Brudstykke af det i 1661 af hensyn til højden tilføjede fodstvkke til alteret. Teksten fortæl-
ler, at fru Ide Lunge har skænket 200 slettedlr. til kirkens reparation.
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De 6 figurer fra topstykket af altertavlen: Nr. 1 og 2 er henholdsvis evangelisten Matthæus 
(med engelen som symbol) og Markus (med Løven). De er anbragt i øverste plan på hver 
side af Chr. IV. navnetræk. I det lavere plan ses yderst til venstre nr. 3 Lukas (med oksen) og 
yderst til højre nr. 4 Johannes (med ørnen). Midterst på hver side af maleriet af opstandelsen 
til. venstre nr. 5. Johannes Døberen (med lammet Se det Guds Lam, som bærer Verdens 
Synd, Jobs. 1-29) og til højre nr. 6 Moses (med lovens tavler). Topfiguren, der forestiller 
retfærdigheden med sværdet og vægtskålen, vil blive afbildet på en senere side. Se billedet 
på foranstående side. (Nationalmuseets Foto). 



353

Fru Ide Lunge
var datter af rigsmarsken Jørgen Lunge og gift med Otte Albertsen Skeel 
til Katholm. Han var død i 1644, hustruen overlevede ham i mange år og 
døde først i 1671.

Byens grundtaxt fra 1661 viser, at fru Ide Lunge ejede adskillige gårde 
i Grenå. Først og fremmest ejede hun den gård, som sognepræsten Sejr 
Rasmussen lod opføre efter branden, og som hun rimeligvis har lånt ham 
penge til og overtog efter hans død. Det var byens højest takserede gård. 
Desuden ejede hun flere andre gårde og udstrakte marker. Endelig havde 
hun i pant af kongen andre betydelige jorder, som var udlejet til 24 bor-
gere i Grenå for skyld og landgilde. Fru Ide Lunge havde altså betydelig 
tilknytning til Grenå, og det er sikkert forklaringen på, at hun har følt sig 
tilskyndet til at ofre noget betydeligt til kirkens reparation. Det omtalte nye 
fodstykke fjernedes ved alterets hovedrestauration i 1950. Ved den lejlig-
hed afdækkedes den gamle indskrift.

Alle udgifter iberegnet kostede den nye altertavle ca. 120 rdl. (= 180 
slettedaler) foruden de 8 kander øl til de karle, der hjalp snedkeren med at 
opsætte tavlen. Fru Ide Lunges gave har altså været fuldt tilstrækkelig til 
dens anskaffelse.

Hjælp til kirkens genopførelse 
Kort tid efter branden havde sognepræsten hr. Sejer Rasmussen indsendt 
et andragende dateret 24. maj 1650 til kancelliet om hjælp fra andre kirker 
til den afbrændte kirkes opførelse. En sådan synes ikke at være bevilget. 
I hvert fald bærer regnskabsbogen ikke vidnesbyrd om, at nogen sådan 
hjælp er indgået.

Derimod rejste borgmester Peder Pedersen Trøy med anbefaling fra 
lensmanden på Kalø, Gunde Rosenkrantz, og forsynet med kirkens bog 
til København for adelen der sammesteds at besøge om hjælp på kirkens 
vegne. Rejsen varede 5 uger. Ligeledes rejste samme Peder Trøy to gan-
ge til Viborg for dèr at besøge den jydske adel om hjælp. Rejserne, der 
jo selvfølgelig foretoges med hest og vogn, varede henholdsvis 10 og 12 
dage, i alt indkom ved disse 3 rejser et beløb på ca. 171 dlr. Men derfra gik 
i rejseudgifter ca. 26. dlr. Dertil kommer så den tidligere nævnte gave på 
200 slettedaler, som fru Ide Lunge skænkede.

Omkring ved 1661 har så kirken i det væsentlige overstået brandens føl-
ger. Men i løbet af de følgende år anskaffedes eller skænkedes yderligere 
forskelligt til kirkens nytte og prydelse. De tre smukke malmlysekroner, 
som findes den dag i dag, stammer fra 1697 og 1724. Deraf var de to gaver. 
Nogle mindre  armstager, der var anbragt på pillerne i koret, var fra 1684 
og bar navnene N. C. S. - B. S. D. og C. N. S. - A. M. D. De fjernedes og 
bortsolgtes i 1865. Et orgel skænkedes i 1696 til kirken af kirkeinspektio-
nens medlemmer, nemlig sognepræsten og byfogden. Derom stod på det 
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gamle orgelpulpitur, som fjernedes i 1865: Dette værk hafver sognepræste-
ni Greenå, hr. Ove Broch, og kongl. mayts. byefoget sammestædtz, Knud 
Ove Blichfeld, indrettet og ladet fuldfærdige anno 1696 d. 1. august. Så gik 
der et århundrede, før der atter foretoges større forandringer.

En hovedreparation i årene 1760-63 
Et synligt minde om denne har man stadig for øje, idet tårnets sydmur bærer 
4 jernankre med tallet 1760. Kirkens regnskaber viser, at der købtes 11.400 
mursten, vistnok navnlig til tårnets reparation, og 3000 mursten og lige 
så mange tagsten til våbenhuset. Man kan vistnok gå ud fra, at det er ved 
denne lejlighed, at tårnets sydgavl helt ombyggedes og skiftede udseen-
de, idet den opførtes i renæssancestil med en volutsvunget gavlafslutning. 
Nordgavlen var derimod en 
kamgavl med blindinger i 
gotisk stil, ganske svarende 
til de 4 kamgavle, som nu 
på alle sider afslutter tårnet. 
Våbenhusgavlen opmure-
des i stil med tårnets syd-
gavl. Til den samlede repa-
ration i 1760-61 medgik ca. 
575 rdl.

 Omtrent fra samme tid 
stammer de 2 vejrfløje, som 
indtil 1874 sad henholdsvis 
på østgavlen og på tårnet 
og kaldtes kirkefløjen og 
tårnfløjen. I førstnævnte var 
indhugget årstallet 1769. 
Tårnflølen, der opsattes ved 
genopbygningen efter bran-
den, bestod af en vejrhane 
af kobber. Den erstattedes senere af en anden af rektangulær form, og hvori 
var udhugget Chr. VII.s navnetræk og årstallet 1789, således som det gan-
ske svagt kan skimtes på et af de ældste fotografier af tårnet.

Ved den nævnte reparation i 1760’erne skete en mærkelig begirenhed, 
idet en håndværker, som arbejdede uden på tårnet, faldt ned derfra og end-
da kom fra dette fald i god behold. Derom fandtes i Berlingske Tidende 
for 30. december 1763 følgende Notits: Fra Grenåe kjøbstad  i Jylland er 
indberettet i som et besynderligt beviis på guds store beskiermelse: at en 
borger sammesteds, som havde noget ved kirkens reparation at bestille, 
er nedfalden fra det øverste af tårnet, need på kirkegården med en øxe i 
hånden, og ved hans fald slaget en fuldkommen stor ligsteen, af halvanden 

Kirkens gamle tårnfløj fra 1789, som nedtoges i 1874 
og erstattedes med den nuværende forgyldte kugle med 
korset. Forinden 1789 var fløjen en vejrhane af kobber.
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tommes tykkelse, i syv styk-
ker, uden at han selv derved, 
enten på lemmer eller hel-
bred, har taget skade.

Også en indre restaurering
Restaureringen i 1760’erne 
kom også kirkens indre til 
gode. Derom skriver provst 
E. G. Begtrup i sin beskrivel-
se af byen fra 1763 følgende: 
Byen har en smuk kirke med 
3 rader stole forsynet og et 
orgel-verk, smukke pulpitu-
rer og lugte stole, og er nylig 
indvendig smukt forbedret og 
prydet til kirkens forbedrelse 
og dens intrad’ers forøgelse. 
Begtrup tilføjer: Til kirken 
ligger landsbyerne Åstrup, 
Dolmer og Bredstrup, som kaldes Gammel Sogn, dog rettere sagt, at til 
Gammel Sogn har fordum lagt Åstrup og Dolmer og et stykke af Grenå. 
Men Bredstrup har stedse lagt til Grenå Kirke.

Vi vil se lidt på, hvori disse forbedringer bestod. Først og fremmest 
må selve det indre af kirken og hele kirkeinventaret være blevet malet. De 
oprindelige farver på altertavlen og prædikestolen er blevet malet over med 
perlegrå og lyseblå maling i forskellige toner og med anvendelse af hvidt 
i søjlerne og sort i småfelterne, således som det bl.a. var at se ved restau-
reringen i 1950 og på fotografi af alteret før 1865. Disse. blåliggrå farver 
var rokoko-tidens mode, og rimeligvis har kirkestolede fået samme farve. 

Med pulpiturerne hentydes til mod  lukkede Galleri, som strakte sig over 
hele den nordre stolerække og delvis over den søndre. Den nordre havde en 
særskilt indgang gennem en dør fra sideskibet. Disse pulpiturer skænkedes 
delvis af byens daværende sognepræst J. Risom. En meget gammel tradi-
tion går ud på, at en del af pulpiturerne skulle stamme fra Gammel Kirke. 
Dette er sikkert forkert. Dels fordi de i så fald ville være brændt i 1649, dels 
fordi Pontoppidans Atlas (1768) skriver: Inden i er kirken skikkelig pyntet 

Altertavlen i Grenå Kirke. Oprinde-
lig skåret i 1619 til Holmens Kirke 
i København, hvor den stod, indtil 
den i 1661 købtes til Grenå Kirke i 
stedet for den brændte.
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og for kort siden med smukke pulpitu-
rer forsynet. I et gavebrev fortæller pa-
stor Risom, at foruden det pulpitur, som 
han allerede har ladet opbygge i Grenå 
Kirke, og som har kostet ham over 100 
dlf., og hvoraf kirken i sin tid [ved ud-
lejning af stolene] kan have en anselig 
rente, agter han yderligere at anvende 
endnu mere på kirken, om gud lader 
ham leve. Hermed tænker Risom vist 
nok på, at han sammen med byfogden 
og nogle af de bedste borgere i 1760 
skænkede et nyt orgel til kirken. Her-
om skriver Pontoppidans Atlas, at det 
var bevilget af directeurerne, stiftamt-
mand Skovboe og biskop Hygom, men 
bekostet af sognepræsten Johan Risom, 
byfogden N. E. Behr og nogle få af de 

bedste borgere i året 1760. Regnskaberne viser, at det forflyttedes til en ny 
plads i kirken, og at billedhugger mons. Hiørning for at male ziraterne om 
orgelværk og pulpitur modtog 34 dlr. Restaureringen i 1760-61 kostede i 
alt ca. 575 rdl. Nogen tid efter fik kirken

I 1788 en ny døbefont
Man kan vist nok gå ud fra, at den gamle romanske granitdøbefont, som nu 
er opstillet ude på kirkegården - hvor den desværre er udsat for fuldstændig 
ødelæggelse ved vejrets indvirkning - oprindelig har stået i den gamle kir-
ke ved Bavnhøj. Ligeledes tør man vist nok gå ud fra, at den efter Gammel 
Kirkes nedlæggelse er flyttet til kirken på Torvet, og at den har været i brug 
deri adskillige århundreder. Men i 1788 anskaffede kirken en ny døbefont 
som den beholdt indtil 1865. Den anbragtes i korets nordøstlige hjørne lige 
foran den ene af de gamle skriftestole og var en fuldkommen modsætning 
til den gamle, solide, enkle granitfont.

Den beskrives (i 1875) således: Døbefonten er af træ med et låg af gibs. 
På låget hviler en engel, som bærer en guirlande. Bag ved fonten er et ma-
let panelværk fremstillende en niche, hvori ses frelseren og Johannes, som 
døber ham i Jordans flod. Bækkenet er af messing med drevne zirater uden 
nogen særlig betydning. Selve fonten hviler på en sten i gulvet. En tidligere 

Kirkens gotiske, bindingsprydede kamgavl mod 
nord. På fløjen lader sig på det originale fotogra-
fi læse Chr. 7. navnetræk og årstallet 1789.
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benyttet granitdøbefont af høj ælde 
og udhugget af en sten henstår i 
kirken. Den er noget kolossal, men 
ikke desto mindre langt smukkere 
end den nuværende. Døbefonten 
var udført af maler og tegnemester 
E. Ahrner og betaltes af kirken med 
100 rdl.

I årene 1826-28 fandt
kirkens næste større reparation sted 

ifølge licitationsforretning af 8. marts 1826. Entreprenørerne var købmand 
J. P. Schmidt og murermester Jens Lind, Århus. Den afsluttedes et par år 
efter og havde da kostet 3.500 rdl., Som låntes af stiftsmidlerne mod pan-
teret i den kirken tilhørende konge og kirketiende m.m. Denne restaurering 
har ikke i væsentlig grad forandret kirkens udseende, hverken i det ydre 
eller indre, men har kun bestået i almindelige vedligeholdelser. En del af 
den nordre hovedmur og dens støttepiller blev ombygget. Hele taget forny-
edes og ca. 900 blyplader fra tag og tårn omstøbtes. Desværre skete dette 
om efteråret, og ved at kirken i længere 
tid stod uden tag blev såvel mure som 
hvælvinger gennemblødte af regn og 
fugtighed. Flere af reparationerne var 
af ret tarvelig art, således beklædningen 
af tårnet, hvorom synsmændene udtal-
te, at taget tilsyne ladende var endnu 
mere utæt end tilforn, og at »Træværket 
hølligen trængte til en Hovedreparati-
on“.  Kirken kalkedes både udvendig 
og indvendig.

Grenå kirkes ældste, middelalderlige granit 
døbefont, som benyttedes til 1788, derpå 
henstod i kirken, men som nu er henstillet 
på kirkegården. 

Døbefonten, som anskaffedes 1788 og indtil 
1865 befandt sig i korets nordøstre hjørne. Bag-
ved ses den ene af de to skriftestole. Lysekronen 
oven over er skænket kirkeni1697 af Anders Pe-
terseb Ramten og hans hustru Karen Michels-
dtter.
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Kirkens hovedreparation og ombygning i 1865-74?
I begyndelsen af 1860’erne gjorde kirkesynet stadig alvorlige udsættelser 
både over kirkens ydre og indre tilstand. Som følge deraf overdrog kirkein-
spektionen kgl. bygningsinspektør, Professor Walther i Århus at udarbejde 
planer til en gennemgribende restaurering og ombygning, hvorefter man 
stillede forslag til ministeriet. De approberedes i 1863, men udsattes på 
grund af krigen.

Den indre restaurering i 1865
Man valgte at tage den indre restaurering først. Om denne skriver kirkein-
spektionen 2. juni 1863 som svar til en indsender, som havde anket over, 
at der ved fulpiturernes påtænkte fjernelse ville blive færre siddepladser: 
På grund af de af kirketilsynet gjorte udsættelser på Grenå Kirkes indre er 
der af bygnings-inspekteuren for Nørrejylland bragt i forslag og af kirkein-
spektionen indstillet følgende forandringer, som ere blevne approberede af 
cultusministeriet til udførelse:

1) at borttage pulpiturerne, hvorved høikirkens indre på den nordre side 
vil fremtræde i sin oprindelige smukke skikkelse og udgang åbnes til be-

Kirken set fra syd omkring 1865 altså før den store ydre restaurering. Læg mærke til tårnets 
volutsvungne sydgavl og våbenhusgavlen, der begge er ombygget i året 1760.
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nyttelse af sideskibets ikke ubetydelige rum,
2) istedet for de nuværende gamle stole på gulvet at anbringe nye åbne 

og bekvemme stolestader,
3) at borttage de to gamle skriftestole i choret såvel som den nuværende 

døbefont i den del af sideskibet, som ligger lige overfor det søndre våben-
hus,

4) at borttage den ene afdelingsmur i sideskibet, hvis lofter overhvæl-
ves, og i denne del af kirken at anbringe stolestader, hvorved siddepladser 
vil indvindes for omtrent 125 personer,

5) at forny gulvet i hele kirken, 
6) at flytte prædikestolen hen til den pille, hvor nu chordegnens stol er 

anbragt og denne sidste til pillen ovenfor,
7) at forandre kirkens vinduer,
8) at adskille tårnhvælvingen fra den øvrige kirke og ved en under-

bygning under orgelet bevirke, at man ved at træde ind i kirken fra tårnet 
kommer lige for alteret,

9) at forandre opgangen til orgelet og ryddeliggøre det søndre våben-
hus, så det kan vise sig i sin oprindelige, smukke skikkelse.

Inspektionen bemærker endvidere, at frygten for, at siddepladsernes an-
tal skal formindskes, er ganske overflødig. Dels vil der blive mange pladser 
i sideskibet, ved at pulpiturerne fjernes, dels vil stolestaderne med dobbelte 
siddepladser undgås ved, at prædikestolen flyttes helt op mod koret. Den 
generende træk, 
som nu ofte mærkes 
i kirken, vil forhin-
dres, ved foran-
dringen i tårnhvæl-
vingen, navnlig da 
gøren i sideskibet, 
hvori mangen til 
pulpiturerne nu er, 
vil blive tilmuret.

Endelig tilføjes, 
at alter og prædi-
kestol vil blive ma-
let, og at orgelet er 
udsat til fornyelse. 
[NB. Denne for-

Kirkens vestgavl set 
fra Storegade omkring 
1865.
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nyelse fandt dog først 
sted i 1887).

Krigen 1864
Den påtænkte betyde-
lige restaurering blev 
dog ikke gennemført 
straks. Inden den kun-
ne iværksættes, kom 
krigen, og folk i Grenå 
såvel som i det ganske 
land fik andet at tænke 
på. Men året efter blev det alvor. Bygningsinspektør Walther, Århus, skulle 
forestå arbejdet, og tilbud indkaldtes.

I brygger Seilings Gård yderst på Lillegade indrettedes et midlertidigt 
kirkelokale. Det var i det hjørne af gården, som vender op mod Nederstræ-
de, og det toges i brug St. Bededag, 12. maj 1865. Få dage efter afholdtes 
på Torvet offentlig auktion over alt det nedtagne træværk: Kirkestole, pul-
piturer, de gamle skriftestole m.m. En tid senere holdtes atter en auktion 
på Torvet over en hel del genstande, som yderligere var kasseret. Der var 
f.eks. flere egetræsdøre med beslag, nogle messing-armstager, 1 malm-
klokke, 1 jerngitter fra alteret, 1 rødt alterklæde, 1 alterdug, l døbefont, en 
del gravsten o.s.v. Det drejede sig, som man ser, faktisk om alt inventar, 
som var anskalfet til kirken efter branden i 1649 og fremefter, lige netop 
med undtagelse af alter og prædikestol. Det kasseredes med hård hånd, 
ganske ligesom man senere i tiden 1927-1950 med hård hånd kasserede alt, 
hvad Walther i 1860’erne havde indsat: Træpaneler, korstole, degnestolen, 
knæfaldet og alterskranken, nummertavlerne, orgelfacaden.

Arkitekt Petersen var leder af det daglige arbejde, og hans kontor var i 
sakristiet i kirkens nordøstlige hjørne.

En indsender anker i Grenå Avis over, at det siges, at kirkeinspektionen 

Kirken før restaureringen i 
1865. Koret med alteret. Til 
højre ses den gamle skrifte-
stol fra 1651. Til venstre i 
forgrunden et stykke af pul-
pituret, som pastor Risom 
skænkede ca. 1760. Perso-
nerne er arkitekt Petersen 
og pastor Dantzers søn. Læg 
mærke til de lukkede stole-
stader. Foto 1865.
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har påtænkt at lade en del 
af de gamle, nedgravede 
lig forblive på deres plad-
ser under kirkegulvet og 
kun lade det mest nødven-
dige fjerne. Han går meget 
stærkt imod dette. Lige-
ledes er han imod at lade 
nogen af de gamle gravpla-
der, ja endog epitafiet over 
byfoged Blichfeld forblive 
i kirken. Han håber på, at 
når bygningskonduktørens 
hverv er endt man da må se 
kirken renset for alt det be-
tydningsløse og stygge skramleri, der hidtil har været ophængt deri. Styk-
ket er anonymt, men man sporer tydeligt postmester Skjerbeks spidse pen. 
Man fik i sandhed heller ikke grund til at beklage, at for meget af det gamle 
blev tilbage efter restaureringen, selv om end Blichfelds epitafium blev 
hængende som en sidste rest.

Efter restaureringen
toges kirken atter i brug søndag den 25. februar 1866. Ved den lejlighed 
talte provst E. Koch, Gjerrild, hvorefter pastor Dantzer prædikede. Avi-
sen skriver, at restaurationen er så omfattende, at man nu vanskeligt kan 
gjenkjende den gamle kirke. Dens indre fremtræder i det hele taget i en 
skikkelse, der gjør såvel hr. bygningsinspecteur Walther som - håndværker-
ne, der har udført arbejdet, ære. Avisen stiller i udsigt i et af de første numre 
at bringe en os velvillig tilstillet oversigt over de ved kirken foretagne for-
andringer og udbedringer.

Der tilføjes: Ved at omtale kirken skulle vi benytte lejligheden til at 
udtale som vor formening, at de kirkebesøgende selv ville kunne bidrage 
til yderligere at forhøje det hyggelige indtryk, som kirken allerede frem-
kalder, ved nemlig at bryde med den forældede skik, ifølge hvilken mand 
og kone i kirken går til hver sin side. Der kan næppe anføres èn eneste 
fornuftig grund for denne skiks bibeholdelse, hvorimod meget taler for 
dens afskaffelse.

Kirken set ned mod ingangen ca. 
1865. Prædikestolen stod i den 
midterste hvælving. I baggrun-
den ses en del af orgel-pulpituret, 
som stod ved kirkens sydmur. 
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Denne særdeles fornuftige henstilling fra redaktøren blev så vidt nær-
værende bogs forfatter véd i nogen grad fulgt, således at den ældgamle 
uskik efterhånden ganske langsomt forsvandt. Men endnu hen imod år 
1900 kunne man høre ældre mennesker benævne kirkestolene på sydsiden 
som mandfolkesiden og de mod nord for kvindfolkesiden.

Sagen havde i øvrigt allerede tidligere været omtalt i avisen bl.a. i 1859. 
Det anførtes ved den lejlighed, at det var vanskeligt for nogle enkelte at 
bryde med den gamle skik, hvorfor det anbefales, at flere begynder på èn 
gang. Men det har altså ikke frugtet i første omgang. 

Som meddelt havde redaktionen modtaget en redegørelse, formodentlig 
forfattet af bygningsinspektøren, angående de

Forandringer som var sket
Den optoges i avisen et par dage efter: Ved den nu tilendebragte restaura-
tion af kirken her i byen fandtes overalt under gulvet begravelser, hvoraf 
nogle i murede hvælvinger. I choret fandtes levningerne af en i sin tid her på 
Rheden død hollandsk officer, under orgelgpulpituret fandtes i en hvælvet 
begravelse levningerne af en tidligere byfoged i Grenå ved navn Blichfeldt, 
der i forening med en pastor Ove Broch (foruden de nu borttagne pulpitu-
rer) har skjænket kirken den ved orgelpulpituret værende lysekrone. Af de 
øvrige begravelser vides ingen særligt at kunne nævnes, da inskriptionerne 
tildeels vare ulæselige. Ligene, der var fra det 17. og 18. århundrede, var 
for størstedelen vel conserverede, kisterne af egetræ med meget svære jern-

Kirkens indre efter restaureringen. Personerne er provst Nørregård og kirkebetjent M. Sø-
rensen. Foto ca. 1910.
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beslag og hanke. Samtlige lig (omtrent 100) ere nu førte til kirkegården og 
nedsatte i 3 store grave, hvorover er oprejst et monument. Et epitaphiumi. 
over Blichfeldt findes endnu i kirkens tårnhvælving.

Imellem højkirken og sideskibet var en meget stor og omfangsrig pille, 
i hvilken fandtes en muret vindeltrappe, som antages i sin tid at have været 
benyttet til opgang til orgelet. Pillen med de derover værende hvælvinger 
er nu nedbrudt, hvorimod der er opført en ny pille og hvælvinger i lighed 
med de øvrige i Kirken. 

Hvælvingerne var overalt i en meget brøstfældig tilstand, og enkelte 
større partier ere derfor nedtagne og påny opmurede. Imellem skjoldbuerne 
og ydermurene fandtes åbninger af 4-6 tommer, som ydermurene i tidernes 
løb have forskudt sig, og nye buer ere derfor opførte. Pillerne med de over 
samme værende hvælvinger stå intetsteds i forbindelse med ydermurene, 
og murene bestå for størstedelen kun af to ydre skaller, og rummet imellem 
disse er udfyldt med en blanding af flint og kalk, enkelte steder kun af leer. 
Ved undersøgelsen af hvælvinger og vægge fremkom enkelte malerier, be-
stående af navnetræk, ornamenter og stjerne, malede på kalken, og under 
disse de oprindelige frescomalerier, men uden nogen betydning.

Et mere interessant billede fremkom på den østre gavl, nemlig et på 
væggen malet sort alter, fremstillende retfærdigheden, sandheden og kær-
ligheden, og i forbindelse med alteret et alterbord. En tegning heraf opto-
ges.

Alle hvælvinger og vægge ere nu fuldstændig udbedrede og afpudse-
de samt malede med forskellige decorationer. I sideskibet er opført 3 nye 
hvælvinger istedet for de tidligere bjælkelofter.

Vindues- og døråbningerne ere ommurede og nye vinduer og døre ind-
satte. Et nyt baptisterium [d.v.s. dåbskapel] er indrettet, og de 2 hvælvinger 
i sideskibet, der tidligere vare adskilte ved en nu borttagen muur, udlagte 
til menighedens brug.

Tårnet og højkirken vare tidligere i forbindelse med hinanden, men ere 
nu blevne adskilte ved en muur.

Et nyt orgelpulpitur er opført. Foran orgelet er et fremspringende galle-
ri, bestemt til choret, der tidligere har sunget ved alteret. En ny orgelfacade 
er opsat og ligesom Orgelpulpituret og alt øvrigt træværk udført i gothisk 
Stiil. Orgelet er fuldstændig udbedret, en ny stemme indsat istedet for en af 
de gamle, og nye bælge anskaffede.

Prædikestolen, der tidligere havde sin plads i højkirkens midterste hvæl-
ving, er nu flyttet op til choret. Alteret og prædikestolen ere restaurerede 
og udsmykkede. Grenå byes qvindelige ungdom har til kirken foræret en 
smukt broderet alterdug, og er der bekostet et nyt alterklæde, samt knæfald 
med egetræsgelænder istedet for det tidligere af jern.

I højkirken og sideskibet er opsat nye stole af fyrretræ med egetræsma-
ling. Gulvene ere overalt omlagte, i stolene og sacristiet med træ, i gan-
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gene, baptisteriet, choret, våbenhuset og tårnet med pressede flensborger 
steen.

I højkirken findes 3 lysekroner, hvoraf den ene, som tidligere bemærket, 
er skjænket af Blichfeldt, disse tillige med alterstagerne ere blevne udbed-
rede og forskjønnede. En ny døbefont af sort marmor med sølvfad var for-
inden kirkens restauration bekostet og er nu opstillet i det dertil indrettede 
baptisterium.

Et Varmeapparat er samtidig nedlagt i kirken i et dertil muret, hvælvet 
kjælderrum under alteret, med nedgang fra kirkens østre gavl. Opvarm-
ningen skeer ved damp, som ledes igjennem jernrør overalt under stolene, 
hvor fodskamler ere anbragte, og til sacristiet og prædikestolen. 

På kirkens ydersider er opført støttepiller, og sideskibets nordre side, 
der er bygget af kampesten, er afpudset og afvadsket.

Hele kirkens gulv er ved restaurationen sænket 18 tommer under den 
tidligere gulvhøjde, og brolægningen udenfor kirken er af den grund om-
lagt.

Til den fyldige og meget instruktive regørelse skal jeg kun knytte nogle

Supplerende bemærkninger
1) Den hollandske officer, hvis levninger fandtes i koret, hed Jo de Be-
veren, og han døde på Rheden uden for Grenå d. 5. juni 1659. I koret var 
- indtil restaureringen - over døren ind til sakristiet ophængt en sortmalet 
trætavle til minde om ham.

Foruden Blichfelds epitafium, som flyttedes fra kirken ud i forrum-
met i tårnet, og som dog altså blev skånet for ødelæggelse er der endnu et 
mindesmærke tilbage, nemlig en mindesten indmuret i østvæggen og godt 
gemt bag alteret. Den er indsat til minde om Olaf Pedersen, latinsk skole-
mester og kapellan ved kirken, som døde i 1659 og skænkede et lille legat 
til latinskolen. Om Blichfelds og Olaf Pedersens gravmæler vil der blive 
fortalt lidt mere i et følgende Afsnit.

2) Sideskibet havde tidligere fladt bjælkeloft. Det synes oprindelig - 
efter en vending i et meget gammelt aktsykke at dømme - at have været 
bestemt nærmest til Gammel Sogns beboere til erstatning for den nedlagte 
Gammel Kirke, eller Gammel sogns Kirke ved Bavnehøj. Det benyttedes 
ikke som kirkerum i tiden indtil 1865, måske er det ophørt med at blive 
benyttet allerede i 1760’erne, da pulpiturerne opsattes over hele den nord-
lige stolerække. Det var dengang delt ved et muret skillerum, således at 
dets midterste del kun brugtes som opgang til pulpiturerne. Stolestaderne 
i disse udlejedes til folk ved offentlig auktion. Endnu så sent som i maj 
1862 averterer kirkeinspektionen i avisen, at der afholdes auktion over 6 
pulpiturstole.

3) Ved baptisteriet forstås det dåbskapel, som var indrettet i sideski-
bets vestligste hvælving. Indtil 1865 havde dåben fundet sted ved det lil-
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le dåbskapel i koret foran 
den nordre af de to gamle 
skriftestole. Det foregik 
på den måde, at låget, som 
var forsynet med en lille 
figur, en knælende engel, 
ved en mekanisme kunne 
løftes i vejret, når dåben 
skulle finde sted. Ved kir-
kens restaurering stilledes 
den nye døbefont altså ned 
i vestre hjørne af sideski-
bet, og dåben foregik dér 
i en række år, således som 
ældgammel kirkeskik havde været, men flyttedes i 80’erne tilbage til koret.

Imod skriftemålet, som det foregik i den katolske tid, rejste reforma-
tionen en stærk modstand. I Danmark vedblev efter reformationen dog 
skriftemålet og altergangen at være knyttet nær sammen. Og snart efter 
kom forbud imod tilsigelse under et af syndsforladelse og pålæg om, at der 
skulle være en privat bekendelse. I ritualet af 1685 foreskrives, at skrifte-
målet skal finde sted dagen før altergangen. Det er altså forklaringen på, 
at der i stedet for de skriftestole, der var gået til ved kirkens brand, straks 
efter fremstilledes èn ny skriftestol og kort efter endnu èn. De anbragtes 
i korets to østlige hjørner og var faktisk i brug i mere end et århundrede. 
Denne form for personlig skriftemål var nu længst bortfaldet, selv om dog 
den sydlige af skriftestolene var forsynet med siddepladser. Det var derfor 
naturligt, at disse to gamle lukkede skriftestole, der altså kun var rudimen-
ter fra en svunden tid, forsvandt ved den store udrensning i 1865.

Skriftemålet foregik i en lang række år i det nuværende sakristi oppe 
ved koret. Først efter at dette og våbenhuset var blevet restaureret i 1884 og 
1891, anvendtes våbenhuset, altså tilbygningen mod syd, i resten af pastor 
Jacobis og i provst Nørregårds Tid som skriftestol. Nu foregår skriftemålet 
atter i koret.

4) Orgelet, der var udsat til fornyelse allerede i 1863, repareredes fore-
løbig og fornyedes først helt i 1881 for et beløb af ca. 5.700 kr.

5) Varmeapparatet. I Grenå Avis for 18. januar 1859 findes en lille no-

Orgelfacade og indgangsdør i 
kirken ca. 1920. Til venstre på 
undermuren ses et af de man-
ge middelalderlige cirkelkors, 
hvormed professor Walther hav-
de smykket kirken.
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tits, som går ud på, at man 
enkelte steder i landet var 
begyndt at opvarme kirker-
ne. Begyndelsen blev gjort 
i St. Heddinge og Nyborg, 
hvis kirker ejer betydeli-
ge midler. Det ses altså, at 
Grenå er kommet ret tidligt 
med på dette område, siden 
her allerede i 1865 installe-
redes et for den tid moderne 
opvarmningsanlæg.

6) Angående de 2 vejr-
fløje på kirken, som fjer-
nedes nogle år efter, da 
kirkens ydre restaureredes, 
indeholder avisen en lille 
notits i 1857. En indsender 

klager over, at kirkefløjen (det var den over østgavlen) ikke smøres og der-
for ikke passer. Da nu vægterne retter deres udsagn derefter, kan ofte for-
kerte resultater fremtræde. Dermed tænkes på, at vægterne på deres rundtur 
i gaderne om natten endte vægterverset med at råbe,  hvad vinden var. 

7) Kirkens hovedingang, der indtil -1865 havde været gennem indgangen 
mod syd, altså igennem våbenhuset, forandredes efter kirkens nyåbning efter 
restaureringen til at være mod vest, altså gennem tårnet ligesom nu. 

8) Udgifterne. Den indvendige istandsættelse i 1865-66 kostede ca. 
11.000 rdl. 

Kirkens ydre hovedreparation i 1873-74
Som tidligere nævnt omfattede professor Walthers plan for kirkens restau-
rering både dens indre og dens ydre skikkelse. Først i 1873 kom den sidste 
del, den ydre ombygning, til udførelse. Den var meget påkrævet. Det var 
navnlig tårnets søndre og østre ydermure, som var stærkt forvirrede og 
trængte, ligesom kirkens østre endegavl, til en hovedreparation. Endvidere 
var sideskibets udseende meget tarveligt. Det flade teglstenstag harmone-
rede meget slet med resten af kirkebygningen, og granitten på nordsiden 
trængte stærkt til istandsættelse.

Pillen nærmest koret. 
I baggrunden til højre ses paneler-
ne og de faste korstole. 
Til venste er degnestolen. 
Foto ca. 1920.
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Bygningsinspektør Walther havde angående kirkens ydre skikkelse ud-
arbejdet en dobbeltplan, nemlig en med spir på tårnet og en anden uden 
denne tilføjelse.

Kirkeinspektionen ønskede ikke at træffe afgørelse om, hvilken af disse 
2 planer der burde vælges, uden at give byens borgere lejlighed til at udtale 
sig om sagen. Begge planer blev derfor fremlagt til offentligt eftersyn på 
rådhuset. Inspektionen lod bekendtgøre, at man ville sætte pris på at mod-
tage enhver som helst sagkyndig bemærkning derom, hvad enten den frem-

Kirken set fra nordøst, (hjørnet af Østergade), hvor de blindingsprydede kamgavle i østmu-
ren, sideskibet og tårnet er særlig fremtrædende.
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kom offentlig i Grenå Avis, som dengang var byens eneste blad, eller den 
privat meddeltes inspektionen. I avisen udtalte redaktøren, C. V. Færch, sig 
afgjort til fordel for planen med spiret. Han skriver: Af de fremlagte teg-
ninger bærer unægtelig den med spir prisen, og uagtet omkostningerne ved 
denne plans udførelse ifølge overslaget ville blive ca. 3.000 rdl. større end  
for den anden plan, så bør denne, hvis ikke andet taler derimod, utvivlsomt 
foretrækkes. (Grenå Avis 5. marts 1872).

Den samme anskuelse må vel også andre og da navnlig kirkeinspekti-
onens egne medlemmer have haft, siden det blev den plan, som blev den 
foretrukne. Derom skriver avisen, at det sikkert vil glæde publikum, at pla-
nen med spiret er blevet valgt, så at der er udsigt til i en ikke fjern fremtid 
at se kirken i en skikkelse, der vil blive en pryd for byen. (Grenå Avis 30. 
marts 1872).

I løbet af årene 1873-74 fandt så den ydre restaurering eller ombygning 
sted, som fuldstændig forandrede kirkens udseende. Tårnets nederste del 
blev tilbørligt repareret, desværre ikke med håndstrøgne munkesten, men 
med glatte, maskinstrøgne mursten som næsten alle steder, hvor professor 
Walther ledede restaureringen.

Tårnets overdel forsynedes med 4 blindingsprydede kamgavle i stil med 
den oprindelige nordgavl og et 
blytækket spir. Dette afsluttedes 
i stedet for den tidligere nævnte 
tårnfløj fra 1789 med en forgyldt 
jernkugle og et jernkors. Afstan-
den fra foden til murtinden blev 
herefter 17,6 m og med spiret i 
alt 38 m (Trap). 

Selve kirkebygningens mure 
repareredes også grundigt. Det 
gjaldt navnlig østmuren. Både 
den og våbenhuset fik ligesom 
den øvrige del af bygningen 
kamgavle. Støttepillernes om-
bygning ved ydermurene samt 
vinduernes forandring til overalt 
at have jernrammer og jernspros-
ser var allerede sket i forbindel-
se med den indre restaurering i 
1865-66. Derimod forsynedes 
nu sideskibet med 4 kamgavle 

Kirken set fra Storegade 
ca. 1890.
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svarende til kirkens 4 indre hvælvinger, og granitkvadrene afpudsedes og 
bragtes i ordentlig stand. En del af dem fornyedes. Desværre forskaffedes 
ikke dertil kvadre i farver som de loprindelige, maleriske marksten, men 
derimod ensfarvede blågrå af bornholmsk granit. 

Vurdering af restaureringen 
Man kan vist nok udtrykt i få ord sige, at professor Walther gennemfør-
te kirkens ydre restaurering ved med fast hånd at føre alt tilbage ikke til 
Grenå Kirkes og dens enkelte deles oprindelige udseende, men til en stilren 
kopi af gotikkens kirkebygninger.

Der er ingen tvivlom, at man dengang så med ublandet tilslutning på 
disse restaureringsarbejder, der faktisk nærmere var ombygning, og ikke 
hæftede sig ved, at man på denne måde i betydelig grad forrykkede de 
senere tilbygningers karakter og oprindelige udseende.

Nutiden ser ikke helt sådan derpå. Det kan vistnok anses som udtryk for 
vor tids bygningskyndiges dom desangående, hvad mag. art. S. Skov skri-
ver i en artikel om Grenå Kirket: Sin nuværende skikkelse har kirken fået 
ved professor Walthers gennemgribende arbejder i årene 1865 til 1892, til 
minde om hvilke der er opsat en marmortavle over tårnets norddør. V. Th. 
Walther blev 1862 kgl. bygningsinspektør for Jylland, og i dette embede 
faldt det i hans lod at restaurere en lang række jydske kirker, deriblandt 
Århus Domkirke, Vor Frue Kirke i Århus, Vor Frelsers Kirke i Horsens, 
Thorsager Rundkirke og Grenå Kirke.

Walther lod murene udbedre med de glatte, maskinstrøgne sten, som 
kendetegner alle hans restaureringsarbejder. Desuden afløste han sideskibets 
lave, skrå tag med fire tværstillede tage, hver med sin trappegavl. Dette mo-
tiv med en gavl for hvert hvælvingsfag kan føres helt tilbage til Roskilde og 
Århus romanske domkirker. Det er i gotikken anvendt på Århus Domkirkes 
kor og Ribe Domkirkes yderste sideskib og desuden på de tilbyggede side-
skibe til Præstø og Vor Frue Kirke i Århus. Med de to sidste som mønstre har 
Walther udformet Grenå Kirkes nordside. På kirkens sydside fik våbenhuset 
en kamtakket gavl og tårnet i alt fire, hvorover det firkantede spir rejstes.

Samtiden fandt Walthers restaureringer præget af takt og sikker smag. 
Nutiden kunne have ønsket en varsommere fremgangsmåde. Et af Walt-
hers ledende principper var harmoniseringen, derfor de næsten pinligt ens 
trappe gavle på sideskib, tårn og våbenhus. Resultatet blev en i det ydre 
ensartet bygning, mere præget af den restaurerende arkitekts tegnebræt end 
af kirkens egen historiske udvikling. Som kirken står i dag, er dens ydre 
præg helt Walthers. 

Til slut skal kun nævnes, at bevægelsen for restaureringerne i det 19. 
århundrede var udsprunget af en virkelig kærlighed til den middelalderlige 
kunst, men af en så ensidig karakter, at eksistensberettigelsen af de følgen-
de tiders monumenter og forandringer, der dog havde en vis aldershævd, 
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ikke anerkendtes, når de kolliderede med kravet om at føre kirken tilbage 
til sin oprindelige skikkelse, som stadig var programmet.

Om man imidlertid ikke her i byen nu 75 år efter ombygningen, trods 
de anker, som fagkundskaben ud fra historiske grunde kan rette imod den, 
alligevel er tilfreds med den monumentale form, som kirken dengang fik, 
er et andet spørgsmål, som de fleste af byens indbyggere vist nok vil be-
svare med et ja.

I slutningen af 1874 var Grenå Kirkes ydre restaurering tilendebragt. 
Grenå Avis skriver 22. september 1874 derom: Spiret på Grenå Kirke knejser 
nu i sin fulde højde. På dets spids er i dag anbragt en forgyldt kugle og over 
denne et smukt formet jernkors, forfærdiget af smedemester Appel. Forgyld-
ningen er udført af malermester Hartmann, begge her af byen.

Udgifterne
Den indvendige istandsættelse i 1865-66 kostede ca. 11.000 rdl. Den ydre i 
1873-74 beløb sig til godt 40.000 kr. Det nye orgel fra 1881 kostede 5.700 kr.

I 1884 maledes og dekoreredes våbenhuset og omdannedes til skrifte-
stol. I 1895 dekoreredes og møbleredes sakristiet og både dette og Våben-
huset forsynedes med vægpaneler. Udgiften var i alt ca. 3.800 kr. Begge 
steder var det Walther, som stod for arbejdet. Tegningerne udarbejdedes 
af kunstmaler N. Fristrup og en del af arbejdet udførtes af malermester 
Hartmann her i Grenå.

Kirkeuret, der stammer fra 1855, er fabrikeret af urmager Funch i Kø-
benhavn og kostede 1.600 rdl. Det var selvfølgelig nedtaget under tårnets 
ombygning, men opsattes i juni 1875, da alt var fuldført.

Kirkens sidste store istandsættelse i 1927
Den strakte sig fra juli til december og var udelukkende en indvendig re-
staurering. Mens denne stod på, var menighedshjemmets sal indrettet til 
midlertidigt kirkelokale.

Allerede året før havde menighedsrådet indledet forhandlinger med 
kgl. bygningsinspektør, arkitekt E. Packness i Ålborg, der i november 1926 
forelagde et overslag på 27.000 kr. Imidlertid kom der allerede før arbej-
det påbegyndtes flere ønsker frem, bl.a. om fornyelse af varmeanlæget til 
ca. 8.000 kr. Og inden arbejdet var fuldført, stod det i ca. 40.000 kr. En 
stor del af, hvad der var foretaget under professor Walthers ledelse i 1865, 
kasseredes nu. Den lyseblå farve på hvælvingerne, som var sat på for at 
oplive det kolde kirkerum, vaskedes af og erstattedes med kridhvid. De-
korationerne på ribberne erstattedes med andre, ganske lette. Inventarets 
egetræsmaling ombyttedes med perlegrå med en smal kant af rødt foroven. 
Tavlerne til salmenumrene berøvedes deres spidsbuede afslutning opadtil 
med de cirkelformede udskæringer og fik ligesom orgelpulpituret perle-
grå maling. Kun alteret, prædikestolen, degnestolen og panelværket i koret 
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forblev foreløbig urørte. For at live lidt op i det kridhvide, nøgne kirkerum 
bestemtes det så i sidste øjeblik at forsyne dette med nogle ganske lette 
dekorationer i de fire hvælvingskapper og de dertil hørende ribber. Dette 
arbejde udførtes af kunstneren Vald. Andersen, og det blev et af hans aller-
sidste arbejder før hans død.

Kirken toges atter i brug til jul 1927. Et par dage før afleveredes arbej-
det ved en lille sammenkomst i kirken, hvor menighedsrådets daværende 
formand, forretter Viggo Nielsen, gav en oversigt over arbejdets historie, 
og ved hvilken lejlighed der indmuredes et dokument i alterets fod - sam-
men med et lignende fra restaureringen i 1865, som var fundet ved ar-
bejbejdets påbegyndelse og som i hovedtrækkene følger kirkebestyrelsens 
fremstilling i den heri tidligere gengivne avisartikel.

Dokumentets ordlyd
var følgende: I året 1927, den 12. november fandtes under restaureringen 
af Grenå og Gammel Sogns Kirke en tilloddet blykapsel i murværket un-
der alteret. Ved åbningen af kapselen fandtes medindlagte dokument fra 
restaureringen i 1865. Menighedsrådet besluttede at nedlægge en redegø-
relse for kirkens restaurering i 1927.

Kirkens hvælvinger
blev kalket hvide og dekoreret. Der blev lagt ølandske fliser i koret. Stolene 
i hovedskibet blev ombygget og forsynet med nye gavle og udtrækssæder. 
Orgelpulpituret blev udvidet ca. 1 meter fremad. Murværket under pulpi-
turet blev nedbrudt og erstattet med to piller. Vindueslysningerne mod syd 
blev udvidet. Dørene fra våbenhuset til kirken blev anbragt lige for kirkens 
midtergang. Hvælvingerne i våbenhuset [d.v.s. tårnbygningen] blev deko-
reret. Epitafiet blev flyttet fra den nordre væg til den østre væg. Et vindfang 
blev opstillet, og der blev indrettet toiletrum. Der blev indlagt centralvarme 
i kirken. Alt træværk med undtagelse af altertavle, prædikestol, kordegne-
stol og orgel - og varmeanlæget blev malet. Foran alteret blev anbragt et 
tæppe forarbejdet og skænket af en kreds af byens kvinder.

Arbejdet blev udført under ledelse af kongelig bygningsinspektør, arki-
tekt Packness, Ålborg. Den kunstneriske udsmykning af kirken udførtes af 
kunstmaler Vald. Andersen, København.

Derefter følger så en fortegnelse over de lokale håndværkere, som har 
udført arbejdet, menighedsrådets medlemmer, kirkeværgen samt kirkens 
præster og tjenestemænd. Aktstykket slutter med 4 vers af salmen Hygge-
lig rolig.

Glasmalerierne
Allerede i sin redegørelse for arbeidet, som var udført, oplyste Viggo Niel-
sen, at man indenfor menighedsrådet havde et stærkt ønske om at få to 
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glasmalerier til indsættelse i de to vinduer bag alteret. Motiveringen var 
bl.a., at de ville være en pryd for kirken, og at de ville give et langt bedre 
lys omkring altertavlen. Desuden ville de dække udsigten til de bagved 
liggende huse. Udgiften var anslået til 5.000 kr., som man imidlertid ikke 
turde belaste kirkens budget med. Der var derfor nedsat et udvalg for ad 
privat vej at indsamle det nødvendige beløb. Man havde henvendt sig til 
Kunstmaler Vald. Andersen, som til menighedsrådets tilfredshed havde de-
koreret kirken, og anmodet ham om at fremkomme med udkast til de to 
glasmalerier.

Vald. Andersen udarbejdede to udkast, som man var tilfreds med. Da 
han imidlertid døde kort efter, satte udvalget sig i forbindelse med kunst-
maler Jais Nielsen, som udarbejdede to andre udkast, som blev antaget og 
udført. Glasmalerierne indsattes i 1930. Udgiften dertil, som udgjorde ca. 
9.000 kr., indkom dels ved frivillige gaver fra sognets indbyggere, dels ved 
et betydeligt tilskud fra Carlsbergfonden.

Prædikestolens, alterets og orgelets restaurering 1943-50
Ved den lige omtalte store indvendige restaurering i 1927 havde man und-
gået at røre ved alteret, prædikestolen, degnestolen og korets panelværk. 

Udsigt over Grenå fra vejen til Rosenbakken nord for Nytorv ca. 1870. I baggrunden ses 
kirken før den ydre restaurering. Lige under tårnet ses rådhuset med de to hvide skorstene. 
Under kirkens tag ses sideskibets tag, som dengang var fladt og uden kamgavle. Op i dette 
rager det gamle sprøjtehus, som lå på Torvet.
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Men kort efter fjernedes, ganske stilfærdigt degnestolen, samt de i 1661 
påsatte nederste vinger på altertavlen. I eftersommeren 1943 restaureredes

Prædikestolen
under ledelse af, Nationalmuseets udsending, konservator N. J. Termansen. 
Som omtalt i det foregående var prædikestolen stalferet i 1661 samtidig 
med alterets reparation.

I 1760 blev de malet op i datidens stil med rigelig anvendelse af perle-
grå og lyseblå farver. Endelig havde begge i 1865 fået egetræsmaling med 
rig anvendelse af forgyldning. Alle disse farvelag fjernedes nu, og prædi-
kestolen førtes tilbage til sit oprindelige udseende.

Prædikestolen, der fremstilledes i 1650, altså i renæssancens allersid-
ste periode, bærer for rammeværket og søjlernes vedkommende denne stil, 
hvorimod de seks billedfelter er typisk bruskbarok. Den er meget nær be-
slægtet med prædikestolene i Auning og Fausing, og den har stærk lighed 
med prædikestolen i Århus Domkirke.

Samme år opsattes i tårnet et klokkespil leveret af firmaet Hede-Niel-
sen, Horsens, og skænket af Sparekassen for Grenå og Omegn. I 1950 kom 
turen til

Alteret
Centralvarmeanlæget, af hvis radiatorer en stod mellem alteret og muren, 
havde udtørret træværket hårdt, og malingen trængte til fornyelse. Ligesom 
ved prædikestolen foretoges også her under ledelse af konservator Terman-
sen en gennemgribende reparation. Alle altertavlens enkelte dele blev skilt 
ad og efterset, alle søm fjernedes og erstattedes med træpløkker, og alt 
træværket blev derefter behandlet med konserverende midler. De mange 
tidligere farvelag afdækkedes, og en nøjagtig kopi af dem overførtes på 
fotografiske forstørrelser til opbevaring på Nationalmuseet.

Det viste sig, at altertalen ved restaureringen i 1865 havde fået en ret 
hårdhændet efterskæring - vistnok udført af en billedskærer Fjeldskov, 
København. Tilsyneladende uden noget fornuftigt formål var overfladen 
navnlig på figurernes ansigter og hænder efterskåret og hele udseendet for-
ringet.

Angående ny farvelægning overvejede man at føre den tilbage til den 
oprindelige fra 1619, men opgav tanken, da de mange brogede farver og 
forgyldninger ville forårsage en konkurrence mellem altertavlen og glas-
malerierne i korets østvinduer. Af hensyn til farvevirkningen opgav man 
altså det historiske hensyn: Genfremstilling af tavlen, som den var, da den 
stod i Holmens Kirke.

Heller ikke stafferingen fra 1760’erne fandtes helt tilfredsstillende. 
Men med den som udgangspunkt og med anvendelse af en ejendomme-
lig udsmykning i søjleskafterne fra den oprindelige staffering, en art blad-
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ornament malet med blågrå farve på 
grågul bund fik altertavlen så en helt 
ny staffering.

I forbindelse med disse ændringer 
fjernedes det gamle alterbordspanel 
med fløjelsbeklædningen og et nyt op-
stilledes og stafferedes af konservator 
Termansen. Dets dominerende farver 
er rødbrun og sort med lysegrå, og 
guld i profilerne. Endelig opsattes et 
nyt knæfald med retvinklede hjørner 
og smedejernsgelænder efter tegning 
af kgl. bygningsinspektør E. Packness 
fra Ålborg, der havde været arkitekt 
ved samtlige restaureringsarbejder 
mellem 1927 og 50.

Til sidst er så at bemærke, at panelværket med de faste korstole allerede 
i 1948 fjernedes og erstattedes med løse stole som en forberedelse til for-
andringen af alterpartiet.

Orgelet
Samtidig med arbejdet på korets og alterets restaurering foretoges en 
hoved ombygning af orgelet. Det er tidligere i denne fremstilling af kirkens 
historie omtalt, at kirkens første orgel i 1696 skænkedes af den daværende 
Kirkeinspektion, d.v.s. byfoged Blichfeldt og sognepræsten, provst Ove 
Broch.

Det næste orgel var fra 1760, det år, da kirken, et århundrede efter bran-
den, fik sin gennemgribende ydre og indre restaurering. Også dette var be-
kostet af den daværende byfoged, N. E. Behr, og sognepræst J. Risom samt 
nogle af de bedste borgere. Dette orgel ombyggedes i 1843 af orgelbygger 
Demant i Odense. Ved kirkens store restaurering i 1865 fandt en mindre 
ombygning af orgelet sted, og dets gamle facade fra rokokotiden fjernedes. 

Kirkens tredje orgel leveredes i 1881 af orgelbygger Busch i Køben-
havn. Arbejdet var udført under tilsyn af selveste professor J. P. E. Hart-
mann. Det blev af datidens sagkyndige rost som et fortrinligt instrument.

Om dette orgel skriver provst Hein: At der var lagt godt håndværksar-
bejde i dette orgel, har tiden vist. Men dette instrument var mærket af at 
være bygget i en tid, der manglede sans for orgelet som instrumenternes 
dronning. Det var den romantiske musiks epoke, og denne tid forstod ikke 

Prædikestolen ca. 1930 kort efter at glasmale-
rierne var indsat.
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at skatte orgelets kølige, objekti-
ve og dog så festlige tone, fordi 
den ikke svarede til tidens mu-
sikideal. Derfor gik orgelbygger-
kunsten for en stor del i forfald i 
forrige århundrede, så at den tids 
orgeler ikke egner sig til fremfø-
relse af orgelværker fra den klas-
siske tid og for øvrigt heller ikke 
formår at ledsage menigheds-
sangen med den festlige glans, 
som fortidens og nutidens orge-
ler har. Derfor har dette Orgel 
længe trængt til fornyelse, også 
fordi mekanikken var så udslidt, 
at den klaprede på meget gene-
rende måde. 

Det var altså dette orgel, man ønskede fornyet eller udbedret. Begyn-
delsen skete ved, at Banken for Grenå og Omegn i anledning af sit jubilæ-
um i 1947 skænkede kirken 5.000 kr. som et grundfond til fornyelse eller 
istandsættelse af orgelet. Snart lykkedes det menighedsrådet at få dette 
fond forstærket. En husindsamling i sognene indbragte ca. 4.400 kr., og 
af borgergaven fra byjubilæet i 1945 bevilgede byrådet 5.000 kr. Siden er 
andre gaver kommet til. Menighedsrådet henvendte sig til orgelbyggerfir-
mæt Marcussen og Søn i Åbenrå. Da et helt nyt orgel af passende størrelse 
ville koste 70-80.000 kr., foreslog firmaets indehaver, orgelbygger Sybrand 
Zachariassen, at der skulle foretages en vidtgående istandsættelse og for-
nyelse af instrumentet. Det er denne, som man bestemte sig til.

Hvad er da sket ved denne fornyelse?
1) De mekaniske dele, som er en uhyre vigtig bestanddel af orgelet, er ud-
bedret, så at funktionen er lydløs.

2) Orgelpiberne, de klingende dele, er derimod i vid udstrækning forny-
et. Orgelet bestod før ombygningen af 13 stemmer, d.v.s. 13 instrumenter 
af forskellig højde og klang farve med piber for hver  tone. Af disse stem-
mer er kun 5 bevaret. De øvrige 8 er kasseret og afløst af 11 nye stemmer, 
så at orgelets omfang er noget større end før: 16 stemmer mod før 13 - 1080 
orgelpiber mod før 609.

3) En ny, smuk facade er opbygget foran orgelet.

Prædikestolen ca. 1930. De-
tailbillede af evangelisten Lukas.
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Ved denne fornyelse er da 
vundet, at instrumentets tidligere 
tunge, noget grødede karakter er 
afløst af en festlig glans. Der er 
nu rige muligheder for at variere 
klangfarven. Dette bliver selvføl-
gelig af stor værdi navnlig ved 
fremførelse af store orgelværker 
ved en koncert, men også for or-
gelets fornemste opgave: at tjene 
menighedens salmesang. Dette 
er især opnået ved indbygning af 
de såkaldte mixturstemmer, over-
tonerige stemmer, som giver den 
festlige glans. Men i øvrigt er alle 
de nye piber bygget efter de bed-
ste gamle mønstre, og de bevare-
de gamle er tildels ændret for at 

svare til de nye. Søndag den 13. august 1950 blev orgelet atter taget i brug. 
Samtidig var altertavlen færdig og afleveredes 16. august ved en lille højti-
delighed i kirken. Ved den lejlighed indmuredes i alterbordet en blykapsel, 
hvori foruden dokumenter fra de to tidligere restaureringer i 1865 og 1927 
var indlagt en beretning om de arbejder, der er udført siden 1927, og som 
er omtalt på de foregående sider. Det oplystes ved en påfølgende sammen-
komst, at orgelombygningen i alt havde kostet ca. 21.000 kr. og altertavlens 
restaurering ca. 15.000 kr. Med disse arbejders afslutning har altså vort år-
hundrede ydet sit bidrag til kirkens vedligeholdelse og udbedring.

Grenå Kirke, som den er nu
En vejledning for besøgende
Grenå Kirke, der er opført i gotisk stil, er for den ældste dels vedkommen-
de, d.v.s. midterskibet og koret, bygget engang i 14. århundrede. Tårnet og 
tilbygningen mod syd, det oprindelige våbenhus, stammer formentlig fra 
tiden hen mod år 1500.

Sideskibets østligste fjerdedel, sakristiet, er muligvis omtrent fra sam-
me tid. Resten af sideskibet er formentlig opført i tiden efter år 1558, da 

Detailbillede af altertavlen før sidste nye 
staflfering. Figuren i vingen til højre er 
håbet (med ankeret). Det nederste posta-
ment er endnu ikke fjernet.
(Nationalmuseets Foto).
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Detailbillede af altertavlen før sidste nye staflering. Figurerne fra toppen og nedefter fra 
venstre: 1 Retfærdigheden, 2 Matthæus, 3 Markus, 4 Lukas, 5 Johannes Døberen, 6 Moses, 
7. Evangelisten Johannes. 
(Nationalmuseets Foto).
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den gamle kirke ved Bavnhøjbakkens fod nedlagdes efter reformationens 
indførelse. 

Kirken nedbrændte sammen med hele den østlige halvdel af byen den 
29. juni 1649. Kun de nøgne mure blev stående. Den genopbyggedes der-
efter og stod færdig i 1653. 

Som kirken nu fremtræder, er den i sit ydre fuldt udpræget af en gen-
nemgribende restaurering, som foretoges i årene 1873-74 under kgl. byg-
ningsinspektør, professor Walthers ledelse og efter hans planer og tegnin-
ger. Selve hovedkirken og dens forskellige tilbygninger fremtræder ikke 
eller kun i meget ringe grad med det udseende, som de oprindelig har haft, 
men derimod som en stilren kopi af gotikkens kirkebygninger med blin-
dingsprydede, kamtakkede gavle i alle de enkelte bygningsdeles afslutnin-
ger.

Spiret opførtes samtidig med den før nævnte restaurering i 1874. Tår-
nets sydside bærer årstallet 1760 til minde om en hovedreparation i dette 
og nærmest følgende år. Kirkens størrelsesforhold er ifølge Trap 4. Udg.: 
Kirkens længde er 28,2 m + tårnet 8,5 m, i alt ca. 37 m. Dens bredde er 12,2 
m + sideskibet 6,1 m, i alt ca. 18 m. Tårnets højde til murtinden er 17,6 m, 
med spiret i alt ca. 37,5 m, korsets højde er 3,15 m, kuglen ca. 1/2 m. 

Torvet, rådhuset og kirken ca. 1865. (Årstallet 1860, som står på billedet, kan ikke passe. 
Det er let at se, på kirken, hvor restaureringen allerede er påbegyndt. I forgrunden ses en 
indhegnet plæne, den sidste rest af den gamle kirkegård på Torvet.
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Kirkens indre
Således som Grenå Kirke nu fremtræder, er dens indre i det væsentlige 
præget af den hovedistandsættelse, som fandt sted i 1865-66 under profes-
sor Walthers ledelse.

Ved denne fjernedes en hel mængde ældre genstande som pulpiturerne, 
de ældste kirkestole, de gamle skriftestole og en del epitafier. Tårnrummet 
adskiltes fra midterskibet og orgelet flyttedes. Hvad farvevirkningen angår, 
er kirken derimod nu fuldstændig præget af den senere istandsættelse, som 
fandt sted i sommeren og efteråret 1927. De efterligninger af middelal-
derlige kalkdekorationer, hvormed professor Walther havde ladet kirken  
dekorere, er afløst af en hvid kalkning med en ganske enkel dekorering, 
indskrænket til en let farveaccentuering af hvælvingsribberne, samt de fire 
evangelist-tegn i stiliseret gengivelse ihvert hvælvingsfags østligste kappe, 
således at den indtrædende ser dem alle fire. Om dette knaldende hvide lys 
med de farvefattige vægge og hvælvinger har været en vinding for kirken 
eller ikke, kan jo være en smagssag.

I tårnrummet er der i de fire hvælvingskapper gengivet rigets, stiftets, 
amtets og byens våben. Denne dekoration skyldes kunstneren Valdemar 
Andersen (1875-1928), der foruden Grenå Kirke har dekoreret en lang 
række andre jydske kirker samt herregårde, tinghuse og andre offentlige 
bygninger. I østvæggens to vinduer er indsat glasmalerier med motiverne 
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Den fortabte Søn og Lazarus’ Opvækkelse. De er udført af kunstneren Jais 
Nielsen med glarmester Axel Andersen som teknisk medarbejder. Når lyset 
falder gennem disse to vinduer, frembringes et glødende farvespil af me-
gen virkning i det ellers farvefattige kirkerum. Disse glasmalerier tilveje-
bragtes i 1930, et par år efter kirkens restaurering, ved frivillige bidrag fra 
befolkningen i byen, suppleret med et rigeligt tilskud fra Carlsbergfonden, 
og kostede i alt ca. 9.000 kr. Arbejdet var egentlig overdraget til Valdemar 
Andersen, der, som nævnt, havde dekoreret kirken. Men da han døde, in-
den arbejdet endnu var påbegyndt, overdroges det til Jais Nielsen.

Efter denne korte oversigt over selve kirkens udseende går vi over til 
inventaret. Vi begynder i koret:

Altertavlen
stammer, som tidligere nævnt, fra Holmens Kirke i København. Den er i 
renæssancestil og sikkert forfærdiget i året 1619, da Holmens Kirke ind-
viedes. Den er skåret af billedskæreren Engelbert Chastensen Melsted. Men 
da Holmens Kirke i 1661 fik en langt mere pragtfuld altertavle, solgtes den 
gamle til Grenå Kirke for 75 rdl. Dette beløb toges af en pengegave, som 
fru Ide Lunge til Katholm havde givet til kirken efter dens brand i 1649. Ef-
tersom det var på Christian IV.s initiativ og bekostning, at Holmens Kirke 
opførtes, er det intet under, at altertavlen øverst oppe bærer denne konges 
navnetræk C 4 og herunder bogstaverne R. F. P., d.v.s. regnum firmat pietas 

Grenå Kirke efter restaureringen i 1927, og efter at glasmalerierne var indsat i 1930.
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- Gudsfrygt styrker rigerne.
Topfiguren forestiller justitia, retfærdighedens gudinde med sværdet og 

vægtskålen. De to figurer i øverste plan er evangelisten Matthæus (med en-
gelen som symbol) til venstre og Markus (med løven) til højre. I det lavere 
plan står Lukas (med oksen) og Johannes (med ørnen). Midt mellem disse, 
tæt ved opstandelses billedet står Johannes Døberen (med lammet ’’se det 
Guds Lam, som bærer Verdens Synd“) til venstre og Moses (med lovens 
tavler) til højre. 

Altertavlen er fuldstændig restaureret i 1950 af Nationalmuseets kon-
servator J. Termansen. Ved den lejlighed fjernedes alle de tidligere farve-
lag, og en helt ny staffering foretoges. Tavlens nederste rødbrune fodstykke 
er påsat i 1950 i stedet for et tidligere, som fjernedes, og som henstår i 
våbenhuset. Altertavlens malerier, der forestiller opstandelsen og korsfæ-
stelsen, er ikke de oprindelige, men malet af historiemaleren Rosent og 
indsatte i 1852 i stedet for de ældre. Alterbordet er muret. Panelet er nyt og 
opsat i 1950.

Altersølvet
De 2 smukke alterstager af malm har følgende Indskrift: Niels Christensen 
Anno 1680 haben dies verehrt, Godt zu Ehren und Kirgen zu Zirat. Den 
anden stage har samme indskrift, men blot med navnet Mette Eschelsdatter 
i stedet. Niels Christensen var den sidste og den længst levende af Grenås 
rådmænd. Stagerne er gedigent arbejde, formgivningen er typisk for den 
svulmende barok, hver af stagerne bæres af 3 små morsomme løvefigurer.

 ’’Den fortabte Søn’’.  ’’Lazarus’ Opvækkelse’’.
Glasmalerierne fra korets østvæg udført af kunstneren Jais Nielsen og indsat i 1930.
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Kalken er af sølv, indvendig forgyldt og vejer 600 gram. På de 6 små 
fremspringende rudebosser på knoppen læses: J. H. E. S. U. S. [Jesus]. På 
foden findes anbragt et cirkekors.

Alteret efter restaureringen i 1950. Altertavlen, der er skåret til Holmens Kirke i København 
i 1619, har i 1950 fået ny staffering og alterbordet nyt panel. Alterskranken og knæfaldet 
er helt fornyet. l Baggrunden ses glasmalerierne fra 1930. Til venstre Den fortabte Søn. Til 
højre Lazarus’ Opvækkelse. (Nationalmuseets Foto).
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En lille kalk, som bruges 
ved huscommunionen, og som 
ikke længere har plads på alte-
ret, er af noget ældre oprindel-
se og skænket kirken i 1585, 
altså før branden, af mølleren 
ved Grenå Vandmølle og hans 
hustru. Den er et særdeles 
smukt arbejde og afbildet heri 
tidligere.

Sølvkanden, som vejer 1 
kg, er på bunden forsynet med 
indskriften: Sophie von Wei-
nigell 1790. Giverinden var 
datter af obrist-lieutnant Her-
man von Weinigell, hvis enke 
i mange år boede i Grenå og 
døde her. 1790 er netop datte-
rens dødsår. Hun må altså på 
sit dødsleje eller i testamen-
tet have skænket den til kir-
ken. På kanden er indgraveret 

slægten Weinigells Våbenskjold, hvori er afbildet et pindsvin. (Det tyske 
ord igel betyder netop pindsvin).

Den syvarmede lysestage på alteret er derimod af ny oprindelse og 
skænket til kirken omkring 1920 af en kreds af borgere.

Alterskranken, knæfaldet og tæppet er nyanskaffet i 1950.

Døbefonten
i koret er af sort marmor og anskaffet ca. 1865. Kirkens ældste døbefont, 
som vistnok stammer fra Gammel Kirke, var en granitdøbefont fra den 
romanske tid. Den stod tidligere gemt i et hjørne af kirken, men findes nu 
på kirkegården lige ved siden af kapellet.

I koret fandtes tidligere kirkesangernes d.v.s. kordrenenes Stole, såle-
des som det kan spores tilbage næsten helt til reformationstiden, og som 
det omtales inden den store brand i 1649. Først efter restaureringen i 1865 
fjernedes de.

Topfiguren på altertavlen forestillen-
de Justitia, retfærdighedens gudinde 
med sværdet og vægtskålen. 
(Natiønalmuseets Foto.)
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Sakristiet
er den østligste fjerdedel 
af sideskibet, skilt fra det-
te ved grundmur og rime-
ligvis opført før resten af 
sideskibet. Det har foruden 
døren indtil koret en dør ud 
til gaden. Møblerne og pa-
nelværket her stammer fra 
restaureringen i 1892. De-
koreringen er foretaget ef-
ter tegninger af N. Fristrup. 
I sakristiet findes et ejen-
dommeligt, middelalderligt 
skab, som efter traditionen 
stammer fra Gammel Kirke 
ved Bavnehøj. Det består af 
to mindre skabe, fremstillet 

omkring år 1400. Det øverste er uden tvivl et mons transskab, altså et skab 
til opbevaring af monstransen og i kirkens hellige kar. Monstransen var et 
metalgemme, hvori nad-
verbrødene opbevaredes, 
og som i den katolske tid på 
visse dage fremstilledes for 
menigheden. I det nederdte 
skab hænger messehagelen 
af rødt silkefløjel med et 
kors af brede, ægte guldga-
loner, anskaffet 1851.

Den forrige var af sort 
fløjel med smalle sølv-
tresser. I sakristiet hænger 

Alterkalken fra det 17. århundre-
de. På de 6 små budebosser 
læses J. H. E. S. U. S.

Detail fra altertavlens topstykke 
med evangelisten Lukas og  Jo-
hannes Døberen. 
(Nationalmuseets Foto.)
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endvidere 4 tavler med 
fortegnelse over kirkens 
embedsmænd: Præster, 
kapellaner, kordegne, 
organister og Rektorer 
ved latinskolen, som 
tidligere tillige var kor-
degne.

Prædikestolen
er anbragt ved den søn-
dre væg lige op til koret, 
men har oprindelig stået 
i den mellemste hvæl-
ving. Den er noget yngre 
end alteret. Stilen i de 6 
udskårne felter er brusk-
barok, hvor imod søj-
lerne og rammen nær-
mest er renæssance. 
Prædikestolen er udført 
af Nicolaus Koch 1650, hvorom en indskrift på indersiden bærer vidnes-
byrd. Dens brystværn dannes af 6 felter med dobbeltsøjler på hjørnerne. 

De 6 felter udfyldes af relieffer 
forestillende Kristi dåb og opstan-
delse og de 4 evangelister. Hvert af 
billederne er indfattet i bruskbarok 
snitværk af samme komposition i 
alle 6 felter, men med ganske små 
variationer i enkelthederne, således 
at ingen af felterne er helt ens. De 
mindst vellykkede er billederne af 
dåben og opstandelsen. Betydelig 
bedre er de fire evangelister. Med 
plastisk følelse er de skårne med 

Alterkanden skænket kirken 
i 1790 af Margrethe v. Wei-
nigell.

Slægten Weinigells våbenskjold med pinds-
vinet, der symboliserer navnet. 
Detail billeder af alterkanden.
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dybe skygger i de foldrige 
klædebon. Hver af evan-
gelísterne er kendetegnet 
ved sit symbol.

Matthæus med enge-
len, Marcus med løven, 
Lucas med oksen og Jo-
hannes med ørnen.

De 6 felter foroven bæ-
rer følgende malede tekst: 
Opløft din Røst - som en 
Basune - og forkynd Isræl 
- sine Synder - oc Jacob 
sin - Brøde: Esaias C. 58. 

Felterne under figurer-
ne bærer en udskåret tekst 
så lydende: Under Mat-
thæus: Salige er de som 
ere - rene af Hiertet - Mat: 

5. Under Marcus: Hvo som hafter Ørne - at høre med hand hør - Mar: 7. 
Under Kristi Dåb: Denne er min elskelige - Søn: Den Skule I hør - Mat: 3.  
Under Opstandelsesbilledet: Gud ver lofvit som gaf - os Seyer ved jesum - 
Cor: 15. Under Lucas: Fred vere i Himmelen - oc Ære i det Høye - Luc: 19, 
og under Johannes: Hvo som er af Gud - hører Guds Ord - Joh: 8.

I Oktober-December 1943 er prædikestolen restaureret og ført tilbage 
til den oprindelige ’’Staffering“ fra 1661 ved Nationalmuseets assistance.

Kirkestolene stammer alle fra 1865, men blev ved den sidste restaure-
ring forsynet med udskæringer i endestykkerne, fik udtrækssæder og blev 
malet om.

Orgelet
befinder sig i hovedskibets vestlige ende. - Det er bygget i året 1881 og har 
kostet 5 à 6.000 kr. Orgelpulpituret stammer fra restaureringen i 1865, men 
er ligesom hele resten af inventaret med undtagelse af alter og prædikestol 
malet om med blåliggrå farve i 1927.

Sakristiet (præsteværelset).
Interiør med vægpaneler, så-
ledes, som professor Walther 
indrettede det i 1892. I midten 
ses det middelalderlige. gotiske 
dobbeltskab (ca. 1400). som er 
restaureret af professor Magnus 
Petersen.
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Kirkens ældste orgel var fra 1696. Det 
næste fra 1760, men ombyggedes i 1843. 
Begge disse to første orgeler var gaver fra 
de daværende kirkeinspektioner d.v.s. sog-
nepræsten og byfogeden. I 1950 er orgelet 
fuldstændig ombygget og for mange af stem-
mernes vedkommende helt fornyet, således at 
det praktisk talt virker som et nyt orgel. Det 
har 16 Stemmer og 1080 orgelpiber. Arbejdet 
er udført af Orgelbyggerfirmæt Marcussen & 
Søn i Åbenrå. I midtergangen hænger 

3 malmlysekroner
Ja, faktisk hænger der nu kun to, idet orgelpulpituret ved sidste restau-

Den ene af alterets 2 malmstager. De er skænket kirken 
i 1680 af rådmand Niels Christensen og hustru. Typisk 
barokstil. Hver af stagerne bærer tre små morsomme lø-
vefigurer.

Døbefonten af sort marmor med sølvfad. Nyere arbej-
de, anskaffet kort før restaureringen i 1865.

Det gamle gotiske 
dobbeltskab i sakri-
stiet, således som 
det oprindelig så ud 
før restaureringen. 
Efter farvelagt teg-
ning fra 1865 af J. 
Jensen.
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rering rykkedes så meget 
fremad i kirken, at det kom 
så tæt ind mod hvælvingens 
midtpunkt, at lysekronen ikke 
kunne være der, men måtte 
flyttes udi indgangsrummet 
under tårnet. Af lysekroner-
ne er de to inde i kirken fra 
1697 og den tredje i tårnet fra 
1724. Den midterste er den 
største, er ret anseelig og har 
20 arme, anbragt i 2 rækker 
omkring en hul malmkugle. 
Øverst på denne ses en ridder 

med draget sværd ridende over halsen på en flakt ørn. På selve kuglen læ-
ses følgende indskrift:

Thil Guds Huses Nøte och Prydelse er dene Livse Krone omstøbt och 
giort på Kierchens Bekostning Anno 1697, da Kierchen var under In spec [t]
ion af Sognepræsten udi Grenå, Hr. Ove Broch och Kongl. Mayts. Byfoged 
Knud Henrich Blichfeld sampt Kiercheværgen Søren Davidsøn Borger.

Hver af de to andre lysekroner har 16 arme, ligeledes ordnet i to rækker 
omkring en hul malmkugle, hver med sin indskrift. På den øverste læses: 
Anders Pedersøn Ramten. Kirsten Michelsdåtter. Hafver forærit den til 
Grini Kirke 1697. Anders Pedersøn og hustru var et velhavende ægtepar, 
vistnok barnløse, som foruden gaver til kirken testamenterede gaver til 
skolen, bl.a. 2 småhuse.

Og endelig står der på den lysekrone, som nu er flyttet ud i tårnrummet: 
Kierchen til Tieniste og Zirat hafver Kongelig Mayts. Byfoget i Grænnåe 
og Heridtsfogedt i Nørreherrit Knud Henrich Blichfeld og hans Kieriste 
Anne Amdisdatter gifvit denne Lyvse Chronne med Meere for deris her 
undrer formurede Begrafuelse Sted sampt opsatte Epitafium. Anno 1724.

Alle stagerne på væggene såvel som de 3 små lysekroner i sideskibet 
er af nyere dato og vist nok alle anskaffet i 1865, da de gamle armstager 
fra 17. århundrede fjernedes og bortsolgtes. I kirken skal tidligere have 
været ophængt en model af et fuldt taklet Linieskib, som fjernedes i 1865 
sammen med de mange andre, tidligere omtalte genstande. I tårnet findes 

Det øverste af dobbeltskabet i 
sakristiet med døren åbnet. Det er 
et monstransskab, hvori man i den 
kaolske tid og læng efter opbevarede 
monstransen og kirkens hellige kar.
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Kirkens 3 klokker
De er alle anskaffet kort efter kirkens brand og bærer omtrent enslydende 
Indskrift: Durch das feur bin ich geflossen, Claus van Dam hat mich gegos-
sen samt årstallet 1648. Det er altså klokker, som mesteren har haft stående 
og så et par år efter har solgt til Grenå efter kirkens brand.

Claus van Dam, der var født i Hamburg, fik kongelig bestalling som 
klokkestøber i København i året 1639 og levede til 1655. Han støbte i alt 
27 danske kirkeklokker, hvoraf den sidste i hans Dødsår leveredes til Århus 
Domkirke. En gammel tradition om, at klokkerne skulle være støbt i den 
lille fordybning på Dolmer Mark, som kaldes Klokkestøberhullet, kan ikke 
passe på de nuværende klokker. Muligvis hentydes til de ældre klokker, 
som sad her før kirkens brand.

Kirkens urværk stammer fra 1855. I året 1943 opstilledes i kirkens tårn 
et klokkespil, leveret af firmæt Hede-Nielsen, Horsens, og skænket til kir-
ken af ’’Sparekassen for Grenå og Omegn“. Hver morgen, hver middag og 
hver aften spiller det en salmemelodi, som forstærket ved hjælp af mikro-
fon, lyder ud over Byen. 

Den midterste af kirkens lysekroner anskaffet i 1697.
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Prædikestolen skåret i 1650 af Nicolaus Koch. Rammestykker og søjler i renæssance, bil-
ledfelterne i bruskbarok. Feltet til venstre forestiller evangelisten Matthæus. 
Til højreKristi dåb. 
(Nationalmuseets Foto.)
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Gravminder
Under kirkegulvet 
såvel i koret som i, 
skibet og i tårnet var 
tidligere begravelser. 
Nogle var murede 
grave, et par enkelte 
var gravhvælvinger. 
De fleste af begravel-
serne var dækket af 
ligsten. Ved kirkens 
restaurering i 1865 
fjernedes alle disse 
begravelser. Ligste-
nene blev optaget, og 

der blev lagt et nyt gulv af Flensborg Klinker i hele kirken. De optagne 
ligsten solgtes ved auktion og behandledes ret respektløst. Mange af dem 
kløvedes i flere stykker og anvendtes som trappesten. Endnu findes enkel-
te i brug, f.eks. på Lillegade nr. 40, men de fleste er efterhånden fjernet. 
Andre ligsten er anvendt som fyld og fundet f.eks. i den tidligere stenkiste 
under havnevejen, hvor Kejserbækken løber, og i syddiget på kirkegården. 
Det er altså kun ganske få og rent tilfældige, som endnu eksisterer. Et par 
stykker står i museets gård. Kisterne var som regel forsynet med kistepla-
der af tin, som undertiden var forsølvet. Af dem er fundet mange, og nogle 
er bevaret. De bærer en beskrivelse af den eller de afdøde og af deres dyder 
og gode gerninger, efterfulgt af nogle - meget primitive vers. Alt sammen 
i tidens - blomstrende stil.

Epitafiet i tårnrummet
er ophængt til minde om den tidligere omtalte byfoged H. Blichfeld. Det 
er det eneste - bevarede epitafium i Grenå Kirke. Det har skiftet plads to 
gange. Oprindelig var det ophængt i selve kirken lige over for våbenhus-
døren, men på kirkens modsatte væg. Der lå Blichfelds ligsten, og under 

Det smukkeste af prædi-
kestolens billedfelter er 
ubetinget evangelisten 
Lukas med oksen som 
symbol. De øvrige bil-
ledfelter fremstiller Mat-
thæus, Marcus, Johannes, 
samt Kristi dåb og opstan-
delse.
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Våbenhuset således som det i 1884 ombyggedes i gotisk stil af professor Walther og ind-
rettedes til skriftestol. - Præstens stol er af eg. Panelværket og bænkene af egetræsmalet 
fyrretræ. Stolene er af meget nyere dato.
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kirkegulvet var hans murede begravelseshvælving. Den havde før tilhørt 
borgmester sal. Anders Pedersen, hvis arvinger i 1709 solgte den til Blich-
feld. I 1865 flyttedes epifiet ud i våbenhuset til nordmuren for så i 1927 at 
finde sin nuværende plads. Om dets udseende skriver museumsinspektør 
mag. art. S. Skov i Randers Amts historiske Årbog 1938 flg.:

Opbygningen er symmetrisk, samlet om den ovale sorte indskrifttavle. 
Denne indrammes af en båndomvunden laurbærkrans og flankeres af de to 
med blomstermotiver prydede pilastre. I underbygningen er der blandt de-
korationernes slyngninger netop blevet plads til en lille trekantet tavle med 
et skriftsted: Christus til intet Giorde Døden og førde Lif og uforkrænkelig-
hed til Lyset. - Oventil omslutter en kraftig profileret gesims et halvrundt 
felt, hvori herren i sin vælde troner over verdenskloden og dens omgivende 
skyer. Skikkelsen er i sig selv ganske lille, men dens vælde er antydet ved, 
at den ikke kan være i feltet og derfor bryder listen over hovedet i to styk-
ker. Øverst oppe flammer luer op af en gylden urne. Det 18. Århundredes 
Barok og Rokoko yndede små buttede Drengebørn, de såkalde putti. På 
epitafiet her har to lagt sig til hvile nok så behageligt på gesimsens kant. 
To andre flankerer tavlen, den ene bærer en fakkel, den anden peger på 
tavlens indskrift. Tidens kunst udtrykte sig i lærde allegorier, og på epita-
fiet her, som på så mange samti-
dige gravmæler, findes hæderens 
laurbærkrans, sorgens og dødens 
fakkel og urne, og endelig er op-
standelsen antydet ved palme-
grene og englehoveder. Forms-
proget er mere afdæmpet end 
kraftudfoldelsen i renæssancens 
altertavle og prædikestol. Også 
farverne er dæmpede, lysegråt, 
sort og guld.

Epitafiet over byfoged Blichfeld og hu-
stru. Typisk barokarbejde fra 1729. Det 
har oprindelig haft plads inde i selve 
kirken, hvor Blichfelds gravkammer 
befandt sig under gulvet. Det flyttedes i 
1865 ud i tårnrummet og ophængtes på 
nordvæggen, hvor fra det i 1927 flytte-
des til østvæggen.
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Tavlen har følgende indskrift:
 Guds frygt, Lovkyndighed Hans Kieriste og var
 Og hvad en Domer sømer En ærlig from Matrone
 For Retten Nidkierhed Som øm af dyder Bar
 |: Hvad Momus*) end og dømer :| En vel bebyrdet Krone.
 Alt fandtes hos den Mand I Stilhed, Tro og håb
 Her neden nefnet er, Hun tiente her sin Gud
 Sålænget han selv fand, Med Hiertens Bønne Råb
 Sit Sted blandt Mennisker. Som en ret Christi Brud.

Her hviler den ædle og velvyse nu Sl. Mand, Sl. Sr. Henrich Blichfeld, 
fød i Vitten Præstegård, Ao 1661 Kongl. Mayst. Byfogit i Grenåe og Her-
ridts Fogit over Nørre Herriet, i 36 År. Døde Ao 1729 d. 27. October udi’ 
sit Alders 70 År, og hans Sl. Hustrue, Gud- og Dyderige Matrone Sl. Anne 
Anders Datter, Føed i Langå Præste-Gård Ao 1664, Døde Ao 1732 d. 5. 
Augusty udi sit Alders 68 År, de avlede i 15 Års Egteskab 2 Sønner og 1 
Datter. Deris Been hvile med Fred i jorden, Deris Siæle Frydes med Glæde 
i Himmelen...

Oluf Pedersens’ mindetavle
Foruden Blichfelds epitafium er kun et eneste af fortidens gravminder be-
varet i Grenå Kirke og endda på en plads, hvor aldrig nogen finder på at 
lede. Det er ophængt til minde om den latinske skoles rektor fra 1650-59, 
Oluf Pedersen, som blev kaldet til sognepræst for Todbjerg og Mejlby, men 
som døde forinden indsættelsen. Mindetavlen er opsat til tak for Oluf Pe-
dersens gode undervisning af ungdommen, og fordi han havde testamente-
ret 50 sldlr. til latinskolen.

Tavlen, der er en 8-kantet sort stentavle, bærer rektorens brystbillede. 
Nedenunder er en latinsk indskrift, som beretter om hans levnedsløb og 
meddeler, at han gjorde sig højlig fortjent ved at hæve sine elever op over 
tidens vankundighed. Insignis formande rudis ætatis artifex.

På en lille tavle nedenunder står en indskrift på dansk, affattet i velmen-
te, men ualmindelig dårlige rim:
 Salig Qluf Pedersøn vel vår,  Rigtig Gafvemild med Sand siges kand.
 Der han døde 6 til trediv, År,  Sehol’n i døden hand betenckteh
 Lærde velmeent, uden Ræve-Skind Hendfet halfhundr Slet Dalir skenckte.
    i vår hand

Stenene var oprindelig indmuret i østvæggens sydlige side, således som 
et fotografi viser, men flyttedes i 1865 om bag alteret, hvor de sidder den 
dag i dag. De omtales i Dauws Annatationer, et håndskrift fra IBS-40.

*) Momus betyder her spottere.
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Jo de Beverens Mindetavle
I det foregående er nævnt, at der tidligere, indtil restaureringen i 1865, over 
døren ind til sakristiet var ophængt en sortmalet trætavle til minde om en 
hollandsk officer, Jo de Beveren, som døde på Rheden uden for Grenå 5. 
juni 1659, i krigen mod svenskerne. Den latinske indskrift kan på dansk 
gengives således:

Ophængt til evig erindring om velædle mand Jo de Beveren, en kær søn 
af Dortrecht i Holland, som var med den hollandske flåde, som kom den 
danske konge til hjælp, og som pludselig døde d. 5. juni 1659.

Her hviler den berømte Janus af carls blod. Død for tidligt. Idet han 
ilede det betrængte Danmark til hjælp, nødtes han til med væbnet arm at 
gå sin skæbne i møde. Ikke nogen landsmand, men en fremmed, af navn en 
hollænder, af gavn en fælle. Over den ubekendte, ædle mands støv og aske 
nedbeder vi den fred og hvile, han ønsker.

Ved gulvets omlægning i 1865, hvorved alle kister og murede hvælvin-
ger fjernedes, traf man også på levninger af Jo de Beveren, som sammen 
med de øvrige ligrester flyttedes ud på kirkegården.

Betragtninger over døden
Midt på kirkegulvet var tidligere nedlagt en firkantet messingplade ½ m 
i kvadrat med nogle betragtninger over døden. Imellem de to vers var et 
billede af døden indgraveret:

 Ak Læser hvi undrer dul dig, ’’O. Verden se dig an i mig,
 Hvi står du så og ser på mig?  I hvor stolt du mon være.
 Det du nu est, haver jeg været, Du blifver engang, tro viselig
 Og det ieg er, blifver du snart“. Sådan som ieg står kære.

Denne plade var allere-
de fjernet før 1865, men er 
bl.a. nævnt i Pontoppidans 
danske Atlas, dog uden an-
førelse af teksten, der her 

Oluf Pedersen, rektor ved Grenå 
Latinskole 1650-59. Brystbil-
lede fra mindetavlen, som nu 
findes indmuret bag alteret, men 
som tidligere sad længere mod 
syd på væggen, i nærheden af 
den gamle skriftestol. Det er den 
eneste afbildning af en præst i 
embedsdragt, som findes her i 
Grenå.
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gengives efter Dauw Annatationer. Det samme gælder en ligsten over 

Rector Jens Lønborg
Indskriften er selvfølgelig på latin og lyder i uversættelse således:

Fra en ringe begyndelse steg til et bekendt navn den ved fremragen-
de dyd og lærdom berømte unge mand, som herunder hviler, nemlig Jens 
Christian Lønborg, rector ved Grenå Skole, født i Odense på Fyen, år 1663, 
d. 22. august, død i Grenå år 1700, d. 14. august efter 37 års fortjenestefuldt 
liv på jorden efterladende sig et evigt Minde.

Provst Brochs hustru
På en jernplade optaget fra en begravelse i våbenhuset stod: Her hviler hæ-
derbårne Matrone Birgitte Christoffersdotter Helsinge, barnefød i Holbech 
Præstegård d. 13. Martii 1641, døde i Grenåe, d. 25. Januari 1700, hvor hun 
lefvede i Echteskab i 24 År med Hr. Ove Broeh, Sognepræst och avflede til 
sammen 7 Børn. Gud give hende en glædelig Opstandelse.

Hans Christophersen Broch
var sønnesøn af foregående. Han var søn af den købmand Christopher 
Broch, som har bygget den gamle købmandsgård på Torvet, og selv en af 
byens mest velhavende og ansete købmænd. Han og hans hustru døde med 
få måneders mellemrum. Børnene bekostede en meget smuk gravsten over 
dem, som nu er henlagt på kirkegården ved Åstrupvej.

Indskriften har følgende Ordlyd:
Her under hviler Velædle og Høyfornemme
HR. HANS CHRISTOPHERSEN BROCH,

som blev født i Grenåe d. 22. Novbr.
Ao 1740.

Nyttede sig selv og andre som en ærlig Borger og en god Handels
Mand indtil sin Død, der skeede sammesteds, d. 6. Oct. Ao

1786 og hans Hustrue Velædle og Gud elskende
Madame Karen Jensdatter Rhode,

som blev født i Ebeltoft d. 6. Martii Ao 1737, i sit ganske Forhold, gift og 
ugift, varet smukt Eksempel [på] anstændig Ærbarhed og borgerlig Dyd, 
døde i Greenåe d. 15. Martii Ao 1787. Deres Efterladte 4 uopdragne*) Døt-
tre begræde billig deres tidlige Afgang. Hendes tvende Stedsønner elskede 
hende som deres sande Moder og tillige med Døttfrene ærer begges Støv 
som Ihukommelse værdige Forældre.

Lær Levende ved disse Dødes Graver Som du, så de og forhen været 
haver, Besieled Muld med Borgere i Tiiden, Men nu afsielede henlagt til 
Siden. Hast med din Ånd til reene Ånders Bolig, At den ved Jesu rTro kan 
være rolig, Betryged, at den og sin Ret der haver, Så kand du glad besee 
de Dødes Graver, Midt under Tiidens Kummer trøstig smile Til Grav Sted, 
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hvor Dit mulled Støv skal hvile, Ved Jesu Tilkomst dette Og skal nyde Sin 
Borger Ret, Selv åndelig Sig fryde. 

Skipper og købmand Christen Skræders gravsten fra 1655. Indskriften 
er: Christen Nielsen Skræder Anne Mogensdatter som døde Anno 1655. 
Stenen fjernedes fra kirkens gulv i 1865, men findes nu i Djurslands Muse-
um. Det er ganske morsomt at se, at stenhuggeren under navnet har anbragt 
en skrædersaks som hentydning til slægtsnavnet, der naturligvis kommer 
af, at en af forfædrene virkelig har været skræder.

Et par eksempler
på kisteplader
På rådmand Jens Rasmussen Werns kisteplade står: Herunder hviler ærlig, 
achtbar oc Welforneme mand sl. Jens Rasmussen Wern, fordom rådmand 
oc handelsmand i Grindno fød udi Århuus Anno 1643 den 21. Martzi oc 
bortkalede Gud hannem i Kjøbenhavn Anno 1677 d. 4. April udi sin alders 
34 år, 2 uger oc 3 dage. Hans fader vår ærlige, achtbare oc welforneme sl. 
Rasmus Rasmusøn Wern, fordom rådmand oc handelsmand i Århus. Hans 
moder wår ærlig, dyderig oc Gud elskende matrone Karen Jensdåtter. Gud 
give hannem på domme dag en ærefuld opstandelse.

På fru obrist lieutnant v. Weinigells kisteplade står:
 O, Himmel Suk og Klage,  For de betrængte Arme,
 Hvor Døden tog så fage  Som bad Frue (P) sig forbarme,
 En Ven umistelig   Seer dette dyre Lig.

Højædle og velbårne, nu i Døden 
Salige Frue Margrethe Christence 
Scavenius. Hendes lykkelige Fødsel 
skeede i Stade Anno 1715’’ d. 13. 
Marts. I et dydigt og christeligt 13 
Års Ægteskab med forhen Højædle 
og Velbårne, men forlængst ligele-
des af Gud bort-kaldet Hr. Obrist 
Lieutnant Herman von Weinigell 

*) Uopdragne betyder i datidens sprogbrug mindreårige eller umyndige.

Købmand Hans Brochs gravsten som i 1865 
flyttedes til Grenå Kirkegård. Bagved ses et 
monument forsynet med en marmorplade 
med et par dkriftsteder, oprejst som minde 
over de fra kirkens underjordiske begravel-
ser flyttede ligrester, som er gravfæstet her-
under.
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blev hende skjænket 4 velsig-
nede Børn, som alle dybt sør-
gende efterleve. Hensov i Gud 
1765 d. 13. Juni i en Alder af 50 
År 4 Måneder.

Så har min Jesus til sit hjem 
mig ladet hente, Hvor holdes 
Bryllup og er intet Ondt i Vente. 
Gid mine Børn såe min Hvile, 
Glæde, Roe, Så lod de Sorgen 
af og stillede sig fro, Ach, glæ-
der eder da og lader fare Sorgen 
Som jeg i Himmelen, så også I 
på jorden, Da i dog agter selv at 
komme her til mig Og nyde lige 
Fryd med mig i Himmerig.

Slægten Weinigell er senere 
uddød. Det var ægteparrets ældste datter Margrethe Sophie v. Weinigell, 
som døde i 1790, der skænkede alterkanden til Grenå Kirke.

Vicekonsul Amdi C. Kruse.

Denne Kiste indeslutter det Forgjængelige af Kjøbmand og Konsul Amdi 
Christian Kruse født i Hollandsberg i Rougsøe Herred ... Februari 1762, 
død her i Greenåe d. 30. November 1830. En talrig Families Tårer og Ven-
ners varme Deltagelse vidne om hans Værd, men kalde ei den savnede til-
bage fra Lysets Egne, hvor hans Ånd nu boer.
  Så slumrer her en Fader, Mand og Ven,
  Omkring hans Kiste Længsels Klager lyde,
  Tidt Børn og Hustru til hans Støv går hen.
  Med Gråd og Blomster Sorgens Hjem at. pryde.
  O, Held Enhver, der vel tilfreds som han
  Med al sin Dåd tør ende sine Dage
  Og hver der så begrædt som Ven og kærlig Mand
  Mod Jorden glad fra Himlen ser tilbage.

Fra Diderich Perchs kiste. Han var søn af en af byens ansete håndvær-
kere, kobbersmed Hans Diderichsen Perch, og døde som 10-årig. Gravs-
kriften aftrykkes som et kuriosum for sidste linies skyld. Den er højde-
punktet af ufrivillig komik.

Christen Skræder og hustrus gravsten, 
nu på Djurslands Museum.
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 See kun du Ungdoms leege Flok, Betragt kun her din Lige Mand
 Tænk ej du her skal lenge blive. og leg hans Dødsfald vel på Sinde,
 Nej, Nej, du er snart gammel nok, Du spørge vil, hvad hedder han,
 Når Gud vil, du din Ånd skal give, læs fort, du Navned strax skal finde,

det er nemlig den i Live Elskte, nu i Døden salige
Diderich Hansen Perch,

hvis korte Livets Løb begyndte med den Naturlige Fødsel i Grenåe den 
16de September 1784, men fuldendtes ved en Salig Død ibidem den 11. 
Januar 1794 efter at han havde levet her 9 År 3 Måneder og 26 Dage.

 O Sjæl, som var på Fromhed riig Men hvor vi elske dig, så dog
 I dette korte Hjemme!  Gud elske Dig højst meere
 Du var os øm og elskelig i  Og dig til rette Hjem borttog
 Wi vil dig ikke glemme.  Adjeu! Wi gratulere.

I tårnrummet
fandtes efter Løjtnant Jensens opgivelse indtil udrensningen i 1865 op-
hængt flere små epitafler på metalplader. Nogle af dem har muligvis oprin-
delig været kisteplader. Margrethe Sophie von Weinigell født 1737 i Fre-
derits, død i Grenå 1790.

Det var hende, som i sit dødsår 
skænkede Grenå Kirke vinkanden, 
som bærer hendes slægts våben.

Mdm. Ellen Margrethe Juel født i 
Kolind Præstegård 1747 af Hr. Søren 
Munk og Johanne Helene Sindalin gift 
med Kjøbmand Jens Christian Juel i 
Grenå.

Margrethe Christence Scavenius f. 
i Stade 1715, d. i Grenå 1765, gift med 
afdøde Oberst Hermann v. Weinigell.

Mad. Elisabet Marie Brøchner, født 
Sommer død i Grenå 1796 i sit 54 år. 
Hun var enke efter provst Brøchner, 
som døde i 1791.

Pastor Dauws Sten
I kirkens østmur sad i meget gammel 
tid indmuret en sten, som omtales af 
Pastor Dauw omkring ved 1740. Hvis 
hans udtydning af stenens indskrift er 

Fru V. Weinigeus kistepiade.
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Grenå Kirke set fra Søndergade. Foto 1951.

rigtig, skulle den være fra 1102 og altså oprindelig have siddet i Gammel 
Grenå Kirke, hvis alder dermed skulle være fastslået. Da pastor Dauws 
udtydning imidlertid er rent gætteri, anføres stenens indskrift kun som en 
kuriositet:

Stenens indskrift var som helhed følgende:
C. R. D. E. R.
H. F. D. I. O.

G. I. U. R. T. Æ.
H. S. R. P. P. T.

A. S.
M. C. I. I.

Det er Dauw, som anfører stenens indskrift og læsningen er sikkert helt 
korrekt. Han forsøger også at give en forklaring derpå. En forklaring, der, 
som allerede bemærket, kun kan være det rene gætteri, men som det måske 
dog kan være værd at anføre.

Dauw gætter på, at disse bogstaver skal tages som begyndelsesbogsta-
ver, og altså hvert betyde et ord nemlig følgende:

Cuncta Raunt! Daniæ Erico Rege
Hic Fui Disposizi Indefesse Omnia!

Gloria Inde Orietur Rege Tutore Æterno,
Hand Subdito Regito Regi Patebit Post Tribalationes
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Annus Salastis.
M.C.I.I.

Latinskolens rektor, som fik Dauws udlægning til gennemsyn, kunne 
fuldt ud give den sin tilslutning. Dauw mener selv, at stenen skal i sin tid 
være indrettet af en Abbed. Han indrømmer, at det er sandsynligt, at den er 
ældre end kirken, og at man blot har villet indsætte den i muren for at se 
sligt Monument vel conserveret. Desværre oversætter Dauw ikke selv den 
af ham således konstruerede tekst. Måske kan den gengives således:

Alle Ting styrter omkuld! Da Erik var Konge over Danmark
kom jeg her og udførte alt utrættet.

Ære vil oprinde deraf for Mden evige Konge, Beskærmeren,
Ikke for den Konge, der er ham underlagt. Efter Trængslerne

Vil komme et Frelsens År.
1102.

Foruden den tidligere middelalderlige gravsten Abbedsten, som er tidli-
gere afbildet fandtes tidligere, længe før 1865, indmuret i kirkens ydre mur 
en tilhugget granitsten af rektangulær form. På overfladen  var indhugget 
en Jomfru Maria figur i legemsstørrelse. Langs siderne var smukke zirater, 
forskellige på alle sider. Den henlå i midten af forrige århundrede på kirke-
gården, men er forlængst forsvundet.

Klingbeutelen
Efter branden i Grenå Kirke i 1649 omtales i regnskaberne, at der for 2 rdl. 3 
mark anskaffedes rød damask til 2 kirketavler til at annamme de fattiges pen-
ge udi, samt Skind til at fore dem med. Det var altså til Klingpungen (tysk 
Klingbeutel), en kegleformet pose med en lille klokke i spidsen, fastgjort til 
enden af en stang, der var lang nok til at kunne rækkes ind til enhver, der sad 
i stolene. Når prædiken var endt, blev klingbeutelen ført fra stol til stol.

En anden Genstand til indsamling var Tavlen, en lille lukket trææske 
med skydelåg hvori en åbning til indkastning af pengestykker. Den var 
forsynet med et kort håndtag. I kirkeritualet fra 1685 står: Under prædi-
ken besøges guds børn med de fattiges tavler. Da disse måder at indsamle 
penge på selvfølgelig virke-
de i høj grad forstyrrende på 
gudstjenesten,  indskrænke-
des de efterhånden og blev 
helt afskaffet ved kgl. resl. af 
8. marts 1856.

’’Tavle’’ fra Grenå Kirke til indsam-
ling af penge.
Nu i »Djurslands Museum.
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Torvet

Grenå Kirketorv omfatter i vore dage hele arealet fra Hotel Dagmar og 
Skovs Købmandsgård mod syd, videre langs begge sider af kirken til Råd-
huset, A/S Thykier, og Banken mod nord. Der ligger 14 bygninger ud til 
det. I de ældste beskrivelser af Grenå (omkring år 1700) regnede man til 
Torvet kun det lille stykke, som begrænses af nuv. Vogels ejendom mod 
vest, Rådhuset mod nord og den daværende kirkegårdsmur mod syd og øst. 
Ud til dette torv lå kun 2 bygninger. I brandtaksationen fra 1771 anføres: 
Ved Torvets vestre side: Magister Olrogs enkes gård [nu: Fa. Chr. Vogel], 
ved Torvets nordre side: Købmand Rasmus Schifters Gård [nu Rådhuset]. 
Brandtaksationen 1801 føjer hertil: På Torvets østre side: Byens sprøjte-
hus. Det var opført 1756, men fjernedes ca. 1834 og lå omtrent, hvor nu 
telefonboksen står. Kirken var opført allerede i 14de århundrede, men hav-
de oprindelig et ganske andet udseende og en mindre udstrækning end nu. 
Rundt om den lå kirkegården, som på alle fire sider var omgivet af en mur. 
Mellem kirkegården og husrækkerne både mod vest og mod øst var der et 

Luftfoto over Grenå Torv med omgivelser ca. 1930. Aeroexpres Foto.
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Kortskitse over Grenå bys østlige og midterste del, således som byen må have taget sig ud omkring år 
1700. Skitsen er ikke direkte kopi af noget bykort. Et sådant eksisterer ikke før et århundrede senere. 
Skitsen er tegnet med nutidens matrikelskort som grundlag. Derpå er indtegnet bebyggelserne efter 
landinspektør Storms Kort fra 1799, sammenholdt med en lang række oplysninger fra pante- og skøde 
protokoller og tingbøger. De sorte felter angiver bebyggelser, de grå og hvide er haver, tofter, gårde 
o.a. ubebyggede pladser. Tallenes betydning er følgende: 4. Nørreports Accisebod (Åstrupporten). 5. 
Byens yderste gård mod øst, (hvor nu Tornøes Hotel). 6. Østerport eller Bredstrupport, som lå tværs 
over gaden ud for snedkermester Bendixenhs uss. 7. Er den til Bredstrupporten hørende accisebod ved 
Østergade (hvor nu Kanstrups hjørne). 8. En stor øde Plads på hjørnet af Nørregade og Østergade, som 
ingen vedkendte sig. Dens udstrækning var 78 al. Gange 107 al. Her havde bl.a. den i 1649 nedbrændte 
præstegård og latinskole ligget. 9. Det ældste rådhus i kirkegårdens nordøstlige hjørne (nedrevet 1834). 
Ved 15 har formentlig byens kag stået. 10. Det lille bitte sprøjtehus i kirkegårdens nordvestlige hjørne, 
som dog først byggedes 1756 og blev nedrevet 1834. 11. Erik Hattemagers Gård, som lå helt inde på 
kirkegården og først fjernedes i 1784. 12. En øde plads (del af nuværende Nytorv). 13. Sønderports 
accisebod, som lå i en eng, hvor nu Konsul Sechers Have. 14. Bomhuset ved Sønderbro. Er af senere 
oprindelse, men indsat for oversigtens skyld. 15. Stedet på Torvet, hvor Kagen formentlig har stået. 
Uden om byen i nord og øst gik konsumtionsdiget, der sammen med byens porte og åen spærrede for 
al adgang til byen og hindrede indførelse af ufortoldede varer.
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par smalle gader. Navnlig gaden østen for kirkegården var overordentlig 
smal. Den kaldtes i almindelighed Kirkestrædet eller det lidet Stræde østen 
for kirken. Sjældnere Søndergades østre side. En enkelt Gang, 4. april 
1735, Kirkegaden. Den strakte sig altså helt op til hjørnet af Østergade. 
Mod vest gik Søndergade helt op til hjørnet af Storegade. Den nordlige del 
af det nuværende torv begrænsedes af en have, som hørte til en Nørregade 
ejendom [hvor nu Banken for Grenå og Omegn] og af en mægtig stor toft 
Jeppetoften, som strakte sig videre langs Mogensgade, halvvejs til Nytorv. 
Den havde sit navn efter en borger ved navn Jep Liustrup, som levede om-
kring år 1650. Århundreder tidligere havde byens tingplads ligget her.

Inde på selve kirkegården, der som nævnt var omgivet af mure til alle si-
der, lå først og fremmest kirken. I det nordøstre hjørne, lige op mod Øster-
gade lå byens ældste rådhus, og i det nordvestre hjørne, altså ret ud for 
byens nuværende rådhus, lå i tiden 1756 til 1834 byens lille sprøjtehus. En-
delig fandtes indtil 1784 inde på selve kirkegården, eller muligvis kun ind 
imod den, en lille trelænget gård, som tilhørte Erich Andersen Hattemager.

Tingpladsen
Rådhuset har næppe eksisteret her i landet før omkring år 1500-1550. Før 
den tid var det skik, at tingets forhandlinger, altså retsplejen, holdtes under 
åben himmel. Sådan var det i Grenå, og sådan var det alle vegne. Som 
regel holdtes tinget på byens torv eller i dets umiddelbare nærhed. Her i 
Grenå har tingpladsen som nævnt ligget lige nord for kirkegården på den 
plads, hvor Banken for Grenå og Omegn og A/S Thykier nu ligger. I den 
katolske tid var det skik, at man gik til messe i kirken, før tinget begyndte. 
I den første tid efter reformationens indførelse var det endnu brugeligt, 
at tingmændene hørte prædiken i kirken, før de gik til deres hverv. l) Det 

Torvet ca. 1899, kort efter at kandelabren med de 3 gaslygter var rejst.
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centrale på Tingpladsen var de 4 tingstokke. Det var fire solide bjælker, 
som var anbragt på nogle store sten. Herpå havde dommeren, skriveren og 
stokkemændene sæde, medens de øvrige tilstedeværende havde ståplads 
udenfor. Parterne, vidnerne og andre, som havde noget at meddele tinget, 
trådte ind i kredsen, som der f.eks. står i tingbogen for 13. maj 1588: Jens 
Lauritzen Vester, borger, stod her i dag lydeligen inden alle 4 stokke for 
menige tingsdom og vidnede o.s.v.

Rådhusene
der begyndte at fremstå i Danmark omkring år 1509, var oprindelig ikke 
beregnet til at holde tingets forhandlinger i, men snarest for at have et sted, 
hvor dokumenter kunne affattes og underskrives, og hvor medbragte papi-
rer kunne opbevares under tingets forhandlinger. Men kort efter rådhusets 
opførelse må det alligevel en tid have været skik, at tingsforhandlingerne 
holdtes i rådhussalen.

Tingpladsen atter i Brug
Ved Chr. IV.s reces fra 1643 bestemtes imidlertid, at bytinget må i købstæ-
derne ikke holdes i rådhuset inden lukte døre, men byfogeden er forpligtet 
at holde offentligt byting. Her i Grenå, hvor man som regel ikke forhastede 
sig med at efterkomme nye påbud, var denne bestemmelse endnu ikke op-
fyldt i 1682, men må formentlig være blevet det kort efter. Der står nemlig 
i byens ældste grundtakst fra 1682 under ejendom nr. 119, at nord for kir-
kegården ligger noch et støcke indelugt eiendom ved torfuet, [som skal] 
udlegges igien till at holdes ting på, som tilforne scheed er. Denne genop-

Torvet hen mod Lillegade år 1889. Det maleriske gamle apotek med dets lindetræer og 
Ehrenreichs i 1880 opførte forretningsejendom flankerer indgangen til Lillegade. Længst 
tilhøjre er rådhusgavlen og Rundetårn.
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tagne praksis: at holde ting under åben himmel, har dog sikkert kun været 
af meget kort varighed. l hvert fald inden år 1725 er tingsforhandlingerne 
igen forlagt til rådhuset, idet tingbogen under 3. september 1725 udtryk-
kelig beretter om en berygtet voldsmand, Hans Hansen Nagelsmed, at han 
under råben og buldren gik op og ned ad gulvet i tingstuen og smøg tobak. 
Siden den tid har retsforhandlingerne altid foregået i rådhuset. Stedet for 
tingets afholdelse har altså skiftet flere gange mellem den åbne tingplads 
og salen i rådhuset, men kan i store træk og i høj grad tilnærmelsesvis 
angives sådan:

Indtil ca. år 1600: Tingplads under åben himmel.
Ca. 1600-1682: Rådhussalen.
Efter 1682 i en ganske kort periode atter tingpladsen.
I det seneste år 1725 og formentlig længe før - atter rådhuset, hvor det 

forblev.

Byens kag
På Torvet, formentlig mellem den gamle tingplads og kirkegårdsdiget stod 
byens kag. Det var det såre hyppigt brugte straffested og svarede til ordet 
skampæl. Det er et meget rammende ord, da alle beskæmmende, ydmygen-
de og foragtelige straffe fuldbyrdedes i dens skygge.

Kagen bestod af et muret fodstykke, oven på hvilken var rejst en træ-

Afsløringen af Frederik VII. statue på Grenå Torv 5. juni 1884.
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stolpe. Til denne lænkedes forbryderne under hudstrygningen. Den var med 
vilje hævet så højt over Torvet, for at alle tilskuerne ret kunne få lejlighed 
til at iagttage alle enkeltheder ved straffens udførelse, og for at eksemplet 
kunne virke afskrækkende på alle tilstedeværende.

Med velberåd hu havde man gjort kagstrygningen, altså piskningen, så 
offentlig og afskrækkende som mulig. Og det er meget rammende, når man 
over en fremstilling af kagen i en bys stadsret på latin havde prentet som 
motto: Revs dynderen foran al folket, på det de øvrige kunne gribes af 
skrækken. Fra kagen foregik al beskæmmende banlysning fra byens områ-
de, og til kagen slæbte man tyve, bedragere, skøger og ruffersker og tildelte 
dem deres straf. 

Omkring 1750 var kagens glansperiode forbi. En hel del lovparagraffer 
i Chr. V. danske lov (fra 1683), der havde fastsat kagstrygning som straf, 
forandredes efterhånden til andre straffe som tugthus og fæstningsarbejde, 
senere til vand og brød. Som følge deraf vedligeholdtes kagen dårligt og 
forfaldt tilsidst. Kagstrygningen ophævedes officielt først ved straffeloven 
af 1866. Den sidste dom til kagstrygning, der er faldet ved Grenå Ret er fra 
14. november 1839.

Gabestokken
Her i Grenå synes det, som om det fra 1750’erne har været gabestokken, 
der har overtaget kagens rolle. Byens regnskabsprotokol viser således for 
at nævne et par eksempler, at der i 1760 er udbetalt Rasmus Brøgger og 

Afsløringen af Søren Kannes statue på Grenå Torv 30. juli 1949, udført af billedhuggeren 
Johannes Bjerg.
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Gotfred Murmester 1 rdl. 4 mark for at forfærdige et muret fodstykke om-
kring gabestokken. I 1761 og 1769 foretoges atter murerarbejder på ga-
bestokken, og i 1768 er der en smederegning på 1½ rdl. for arbejde ved 
gabestokken. Endelig er i 1783 betalt 2 rdl. for at reparere foden omkring 
gabestokken.

Galgen
Medens kagen og gabestokken stod på Torvet, stod galgen, hvor forbry-
derne aflivedes ved hængning, uden for byen. Tyvhøj ved Thorsøvejen har 
uden tvivl i gamle dage været rettersted for Nørre-Herreds ting, der først 
i 1726 incorporeredes under Grenå byting. Grenå by havde derimod sit 
eget rettersted på Galgebakken eller Kongens Kilbjerg, vest for Grenå Bys 
Fælleskær, lige i udkanten af Enslev jorder. Den findes endnu aftegnet på 
Geodætisk Instituts kort. Galgebakken var efter et sagsanlæg fra de Enslev 
mænd fradømt Grenå i 1592 ved Nørre Herreds Tings dom. Gennem borg-
mester og råd indgaves derfor den nok som kendte kuriøse ansøgning til 
Kong Chr. IV. om tilladelse til at opføre en ny galge, som vi nødvendig 
behøve for os og vore efterkommere. De sidste henrettelser her ved Grenå- 
og Nørreherreds Ting skete ikke ved hængning, men ved halshugning og 
foregik på Hessel Hede tæt ved nuværende Stadionsvej. Det var morderne 

Det gamle karkteristiske, nu delvis forsvundne parti fra Grenå Torv med kirken og kastanie-
træerne i centrum og købmand Skovs maleriske købmandsgård i forgrunden. Foto ca. 1947.
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Schræms og Schattebergs i 1825 og Gjertrud Hansdattersi 1856.*)

Det ældste rådhus
Inde på selve kirkegården, i dens nordøstre hjørne og ganske tæt op ad 
Østergade lå byens gamle rådhus Det nøjagtige opførelsesår lader sig ikke 
fastslå, men må være ganske kort efter niddelalderens afslutning, forment-
lig omkring år 1550. Ebeltofts ældste rådhus var opført 1576. Den ældste 
omtalte tingbog fra Grenå byting er fra 1558, den ældste, som endnu eksi-
sterer (på Landsarkivet i Viborg), er dog først fra 1564. Altså kan ca. 1550 
næppe være forkert som opførelsesår. Rådhuset var - foruden kirken - by-
ens eneste grundmurede bygning. Det var i 2 etager med metertykke mure, 
opført af røde munkesten ligesom kirken. Om dets eksistens og beliggen-
hed har man vidst nogenlunde besked, takket være gamle beskrivelser og 
kort. Men hvor tæt det egentlig har ligget op ad kirken, fik man først at se 
i 1929, da Torvet omlagdes og man måtte grave et godt stykke ned i jorden 
af hensyn til kantstenenes anbringelse. I ca. 1 meters afstand mordøst for 
kirkens yderste støttepille fandt man da hjørnepatuet af kælderen til dette 
gamle rådhus.

Rådhusets størrelse
Ifølge taksationen i 1801 havde bygningen en omkreds af 56½ al. Længden 
har så formentlig været ca. 17 al. og bredden ca. 11 al. At dømme efter 
kortene både i Resens Atlas (fra ca. 1680) og Pontoppidans (fra.1768) har 
rådhuset haft sin største udstrækning i 
øst-vest. Men efter et ulige mere pålide-
ligt kort, nemlig landinspektør Storms 
fra 1799, har det ligget modsat, altså i 
retning syd-nord med en lille udbyg-
ning på vest i siden, således som hos-
stående udsnit af kortet fra 1799 viser. 
Denne tilbygning var af meget nyere 
oprindelse. Den anføres i brandtaksati-
onen 1801, som kirkens materialhus og 
beskrives som tilbygget rådhusets ve-
stre side. Ege bindingsværk, murtavl og 
tegltag. 3 fag. Takseret til 80 rdl. Den 

*) En udførlig fremstilling af tinget, kagen og galgen findes i Bind A I. Af de sidste henrettelser Bind 
A II.

Landinspektør Storms kort fra 1799, der viser 
beliggenheden af kirkegården. Nr. 14 er kirken, 
nr. 15 det ældste rådhus og nr. 16 det ældste 
sprøjtehus
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har altså ikke haft noget med rådhuset at gøre, men har været kirkens ejen-
dom. Rådhuset har formentlig haft indgang mod nord i gavlen eller i øst 
mod Kirke-Strædet, da begge de andre sider lå ind mod kirkegården.

Rådhusets udseende
omtales første gang i Pontoppidans Danske Atlas (1768). Der står: Rådhu-
set er en gammel og trofast grundmuret bygning, liggende ved den nordost 
ende af kirkegården. I den øverste etage er en stor sal, hvor retten holdes, 
nemlig både bytinget og herreds-tinget. Nedenunder har vægteren sine væ-
relser derhos tvende vel forsynede arrest-kamre. Men allerunderst er en 
stor hvælvet kælder. 

Går vi imidlertid lidt længere tilbage i tiden, er der ikke tvivl om, at 
arrestanterne har siddet under jorden i den store hvælvede kælder. I tingbø-
ger og justitsprotokoller bruges gang på gang ordet arrestkælderen. Hvad 
Pontoppidan tænker på med ordet velforsynede arrestkamre, er ikke helt 
klart. Muligvis tænkes på forsyning med hånd- og fodlænker. Bekvem-
meligheder som en bænk til at ligge på om natten kan vanskelig tænkes. 
Først forordningen af 1793 påbød anskaffelse af brixer eller standsenge og 
matrasser. Der er tydelige beviser i retsprotokollerne på, at der i den ældre 
tid har været i hvert fald 3 arrestkamre, hvoraf det ene var den såkaldte 
civile eller borgerlige arreste, som vist nok brugtes som en slags varetægts-
fængsel for mindre forse-
elser eller opholdssted for 
visse honnette personer. 
I retsprotokollerne er ad-
skillige eksempler på, 
at selv rådhuskælderens 
tykke mure ikke ydede 
sikkerhed nok, men at 
fanger brød ud af arrest-
kælderen. Skønt, som der 
står et sted, kielderen er 
af grundmur, langt under-
jorden og muret hvælving 
derover. Udbrud skete 

Hånd- og fodlænker med låse 
fra arrestkælderen i det æld-
ste rådhus. I midten foroven 
halsjern fra gabestokken på 
Torvet. Formindsket 9 gange. 
Findes nu i Djurslands Muse-
um.
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som regel ved, at fangerne gravede sig ud under dørkarmen til kælder-
døren. Der var ikke nogen arrestforvarer, men byens tjener, der tillige var 
vægter, skulle påse, at fangerne var rigtigt slået i jern, og at låsene var i 
orden. Fangernes bespisning, der næppe har bestået i andet end 2 måltider 
om dagen, besørgedes som regel ved akkord med en mand ude i byen.

Henmod år 1800 var rådhuset så forfaldent, at det trængte til afløsning. 
Den nye byfoged, Jacob Ågård, skriver derom: Rådhuset er yderst forfal-
dent og til vanziir for byen og arresterne ikke sikre for arrestanternes ud-
brud. På hans foranledning byggedes et nyt rådhus vestligere på Torvet, det 
nuværende, som var færdigt 1808. Det gamle Rådhus blev dog ikke straks 
nedbrudt, men henstod som materialhus m.m. og blev først fjernet i 1834.

Det ældste sprøjtehus
som var en ganske lille, ubetydelig bygning lå, som kortet viser, i kirke-
gårdens nordvestlige hjørne. Byens ældste, ganske primitive brandvæsen 
indrettedes som følge af et kgl. recr. af 25. november 1735, men sprøjtehu-
set byggedes først i 1756. Det kostede 29 rdl. 3 mark. Herom står i brand-
taksationsprotokollen fra 1861. Nr. 157 byens sprøytehus, som er bygget 
vesten for kirken ved kirke[gårds]muren på Torvet. Halvtag, tegltække og 
egetømmer. 3 halvfag. Takseres for 30 rdl.

I 1802, da byfoged Ågård kom til Grenå og straks tog fat på at foreslå 
reformer og forbedringer, havde han også øje for sprøjtehusets mangler. 
Han skriver derom: Sprøytehuset er alt for lille og kan ikke rumme den ny-

Grenå Torv ca. 1915. Fra hestekøretøjernes tid. En større foreningsudflugt starter fra Torvet.
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anskaffede sprøjte nr. 1. Da det tillige er meget brøstfældigt, trænger byen 
højligen til et nyt. Byfogedens ønske om et sådant var imidlertid forgæves. 
Man lejede i stedet husly til den nye sprøjte et sted i byens udkant. Hvor det 
var, vides ikke længere. På den måde gik det så i mere end en snes år. Hen 
mod 1830 sløjfedes en del af kirkegården på Torvets nordside, og noget af 
muren fjernedes. Det lille forfaldne sprøjtehus lå nu blottet i al sin ynkvær-
dighed. Byfogeden skrev til amtmanden, at det nu var bydende nødvendigt, 
at byen fik et større og bedre indrettet sprøjtehus. Man havde tilbud fra mu-
rermester N. C. Marthinus på opførelse af et sådant på byens torv som nabo 
til det nye rådhus. Udgiften skulle kun være 300 rdl., når murermesteren 
måtte nedbryde det gamle rådhus, der var i høj grad forfaldent, og så be-
nytte materialerne derfra til sprøjtehuset. Amtet godkendte forslaget. Det 
gamle rådhus blev nedbrudt, som foran omtalt, og et nyt sprøjtehus stod 
færdigt i 1834. Det svarede efter både byfogedcns og amtmandens mening 
ikke blot til sin bestemmelse, men var endog til ziir for byen.

Erich Hattemagers hus
Inde på kirkegården med facade mod Storegade lå i gammel tid en lille 
gård. I brandtaksationen fra 1761 står herom. B.F. no. 12: Erich Ander-
sen Hattemager hans eiende og iboende hus, beliggende tæt ved kirken, 

Grenå Torv. En celeber begravelse. Den åbne, med granpyntede ligvogn, flankeret af 6 kjo-
leklædte herrer passerer hjørnet ved Nørregade (15. maj 1930).
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væsten for tårnet. Dette hus består af 3 længder. Et forhus vendende imod 
den store gade, gammel bygning, tegltække, indrettet til stue, køkken og 
brøggers-værelser, 5 fag. Et sidehus med den ene gavl mod Torvet og den 
anden mod kirkegården, indrettet til beboelsesværelser, 7 fag. Endelig er 
en staldbygning på 4 fag i et tværhus. Takseres i alt for 140 rdl. Huset var 
noget forfaldent. Efter Erich Hattemagers død i 1784 solgtes det til kirken, 
som var pantehaver deri. Det blev nedrevet, og grunden er formentlig lagt 
til kirkegården som en meget påkrævet udvidelse. 

Sprøjtehus nr. 2
Som allerede nævnt opførtes i 1834 et nyt sprøjtehus på Torvet af materi-
alierne fra det nedbrudte ældste rådhus. Det lå tæt øst for det nye rådhus, i 
flugt med dette og var kun adskilt derfra ved et lidet Stræde. I brandtaksati-
onen anføres: En længde, 8 fag, grundmur og tegltag. Indrettet til vagtstue, 
sprøjtehus og materialkammer. 8 fag à 80 rdl. - 640 rdl. Bygningens læng-
de, målt efter bykortet, var ca. 20 al. og bredden ca. 9 al. I bygningens ene 
ende, ud mod øst indrettedes desuden en ligstue. Man havde endnu den-
gang intet ligkapel i Grenå. Ligstuen benyttedes ikke meget af byens bor-
gerskab. Man anså det dengang nærmest som en ringeagt mod den afdøde, 
når kisten ikke stod i hjemmet indtil begravelsen. Det var mest hjemløse 
personer, selvmordere, druknede eller andre ulykkeligt omkomne, som 
hensattes i ligstuen i sprøjtehuset. 

Strædet mellem sprøjtehuset og rådhuset var en yndet legeplads for by-
ens drenge, som spillede knap op mod væggene og navnlig hen mod por-
ten. Nogen egentlig beskrivelse af bygningen eksisterer ikke. Men to hånd-
tegninger, udført efter hukommelsen et par menneskealdre efter, at huset 
var nedbrudt, giver et pålideligt billede både af sprøjtehuset og Torvet. De 
er tegnet ganske uafhængigt af hinanden, henholdsvis af malermestrene 
Hartmann og Zebitz. Sprøj tehuset lå et godt stykke ud på Torvet, omtrent 
som genbo til Thykiers tømmerplads. Da Thykier i 1884 havde bygget sin 

nye, smukke ejendom i 
tømmerpladsens sydligste 
ende hen mod Torvet, var 
han ikke særlig glad for 
genboskabet. Han indgav 
derfor sammen med sine 
to naboer, købmand P. G. 

Sprøjtehus nr. 2 i linie med råd-
huset og kun skilt fra det ved en 
smal gyde. Opført 1834, nedre-
vet 1884. Tegning efter hukom-
melse af Chr. Zebitz. 
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Beyer (mod øst) og gæstgiver Fløjstrup (mod vest) et andragende til byrå-
det om, at sprøjtehuset måtte blive flyttet. De tre ansøgere tilbød at give et 
klækkeligt tilskud til udgiften ved flytningen. Da byen selv var interesseret 
i at få Torvet udvidet og huset fjernet, bevilgedes andragendet. Sprøjtehu-
set flyttedes til Nytorv uden udgift for kommunen og stod færdigt i slutnin-
gen af 1884. Ved Nytorv havde det sin plads, indtil brandstationen opførtes 
i 1909, og det gamle sprøjtehus blev nedrevet.

Kirkegården på Torvet
strakte sig, som kortskitsen tidligere viser, omkring kirken på alle sider. 
Hovedingangen har vist nok været fra vest, ud mod Storegade. Her nævnes 
i hvert fald i Kirke-ordinancen ordet Kirkegangen. Det må altså have været 
lige i nærheden af Erich Hattemagers hus. Det antages i almindelighed, at 
der også fra syd har været indgang til kirkegården, og at de to store kasta-
nietræer, som tidligere stod der, har markeret dens plads.

Det er på flere steder omtalt, at byens ældste kirkegård har ligget ved 
Bavnhøjbakkens fod, omkring den gamle kirke. Denne kirke nedlagdes i 
1558. Den brugtes altså ikke mere, men blev ikke straks nedbrudt. Kirke-
gården benyttedes ifølge traditionen længe efter at kirken var nedrevet. Det 
siges, at det nærmest var af fattige folk, som ønskede frijord.

Kirkegården på Torvet ophæves
Fra år 1822 ophørte kirkegården på Torvet med at være begravelsesplads, 
og den nye kirkegård ved Nørreport blev taget i brug. Allerede i 1805 var 

Petersens og Andreasens Musikkorps i spidsen for et festoptog passerer Torvet (13. sep-
tember 1913).
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der udkommet en kgl. forordning om, at alle købstæder, hvor man ikke al-
lerede havde kirkegård uden for byen, i løbet af 2 år skulde erhverve plads 
til en sådan. Krigen, pengekrisen m.m. bevirkede, at tiden trak ud, og først i 
1822 toges den nye kirkegård i brug. Dermed ophørte al begravelse på Tor-
vet. Ja, en del af de i løbet af det nærmest foregående halve år begravede 
lig optoges endog og førtes til den nye kirkegård.

Den nordlige del af den gamle kirkegård blev først sløjfet. I midten 
af 1830’erne blev hele den nordre kirkegårdsmur nedbrudt. Det gav som 
tidligere nævnt anledning til, at både det gamle rådhus og det gamle sprøj-
tehus fjernedes og genopstod nordligere, ud mod Mogensgade. Snart efter 
blev vist nok hele den nord for kirken liggende del af kirkegården plane-
ret og udlagt til torv. Den sydlige del blev liggende meget længere, men 
indskrænkedes til sidst til en rund, indhegnet plæne midt på Torvet. Det 
ses tydeligt på landinspektør Christensens matrikelskort fra 1868 og på de 
ældste kirkefotografier fra 1860’erne. Da Frederik VII.s statue opstilledes i 
1884, fik den plads netop på dette sted, og den sidste rest af den gamle kir-
kegård forsvandt. Derefter beholdt Torvet sit udseende de næste halvhund-
rede år. I slutningen af 1930’erne skete igen forandringer. Det begyndte 
med, at Frederik VII.s statue i 1937 flyttedes op foran rådhuset, medens 
sydtorvet indrettedes til bilparkeringsplads, og sluttede med Søren Kannes 
statues opstilling og kastanietræernes fjernelse i 1949.

Musikkorpset i spidsen for et sportsoptog passerer Torvet på vej til stadion (ca. 1938).
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Torvet som markedsplads
Under omtalen af Torvet vil det være naturligt at nævne markederne, som i 
en lang række år var de årlige glanspunkter i dets historie.

I gammel tid, mens kirkegården endnu optog næsten hele Torvet, hold-
tes markederne på Toften nord for byen, mellem nuværende Markedsgade 
og konsumtionsdiget (nu Grønlandsstien) omtrent på arealet mellem nuv. 
Thykiers Tømmerplads og det nye rådhus. Det var den senere Dyrskueplads. 
E. G. Begtrup skriver i bogen Calløe Amts Beskrivelse, 1763 følgende: 
Imellem Åstrup- og Bredstrupporten er, inden[for] byens [komsumtions]
dige eller liden vold, en stor, grøn, ubebygget plads, hvorpå i markedstiden 
qvæg og vogne holde ... Da Begtrup nu imidlertid beviselig kludrer i angi-
velsen af portenes navne, idet han anfører Nørreport og Åstrupport som to 
forskellige, men helt glemmer Dolmer- eller Vesterport, er der en mulighed 
for, at der skal stå: Mellemstrup- og Dolmerport. Men da Pontoppidans 
Atlas (1768) bruger udtrykket: Mellem Åstrup og Bredstrup porte holdes 
årlig marked, er der næppe tvivl om, at markedspladsen virkelig i de ældste 
tider har været arealet øst for Nørregade omkring Bredgade og Rosengade.

Et Grenå-marked i 1607
Herom fortælles i Severin Kjærs bog Præsten i Vejlby følgende: En dag 
i efterhøsten 1607 var der usædvanlig mange gæster i Vejlby Præstegård. 
Der var nemlig den dag marked i Grenå, og det var endnu en dragende 
nyhed at komme til marked der. Før havde Mikkels Marked været holdt 
i landsbyen Thorsager, indtil det ved et kongebrev af 5. juni 1601 blev 
forlagt til Grenå. Langvejs fra kom folk dragende til marked. Ingen ville 
gerne blive hjemme, hverken bondemænd eller adelsmænd, hverken kvin-
der eller børn, thi folk var dengang nogenlunde lige så nysgerrige som nu 
om stunder; og da der i hine dage ikke gaves fester, offentlige forsamlinger 
eller møder som nu, så skulde alle med til Mikkels markedet for at høre og 
spørge nyheder ...

Præsten Søren Qvist var ikke selv til marked, da det var henlagt til en 
søndag, ... men præstens husmand, Jesper Hovgård, kørte for præstekonen 
... Det var nu ikke for fornøjelsens skyld, for at gå om og se på stadsen i 
kramboderne eller for at komme til at hilse på og snakke med folk, at præ-
stekonen var kørt til Grenå Marked. Hun kom for at handle; og hun solgte 
da også to okser, som karlen Jep Skade havde drevet derud. Køberen var 
fogden på Katholm, Kristen Karlsen. Siden købte hun en åring [d.v.s. et-
års kvie] til at sætte på stald hjemme i præstegården om vinteren. Der var 
hverken forknythed eller mangel på omsigt hos præstekonen, hun slog sin 
handel godt af og drak lidkøb med.

Så følger beretningen om Jesper Hovgårds forsvinden og den lange 
retssag, der endte med præstens domfældelse og henrettelse.

Grenå gamle tingbøger og justitsprotokoller indeholder adskillige epi-
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soder fra markederne, men da de altså ikke knytter sig til Torvet, skal de 
ikke anføres her. 

Markederne på Torvet
Formodentlig er krammarkerne forlagt op til Torvet i tiden mellem 1830 
og 50, da kirkegården helt var nedlagt og pladsen ryddeliggjort. Af de tre 
årlige markeder var sommermarkedet det mest besøgte. Man kan uden 
overdrivelse sige, at det i ældre tid var den store årlige begivenhed i man-
ge menneskers liv. Det varede i 2 dage, og kreaturmarkedet, som stadig 
holdtes på Toften nord for Nytorv, havde dengang en ikke ringe betydning 
for handel med kreaturer. Kirketorvet var forbeholdt krammarkedet og for-
lystelserne og havde i de tider et helt andet præg end senere, omkring ved 
århundredeskifret. Dengang forsynede landboerne sig dér med en del af 
de brugsgenstande, klædningsstykker og galanterivarer, som i vore dage 
udelukkende købes i butikkerne. Men til gengæld flyttede også en del af 
byens egne håndværkere og handlende om markedsdagene op på Torvet 
og falbød deres varer fra telte og boder. De tilrejsende kræmmere var dog 
i stort flertal. Til markedet mødte skomagere, hattemagere og skrædere; 
drejere, kobbersmede, nålemagere, pottemagere og trætøjshandlere. Des-
uden kagebagere og forhandlere af spiselige sager som f.eks. røget ål, der 
fortæredes på stedet til franskbrød eller hjembragtes i knipper. Naturligvis 
var der også galanterihandlere og legetøjsboder, de såkaldte Otteskillings-
butikker. Hele Torvet fra rådhuset til kastanietræerne var inddelt i teltgader, 
hvor de forskellige boder havde deres bestemte pladser fra år til år. 

Inde i Walhallas gård var opstillet en karrusel. Således arverterer i Grenå 
Avis i 1859 en mand ved navn 
Schibler, at han ville indtræffe til 
markedet med sin solide tyrkiske 
jagt-karrusel med hjorte og løver. 
Senere anskaffede et par lokale 
folk, vist nok savskærer Lorent-
zen og drejer Bjerregård, en kar-
rusel, som i mange år havde plads 
under kastanietræerne. Det var jo 
længe før elektricitetens tid, og 
karrusellen drejedes selvfølgelig 
med håndkraft. Et par mænd gik 
på loftet, oppe under sejltaget og 
skubbede den frem, så farten var 

Høstvogn med høstpiger i optoget på 
Børnehjælpsdagen 1905 passerer køb-
mand Skovs hjørne.
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ikke overvældende! Ved siden var rejst en stang, hvorpå en ring hængte i en 
krog. Hvem, der under kørselen kunne gribe ringen, kørte frit næste gang.

Så var der også gøglertelte, hvor der optrådte stærke mænd, kæmpe-
kvinder, slangetæmmersker m.m. Som regel var der også cirkus. I 70’erne 
Gautier, senere Brødrene Overgård og Glauert. Der kom også af og til li-
nedansere. Og selvfølgelig var der, ligesom nu, lirekassemænd. Det var 
navnlig invalider fra de slesvigske krige. Så var der en skikkelse, som man 
aldrig savnede ved Grenå Marked. Det var en original, der hed Ras Gi-
voren. Han mødte med sin violin, der var indpakket i et kalveskindshyl-
ster. På maven bar han en taske, som indeholdt en mængde trykte viser, 
de såkaldte skillingsviser. Det var dels tidens aktuelle begivenheder, der 
behandledes, som regel i såre ubehjælpsomme vers: lykkelig eller navnlig 
ulykkelig kærlighed, utroskab, ja endogså 3-4 dobbelt mord. Ras Givoren, 
hvis rigtige navn var Rasmus Christensen, var født på Ramten Hede. Han 
var halvblind og gik altid med mørke briller. På Universitetsbiblioteket 
findes i samlingen af skillingsviser bl.a opbevaret en vise, hvori Ras Givo-
ren meget rørstrømsk skildrer sit eget liv. Den er optrykt i Randers Amts 
historiske Samfunds Årbog 1929.

Endelig må det tilføjes, at anholterne var faste gæster ved sommermar-
kedet. Det var den eneste gang om året, hvor de i flok og følge sejlede til 
Grenå. De kom, dels for at foretage deres nødvendige indkøb, dels for at 

Markedsscene fra Torvet ca. 1925. 
Umiddelbart til venstre for lysmasten er Professor Labris telt.
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sælge deres egne varer, skalotløg, som de dyrkede i stor mængde, dels og 
navnlig strandingsgods, som de havde tilhandlet sig ved auktionerne hjem-
me på øen.

Om markedsdagens forløb ude i byen, navnlig rundt i købmandsgår-
dene, er der fortalt en del træk under skildringen af navnlig Kruses og 
Aftenstjernen.

Markederne skifter karakter
Hen mod år 1900 skiftede markederne efterhånden karakter, teltene med 
kramvarer forsvandt mere og mere fra Torvet, og landboerne søgte til bu-
tikkerne. Det gammeldags, naive, hyggelige præg var i nogen grad borte. 
Allerede i 1882 hedder det i en lille artikel i Grenå Avis under titel Mid-
sommermarkedet i Grenå: Markederne har naturligvis ikke den betydning 
for de handlende nu som for nogle år siden, thi da kom folk til byen for at 
gøre indkøb, nu er det mere fornøjelserne, det gælder på markedsdagene. 
Engang i den rigtige glansperiode meddelte avisen, at der var talt op imod 
130 telte og boder på Torvet.

Efter århundredeskiftet var Professor Labris gøglertelt i en række år 
markedets centrale punkt. Det var knap så meget præstationerne indenfor i 
teltet som professorens rivende veltalenhed og ubeskrivelige strøm af - tit 
meget drastiske - vittigheder uden for teltet, som gjorde ham kendt her  
ved markedet og over det ganske land. Omkring ved 1925 var det forbi 
med markedernes betydning som forlystelsescentre. Det var andre fester, 
der overtog pladsen, og stedet var ikke længere Torvet, men pladsen ved 
Pavillonen.
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Grunden, hvorpå købmand Vogels hus ligger, var - som allerede nævnt - i 
gamle dage de eneste, som regnedes for at ligge på Torvet.

Ejerrækken for nærværende gård lader sig føre meget langt tilbage, og 
ejerne har næsten alle været af byens mest fremstående mænd. Her boede 
fra ca. 1670-1735 tre af byens toldere i rækkefølge. Her startedes byens 
første apotek, som imidlertid fik en krank skæbne. Her boede derefter et 
par af byens større købmænd, indtil endelig byfoged Ågård i 1804 på byens 
vegne købte gården, nedrev bygningerne og på en del af grunden lod et nyt 
rådhus opføre.

Byens ældste grundtakst af 1682 nævner på dette sted: Nr. 118.

Niels Andersen Tolders Gård
hand sielf iboer på torfuet. Kirkebogen anfører om ham, at han som enke-
mand 19. september 1683 trolovedes med pigen Karen Andersdatter, men 
hun døde 8 dage før brylluppet. Efter hans død var gården udlejet til byskri-
ver Herman Ponich og solgtes 1706 til den nye tolder Jens Rasmussen Fiil. 
Hans hustru hed Johanne Frederikke Badenhaupt. Hun var søster til kapel-
lanen Chr. Zeutens hustru, som var deres naboerske. Der er flere gange her 
i byhistorien nævnt eksempler på, at tolderen i gamle dage regnedes for en 
af byens fornemste mænd. Jeg skal her referere en lille kuriøs historie, som 
giver et levende billede af hin tids honnette ambitioner. Tolderens hustru, 
nævnte Johanne Badenhaupt, var en meget stram dame, som holdt stærkt 
på rangfølgen. Hun indsendte 28. septemder 1720 en skrivelse til atiftamt-
manden i anledning af en stor uret og fornærmelse, som var overgået hende 
- og det endda af selve byfogedens kone. 

Byfoged Blichfeld, hvis epitalium er kendt fra Grenå Kirkes våbenhus, 
havde sammen med tolderen, som var hans gode ven, på fælles bekost-
ning indrettet en lukket stol i kirken. I denne stol havde de to familiers da-
mer i nogenlunde endrægtighed siddet om søn- og helligdagene i nogle år. 
Men nu afvigte helligtrekongers dag, da tolder konen kom til kirke, fandt 
hun stolen afdelt i to rum og låsen forandret, således at hun ikke med den 
sædvanlige nøgle kunne lukke den op og komme til sæde. Hun beder nu 
stiftamtmanden om at gribe ind over for byfogden, således at hun kan få 
sin retmæssige plads igen.

Jeg må her indskyde den bemærkning, at udtrykket om, at tolder og 
byfoged i fællesskab havde ladet indrette en lukket kirkestol til deres da-

Torvet nr. 1
Ældste brandf. 1761

nr. 107
Sr. Rasmus Schifter.

Ejer 1804 købmand Chr. Holm, der nævnte år for 350 
rdl. solgte gården til Grenå Kommune, som 1805-08 på 
grunden lod opføre et nyt rådhus.
Matr. nr. 75.
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mer, ikke er at forstå således, at de lod damerne gå alene i kirke og selv gik 
på kro eller andre verdslige steder. Men sagen var ganske simpelt den, at 
kirkens ene halvdel, nemlig den syd for hoved- og midtergangen, var for-
beholdt mandspersoner og den anden halvdel kvinderne, således som det 
endnu kan ses en del steder på landet den dag i dag.

Stiftamtmanden afæskede nu byfogden en erklæring, og Blichfeld med-
delte da, at han og tolderen i 1715 havde købt det omtalte stolestade i 
Grenå Kirke for 16 mark sølv samt en lille sum ekstra for stolens indret-
ning. Deraf havde de hver betalt halvdelen. Byfogdens kone og hendes 
niece, som var i huset hos dem, og tolderkonen og hendes datter benyttede 
så denne stol i fællesskab, dog ikke uden megen knurren af bemeldte tolder 
kone, da hendes datter, som er et barn, ikke måtte sidde udenfor min bro-
derdatter, som er en fuldvoksen pige og ligeså vel en præstedatter som hun. 
Byfogden tilføjer: Min kone, som er sagtfærdig og stille af natur, holdt 
hende altid hendes mund tilgode med taushed. Men da hun nu på hellig-
trekongers dag kom i kirke og ville lukke døren i stolen til efter sig, kom 
tolder konen springende efter hende, rykkede døren op og larmede som et 
ubesindigt menneske både under sangen og under en gel af prædiken, så 
folk i kirken med forundring så efter hende. Dette hendes utilbørlige for-
hold havde byfogden vel været beføjet til at drage under rettens kendelse 
til vedbørlig straf, men for hendes mands skyld, som var hans gode ven, 

Rådhuset og købmand Ehrenreichs gård set fra kirketårnet ca. 1949.
(Rudolf Olsen Foto. Eneret).
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lod han: det henstå til videre, dog skal jeg være mig reserveret, om de ikke 
lader mig nyde fred. Da tolderen har boet her i byen i over 20 år og endnu 
intet betalt til kirken uden disse 8 mark, hvorimod byfogden yder tiende 
af 2 tdr. hartkorn og desuden har megen ulejlighed med synsforretninger 
o.s.v., så beder han stiftamtmanden at conservere ham hans ret. Hvis tolde-
rens kone vil benytte den øverste kvindestol ved altergulvet, hvorhen hun 
siden har søgt, så kan hun gerne, når hun vil betale deraf;  men at bygge et 
pulpitur for hende går ikke an, da kirken er lang og mørk og vil komme til 
at se ud som et hospital.

Hvorledes sagen endte, ved jeg ikke. Den er her gengivet efter Hübertz 
aktstykker fra Stiftamtets Arkiv. Derimod findes den ikke under nogen 
form i Grenå tingbog, hvorfor det er at antage, at stiftamtmanden på en el-
ler anden måde har fået parterne forligt. Men sagen viser med stor klarhed, 
hvor forfærdelig nøje man dengang tog det med rangfølgen: Byfogdens 
broderdatter måtte under ingen omstændigheder sidde på en fornemmere 
plads end tolderens datter.

Foruden gården ejede tolderen den bagved, fra Mogensgade til nuv. 
Markedsgade liggende Jeppetoft, som vil blive omtalt senere. Efter Jens 
Rasmussens død 5. juli 1725 solgtes gården sammen med toften til hans 
efterfølger i embedet

Mads Jensen Lysholt
Udnævnt 8. oktober 1725, død i Grenå 15. oktober 1739. Gift 1726 med 
Mette Pedersdatter Bloch fra Mariager.

Rådhuset efter at Frederik VII.s statue ved Torvets regulering i 1937 var flyttet til sin nye 
plads. Foto 1945.
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Af samtlige indbyggere i Grenå i 17 hundredårene er Mads Lysholt den, 
der har givet retten mest at bestille. Han var en renæssanceskikkelse, som 
bragte en hidtil ukendt fart over mangt og meget i denne lille by, hvor alt 
hidtil havde gået ret jævnt og sindigt Han havde en voldsom appetit på 
livet. Hans virketrang gav sig selvfølgehg først og fremmest udslag inden 
for hans eget felt: Told- og konsumtionsvæsenet, og meget lange og særde-
les mange er de processer, 
som han på embedes veg-
ne havde løbende for ret-
ten om smuglere, toldsvig 
o.l. Men han havde også 
sin næse i mange andre 
forhold, og han havde en 
utrolig lyst til at stifte splid 
og blande sig i anliggen-
der, som ikke angik ham, 
tilsyneladende kun for at 
demonstrere sin lovkyn-
dighed og overlegenhed. 

Lysholt var i begyndel-

En lille julespøg med Rådhuset, Vogels og Ehrenreichs ejendomme som baggrund.

Et blik ind i arrestgården fra 
købmand Ehrenreichs ejendom.
Foto ca. 1900.
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sen ugift og en velset gæst hos byens embedsmænd og større købmænd. 
Han kom også ofte til selskabeligheder på omegnens større gårde, bl.a. 
hos major Hoff til Hessel, som hjalp ham til købet af gården, da han et par 
år efter giftede sig. Men tolderens levevis lå langt over, hvad embedets 
indtægter kunne bære. Yderligere kastede han sig ind i mange processer, 
som kostede ham penge, således at han endogså stod i flere års restance 
med sine indbetalinger. På stiftamtmandens ordre stilledes derfor allerede 
i 1729 Lysholts gård og hele det smukke indbo, som hustruen havde med-
bragt, til auktion til toldintradernes betaling. Det hele købtes af svogeren, 
sr. Jens Lind i Mariager, som overlod ham det til afbenyttelse. Tolderens 
blev så en tid boende som lejere i gården og udstedede en lejekontrakt på 
indboet.

Mads Lysholt er en af de mest utiltalende skikkelser i byens historie. 
Ved siden af at være en meget lovklog embedsmand og en flot selskabs-
mand var han personlig utrolig trættekær, indbildsk og brutal. Han var en 
svindler over for sine mange kreditorer, en lovtrækker og en pralhans over-
alt, hvor han viste sig, og en modbydelig hykler i de mange indlæg, som er 
bevaret fra hans hånd.

Mads Lysholt døde i en ung alder midt i sine processer og gældsaffærer. 
Der er ingen tvivl om, at med undtagelse af de skuffede og bedragne kre-
ditorer, har alle i Grenå draget et lettelsens suk, da døden endelig i oktober 
1739 indhentede denne store urostifter og kværulant efter hans 14 årige 
embedstid i Grenå.

Gården var forlængst gået over til pantehaveren, major Henrik Hoff til 
Hessel, som i forvejen ejede mange ejendomme i Grenå. Den solgtes i 
1745 til byens unge, nye apoteker

August Ludvig Steube.
Han indsendte i oktober 1744 fra sin fødeby Fredericia hvor han da var 
bosiddende, en ansøgning til stiftamtmanden over Århus Stift og udbad sig 
dennes gunstige erklæring om en ansøgning, som han agtede at indsende 
til kongen om tilladelsel til at nedsætte sig som apoteker i Grenå. Han må 
formodentlig have fået en god anbefaling, idet han allerede 14. december 
1744 fik kgl. bevilling som apoteker i Grenå, da mange af byens indvåne-
re, rejsende såvel som andre omliggende byer ønsker gerne et apotek ved 
hånden at have. Bevillingen såvel som de første 30 [vidtløftige] artikler af 
Forord. af 4. december 1672 ang. apoteker i Danmark og Norge læstes på 
Grenå byting 14. juni 1745. Steube købte straks gården og indrettede så her 
Grenå bys første apotek. Som han selv vedn senere lejlighed skriver ved 
andres hjælp og med store besværligheder og bekostninger, men kom der-
ved i så stor gæld og vidtløftighed, at han ikke kunne redde sig ud deraf. At 
starte et apotek på bar bund med alt, hvad der - selv i de tider - hørte med, 
var langt over den unge Steubes økonomiske evner. Indtægterne var alt for 
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små, og panteprotokollerne viser, at han måtte gøre lån på lån og pantsætte 
alt hvad han ejede. I 1748 indsendte han end også ansøgning til kongen om 
et lån af den kongelige kasse, men forgæves. Så måtte han opgive håbet 
om at drive apotek i Grenå. Han søgte og fik tilladelse til at måtte overføre 
privilegiet til Århus, hvor der ganske vist i forvejen var et apotek, men til 
gengæld et meget større indbyggertal. I 1750 forlod han Grenå og rejste til 
Århus, hvor han oprettede et nyt apotek i Basballes Gård på Vestergade. 
Heller ikke det gik efter forventning. I 1756 var Steube fallit. Han rejste til 
København, hvor han døde. Ved sin død benævnes han som forhenværende 
feltapoteker. Så trange var kårene for den mand, der oprettede både Grenå 
Engle Apotek og Århus Svane Apotek. Først i 1756 oprettedes atter et apo-
tek i Grenå. Denne gang i Søndergade (nuv. nr. 5). 

Gården på Torvet var et par år udlejet, men solgtes i 1753 til Jens Se-
verin Hadslund, daværende købmand i Grenå, senere forpagter af Ingvor-
strup. Den benævnes i skødet som: min tilhørende gård med gårdsrom, 
fortog, træer og indplanchet [d.v.s. indhegnet] haugested på nordre side af 
Torfvet. 43 Gulf [d.v.s. Fag] huus, teglhængt, forsikret i Hobro Brandkas-
se for 500 rdl. dog at leieren, hr. byfoged Bager, må blive boende der til 
næste miehaelisdag. Købesummen var 
kun 200 rdl.

Ved brandtaksationen 1761 var eje-
ren

Rasmus Andersen Schifter.
Født januar 1724 på Strandkiersholm 
ved Rygård Strand, begravet 28. juni 
1797 (73½ år gl.). Borgerskab som køb-
mand og skipper i Grenå 17. april 1748. 
Gift 1). Kirstine Rasmusdatter Mau, be-
gravet 12. december 1770, (33 år gl.) 
Gift 2) Anne Ulriche Munch, begravet 
26. oktober 1780, (29 År gl.).
Rasmus Schifter var af meget velståen-
de og anset familie og selv en særdeles 
dygtig mand, der drev en stor forret-
ning. Allerede i 1758 var han byens fjer-

Agent Rasmus Møllers gravsten på Grenå Kir-
kegård, som vist nok oprindelig er rejst over 
svigerfaderen, Rasmus Schifter, men - forsynet 
med ny navneplade-, fiyttet derud fra den gamle 
Kirkegård på Torvet.
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destørste skatteyder og svarede i byskat den svimlende sum af 1 rdl. 3 mark 
8 sk. Højest på skattelisten stod købmand Christopher Broch, som havde 
opført og ejede nuv. Købmand Skovs Gård på Torvet, med 2-1-8. Næst-
højest købmand Rasmus Juul, som havde opført og ejede gården på Søn-
dergade, hvor nu købmand Otto Sechers 
Gård ligger, med 2-0-0 og tredjehøjest 
købmand Jens Høy, hvor nu Lillegade 
nr. 44-46 (nu snedkermester Andreasen) 
med 1 rdl. 4 mark 0 sk. Rasmus Schifter 
var i en række år konsumtionsforpagter 
og vistnok en af byens eligerede mænd. 
Uagtet hans navn træffes gang på gang i 
justitsprotokollerne og altid på en sådan 
måde, at det giver indtryk af, at han var 
en af byens mest ansete mænd, og uagtet 
han ikke slet og ret benævnes købmand 
og skipper men negotiant, er der faktisk 
ikke meget rent historisk stof at notere 
om ham. Af hans 2 døtre af første ægte-
skab var Else gift med organist Rempte. 
Hun er omtalt flere gange i nærværende 
bog. En anden datter var gift med i agent 
Rasmus Møller. Deres meget smukke 
gravsten, der vist nok oprindelig var rejst 
over Rasmus Schifter, findes endnu på 
Grenå Kirkegård, tæt ved indgangen. Rasmus Schifters sidste efterkommer 
i Grenå, til hvem han var tipoldefader, var bødker Emil Madsen, som døde 
4. oktober 1939. Ved Torvets gennemgribende regulering i august 1938 
kom - sammen med mange andre - også Rasmus Schiffters velbevarede 
kisteplade for dagens lys. Den opbevares nu på Djurslands Museum. Dens 
indskrift er følgende:

Alle de Forandringer, som hændes os i dette Liv ere ej / andet end Led 
af Forsynets Førelse i vor Opdragelses / Stand her neden for at danne os til 
vor sande / Bestemmelse her oven til det bedre Liv, / Således handlede den 
Al-viese og Ævig goode Gud / med den i Live /

Velædle Højfornemme
Hrr. RASMUS ANDERSSØN SKIFTER

født ved Ryggårdstrand in jan. 1724, / som efter sin Lyst blev an-
bragt ved Søemandsskab / og derved vexelviis heldig. / Nedsatte sig som 
Kiøbmand i Greenåe Ao. 1757 / og i 2de Ægteskaber med forben i Gud 

hensovende /

Jacob Ågård. 
Byføged i Grenå 1802-1852.
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Velædle og Dyyd-ziirede
Damer KIRSTINEJ MAU og ANNE ULRICHE MUNCH

avlede 8 Børn, af hvilke 2 Sønner og 2 Døtre / efterlevende takker Ham for 
Fader Omhu efter Muelighed./ Ærlighed i Handlinger og Ordholdenhed i 
Løfter / hædrede hans Navn og Rygte; / Umisundelig over andres Fortrin, 
ej foragtelig / imod de Ringe og ej stolt af Lykkens Medhold /og uforsagt i 
megen Modgang hensled Han sine Dage jævnt uden Bram, / Giennem det 
Heele mærkede man efterhånden Hans / Dannelse til en kommende Ævig-
hed, hvortil Han indgik /ved en forhåbed salig Døød; der skeede den 24. 
[Juni] 1794, gammel næsten 73½ År.

 Hvor good er vHerren som vil [lede] Tænk da, O! Ven, som: er i Live,
 Os Skridt-viis efter skiulte Plan.  Ved hver Omskiftelse, som skeer,
 Vi fåer måskee, hvad vi vil beede,  Den Medgang eller Modgang blive,
 Men og hvad Sindet trykke kand;  Troe. den til Din Forbedring skeer,
 Dog alt til vor Forbedring skeer,  At Du kand slutte Reisen vel
 Den Tænkende det vel indseer.  Er Tiidens Medbørs (?) Store (?) Held.,

Efter Rasmus Schifters død solgtes gården i 1797 til Niels Jensen Fis-
cher, som ejede og beboede gården Hesseldal i Gammel Sogn, og derfor 
bortlejede nærværende gård. Et par år efter, da både han og hans hustru var 
døde, solgtes gården i 1799 til købmand Christian Holm, der ejede flere 

Udsigt over Torvets sydside kort før 1870. Fra venstre: Nuværende Andersens Restauration, 
Kastanietræerne, nuv. Købmand Skovs Gård, en have på hjørnet af Kannikegade, hvor nu 
gas- og vandmester Sørensens ejendom er opført. Modstykke til foregående.
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gårde her i Grenå, men sad i meget dårlige økonomiske forhold. Af ham 
købte så endelig byfoged Ågård i 1804 på byens vegne hele ejendommen 
med henblik på at nedbryde bygningerne og opføre et nyt rådhus på grun-
den.

Jacob Ågård
var blevet udnævnt til Byfoged i Grenå i 1802, kun 25 år gammel. Han 
mødte i sit nye virkefelt med friske øjne og var ikke længe om at at opdage, 
at der var adskillige forhold i Grenå, som trængte til forandring. Det traf 
sig således, at der netop i de år blev udgivet et stort topografisk værk i 6 
bind om Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. Udgiveren var professor i 
landøkonomien, Gr. Begtrup. Til dette Værk, der omfattede langt mere end 
titlen angiver, skrev den unge byfoged en skildring af Grenå by, dens til-
stand og dens mangler. Det blev faktisk en slags program for Ågårds virke 
i de næstfølgende mange år. En af de første opgaver, han satte sig, var opfø-
relse af et nyt rådhus, eftersom det gamle var yderst forfaldent og til vanzir 
for byen, og arresterne desuden ikke var sikre for arrestanternes udbrud. 
Sammen med de fire eligerede borgere, som dengang udgjorde borgerska-
bets hele repræsentation i bystyret, gjorde han derfor straks forberedelser 
til at skaffe byen et nyt rådhus. I den anledning skrev han til amtmanden, at 
købmand Chr. Holms gård vestligst på Torvet, lige op ad Lillegade var det 
eneste sted, som egnede sig til at bygge et rådhus på. Og da gården ganske 

Udsigt ned over Torvets sydside umiddelbart før det sidste af de engang så mægtige kasta-
nietræer måtte falde. (Foto efterår 1949).
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kort efter stilledes til auktion, købte byfogeden den altså på byens vegne 
for 350 rdl. plus omkostninger.

Brandtaksationen fra 1801 bekræfter, hvad også bykortet røber, at det 
har været en meget stor gård, der foruden et forhus på 12 fag bestod af ikke 
mindre end 5 sidehuse og tværbygninger og en stor have. En af bygnin-
gerne var endda i 2 etager. Det hele kompleks, der var gammelt og forfal-
dent, blev nedbrudt, og kortet viser, at en ganske betydelig del af arealet 
både imod syd og mod øst blev udlagt til udvidelse af Tovet.

Man indgik til kongen med andragende om af den kgl. kasse at få et lån 
på 5.000 rdl. til opførelse af et nyt råd- og arresthus, og ved kgl. resolution 
af 3. august 1804 blev dette lån allernådigst tilsagt.
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Rådhusets bygmester, Just Møller, var en forholdsvis ny mand i byen. Han 
var født ca. 1744 og uddannet som snedker og tømrer. Han havde boet for-
skellige steder i Randers Amts østlige del. En tid i Fjellerup, et par gange i 
Ebeltoft og et par gange i Grenå. Hans skiftende opholdssted står vist nok i 
forbindelse med hans arbejde. Han havde i 1803 købt en gård i Grenå, nuv. 
Storegade nr. 34, hvor han er omtalt og hvortil henvises.

Just Møllers jævnaldrende var Anders Kruuse, en af samtidens mest 
udmærkede og anerkendte bygmestre i Jylland. Han var født i Horsens, 
uddannet på akademiet og flyttede derefter tilbage til sin fødeby, hvor han 
øvede sit livsværk. Tiden 1780-1800 var den store byggeperiode i Horsens, 
hvor næsten alle datidens velhavende købmænd lod deres gårde ombygge, 
i de fleste tilfælde med Anders Kruuse og hans ven J. Hiernøe som arkitek-
ter. Omkring år 1800 var bogstavelig hele bykernen i Horsens ombygget i 
nyklassisk stil (empire). Også i Vejle, hvor en omfattende brand i 1786 hav-
de ødelagt store dele af byen, opførte Kruuse og Hiernøe de fleste af de nye 

Det nye rådhus

Rådhussalen, som formentlig indrettedes til mødesal i 1838, da de eligerede borgeres rådgi-
vende forsamling afløstes af en virkelig kommunalbestyrelse. (foto 1936).
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bygninger. De var alle i samme stil, men dog indbyrdes forskellige. Kruuse 
forstod at variere facaderne på sine købmandsgårde med livlig fantasi. 

Også i Århus ombyggede Anders Kruuse mange bygninger, men som 
hans hovedværk regnes opørelse af Nørrejyllands Tøjhus i Randers (1801). 
Foruden disse mange købstadbygninger byggede eller ombyggede Anders 
Kruuse en lang række jydske herregårde og foretog adskillige indgriben-
de restaureringer og ombygninger af kirker. Kunstforstandige folk omtaler 
Kruuse og Hiernøe som to af datidens ypperste bygmestre og nævner An-
ders Kruuse som nyklassicismens førende navn i Jylland. Han videreførte 
smagfuldt og på fuldt personlig måde stilen i nyklassicismen i dens ende-
lige form, empiren. 

Til ledelsen af disse arbejder har han selvfølgelig i høj grad anvendt 
betroede medarbejdere. En af disse har ganske sikkert været Just Møller, 
som derfor senere i sine egne arbejder er stærkt påvirket af sin fremragende 
mester. Just Møller ombyggede bl.a. Ebeltoft Kirke (1790), opførte rådhu-
set i Grenå (1805-08), herregården Lykkesholm (1804) og Søndermølle 
gårdens hovedbygning (ca. 1803).

Om Grenå Rådhus siger museumsinspektør, cand. mag. Niels Jensen 
bl.a. I næsten alle forhold viser det lille nydelige rådhus slægtskab med den 
fra Horsens kendte arkitekt A. Kruuses bygninger, selv et så specielt led 
som triglyphilastren genfindes. Facaden er strengt symmetrisk ordnet med 
frontispice over midten og smalle hjørnepilastre.

Det nye rådhus kom til at bære byens våben og årstallet 1805. Imidlertid 
varede det et par år, inden det blev fuldført. Endnu i maj 1807, da de sidste 
1.000 rdl. af lånet i den kongelige kasse udbetaltes, anføres i panteobliga-
tionen, at bygningen endnu er under arbejde. Just Møller døde 10. februar 
1808, og den sidste rest af byggesummen udbetaltes til hans enke.

Rådhusets udseende og indretning
For sammenhængens og oversigtens skyld nødes jeg her til at gentage ho-
vedtrækkene af, hvad jeg i anden sammenhæng har skrevet om denne sag. 

Det nye rådhus var i 2 etager ligesom det gamle, men facadens længde 
var 36 al. Det var altså dobbelt så stort som det forrige. I nederste etage 
var der efter byfogedens beskrivelse 6 gode, sunde, lyse og sikre arrester 
samt et værelse og et køkken til arrestforvareren. Navnlig ordet sikre er 
godt, thi fra den gamle arrestkælder var det adskillige gange sket, at fan-
gerne var brudt ud. Det blev forresten også tilfældet i det nye hus. Det er 
værd at lægge mærke til, at arrestforvarerens lejlighed bestod af 1 værelse 
med køkken. Det var ikke overvældende, men lige så meget som adskillige 
mennesker i Grenå måtte nøjes med den gang.

I øverste etage var en rummelig sal, et værelse til de eligerede mænds 
forsamling, et rummeligt værelse til Grenå byting og Nørreherreds set, et 
arkivkammer og desuden et par småkamre, hvoraf det ene benyttedes til 
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den del af borgervæbningens armaturs opbevarelse, som af byen er an-
skaffet“. Byggesummen blev i alt ca. 5.164 rdl., altså lige præcis, hvad 
overslaget lød på. Dertil kom byggegrunden, som ved auktionen var købt 
for 350 rdl.

Rådhussalen var til at begynde med slet ikke samlingssted for byens 
styrelse. Det var da også ganske unødvendigt at benytte en sal dertil, da 
styrelsen kun bestod af 3 mand: Byfogeden og de eligerede borgere, først 
4 i tal, men allerede i begyndelsen af århundredet kun 2. Derimod var råd-
hussalen i de nærmest påfølgende halvhundrede år byens eneste offentlige 
større sal. Foruden som festsal ved officielle lejligheder brugtes den til 
borgerskabets baller og selskabeligheder. I den fandt spisninger og dilet-
tantkomedier sted. I den holdtes velgørenhedsfester og bazarer. Og de ær-
værdige mure har så mangen en gang ved det spæde lys fra de blafrende 
vokskerter - eller vel i almindelighed ganske simpelt tællelys set blomsten 
af borgerskabet samlet i festligt lag. Alt imens vægteren med kabus på ho-
vedet og med morgenstjernen i armen - således som den endnu findes på 
byens museum - nede på Torvet holdt Øje med, at de jævne borgere, som 
i måbende undren så op mod de oplyste rådstueruder, holdt sig i tilbørlig 
afstand. Når så spisningen var forbi og kogersken, madam Baggesens ud-
mærkede retter var vederfaredes retfærdighed, faldt der altid bagefter en 
bid af til vægterne.

l Rådhussalen holdtes efter napoleonskrigens afslutning en større høj-
tidelighed, hvor man mindedes de under krigen faldne, og hvis indtægt 
gik til bedste for de faldnes efterladte. I rådhussalen fejrede borgerskabet i 
1852 byfoged Ågård ved hans 50 års embedsjubilæum. Fra rådhusets vin-

Communalbestyrelsens underskrifter 31. januar 1842. Ågård (byfoged), O. B. Kruse (køb-
mand), H. Hartvigson (købmand), Bræmer (guldsmed), J. A. Møller (købmand), Osterman 
(skomagermester).
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duer gav den efterfølgende byfoged G. Nyeborg i 1864 borgerskabet den 
tunge meddelelse om forholdsreglerne ved byens besættelse af tyskerne.

Nede i rådhusgården var der gymnastikplads for skoledrengene. Skolen 
lå den gang, hvor nu købmand Ehrenreich bor og var altså rådhusets nær-
meste nabo. Når der kom beridere til Byen og gav forestilling, opstilledes 
teltene i rådhusgården. Det samme gjaldt menagerier og karrusel. Og når 
linedansere optrådte, og det foregik altid i det fri, så spændtes tovet fra kir-
ketårnet over til arrestgården senere over til Jacob Møllers købmandsgård 
på hjørnet af Storegade.

Engang sidst i 50’erne opførte byens matador og daværende førstemand, 
købmand J. N. Winding en stor sal i forbindelse med Gæstgivergården på 
Storegade. Det er den nuværende oræstegård. I slutningen af 60’erne byg-
gede samme Winding Hotel Dagmar. Også Skandinavien omlavedes ved 
den tid. Begge disse hoteller havde festsal. Fra slutningen af 50’erne var 
derfor selvfølgelig omtrent alle fester, baller og andre fornøjelige sammen-
komster forlagt fra den alt for lille rådhussal til et af disse steder.

Rådhuset på Torvet og den i 1879 opførte arrestbygning. I vinkelen mellem de to bygninger 
ses det famøse Rundetårn, som i sin tid, førend toiletterne ved Mogensgade indrettedes, 
forvoldte Byrådet stor hovedpine. (Foto ca. 1915).
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En særlig arrestbygning
Rådhuset, der, da det byggedes, var fuldt tidssvarende, viste sig efter en 
række års forløb at have en del mangler og navnlig alt for lidt plads. Sær-
lig galt var det med arrestlokalerne, der både var for få og for små. I 1871 
bestemte justitsministeriet derfor, at der skulle træffes indledende skridt til 
afhjælpning af disse ulemper, og byråd og amtsråd udnævnte hver 3 repræ-
sentanter til at undersøge sagen.

Man enedes om at anbefale en af arkitekt Arboe forfattet plan, hvor-
efter der skulle opføres et nyt råd-, ting- og arresthus til en overslagssum 
af 40.867 kr. og således, at det hidtidige rådhus, der altså skulle nedrives, 
ansattes til 10.000 kr.s værdi. I byggeudgiften skulle amt og kommune 
deltage efter forholdet 2/3 og 1/3 og vedligeholdelse og øvrige fællesudgifter 
fordeles efter forholdet 5/6 og 1/6.

Grenå Byråd erklærede sig i mødet 15. maj 1873 villigt til at gå ind på 
denne plan, men hævdede, at bygningen skulle ansættes til 14.000 kr. Da 
amtsrådet ikke ville gå ind herpå, strandede planen. Så nær var det altså 
ved, at den smukke, lille bygning var blevet nedrevet allerede i 1870’erne.

Amtsrådet havde så planer 
fremme om at opføre et særligt 
ting- og arresthus for landjuris-
diktionen alene. Overvejelser på 
i flere år, men førte ikke til no-
get. I 1878 bestemte ministeriet, 
at sagen måtte have en ende, og 
at en afgørelse skulle træffes i lø-
bet af et år. Amtmanden stillede 
forslag om, at råd- og tinghuset 
fra 1805 skulle bevares og kun 
en arrestbygning opføres. Denne 
bygning skulle bekostes af Grenå 
by alene, og byen altså være ene 
ejer af den. Til gengæld skul-
le amtet  svare en vis nærmere 
fastsat leje og deltage i udgiften 

En af mindedagene i rådhusets historie, 
2. august 1933. Kong Chr. X forlader 
bygningen efter et besøg. Til venstre 
overbetjent Bendt. 
Læg mærke til den lille triglyf oven over 
pilastren til venstre for døren, lige foran 
årstallet. Det er en gentagelse af selve 
facadens hjørnepilastre.
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til arrestforvarerens løn 
o.s.v. Amtet tilbød at kau-
tionere for det til opførel-
sen nødvendige lån. By-
rådet gik ind på forslaget, 
dog med nogle ændringer, 
nærmest af økonomisk 
art. Man vedtog samtidig 
at søge amtets kaution 
for så stort et lån, at man 
samtidig kunne opføre en 
hårdt tiltrængt fattiggård. 
Amtet gik ind på at kauti-
onere for et lån på 27.000 
kr. til det samlede foreta-
gende. 

I løbet af det følgen-
de år opørtes da efter ar-

kitekt Arboes plan den nye arrestbygning umiddelbart nord for rådhusets 
østgavl. Omkostningerne beløb sig til 18.583 kr. Samme år og i samme 
plan byggedes fattiggården, beliggende ud mod markerne bag Nørregade 
(nuv. Rosengade). 

Dermed skete altså en betydelig forandring i rådhusets indre indretning: 
Arrester, og hvad dertil hørte, flyttedes fra rådhuset til den nye bygning. 
Arrestforvarerens lejlighed blev betydelig større, og i stueetagens vestlige 
del indrettedes lokaler til forligskommissionen m.m. Rådhussalen foroven 
var forlængst taget i brug til byrådssal, vist nok allerede da de eligerede 
mænds institution i 1838 afløstes af borgerrepræsentationen eller i hvert 
fald, da dens møder blev tilgængelige for offentligheden.

Retsreformen af 1916
I ca. et århundrede var tådhuset, dette borgernes hus, det samlende midt-
punkt for byens offentlige liv, for kommunens styrelse og administration, 
for lov og ret, for politi og domstol. Retsreformen af 11. april 1916, som 

En anden mindedag i rådhusets 
historie, 5. maj 1945. Borgme-
ster Pallesen taler - formidda-
gen efter Tysklands kapitulati-
on og Danmarks befrielse - fra 
rådhus vinduet til den på Torvet 
forsamlede store folkeskare.
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skilte domsmagten fra politiet og fra den kommunale administration, hav-
de nær givet anledning til, at der var sket forandringer i rådhusets ydre. 
Det hindredes dog ved, at der i 1915 indrettedes administrationskontor i 
et par lokaler i den tidligere private realskoles bygning, som byen ejede, 
og politistation i lejede lokaler på Østergade. I 1923 indrettedes en sær-
lig administrationsbygning i et lille hus på Mogensgade, som byen havde 
købt. Endelig opførtes så i 1936 på Nytorv en ny, tiptop moderne admi-
nistrationsbygning, i realiteten et nyt rådhus. Derhen forlagdes byrådets 
forhandlinger og hele den kommunale administration, således at råhuset på 
Torvet siden den tid har været forbeholdt retsplejen og domsmagten. Den 
tidligere byrådssal, som nu står tom, har bl.a. været benyttet til en række 
maleriudstillinger.
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Hovedparten af det store areal, som ligger mellem Torvet og Mogensgade 
mod syd ogMarkedsgade mod nord, udgjorde fra ældgammel tid en toft, 
på 2½ td. land [ca. 13.790 m2], som kaldtes Jeppetoften eller Jeppehaugen. 
Ordet hauge, altså nu have, brugtes i fortiden om en lille toft eller eng. Til 
eksempel kan nævnes Østerhauge, som var farver Jahnsens eng mellem 
nuværende Kannikegade og åen, eller Posthaugen, som var den eng, der lå 
mellem Vestergade og åen (vestre del af skolens nuværende sportsplads).

Jeppetoftens udstrækning
Jeppetoften omfattede de grunde, hvorpå følgende nutidsejendomme lig-
ger: (Se kortet næste side).

Torvet nr. 3 (matr. nr. 188) A/S Thykier. Hovedbygningen.
Torvet nr. 5 (matr. nr. 184 a) Den vestlige del af bankens areal.
Nørregade uden nr. (matr. nr. 184 d) Øvlesens have.
Nørregade nr. 1 (matr. nr. 184 b) nuv. præstebolig.
Markedsgade uden nr. (matr. nr. 190) Thykiers gl. Tømmerplads.
Markedsgade nr. 13 (matr. nr. 192) Thykiers pakhus med tilhørende 

Grunde.
Mogensgade nr. 4 (matr. nr. 191 a) tidl. Fløjstrup nu Kjølhede.
Mogensgade nr. 6 (matr. nr. 191 b) tidl. H. Pedersen nu S. Sørensen.
Mogensgade nr. 8 (matr. nr. 201) tidl. P. Bilde nu Alb. Bilde.
Mogensgade nr. 10 (matr. nr. 290) tidl. J. H. Bager nu H. C. Sørensen. 
Navnet Jeppetoften har været i brug helt op i den nyere tid. Det an-

vendtes f.eks. til stadighed af afdøde Fr. Thykier, hvis hus, gård og ældste 
tømmerpladser netop var beliggende på grunde, der var en væsentlig del 
af Jeppetoften.

Navnets oprindelse
går flere århundreder tilbage. Det stammer fra en mand ved navn Jep An-
dersen Liustrup (eller Lyvstrup). Han ejede en stor gård ved Nørregades 
vestre side. Den kaldtes både i folkemunde og i retslige dokumenter Jeppe-
gården. Jep Lyustrups Gård og Ejendom på den nørre Gade nævnes før-
ste gang i tingbogen 12. oktober 1635. Året efter nævnes Jep som en af 
synsmændene over den da fuldkommen forfaldne præstegård på Østerga-
de, som forresten kort efter, nemlig i l649, fortæredes af en kæmpebrand, 
hvorved blandt meget andet også kirken brændte.

Jeppetoften
Matr. nr. 184 a-b-c-d, 188, 190, 192, 200, 201.
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Udsnit af P. J. Hjorts bykort signeret 1822. Kortet må i virkeligheden være opmålt en snes 
år før og er uden tvivl kopieret efter landinspektør Storms kort fra 1799. Det ses tydeligt 
af, at det nye rådhus fra 1805 ikke er indtegnet derpå, men dets beliggenhed kun antydet 
ved påskrift af ordet Rådhus. Den store, åbne plads nord for Mogens Gyde er Jeppetoften. 
Originalen i det kgl. Bibliotek.
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I 1639 var Jep Liustrup af kæmneren, som optrådte på byens vegne, 
indstævnet for tinget. Anledningen var, at hans vest for gården liggende 
toft mod syd grænsede til byens jordstykke ved Torvet, det vil temmelig 
sikkert sige den gamle tingplads. Han beskyldtes for uretmæssig at have 
tilegnet sig noget af denne jord. Jep Liustrup tilbyder ved den lejlighed at 
fremlægge skøder og brev på hans haugested, som strækker sig til byens 
ejendoms nordre ende. Dersom det derved befindes, at han haffuer inde-
lucked noget af byens jordsmon imod borgmester og råds minde, videre 
end som skiøderne omformelder, - så forpligter han sig til straks igien at 
udlægge og stille dennem tilfreds på byens vegne. Byens ældste grundtakst 
fra 1682 nævnes på Nørregades vestre side en stor gård, som ejes af velbår-
ne hr. Jørgen Scheel til Broholm, men beboes af Jep Liustrups enke. Grev 
Scheel må altså have købt gården efter Liustrups død.

Ejerrækken
Jeppetoften er før år 1700 blevet solgt til tolder Jens Rasmussen Fiil. Den 
fulgte efter hans død de følgende ejere af hans gård og tilhørte i en menne-
skealder købmandsslægten Broch på Søndergade, først Christopher Broch, 
siden sønnen Thyge Broch. Sidstnævnte afhændede i 1772 alle sine arvede 
ejendomme i Grenå. Jeppetoften købtes af købmand Søren Mau, Lillegade 
(Aftenstjernen). Den benævnes udtrykkelig som en indheignet toft eller 
hauge, Jeppehaugen kaldet, som består af 2½ td. land. I handelen medfulg-

Udsigt over Torvet i 1860’erne efter en gammel håndtegning af maler E. Hartmann. Til ven-
stre ses et stykke af rådhuset samt det i 1884 nedbrudte sprøjtehus. Til højre og i baggrun-
den ligger Jacob Møllers tømmerplads på Jeppetoften, som senere købtes af Fr. Thykier. 
Den var fyldt med tømmerskure og bræddestabler. Kun nordligst på pladsen var en lang lav 
enetages bygning, som i omdannet skikkelse ligger der endnu.
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te desuden Jeppeladen, en længe af den oprindelige gård, samt et hjørnehus 
op mod Torvet. Det hele solgtes for et auktionsbud på 210 rdl. Det vidner jo 
i høj grad om pengenes daværende høje købeevne, at et areal på ca. 13.790 
m2 samt 2 bygninger beliggende lige tæt ved byens midtpunkt kunne købes 
for godt 200 rdl.

Efter købmand Maus død solgtes det hele atter samlet i 1797 til Laurits 
Jespersen, forpagter af Ørbækgård, som hørte under Grevskabet Scheel (nu 
Sostrup). Jespersen, der var ex. jur. og captain ved landeværnet, blev senere 
godsforvalter og birkedommer på Scheel. Han var en mand med stor for-
retningssans og udpræget administrationsevne. Han ejede flere ejendomme 
i Grenå.

Efter Jespersens død solgte arvingerne i 1830 huset og toften til Han-
delshuset Ree & Co. i Randers for 450 rdl. Dette firma, der var et af Jyl-
lands største, ejede i en periode adskillige Grenå ejendomme, som dels 
udlejedes, dels videresolgtes. Bl.a. ejede firmaet fra 1829-41 nuværende 
Købmand Skovs Gård på Torvet, som var udlejet sammen med deres Han-
dels-Commerce i Greenå til købmand H. Hartvigson, der i 1841 købte hele 
foretagendet, Jeppetoften indbefattet. I 1845 solgte han alt til et andet stort 
handelshus, J. H. Agerup i Århus.

Torvet i 1953. Modstykke til tidligere billed. I midten ses bygningen, som Fr. Thykier i 
1884 lod opføre i tømmergården på Jeppetoftens sydside, ud mod Mogensgade. Også den 
del af bankbygningen, som ses yderst til højre i billedet, ligger på en parcel af Jeppetoften.
(Stenders Forlag. Eneret.)
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Udstykningen af Jeppetoften
1) Allerede i 1839 havde Ree & Co. afhændet bygningen på hjørnet af Tor-
vet samt ca. 4.000 kvadratalen af toften til møller J. P. Rødkjær på Søndre 
Mølle, som i 1847 videresolgte det købte til købmand Joh. Chr. Seeher, der 
opførte en købmandsgård på hjørnet, hvor nu banken ligger.

2) I 1847 solgtes dernæst en stor parcel af toften bagved rådstuen, d.v.s. 
grunden, hvorpå nu A/S Fr. Thykiers bygning ligger. Køberen var J. A. 
Møller, der havde købmandsforretning på Torvets modsatte hjørne ved 
Store gade, og som indrettede det købte til tømmerplads.

3) Endelig opførte købmand J. N. Winding, som havde afløst firmaet 
J. H. Agerup, omkring 1851 et stort 2 etages pakhus ud mod nuværende 
Markedsgade og udskilte denne grund som en selvstændig pareel (matr. 
nr. 192). 

Jeppetoften med omgivelser. Udsnit af landinspektør Christensens matrikelskort fra 1868. 
Toften er indrammet med skraverede linier. Matr. nr. angiver de parcelIer, hvori Jeppetoften 
efterhånden deltes.
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4) Resten af arealet ud mod Markedsgade, altså den nuværende ældre 
tømmerplads (matr. nr. 190 på ca. 1.600 m2), solgtes i 1863 efter Windings 
fallit af auktionsretten til købmand Adolf Lyngbye. Så er der blot tilbage 
at omtale

Arealet ved Mogensgade
Det deltes af Winding i 3 parceller, som i løbet af 1850’erne bortsolgtes:

5) Mogensgade nuv. nr. 4+6 til Niels Nielsen Væver (matr. nr. 191 a+b 
nu henholdsvis Kjølhede og ølhandler Sørensen.)

6) Mogensgade nuv. nr. 8 til P. Larsen Bager (matr. nr. 201 nu Alb. 
Bilde.)

7) Mogensgade nuv. nr. 10 til daglejer Peder Madsen (matr. nr. 200 nu 
H. C. Sørensen.)

Jeppetoften samles atter
I 1869 solgte købmand J. A. Møller sin købmandsgård på hjørnet af Torvet 
og Storegade til Frederik Thykier. I handelen medfulgte tømmerpladsen i 
Jeppetoften. Thykier specialiserede sig snart som tømmerhandler, solgte i 
1884 købmandsgården til Edv. Hansen, og opførte en smuk toetages byg-
ning i toften med facade ud mod Torvet. Han opkøbte efterhånden hoved-
parten af de bortsolgte parceller nemlig matr. nr. 188, nr. 190, 192 og 191 
d, d.v.s. noget over halvdelen af den oprindelige Jeppetoft. Dertil kom des-
uden senere småstykker af resten, som han købte af naboerne for at udvide 
og afrunde sin grund. Herom vil blive fortalt nærmere under Torvet nr. 3.

Den gamle tingplads
Tilbage er så kun spørgsmålet: Hvor er byens indhegnede ejendom, altså 
den gamle tingplads mellem det ældste rådhus og Jeppetoften, som ved 
grundtaxten i 1682 omtales som et stykke indhegnet ejendom ved Torvet, 
som igen skal udlægges til at holdeting på som tilforn er sket.

Herom har jeg ikke kunnet finde noget retsligt dokument, hvad der er 
meget naturligt, da en lang række mellemliggende tingbøger ikke mere 
eksisterer. Der er 3 muligheder:

1) Enten har ejeren af Jeppetoften på et eller andet tidspunkt, da rets-
plejen og tinget definitivt igen var blevet henlagt til rådhussalen, erhvervet 
dette grundstykke af byen og forenet det med sin toft (Jeppetoften).

2) Eller også er den gamle tingplads ganske stilfærdigt allerede for 
et par århundreder siden blevet indlemmet i det nuværende torv, ganske 
ligesom senere f.eks. den gamle kirkegård, det ældste rådhus’ grund og 
sprøjte husets grund. 

3) Den 3. mulighed, nemlig den, at tingpladsen skulle være identisk 
med den øde ejendom, som byen beviselig ejede ved Nørregades modsatte 
hjørne, ud mod Østergade, kan næppe komme i betragtning, da grundtak-
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sten i 1682 udtrykkelig betegner tingpladsen som en ejendom ved Torvet, 
og da man dengang ved Torvet kun forstod den aller vestligste del af det 
nuværende torv. Af disse 3 muligheder anser jeg nr. 1 som den sandsyn-
ligste.
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Midtpunktet i den store virksomhed Fr. Thykier Trælasthandel A/S, som er 
kendt af alle i Grenå og Omegn, er parcellen matr. nr. 188 ud mod Torvet, 
hvorpå forhuset er opført. Det er den kerne, hvoraf forretningen er vokset 
frem.

I afsnittet om Jeppetoften er allerede givet et samlet overblik over denne 
store grunds historie fra 1536 til midten af forrige århundrede. Vi optager 
her tråden. Den parcel, hvorpå bygningen ligger, udgør kun en meget lil-
le del af det nuværende kompleks. Den omfatter kun arealet halvvejs til 
Markedsgade. Hvad der i øvrigt hører til firmaet, er erhvervet ved en lang 
række senere køb. Hovedparcellen, altså matr. nr. 188 solgtes - som fortalt 
under Jeppetoften - i 1847 af Handelshuset J. H. Agerup til købmand J. A. 
Møller, som havde sin købmandshandel på hjørnet af Storegade og Torvet 
(nu Andelsbanken). Møller havde en meget betydelig handel, og som hos 
næsten alle datidens købmænd var der til butikshandelen bl.a. også knyttet 
en tømmerhandel. Da det kneb med i pladsen hjemme, var Møllers hensigt 
med købet af parcellen i Jeppetoften at forlægge tømmerhandelen dertil. 
Der opførtes en bindings-
værksbygning nordligst 
på arealet, men pladsen ud 
mod Torvet var ubebyg-

Torvet nr. 3 Omfatter hovedparten
af Jeppetoften,

 hvis bebyggelse
begyndte

i 1850’erne.

Bygningen opført 1884 af købmand Fr. Thykier.
Nu Fr. Thykiers Tømmerhandel A/S.

Udsigt over mod kirken fra Thy-
kiers Tømmerplads ca. 1880. 
Hvor tømmerstablerne og det 
lille hus i forgrunden ses, lod 
Thykier i 1884 den nuværende 
bygning opføre. Læg mærke til 
taget af sprøjtehuset imellem 
kirketårnet og tømmerstabler-
ne. På sprøjtehusets mur hæn-
ger brandvæsenets stige. Det er 
faktisk det eneste eksisterende 
Fotografi af Sprøjtehuset. Byg-
ningen nedreves og flyttedes til 
Nytorv i 1884 nærmest på initia-
tiv og bekostning af Fr. Thykier.
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get. I begyndelsen var den vist nok indhegnet af det oprindelige stendige, 
senere af et stakit. Rundt omkring på pladsen rejste sig efterhånden stabler 
af tømmer og trael samt enkelte skure.

I bindingsværkslængen mod nord var en lille lejlighed, desuden karle-
kamre, vognport og en rullestue. Jacob Møllers rulle var kendt og benyt-
tet af mange familier. Det var faktisk dengang kun enkelte, udelukkende 
blandt købmændene og embedsmændene som selv havde rulle. I vognpor-
ten stod Møllers karet, omtent byens eneste. Den låntes beredvilligt ud til 
venner og kunder til bryllup og barnedåb og benyttedes flittigt. I lejlighe-
den boede Møllers halvsøster mdm. Harboe, født Møller. Hun havde været 
gift med Jens Peter Harboe, oprindelig landmand og sagfører i Tøstrup, 
senere skriver på herredskontoret i Grenå, ikke at forveksle med broderen, 
fuldmægtig, ex. jur. J. J. Harboe. Han var en dårlig person, og ægteskabet 
opløstes. Jacob Møller tog sig af søsteren og overlod hende altså den lille 
lejlighed i tømmergården. Han tog sig også af børnenes opdragelse. Bl.a. 
lærte sønnen, Rasmus Møller Harboe, handelen hos ham og blev senere 
selv købmand i Grenå (se Storegade nr. 13, nu købmand Bager). Madam 
Harboe havde en lille indtægt ved at spinde hørtråd, som hun lod farve 
mørkeblå hos en af byens farvere, og som hun solgte i små dukker, d.v.s. 
nøgler. Det brugtes som sytråd, og det var sædvane i byen, at man skulle 
hen til mdm. Harboe og købe blå tråd. Købmand Harboes pigebørn kom 
ofte over til tanten i hendes lille, hyggelige lejlighed og lærte hos hende at 
spinde, således som det er fortalt i et gammelt, endnu bevaret håndskrift 
Familien Lissners Slægtsbog. Tømmergården bestyredes af sønnen Johan 
Frederik Møller. Han var udset til at skulle være faderens efterfølger, men 
faldt i begyndelsen af krigen 1864 i Slaget ved Bustrup, en sorg, som fa-

J. A. Møller
1809-1877. 

Fr. Thykier
1839-1911.
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deren aldrig forvandt. I 1869 overdrog J. A. Møller sin forretning til den 
unge købmand

Frederik Andreas Thykier
Født i Ebeltoft 22. februar 1839, død 24. december 1911. Borgerskab i 
Grenå 30. november l867.
Frederik Thykier havde lært handelen i Fredericia og en tid været kommis 
i Kiel. Han kom oprindelig til Grenå som kompagnon i broderen Otto Thy-
kiers forretning, men overtog altså allerede i 1869 J. A. Møllers købmands-
gård. Der var dengang ingen specialforretninger med tømmer i Grenå. Thy-
kier blev senere klar over, at der lå en chance i at indrette en trælasthandel 
efter virkelig moderne metoder og forsynet med alt til faget henhørende. 
Han afhændede derfor i 1884 købmandsgården til Edvard Hansen og op-
førte i tømmergården ud mod Torvet en smuk forretningsbygning, hvor 
han flyttede ind i første sals lejligheden. Forretningen voksede stærkt og 
udvidedes i årenes løb til også at omfatte handel med cement, støbegods 
kunstgødning m.m.m. 

Allerede før Thykier flyttede herover, var han begyndt at udvide plad-
senved køb af de tilgrænsende parceller af Jeppetoften, navnlig de to bety-
delige grunde ud mod Markedsgade, som han i 1873 købte af Adolf Lyng-

Fr. Thykiers Tømmerplads set fra Torvet ca. 1884, ganske kort før bygningen opførtes. 
Ejendommen til venstre er Fløjstrups Restauration, den senere administrationsbygning. 
Tømmerpladsen var indhegnet af et smukt stakit. Da bygningen opførtes, fjernedes det, 
men købtes af apoteker Hoffmeyer og flyttedes ud til hans have ved Østergade, hvor det 
stod, indtil tømrermester A. Bilde i 1899 købte haven og opførte ejendommen Østergade nr. 
3. De to fag hus, som ses længst til højre, hørte til købmandsgården. Her ligger nu bankbyg-
ningens port. Ved indgangen ses Fr. Thykier og hans karl, som holder, hans hest. Thykier 
var en ivrig rytter.
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bye. På den ene af dem lå allerede dengang et stort, af Nicolai Winding 
opført 2 etages pakhus. Senere købte Thykier af Grenå Kommune en stor 
parcel af den på Markedsgades modsatte side beliggende store toft. Og 
endelig erhvervede han langt senere også et stykke af den nord derfor på 
Grønland liggende mark, som i gamle dage bar navnet Gyldenagrene. For-
uden at passe sin store forretning fik Thykier tid til at varetage adskillige 
ofientlige hverv. Han var bl.a. i en lang årrække medlem af havneudvalget, 
kommunal revisor og medlem af sparekassens bestyrelse. Han nåede ved 
sin ubestridelige dygtighed og redelighed, ved sin godgørenhed og sit jæv-
ne, ligefremme væsen at blive en af byens mest ansete borgere. Handels-
foreningen hædrede ham på hans 70 års fødselsdag ved at udnævne ham 
til æresmedlem.

Udsigt fra kirketårnet til Thykiers ejendom. Foto ca. 1918. Billedet er et modstvkke til fore-
gående. Til højre ses de samme to fag hus, som i 1919 nedreves, hvorefter bankbygningen 
opførtes.
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Efter Fr. Thykiers død i 1911 arvede hans søn, vicekonsul Axel Thykier, 
hele den store virksomhed. I 1928 forlod han byen og flyttede til Køben-
havn. Forretningen var allerede tidligere omdannet til et aktieselskab og 
videreførtes under navnet Fr. Thykier Trælasthandel A/S med J. Hammelev 
som Direktør.

Johan Hammelev, der er født i Grenå, kom som ganske ung kommis ind 
i firmaet og avancerede hurtigt, takket være fremragende dygtighed og for-
retningstalent. Hans er hovedæren for, at firmaet bevarede og videreførte 
de store traditioner fra gamle Thykiers tid og moderniseredes efter nuti-
dens Krav. Ligesom sin mangeårige chef og læremester deltog også Ham-
melev i det offentlige liv og udrettede bl.a. både i handelsstandens ledelse, 
i havneudvalget og i byrådet et betydeligt arbejde i samfundets tjeneste. På 
sin 50 års jubilæumsdag 1. maj 1953 fratrådte Hammelev direktørposten 
og hædredes af aktieselskabets bestyrelse ved en større festlighed. Som 
påskønnelse af hans offentlige virke modtog han kort efter ridderkorset.
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Torvet nr. 5 I ældste brandf. 1761
tre numre, nemlig:

Nr. 122 Sr. Thyge Borch.
Nr. 132 Sr. Christopher Borch.
Nr. 133 Sr. Christopher Borch.

Tidl. P. G. Beyers Købmandsgård, opført 1842.
Nu Banken for Grenå og Omegn, opført 1920.
Matr. nr. 184.

Den store købmandsgård, som fra ca. 1842 til 1920 lå på hjørnet af Torvet 
og Nørregade, var opført på grundene fra 3 selvstændige ejendomme samt 
yderligere en betydelig parcel, udskilt fra den østre side af Jeppetoften. Vi 
gennemgår ganske kort hver af disse grundes tidligste historie, idet det be-
mærkes, at de oprindelige grænser ved købmandsgårdens opførelse i 1842 
fuldstændig udslettedes.

1) Ældste brandforsikring 1761
Nr. 122. Ejer sr. Thyge Broen.
På hjørnet af Nørregade og det nuværende torv lå i 1682 en ubebygget 
grund, som tilhørte Sr. Jens Sørensen Fævejle, dengang boende i Dalstrup, 
men senere købmand i Grenå, ejer af nuv. Købmand Skovs Gård på Søn-
dergade.

Købmandsgården på hjørnet af Torvet og Nørregade opført 1842 af købmand Joh. Chr. 
Secher. Foto fra århundredets begyndelse, mens facaden endnu var uberørt af de senere 
ombygninger.
Til højre ses kirkens sideskib med de kamtakkede gavle. I Baggrunden Østergade med 
henholdsvis A. Sørensens købmandsgård (t.v.) og Tornøes Restauration (t.h.) Billedet taget 
fra købmand Vogels tag ca. 1902.
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I grundtaxten 1682 står: Nr. 146. Jens Fæveile i Dalstrup hans ejendom 
ved kirchen, som ligger øde. grundtaxt ¼ rdl. Man kan vist nok med fuld 
sikkerhed gå ud fra, at det er en af de mange brandtomter fra byens store 
brand i 1649, som endnu på det tidspunkt lå uopbygget hen.

 Jens Sørensen Fævejle døde i 1711. Hans enke, Karen Nielsdatter 
Busk, ægtede købmand Christopher Broe, derved blev ejer af grunden og 
formentlig har ladet det lille hus opføre, som senere lå derpå. Det er efter 
ham gået i arv til sønnen Thyge Broch. Ved brandtaxationen i 1761 står: 
Nr. 122. Sr. Thyge Broch. Hans ejende hus beliggende ved den så kaldede 
Mogenses Gydes den østre side fra kirken af. Dette hus består ichun af een 
længde gammel bygning med stråtaekke. Vender gavlen med indgangen 
udi sønder mod kirken. Er indrettet 4 fag til stue og køkken og 8 fag til lade 
og fæhus. Taxeres for 50 rdl. Man får deraf den meget værdifulde oplys-
ning, at Mogensgade dengang regnedes at gå helt til hjørnet af Nørregade, 
og at selv hjørne ejendommen regnedes at ligge på Mogensgade. 

Thyge Broch nedbrød i 1771 det gamle hus og opførte et nyt på grun-
den. Han solgte det året efter til købmand Søren Mau (Aftenstjernen), der 
var ejer af Jeppetoften og altså nærmeste nabo. Maus arvinger solgte i 1797 
huset til kaptajn Laurits Jespersen, som er nævnt under omtalen af Jeppe-
toften. Han afhændede det i 1840 til købmand Joh. C. Secher.

2) Ældste brandforsikring 1761
Nr. 132. ejer Sr. Christopher Broch.
Om det hus, som lå på denne grund, står ved grundtaxten i 1682, at det ejes 

Købmandsgården omkring 1905. Hjørnet ved Nørregade var nu mdrettet butikker til ud-
lejet. Bygningen t.v. for porten havde oprindelig i mange år Lunds svigerfader, kaptajn 
Knudsen, bolig. Senere boede her den ældre dyrlæge Beyer. Til sidst barber K. Eilertzen.
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af [førnævnte Jens Sørensen Fæveiles fader] Søren Jensen Fæveile, som hav-
de sin residentze udi Bredstrup. Huset var udlejet til hans husfolk. Ligesom 
foregående kom det ved ægteskab i købmand Christopher Brochs besiddelse. 
Det beskrives ved brandtaxationen i 1761 som nr. 132 Sr. Christopher Bro-
chs ejende og bortlejede hus til 4 à 5 fattige familier. 15 fag. Taxeres for 180 
rdl. Christopher Brochs enke solgte det til sønnen Ove Broch, der oprindelig 
var faderens efterfølger i købmandsgården på Søndergade, men som af øko-
nomiske grunde måtte gå fra gården og fik ansættelse som konsumtionsbe-
tjent. Ved skiftet efter hans enke tilfaldt denne lejevåning deres børn, som i 
1841 solgte den til førnævnte kaptajn L. Jespersen, der året efter afhændede 
det til ovennævnte købmand Joh. C. Secher.

3) Ældste brandforsikring 1761
Nr. 133. Ejer fornævnte Sr. Christopher Broch.

Silhouetbillede fra Katholm have ca. 1820, da Joh. Chr. Sechers fader og morbror var ejere 
af godset. Personerne er fra venstre: nr. 3 og 1, henholdsvis morbroderen Jens Jørgensen og 
Hustru. Nr. 12 (yderst til højre) Joh. Chr. Sechers fader, Jacob Bergh Secher, og nr. 10 hans 
moder, Inger Kirstine f. Jørgensen. Nr. 7 (f.v.) er rimeligvis Joh. Chr. Secher selv som 8 års 
dreng. Reproduktion efter silhouet i Familien Sechers Slægtsbog 2. Udg. 1939. Side 241.
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Den 3dje ejendom var Jeppegården, som fyldte hele Nørregades midterste 
tredjedel. Om den oprindelige ejer, Jep Andersen Liustrup, er der i ind-
ledningen til Jeppetoften fortalt tilstrækkeligt. Ved grundtaxten i 1682 var 
han død. Gården var solgt til greve Jørgen Scheel til Broholm på Fyn, men 
beboedes af Liustrups enke. Ved brandtaxationen i 1761 anføres den som: 
Forbenefnte Sr. Christopher Brochs Gård kaldet Jeppe Gården og beboes 
af mange fattige familier. Der er 4 længder hus, i alt 35 fag, taxeret til 320 
rdl., og det er altså udelukkende lejevåninger. Christopher Brochs enke 
frasolgte Jeppeladen, som var gårdens vestligste bygning, til sønnen Thyge 
Broch og opbyggede forhuset til gaden, stadigvæk som lejevåninger. Lige-
som ved foregående solgte hendes arvinger i 1840 også dette hus til Joh. 
C. Secher.

Det var altså disse 3 ejendomme, som Secher i 1842 lod nedbryde og 
genopføre som en smuk grundmuret og helt moderne købmandsgård. For 
at skaffe tilstrækkelig dybde til den lange facade havde han yderligere købt 
en bred strimmel af den vest derfor liggende Jeppetoft.

Johan Chr. Secher
(virkelige navn Johan Kristian Kristoffer Secher) f. 5. juli 1812 d. 4. no-
vember 1858. Han var søn af krigsassessor Jacob Berg Secher og hustru 
Kirstine Jørgensen. Faderen var i statsbankerottens og pengekrisens van-
skelige tider i en række år ejer af Katholm, senere ejer af Vedø. Joh. Chr. 
Secher tog købmandsborgerskab i Grenå 6. juli 1837 og opbyggede gården 
ca. 1842. Han var medlem af kommunalbestyrelsen 1844-46. Men allerede 
i 1851 opgav han forretningen på grund af sit svage syn. Han boede siden 
i København om vinteren, medens han om sommeren rejste udenlands for 
sine øjnes skyld. Han døde pludselig i Korsør på gennemrejse 14. novem-
ber 1858. Ugift.
Joh. Chr. Secher var broder til Anker Jørgen Secher på Vedø, der i ægte-
skab med Knudline Margrethe Knudsen, datter af kaptajn Knudsen, Grenå, 
var fader bl.a. til købmand Th. Secher i Grenå. Forretning og ejendom 
solgte han i 1851 til en slægtning:

Carl Frederik Lund
Født i Horsens 1817, d. i Grenå 7. oktober 1866. Borgerskab 14. april 
1851, medlem af kommunalbestyrelsen 1859-60. Gift med Inge Cathri-
ne Knudsen f. 1818, d. 1897. Datter af den tidligere nævnte skibskaptajn 
Knudsen.
Købmand Lund skildres som en særdeles dygtig og tiltalende mand, der 
hurtigt skabte sig en god forretning. Men i en ung alder måtte han på grund 
af tiltagende svaghed overdrage forretningen og sælge gården. I Grenå Avis 
meddeles, at købmand Lund 1. oktober 1866 har afhændet sin iboende 
ejendom til P. Buchwald fra Morsø for en købesum på 13.500 rdl. Ugeda-



453

gen derefter averteres hans dødsfald. Buchwald 
gik efter få års forløb fallit, og købmand Lunds 
enke måtte atter overtage gården og forretnin-
gen, som hun i 1869 solgte til

Peter Georg Grove Beyer
Født 23. august 1844. d. ca. 189l. Detailhand-
ler borgerskab i Grenå 28. august 1869. Gift 
med Camma Helene Høst, i d. 1903.
Beyer var uddannet som dyrlæge og ejede Kiri-
algården, som han drev samtidig med at han pas-
sede sin praksis. I 1866 solgte han Kirialgården 
og flyttede til Grenå. 1869 købte han købmands-
gården af fru Lund. Kort efter flyttede hans søn 
Frederik Beyer, der også var dyrlæge, hertil. De 
indgik kompagniskab og averterede i Grenå Avis, at en af dem som Regel 
altid var at træffe i Hjemmet. En anden søn, der ligesom faderen hed P. G. G. 
Beyer, bestyrede i nogle år forretningen. Det gik ikke godt, og den udlejedes 
i 1875 til N. C. Olsen. Han beholdt den i en snes år. De næste købmænd, 
Laurits Petersen og Julius Wassard, døde begge i en ung alder. Sidstnævnte 
havde i 1903 købt gården af enkefru Beyers dødsbo. Hans enke, fru Wassard, 
der senere ægtede proprietær Lunøe på Djursgård, solgte i 1906 gården til 
Grenå Håndværkerforening, der udlejede forretningen.

Grenå Håndværkerforening
havde i en længere årrække haft planer om at opføre en foreningsbygning. 

Der havde været drøftet og forkastet ad-
skillige forslag. Det var nu meningen, at 
der skulle opføres en sal med restaura-
tion i den store, ud mod Nørregade lig-
gende have, medens bygningerne mod 
Torvet stadig skulle udlejes som køb-
mandsgård. Men planen mødte stærk 
modstand og blev stadig udsat.

Nogle år tidligere var der sket det, 
at manufakturhandler Lindberg ved sin 
død havde efterladt et testamente, hvori 
en række institutioner betænktes med 
store beløb. Deri var bl.a. bestemt, at 
Grenå Håndværkerforening skulle have 

Købmand C. F. Lumd
f. 1817. d. 7. oktober 1866.

Dyrlæge P. G. G. Beyer,
f. 1844, d. 1891.
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en beskeden sum på 2.000 kr. til hjælp til opførelse af en sommer pavil-
lon i lystanlægget. Men der var stillet den betingelse, at bygningen skulle 
påbegyndes i løbet af en vis, nærmere fastsat meget kort tidsfrist. En ge-
neralforsamling vedtog at modtage gaven og bygge. Den lille træpavillon 
stod færdig i 1902.

Da man stadig ikke kunne blive enig om at bygge på Torvet, fremkom 
planen om at opføre »en foreningsbygning til helårsbrug i Anlægget i for-
længelse af Pavillonen. Denne plan vedtoges, og en foreningsbygning op-
førtes i 1916. Der var nu ikke længere brug for ejendommen på Torvet, 

Købmandsgården set fra kirketårnet. Dens bagved, ud mod Nørregade liggende meget store 
areal var optaget af senere opførte bygninger: Stalde, et toetages pakhus m.m. I baggrunden 
ses gavlen af villaen på Nørregade, som Beyer lod opføre - på en udskilt parcel - til bolig 
for sønnen, den unge dyrlæge F. Beyer. Det er den nuv. præstebolig. Yderst til højre i for-
grunden ser man tæt ved fortovet en af byens originaler, fiskehandler Christopher Homborg 
med fiskevognen. Han havde fast stade her ved hjørnet. Foto ca. 1918.
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men der skulle tværtimod skaffes midler til nybygningen. Derfor solgtes 
Købmandsgården i 1916 til

A/S Djurslands Landmandsbank, som ønskede at opføre en stor, ny 
bankbygning til afløsning af det lille beskedne, lejede lokale på Lillegade. 

Det var jo i krigsårenes højkonjunkturer, da spekulationerne havde 
gyldne tider, og da J. Skjødsholm betragtedes som et stort finansgeni. 
Bank lokalet på Lillegade var alt for småt til de guldstrømme, som flød 
igennem banken, og af denne pengeoverflod fremstod den særdels smukke, 
men også meget dyre bankbygning, som opførtesi  1919-20. Den var tegnet 
af arkitekt Gad, broder til landsretssagfører Vald. Gad, som var bankens 
juridiske konsulent og meddirektør.

Djurslands Landmandsbank
stiftedes i 1908 på redaktør Skjødsholms initiativ og med ham som admi-
nistrerende direktør. Den hed først i et par år Grenå Folkebank og begyndte 
under ganske beskedne former i et par små lokaler i en nyopført ejendom 
Lillegade nr. 14, men fik snart en rivende udvikling. Aktiekapitalen, der op-
rindelig var 50.000 kr., udvidedes i 1913 til 100.000 kr., i 1916 til 200.000 
kr. og endelig i januar 1918 til ½ mill. kr. Denne overordentlige store vækst 
var - som tidligere omtalt - en direkte følge af krigstidens rent fantastiske 
børsspekulationer, som gav banken en uhyre indtægt, men samtidig en me-
get stor risiko. Medens nettooverskuddet i det første regnskabsår beløb sig 
til 2.255 kr., var det i 1916 ikke mindre end 117.602 kr., og aktionærerne 
fik en dividende på 12%.

Denne uhyre omsætning og fortjeneste kunne selvfølgelig ikke holde, 
da krigen var forbi og dens mange hånde foretagender afvikledes. Yderli-
gere rummede de mange børsspekulanter, som banken havde indladt sig 
med uden tilstrækkelig sikkerhed, en meget stor risiko. I begyndelsen af 
1921 var bankens juridiske meddirektør, overretssagfører Vald. Gad afgået 
ved døden efter længere tids svagelighed. Først et halvt år senere udnævn-
tes en efterfølger, som ikke havde nogen bankmæssig viden, og som ikke 
dannede nogen modvægt mod Skjødsholms optimistiske dispositioner. 
Men endnu ved bankens bestyrelsesmøde d. 15. februar 1922, ved hvilket 
det af den kritiske revision gennemgåede regnskab forelå, så man ret lyst 
på forholdene. Årets overskud var efter regnskabet ca. 108.000 kr. Efter af-
skrivninger, henlæggelser og en foreslået dividende på 7% til aktionærerne, 
ville bankens reservefond udgøre 210.000 kr. eller 42% af aktiekapitalen. 

Men folk i byen så med mere skeptiske øjne på forholdene. De havde 
bange anelser, der styrkedes ved, at adskillige banker rundt i landet krak-
kede. Store udtræk fandt sted. Et par større betalingsstandsninger blandt 
bankens spekulationskunder gav anledning til, at den berammede, årlige 
generalforsamling udsattes. Rygterne svirrede i luften, og stemningen var 
overalt i by og på land på kogepunktet. Banken benyttede sig af sin lov-
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hjemlede ret til kun at udbetale 200 kr. daglig til hver af de kunder, som 
meldte sig. Denne rationering bidrog selvfølgelig ikke til at berolige stem-
ningen.

Under disse kritiske forhold tilkaldte banken udenbys, sagkyndig as-
sistance, først fra sin hovedstadsforbindelse, Privatbanken i København, 
derefter fra statens bankinspektør H. Green personlig. Resultatet af disse 
undersøgelser var, at man måtte anse bankens reservebeholdning, aktieka-
pital og årsoverskud som tabt uden dog derved at kunne dække bankens 
tab, og at indskydernes og sparernes penge således var berørt af miseren. 
Lørdag aften 4. marts udsendtes derefter til offentligheden en meddelelse 
fra Landmandsbankens bankråd, hvori meddeltes, at 

Da banken efter den af bankinspektøren gennemgåede opgørelse ikke 
kan anses for solvent, har en ordning om støtte fra hovedstadsbankerne til 
en rekonstruktion ikke i øjeblikket kunnet tilvejebringes. Bankrådet har 
derfor set sig nødsaget til indtil videre at indstille bankens betalinger. Der 
vil på en til 15. marts indkaldt ekstraordinær generalforsamling blive stillet 
forslag om bankens likvidation.

Ved generalforsamlingen valgtes sagfører Viale enstemmig til dirigent. 
Mødet fik et meget stormfuldt forløb. Fra aktionærernes side rettedes den 
voldsomste kritik mod ledelsen, navnlig mod direktør Skjødsholm. Bank-
inspektør Green udtalte sig ret skarpt om forholdene. Sagen er, at der i den-
ne bank har siddet en enkelt mand, der har fået en alt for stor indflydelse, 
idet de øvrige, stolende på hans dygtighed, har rettet sig efter ham. Banken 
har været meget lidt bankmæssig ledet, da ledelsen jo ikke var bankkyndig. 

Banken for Grenå og Omegn på Grenå Torv. Foto ca. 1937 efter at Frederik VIIs statue var 
flyttet fra sydtorvet op foran rådhuset. (Stenders Forlag, Eneret).
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Dertil er banken kommet ind på spekulationer, og da den var ret ny og ikke 
havde større reserver, skulle det gå galt, da tiden vendte om. Hovedårsagen 
til krakket er, at den enevældige ledelse slet ikke magtede sin opgave, og 
at kontrollen heller ikke magtede sin. Bankinspektøren betonede, at tiden 
nu engang har været en sådan, at værdierne ganske af sig selv forringedes. 
Men bankens opgørelse i januar 1922 var alligevel ganske uforsvarlig.

Det er let nok at være bagklog, og det er nu klart for enhver, at det var en 
ganske enestående vanskelig periode, hvor selv erfarne fagmænd tog fejl. 
Men bagefter kunne i hvert fald alle se, at her havde Skjødsholms ellers 
klare blik og sunde omdømme ganske svigtet, og at han i tide burde have 
holdt igen og dæmmet op i stedet for selv at hvirvles ind i dansen“. Ban-
kens likvidation skete under ledelse af dommer Chr. Thygesen og sagfører 
Fr. Viale. Det endelige resultat blev, at aktiekapital, reserver o.s.v. i alt ca. 
l mill. kr. var tabt og at yderligere godt 1 mill. kr. af sparernes indskud var 
gået med. Skjødsholm gik som en ruineret og nedbrudt mand under sam-
men med sit livsværk, Djurslands Landmandsbank.

Bankens sammenbrud ramte mangfoldige mennesker hårdt og betød et 
føleligt skår i egnens velstand. Der er ingen tvivl om, at det må regnes mel-
lem de meget store ulykker, som i tidens løb har ramt byen og omegnen. 
Man overvejede først, om Djurslands Landmandsbank kunne genrejses på 
den måde, at indskyderne tegnede en ny aktiekapital. Men den tanke måtte 
opgives og ville formentlig heller ikke have været heldig. Så fremsattes af 

Banken for Grenå og Omegn og indkørselsporten til Fr. Thykiers Tømmerhandel A/S set fra 
kirketårnet. Modstykke til tidligere billed. Foto 1953.
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likvidatorerne planer om at starte en lokal bank på et helt nyt grundlag. 
Det var nødvendigt at søge støtte udefra, idet tilliden til bankaktier i Grenå 
og omegn ikke på det tidspunkt var så stor, at man kunne påregne at tegne 
den nødvendige kapital her på egnen. Aktiekapitalen fastsattes til 400.000 
kr., og deraf lovede Nationalbanken og Privatbanken i København hver at 
tegne sig for 100.000 kr., medens den resterende halvpart tegnedes lokalt. 

Banken for Grenå og Omegn A/S
Stiftedes 17. oktober 1922 og begyndte sin virksomhed efter et par ugers 
forløb. Som direktør antoges - blandt 110 ansøgere N. C. Bisgård, der var 
fordelagtig kendt som leder af Andelsbankens filial i Grenå. Bisgård er 
stadig bankens direktør og har hovedæren for dens store udvikling i de 
forløbne år. Den nye bank lejede til en begyndelse en mindre del af det 
store banklokale i den likviderede bank. Efter at den i 1923 havde købt 
ejendommen for den meget billige pris 140.000 kr., overtoges større dele 
af lokalet, men først i 1926 toges det hele i brug. På år efter omdannedes 1. 
sals lejligheden til direktørbolig.
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Er sikkert en af byens ældste gader og har muligvis i middelalderen haft en 
vis anseelse, eftersom i den katolske tid provstegården og senere latinsko-
len, præstegården og rektors bolig lå der. Men ved den store brand i 1649 er 
gaden sikkert helt nedbrændt. Nogle af bygningerne opbyggedes, men over 
halvdelen lå hen som øde pladser i mere end et århundrede. Byens grund-
taxt for 1682 nævner den slet ikke som gade, men skriver slet og ret østen 
byen. På nordsiden var kun 4 bebyggede grunde. Gadens ødelæggelse var 
så fuldstændig, at den slet ikke findes aftegnet på Resens Atlas fra ca. 1680. 
På dette kaldes Kannikegade for Strandstræde.

Østergades navn
Forekommer med en enkelt undtagelse slet ikke før hen mod år 1700 i de 
nu eksisterende ældste arkivalier. Den kaldes Østen Byen eller øster i byen 
(f.eks. i tingbogen 1. marts 1624), øster i byen, tuert over for Inguar Dol-
mers hus og ejendom (7. maj 1632), den gade ved præstegården (1. august 

Østergade

Kortskitse over et stykke af Østergades nordre side ca. år 1632, altså før 
branden. Det strækker sig fra Nørregade og ud forbi nuværende Rosenga-
de. Denne er tegnet med punkteret linie, fordi den slet ikke eksisterede på 
det tidspunkt, men kun er indsat herfor oversigtens skyld.
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1636), gaden fra Niels Skræders Hus (24. november 1634). Den eneste 
undtagelse, jeg har noteret, er den, at ved et mageskifte vedrørende den 
nedbrændte latinskoles grund (14. maj 1664) benævnes den en ejendom 
øster i byen på den østre gade, som i forrige tider haver været forbygt og 
holdt Latinsk Skole.

Afdøde løjtnant Jensen har en notits om, at der efter sigende engang 
skal have ligget et kloster øster i byen. Det er vist nok kun et sagn, og der-
om tier i hvert fald alle tilgængelige kilder.

Angående Østergades bebyggelse før den store brand i 1649 og navnlig 
angående provstegården og den senere latinskoles beliggenhed har jeg med 
megen omhu gennemgået de sparsomme ældste kilder, og støttet til en me-
get udførlig dokumentation har jeg i Bind A 1 fremlagt resultaterne. Denne 
lange dokumentation skal jeg ikke gentage her, men henvise til Bind A og 
kun fremlægge resultaterne af undersøgelsen. Det er navnlig gadens nord-
side, som har interesse, og som byder mulighed for et pålideligt overblik. 
Da der ikke eksisterer kort fra hine tider, er vedføjede skitse udelukkende 
bygget på skønsmæssig opgivelser i datidens skøder. Den viser gadens for-
mentlige udseende før branden i 1649. Dog må det bemærkes, at alle de 
ældste grænser efterhånden udslettedes, da størstedelen af gadens nordside 
efter den store brand i 1649 i lange tider lå ubebygget hen. Angivelserne 
kan derfor kun blive tilnærmelsesvis.

1) På hjørnet af Nørregade lå et stykke ubebygget jord, som gentag-
ne gange benævnes [afgangne Jens Hvid og] byens ejendom. Længden til 
Østergade er ca. 30 al. Her ligger nu nr. 1: Købmandsgården. 

2) Dernæst følger sognepræsten, Laurits Hansens private gård og ejen-
dom, hvis udstrækning langs gaden i et skøde angives til 48 al. Her ligger 
nu Østergade nr. 1 a og nr. 1 b, d.v.s. 4 butikker, hvoraf den østligste er det 
tidligere biografteater, de vestligste Multifoto og Kaltofts Cigarhandel. 

3) Så kommer præsteresidentzen, d.v.s. kaldets officielle embedsbolig. 
Den var forfalden og nærmest ubeboelig. Her ligger nu Østergade nr. 3: 
Frk. B. Bildes ejendom.

4) Latinskolen var den østre del af provstegården. grundens udstræk-
ning til gaden opgives i et skøde at være 22 al. Her ligger nu Østergade 5. 
Apoteket.

5) Rektor Niels Bondes arvingers gård eller hus, grundens længde 20½ 
al. Her ligger nu delvis Østergade nr. 7: Tidligere vognmand Præst, nu by-
ens påtænkte biografbygning.

6) Endelig lå endnu længere mod øst store grunde og tofter. Her ligger 
nu følgende nutids ejendomme: En del af nr. 7 (fhv. vognmand Præst), nr. 
9 (læge A. Lund), nr. 11 (læge B. Christiansen), nr. 13 (vognmand Alfr. 
Nielsen).

Hvad gadens sydside angår, eksisterer der ikke i tingbøgerne tilstrække-
lige skødeafskrifter til, at jeg tør konstruere en skitse over grundene. Men 
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Læserne opfordres indtrængende til at se tilbage på kortskitsen nedenfor, 
som angiver det sandsynlige udseende et århundrede senere, altså omkring 
år 1700-1750. På denne skitse er de bebyggede grunde på gadens nordside 
følgende: Nr. 5 en stor gård, som i lange tider tilhørte rebslager slægten 
Rugård (nu: Hotel Jylland). Derpå følger 2 mindre bygninger, som er ind-
hegnet af et stendige. Den østligste tilhørte omkring år 1800 politibetjent 
Jacob Engstrøm, (her er nu vognmand Præsts gård). Den vestligste tilhørte 
konsumtionsbetjent Mathias Lind, (her ligger nu apoteket). 

Efter denne korte almindelige oversigt går vi til en gennemgang af de 
enkelte grundes historie og begynder fra hjørnet ved Nørregade.
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Østergade nr. 1 - 1 a Indtil 1799 en stor,
øde ubebygget plads,

som tilhørte 
(byen og) kirken.

Bygningen er opført i 1854 af tømrermester P. Rødkjær.
Den ejedes 1873-1914 af købmand A. Sørensen.
Nuv. ejer købmand P. Olrik.
Matr. nr. 166 a.

På hjørnet af Nørregade og Østergade lå fra Arilds tid en stor, øde grund. 
Den omtales flere gange i 16 hundrederne som byens ejendom, som er 
ubebygget. Nogen sikker forklaring på, hvad dermed menes, ud over at 
det er et stykke ubebygget jord, som tilhører byen, kan ikke gives. Hel-
ler ikke kendes dets nøjagtige udstrækning. Men da det benævnes byens 
ejendom, er der jo en svag mulighed for, at det på en eller anden måde har 
haft forbindelse med byens gamle tingplads ved Torvet, som er nævnt i det 
foregående. Derimod mener jeg bestemt, at det ikke kan have været selve 
Tingpladsen.

Denne øde plads blev liggende urørt i langt over et århundrede, på sam-
me måde som de to følgende grunde i Østergade helt ud til og med nr. 3 

Østergade set fra kirketårnet i 1880’erne. Den lange bygning på gadens nordside er opført 
1854 af tømrermester P. Rødkjær, men solgtes straks efter. Den større vestlige del på hjørnet 
af Nørregade købtes af købmand L. N. Balle, den mindre østlige Del fra og med porten og 
ud efter af læge I. C. Richter. Foto ca. 1890.
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(frk. Bildes ejendom.) Disse to grunde var brandtomter. I tidens løb for-
svandt selvfølgelig grænserne mellem dem, og de blev alle til en plads.

Hen mod år 1800 var man imidlertid ked af at se på denne øde plads, 
der lå midt i byen og udgjorde ½ td. land (ca. 2.750 m2). Den stilledes til 
auktion, som holdtes 27. oktober 1798, og blev tilslået den flere gange i det 
foregående omtalte forpagter L. Jespersen for en købesum på 25 rdl. Den 
benævnes i skødet som en Grenå Kirke tilhørende øde plads, østen for kir-
ken eller rådstuen, som ingen anden vedkender sig at have nogen beviselig 
part eller del udi. Det nævnes endvidere, at hovedconditionen er, at på den 
bortsolgte plads skal opføres forsvarlig kiøbstadbygning efter brandfor-
sikringen, og at den bygning, som derpå først agtes at opsættes, skal være 
opbygt inden udgangen af år 1799. Desuden skal køberen lade hele plad-
sen indhegne, enten med stenmur eller plankeværk efter godtbefindende. 
Købesummen skal indbetales til kirkeværge, bogbinder Ramshart, inden 6 
ugers forløb. I auktionsomkostninger erlægges 3. %.

Man har altså haft en vis erindring om, at i hvert fald en del af denne 
store grund langt tilbage i tiden har tilhørt gejstligheden: dels sognepræ-
sten personlig, dels selve kirken.

Køberen, Laurits Jespersen, satte et stakit om hele Grunden, der strak-
te sig 68 al. (41 m) langs Nørregade og 107 al. (65 m) langs Østergade. 

Østergade set fra kirketårnet 1953. Modstykke til foregående. Købmandsgården er nu skilt 
i 2 parceller. Nærmest Torvet: Østergade nr. 1. Købmandsgården, nuv. ejer købmand P. 
Olrik. Dernæst den stærkt ombyggede østre halvdel, Østergade nr. 1 a, nuv. ejer cigarhand-
ler Kaltoft. Derpå følger læge Richters hus, Østergade nr. 1 b. Her var bl.a. det tidligere 
biografteater. Nuv. ejer: brdr. Svend og Valdemar Lassen. Endelig yderst , hvor tidligere 
Apotekerens Have lå - Østergade nr. 3. frk. Bildes 3 etagers ejendom. Foto 1953.
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Byggepligten opfyldte han ved at lade opføre et lille bindingsværkshus på 
hjørnet mellem de to gader, men lidt fjernet fra gadelinien. Huset udleje-
des. De resterende bygninger, som efter kontraktens ordlyd skulle opføres, 
lod vente på sig i mere end 50 år.

Forvalter Jespersen døde få år efter, og hans enke Cathrine f. Esmarck, 
solgte 1805 pladsen og det nyopførte hus til generalkrigskommissær Chr. 
de Fischer for 300 rdl. Køberen ejede og beboede nuv. Købmand Skovs 
Gård på Søndergade. Han videresolgte i 1809 huset og grunden til sin svi-
gersøn, apoteker Chr. Anton Dahl, som få år før havde flyttet apoteket fra 
Søndergade op til Torvet. Han anlagde en have på resten af den store grund. 

Efter apoteker Dahls død drev hans enke i nogle år apoteket med en pro-
visor som bestyrer, men afhændede det i 1839 til sin søn Christian Fischer 
Dahl. Haven og bygningen på Østergade ejede han i fællesskab med sine 
søskende indtil 1854. I hele perioden var havehuset udlejet. Bl.a. havde 
Student Hansen, som i næsten halvhundrede år drev en lille privat realskole 
for drenge, bolig og skolelokale der. 

1854 solgte den ældre apoteker Dahls arvinger havens større vestlige 
del med påstående hus til tømrer P. Rødkjær, og den østlige mindre del 
(hvor nu frk. Bildes hus ligger) til medarvingen, apoteker C. F. Dahl. På 
den købte grund opførte tømrer Rødkjær straks 2 ejendomme i forlængelse 
af hinanden, således som det ses på tiligere fotografi, der er optaget fra 
kirketårnet ca. 1880. Hjørnebygningen var den nuværende stærkt foran-

Hjørnet af Østergade før 1850, da der endnu kun var bygget et lille havehus, medens resten 
lå hen som have. Efter en gammel håndtegning.



465

drede - Købmandsgård. Den østlige, mindre del fra porten og udefter var 
derimod indrettet til privatbolig. Begge ejendomme solgte Rødkjær straks 
i 1856. Den mindre østlige til læge C. Richter, hjørneejendommen, hvorom 
her fortælles, til

Købmand Laurits Nicolai Balle
Født 31. oktober 1825. Købmandsborgerskab 28. juli 1855.
Balle var søn af skolelærer Hans Pedersen Balle i Glatved og altså broder 
til den ældre rebslager Balle. Han havde lært handelen hos købmand Em-
borg og derpå konditioneret udenbys, til han i 1856 gik ind til det vanske-
lige hverv at starte en forretning i en nyopført gård. Han skildres som en 
charmerende og dygtig mand, men var, som man siger bidt af en gal skue-
spiller. I de dage blomstrede dilettantkomedien ret i byens bedre kredse, og 
Balle var den virksomste af alle ved forestillingerne. Han brillerede som 
Klokker Link i Heibergs Nej og som skytten i Erik Bøghs Fastelavnsgildet. 
Selvfølgelig var han også et meget aktivt medlem af sangforeningen og 
musikforeningen.

Men disse dramatiske interesser blev en dyr spas for Balle, idet han 
derved i nogen grad forsømte sin nystartede forretning og snart gik fallit. 
Han drog derpå til Norge, hvor han en tid ernærede sig som fotograf, og 

Østergade set fra Torvet omkring 1890. Yderst til venstre købmand N. C. Olsens butik og 
privatbolig, dernæst på hjørnet af Østergade købmand A. Sørensens butiksdør.
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hvor han kom til at spille en særdeles betydelig rolle inden for afholdsbe-
vægelsen, idet han blev øverste leder af I. O. G. T.s afdeling i Norge, som 
kort forinden var stiftet der af skibskaptajn Reynolds.

Købmandsgården solgtes 1861 ved auktion til jernstøber Chr. Christen-
sen i Århus og udlejedes til købmand Peter Polycarpus Raundrup. Også 
han måtte opgive og blev senere købmand C. Nobels betroede prokurist. I 
1865 udlejedes forretningen til købmændene Johannes Sørensen Vog An-
ders Sørensen. Sidstnævnte blev snart eneejer og købte kort efter gården af 
jernstøberens dødsbo.

Købmand Anders Sørensen
Født. 12. oktober 1841 i Karlby, d. 14. marts 1931. Borgerskab 12. okto-
ber 1870, idet han ikke ved overtagelsen af forretningen var fuldmyndig, 
hvorfor kompagnonen løste borgerskab. 1876 medstifter af Grenå Han-
delsforening. Medlem af Grenå Byråd l882-93. I 1895 medstifter af Grenå 
Handels- og Landbrugsbank, hvor han senere blev meddirektør. Gift med 
Marie Hartmann, datter af bagermester H. H. Hartmann, født 20. juli 
1846, død 29. april 1909. 
A. Sørensen havde lært handelen i Grenå hos købmand Harboe, hvor han 
forblev som kommis, indtil han indkaldtes som soldat og deltog i krigen 
1864. Efter tilbagekomsten etablerede han sig sammen med sin førnævnte 
navnefætter. A. Sørensen var en uhyre flittig, dygtig og påpasselig mand, 
som oparbejdede en meget stor forretning. Navnlig havde han en stor han-
del med sine andsmænd, Nørreherreds folk. I 1873 købte han gården.

Mange År senere købte han også Nabogården af distriktslæge Poulsen 
og opførte i den tilhørende have et stort, moderne pakhus.

I 1914 solgte Sørensen ejendom og forretning til købmand H. C. Hjort-
kjær. Denne købte snart efter en trælasthandel i Brabrand og solgte i 1918 
købmandsgården til Chr. Kleis. 1927 Poul Ilsøe. 1942 Poul Olrik.

Østergade nr. l a
Matr. nr. 166 b.
Købmandsgårdens østlige lejlighed var fra første færd udlejet. Her indret-
tede bogtrykker Hertel i 1856 sit beskedne lille bogtrykkeri, hvor byens 
første lokale avis redigeredes og trykkedes. Grenå Avis var egentlig startet 
i 1850, men måtte opgive efter ½ åÅrs forløb (se Søndergades Historie). 
Den genopstod altså her. Avisen var af størrelse som et ark skrivepapir i 
folio og udkom hveranden dag med et ark, hveranden med kun ½ ark. Her-
tel døde efter ganske kort tids forløb af hjernebetændelse, hvorefter hans 
ven C. Lemmich overtog bladet. Han flyttede senere kontor og trykkeri til 
Østergade nr. 21, murermester Kroghs ejendom (nuv. snedkermester Ben-
dixen), hvorfra avisen udgik nogle år, indtil den i 1866 flyttedes til Lille-
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gade Nr. 54 (se der).
I en række år omkring århundredskiftet havde købmand A. Sørensens 

ældste søn forretning her.

Hans Henrik Hartmann Sørensen
Født 15. oktober 1871, død 6. november 1933. Borgerskab som detailhand-
ler i Grenå 23. april 1897.
Hartmann Sørensen etablerede sig oprindelig som cyklehandler, vist nok 
byens første og i en række år eneste, men omdannede senere forretningen 
til cigarhandel. Han var et kvikt hoved og havde en overflod af idéer, ofte 
gode idéer, og var altid på færde, når noget nyt skulle prøves. Han startede 
adskillige foretagender, både private og i forretningslivet, men manglede 
stadighed til det jævne, vedholdende arbejde og fik derfor ikke tilstrække-
ligt ud af sine gode idéer. Hartmann Sørensen var i en lang række år byens 
selvskrevne forlystelsesråd, medlem af en mængde bestyrelser og festud-
valg og sparede aldrig sig selv i arbejdet, når nye idéer skulle prøves. Han 
var på den måde en af byens mest populære og kendte skikkelser.

Sporten havde fra første færd Hartmann Sørensens levende interesse. 
Han var en af byens første aktive cyklister og oprettede i 1890’erne en lo-
kal cykleklub, Flying Fellows, hvis fane endnu hænger på Djurslands Mu-
seum. Foreningen foranstaltede i mange år om sommeren cyklevæddeløb. 
Først landevejsløb på 40-50 km ad Århuslandevej, senere løb på en lille, 
meget primitiv cyklebane tæt nord for Havnevejen, omtrent hvor nu Østre 
Skoles sportsplads ligger. Den var i brug nogle få somre, sidste gang vist 

 Købmand A. Sørensen 
1841-1931.

Fru Marie Sørensen
f. Hartmann
1846-1909.
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nok 13. august 1900, da der i løbet bl.a. deltog en af datidens store kanoner, 
Jyllandsmesteren Rasmussen, Tjæreby. 

Det var også Hartmann Sørensen, som foranledigede en fremvisning i 
Grenå af nogle af landets første automobiler. Han inviterede Århus-Motor-
folkene til at foretage en søndagstur til Grenå 25. maj 1902. Grenåenserne 
gjorde store øjne ved synet af disse nye køretøjer, som havde gjort turen 
hertil på 4 timer. Så havde de endda adskillige gange undervejs måttet stop-
pe op for hestekøretøjer, hvis forspand var opskræmt ved mødet med disse 
hvæsende uhyrer. Der fandtes på det tidspunkt i århus 4 ejere af motorvog-
ne og 1 motorcyklist. Disse fem med medpassagerer var altså Grenå fol-
kenes gæster og fejredes af dem om aftenen ved den kommunale koncert i 
Plantagen. De overnattede her og kørte hjem næste dag.

Et af de mange foretagender, som Hartmann Sørensen startede eller var 
sjælen i, var Fugleskydningsselskabet af 20. juni 1907. Det trådte i stedet 
for et ældre selskab, som havde holdt fugleskydning i Enslev Skov, men 
som en række år før var afgået ved døden. Fugleskydningsselskabet eksi-
sterer endnu og holder trofast de gamle traditioner i ære, med skydning på 
stranden hver sommer. Hartmann Sørensen udgav i en årrække ved juletid 
en lille Håndbog for Grenå med en række lokale oplysninger og småstyk-

Et fugleskydningsbillede fra stranden 1909, to år efter det nye selskabs stiftelse. De 4 stå-
ende personer i baggrunden er fra venstre: 1. Malermester Zebitz, 2. Hartmann Sørensen, 
(Foreningens sekretær og sjælen i foretagendet), 3. Urmager P. Sørensen og 4. Bagermester 
S. Skov.
Siddende fra venstre: 1. Manufakturhandler Johs. Jørgensen, 2. Redaktør Lønskov, 3. 
Redaktør Forthoft. (I mellemrummet ses i baggrunden 4. Købmand R. I. Christensen, 5. 
Snedkermester S. Bilde), 6. Drejermester Aug. Møller, 7. Manufakturhandler G. Reventlow 
(foreningens revisor), 8. ?. 9. Sagfører Fr. Viale (foregående års fuglekonge), 10. Garver 
Wilh. Petersen (foreningens formand), 11. Kulhandler Karl Petersen (foreningens revisor).
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Cyklisterne starter ved Banegården til cykleløb. I spidsen går ordenens håndhæver, politibe-
tjent Øhlenschlæger. Derefter kommer Hartmann Sørensen. Cyklisten på den høje Veloci-
pede er sadelmager H. Jensen. Billedet er sandsynligvis fra 13. august 1900.

ker af lokal art, samt - naturligvis avertissementer til at bære foretagendet.
Ejerrække for Østergade nr. 1 a: Ved salget i 1914 udskilt fra købmands-

gården og solgt til cigarhandler Jacobi Jacobsen, der ombyggede ejendom-
men. 1934 Brdr. Amdi og Emil Lassen. 1941 cigarhandler L. Larsen. 1950 
cigarhandler P. H. Kaltoft.

De første biler præsenteres i Grenå 25. maj 1902. Det er Århus Motorfolk, i alt 5 mand med 
medpassagerer, som besøger byen.
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Her lå i begyndelsen af 16 hundredårene sognepræsten Laurits Hansens 
private præstegård, som han selv havde købt eller ladet bygge. Embeds-
boligen, som tilkom ham i den af Kong Christian III skænkede tidligere 
provstegård, var hans nærmeste nabo mod øst. Men den var i en så elendig 
tilstand, at den var ubeboelig.

Laurits Hansen Olderup
var sognepræst her 1620-36. Han oplevede indkvarteringen her under Tre-
diveårskrigen, hvor det kejserlige krigsfolk bl.a. plyndrede kirken for døre, 
kirkestole og andet træværk til brændsel i den strenge vinterkulde i 1627-
28. En af hans brødre var med i felten og faldt i Schwerin. Laurits Hansen 
blev senere provst. Han var en meget svagelig mand og måtte i en række 
år have medtjener d.v.s. kapellan. Efter hans død solgtes gården i 1628 til 
hans efterfølger i embedet.

Sejer Rasmussen
Han var sognepræst her 1636-50 og døde ligesom forgængeren i embedet. 
Straks efter sin ankomst til Grenå lod han optage et synsvidne over den 
førnævnte embedsbolig. Da den stadig fandtes ubeboelig, købte hr. Sejer 
månedsdagen derefter forgængerens private gård af arvingerne. 

Sejer Rasmussen var præst her under Trediveårskrigens sidste afsnit, 
Torstensonskrigen (1643-45), da Grenå i længere tid havde indkvartering 
af svenskerne. De udsugede befolkningen endnu værre end de kejserlige 
tropper havde gjort 15 år tidligere. Hr. Sejer må have været mere velhaven-
de end de fleste andre borgere, og i byens nød måtte han i 1644 forstrække 
norgerskabet med et lån, bestående af 26½ lod sølv til hjælp til betaling af 
byens ’Contribution’ til fjenderne. Nogen tid efter måtte borgerne atter ty 
til sognepræsten om bistand. Byen fik indkvartering af oberst Fr. v. Rei-
chert. Hr. Sejer måtte overtage logement af ham og yderligere overlade 
borgerne en grå ganger som gave til denne v. Reichert for til byens forskån-
sel at formilde oberstens hu. Sagt på en anden måde, for at frelse byen 
for plyndring. Begge lån skulle tilbagebetales, når gud igen måtte forunde 
fred. Om sølvet siger gældsbeviset at tilbagebetale vor kjære sognepræst 
igen i hvad forarbejdning, han begærer. Hr. Sejer nåede lige at se sin gård 
genopført efter den store brand i 1649, men døde året efter. Præsteresident-
zen blev derimod ikke genopført. Byens grundtaxt af 1682 nævner Niels 

Østergade nr. 1 b Indtil 1799 den midterste 
trediedel af en stor, øde 

ubebygget plads. her havde 
sognepræstens private gård

i 16 hundredårene ligget.

Bygningen opførtes ligesom foregående af tøm-
rermester P. Rødkjær i 1854, men solgtes straks til læge 
J. C. Richter.
Nuv. ejer Brdr. Svend og Valdemar Lassen.
Matr. nr. 165 c.
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Christensen og Anders Pedersen som ejere af salig Hr. Sejers Gård. Efter 
taksationssummen at dømme har det været en stor og god gård. Dens vide-
re skæbne kendes ikke. Det er overvejende sandsynligt, at også den er gået 
til ved en senere ildebrand, og at tomten er blevet liggende uopbygget. Der 
har faktisk været en større brand i Torvets umiddelbare nærhed i tiden kort 
før år 1700. Der eksisterer imidlertid ingen retsprotokoller fra den periode, 
som kan fortælle noget pålideligt derom. Men under alle omstændigheder 
blev også denne jordlod liggende øde og ubebygget indtil 1798. 

Tiden efter 1798
Det var altså en del af den grund, som forvalter Jespersen købte og indheg-
nede efter auktionen i 1798, som senere kom i apotekerfamilien Dahls eje, 
og som endelig i 1854 solgtes til tømrermester P. Rødkjær. De 2 huse, som 
han opførte på grunden, solgte han til købmand Balle, der i 1858 afhænde-
de det østre til læge 

Johan Christian Richter
Født 25. juli 1816 i København, død 11. januar 
1903 i Vejen, cand. med. 1847. Skibslæge under 
Treårskrigen. Gift 1849 med Amalie Balling, 
født 1814, d. 10. november 1874.
Richter var født i København, hvor faderen var 
silke- og klædekræmmer. På år efter at han var 
blevet student, rejste han til Amerika, men kom 
senere tilbage og fuldendte sine studier. Richter 
deltog i krigen 1848-49 som militær skibslæge. 
Han nedsatte sig så i 1849 som praktiserende 
læge i Grenå og giftede sig samme år.

Ægteparret havde to børn, sønnen John og 
datteren Emmy. Sidstnævnte, født 12. novem-
ber 1852, død 23. november 1919, var den yng-
ste. Hun var uddannet på frk. N. Zahles Institut 
i København og oprettede efter at være hjem-
kommet til Grenå en pigeskole, som hun bestyrede i en lang årrække, og 
som var særdeles velanskrevet. Den overtoges i slutningen af århundredet 
- ligesom frk. Lyngbys Skole - af det aktieselskab, som i 1896 startede 
Pigeinstituttet på Vestergade. Sønnen

John Richter
Født 13. november 1850, død 28. december 1928. Cand. teol. 1873. Sog-
nepræst i Ringive 1879, sognepræst i Vejen 1893-1928(†). 1882 gift med 
Gudrun Schjørring, født 12. december 1862, død 18. september 1939.
Han gik i skole hos Student Hansen, blev student fra Århus Latinskole og 

Læge J. C. Richter.
Født 1816. Død 1903.
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tog embedseksamen 1873. Et årstid var den unge teolog derefter konstitu-
eret førstelærer ved Grenå Kommuneskole under en vakance i embedet, 
senere et par år lærer ved københavnske privatskoler, bl.a. frk. N. Zahles 
Skole. Richter var meget historisk interesseret og bevarede hele sin levetid 
sin interesse for lokal- og personalhistorien. I 1879 blev han sognepræst i 
Ringive og kom så endelig i 1893 til Vejen. Her, i umiddelbar nærhed af 
Askov Højskole, hvor han i en række år var lokal tilsynsførende, forblev 
han til sin død og virkede til det sidste som præst og sjælesørger og varetog 
det store embedes mange pligter med største troskab og kærlighed.

I mange år var Richter medlem af redaktionsudvalget for Historisk 
Samfund for Ribe Amt og skrev selv en række artikler deri. Men trods de 
mange interesser, som efterhånden optog ham, glemte han aldrig sin ung-
domsinteresse for sin lille fødebys historie, men omfattede den med varm 
kærlighed. Nærværende bogs forfatter står i stor taknemmelighedsgæld til 
pastor Richter for råd og vejledning på dette område.

Om barndoms- og ungdomsårene i Grenå
fortæller Richter bl.a.:
Lægevæsen
Sidst i 40’erne havde Grenå og omegn kun 2 læger, Chr.Rasmus Arendrup 
(f. 1803, d. 1871) og den praktiserende læge Fr. Chr. Hansen (f. 1796, d. 
1852). Sidstnævnte, der var indfødt grenåen-
ser, kunne dog i sine senere år på grund af en 
fodlidelse ikke færdes synderligt uden for sin 
bolig. Arendrup var en meget dygtig læge, så 
det undrede ingen, at han i 1856 blev udnævnt 
til fysikus over Fyns Stift med bopæl i Odense. 
Arendrup var tillige en myndig mand, der med 
iver tog sig af kommunale sager, og så kunne 
det jo hænde, at han ragede uklar både med den 
ene og den anden. Dette gav bl.a. anledning 
til, at der arbejdedes for at få endnu en læge 
til byen, og valget faldt på min fader, Johan 
Christian Richter. Han havde efter adskillige 
besværligheder, ophold i udlandet o.s.v. - ta-
get sin læge-eksamen i 1847, var så underlæ-
ge til søs i krigen 1848 og 49 og fik ved sin 
hjemkomst derfra til København til sin overraskelse brev fra en guldsmed 
Juul i Grenå med opfordring til at nedsætte sig som læge dèr. Denne guld-
smed Juul havde min fader tilfældigt truffet engang på en regnvejrsdag i 
på Strandvejen i København og indbudt ham til at køre med sig. Min fader 
modtog opfordringen og drog til Grenå for at begynde sin læge-praksis 
dèr. Hans bolig blev foreløbig hos Møller Rodkier på Søndre Mølle. Fa-

Pastor J. Richter
f. 1850, d.1928.
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der opdagede imidlertid snart, at der var noget 
lumskeri med i spillet fra deres side, som havde 
kaldt ham til Grenå. Læge Arendrup var nemlig 
kommen i trætte med en toldbetjent Frandsen, 
en trættekær person, og havde nu også pådra-
get sig Møller Rodkiers vrede ved så at sige 
at blive hans konkurrent, idet Arendrup havde 
bygget Baunhøj-Møllen, nord for byen. Man 
ventede da, at den nye læge skulle ødelægge 
og ærgre Arendrup. Men her forregnede man 
sig, thi den brave, retsindige Arendrup og min 
fader blev perlevenner. Da dette mærkedes, va-
rede det ikke længe, inden mølleren betydede 
min fader, at han helst måtte flytte ind til byen, 
hvor han da fik logis hos en gammel lysestø-
ber-enke, Madam Nielsen. Min fader fik en 
ret betydelig praksis som læge både i by og på 
land. Lægegerningen i hine tider var meget anstrengende, lang tid tog det 
at komme ud i landpraksis, da befordringsmidlerne ikke altid var af første 
sort. Ja, min fader blev undertiden hentet til Anholt, 7 mil ude i Kattegat. 
Der fandtes dengang ingen læger på øen. En sådan tur der tilbragtes i åben 
båd, hvad der ikke generede min fader, som var søvant, kunne undertiden 
tage flere dage, da man måtte rette sig efter vejr og vind. I kolerasommeren 
1853 blev Grenå lykkeligt skånet for den slemme farsot; kun skal der have 
været et par enkelte mistænkelige sygdomstilfælde ved Grenå Havn.

Skoleminder
Af selvsyn kender jeg bedst byens daværende private drengeskole, hvor 
jeg tilbragte mine skoleår fra 1857 til 1862. Lederen var cand. phil. Lud-
vig Hansen (1805-93), almindelig kaldet Stu-
dent Hansen, der allerede i fyrrerne var havnet i 
Grenå som privatlærer. Lokalet var i min første 
skoletid en lang, lavloftet stue på Torvets øst-
side, overfor det ene af de store gamle kasta-
nietræer. Senere fik skolen et rummeligere og 
lysere lokale i den nyopførte bygning ved siden 
af, den nuværende Valhalla. Hansen var en me-
get dygtig lærer. Sjuskeri tillod han ikke, hans 
undervisning var forstandig og grundig, og han 

C. R. Arendrup
Distriktslæge Grenå

1837-56.

Cand. phil. L. Hansen,
mangeårig leder af en privat drengeskole.
Født 1805, død 1893.
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fordrede en forstående gengivelse af, hvad vi havde lært. Livlig vil jeg ikke 
kalde hans undervisning, men der var et tilforladelighedens præg over den, 
som måtte tiltale, når man da brød sig om at lære noget. Gjorde vi drenge 
ham det for broget, kunne spanskrøret komme frem, men hyppigere lod 
han os dog sidde efter i et lille kammer ved siden af skolestuen, hvor han 
havde et stort oplag af tobak og cigarer. For at hjælpe på indtægten som 
lærer, der ikke var til at leve af, havde han nemlig en lille tobakshandel og 
havde borgerskab som sådan. Han var ivrig politiker, højremand og tilsidst 
hvidglødende provisorist. Han læste meget, men mange af sine aftener til-
bragte han på gården, d.v.s. Gammel Gæstgivergård [Storegade nr. 34, hvor 
nu Præstegården], eller hos byens familier, hvor han kunne gøre regning 
på at få et whist- eller lhombre-parti. Han var meget plaget af gigt, og det 
kunne hænde, når vi kom i skole om morgenen, at hans gamle opvarterske, 
Marie Fugls, modtog os med den meddelelse, at i dag var Hansen dårlig. 
Han var i mange år kostgænger i mit hjem, og både da og siden var det en 
fornøjelse at tale med den gamle mand, der altid havde et eller andet fra 
læseverdenen at drøfte. Det eneste skolefag, han ikke gav sig af med at un-
dervise i, var matematik. Så kom lærer J. K. Møller et par timer om ugen og 
gav os undervisning deri. Gymnastikundervisning fik vi desværre slet ikke. 
Talrig besøgt var Hansens Skole vist aldrig, i alt fald ikke i min skoletid. I 
det hele var vi næppe over en halv snes elever, mest sønner af byens em-
bedsmænd eller større købmænd. Medens det til daglig gik sin regelmæssi-
ge gang i skolen, kun afbrudt af den årlige højtidelige eksamen, hvor pastor 
Dantzer og min fader fungerede som censorer, var der dog en dag om året, 
hvor Hansen gav os lov til at slå gækken løs. Det var fastelavnsmandag, 
da vi med søskende og andre pårørende, mødtes hos ham og slog katten af 
tønden (der bestod af en af hansens mangfoldige cigarkasser), og hvor vi 
blev trakterede med chokolade og kager. Vi havde da svært ved at bryde op.

Lærerpersonalet ved de kommunale skoler
var i min barndom ikke stort. Foruden kateketen, der altså både var første-
lærer og andenpræst, bestod det af R. Johannsen og J. K. Møller. Rasmus 
Johannsen (død 1883), der tillige var kordegn, var en bondesøn fra Skan-
derborgegnen. Han var en god og from mand, jævn i hele sin færden, en 
ærlig og redelig forvalter af de kundskaber og evner, han sad inde med. 
Jens Kr. Møller (d. 1903), der var gift med en søster til pastor Dantzers 
første hustru, var en meget dygtig lærer. Han var tillige kommunaltinteres-
seret,  hvad der særlig fik betydning, da han ind i 70’erne blev førstelærer i 
Nykøbing på Sjælland, hvor han spillede en ikke ubetydelig rolle i byrådet. 
- Da jeg i tiden 1873-74 som cand. theol. under en vakance var konstitueret 
som førstelærer ved borger- og friskolen, bestod det øvrige lærerpersonale 
kun af R. Johannsen, H. Reventlow og S. N. Munch samt en pogelærerinde 
frk. Guldmann.
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En privat pigeskole
havde Grenå også i hine dage med frk. Manon Krebs som bestyrerinde. 
Hun blev senere gift med pastor Dantzer, og skolen gik over til frk. Kyhl. 
Skolen havde et særdeles smukt renommé. Endelig var der i byen nogle 
små pogeskoler for de alleryngste. Jeg mindes selv med tak min gamle 
lærermoder, Madam Erasmine Olsen (d. 1874), en gammel prokuratoren-
ke, som lærte os omhyggeligt at læse indenad og holdt os til god orden, vi 
mange små drenge og piger, som hun underviste. P. Hjorts Dansk Børne-
ven var da i vælten som læsebog.

Organist-embedet
ved Grenå Kirke beklædtes i det lange tidsrum fra 1791 til 1871 af kun to 
mænd, fader og søn. Den gamle Jacob Møller, der døde 1858, erindrer jeg 
som en lille mand, som altid gik med kalot. Han var indfødt grenåenser 
og nåede en alder af 84 år. Da organisten dengang tillige var bedemand, 
gik han - hvad jeg tydeligt erindrer - altid i spidsen for ligskaren, når den 
passerede over Torvet fra kirken og videre om ad Nørregade. Det var den-
gang skik, at kvinder aldrig gik med i ligfølget, men kun mænd. Sønnen 
Jørgen Møller (d. 1874) var en høj, kantet person, i lange tider byens eneste 
klaverlærer, i hvilken egenskab han i sine yngre dage også var benyttet på 
egnens herregårde. Livlig var hans undervisning ikke, det kan jeg bevidne.

 Fru Manon Dantzer
f. 1815, d. 1904

Pastor C. U. Dantzer
f. 1815, d. 1878

Ved en beklagelig forveksling er indløbet en fejl ved opgivelsen af dyrlæge Peter Georg Grove Beyers 
data, idet han i borgerskabsprotokollen er forvekslet med sønnen, der var købmand og havde nøjagtig 
de samme tre fornavne. - dyrlæge Beyer er født 30. juli 1805, død 24. april 1891, medens sønnen, der 
havde købmandsborgerskab af 28. august 1860, er født 28. august 1844 og døde 1. oktober 1901.
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Dilettantkomedier
I min barndom havde dilettantkomedien adskillige ivrige dyrkere i Grenå. 
Ivrigst af dem alle var en tid købmand L. N. Balle, der havde forretning 
på hjørnet af Østergade og Torvet og var vor nabo. Teatersalen var i Gæst-
givergården på Storegade, den nuværende Præstegård. I vinteren 1856-57 
opførtes bl.a. Erik Bøghs Fastelavnsgildet og fru Heibergs En søndag på 
Amager. Et minde knytter sig særligt for mig til hin forestilling. Min fader 
skulle i Fastelavnsgildet spille Jesper Snyltegæst. I den anledning måtte 
vor husjomfru og jeg ned til en gammel hattemager-enke, der boede i et af 
de små huse lige overfor Mønsteds Gård (nu Grenå Folketidende) på Lil-
legade for at låne et par fløjls-knæbukser, som havde tilhørt hendes afdøde 
mand.

Af de andre rollehavende mindes jeg Jørgen Gleerup som Anders Jør-
gen i Fastelavnsgildet. Gleerup var fra Gjerrild, havde vist været tjener på 
Benzon og havde tilegnet sig en del kultur og finere levemåde. Han var 
en tidlang omrejsende skuespiller, ligesom han også en tid var vært på 
Grenå Gæstgivergård. Ligeledes mindes jeg den kønne Amalie Svendsen, 
arrestforvarerens datter, som Lisbeth i En søndag på Amager og den unge 
bogtrykker C. Lemmich som Jokum i samme stykke. De to blev ikke læn-

To Billeder fra ca. 1880. a) Øverst J. Richter som ung præst, neden under hans forlove-
de, frk. Gudrun Schjørring. I midten frk. Emmy Richter, skolebestyrerinde i Grenå. Yderst 
til højre hendes veninde og medhjælper, frk. Vilhelmine Schrøder. b) Frk. Emmy Richter. 
(Foto H. F. Bloch).
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ge efter mand og hustru. En anden af 
min faders roller var som lods Mikkel-
sen i En søndag på Amager, hvor han 
ret med liv og lyst sang arien På søen, 
når den skummer vred med sin smukke 
basbaryton.

Fra lidt senere tid mindes jeg Ho-
strups Intrigerne opført af dilettanter. 
Endnu senere, vist i 1865, opførte et 
helt nyt hold Grenå-dilettanter Aprils-
narrene. Endelig kan det noteres, at 
i ca,1860-1867 opførte vi, d.v.s. en 
del unge århusianske gymnasiaster 
og studenter med assistance af unge 
Grenå-damer Hostrups Eventyr på fod-
rejsen. Og i de følgende år gik det slag 
i slag med dilettantkomedier (Valbygåsen, Genboerne, De uadskillelige), 
som samlede mange tilskuere.

Barndomsbillede af John og Emmy Richter.

Begyndelsen af Østergade ca. 1901. Længst til venstre A. Sørensens købmandsgård. Der-
næst pastor Richters barndomshjem (senere Biografteater) derpå A. Bildes nyopførte 3 eta-
ges ejendom.
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Rigtige skuespillerselskaber
lagde også ret jævnlig deres vej om ad den lille østjydske by. Her fortjener 
C. F. Rauls Selskab særlig at nævnes; der var vakre og flinke skuespil-
lere i dette, ikke mindst direktøren og hans hustru. Så må også Kunst-
beriderselskaberne nævnes, særlig Hoffmanns Cirkus gymnasticus, hvor 
især direktørens flinke sønner Frantz og Rudolf og vakre døtre Flora og 
Josephine hørte til de bærende kræfter. I sommeren 1865 fik Grenå endog 
besøg af skuespillere fra Københavns Casino (fru Amalie Hagen, skuespil-
lerne Hougård, Karl Hagen m.fl.); de opførte bl.a. Wessels Kærlighed uden 
strømper. Det var meget fornøjeligt.

Det skete undertiden, at byen fik besøg af hannoveranske hornblæse-
re. De stillede sig da op i grupper på 5 à 6 mand uden for husene iført 
grå-grønne kapper og lod deres hornmusik gjalde i de ret snævre gader. 
Men de rangerede vel nærmest med de ret hyppigt grasserende lirekasse-
mænd.

Markeder og andre adspredelser
Så var der endelig de forlystelser, som markederne bød på. For børn var det 
meget spændende, når teltboderne opsloges i rader på Torvet aftenen før 
markedsdagen. Og når denne oprandt, opfangede øret snart lyden af mund-
harmonikaer, som pyntede børn, der kom travende med deres forældre, 
snart forsynede sig med. Så hørtes musikken fra karruseller og gøglertelte, 
der fremviste stærke mænd eller overfedede børn. Og de store honning-
kagetelte fik hyppigt besøg af lækkersultne børn - og voksne. Kl. 6 om 
aftenen sluttede markedet, så var den herlighed forbi.

Under daglige forhold hvilede ro og fred over den lille by. Ved aftentide 
om sommeren kunne man ryste dagens slid og arbejdstravlhed af sig og 
kvæge sig ved en lille spadseretur enten ad Havnevejen eller neden om 
engene langs åen. En indsender klager i avisen (22. juni 1850) over, at 
brædderne over grøfterne, som man dèr skulle passere, var rådne, og at 
man skulle over en stente. Nej, lad os få planker over grøfterne og i stedet 
for stenten en låge, der falder i af sig selv! Enkelte steder - f.eks. uden for 
apoteket på Torvet - havde man faste bænke, hvor familien kunne nyde den 
friske aftenluft.

I januar 1860 åbnede klubben Foreningen sine lokaler på gården (d.v.s. 
Gæstgivergården på Storegade). Der tilbragte mangen familiefader som 
klubmedlem sin aften ved kortspil og de fyldte puncheglas. Gik det end i 
reglen sømmeligt til, var det dog ikke heldigt for familielivets trivsel, når 
hjemmene på slige aftener forsømtes. 

Gertruds henrettelse
En meget uhyggelig begivenhed satte midt i 1850’erne sindene i stærk 
bevægelse. Det var en dødsdømt kvindes halshugning tæt uden for byen. 
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Anledningen var følgende: Skolelærer Morten Nielsen i Ålsø benyttede 
en husmand samme steds, Jens Andersen Møller, som tærsker. Til dennes 
hustru, Gertrud Marie Hansdatter, var Nielsen trådt i et utilladeligt forhold, 
efter at han engang havde truffet hende ene i hendes hjem. Da forholdet 
fortsattes, havde hun for Nielsen udtalt ønsket om at få manden ryddet af 
vejen. Han havde da skaffet hende arsenik, som hun gav manden i pan-
dekager den 2. december 1854, da han om aftenen kom hjem fra Grenå. 
Da han så blev syg, fik han lærer Nielsen til at gå til læge Richter i Grenå, 
altså min fader. Men da han ikke forklarede denne noget om sygdommens 
alvorlige art, så foreskrev fader kun et spanskflueplaster. Den 10. december 
døde Jens Møller, og der opstod straks efter begravelsen mistanke om, at 
han ikke var død en naturlig død. Liget blev så gravet op igen d. 3. januar 
1853, og både lærer Nielsen og Gertrud lagde hånden på den dødes hjer-
te og erklærede sig uskyldige. Imidlertid viste den kemiske undersøgelse, 
at der var arsenikforgiftning, og begge forbryderne gik så til bekendelse. 
Gertrud tilstod, at det udelukkende var lidenskaben, der havde forblindet 
hende, da manden var god og stræbsom. Nu angrede hun sin synd og var 
rede til at lide sin straf efter lovens fulde strenghed. Pastor la Cour skildrer 
hende vel som løs og letfærdig, men dog godmodig, så ingen kunne have 
tænkt sig hende som forbryder. Hun havde været gift med Jens Møller i 11 
år. De havde ingen børn, derimod havde de taget en brodersøn af hende, 
Hans Adam Sørensen, til sig som plejebarn. 

Fra Kong Frederik VII.s store rejse i 1861. Kongen står op i den med hvide heste forspændte 
vogn og taler til folket. Udsnit af et samtidigt litografi.
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Gertrud blev ved højesteretsdom af 29. marts 1856 dømt til at have sit 
liv forbrudt og blev ikke indstillet til benådning. Samtidig dømtes skolelæ-
rer Nielsen til tugthusstraf på livstid. Den 19. juni 1856 blev den 35-årige 
Gertrud halshugget lidt syd for den til Grenå Søndermølle hørende Møl-
lelund, altså på Ålsø grund. Hun var fuldkommen rolig til det sidste, bandt 
selv tørkædet for sine øjne og lagde rolig hovedet på blokken. En stor 
mængde mennesker overværede henrettelsen. - Morgenen forud var skole-
lærer Nielsen ført til Horsens Tugthus.

Kongebesøg
I juni 1861 var der stort røre i Grenå i anledning af, at Kong Frederik d. 
7de og Grevinde Danner agtede at gæste byen. Ikke så langt historien går 
tilbage, havde nogen dansk konge sat sin fod på Grenå grund. Der var 
travlhed med at berede den folkekære konge en festlig modtagelse. Man 
syede flag, rejste flagstænger, bandt guirlander o.s.v. Ved Sønderbro var 
rejst en æresport, en københavnsk arrangør (tapetserer) var kommen over 
for at lave den. Kongen og grevinden boede i byfoged, justitsråd Nyeborgs 
smukke bolig ved Sønderbro.

På Gæstgivergården på Storegade var det store taffel arrangeret for 
kongen og hans følge og byens honoratiores. Jeg husker, at vi smådrenge 
betragtede det som en stor ære at blive sendt ud i byen i ærindre af den 
kongelige kok. Om aftenen bragtes der kongen og grevinden et fakkeltog 
i deres bolig. Sangforeningen sang en af lærer J. K. Møller forfattet sang, 
og min fader holdt som sangforeningens formand en lille tale til kongen 
og hans hustru. Den følgende formiddag besøgte kongen Grenå Havn og 
beså de forbedringer, den i den sidste tid var undergået. Jeg ser endnu den 
svære kongeskikkelse, ledsaget af kommunalbestyrelsen, vandre omkring 
på Havnepladsen. Der hæftede han Dannebrogskorset på den dygtige, men 
beskedne og alvorlige havneingeniør Bruhns bryst. Om eftermiddagen kør-
te kongen videre til Benzon, Mejlgård o.s.v., og snart lå byen igen i de 
gamle folder.

Krigen 1864
3 år senere var der røre af en helt anden art i Grenå, den preussiske ind-
kvartering i den sørgelige krig 1864. At flere af byens unge mænd deltog i 
krigen som kombattanter, siger sig selv. Allerede i krigens begyndelse faldt 
købmand Jacob Møllers dygtige søn og medhjælper Frederik, dødelig såret 
ved Bustrup 3. februar 1864. Jeg husker endnu broderens fortvivlede gråd, 
da dødsbudskabet kom. Jeg ser mig ikke i stand til at oplyse, hvornår byen 
blev besat af fjenden, jeg var dengang latinskole discipel i Århus, men det 
må vel have været i begyndelsen af april. Da de fjendtlige officerer mød-
te på byens rådhus og forlangte kvarter, heste og fourage, skal byfogden, 
justitsråd Nyeborg, aldeles have tabt hovedet. Han råbte fra rådhusvindu-
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erne: Larsen! Larsen! Svendsen! (Larsen var politibetjent, Svendsen var 
den kort før afdøde arrestforvarer). Fra forsamlingen af grenåensere nede 
på Torvet fik han det svar: Svendsen er død! Nyeborgs stædige uvilje mod 
fjendens krav medførte, at han måtte af sted som preussernes fange. Det 
var om natten, de tog ham under hans ivrige protest. Nein, nein! hørte man 
ham råbe. Ret længe varede hans fangenskab dog ikke.

De fjendtlige soldater opførte sig iøvrigt meget ordentlig. De var selv 
lede og kede af krigen, hvis hensigt de ikke forstod. Der var endog de 
steder, hvor de rakte en og anden husmoder en hjælpende hånd i husger-
ningen. Tillod man dem endnu større tilnærmelser, blev det dog ilde set. 
Således vakte det almindelig harme i byen, at den før omtalte havneinge-
niør Bruhns purunge datter forlovede sig med en ung preussisk feldwebel 
Petit-Jean. Forlovelsen gik da også hurtigt over styr. Bruhn døde i 1902 
som kammerassessor, fhv. fjordinspektør i Randers.

Årøes strejfkorps
En tidlig sommermorgen (7. juli 1864) gik en afdeling af det Årøeske 
strejfkorps under befaling af den kække premierløjtnant Schultz i land ved 
Grenå Havn og fangede en lille afdeling på 8 mand preussiske soldater, 
som havde nattekvarter i et kornpakhus ved havnen. Heldigvis kom denne 
raske dåd ikke til at gå ud over byen, hvis beboere jo var ganske uskyldige 
i det skete.

Grenå havde dengang endnu ingen telegrafforbindelse med omverde-
nen. Men preusserne havde selvfølgelig deres felttelegraf og den fik private 
folk lov til at benytte, når den ikke var optaget. Engang benyttedes den i 
mit hjem. Jeg havde på grund af en blandt Århus Latinskoledisciple ud-
brudt øjensygdom (jeg selv fejlede intet) fået en ferie på nogle dage. Ved 
udløbet af disse ønskede vi at vide, om ferien ikke ville blive forlænget, 
og spurgte da rektor Ingerslev i Århus gennem den preussiske felttelegraf: 
Fängt die Schule Morgen an? En soldat bragte kort efter svaret: Ja! 

Hermed slutter så dette uddrag af pastor Richters barndoms- og ung-
domserindringer fra det gamle Grenå, som skulle give et lille billede af, 
hvorledes man levede her i 1850-60’erne. Grenå var dengang en småkøb-
stad med ca. 1300 indbyggere. Forholdene var i mange henseender meget 
landlige - man kunne næsten sige landsbyagtige. I 1875 forlod Richter 
Grenå efter i et årstid som ung teologisk kandidat at have været konstitu-
eret som førstelærer ved kommuneskolen under en vakance. 1878 solgte 
læge Richter ejendommen til prokurator T. Møller og lejede sig en lejlig-
hed. 1881 videresolgte prokuratoren den til byens nye distriktslæge.

Magnus Chr. Lund Poulsen
Født i Kolding 11. april 1827, død 30. december 1897 Cand. med. 1854. 
Udnævnt til distriktslæge i Grenå 28. maj 1880. R af D. Gift 1) 1855 m. 



482

Susanne Helene Agerbek, d. 1862. G. 2) 1863 m. Elisa Cathrine Lund, d 
1889. 
Doktor Poulsen, som han altid kaldtes, var af gammel lægeslægt. Faderen 
var regimentsdyrlæge i Kolding, bedstefaderen 
distriktskirurg i Würtemberg i Tyskland. Som 
medicinsk student deltog Poulsen frivilligt 
som underlæge i krigen 1848-50 og tog først 
derefter embedseksamen. Han var koleralæge 
i København 1853. Praktiserede derefter et 
par steder, blev 1865 distriktslæge med bolig i 
Saltum og kom derfra til Grenå. Doktor Poul-
sen var en dygtig, meget samvittighedsfuld og 
velanset læge, noget ordknap, men med stor 
omhu for sine patienter. Han passede sin prak-
sis til sin sidste dag og døde uden forudgående 
sygdom af et hjerteslag.

Allerede nogle år før (1892) havde doktor 
Poulsen solgt ejendommen til sin nabo, køb-
mand A. Sørensen, men blev boende her til sin 
død. Få år efter begyndte de store omlavninger og forandringer, som har 
gjort ejendommen ukendelig. Der indrettedes efterhånden mod vest 2 bu-
tikker, medens den østligste tredjedel i 1908 omdannedes til biografteater.

Biografteatret i Grenå
Den første gang der - så vidt det er muligt at efterspore - er fremvist films i 
Grenå var i juli 1906, da Fællesforeningen af Danmarks Landboforeninger 
afholdt sit ungskue her i byen. Selve ungskuet afholdtes på de dengang helt 
ubebyggede marker fra Plantagen og op efter møllen, vest for Baunhøjve-
jen. Øst for vejen var en stor forlystelsespark bl.a. med et ambulant bio-
grafteater. Der blev i Ungskuedagene 13., 14. og 15. juli givet forestilling 
uafbrudt hele dagen. Desuden var der givet forestillinger de foregående 
aftener. Etablissementet ejedes af Dansk Biograf Co. A/S. Avisen skriver 
derom: Programmet var morsomt og afvekslende, billederne klare og uden 
flimren.

Hen på efteråret blev der på Hotel Skandinavien givet enkelte forestil-
linger af et omrejsende selskab, Fr. Herwigs Biograf-Teater. Forestillinger-
ne begyndte kl. 5 og kl. 8. Sidst på året 1906 fik Grenå endelig sit første 
lokale biografteater, idet der i

Havesalen på Hotel Dagmar
indrettedes en fast filmscene. Der var ikke forestilling hver dag, men nogle 
dage om ugen, som regel lørdag, søndag og mandag. Spilletiden var altid 
kun 1 time (d.v.s. ca. 50 minutter) og forestillingerne var kl. 8 og 9. Lørdag 

Distriktslæge
M. Poulsen.
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og søndag dog ofte tillige med eftermiddagsforestillinger kl. 4 og kl. 5. 
Det var næsten altid ganske korte filmsoptagelser med varighed på 5 à 10 
minutter, således at der vistes 4 à 6 billeder i hver forestilling. Jeg anfører 
et enkelt program (fra lørdag d. 27. december 1906) Krybskytten - Augusta 
på bal - Kroningen i Trondhjem - Århusspejlets feriefest - Fotografering på 
Island - Trylleri.

Aviserne anmeldte næsten aldrig disse biografforestillinger. Men at der 
har været tilskuere nok, ses af, at man meget snart, allerede hen i 1907, 
forøgede forestillingernes antal. Der var stundom om søndagen forestilling 
hver time fra kl. 4-10, og ofte gik filmene hele ugen ud. Lørdag var næsten 
altid premiereaften. Efter aviserne at dømme har der dog ikke været fore-
stilling hver uge. 

Bevilling til at drive biografteatre udstededes ikke dengang ministerielt, 
men af det stedlige politi. Bevillingshaveren var tandlæge O. Hammer, der 
havde ladet teatret indrette. I de første år drev han det dog ikke selv, men 
lejede det ud, først til frugthandler A. Jensen, senere til hans søn cykle-
handler Chr. M. Jensen. Efter et par års forløb overtog Hammer selv drif-
ten, og Jensen blev operatør.

Biografen på Østergade
Forholdene på Hotel Dagmar i Keglestuen eller, som den finere benævntes, 
Havesalen blev efterhånden for primitive. Der indrettedes så på Østergade 
et fast biografteater i den østligste del af købmand A. Sørensens ejendom, 

Østergade nærmest mod Torvet. Til venstre ses købmand Sørensens og distriktslæge Poul-
sens omlavede ejendomme med butikker og biografteater. Foto ca. 1930.
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umiddelbart op til tømrer Bildes nye bygning. Der byggedes en sal ud i 
gården mod nord og et par fag af facadebygningen omlavedes til indgang, 
billetsalg o.s.v.

2. juli 1908 blev det nye teater. taget i brug og fik en særdeles vel-
villig modtagelse både af pressen og publikum. Grenå Avis skrev bl.a.: 
Teatret kan nu fremvise sine levende billeder i omgivelser og under for-
hold, som ikke står tilbage for de store byers. Gennem den tredobbelte 
dør kommer man ind i en rummelig entré med billetkontor, som oplyses 
elektrisk. Oven over kontoret findes operatørrummet, hvorfra forestillin-
gerne dirigeres. I en kælder under entréen er opsat en 6 hk gasmotor, som 
driver dynamoen, der leverer elektricitet til billedernes fremvisning og til 
lokalernes oplysning. [Det må erindres, at det var længe, forinden Grenå 
fik elektricitetsværk. C. S.]. Inde i Salen findes 12 praktiske bænkerækker 
med klapsæder, som giver plads til 96 personer. Billederne fremstilles på 
en lærredsskærm, dobbelt så stor som tidligere. Lokalerne er net udstyret 
med en frise langs loftet.... Ved en fremvisning, vi i aftes overværede, var 
billederne klare og gode med en meget ringe grad af den flimren, der ellers 
altid følger med. Et af billederne Søfuglen var navnlig i høj grad seværdigt.

Indgangen til Biografteatret i Østergade, ca. 1915. Personerne fra venstre: Kontrollør Wol-
ler Andersen, Billettør: Frugthandler Hansen, Pianist: Frk. Marie Udengård,  Operatør: 
Cyklehandler Chr. M. Jensen.
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Programmerne
var som før sammensat af en række korte films. Ofte naturoptagelser uden 
egentlig handling eller humoristiske småstykker. Ved følgende uges fore-
stilling var programmet: Nordisk Vinter, Professorens eksperimenter med 
den flydende elektricitet. Som ekstrafilm: Grenå i levende billeder, der na-
turligvis skaffede stort besøg. Avisen skrev: Det er med udelt interesse, at 
publikum betragter de lokale billeder, som er taget fra dyrskuet, markedet, 
togets ankomst, badeliv o.s.v. I de næste ca. 25 år havde biografen så til 
huse her i Østergade. At fortælle nærmere om

Filmens udvikling
i denne periode ville være en særdeles taknemlig opgave, men den falder 
langt uden for nærværende bogs rammer. Det må være tilstrækkeligt at give 
et kort overblik og først og fremmest minde om, at det jo endnu var i stum-
filmens dage. Forestilligerne bestod i begyndelsen stadig af korte filmsbil-
leder uden indbyrdes sammenhæng og uden nogen egentlig handling. Men 

Indgangen til Biografen i Østergade ca. 1930. Kontrollør A. Hviid, billettør fru Anna Bilde. 
Til højre er som kuriosum indsat den tidligere på det tidspunkt afdøde kontrollør Woller 
Andersen.
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de gik ret snart over til at blive virkelige, sammenhængende forestillinger 
med begyndende lighed med almindelige skuespil. Spilletiden blev læn-
gere, således at der nu kun blev to Forestillinger pr. aften, kl. 8 og kl. 10.

Endvidere forbedredes filmenes kunstneriske fvalitet ganske betydeligt. 
I stedet for de ganske indholdsløse klovneløjer eller hyperspændende op-
trin med flugt over hustage og ned ad høje mure eller forfølgelse henover 
taget på et jernbanetog i fuld fart o.s.v., kom nu lidt efter lidt optagelser 
med virkelig handling og skuespilkunst af fremragende kunstnere. De op-
trædende var dels scenens fo|k, som gik over til denne nye kunstart, dels 
nye kræfter, som havde fået deres uddannelse ved filmen.

Typisk for mange kultiverede menneskers syn på filmen i dens første 
ubehjælpsomme barneår var en udtalelse, som faldt, da Karl Mantzius op-
trådte i sin første rolle i en film: Hvor er det trist, at også denne herlige 
kunstner skal gå over til filmen! Men med rivende fart forbedredes både 
filmens teknik og kunstneriske præstationer.

Amerikanske films var naturligvis - dengang som nu - i flertal, men 
der dukkede også adskillige nordiske films op. Fremragende instruktører 
som A. W. Sandberg og Carl Th. Dreyer iseenesatte filmene, og skuespille-
re som Gunnar Tolnæs, Gösta Ekman, Olaf Fønss, Anders de Wahl, Peter 
Fjelstrup, Asta Nielsen og Karen Caspersen optrådte i nogle af hovedrol-
lerne.

Men til biografen i Østergade var endnu knyttet 3 navne, som dengang 
var på alles læber: Psilander og Fy og Bi alias Carl Schenstrøm og Hol-
ger Madsen. Om førstnævnte skriver Helge Wamberg i en biografi: ... har 
Psilander virkelig præsteret noget, der vil huskes i kommende tider - i en 
tvivlsom kunstart, som er til for ubefaestede og meget taknemlige sjæle ...? 
Han besvarer det selv med et ja og tilføjer: Når Valdemar Psilander derfor 
i nogle år fik 10.000 kr. for hver film, hvori han optrådte, var det ganske 
givet ikke en øre for meget. Over største delen af verden er han berømt og 
elsket som ingen anden nulevende skuespiller“. Også Fy og Bi var en år-
række kendt, om end ikke over størstedelen af verden så dog over store dele 
af Europa. De blev for Ole Olsen og Nordisk Films Compagni en virkelig 
guldgrube. I stumfilmens dage besørgedes

Mellemaktsmusikken
af en pianistinde, i en kortere tid frk. Marie Udengård, senere i mange år 
af fru Huusom. Af Østergade-biografens øvrige funktionærer kan man ikke 
undgå at nævne billetkontrolløren Woller Andersen. Han var pensioneret 
overbaneformand og gift med enkefru Woller, hvis navn han straks fik som 
kendingsnavn. Andersen optrådte med en selvfølelse og værdighed, som 
om han var den egentlige direktør og leder af hele biografen, ja næsten, 
som om han var filmsproducent og instruktør. Han fik derved et lidt komisk 
skær. Hans skikkelse var kendt af alle i byen og uadskilleligt fra billedet 



487

af Østergade-biografen - ganske modsat den egentlige direktør, Olaf Ham-
mer, som altid yderst diskret holdt sig i baggrunden og frabad sig såvel om-
tale som portrættering, hvilket ønske også er respekteret i denne skildring.

De ydre forhold
Efter dette korte overblik over selve forestillingerne på Østergade-biogra-
fen, skal der tilføjes et par ord om de ydre forhold. De anerkendende ord, 
som blev sagt og skrevet, da biografen åbnedes i 1908, var berettigede, set 
på baggrund af lokaleforholdene på Hotel Dagmar. Selve salen var stor nok 
til daglig, men blev snart for lille, når der var tilløbsstykker på plakaten. Og 
udenomsforholdene var ganske utilstrækkelige. Forhallen var alt for lille, 
så der var vild trængsel ved billethullet, og da der ikke var nogen foyere, 
hvor man kunne vente, måtte man ud på gaden igen, når man havde købt 
billet. Der kunne man så stå i kø på fortov eller gade, når man kom i god tid 
for at sikre sig billet til aftenens sidste forestilling. Var det regnvejr, måtte 
man krybe i læ i portene i genbo- og naboejendomme. Og når så indgangs-
døren omsider åbnedes, var der selvfølgelig kamp om at komme ind og 
sikre sig de bedste pladser eller i hvert fald en siddeplads. Nummererede 
pladser fandtes ikke.

Det var derfor i høj grad påkrævet at skaffe bedre pladsforhold både 
i salen og navnlig udenfor. Tandlæge Hammer var indforstået dermed. I 
1933 bød der sig en lejlighed, idet den gamle fornemme manufakturhandel 
på Storegade, som var grundlagt af Johs. Jørgensen, og som senere en tid 
havde været udlejet til Fonnesbech & Pil, ophævedes. Ejendommen solg-
tes, og den nye ejer omlavede hele bygningens nedre etage, således at der 
blev en mindre butik mod øst og biografteater mod vest. Selve teatersalen 
indrettedes i en stor, moderne tilbygning mod syd. 

Biografen på Storegade 
indviedes højtideligt 15. september 1934 og fik en særdeles anerkendende 
omtale: Allerede når man træder ind i den rummelige forhal konstaterer 
man, at et længe følt savn er afhjulpet. Vi skal ikke længere, udsat for vejr 
og vind, stå i kø på gaden, når storfilmene er på programmet, idet den lange 
gang giver rigelig plads til ventesal.

I foyeren, der er meget komfortabel, er der indrettet garderobe, moder-
ne toiletrum, chokoladekiosk m.m. Selve teatret er både smukt og rum-
meligt med rene linier. Masser af frisk luft gennem de store ventilatorer. 
Centralvarme under gulvet fordeler varmen jævnt over hele lokalet. Der er 
indgang fra begge sider til de 300 magelige siddepladser. Endelig er der en 
god akustik. Den tekniske installation af filmsapparatet er moderniseret og 
fungerer udmærket. Der lød da også ved præsentationen anerkendende ord 
fra alle sider.

Borgmester Thoft takkede på byens vegne og udtalte, at et biografteater 
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ikke alene kan være et forlystelsessted, men også en kulturspreder, og at 
det derfor har betydning at have et godt teater og gode films.

Efter direktør Hammers død 4. april 1940 fik fru Hammer bevilling til 
at fortsætte driften. 

Dermed var det så forbi med Østergade-biografen, hvis lokaler omdan-
nedes til butik oglejlighed. 

Endelig kan tilføjes, at under II Verdenskrig, da alt mørklagdes om af-
tenen og forholdene næsten umuliggjorde de fleste forlystelser, fik bio-
grafen en tilstrømning, som var ved at sprænge alle rammer. Det var en 
medvirkende årsag til, at byrådet vedtog at søge bevilling til at oprette 
endnu et biografteater og også fik en sådan. En selvstændig bygning lod sig 
imidlertid ikke opføre straks. Der indrettedes derfor i Hotel Skandinaviens 
sal på Torvet et midlertidigt lokale, som fik navnet Kino og indviedes 21. 
december 1947.
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Som tidligere omtalt i indledningen udgør den grund, hvorpå nuværende 
Østergade nr. 3 er opført, den vestre halvdel af det areal, hvorpå provste-
gården i den katolske tid havde ligget. Bygningen blev efter reformationen 
af Kong Chr. III skænket Grenå til embedsbolig for sognepræsten, men 
var allerede på det tidspunkt meget forfalden på grund af ælde. Kun en af 
præsterne efter reformationen, nemlig hr. Christen, der netop blev ansat i 
embedet i 1558, kan have boet her. Hans efterfølger, magister Søren Jensen 
Skøtts fader, havde været hr. Christens forgænger og den første lutherske 
præst i Grenå. Sønnen blev kaldet i 1570 og lod straks optage et synsvidne 
over gårdens tilstand. Den var, som allerede nævnt, ganske ubeboelig.

Østergade nr. 3 Grenå bys taxt 1682 
nr. 152.

’’En liden øde plads, 
som prestegården haffur 

standen och på bleff 
affbrent’’.

Her lå i forrige århundrede Apotekerens Have. 
Nuv. bygning er opført 1899 af tømrermester A. Bilde. 
Matr. nr. 164.

Østergades nordside hen mod Torvet ca. 1910. Yderst til venstre købmand A. Sørensens 
købmandsgård. I midten Dokter Poulsens Gård med biografteatret. Yderst til højre et lille 
stykke af A. Bildes i 1901 opbyggede ejendom. Her lå i den katolske tid Provstegården. I 
tiden fra branden 1649 indtil 1800 en del af den øde brandtomt. Fra 1800-1900 Apotekerens 
Have, nu frk. B. Bildes ejendom.
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Søren Skøtt havde efter 
bestået eksamen været hus-
lærer hos Christopher Gøye 
på Gunderslevholm (Herluf 
Trolles svoger) og derpå 
hovmester for de to sønner, 
Mogens og Falk Gøye, på 
en flerårig udenlandsrejse 
til fremmede universiteter. 
De var nu alle tre hjemme 
på besøg, men det var me-
ningen, at brødrene endnu et par år skulle fortsætte deres studier udenlands.

Om det så var embedsboligens miserable tilstand, der var afgørende, el-
ler lysten til endnu en tid at supplere sin uddannelse og fortsat være mentor 
for de to unge på en ny rejse, er ikke godt at vide. Men det er en kends-
gerning, at magister Søren Skøtt søgte og fik kongens tilladelse til at lade 
embedet i Grenå besørge af en kapellan endnu et par år.

De begav sig så af sted. På rejsen opholdt de sig bl.a. en tid i Paris. Der 
oplevede de det såkaldte blodbryllup, d.v.s. blodbadet, som katolikkerne 
øvede på protestanterne Bartholomæus natten d. 24. august 1572. Det var 
med overhængende livsfare, at de slap derfra. Da Søren Skøtt endelig kom 
til Danmark i 1573, overtog han altså embedet i Grenå. Ved Falk Gøyes 
økonomiske Bistand købte han sig en beboelig præstegård på et andet sted 
i byen. Han levede kun få år, og gården overtoges efter hans død af Falk 
Gøye, der imidlertid var blevet ejer af Skjærsø. Da Grenå i 1627 under 
trediveårskrigen var besat af de kejserlige tropper, plyndredes den gamle 
provstegård for den sidste rest af træværk, idet krigsmændene borttog døre 
og vinduer m.m. og brugte dem til brændsel i den hårde vinterkulde. Bran-
den i 1649 fortærede resten af gården. Grunden henlå derpå ligesom den 
foregående og den næstfølgende som del af en stor ubebygget plads indtil 
hen mod år 1800.

Som slutning på fremstillingen af den gamle provstegårds skæbne skal 
omtales et lille afsnit af den kirkelige kulturhistorie, som ved en forglem-
melse ikke er kommet med under beskrivelsen af kirken, nemlig 

Timeglasset eller sanduret
og dets figurlige og symbolske anvendelse i kirken i gamle dage. Et sådant 
timeglas ses endnu anbragt på muren lige over prædikestolen i Grenå Kirke. 

Timeglas (sandur) fra prædike-
stolen i Grenå Kirke, formentlig 
fra ca. 1650.
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Det har selvfølgelig ikke længere nogen praktisk anvendelse, men er kun et 
ærværdigt minde fra svundne tider. Efter al sandsynlighed er det anskaffet 
ret snart efter branden i 1649 sammen med kirkens øvrige inventar. Der 
findes i hvert fald i kirkens regnskaber for 1730-31 anført en lille udgifts-
post på 1 mark 12 sk. for Kierchens Timme-Glas at lade reparere i Kiøben-
havn. Det må altså allerede på dette tidspunkt have været ret gammelt. Som 
omstående billede viser, har sanduret 4 glas. Sandet har henholdsvis 15, 
30, 45 og 60 minutter om 
at løbe ud af glassene, og 
uret kan drejes rundt og be-
gynde forfra, når det sidste 
glas er udrundet og timen 
er ude. Det minder om, at 
der i kirkens gamle ritual, 
givet af Chr. V. i 1685, står, 
at præsten på prædikesto-
len ... tydeligen skal oplæse 
texten, som skal forklares, 
og siden klarligen udlegge 
den, dog ikke ud over een 
time. Jeg har hørt fortælle 

1. Brudstykke af ligsten fra 1754 med blomster, timeglas, dødningehoved og englehoved 
som symboler på livet, døden og opstandelsen. Findes i Djurslands Museum.

2. Ligsten fra 1655 med time-
glas: Forkrænkelighedens symbol  
og krædersaks: Hentydning til 
slægtsnavnet. 
Djurslands Museum.
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et lille træk om en præst i en svunden tid, der gerne ville holde lange præ-
dikener. Når timen var ude og han drejede timeglasset rundt, men ikke var 
helt færdig med sin prædiken, brugte han altid - som en slags undskyldning 
den vending: Og så kære venner! blot endnu et lille glas. 

Timeglasset, der således af rent praktiske grunde var anbragt på prædi-
kestolen, fik i tidens løb rig anvendelse i den kirkelige kunst som sindbil-
lede på tiden og forgængeligheden. Det træffes af og til afbildet på gamle 
gravsten. Også i Grenå Kirke har timeglasset forhen været at se på adskil-
lige ligsten, der dækkede 
de under gulvet værende 
begravelser. De fjernedes 
alle ved den store indre re-
staurering af kirken i 1865 
og bortsolgtes ganske pie-
tetsløst til trappesten eller 
fyld. Enkelte af dem er 
senere kommet for dagen 
igen og opbevares i Djurs-

3. Brudstykke af ligsten fra ca. 1690. I midten: nederste del af et timeglas. Ved siderne: 
Rester af evangelistsymboler: Matthæus og Marcus. Djurslands Museum.

4. Brudstykke af ligsten fra 
1741. Blomster, døgningehoved 
og timeglas. 
Djurslands Museum.
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lands Museum. Desværre er de anbragt i fri luft, hvor vejrets påvirkning i 
tidens løb ødelægger og udvisker indskrifterne og figurerne. Her vedføjes 
nogle fotografier.

Billedet nr. 1
er - stærkt formindsket - gengivet i Bind B. Teksten, som ikke er medtaget 
her, da den er uden betydning i denne sammenhæng, fortæller, at stenen er 
lagt som minde over salig Anne Pedersdatter, der døde i 1754 i sin alders 
90. år, samt hendes to forudgangne ægtemænd Chresten Smed, borger og 
overformynder i Grenå, som døde i 1705, hvorefter hun ægtede velfor-
nemme og meget gudfrygtige, nu salige Jens Hansen Gråbech, borger og 
handelsmand samt overformynder s. st., som døde 1741.

Stenens symbolske billeder er ualmindelig smukt udført. Ved begge sider 
ses en plante. Imellem dem er øverst et timeglas og et dødningehoved, ne-
derst et englehoved. Det er ikke vanskeligt at tolke betydningen: De to plan-
ter er sindbilleder på livet. Timeglasset og dødningehovedet på forgænge-
ligheden og døden. Englehovedet på opstandelsen (eventuelt det evige liv).

Billedet nr. 2
er - ligeledes formindsket - gengivet i nærværende bog. Teksten er: [Råd-
mand] Chresten Nielsen Skreder Anne Mogensdåter, som døde ano 1655. 
Også her findes timeglasset som symbol på forgængeligheden. Det mest 
kuriøse er tegningen af skrædersaksen som hentydning til slægtsnavnet. 
Chresten Nielsen var slet ikke skræder selv, men købmand og skipper lige-
som broderen Anders Nielsen Skræder.

Billedet nr. 3.
To brudstykker af en meget smuk ligsten, som har været kløvet i 4 stykker, 
hvoraf kun disse er reddet fra komplet ødelæggelse. Stenen har været pry-
det med de 4 evangelist-symboler. Bevaret er her (til venstre): MatTHÆ-
US (Englen) og MAreus (Løven). Imellem dem ses den nederste del af 
et timeglas. Den bevarede del af teksten er: Her skiuler sig under ... Atter 
timeglasset som symbol på forgængeligheden.

Også denne sten er fra gulvet i Grenå Kirke og stammer fra tiden kort 
før år 1700. Den kraftige fordybning i stenen er udhugget på et langt se-
nere tidspunkt. Stenen har efter Nationalmuseets meddelelse sikkert været 
genanvendt som basis for en eller anden inventarie genstand med affasede 
hjørner, muligvis for den i 1866 kasserede Døbefont.

Billedet nr. 4.
Brudstykke af en ligsten, hvis øverste del med hustruens navn mangler. I 
midten står: Og hendes sal[ig] mand Mons Hvid [født] 1672. Døde 1741.  
Beskik dit hus - Du skal dø. Forneden ses timeglasset, desuden to meget 
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smukt udførte blomster og et pri-
mitivt gengivet dødningehoved. 
Samme sindbilledlige betydning 
som ved de foregående.

Efter dette lille sidespring op-
tager vi tråden fra og fortæller 
om

Den nedbrændte præstegårds 
grund

Den solgtes i 1798 sammen med de to foregående til forpagter Jespersen 
og kom senere sammen med dem i apoteker Dahls eje. Apotekeren solgte 
i 1854 disse to grunde til tømrermester P. Rødkjær, som derpå opførte de 
to foregående bygninger. Men resten af haven beholdt apotekeren selv. Da 
apoteker C. F. Dahl i 1867 afhændede apoteket til Hoffmeyer, var haven 
indbefattet i handelen. 

Apotekerens Have
Hoffmeyer arvede sin forgængers kærlighed til denne have, vistnok endda 
i forstærket grad. Mod gaden var den skærmet af et smukt træstakit. Det 
havde oprindelig tilhørt Fr. Thykier og stået omkring hans tømmergård på 
Torvet. Da Thykier i 1884 byggede ejendommen, solgte han stakittet til 
Hoffmeyer, der lod det flytte til Østergade.

Apotekerens Have holdtes i den skønneste orden. Med sine store, gamle 
træer, sine drivhuse, sine blomster rabatter og sjældne planter var den en 
seværdighed. Apoteker Hoffmeyer plejede i adskillige år en søndag hver 
sommer at give byens beboere adgang til at se sig om derinde. Smukt har 
hans i søn Åge Hofimeyer, der døde i 1924 og ligger begravet i familiegrav-
stedet på Grenå Kirkegård, givet et stemningsbillede af haven i et lille digt, 
der findes i digtsamlingen Under Regnbuen, som han udgav i 1918.

Hjørnet af Nørre- og Østergade ca. 
1895. Fra venstre: 2 fag af N. C. Olsens 
købmandsgård ved Nørregades vestre 
hjørne. Dernæst købmand A. Sørensens 
butiksdør (nu købmand Olrik) ved Nør-
regades østre Hjørne. Yderst i billedet 
Apotekerens Have med træerne, det høje 
stakit og petroleumslygten.
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Bedstemor i Rosenhaven

 Havens solglade Blomster  Bedstemor går med Bruneller
 dufter i Middagsro,   hen ad den grusede Gang -
 frem af de svindende Skygger  Rosentiden er inde, 
 Plænernes Lysvæld gro,  Dagen er varm og lang.
 Buksbomshækkens massive,  Havens Sangere tier,
 slyngede Ornament,  mat pipper den støvede Spurv -
 klippet i stiv Guirlande  Bedstemor plukker sig Roser
 ligger om Bedene spændt.  og fylder sin svenske Kurv.

 Solvarm Provencerosen  Midt for Lavendelgangen
 bøjer sig vemodstung,  Lunden hvælver sig bred,
 den er jo Bedstemors Rose,  Bedstemor slår i den grønne
 den har hun elsket fra ung,  kølige Løvhal sig ned - 
 ind i dens Bladlabyrinter  mellem de hængende Grene
 hvisked hun usagte Ord -  skimter hun Middagens Brand,
 skjult i dens rødmende Dybder Solpletter skælvende dirre
 Bedstemors Kærlighed bor.  ind over Stenbordets Rand.

 Duftende sad den i Bæltet  Her har i Sorg og i Glæde
 ind mellem Blondernes Brus,  gæstfrit fra Morgen til Kvæld,
 tæt ved det bankende Hjerte  Linden om skiftende Slægter
 skjalv den i Dansenes Rus  kuplet sit Bladevæld,
 i Krinolinens Garnering  her blev der hvisket og sunget,
 fandt hun dens visnende Pragt, sværmet og sørget og drømt - 
 når hun i Hjemmets Karosse  aldrig får Bedstemors Tanke
 drømte i Valsenes Takt.  Mindernes Rosenkurv tømt.
       Åge Hoffmeyer.

Men poesien måtte vige for prosaen. I 1899 solgte apotekeren haven 
til fabrikant A. Bilde for 10.000 kr., en efter den tids forhold overordentlig 
stor sum for en byggegrund. Her opførtes straks den nuværende bygning. 
Ved et mærkeligt tilfælde blev den ganske kort efter nabo til det nye apo-
tek, som Hoffmeyer lod opføre i Lütkens Have i 1899, efter at have solgt 
den gamle apotekerbygning på Torvet til købmand Vogel. Dermed er så 
beretningen om Apotekerens Have til ende.

Anders Bilde
Født 12. januar 1852, død 9. juli 1919. Borgerskab som snedker 27. no-
vember 1880. Senere tømrermester og fabrikant. Medlem af Grenå Byråd 
1894-99 og 1909-1913. Gift 1) m. Nicoline Jensen, d. 1900. Gift 2) m. 
Hanne Jespersen.



496

Fabrikant Bilde, der var født i Karlby og uddannet som snedker og tømrer, 
grundlagde sammen med broderen Søren Bilde i begyndelsen af 1880’erne 
under firmanavn Brødrene Bilde en snedker- og tømrerforretning på Lil-
legade nr. 42. Den flyttedes 1894 til Lillegade 18, hvor de opførte en ny-
bygning, og hvor de endnu nogle år fortsatte 
samarbejdet. I 1899 solgte A. Bilde sin an-
del til broderen og flyttede til den nyopførte 
ejendom på Østergade. I 1906 overtog han 
Grenå Dampsnedkeri og Høvleværk, som han 
med dygtighed og energi drev frem til en ef-
ter byens størrelse ret anseelig størrelse. Den 
overgik senere til et aktieselskab, hvori dog de 
fleste aktier ejedes af familiens medlemmer.

A. Bilde var i mange henseender en frem-
synet, smart og klartseende mand, der havde 
et åbent øje for tidens krav og udviklingens 
retning. Hans store evner blev taget stærkt i 
brug i det offentlige liv og i foreningslivet. 
Han sad i 2 perioder i byrådet og satte præg 
på arbejdet. I en årrække var han medlem af 
hovedbestyrelsen for Centralforeningen for 
Murer- og Tømrermestre. Han var den egentlige stifter af mesterforeningen 
i Grenå og udførte i sin tid som næstformand blandt koncessionshaverne 
et betydeligt arbejde for anlæggelsen af Gjerrild-Grenå banen. Endelig var 
han i 20 år formand for Grenå Grundejerforening. Egentlig populær blev 
Bilde ikke, dertil var han for meget enspændernatur og noget af en despot. 
Men alle anerkendte hans dygtighed og havde respekt for hans arbejde og 
virke. Han døde 9. juni 1919 af et apoplektisk tilfælde, uden forudgående 
sygdom. 1924 arveudlægsskøde til hans døtre frkn. Jenny og Bertha Bilde. 
Efter førstnævntes død blev frk. B. Bilde i 1949 eneejer.

Fabrikant A, Bilde.
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Latinskolen
Som det fremgår af indledningen til afsnittet om Østergade og til nabo-
huset nr. 3, er den grund, som apoteket er bygget på, den østlige Halvdel 
af den. middelalderlige provstegård, som ved Chr. III.s gavebrev i 1558 
skænkedes byen til Latinskole og bolig for rektor. Her har altså byens skole 
ligget fra ca. 1555 til branden i 1649.

I nærværende bogs Bind A er givet en meget udførlig skildring af La-
tinskolen og alt, hvad dertil hører. Den skal ikke gentages her, men for 
sammenhængens skyld gives en ganske kort oversigt over, hvorledes livet 
levedes her i de førstehundrede år af

Latinskolens historie
Ved Reformationen, der indførtes her i landet år 1536 og nærmere ord-
nedes ved kirkeordinansen af 1537, blev kirken så at sige formælet med 
skolen. Kongen blev landets øverste biskop og kom derved til at råde over 
alt kirkens gods. Bispegodserne blev da i reglen forvandlet til krongodser, 
og klostergodserne anvendtes til at ophjælpe det fattige universitet samt til 
oprettelse af latinskoler og hospitaler.

Som følge heraf oprettedes der da latinskoler rundt omkring i købstæ-
derne, og det så grundigt, at enhver købstad, selv den mindste, fik sin.

Grenå fik da også en latinskole, rimeligvis med det samme, idet kon-
gen allerede i 1555 udstedede et benådningsbrev, ifølge hvilket Hammelev 
Sogns konge-, korn- og kvægtidende fremtidig skulle henlægges til Grenå 
skole til hjælp til rektors løn.

Lærere og skoleplan
I begyndelsen var der kun en lærer, den latinske skolemester, eller som 
han yndede at kalde sig Rector Scholæ. Senere, omkring 1642, ansattes en 
andenlærer, populært kaldet Høreren, latiniseret Collega Scholæ. På grund 
af de yderst små indtægter, som var forbundet med sidstnævnte embede, 
forenedes det senere med kapellanembedet. Rektor havde de ældre, høre-
ren de yngre elever. Antallet var aldrig ret stort. Der var jo dengang ikke i 
fjerneste henseende nogen skoletvang, og det var udelukkende drenge, af 
som gik i skole. Af forskellige arkivsager fremgår det endvidere, at det var 
meget almindeligt, at når forældrene havde brug for børnene, få holdt de 
dem ganske simpelt hjemme fra skolen.

Østergade nr. 5 Grenå Bys taxt.1682
nr. 153.

Jens Nielsen Huilmandtz huus.
Ældste brandf. 1761

nr. 115.
Niels Olufsen Underdeign.

I 14.-15. Århundrede: Østre halvdel af provstegården.
I 16.-17. Århundrede: Latinskole.
1868 kancelliråd T. E. Lütken.
Siden 1900 Grenå Apotek.
Matr. nr. 163.
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Fagene
var i yngste klasse: Kristendom, 
sang, læsning, skrivning og reg-
ning. I øverste lectie, [d.v.s. klasse], 
kom dertil latin, som helt domine-
rede undervisningen i denne klasse. 
Men hvis man kan stole på den ti-
meplan, som rektor Schmi dt i 1732 
indsendte til biskoppen i Århus som 
svar på en forespørgsel, så undervi-
stes der i denne lectie tillige i det 
græske sprog: Stykker af evangeli-
erne og romerbrevet på græsk og i 

hebræisk: De 4 første kapitler af Genesis [d.v.s. 1ste Mosebog] samt profeten 
Jonas. Desuden opremser rector Schmidt en række bøger i filosofi, logik, 
rhetorik, etik og metafysik, som han selv delvis havde fået indført, siden han 
kom her som rektor. Det er altså let at se, at undervisningen i øverste klasse 
nærmest var anlagt som en forskole 
til det teologiske studium. Nå, det 
skal måske ikke tages alt for bogsta-
veligt med de mange klingende nav-
ne! I rektors skrivelse til biskoppen 
nævnes, at elevtallet i skolen var 25. 
Deraf gik de 7 i rektors klasse. Men 
byfogden siger ved en anden lejlig-
hed, at i rektors klasse var der 4 di-
sciple og i hørerens nogle få, dog i 
høstens tid næsten ingen.

Rektors pligt var naturligvis i 
første række at undervise i Latin-

Latinskoles hører og peblinge ved år 1500. 
Høreren bærer i hænderne perle og ris. 
Børnene, der læser i vokstavlebøger bærer 
jødehatte. 
Kalkmaleri i Tudse Kirke ved Holbæk.

Købstadborgere ved år 1450. Fra venstre en 
smed (med hammeren), en skrædder (med 
saks), en skomager (med kniv). Den bager-
ste person bærer ingen attribut og kan altså 
ikke indentificeres. 
Kalkmaleri i Vigersted Kirke.
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skolen. Men desuden var der også pligter af kirkelig art. De tilfaldt ham, 
fordi han som rektor for embedets ringheds skyld tillige var degn og nød 
degneembedets indkomster. Foruden skolearbejdet skulle han derfor hver 
morgen kl. 6 lede sangen ved morgenandagten i kirken, som besørgedes 
af Latinskolens elever, men som var beregnet på, at også byens folk skulle 
tage del i. Hvad de nu kun sparsomt gjorde! Rektor siger ved en lejlighed 
lidt spydigt, at han jævnlig må holde morgenbøn for tomme stole.  Desuden 
skulle rektor naturligvis også sammen med eleverne besørge salmesangen 
i kirken på søn- og helligdage samt aftensangen. Endelig skulle han og 
eleverne møde på kirkegården og synge ved begravelser.

Skoledisciplene
Til hjælp for fattige peblinge i Grenå Latinskole stiftedes i årenes løb nogle 
legater. jeg anfører et brudstykke af et enkelt af dem. Det er uddrag af et 
gavebrev fra fru Dorette Juell på Meilgård fra 1642. Der står, at hun: ... 
den almægtige gud til lov og ære ... og fattige, nødtørftige og hjælpeløse 
peblinge og skole-børn udi Grænåe Skole, som nu er og herefter til ævig 
tiid kommendes vorder, til årlig hjælp og trøst ... haver funderet, stiftet og 
givet halvsjette hundrede slettedaler udi god sølv-myndt ... For renten af de 
400 af disse skal der hvert år til allehelgensdag indkøbes vadmel, lærred og 
hoser, samt sko, hatte og huer. Det skal uddeles til de fattigste og armeste 
skolebørn, men om hvem der er håb om, at de i fremtiden kan tjene gud i 
kirke og i skole.

Lokalerne
Man må jo undres over, hvorledes der lokalemæssigt har kunnet holdes 
skole, når bygningens vestre halvdel, som i gavebrevet fra kongen var be-
regnet til bolig for sognepræsten, allerede kort efter udstedelsen af brevet 
var falde færdig, og når skolens halvdel naturligvis må have været i samme 
tilstand. Forklaringen må vel være den, at der i gavebrevet står med henblik 
på bygningen, at den skal herefter altid være og blive med hus og bygning 
til skolen og skolemesterens bolig. Og skal vore undersåtter udi Grenå med 
kirkeværgerne sammesteds være pligtige at opbygge den og holde den ved 
magt. Man må altså gå ud fra, at denne del af bygningen på et eller andet 
tidspunkt ret snart efter anno 1558 er blevet ombygget eller stærkt forbed-
ret. - Så kom

Branden i 1649
Latinskolen i Østergade blev ikke genopbygget. Kirkens regnskabsbog viser, 
at der en tid har været holdt skole i kirkens våbenhus. F.eks. findes flg. post, 
som her skrives på nutids dansk: Givet Inger Nielsdatter for at rense våben-
huset efter ildebranden, da der skulle holdes latinske skole dèr 12 sk. Givet 
for 5 saufdiller [d.v.s. fjæl], hvoraf blev lavet tavler til at bruge i den latinske 
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skole 2½ sl. dlr. Søm dertil 
7 sk. Givet snedkeren for at 
lave dem 1 dlr.

Derefter må Latinsko-
len være blevet flyttet til 
rektors private bolig på 
Lillegade. I kirkens regn-
skab for 1663-64 står: 
Givet Rasmus Michelsen, 
latinske skolemester til 
husleje af skolen, som han 
har holdt udi hans eget hus 
i 2½ år og for hvilket han 
rester ... penge 20 rdl. Endelig foretog så rektor Michelsen i 1664 et ma-
geskifte med Latinskolen, således at han overtog den afbrændte grund på 
Østergade, og Latinskolen til gengæld fik rektors jord og ejendom på Lil-
legade, som var nabo til hans egen bolig. Om 

Latinskolen på Lillegade
har jeg tidligere fremsat som formodning, at den grund, som rektor afhæn-
dede til Latinskolen, var bebygget. Det kan imidlertid ikke passe. Ordet 
ejendom benyttes faktisk i de gamle retsprotokoller i flæng om bebygge-
de og ubebyggede grunde, hvilket er meget vildledende. Men at grunden 
på Lillegade må have været ubebygget fremgår med tydelighed af kirkens 
regnskabsbog for 1664, hvori findes et specificeret regnskab for en skole-
bygning på Lillegade. Det fremgår deraf, at det var en 7 fags bygning, 
hvori tillige fandtes. Kammer til skolemester og til hører, og som i alt hav-
de kostet godt 175. sl. dlr. I denne Lillegade bygning holdtes så latinskole 
indtil 31. december 1739, da latinskolerne i en række småkøbstæder - der-
iblandt Grenå - ophævedes i henhold til en kgl. forordning.

På den gamle latinskoles grund på Østergade
lod rektor opføre et hus, som senere solgtes. I byens grundtakst for 1682 
nævnes som ejer Jens Nielsen Hjulmand. Huset var stråtækt med en liden 
hauge.

Oluf Pedersen.
Rektor ved Grenå Latinsko-
le (samt kapellan) 1650-59. 
Brystbillede fra en mindetavle i 
Grenå Kirke.
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En 500 årig ejerrække.
Her er et af de ganske få tilfælde i byens historie, hvor man kan følge en 
ejendoms - d.v.s. grunds - ejerrække helt tilbage fra middelalderen og frem 
til nutiden, altså rundt regnet 500 år. For en gangs skyld nævner jeg derfor 
hele rækken af ejere, skønt der ved de fleste kun kendes navnet og ikke andet.

I middelalderen altså i hvert fald fra omkring år 1450 - provstegård, som
1536 ved reformationens indførelse overgik til kronen (kongen) og som 

Chr. III 1558 skænkede til Latinskolen.
1649 nedbrændte bygningen sammen med hele byens østre del.
1664 fik rektor Rasmus Michelsen Råballe ved mageskifte den af-

brændte plads. Her opførtes et hus, som
1682 i byens grundtakst anføres som tilhørende Jens Nielsen Hjulmand.
1702 solgte hans enke huset til Jens Andersen Bager.
1709 skoleholder og organist Friderich Storm. Han var kirkens første 

organist, idet han ansattes som sådan, straks da orgelet i 1696 skænkedes til 
kirken af den daværende kirkeinspektion d.v.s. byfogden og sognepræsten.

1729 Niels Glufsen Underdegn d.v.s. kirkebetjent og degnens medhjæl-
per i kirken. Efter hans død

1775 snedker Johan Helmer. Fra hans dødsbo
1779 til konsumtions-underbetjent Mathias Pedersen Lind. Han lod hu-

set nedrive og genopføre i 11 fag i bindingsværk med lerklinede vægge og 
stråtag. Han solgte det

1807 til told- og konsumtions-underbetjent Peter Jensen Skårup, som 
afhændede det

1814 til snedker Carl Gotfred Danckewitz. Det udlejedes til murerme-
ster Mads Pedersen Broe, som senere købte det. Mads Broe var en gård-
mandssøn fra Salling, der tog borgerskab i Grenå 12. september 1820. Han 
kunne imidlertid ikke klare sine forpligtelser, og handelen gik tilbage igen. 
Men Broe blev boende her hele sit liv og fik omsider 1827 skøde på huset. 
Ved hans død overtog skifteretten boet. Hans enke flyttede til et lille hus i 
Kannikegade, som fattigkassen ejede. Mutter Broe, som hun kaldtes, var i 
dobbelt forstand en klog kone og søgtes af mange. Men de vederlag, som 
hun modtog som frivillig betaling for den hjælp, hun altid beredvillig yde-
de, var for ringe til, at hun kunne leve deraf, og hun fik ved siden af en lille 
understøttelse af fattigkassen. Mutter Broe var efter samtidiges udtalelser 
en meget velbegavet og dannet kvinde og kendt af alle i byen. En af ægte-
parrets døtre, Cathrine Broe var gift med guldsmed Møller.

Huset på Østergade må være blevet nedrevet, idet auktionsprotokollen 
oplyser, at Mads Broes Plads med tilhørende hauge med væxter samt end-
nu en anden stor have i året 1844 solgtes til den i det foregående flere gange 
omtalte tømrermester P. Rødkjær. Han opførte her den smukke grundmure-
de bygning, som stod indtil 1898. Rødkjær, der var søn af mølleren på Søn-
der Mølle, har altså faktisk opført næsten alle de ejendomme, som i midten 
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af forrige århundrede fremstod på 
Østergades nordside. Nærværende 
bygning, der selvfølgelig var opført 
med salg for øje, afhændedes i 1847 
til den meget velhavende - forhen-
værende kaperkaptajn - K. Knud-
sen, som boede på Torvet (nu nr. 6). 
Han udlejede den til

Christian Holger Basse de Fønss
Født 1799, død 1886. Gift med 
Christiane Jørgine Zimsen, f. 1811, 
d. 1910, datter af møller Zimsen i 
Brøndstrup Mølle.
Fønss var broder til Joh. C. Fønss, ejer 
af Nøruplund ved Tirstrup, og i nær 
slægt med amtmand, kammerherre 
P. S. Fønss i Randers. På grund af det 
fine familieskab regnedes Fønsser’ne 
altid med til byens bedre kredse.

Fønss var en skikkelig men svagt 
begavet mand. Om han har haft noget borgerligt erhverv, ved jeg ikke, men 
han fik en årlig understøttelse fra broderen på Nørruplund og var i mange år 
retsvidne i Grenå. Af avertissementer i Grenå Avis ses, at familien til stadig-
hed solgte grøntsager fra den store have. Der var i de dage ingen egentlige 
gartnere i Grenå. Fra fotografiernes allerførste tid eksisterer et kosteligt bil-
lede af Basse de Fønss og frue, som her vedføjes.

1856 solgtes ejendommen til slagtermester Emilius Ferdinand Jørgen-
sen. Han var broder til den kendte kreatur-
handler J. A. Jørgensen, Gamle Jørgensen (se 
Bind B), som var en af byens mest fremstå-
ende forretningsmænd, medstifter af og æres-
medlem i håndværkerforeningen. I en årrække 
samarbejdede de to brødre og drev en udstrakt 
kreatureksport. E. F. Jørgensen solgte i 1868 
ejendommen til

Thomas Edvard Lutken
Født 3. februar 1825 i Ringkøbing, død 16. 
oktober 1895. Ex. jur. 1845. Medlem af Grenå 
Byråd 1876-90. Kancelliråd 1876. R. af D. 
1893. Gift m. Thalia f. Jørgensen, død 13. sep-
tember 1898.

Retsvidne C. H. Basse de Fønss og frue.
(Foto ca. 1870).

Slagtermester E, R Jørgensen.



503

Kancelliråd Lütken, som han altid kaldtes, var en af byens mest ansete 
og fremragende mænd. Som ung mand deltog han i begyndelsen af tre-
årskrigen som herregårdsskytte for Baroniet Holckenhavn og blev derefter 
i 1849 godsforvalter for Meilgård og Katholm. Han købte i 1851 gården 
Sølyst i Voldby Sogn, blev senere forligskommissær og var i 12 år formand 
for Voldby-Karlby Sogneråd. I 1868 flyttede han til Grenå, hvor hans store 
evner straks førte ham frem til fremskudte poster. Han var i 1868 medstif-
ter af Landbo-Spare- og Lånekassen i Grenå og samme år af Grenå Land-
brugsforening, hvis kasserer og sekretær han derpå var i en lang række år, 
og ved hvis 25 års jubilæum han blev foreningens æresmedlem. Lütken 
blev medlem af Grenå Byråd 1876 og fratrådte ved valget 31. december 

1890, da han ubetinget nægtede at modta-
ge genvalg. Ved den lejlighed skrev Grenå 
Folketidende, som bestemt ikke var hans 
politiske meningsfælle, en særdeles an-
erkendende artikel: Som fattigudvalgets 
formand udførte han et stort arbejde for 
vor by ... En selvstændig mand, der hav-
de sin selvstændige mening om sagerne. 
Han så altid direkte på forholdene med 
sine egne øjne, og øjnene var gode. Hans 
fremherskende egenskab var det, som 
franskmændene kalder bon sens, det kan 
næppe oversættes bedre end sund sans. 
I enhver sag faldt det ham let at skelne 
mellem væsentligt og uvæsentligt. Han så 
straks, hvad det kom an på. Sjældent holdt 
han store taler, men med et par sætninger 
traf han som regel sagens kerne, og ofte 
blev hans ord de afgørende for sagen. 

Lütken døde i 1895. Et par år efter døde fruen, hvorefter ejendommen 
med tilliggende have i 1898 solgtes til apoteker Hoffmeyer, som samtidig 
afhændede apotekerbygningen på Torvet til købmand Vogel. Hoffmeyer lod 
bygningen nedrive og opførte vestligst på grunden den nuværende bygning. 

Grenå Apotek
Den nye bygning blev altså nr. 4 af apoteker her i byen. De foregående var 
i få ord følgende:

Grenå 1ste apotek
indrettedes af August Ludvig Steube i en tidligere købmandsgård, som lå 
på Torvet, hvor nu rådhuset ligger. Steube fik kgl. privilegium under 14. 
december 1744 og indrettede straks et apotek i den købte gård. På grund af 

Kancelliråd, Godsforvalter
Th, Lütken,
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økonomiske vanskeligheder måtte han imidlertid allerede i 1750 give op og 
forlade byen. Han flyttede til Århus, hvor han gik fallit i 1756.

Apotek nr. 2
indrettedes på Søndergade i nuværende nr. 9, hvis bygning til gårdsiden 
endnu står, som da der var apotek. Indehaveren hed Herman Ponich Ahl-
berg og var søn af en meget velhavende farver, som ejede nabogården ned 
mod åen. Kgl. bevilling udstededes 5. december 1755. Her var så Grenå 
Apotek fra 1756-1802.

Apotek nr. 3
lå på Torvet, hvor nu købmand Vogels gård ligger. Det indrettedes af Chr. 
Anton Dahl, der havde kgl. bevilling af 22. august 1800, og som havde købt 
det forrige af Ahlberg. Han boede nogle få år i bygningen på Søndergade, 
men flyttede i 1804 til Torvet. Gården, som lå der, blev delvis ombygget, og 
en lang tværbygning på ca. 50 alen opførtes vestligst i gården. Den strakte 
sig helt fra Lillegade til Storegade. Nogle få fag af den står endnu. Her var så 
byens apotek i omtrent hundrede år. Det ejedes først af C. A. Dahl. Derpå fra 
1839 af sønnen C. F. Dahl og endelig fra 1867 af Fr. Hoffmeyer.

Nr. 4. Apoteket på Østergade
Angående dette henvises til den ret udførlige beskrivelse i Bind A I, hvor 

Apoteket på Østergade. Opført 1899 af F. Hoflmeyer. (Foto 1955.)
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der navnlig er givet en lang række personal historiske oplysninger. Her skal 
nærmest fortælles noget om bygningen og kun enkelte træk om personer-
ne. Apoteket i Østergade åbnedes 25. marts 1899 og var særdeles smukt og 
praktisk indrettet. Til bygningen havde apoteker

F. Hoffmeyers
broder, som var arkitekt, udarbejdet tegningen. Bygningen beskrives kort 
efter opførelsen således: En høj, elegant og smuk bygning, som er indrettet 
med alle nye forbedringer for øje, og som er stærkt iøjnefaldende med sine 
polerede granitsøjler og altan samt ved en særlig 6 kantet tilbygning. Til 
apoteket hører en stor have med springvand. Også indvendig gør apote-
ket et udmærket indtryk på de besøgende. Officinet er stort og meget lyst, 
monteret i en enkel og smuk stil. Selve officinet er et stort arbejdsrum, og 
der er foran skranken rigelig plads for publikum. Medicinen tilberedes i et 
stort sideværelse. Apotekets væsentligste princip er en stærk koncentration, 
idet der fra afvejningsværelset fører døre direkte til urtekammer, kælder, 
veterinærkammer, giftværelse og laboratorium. Derved spares megen tid, 
og arbejdet lettes i væsentlig grad. Der er en rummelig kælder med plads 
til blækkælder, materialkælder, tinktur- og vinkælder samt rum for brand-
farlige sager. Overalt er lofterne hvælvede og helt igennem byggede af jern 
og cement. Det er et både solidt, praktisk og smukt apotek, som Hoffmeyer 
har ladet opføre.

Så mange var ordene! Mangt og meget af det, som i 1902 var hypermo-
derne og et stort fremskridt, er i de forløbne 50 år blevet forældet og afløst 

Blik ind i det nye apoteks have. Til venstre apotekets sekskantede tilbygning, til højre hjør-
net af Østergade nr. 7 (forh. vognmand Præst). (Foto 1955).
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af endnu mere praktiske indretninger. Navnlig har den nuværende apoteker 
i forbindelse med 200 års jubilæet i 1944 ladet foretage overordentlig store 
forbedringer. Men trods alt står det fast, at Hoffmeyer på sine ældre dage 
skabte et godt, praktisk og smukt apotek, som han kunne være bekendt at 
aflevere til sin efterfølger.

Som det er nævnt i den før omtalte beskrivelse i Bind A I havde Hoff-
meyer været den ledende i stiftelsen af Grenå Telefonselskab i 1887. Se-
nere fik han efter et energisk arbejde dannet Jydsk Telefon Akts. i Århus, 
for hvilket han i 1895 blev direktør og til sin død formand for bestyrelsen. 
I den anledning solgte Hoffmeyer i 1902 apoteket i Grenå og flyttede til 
Århus, hvor han tilbragte resten af sit liv. Efterfølgeren 

Th. Thomsen
ejede apoteket fra 1902-17. Han var cand. pharm. fra 1885 og havde straks 
derefter indrettet en materialhandel på Storegade i Grenå. Thomsen var i 
en periode medlem af Grenå Byråd. Han var dønderjyde af fødsel, og den 
sønderjydske sag stod alle dage hans hjerte nær. Han viede den en meget 
stor del af sin tid og sine evner og var i mange år formand for den lokale 
afdeling af Sønderjydsk Forening. I 1917 solgte han apoteket og forlod 
Grenå. De sidste år tilbragte han og familie i Fredensborg. Køberen var

Jørgen Ludvig Hansen
som overtog apoteket 1. januar 1918, men allerede i 1920 videresolgte det 
og købte Løveapoteket i Ålborg, hvorfra han atter i 1931 vendte tilbage til 
Grenå. Den nye apoteker

Apoteker F. Hoifmeyer og frue.
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Apoteker Th. Thomsen og frue.

Apoteker G. Rasmussen og frue.

Apoteker J. L. Hansen og frue.
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Carl Gustav Adolf Rasmussen
der ejede apoteket fra 1920-3l, var født i Grenå 1882, søn af urmager R. C. 
Rasmussen. Han havde i årene 1911-20 været apoteker på Island i Isafjord, 
hvor der hidtil kun havde været et hjælpeapotek til Stykkisholm Apotek. 
På grund af visse forhold blev apotekervirksomheden på Island under 1. 
verdenskrig en overmåde indbringende virksomhed, således at apoteker 
Rasmussen i 1920 kunne vende tilbage til Danmark som en velstående 
mand og købe apoteket i sin fødeby.

Apoteker Rasmussens store fritidsinteresse var musik. Der var på den 
tid en stor og blomstrende musikforening i Grenå, som sørgede for, at frem-
ragende ensembler gav koncerter her. Apoteker Rasmussen blev snart den 
ledende inden for denne forening. Men han var tillige ivrig for at oparbejde 
det lokale musikliv og dirigerede selv ved flere musikaftener og kirkekon-
certer. Men Radioen blev en alvorlig konkurrent for den levende musik, og 
kun ved store personlige ofre holdt Rasmussen liv i musikforeningen. Da 
han i 1931 solgte Grenå Apotek og købte Ålborg Løveapotek, bragtes ham 
ved afskeden fra alle musikvenner en tak for, hvad han havde betydet for 
musiklivet i Grenå. Apoteker Rasmussens virke i Ålborg blev kun af kort 
varighed. Han døde uden forudgående sygdom af en blodprop 1939. Hans 
søn Gustav Rasmussen blev hans efterfølger. Apoteket i Grenå solgtes til

Jørgen Ludvig Hansen
som var apoteker her 1931-39 (†). Hansen havde - som før nævnt - ejet 
Grenå Apotek i årene 1918-20 og havde derpå købt Løveapoteket iÅlborg, 
som han nu solgte og vendte tilbage til Grenå. Han var stærkt interesseret 
i faget og foretog en række udvidelser og forbedringer i apotekets indre 
indretninger. Som følge af apotekerloven af 1932 blev

Privilegiet overtaget af staten
i februar 1936. Som vederlag ydedes en afløsningssum på 295.000 kr. End-
videre fik apotekeren ret til selv at vælge sin successor. Som sådan blev 
hans søn, Apotekets nuværende indehaver, indsat. Allerede i 1939 døde 
apoteker J. L. Hansen, og i henhold til ovennævnte successorbestemmelse 
blev altså

Hugo Hjelm Hansen
i 1939 hans efterfølger. Han fortsatte faderens plan om apotekets moder-
nisering. En særlig anledning hertil var, at Grenå Engle Apotek, som dets 
gamle navn var, 18. december 1944 kunne holde 200 års jubilæum. Apo-
teker H. H. Hansen fejrede jubilæet bl.a. ved udgivelse af et rigt illustreret 
jubilæumsskrift om apotekets oprindelse, historie og udvikling i de forløb-
ne to århundreder.
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Ligesom ved foregående ejendom kan også denne grunds ejerrække føres 
tilbage til tiden før den store brand i 1649. Af en senere tingbogstilførelse 
fremgår, at her har ligget en gård, som langt tilbage i tiden har tilhørt hr. 
Niels Bunde. Han var rektor ved Latinskolen ca. 1584-1602. Da embeds-
boligen var ubeboelig, fik han - ligesom sine efterfølgere - en lille årlig 
godtgørelse i penge og måtte selv skaffe sig bolig. Efter hans død i 1602 
arvede hans børn gård og ejendom. De forlod byen. En af sønnerne nævnes 
som borger i Skien i Norge.

På disse arvingers vegne skøder farbroderen, Anders Bunde i Ensløff, i 
1632 gården med havested, som udtrykkelig angives at ligge næst øster for 
den latinske skole til Michel Andersen Malmø og hans søster.

Gården brændte som de andre i 1649. Ved grundtaksten 1682 nævnes 
her Rasmus Nedergårds øde ejendom.

1709. sal. Søren Davidsens ejendom. Der er altså nu opført et hus. 
1729 nævnes [hans søn] David Sørensens have og ejendom. Han var 

kirkeværge og må altså have været en meget anset borger. Om ham er i 
justitsprotokollen fra 14. februar anno 1735 anført en lille episode. By-
fogeden gør vitterligt, at for mig væmodigen har andraget, salig Anders 
Rasmussens efterleverske, som nu opholder sig hos hendes schwager Sr. 
Niels Christensen, borger og skipper ibm., hvorledes hun har tiltale til eder 
David Sørensen, borger og kirkeværge i Grenå, fordi I ulovligen forholder 
hende, hvad gods hun i sin Fattigdom efter hendes Sal. Mands Død har 
indført udi eders, hendes svigersøns hus, da hun indflyttede til eder og 
hendes sal. datter, eders første hustru ..., uagtet hun samme gods hos eder 
har reqvireret.

David Sørensen hævdede, at det ikke var hans skyld, at svigermoderen 
havde forladt hans hus. Hun måtte gerne vende tilbage dertil. Og han tilfø-
jer: Men gud forlade hendes rådgivere, som sætter splid mellem forældre 
og børn.

Svigermoderens laugværge, som optræder på hendes vegne, er tolderen 
Mads Lysholt, byens onde ånd og værste kværulant, som er omtalt me-
get udførligt i nærværende bog. David Sørensen hævdede, at han havde 
en modregning til svigermoderen på mere, end hun har tilgode hos ham. 
Desuden har hun ikke gjort rigtighed for, hvad arv hans med hendes datter 
avlede børn skal have. Processen blev langvarig, og byskriveren, Herman 
Ponich, tilfører protokollen følgende hjertesuk: Dagen hældede og timerne 

Østergade nr. 7 Ældste brandf. 1761
nr. 114.

Sadelmager
Jørgen Sandgårds Gård.

Tidl. ejer vognmand Jens Andersen Præst.
Nu solgt til Grenå Kommune [til nyt Kino-Teater].
Gården opført 1857.
Matr. nr. 162.
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bortløb, en efter anden og flere sager var for hånden, som dels med opsæt-
telser og dels med nye stevnemål skulle foretages.

1756 skøde fra Anders Jensen Hviid til sr. Jørgen Sandgård på en ejen-
dom østen for Niels Underdegns iboende ejendom og vesten for Jens Se-
verin Haslunds øde plads. Brandtaksationen i 1761 skriver her (omsat til 
nutids dansk): Gården består af 3 længer gammel bygning og stråtække. Et 
forhus til gaden, deraf er indrettet 3 fag til stueværelser og 7 fag til lade og 
en lukket port. - Et sidehus i øster indrettet til stue, køkken og brøggers 6 
Fag. Et tværhus til stald, fæhus og lukket port 9 fag. I alt 25 fag, som takse-
res til 150 rdl. i alt. Gården var gammel og skrøbelig og var købt for 70 rdl. 
kort tid efter (i 1774) måtte den ligefrem, som justitsprotokollen skriver, 
nedbræches for skrøbelighed. Pantehaverne (d.v.s. byfoged Behr og en rig 
gårdejer, Søren Andersen i Saldrup) måtte lade opføre et nyt stykke stuehus 
i stedet for, eftersom det i den kgl. forordning var strengeligen forbudt at 
nedbryde en købstadsbygning uden at opføre en ny i stedet. Pantehaverne 
overtog så den nye 12 fags bygning i 1771 og gav sadelmageren 96 rdl. 
som betaling for haven og den tilliggende store toft.

Huset udlejedes straks og solgtes senere (1791) til lejeren, politibetjent 
Jacob Engstrøm. Han var betjent her i en meget lang årrække. Hans navn 
findes som vitterlighedsvidne på en uhyre mængde dokumenter. Han var 
tillige klokker og graver. Huset solgtes i 1803 til vejrmøller Niels Lund, 
fæster af Grenå Vejrmølle [d.v.s. Søndre Mølle]. Købesummen var 400 
rdl., en meget stor sum, selv under hensyn til, at der i købet var indbefattet 
et brændevinsredskab, altså et apparat til hjemmebrænding af brændevin. 
Forbruget af den vare var i de tider overmåde stort. Brændevin hørte næ-
sten med til det daglige brød, navnlig mellem mænd, men også i nogen 
grad mellem kvinder. En stor del af byens borgere havde selv brænde-
vinsredskab og fremstillede deres eget forbrug. Brændevinen blev derved 
uhyre billig, men apparatet, der var lavet af kobber, var overordentlig dyrt.

I 1813 solgte Møller Lund huset til toldkasserer Frederik Hansen. Han 
havde oprindelig ejet Sjørupgården, men blev ca. 1803 udnævnt til told- og 
consumtions-kasserer i Grenå. Han ejede Peerstrupgården i Dolmer, men 
må formentlig nu være flyttet ind til byen. I 1821 solgte han gården til 
havnefoged

Formindsket udsnit af Grenå ældste matrikelskort, opmålt og tegnet af landinspektør C. 
C. Christensen i 1866-68. Størrelseforhold 1/3 i sammenligning med originalen. Udsnittet 
omfatter kortets østligste tredjedel fra Nørregade, Torvet og Søndergade - ud til bygrænsen 
ved snedkermester Bendixen. Småændringer er foretaget. Navnlig er matrikels-numrene 
overalt omtegnet med større tal for tydelighedens skyld. Enkelte navne er tilføjet. Iøvrigt er 
kortet ganske uforandret. C. S.
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Anders Sørensen
Født i Ugelhuse 1789, død i Grenå 18. oktober 1862. Gift 22. september 
1821 m. Caroline Charlotte Starck. Borgerskab som skipper 1821, som 
købmand 1838. Havnefoged 1828.
Anders Sørensen var altså oprindelig skipper, men efter at han i 1821 hav-
de giftet sig med toldinspektør Starcks datter, indrettede han en købmands-
handel, hvilket han som skipper havde lov til uden særligt borgerskab. Han 
var i nogle år konstitueret som havnefoged under den gamle Anders John-
sens sygdom og fik i 1828 pladsen efter ham. Havnens område var dengang 
ganske ubebygget med undtagelse af, at nogle enkelte af de større køb-
mænd havde en søbo [d.v.s. søbod], altså et lille beskedent pakhus dernede. 
Det var bestemt til opbevaring af redskaber o.l. navnlig om vinteren, da 
skibene som regel var lagt op fra jul til påske. Eller til opbevaring af korn, 
indtil der var nok til en skibsladning. Desuden havde havnefogden et lille 
kontor dernede. Om dette

Havnefogedkontor
fortæller zoologen Henrik Krøyer, som med kgl. understøttelse i 1834 fore-
tog en undersøgelsesrejse, ledsaget af sin unge hustru: Vort fartøjs besæt-
ning bestod foruden skipperen af hans søn, en dreng på 13-14 år. Vi rettede 

Østergade set fra Polititorvet ca. 1895. Til venstre (hvor haven for det lille hus) ligger nu 
købmand Kanstrups hjørne. To-etagen er Rud. Christensens. Til højre ses Østergade 7, op-
ført 1857 af vognmand H. P. Hansen Hvass. Senere Jens Præst, nu Grenå Kommune. Perso-
nen yderst til højre er trommeslager Carlsen. Yderst til venstre står slagtermester Fr. Krogh 
med dlagtertruget.
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vor kurs mod Grenå og sejlede hele dagen langs kysten, men nåede først 
indløbet til Kolindsund i bælgmørke. Grenå ligger en stiv fjerdingvej fra 
mundingen. Ved den var ingen andre bygninger end en hytte, som kaldtes 
havnefogdens kontor. Her tilbragte denne opsynsmand, der ellers havde 
hus og hjem i Grenå, nu og da natten og havde altså også en seng. Vor 
skipper, som var godt kendt med forholdene her, hvor han sædvanlig ple-
jede at indtage sin flynderladning, undersøgte hytten og fandt havnefogden 
sovende i sengen. Han blev vækket, og efter at have rådslået med ham blev 
det besluttet, at manden skulle gå hjem og overlade sin seng til det rejsende 
par. Det må jo i sandhed siges, at havnefoged Sørensen har været en flink 
fyr!

I 1847, da havnen blev stærkt udvidet og en del fiskere flyttede her-
til, solgte Sørensen gården på Østergade og flyttede til havnen, hvor han 
i kompagni med købmand O. B. Kruse opførte et hus lige over for den 
daværende havn og lidt senere et 2 etages pakhus nord for bygningen. Beg-
ge eksisterer endnu. Han indrettede en købmandshandel med beværtning. 
Kort efter begyndte de næste nybyggere at opføre små, beskedne huse på 
den øde strandfælled. Det var Årene i 1849-50.

Gården på Østergade solgtes til vognmand Søren Sommer. Han frasolg-
te straks en haveparcel mod vest til tømrer Rødkjær, som derpå opførte 
en bygning (hvor nu apoteket ligger) og mageskiftede i 1851 hele resten, 
d.v.s. gården med have, gårdsplads og toft, til vognmand Hans Peter Han-
sen Hvass. 

Østergade nr. 7. Tidligere vognmand Præst. Nu Grenå Kommune. 
(Det nye Kino-Teater in spe.) Foto 1955.
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I 1856 frasolgte den nye ejer den til stedet hørende toft østen for gården 
til postmester Skjerbek, som derpå opførte en ejendom, beregnet til bolig 
og posthus. Og endelig lod H. P. Hvass så i 1857 hele den gamle bindings-
værksgård nedrive og opførte en ny i grundmur. Han døde 14. marts 1873. 

Efter hans enkes død solgtes gården i 1886 til avlsbruger og vognmand 
Jens Andersen [Thomsen] Præst, som var ejer i de næste ca. 60 år. Hans 
arvinger afhændede den i 1947 til Grenå Kommune, som købte gården 
med henblik på opførelse af en nybygning med sal og lokaler til det nye 
Kino-Teater.

Carl Åge Præst
I gården her opvoksede en dreng, hvis navn skulle blive verdenskendt, 
og som derfor bør have et lille kapitel. Hans verdensberømmelse skyldes 
ikke som August Kroghs hovedet, men benene. Det er Carl Åge Præst, 
Danmarks bedste fodboldspiller, som i 1949 besluttede sig til at blive pro-
fessionel og modtog et tilbud fra den italienske klub Juventus. Han fik et 
kontant beløb på 130.000 kr. plus en bil og en vis månedlig gage.

Carl Åge var dattersøn af gårdens ejer Jens Præst. Han blev født i Kø-
benhavn 26. februar 1922. Moderen var ugift og havde ingen mulighed for 
at beholde drengen hos sig. Han blev derfor sat i pleje hos en af hendes 
gifte søstre. Senere tilbragte han en række år hos bedsteforældrene i Grenå 
og optoges endelig  1933 på det kgl. opfostringshus i København, (deraf 
navnet Skorpe). Derfra blev han udskrevet i 1937 og kom i buntmagerlære. 
Samtidig med at han i 1941 var blevet udlært, begyndte hans fodboldkar-
riere. I 1945 kom han for første gang på det danske fodboldlandshold mod 
Sverige. Siden var han 24 gange på landsholdet og var på Danmarks bronce 
hold ved London-Olympiaden i 1948. I 1949 blev Carl Åge Præst professi-
onel fodboldstjerne og står endnu som en af Europas  fineste venstre wings 
øverst på Italiens Fodboldbørs.

Carl Åge Præst har i en foreløbig erindringsbog, som han har givet titel 
En Skorpes Eventyr, fortalt lidt om Grenå. Han skriver heri bl.a.: I Øster-
gade i Grenå ligger en gammel firelænget gård. Den tilhørte min afdøde 
bedstefar, Jens Præst. Her fødtes min mor og hendes 12 søskende, og her 
kom jeg til at leve 5 af de lykkeligste år i mit liv. Jeg kom til Grenå, da jeg 
var 6 år. Min mors søster - altså min plejemor - døde i Padborg, og jeg fik 
valget mellem at flytte til Frederikshavn med min plejefar eller komme til 
mine bedsteforældre i Grenå.

Jeg valgte gården på Djursland; hvorfor ved jeg ikke, men det har nok 
været dyrene og landlivet, der har draget mig. For mig var min afdøde mo-
ster jo mor, og hun blev begravet på kirkegården i Grenå, kun 300 meter 
fra bedstefars gård. Jeg bevarede forestillingen om, at mor var død, lige til 
jeg som 11-årig fik den rette sammenhæng forklaret og kom over til min 
rigtige mor i København.



516

Fra de dejlige år på den hvidkalkede gård i Grenå har jeg mindet om 
den bette, en herlig hest, som jeg ligefrem kunne tale med, og jeg kunne gå 
under maven på det skikkelige dyr, der ligesom gengældte min kærlighed. 
Jeg red på den bette, holdt tømmerne, når den var for vognen, spændte for 
og spændte fra, gav den vand og foder. Der var mange dyr på bedstefars 
gård: 12 køer, 3 heste, masser af høns og en hel sværm af katte. Jorderne til 
gården lå et godt stykke uden for Grenå. Jeg var med til at trække køerne 
og køre høstvognen. Det var sorgløse år hos mine gamle bedsteforældre, 
som forkælede mig og gav mig sol i sindet.

Min onkel, Rasmus Præst, som nu er snedker i Grenå, var dengang 
byens bedste fodboldspiller. Han gav mig interesse for fodboldspillet. Vi 
spillede på de toppede brosten i gården og legede bold, såsnart der var 
en chance. Det er kun meget få lærere, jeg husker fra skolen i Grenå. En 
af dem er gymnastiklærer Lundsgård, som havde en særlig fodboldpæda-
gogik. Han dømte frispark mod os, hver gang vi driblede. Vi skulle lære 
at aflevere bolden i stedet for at dyrke det selviske spil. Det var slet ikke 
nogen dårlig opdragelsesmetode, og den havde i hvert fald menneskelig set 

Carl Åge Præst som Juventus spiller på italiensk fodboldbane.
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en gavnlig indflydelse, fordi vi lærte værdien af samspillet og af at løfte i 
flok. Jeg tilstår gerne, at der blev dømt adskillige frispark mod mig, før jeg 
fattede, hvad det egentlig var, gymnastiklærer Lundsgård ville. I dag er jeg 
ham taknemlig.

Hvordan jeg blev skorpe
Det var en ren tilfældighed, der førte mig ind som elev på Det kongelige 
opfostringshus. Min mors søster, moster Karen, havde en dag i en linie 3 på 
vej ud til min mor på Østerbro lyttet til nogle drenge i sorte uniformer med 
blanke knapper og sort kasket med kokarde. Hun spurgte konduktøren, 
hvad det var for drenge. Han svarede: Det er jo drenge fra postringshuset 
i Randersgade. Det er en skole, hvor ubemidlede forældre kan få anbragt 
deres drenge, hvis de altså har evnerne ....

Min moster var vældig optaget af de uniformerede skoledrenge og for-
talte min mor om mødet med Skorperne. Enden på sagen blev, at jeg fik et 
ansøgningsskema, søgte optagelse, bestod prøven, som gjaldt skrivning, 
regning og dansk, og derefter som 11 års knægt forlod Grenå og alle mine 
legekammerater.

Det kongelige opfostringshus blev stiftet 1753 og skylder Kong Frede-
rik V sin tilblivelse og sine særprægede traditioner. Skolen var tænkt som 
en anstalt for fattige drenge, der skulle opdrages til at kunne tage tjeneste 
hos fabriquerer, handlende eller søfarende.

Vi kom til at hedde Skorper, fordi Klemmerne, der serveres ved mor-
gen- og aftensbordet, den dag i dag er to centimeter tykke ...
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Som nævnt ved foregående bygning udgjorde de to nuværende ejendom-
me, Østergade nr. 9 og nr. 11, for et par århundreder siden og lige indtil 
1898 en ejendom. Før den tid anføres i byens grundtakst af 1682 to ejere. 
Nr. 156. Velbårne Jørgen Scheel til Broholm på Fyen: Et lidet støcke øde 
plads og nr. 157. Rasmus Bredstrup: En liden øde ejendom. Begge disse er 
tomter fra branden 1649. Hver af grundstykkerne står i grundskat kun til 1/8 
rdl. og har altså ikke været særlig store. Senere må de være blevet forenede. 
I 1750 nævnes her købmand Jens Højs øde plads, der i 1756 er overdra-
get hans svigersøn sr. Jens Severin Haslund. Han var født på Løvenholm i 
1728, blev købmand i Grenå 1752 og ægtede kort efter købmand Jens Højs 
datter. Allerede i 1762 opsagde han sit borgerskab og købte lngvorstrup. 
Pladsen her var stadig ubebygget og solgtes til skipper Lars (eller Laurits) 
Ruugård, der ejede hele resten af grundene helt ud til bygrænsen ved nuv. 
snedkermester Bendixen.

Grunden her overdroges i 1773 af Rugårds enke til plejesønnen Rasmus 
Andersen Ruugård og betegnes udtrykkelig som en toft ved siden af Sand-
gårds påboende gård. Endelig må så toften på et endnu senere tidspunkt 

Østergade nr. 11 Indtil 1856 
en ubebygget toft som 

hørte til
naboejendommen,

Østergade 7.

Bygningen opført 1856 af postmester Skjerbek.
Nuv. ejer læge B. Christiansen.
Matr. nr. 161 a.

Postmester Skjerbek og frue.
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være gået over til ejeren af nr. 7, enten til havnefoged Sørensen eller til 
vognmand H. P. Hansen.

I 1856 solgte sidstnævnte denne toft til postmester J. Skjerbek, som i 
det sydøstre hjørne mellem Østergade og nuv. Rosengade lod opføre en 
bygning. Det var en typisk repræsentant for byggestilen i midten af forrige 
århundrede, og dens facade har praktisk talt været urørt, indtil den nu i 
1954 er blevet helt ændret.

Jørgen Laurits Skjerbek
Født 1817, død 10. august 1877. Deltog som officer i krigen 1848-50. Post-
mester i Grenå 1852-76. Gift 1852 m. Sine Olsen, f. 1827, en rektordatter 
fra Viborg.
Om ham skriver en af hans venner: Skjerbek blev postmester i Grenå i 
1852 og afløste den gamle kancelliråd Schmidt. Skjerbek havde deltaget 
som officer i treårskrigen og der for sin tapperhed fået ridderkorset, men 
rigtignok også spiren til den brystsvaghed, som han måtte kæmpe med re-
sten af sin levetid. Den lagde ham omsider i graven, få måneder efter, at han 
ved jernbanens indvielse havde taget sin afsked som postmester. Skjerbek 

var en højt begavet mand og en fortrinlig taler, 
hvorfor det altid var ham, som ved folkefester 
i Plantagen og andre steder holdt hovedtalen. 
I politisk henseende var han ivrig nationalli-
beral. Han blev i sin senere levetid stærkt reli-
giøst grebet, først af den indremissionske ret-
ning, påvirket af Vilh. Beck i Ørum-Ginnerup. 
Sammen med flere andre Grenå familier kør-
te Skjerbek hver søndag til gudstjeneste hos 
Vilh. Beck. Siden gik han over til den grundt-
vigske retning. Hans hustrus søster var gift 
med Grundtvigs kapellan, Kr. Køster, gennem 
hvem forbindelsen med det grundtvigske livs-
syn kom i gang.

Denne skildring er en smuk og sympa-
tisk karakteristik af postmesterens bedste si-
der, skrevet af en ven. Men det lader sig ikke 
skjule, at når man kender manden fra en lang 
række avisartikler og indlæg, er billedet helt 

anderledes. Skjerbek var utvivlsomt tillige en meget stridbar person, som 
ikke alene førte en vittig og spids pen det er jo kun godt, men meget tit en 
giftig pen. Han var en stor krakiler uden tolerance og forståelse over for 
andre, og han nød i høj grad at føle sin egen litterære overlegenhed. Han 
skrev tit, og han skrev gerne. Næsten altid uden navns underskrift, men 
under en række skiftende mærker. Et af disse var mærket T. Efterhånden 

Vilh. Beck. Præst i Ørum-Gin-
nerup 1865-74. Indremissions 
leder. Han holdt af og til møder  
i Grenå, Og adskillige Grenå 
familier tog til kirke hos ham.
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vidste dog nok næsten alle, hvem der skjulte sig derunder. Hvis ikke, af-
sløredes det i hvert fald tydeligt 31. maj 1861. Den dag bragte Grenå Avis 
et svar på flere indlæg, hvori Skjerbek havde drillet, hånet og latterliggjort 
den tidligere folketingsmand, lærer Lehrmann fra Gjerrild, som også denne 
gang var aspirant til mandatet. Lehrmann sluttede sit svar således: Vor egns 
opvakte professor i den dæmoniske pasqillekunst [d.v.s. smædeskriveri, 
hvis ophavsmand ikke har navngivet sig] har endnu ikke villet forunde 
mig fred, men har for tredje gang her i bladet givet mig information. Det 
hjælper ikke, at han vises tilrette, han er uforbederlig ... Jeg vil derfor i 
fremtiden lade hr. T. alias hr. postmester Skjerbek thi det er på høje tid, at 
han demaskeres vælte sig i sine egne udgydelser. Lehrmann.

En af de mest infame af de mange anonyme avisartikler, Skjerbek har 
skrevet, fremkom i anledning af en - ligeledes anonym - overmåde rosende 
nekrolog over hans forgænger, kancelliråd og postmester S. Schmidt. [I 
parentes bemærket var nævnte Schmidt så visselig heller ikke selv nogen 
engel]. Skjerbek skriver (uden underskrift) bl.a.: at nu er Schmidt død og 
bør derfor ikke angribes mere ... Men hvis forfatteren [af nekrologen] ikke 
har kendt ham bedre, end al hans ros lader formode, så er han en Per næsvis 
og flynder, der selv er uvidende om det, han skriver om ... Men muligvis 
spekulerer han i en eller flere af de bestillinger, der ere blevne ledige ved 
Schmidts død, ja måske endog i noget, der er endnu federe end disse. Per-
sonen, der er velkendt her i byen, går under det interessante og betydnings-
fulde navn perpendikelen.

Det var en af de mange infame artikler, som Skjerbek uden navns un-

Østergade nr. 11. Det gamle Postkontor. Foto ca. 1905. Før ombygningen et udmærket 
eksempel på 50’ernes bygningsstil. Nu læge Christiansen.
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derskrift fik optaget i Grenå Avis. Til oplysning tjener, at perpendikelen var 
fuldmægtig, senere prokurator T. Møller, som var pensionær hos postme-
ster Schmidt, og som man i byen mente sværmede for postmesterens datter 
Martha, en buttet, velhavende skønhed. Hertil sigter ordene noget, der er 
endnu federe end bestillingerne. 

Endnu en lille episode, som viser Skjerbek som den fødte kværulant er, 
at han havde retstrætte både med murermesteren og tømrermesteren, som 
byggede hans ejendom. Men kort og godt: at postmester Skjerbek har væ-
ret en begavet og belæst mand, en fremragende og meget. benyttet taler, og 
at han i højeste grad har været en forgrundsfigur i Grenå i tiden ca. 1855-
75, derom er der ingen tvivl.

Byens postvæsen
i Skjerbeks tid d.v.s. 1852-77.

Gamle postmester Schmidt havde al sin tid haft postkontor i sin ejen-
dom på Søndergade (nu nr. 5). Skjerbek boede først nogle få år Storegade 

nr. 18 (hvor nu Importøren), og postkontoret var 
altså der. Det flyttedes i 1856 ud på Østergade i 
Skjerbeks nyopførte ejendom. Postkontoret var i 
bygningens vestre gavl. Postvæsenets besørgel-
se overlod Skjerbek for størstedelen til sin fuld-
mægtig Chr. Bigum, der som tidligere er omtalt 
- var meget musikalsk begavet, leder af musik-
foreningen og orkester dirigent, når det var på-
krævet. Samme Bigum, der oprindelig var en 
dygtig og velbegavet ung mand, blev senere en 
stor melankoliker, han forfaldt til drik og endte 

sit liv på fattiggården. Byens aldeles ikke uniformerede - postbud var Peder 
Thorup. Når der var pakker at udbringe, kørte han dem rundt i en gulmalet 
trillebør. Det fortælles, at han var en stor skælm, der ofte kunne gå forbi 
og lade, som om han ingen postsager havde med, for derefter at dreje om 
og aflevere dem med et polisk smil i øjet. - Så primitive var forholdene 
dengang! Det fortælles også, at det ikke så sjældent skete, at Thorup tabte 
postsager på sin tur, så man kunne finde tabte breve på gaden.

Efter Thorup blev M. R. Skjødt postbud. Han var oprindelig skipper og 
havde sejlet i fast fart mellem Grenå og København i mange år. Men damp-
skibsrutens oprettelse slog ham helt ud. Han gik fallit og levede i yderst fat-
tige kår. Ved hans død 10. august 1882 måtte postmesteren, toldforvalteren 
og stationsforstanderen foranstalte en indsamling for at få ham begravet.

Den udenbys post
befordredes med postvogn, fortrinsvis over Århus. Den gik i begyndelsen 
om ad Ebeltoft og derfra videre til Århus. Fra 1. oktober 1857 faldt den-
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ne omvej bort. Ved Tirstrup Kro oprettedes et postekspeditions- og befor-
dringskontor, og derfra ekspederedes posten til Ebeltoft, hvorefter forbin-
delsen fra Grenå gik direkte til Århus. Samtidig kom den forbedring, at 
befordringen til Århus ikke længere skete med åben vogn, men med små 
deligencer og lukkede postkareter, hvorimod det til Randers etablerede 
kjøretøi nok foreløbig vil forblive i samme stand som hidtil.

De første frimærker tryktes i Danmark i 1851. Før den tid afleverede 
man brevene på postkontoret og betalte portoen, hvorefter brevene forsy-
nedes med et rundt stempel med dato, som viste, at porto var betalt, og 
afgik så med posten. Men selv efter at frimærker var indført, måtte folk 
aflevere brevene på posthuset. Fordelen for publikum var altså ikke stor i 
første omgang. 

I Grenå Avis for 14. maj 1863 anmoder derfor - selvfølgelig særdeles 
høfligt - flere correspondenter postmester Skierbek om at drage omsorg for 
anskaffelse af et par brevkasser, som til de corresponderendes biekvemlig-
hed kunne anbringes på passende steder. Posthusets afsides beliggenhed 
taler for en sådan foranstaltning. Det hjalp ikke. Først efter 8 års forløb, i 
1871 blev der ophængt en kasse på posthuset og atter et år senere, 15. de-
cember 1872 ophængtes endelig en postkasse på hjørnet af Overstræde og 
Lillegade, Schoubys Hjørne. Nogle år efter blev den ene postkasse til to til 
stor lettelse for det korresponderende publikum.

Udensogns breve til landdistrikterne udbragtes ikke. Folk fra landet, der 
førte korrespondance af nogen betydning, slog sig sammen om at lønne et 
bud, som en gang om ugen gik til Grenå og hentede eller bragte deres post. 

Et af de første lokale breve efter frimærkernes indførelse. Afsendt fra Grenå Postkontor 
18. juni 1856 til Det høie Kultusministerium i Kjøbenhavn. Tidligere bar brevene samme 
stempel, men intet frimærke. Ca. ¾ størrelse. (Fra Grenå Postkontors arkiv).
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Fra den tid eksisterer et kosteligt fotografi af postkonen, som bragte posten 
til Sønderherred.

Først i 1871 kom der egentlige landpostbude med fast rute. I Grenå 
Avis 8. maj 1871 averterer Skjerbek, at fremtidig udgår til Nørreherred 
post mandag, onsdag og fredag. Ruten gik over Åstrup, Hammelev, Sang-
strup, Carlby, Voldby, Veggerslev, Benzon, Gjerrild, Brøndstrup, Rimsø, 
Dalstrup, Dolmer og tilbage til Grenå samme dag. I sandhed en lang og 
træls tur, selv om det må erindres, at posten ikke udbragtes til de enkelte 
adressater, men indleveredes samlet på et centralt sted i hver landsby, hvor 
folk så selv måtte lade den afhente.

Søndag, tirsdag og torsdag, ligeledes kl. 8, udgik posten over Enslev, 
Ginnerup, Gl. Mølle, Ørum, Hedegård, Glæsborg, Kastbjerg, Skindbjerg 
tilbage til Grenå samme dag.

Posten til Sønderherred må den kørende post til Århus formentlig have 
afleveret på et par faste steder undervejs.

Efterhånden som bebyggelsen af havnen i 50 og 60’erne voksede, 
meldte sig jo også trangen til at få posten befordret derned. I Grenå Avis 
averterede Skjerbek 17. april 1874 fodpost til havnen. Som sådan kan anta-
ges en ung, rask mand. Det er næppe lykkedes at skaffe nogen ung mand til 
det arbejde. I hvert fald besørgedes posten til og fra havnen i mangfoldige 
år af gamle fisker Clemmensen. 

A. Hansen. Fra 1884 landpost i 
Sønderherred. Senere postbud i 
Grenå.

Postkonen, som hentede post til 
Sønderherred i 60’erne og be-
gyndelsen af 70’erne.
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Et aftenbillede fra det gamle posthus
Ved aftenstid var der travlt på posthuset. Posthornets tuden lød. Den gule 
postkaret med postkarlen, den lange Terkel, på bukken rullede gennem 
gaderne. Først fra Lillegade, hvor vognmand og sadelmager Henriksen, 
der havde postkørselen, boede, ud til posthuset for at hente passagerer og 
postsager. Derefter over Torvet ad vejen til Århus. I Tirstrup Kro blev gjort 
holdt. Der var skiftestedet, hvor posten omladedes til en ny vogn med nyt 
forspand, som så i nattens mulm og mørke fortsatte ad Århus til. Terkel 
med sin vogn vendte tilbage til Grenå, hvortil ankomsten var ved 2 à 3 
tiden.

Ved hvert timeskifte hørte man så i nattens løb vægterens råb: Hov væg-
ter, klokken er slagen ..., Jacob Dolmer med sin brummende, alt andet end 
melodiske røst og Niels Sjællænder med sin helt anderledes smukke og 
kraftige sangstemme. I tiden mellem klokkeslagene var der stilhed, kun 
sjældent afbrudt af fulde folks råb. Den lille bys borgere hvilede fredeligt 
ud efter dagens gerning.

I 1876 ved Skjerbeks afgang og jernbanens anlæggelse forandrede den 
del af bybilledet helt karakter. Nu indrettedes postkontor i banegårdens 
østre gavl. Der blev 3 gange daglig postforbindelse med Århus og Randers. 
Al post og al personbefordring gik fremtidig med jernbanen.

Efter Skjerbeks død solgtes ejendommen i 1878 til mægler og købmand 
N. P. Bach. Han var født i Ålborg i 1859 og havde taget borgerskab i Grenå 
1876. Han specialiserede sig som kulhandler og oparbejdede i løbet af få 
år en meget betydelig forretning. Han var desuden ekspeditør for DFDS. 

Postvognens afgang. Efter en tegning af Kr. Kongstad i værket Den gamle Købstad.
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Bach deltog i det offentlige liv og var i en periode medlem af Byrådet. Han 
og fruen, der var en stor skønhed, spillede også en betydelig rolle i by-
ens selskabelige- og foreningsliv. På grund af visse uheldige dispositioner 
solgte Bach i 1891 ret pludselig sin forretning og forlod byen. Kulhandelen 
solgtes til Karl Petersen, og mæglervirksomheden til P. Nielsen, som tillige 
købte ejendommen. I 1898 videresolgte han den til murermester J. P. Sø-
rensen, som på havearealet mod vest opførte en nybygning, Østergade nr. 
9. Den gamle bygning udlejedes til herredsfuldmægtig cand. jur. Fr. Ulrich. 
I 1910 solgte Sørensen bygningen til

Carl Vilhelm Ilsøe
Født 23. oktober 1871 i Harritslev skole ved Randers, død 10. maj 1930. 
Cand. med. 1898. Reservelæge i Ørsted 1898-1900. Læge i Grenå l900. 
Gift 8. september 1900 m. Dagmar Frandsen.
Ilsøe kom i 1900 til Grenå, hvor han overtog Læge Hammers praksis. Han 
blev snart lige så skattet som sin forgænger og fik hurtigt en meget stor 
praksis. Ved fremragende menneskelige egenskaber, stor hjælpsomhed og 

Et selskab af byens kendte ansigter fra ca. år 1900. Fra venstre: 1. Dommerfuldmægtig C. 
Faber, 2. Postassistent, lokaljournalist (Grenå Folketidende) Jonas, 3. Sygehuslæge Frand-
sen, Ørsted, (læge Ilsøes svigerfader), 4. Fru overretssagfører Brokmann, 5. Frk. Alma 
Brokmann, 6. Dyrlæge Poulsen, 7. Fru Læge Ilsøe(?), 8. Fru dyrlæge Dyekjær, 9. Læge 
Ilsøe, 10. Overretssagfører Fr. Brokmann, 11. Mr. Allan v. Benzon, sønnesønssøn af en 
tidligere stamhusbesidder af Sostrup og efter egen mening arveberettiget til godset fremfor 
kvindelinien de Mülius, som imidlertid ved højesteretsdom i 1894 tilkendtes arveretten.



526

et uforligneligt humør blev han ven med alle sine patienter, og hans syge-
besøg var altid en betydelig Oplivelse.

Efter 30 års virksomhed i Grenå døde læge Ilsøe midt i sit arbejde uden 
forudgående sygdom af et hjerteslag kun 58 år gammel. Han var en af 
byens mest populære borgere, men deltog - bl.a. på grund af optagethed af 
sin store praksis - ikke i det offentlige liv. Ilsøes hustru var datter af syge-
huslæge Frandsen i Ørsted, hvor Ilsøe havde virket et par år. Et overmåde 
stort følge fulgte læge Ilsøe til graven.

Ejendommen solgtes i 1930 til læge Erling Madsen, som samtidig over-
tog Ilsøes praksis. I 1938 læge Børge Christiansen.

Murermester I. P. Sørensen,
f. 1851, d. 1932.

Han opførte i Tiden 1890-1930 
en mænge bygninger i Grenå. 

Læge Carl Ilsøe,
f. 1871, d. 1930.

Læge i Grenå 1900-30.
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Østergade nr. 9
Matr. nr. 161 b.

Her lå i Skjerbeks tid og videre frem efter en stor have. Den medfulgte, 
da murermester I. P. Sørensen i 1898 købte ejendommen. På denne have-
parcel opførte Sørensen straks, hen mod århundredskiftet den nuværende 
bygning. Den solgtes i 1940 efter murermester Sørensens død til læge M. 
C. Herfelt. l 1952 afhændede enkefru Herfelt ejendommen til Grenå Korn- 
og Foderstofforretning.
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Rosengade

Er en af byens forholdsvis nye gader. Det gælder da særlig navnet. Oprin-
delig har her hverken været vej eller gade, men en mark eller toft, som i 17-
18 århundrede tilhørte skipperfamilien Ruugård, der ejede jorderne mod 
øst helt ud til nuværende snedkermester Bendixen. På bykortet fra 1822 er 
gaden slet ikke aftegnet. På matrikelkortet fra 1868 findes den kun som en 
blind Gyde, der slutter, hvor Fattiggårdens have nu begynder. Fattiggården 
var dengang slet ikke bygget. Det var altså faktisk kun en markvej med en 
tarvelig fortsættelse til Nørregade. Den første bebyggelse fandt sted 1856, 
da rebslager Brøgger, der ejede alle grundene, solgte parcellen på hjørnet 
af Østergade til fisker Chr. Svendsen. Han byggede den lille gård, som nu 
tilhører vognmand Alfred Nielsen (Østergade nr. 13). Den næste bebyggel-
se var den nye fattiggård, som opførtes 1879 på gydens vestlige side i en 
have, som hørte til den ældre fattiggård på Nørregade, og hvis grund strak-
te sig helt ud til markerne. Den tredje bygning, som opførtes, var kulhande-
len. Den byggedes ca. 1880 på nogle parceller, som N. P. Bach havde købt. 
Ejendommen solgtes senere til kulhandler Karl Petersen. Alle de øvrige 
bygninger er opført efter år 1900. Da fattiggården byggedes i 1879, for-

Rosengade set fra syd hen mod Bredgade. Til venstre Rosengade nr. 3, frk. Katholms Pensi-
onat. Dernæst »Rosengården«. I midten, længst bagude Bredgade nr. 5. Foto 1955.
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længedes gyden op forbi denne og videre til Nørregade. Det var dog stadig 
ikke stort andet end en primitiv markvej. Først da Bredgade anlagdes kort 
før 1. verdenskrig, blev begge disse to gader i året 1912 reguleret og omlagt 
til rigtige gader. En virkelig forbindelse med Nørregade var dermed skabt. 
Det markeredes ved, at Bredgade i byrådsmødet 6. februar 1912 officielt 
fik navn, og at en gadelygte opsattes i Rosengade.

Rosengades navn
var til en begyndelse Mægler Bachs Gyde. Det blev senere til Kulhandler 
Petersens Gyde eller blot Kulhandlerens Gyde. Først omkring år 1910 be-
gyndte man at bruge navnet Rosengade. Navnet er opstået i folkemunde 
og uden tvivl ved, at facaden på kulhandler Petersens ejendom i mange år 
var dækket af et pragtfuldt flor af slyngroser. Da fattiggårdens anvendelse 
under de gamle former omsider ophørte, fik denne bygning navnet Rosen-
gården.

Af bygninger ved Rosengade skal kun omtales en, nemlig kulhandelen. 
Fattiggården vil blive omtalt under Nørregade, hvor haven ligger, og hvor 
den foregående fattiggård lå. Hjørneejendommen, der er Østergade nr. 13, 
hører naturligt hjemme der.

Rosengade nr. 1
er altså opført 1880 af købmand Bach, som ejede Østergade nr. 11 og er 
omtalt der. Da han rejste fra byen, købte købmand Karl Petersen forret-
ningen og bygningen her ved Rosengade, hvor han oparbejdede en stor 
kulhandel og boede i en menneskealder.

Rosengade set fra nord hen mod Østergade. Til venstre Rosengade nr. 2 og 4. Til højre nr. 
1 (Kulhandelen).
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Karl Petersen
Født i Sdr. Homå 27. september 1857, død 7. februar 1926. Købmand i 
Grenå 1879. (Borgerskab i 1882, da han blev fuldmyndig). Medlem af 
Grenå Byråd 1900-05 og 1909-18. (Gift 1 Marie Jensen, f. 1854, d. 1895. 
(Gift 2 Henriette Ståck, f. 26. februar 1873, d. 12. oktober 1942.
Karl Petersen etablerede sig som købmand på Lillegade nr. 4, endnu inden 
han var fuldmyndig. I 1888 afhændede han kolonialhandelen og overtog 
Bachs Kulhandel. Han var en dygtig og initiativrig mand, der i mange år 
spillede en betydelig rolle i byens offentlige liv. Sammen med bankdi-
rektør Skjødsholm var han en af de virksomste for oprettelsen af Grenå 
Andels-Svineslagteri. Han tog med iver del i arbejdet for at etablere en 
forbindelse Grenå-Hundested og var i 15 år et indflydelsesrigt medlem af 
Grenå Byråd, hvor han udførte et stort arbejde. Også i foreningslivet tog 
Karl Petersen livlig del. Han var i adskillige år formand for den kommu-
nale vælgerforening, i bestyrelsen for Handels- og Kontoristforeningen og 
formand for Fugleskydningsselskabet. Indtil 
sin død var han finansministeriets repræsentant 
i Gjerrildbanens bestyrelse. Karl Petersen var 
en konservativ mand af den gamle skole. En 
åben og ærlig, jævn og bramfri mand, der altid 
var rede til at gøre et arbejde i byens interesse 
og aldrig stak sin mening under stolen.

I 1920 solgte kulhandler Petersen forretning 
og ejendom til Albert Jensen og flyttede til en 
villa ved havnen, hvor han levede sine sidste år.

Albert Jensen havde i en række år været ejer 
af Hotel Dagmar, som han havde moderniseret 
og delvis ombygget. Han solgte i 1934 kulhan-
delen til A/S Grenå Kulkompagni med Henry 
Carlsen som direktør. Kulhandler Karl Petersen.
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Østergade nr. 13-21
Arealet fra Rosengade til den gamle bygrænse 
ved ’’Østerport“, hvor nu snedkermester 
Bendixens ejendom ligger.

Hele dette store areal med de bagved liggende jorder helt til lonsumtions-
diget mod nord udgjorde for 2 à 3 århundreder siden en stor toft. Med dette 
ord betegnede man i gammel tid de umiddelbart ved gården beliggende 
marker. Man kan ganske givet gå ud fra, at branden i 1649 i hvert fald er 
standset her, hvis ikke før. grundtaxten i 1682 nævner:

Nr. 158. Anders Ruugårdz huus och eiendom, hand self iboer tegt med 
[strå]tag. (Grundtaxt 2 rdl.). Sidstnævnte beløb viser tydeligt, at det er et 
meget stort areal.

Byens ældste brandtaksation fra 1761 skriver her: Bemeldte østre gade, 
den nordre side fra Øster Port af: [Bygning] Nr. 113. Lars Ruugårds enke. 
Da den næste bebyggede Ejendom er nr. 114, Jørgen Sandgårds, vil det 
altså sige, at der har været ubebygget helt fra nuværende Østergade nr. 7, 
vognmand Præst. Det er ganske givet, at familien Ruugård på et eller andet 
tidspunkt også har erhvervet arealet mellem vognmand Præst og Rosen-
gade, således at de altså ejede hele grunden fra vognmand Præst og ud til 
bygrænsen ved Bendixen.

Østergade nr. 9-21. Hele dette og de store, bagved liggende arealer, som nu er dele af 
Rosengade og Bredgade, udgjorde ca. 1700-1850 skipper Ruugårds, senere hans efterkom-
meres gård og tofter.
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Anders Ruugård
var skipper. Hans trelængede gård har ligget, hvor nu Østergade nr. 15 og 
17 (dyrlæge E. Dyekjær og Brdr. Lassen).

Arne Sundbo fortæller i sin bog om Frederikssund og Købstaden Slan-
gerups Historie, at en skipper Hans Andersen Ruugård fra Grenå i 1714 
kom til Frederikssund med sin kreyert, der var 10 læster drægtig og bygget 
i Norge. Han nedsatte sig der og blev boende til sin død. Hans slægt levede 
i Frederikssund og Slangerup til op mod år 1900. Denne Hans Andersen 
Ruugård må uden tvivl have været søn af Anders Ruugård. En anden søn 
var Laurs Ruugård, der ligeledes var skipper, men blev boende i Grenå og 
arvede gården.

Ved brandtaksationen i 1761 nævnes her Lars Ruugårds enke. Ægteska-
bet har formentlig været barnløst, thi 1773 tilskøder enken sin brodersøn, 
Rasmus Andersen [Ruugård] barnefødt i Åstrup, som hun haver opfød fra 
hans spæde år, sin tilhørende og iboende gård, beliggende ved den østre 
port med gårdsrum, hauge og [3] tofter. Hun forbeholder sig dog fri bo-
lig for sin levetid. Brodersønnen antog naturligvis navnet Ruugård. Han 
var rebslager, modsat de foregående generationer af skippere. Hans rebs-
lagerbane lå langs vejens søndre side, hvor der faktisk kun var en næsten 
øde fælled, som tilhørte kommunen. Ved siden af rebslageriet drev Ras-
mus Ruugård et betydeligt landbrug. Foruden tofterne købte han adskillige 
gange ved auktioner jorder på bymarken. I 1781 et stykke af Møgelbjerg 
agrene [mod nord, tæt ved Dolmerskellet], i 1788 dele af Gyldenagrene 
[lige nord for nuværende Grønland], i 1791 et stykke af Meelbjerg agrene 
[lige øst for Baunhøjvejen]. En gang købte han endog nogle tdr. land på 
Bredstrup Mark, tæt ved Roels Høy. Dem solgte han senere til Michel Sø-

Østergade nr. 13-21. (Alfr. Nielsen, E. Dyekjær, Brdr. Lassen, Bykroen og Bendixen). 
Foto 1955. 
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rensen Kanne, boende Grenå Strandhus, [altså Søren Kannes fader]. Efter 
brandtaksationen ser det ud til, at Ruugård må have ladet gården ombygge 
omkring ved år 1817. Han døde 3. august 1828, 77 år gammel. Også hans 
ægteskab synes at have været barnløst, eftersom en plejedatter, Maren Pe-
dersdatter, var indsat som hans universal arving. Hun giftede sig i 1833 
med rebslager Anders Brøgger, som således kom i besiddelse af det hele  
areal fra Østergade nr. 9 (vognmand Præst) og ud til bygrænsen. Arealet 
vest for nuv. Rosengade må allerede før 1850 være frasolgt. Resten deltes 
efter 1850 af Brøgger og følgende ejere i 5 parceller, således som neden-
stående skema viser.

Skema
over Østergade nr. 13-21. Matr. nr. 158-159 a-b-c-d og 160.

Østergade 13. (nuv. vognmand Alfred Nielsen) udskiltes i 1856 af rebs-
lager Brøgger og solgtes til fisker Chr. Svendsen, som byggede den lille 
gård, der ligger der endnu og ejes af vognmand Alfred Nielsen.

Østergade 19. (Nu By-Kroen) solgtes 1872 til Adolph Pedersen, som 
her opførte Elysium.

Østergade 15+17 altså resten af grunden, hvor gården lå, beholdt Appel 
foreløbig selv, men afhændede den i 1879 til murermester Fr. Chramer, 
hvis to arvinger i 1890 delte den i 2 parceller, således at:

Østergade 15 (nu dyrlæge Dyekjær) tilfaldt sønnen købmand Fritz 
Chramer, medens

Østergade 17 (nu Brdr. Lassen) tilfaldt datteren, Frk. Caroline Chramer.
Østergade 21 (nu snedkermester Bendixen) må ganske sikkert kort før 

1856 være bort solgt af Brøgger til murer Mikkel Andersen.
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Østergade nr. 13 Indtil 1856
en ubebygget del

af Rebslagergårdens 
store areal.

Gården opført 1856 af fisker Chr. Svendsen.
Nuv. ejer vognmand Alfred Nielsen.
Matr. nr. 160+159 c.

Nærværende lille gård opførtes altså på en parcel, som fisker Chr. Svend-
sen havde købt af rebslager Brøggers dødsbo. Svendsens enke solgte i 
1873 gården. Derefter fulgte en række hurtigt skiftende ejere, hvoraf den 
sidste var Anders Sørensen Boye, som i 1889 rejste til København efter at 
have afhændet ejendommen til avlsbruger og vognmand Jens Chr. Nielsen. 
Hans søn og efterfølger Alfred Nielsen blev ejer 1918. Gården er den sid-
ste eller måske den næstsidste af købstadsejendommene, hvor der drives 
avlsbrug.
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Østergade nr. 15 I grundtaksten 1682.
Anders Ruugårds hus.

I brandtaksationen 1761.
Lars Ruugårds enkes

ejende og iboende gård.

Bygningen opført ca. 1893 af 
vejassistent  M. C. Wiinholt.
Nuv. ejer dyrlæge E. Dyekjær.
Matr. nr. 159 a.

Som der er gjort rede for i det foregående, solgtes efter rebslager Brøggers 
død den gamle bindingsværks Rebslagergård i 1865 til smedemester Mar-
tin Appel. Han bort solgte i de følgende år størstedelen af det tilhørende 
store areal nord for bygningen til naboerne og afhændede i 1879 selve 
gården til murermester Fr. Chramer. Han begyndte straks en ombygning og 
nedrev forhusets østre halvdel, hvorpå han opførte nuværende nr. 17. Den 
vestre halvdel, altså denne, blev foreløbig liggende. Efter Chramers død 
tilfaldt denne halvdel sønnen Frederik Chramer, der var købmand i Århus. 
Den lave bindingværksbygning var i mange år udlejet til en af byens kend-
te skikkelser, høker Chr. Olsen, som foruden at passe sin lille handel var 
pakkepost for Grenå Jernbane og daglig bragte frimærkepakkerne rundt i 
byen.

I 1893 skøde tilk vejassistent, plantør M. C. Wiinholt, der hidtil havde 
boet i Kannikegade. Han lod det gamle hus nedrive og opførte den nuvæ-
rende rødstensbygning. På den bagved liggende grund indrettede Wiinholt 
en meget stor gartnerhave og planteskole. Efter Wiinholts død i 1909 rejste 
enken, der var datter af gårdejer Løvschal i Dolmer, til Amerika til sine 
derboende børn og solgte ejendommen til fhv. købmand, bankdirektør A. 
Sørensen. 1931 dyrlæge M. Dyekjær. 1934 dyrlæge Elith Dyekjær.

Østergade nr. 13 og 15. (Nu vognmand Alfred Nielsen og dyrlæge E. Dyekjær. Foto 1955.
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Østergade nr. 17
Østre halvdel af

Lars Ruugårds enke
gård.

Bygningen genopført ca. 1880 af 
murermester Fr. Chramer.
Nuv. ejer Brdr. Lassen.
Matr. nr. 159 b.

Her lå den østre halvdel af den gamle Rebslagergård, som murermester Fr. 
Chramer havde nedrevet og genopført i grundmur kort efter, at han i 1879 
havde købt gården.

Den gik i 1890 i arv til hans datter, frk. Caroline Chramer. Efter hendes 
død i 1914 solgt til bankbogholder Hans Pelle. 1916 skøde til Brdr. Amdi 
og Emil Lassen. 1942 Brdr. Valdemar og Svend Lassen.
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Østergade nr. 19 Indtil 1872
en ubebygget del af
Rebslagergårdens

store areal.

Tidl. Elysium. Opført 1872. 
Nu Bykroen.
Ejer Jens Therkildsen.
Matr. nr. 159 b.

Denne grund frasolgte smed Appel i 1872 til Adolph Petersen, som her 
lod opbygge den endnu eksisterende grundmurede 2 etages bygning, som 
indrettedes til gæstgiveri i stueetagen og i øverste etage til en sal og et par 
gæsteværelser. I haven var en keglebane. Hotellet gav han navnet Elysium. 
Det var - som bekendt - i den græske mytologi navnet på De saliges øer, 
altså de gode afdødes bolig, i overført betydning et yndigt opholdssted. 
Virkeligheden var knap så strålende, som navnet antydede. Restaurationen 
søgtes for en stor del af havnens folk som et sidste bedested, før de begav 
sig på den lange vandring ad den trælse og fuldstændig uoplyste vej hjem-
ad til havnen. Eller af fremmede søfolk, som havde søgt lidt adspredelse 
oppe i byen, når skibene lå i havn, og som her skulle have et sidste bæger. 
I salen foroven var der jævnlig bal eller sammenkomster.

I 1890’erne, da Socialdemokratiet begyndte at vokse frem i Grenå, var 
dets møder og festligheder ofte henlagt til Elysiums sal. Her holdtes f.eks. 
søndag aften d. 26. marts 1895 det stærkt besøgte socialdemokratiske 
vælgermøde, hvor Grenå-Kredsens nye venstrekandidat, Niels Pedersen 
Nyskov, var taler. Socialdemokratiet magtede jo ikke på det tidspunkt at 
sætte en af sine egne medlemmer ind på tinge og støttede derfor den mest 

Østergade. Fra venstre: Nr. 17 (Brdr. Lassen), nr. 19 (»By-Kroen«, forhen Elysium) og nr. 
21 (Snedkermester S. Bendixen). Foto 1955.



538

radikale af de to venstre kandidater. Modkandidaten, den moderate løs-
gænger kaptajn W. Dinesen, der i den foregående samling havde stemt for 
forliget, var indbudt, men mødte ikke. Han havde på forhånd følelsen af, 
at han var svigtet af de fleste af venstre vælgerne, og at slaget faktisk var 
tabt. Han rejste med aftentoget til København og døde anden dagen der-
på for egen hånd. Ugedagen derefter valgtes Pedersen Nyskov med 1102 
stemmer. Den nye modkandidat, Anders Nielsen, Svejstrup Østergård, som 
skaffedes i rivende hast, fik 1086 stemmer, et pænt resultat efter i knap en 

Hotelejer M. Tornøe
som Gendarm ca. 1885.

Fru Juliane Tornøe,
f. Willesen ca. 1885.

Østergade 21 (nu snedkermester Bendixen). Foto ca. 1900 (før to-etages-tværbygningen 
blev opført). Et typisk eksempel på 1850’ernes byggestil.



539

uge at have deltaget i valgkampen. Pedersen Nyskov vandt ved hjælp af 
socialdemokraternes stemmer. Han måtte mange gange senere i sin lange 
politiske virksomhed døje beskyldninger fra Socialdemokratiets side for 
brud på udtalelser ved hint Møde. 

1902 solgtes hotellet til gæstgiver Marius Tornøe. Han var oprindelig 
(1882) i provisorietidens mest glødende periode kommet til Grenå som 
gendarm. I modsætning til mange af de, på andre steder i landet, forhadte 
lyseblå blev han ved sin rolige og altid korrekte optræden nærmest en po-
pulær skikkelse her i jurisdiktionen. I 1889 havde han overtaget gæstgive-
riet på hjørnet af Torvet og Østergade og også der været en velanset mand. 
Han døde tidligt (20. april 1907) og hans enke, fru Juliane født Willesen, 
fortsatte i en årrække virksomheden. Navnet Elysium, som i den første 
ejers tid havde fået en mindre god klang, var allerede forlængst ombyttet 
med Hotel Jylland, og blev senere slet og ret til Tornøes Hotel. Efter fru 
Tornøes død i 1937 ejede sønnen Søren Tornøe, der havde været købmand 
i Sibirien, i en årrække hotellet. Han moderniserede såvel bygningen som 
dens indre og solgte det i 1947. Efter et par hurtige ejerskifter ejes det nu 
af Jens Therkildsen, som har forandret navnet til By-Kroen.
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Østergade nr. 21 Indtil ca. 1860
en ubebygget del af
Rebslagergårdens

store areal. Øst herfor
gik konsumtionslinien.

Bygningen opført ca. 1860 af murer Mikkel Andersen.
Nuv. ejer snedkermester S. Bendixen.
Matr. nr. 158.

Denne bygning er altså den østligste og sidste på by-grundene. Ja, den 
gamle grænse mellem markjorder og bygrunde afskar endogså parcellens 
sydøstligste hjørne. Her var i århundreder konsumtionsdiget, og her lå 
Øster Port, hvor folk måtte standse og betale accise og konsumtion, når 
de skulle ind i byen og medbragte afgiftspligtige varer. Selve acciseboden, 
hvor tolderen boede, lå dog lidt nærmere byen, nemlig lige umiddelbart øst 
for nuværende købmand Kanstrups butik.

I 1859, efter at den nye tværvej til Bredstrupvej, (den der drejer om ved 
H. P. Rosenvinges Plads), var anlagt, lod kommunen ved auktion bortsælge 
alle de byen tilhørende grunde, som lå mellem den nye vej og konsumti-
onsdiget, og som altså mod syd begrænsedes af Havnevejen. Derom vil 
senere blive fortalt lidt mere. Arealet solgtes til et konsortium af borgere 
med konsul N. L. Kock i spidsen. Det var beregnet til udstykning, og man 
begyndte med at afhænde en lille strimmel til murermester Mikkel Ander-
sen, der i forvejen ejede en parcel, umiddelbart vest for konsumtionslinien.

Mikkel Andersen opførte kort efter et grundmuret hus med foranliggen-
de have og lidt tilbagetrukket fra gadelinien. Der var 2 lejligheder. Den ene 
udlejedes straks til bogtrykker C. Lemmich, der var redaktør og udgiver af 
”Grenå Avis“. Han havde i et par år haft kontor og trykkeri Østergade nr. 1 
a, men flyttede nu virksomheden herud, hvor den forblev, indtil hans senere 
kompagnon, C. F. Færch, i 1866 købte ejendommen Lillegade nr. 54, hvor 
bladet fik sit domieil resten af sin levetid.

1873 skøde fra Andersen til Chr. Jensen Hjort. 1880 tømrer J. Ottesen. 
1892 murermester Rasmus Nielsen Krogh, hvis svigersøn, snedkermester 
S. Bendixen, er den nuværende ejer.
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Østergade nr. 23-37
Fra den gamle Østerport til H. P. Rosenvinges Plads

Bredstrupvejens omlægning
Det er i det foregående omtalt, at Bredstrupvejens udmunding i Østergade 
oprindelig lå meget nærmere ved byen end nu, nemlig umiddelbart øst for 
nuværende snedkermester, Bendixens ejendom. Derfra gik den lige mod 
nord og drejede så i en ret vinkel mod øst ud mod Bredstrup. For nøjagtig 
100 år siden blev der anlagt en ny tværvej, hvor nu H. P. Rosenvinges Plads 
ligger. Den gamle vej nærmest byen nedlagdes, og grunden bortsolgtes. 
Man undgik derved at have to parallelt løbende veje til Bredstrup. Om-
lægningen fandt sted midt i 1850’erne. I Grenå Avis averteredes, at der 13. 
august 1857 holdtes auktion over det kommunen tilhørende grundstykke 
beliggende uden for Østerport, norden for Havnevejen og inden for den 
nyanlagte tværvej mellem bemeldte vej og Bredstrupvejen. 

Arealet var på 23.830 kvadratalen (ca. 9.400 kvadratmeter), med en læng-
de langs Havnevejen på 197 al. (ca. 124 m). Det samlede areal købtes af 
et konsortium på fire medlemmer: Konsul N. L. Koch, købmændene I. N. 
Winding og C. F. Lund samt malermester Wessing. Først 8. januar 1859 ud-
stededes auktionsskøde til dette konsortium på nævnte grundstykke uden for 
Østerport ansat under matr. nr. 7 æ af markjorderne. I 1861 gik købmand 
Winding fallit. De tre andre overtog i fællesskab hans part. Arealet henlå 
næsten en snes år, uden at det blev bebygget. Det er i høj grad værd at lægge 
mærke til, at først efter midten af forrige århundrede kom det tidspunkt, da

Den gamle bykerne sprængte sine rammer
Fra de ældste tider var bygrænsen mod syd et godt stykke inden for Søn-
derbro, omtrent hvor konsul Sechers have og den overfor liggende muse-
umsbygning nu befinder sig. Her lå Søndergades accisebod. Mod vest var 
grænsen ved den gamle Bryggergård (nu Bilde-Sørensens). Mod nord var 
grænsen i krydset mellem Nørregade og nuv. Bredgade. Her lå Nørreport. 
Og endelig - som nævnt - var grænsen her mod øst ved snedkermester Ben-
dixen. Inden for disse grænser har byen ligget fra den fjerneste fortid. Indtil 
år 1700 var indbyggertallet under 600. I året 1800 var det oppe på ca. 760 
og hen mod 1840 nåedes endelig 1000 indbyggere. Tilvæksten var altså før 
den tid uendelig lille. Der fødtes mængder af børn, men børnedødeligheden 
var uhyre stor. Jeg skal som et enkelt - særlig grelt - eksempel nævne en 
dødsannonce fra l850’erne, hvori en ægtemand sørgeligen bekendtgør sin 
hustrus tidlige død og tilføjer: ... frugterne af vort kierlige ægteskab var 13 
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børn, hvoraf der 11 ere forudgangne og modtage hende i de evige boliger. 
Den anden årsag til den ringe tilvækst i indbyggertallet var, at der - takket 
være byens isolerede beliggenhed - kun var meget få tilflyttere.

Brandtaksationsprotokollerne viser da også, at bygningernes antal ind-
til hen mod 1850 var omtrent uforandret. Taksationsprotokollen fra 1761 
har 167 bygninger. Den tilsvarende fra 1847 har 176 bygninger. Kun de 
mange brande bevirkede, at der opførtes et tilsvarende antal nybygninger i 
stedet for de nedbrændte. Dertil kom så de efterhånden af alder faldefærdi-
ge bygninger, som måtte nedrives og ombygges.

I årene fra 1840-90 tredobledes imidlertid indbyggertallet. De større 
tofter og haver inden for bygrænsen udstykkedes derfor til byggegrunde, 
men blev snart brugt op, og trangen til nye byggepladser meldte sig ved 
midten af århundredet. Man begyndte så at ty til arealerne uden for by-
grundene, markjorderne, som de hed, og som de endnu kaldes på matrikel-
kortet: 1) Grønland udstykkedes til byggegrunde, ligeså 2) Kannikegades 
hidtil næsten ubebyggede sydside og videre ud ad 3) Østergades sydside 
fra Mommes Pakhus. 4) lige vest for Kejserbækken ved Grenås yderste 
grænse mod Bredstrup opførtes nogle småhuse. Grundene solgtes ikke, 
men udlejedes på arvefæste af byrådet. Det samme gjaldt 5) Havnens hidtil 
ganske ubebyggede arealer, hvor der allerede i begyndelsen af 1850’erne 

Østergades østligste del fra nr. 23 til 37. I forgrunden til højre nr. 37 (Th. Allermann), som 
ligger på hjørnet af H. P. Rosenvinges Plads. Det var dette store areal med de bagved liggen-
de jorder, som kommunen solgte til udstykning i 1857, men som først bebyggedes i midten 
af 1870’erne. Foto ca. 1920.
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opførtes ca. 20 småhuse.
Arealet her ved Strandvejen, som det omtalte konsortium havde købt, 

henlå altså en række år uden at være udstykket eller bebygget. Først hen 
mod 1875 deltes det i 8 parceller, som solgtes. Et par af dem deltes af kø-
berne i to, således at der i alt blev 12 byggegrunde. Deraf lå 8 langs gaden. 
3 grunde langs nuværende H. P. Rosenvinges Plads og endelig som nr. 12 
en lang, smal parcel allernordligst, hvor den gamle Bredstrupvej havde 
gået. Den solgtes til Fr. Scheel, som her anlagde en rebslagerbane. Han 
fik skøde på jorden i 1875. Samme år solgtes den nærmest byen liggende 
grund til slagtermester Krogh og hjørnegrunden ved Bredstrupvej til kom-
munens opsynsmand Søren Mogensen. Resten afhændedes i løbet af de 
nærmest følgende år.

Østergade nr. 23
Den første grund solgtes altså til slagter Krogh. Til indledning kan som 
et lille kuriosum fortælles en episode fra statsbankerottens og englænder-

Skydebrødrene på vej til Havnen 1912. I baggrunden ses foregående års fuglekonge, blik-
kenslager O. Mortensen. Til venstre bager S. Skov. Til højre red. Lønskov. I forgrunden 
musikken: 1. række fra venstre musikdirektør Andreasen, musikdirektør N. Petersen, Kan-
negård, Balle, og N. Udengård. 2. R. fra venstre N. P. Josiassen, H. Pallesen, O. Udengård, 
Helenius Jensen.
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krigens tid, altså årene omkring 1813-14. Det 
drejer sig om en bygning, som opførtes her på 
denne Grund, men som fik en krank skæbne. 
Det var

En ’’vævefabrik uden for 
byens Østre Port“
som anlagdes i, 1814, men ophævedes og blev 
nedbrudt i 1817. Her citeres ordret et uddrag 
af brandtaksationsprotokollen fra 1810, som i 

korthed giver hele historien. Protokollen meddeler: Klædefabriqeur Søren 
Andersen [har] i 1814 uden for byens port med kongl. allernådigst privi-
legium opført en klæde- og væve-fabrikke, bestående af 6 fag hus med 
qvist på begge ender, øster og vester, samt på nordre side. Bygningen er 
af ege bindingsværk og stråtag, indrettet til dagligstue i vestre ende på 2 
fag med køkken og spisekammer og de øvrige 4 fag til værksted og sove-
kammer. Dette hus er 13½ al. viid. På qvistene er indretning til spinde og 
overskæreri, og for tiden er der anbragt 4 vævestole. Huset er forsynet med 
en forsvarlig skorsten. Dette hus assureres og taxeres à fag for 125 rdl., 
tilsammen 750 rdl.

Underneden i protokollen er pr. 30. juni 1817 tilføjet følgende:
Klædefabriqeur S. Andersens hus fandtes nu, formedelst samme ikke 

kunne bestå, ganske nedbrudt og således udgået af brandforsikringen.
Det er jo for en nutids betragtning ganske ubegribeligt, at et nyopført 

hus, der faktisk i store træk er indrettet som en à to lejligheder, ikke solgtes 
til beboelseshus i stedet for at nedrives. Det viser tydeligt, hvor ringe rolle 
arbejdslønnen har spillet i sammenligning med byggematerialernes værdi 
- selv i brugt tilstand - i de tider.

Panteprotokollen oplyser yderligere et par træk om denne første, mis-
lykkede fabriksvirksomhed i Grenå. Foruden Andersen som altså var den 
faglige leder, var der et par Grenå mænd, som var kompagnoner og havde 
sat penge i foretagendet. Den ene var en krigsspekulant, købmand S. Kiers-
gård på Torvet i Grenå, den anden, herredsfuldmægtig J. Harboe. De har 
altså ikke ment, at der var anden udvej end at nedbryde bygningen. Beho-
vet for nye lejligheder har åbenbart ikke været stort.

Vi går så 60 år fremad i tiden til udstykningen af det tidligere kommu-
nale grundstykke. Af hensyn til bogens omfang vil det være umuligt at ofre 
ret megen omtale på disse forholdsvis nye bygningers historie. Det må ind-
skrænkes til salgsår og de første køberes navne samt undtagelsesvis et par 

Slagtermester Fr. Krogh.
Født 1843, død 1901.
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småtræk om nogle enkelte af ejerne. Parcellen til Østergade nr. 23 solgtes 
altså i 1875 af konsortiet til slagtermester Fr. Krogh, som lod huset opføre. 
Krogh var født í 1843 i Stilling og tog borgerskab i Grenå 1868. Krogh 
var meget kommunalt interesseret og byrådsmedlem 1888-96. Slagterne 
holdt dengang ikke butik. Slagterbutikker med udsalg af kød og victualier 
kendtes overhovedet ikke. Mesteren gik selv med hvidt forklæde og med 
kødtruget på skulderen, rundt i husene og falbød varerne, og så gjaldt det 
jo om at kunne snakke med kunderne. Om Krogh sagde man, at man altid 
i tilgift til kødet. kunne være sikker på at få en lille byrådspassiar. Forre-
sten var Krogh den første af byens slagtere, som indrettede butik. Det var 
ikke hjemme, men inde i byens centrum, Østergade nr. 1 i købmand A. 
Sørensens ejendom. Krogh døde 1901. Ejendommen ejedes fra 1919 af 
skræddermester S. Svith og tilfaldt i 1947, efter hans død datteren fru Ella 
Frederiksen.

Østergade nr. 25
Parcellen solgtes i 1875 af konsortiet til kreaturhandler J. A. Jørgensen. Af 
denne i 1881 til mælkehandler Niels Rasmussen. Han var født i Selkjær 
1859 og drev i nogle år mælkehandel her. 20. juli 1897 tog han borgerskab 
som hyrekusk og etablerede

Kapervognen til Havnen i dens første primitive skikkelse omkring år 1900, da der kun var 
lærredsgardiner’ til skærm mod regn og støv. Ruten grundlagdes af mælkehandler Niels 
Rasmussen, som var ejer 1897-1903.
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Fast rutekørsel til Grenå Havn
Det var ikke første gang, at en sådan kaperkørsel til havnen havde fundet 
sted. I 1866 blev de første primitive badeanstalter ved havnen indrettet af 
et aktieselskab i Grenå med apoteker Hoffmeyer og købmand J. A. Møller 
i spidsen. Til at befordre folk derned lod sidstnævnte et par sæsoner sin 
vogn afgå en gang daglig, således at badegaester for en beskeden sum kun-
ne køre. I 1871 averterede gæstgiver A. Andersen, at han foreløbig i juli 
hver morgen kl. 7 og fremdeles hveranden time lod sin befordring afgå fra 
Østerport til havnen og er samme til benyttelse for en billig pris. Ingen af 
disse forbindelser fik varighed og eksisterede overhovedet kun i badesæ-
sonen.

Nu tog Mælke-Niels, som han populært kaldtes, altså fat med en fast 
rute forbindelse nogle gange daglig. Til en begyndelse kørtes med en gan-
ske almindelig charabanc. Senere fik den til beskyttelse mod sol og regn 
et lærredstag og trækgardiner. Men allerede i 1902 solgte Rasmussen ejen-
dommen og flyttede til Randers egnen. Kaperkørselen til havnen overtoges 
af Rasmus Jacobsen, som boede et par numre længere mod øst i gaden. 
Såvel køretider sombefordringen forbedredes. Der kom fast tag på chara-
bancen og glasruder i siderne.

Ruten motoriseres
I 1921 overtog Henrik Sørensen forretningen. I stedet for hestekøretøjet 
anskaffede han en bil, men afhændede få år efter virksomheden til Axel 

Rasmus Jacobsens kapervogn, som i tiden efter Niels Rasmussens bortrejse, fra 1903 til 
1921, besørgede ruteforbindelsen til Havnen. Der er nu glasruder i vognen. I midten af 
billedet ses ejeren. Foto ca. 1910 på Grenå Torv.
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Nielsen. Han havde den også kun i få år, hvorefter den i 1931 solgtes til J. 
Olesen. Han kom oprindelig hertil som medhjælper på Søndre Mølle og 
havde derefter 1912-25 Bavnhøj Mølle. Han solgte den til Grenå Kommu-
ne, flyttede ned til byen og drev almindelig vognmandsforretning. I 1931 
overtog Olesen så tillige bilruten til Havnen, der under hans og sønnen 
Vagn Olesens ledelse har udviklet sig til en fuldt moderne ruteforbindelse, 
både hvad bilernes størrelse og udstyr og turenes antal angår.

Østergade nr. 27
Solgtes i 1875 til fornævnte kreaturhandler J. A. Jørgensen. Han opbygge-
de stedet og boede her, vistnok til sin død i 1896. Det ejedes og beboedes 
fra 1910 af slagtermester Chr. Hansen. 1954 købmand Svend Hansen.

Østergade nr. 29
Parcellen solgtes i 1876 af konsortiet til murermester Fr. Chramer, som 
byggede ejendommen. 1891 skøde til slagtermester Chr. Jørgensen, som 
døde 1934. I 1946 solgt til barbermester Knud Mikkelsen.

Østergade nr. 31
I 1880 solgtes denne parcel og afhændedes i 1903 til væver Jens Peter 
Andersen. Han havde en lang række tillidsposter både faglige og politiske 
inden for det socialdemokratiske parti. Han var medlem af Grenå Byråd 
1906-09, valgt samtidig med købmand Jens Jensen. Det var partiets to før-
ste byrådsrepræsentanter. Huset ejes nu af fru Marie Andersen.

Bredgades nordside i hovedsagen opført i tiden 1919. De ensartede dobbelthuse fik navn ef-
ter de første bogstaver i det græske alfabet: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Eta. gadens sydside 
var i mange år en ubebygget græsmark.
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Østergade nr. 33
Parcellen solgtes 1880 til Ane Marie Pedersen, som lod huset opføre. Det 
ejes nu af typograf Knud Pedersen.

Østergade nr. 35
I 1878 skøde på parcellen til kulhandler N. P. Bach. Han afhændede den til 
murermester I. P. Sørensen, der opførte et hus, som han beboede, indtil han 
i 1900 solgte til Rasmus P. Jacobsen. Køberen indrettede en detailhandel 
og overtog samtidig - som nævnt i det foregående - havneruten. Ejendom-
men ejes nu af hans svigerdatter fru Cathrine Marie Jacobsen.

Østergade nr. 37
Skøde 1875 fra konsortiet Koch m.fl. på parcellen til kommunens op-
synsmand Søren Mogensen. Grunden strakte sig helt op til den gamle 
Bredstrupvej. Mogensen byggede straks selv et hus på hjørnet og frasolgte 
året efter de 3 små parceller langs Bredstrupvej. 1908 skøde fra S. Mogen-
sen til vognmand Th. Allermann, som er ejendommens nuværende ejer.
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H. P. Rosenvinges Plads

Er altså den nye tværvej, som ca. 1857 anlagdes fra Havnevejen mod nord 
op til den gamle Bredstrupvej. Det var derfor ganske naturligt, at den 
straks fik navnet Bredstrupvejen. Dens vestlige side blev bebygget allerede 
i 70’erne, ligeså en enkelt grund på østsiden. Men resten lå længe ube-
bygget. I 1908 købte kalkværksbestyrer Mølholm af kommunen en parcel 
syd for den gamle Bredstrupvej og opførte der en stor villa. Den solgtes 
i 1917 til overlæge Axel Klindt og i 1924 til dyrlæge M. Dyekjær. Nord 
for Bredstrupvejen, i forlængelse af Bredgade købte arkitekt M. C. Thoft i 
1923 en parcel og opførte derpå villa Hjørnebo, som nu ejes af hans sviger-
søn, bankdirektør Svend Hvillum. Men midt på lå en stor åben græsklædt 
plads i en alt andet end pyntelig tilstand.

Pladsens navn
Efterhånden som Østerbro kvarteret opstod, føltes det lidt bagvendt, at hele 
pladsen og dens omgivelser stadig skulle kaldes Bredstrupvej. Folk syntes, 
at den burde benævnes plads eller torv, selv om dens tilstand egentlig ikke 
indbød dertil. Mange foreslog navnet Axeltorv, nærmest fordi byens po-
pulære overlæge Axel Klindt boede derved. Navnet brugtes i folkemunde, 
men fik aldrig nogen officiel anerkendelse. I 1950 vedtog byrådet, at plad-
sen med de tilstødende gadestrækninger skulle hedde H. P. Rosenvinges 

Hjørnet af H. P. Rosenvinges Plads og Bredgade. Foto 1928. Til venstre tømrer Hammelevs 
hus, til højre Scheels reberbane,gsom nedreves kort efter.
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Plads. Det var en god og naturlig vedtagelse - netop ved denne plads - som 
en ihukommelse af Østerbro kvarterets skaber, dampvæveriets grundlæg-
ger, fabrikant H. P. Rosenvinge.

Pladsens udsmykning 
Efter at byrådet havde truffet denne bestemmelse, vedtog A/S Grenå Damp-
væveri at lade fremstille en billedstøtte til pryd for pladsen og at skænke 
den til byen. Direktionen betroede opgaven til en yngre dansk billedhugger 
Karl Otto Johansen. Man stillede ham ret frit i udformningen, idet man blot 
ønskede, at det skulle være en kvindefigur, som på en eller anden måde 
symboliserede væverkunsten eller dens produkter. Opgaven løstes efter al-
les mening på en smuk måde. Figuren, der er udført i lys granit, viser en 
nøgen, ung pige, som svøber et stykke stof om sit ene ben og interesseret 
kikker ned derpå. Siderne af sokkelen har to figurer, som forestiller hen-
holdsvis en bomuldsplukkerske og en klassisk græsk væverske. På bagsi-
den er et relief af G.D.s grundlægger, H. P. Rosenvinge, og et par data af 
hans liv. Foran billedstøtten findes et lille vandbassin. Pigen blev straks af 
folket døbt Gredanapigen, idet Gredana efterhånden er blevet navnet på et 
af dampvæveriets fine produkter og kendt viden om. Måske havde Grenå 
Pigen været et nok så godt navn. Figuren afsløredes 1. oktober 1954. I for-
vejen havde byen anvendt et meget stort beløb på at omdanne den grimme 
og uplejede plads til en virkelig smuk plæne som en værdig ramme om den 
særdeles smukke billedstøtte, hvis eneste fejl er den lovlig stærkt tidspræ-
gede frisure, som skæmmer profilen.

Hjørnet af H. P. Rosenvinges Plads og Bredgade. Foto 1955. Hvor nu hjørneejendommen 
ligger lå tidligere rebslager Scheels bane. Modstykke til foregående.
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Ved H. P. Rosenvinges Plads
ligger foruden de to tidligere nævnte nye villaer 4 småhuse fra den ældre 
tid. Disse huse opførtes helt eller delvis af egebindingsværk fra nedbrudte 
bygninger i den ældre del af byen. De fleste har senere fået nye, grundmu-
rede forsider.

Nr. 1 opførtes i 1880 af Søren Albertsen. Det ejes nu af snedker Einer 
Pedersen.

Nr. 3 opførtes ca. 1880 af fiskehandler Christoffer Homburg. Ejes nu af 
hans dattersøn, brødforhandler Poul Homburg Mathiesen.

Nr. 5 opførtes ca. 1876 af tømrermester S. P. Hammelev. Ejes nu af hans 
søn tømrermester Peter Hammelev.

Endelig nr. 2, som ligger på det modsatte hjørne. Grunden er en lille par-
cel af et stort grundstykke, som kommunen i 1884 solgte til kreaturhandler 
J. A. Jørgensen. Bygningen opførtes 1886 murer P. Holm. Den er efter al 
sandsynlighed bygget af bindingsværket fra kæmner Starcks nedbrudte gård 
på Lillegade nr. 26, eftersom gamle folk i nabolaget fortæller, at det er den 
gamle kæmnerbolig, som blev flyttet hertil, og Starck, der var kæmner 1880-
88, netop ved den tid ombyggede sit hus i grundmur. Det er en velholdt lille 
bindingsværks bygning, der pynter på pladsen. Straks efter opførelsen måtte 
Holm sælge bygningen. Den ejes nu af Anton Rasmussen.

Gredanapigem på H. P. Rosenvinges Plads i Grenå. Udført af billedhuggeren Karl Otto 
Johansen, som ses på talerstolen ved afsløringen 1. oktober 1954. 
Gave fra Grenå Dampvæveri.
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Østerbrokvarterets opståen

Østerbrogade
Oprindelig kaldtes hele vejen fra Øster Port til havnen for Strandvejen. 
Dette navn var enerådende til hen mod midten af forrige århundrede. Fra 
den tid forandredes navnet efterhånden til Havnevejen og kom til at beteg-
ne strækningen fra hjørnet af Bredstrupvejen (nu H. P. Rosenvinges Plads) 
og helt til Havnen, uanset, at en del af vejen lå i Grenå by og resten i 
Gammel Sogn. Da bebyggelsen voksede og husnumre indførtes, vedtog 
byrådet af praktiske drunde fra 1933 at indføre benævnelsen Østerbrogade 
for stykket indtil Kejserbækken, altså hvad der lå på byens grund. Resten 
beholdt det gamle navn Havnevejen. 

Fra hjørnet af nuv. H. P. Rosenvinges Plads og videre ud nord for Øster-
brogade lå endnu ved år 1880 en stor ubebygget fælled, som tilhørte kom-
munen. Den havde oprindelig henligget øde og uopdyrket, men fra 1861 
havde græsningsretten i henhold til en byrådsbeslutning været udlejet på 
kortere åremål. Da der nu atter blev brug for flere byggegrunde, vedtog 
byrådet i 1883 at lade den nærmest byen liggende del af denne fælled dele 
i nogle - ret store - parceller og lade dem bortsælge ved auktion. Der var af-

Bredstrupvejen, nuværende H. P. Rosenvinges Plads. Foto ca. 1925. I baggrunden Hjørne-
bo. Til højre det morsomme lille bindingsværkshus, det gamle kæmnerkontor, flyttet hertil 
fra Lillegade nr. 26.
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sat 5 parceller, 2 store og 3 mindre. De store solgtes til kreaturhandler J. A. 
Jørgensen og tømmerhandler Fr. Thykier og deltes i flere mindre, således 
at der i alt blev 10 byggegrunde langs Østerbrogade. Disse bebyggedes i 
løbet 1880’erne. Først hen i 90’erne blev der atter trang for nye byggegrun-
de, men nu fulgte byrådet den taktik at lade liebhaverne melde sig og så 
sælge direkte til hver enkelt til en fast pris pr. kvadratmeter og i størrelser 
efter købernes ønsker. Et par grunde solgtes i 90’erne, og resten kort efter 
århundredeskiftet.

Langt de største arealer solgtes i 1893 og 1906 til H. P. Rosenvinge til 
opførelse og senere udvidelse af Grenå Dampvæveri, i 1904 til opførelse 
af Grenå Andelssvineslagteri og i 1905 til A/S Grenå Rugbrødsfabrik, re-
præsenteret ved bagermester Hornsleth. Endelig solgtes 3 grunde til Grenå 
Arbejderforening, som her lod opføre 3 huse, som på lempelige afbetalings 
vilkår afhændedes til foreningens medlemmer. Længst mod øst, ved by-
grænsen langs Kejserbækken, lå så endelig 4 småhuse, de såkaldte Strand-
vejshuse, som var opført omkring år 1850. Resten af de nord for Øster-
brogade tilbageværende grunde afhændedes til beboelseshuse, ligeledes i 
århundredets begyndelse.

Hermed er så i store træk gjort rede for Østerbrokvarterets opståen. At 
omtale dette store, nye bykvarter i enkeltheder ligger helt uden for planen 
for Grenå Bys Historie og er desuden ganske ugørligt af hensyn til det 

Østerbrokvarteret ca. 1920. Havnevejen var dengang adskilt fra gangstien ved en række 
vejtræer. Til højre ses epidemihuset og amtssygehuset, hvis bygninger nu er købt af G. D. 
og indrettet til kontorer og lagerbygninger. Desuden Auto-Stationen.



554

sidetal, som er til rådighed. Der må i den henseende henvises til Bind A II 
(Jubilæumsskriftet), hvor der allerede er givet en forholdsvis fyldig beskri-
velse af G.D. og af Svineslagteriet indtil 1945. Desuden af amtssygehusets 
og epidemisygehusets tilblivelse og første år. Her kan kun blive plads til 
nogle supplerende tilføjelser, navnlig angående det forløbne tiår. Endvi-
dere følger en lille skildring af de 4 gamle strandvejshuse ved bygrænsen 
langs Kejserbækken, som byggedes for godt 100 år siden, og som nu er 
opslugt af G. D.
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Grenå Andels-Svineslagteri

Grena Andels-Svineslagteri begyndte sin virksomhed den 9. august 1904. 
De virksomste for at få det startet havde været redaktør Skjødsholm og 
gårdejer P. Pedersen Damgård. Det begyndte med 883 andelshavere. Teg-
ninger og planer udarbejdedes af arkitekt Carl Madsen, København. Byg-
ningerne bortliciteredes til murermester I. P. Sørensen, Grenå, og firmaet 
Atlas i København leverede maskinerne.

Det første år slagtedes 12.000 svin, efter 10 års forløb var man oppe på 
27.000 og efter 20 års forløb på 47.000 svin. Men tallene har svinget meget 
stærkt. Under 1. verdenskrig, da det kneb med at skaffe foder, var slagtetal-
let nede på 4.000. Men det gik atter opad, og i 1931 nåede man kulminati-
onen med ca. 103.000 svin. Under II. verdenskrig gik slagtningernes antal 
naturligvis atter ned. Denne gang til mellem 20 og 30.000, men var ved 50 
års jubilæet i 1954 atter nået op omkring de 70.000 stk.

Den skepsis, som mange af egnens landmænd havde næret ved starten, 
forsvandt hurtigt, og tallet af andelshavere steg kraftigt. Svineholdet øge-
des ude i landbrugene, og virksomheden voksede. De 10 mand, som var 
beskæftiget ved slagteriets start, voksede i tidens løb til det 9 dobbelte, så-
ledes at der i 1954, ved 50-års jubilæet var 74 arbejdere og 21 funktionærer 
beskæftiget i virksomheden. Man optog - som andre slagterier - pølsema-
geri og kreaturslagtning, og i 1943 opførtes den store kreatursamlestald 
med plads til 300 dyr. Den blev hurtigt populær, og fra den omsættes årlig 
ca. 7000 dyr til et beløb af 4-5 mill. kr.

Slagteriet har i de 50 år haft 4 formænd. P. Pedersen Damgård var den 
selvskrevne første formand (1904-1918.) Dernæst Severin Møller, Enslev, 
(1918-31) Kr. Lassen, Gjer-
rild, (1931-42) og endelig 
den nuværende formand 
Schou Andersen, Allelev, 
fra 1942.

Slagteriets første direk-
tør var N. Jensen Lyngsøe 

Grenå Andels-Svineslagteri, 
kontorbygningen.
Foto ca. 1942.
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1904-34 (†). Den nuværende direktør er Th. Thomsen, tidligere Samsø 
Andels-Svineslagteri.

Ved 50 Åårs jubilæumsfesten
i august 1954 for dette Djurslands største andelsforetagende blev der fra 
alle sider betonet, til hvilken velfunderet og solid stilling foretagendet var 
vokset, og hvilke velbehandlede og helt igennem første klasses produk-
ter, der er leveret derfra gennem åene. Man anerkendte fuldt ud, hvilken 
betydning dette store og sundt ledede foretagende har haft, ikke alene for 
andelshaverne og leverandørerne, men for Grenå bys vækst og udvikling i 
det forløbne halve århundrede.
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Grenå Dampvæveri

Grenå Dampvæveri er fra en beskeden begyndelse i 1893 vokset op til at 
blive en virksomhed, som er - og allerede i en lang årrække har været - en 
aldeles afgørende faktor i Grenå bys hele eksistens. Virksomheden grund-
lagdes af H. P. Rosenvinge, der var manufakturhandler på Storegade nr. 
3. Forretningen gik godt, og det overraskede derfor folk, at Rosenvinge i 
1893 lod opføre og indrette en fabrik østen for byen i det dengang praktisk 
talt ubebyggede kvarter lige over for det nyopførte Epidemisygehus. 

Der byggedes en fabriksbygning og en villa til privatbolig, kontor m.m. 
Begge bygninger lå et lille stykke tilbagetrukket fra Havnevejen med ha-
veanlæg og stakit foran. Dampvæveriet eller fabrikken, som man sagde 
de første mange år begyndte helt i det små med 16 væve og et tilsvarende 
antal vævere og funktionærer. Mere var der ikke råd til i første omgang. De 
første år var ret trange. Det var ikke let for en begyndende virksomhed at 
fremstille varer i så fin kvalitet som ønskeligt, hvilket gav visse vanskelig-
heder med omsætningen. Men år for år gik det fremad, og i 1906 overgik 
virksomheden til et aktieselskab med fabrikant Rosenvinge som direktør.

Grenå Dampvæveri som det så ud ved anlæggelsen i 1893. Til højre ses det nederste af 
dampskorstenen, til venstre villaen med direktørboligen. Billedet er taget ca. 1904, da 
plantningen var groet lidt til.
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Dampvæveriets 1ste brand
I 1914 hærgedes Dampvæveriet af en stor ildebrand foranlediget af en ar-
bejderskes uforsigtighed med en petroleumslampe. Praktisk talt hele byg-
ningen nedbrændte. Der var alvorlig tale om at flytte hele virksomheden 
til København, men tanken blev heldigvis opgivet. Fabrikken opstod i en 
ny skikkelse og i en ny bygning, som var opført ude i flugt med Havneve-
jen. Når ulykken skulle ske, var tidspunktet ikke det værste, eftersom store 
udvidelser, som nødvendig gjordes af virksomhedens vækst, i forvejen var 
påtænkt. I de nye lokaler fortsattes fremgangen med stigende produktion 
og stigende salg år for år. 25 års dagen for aktieselskabets stiftelse, 8. juni 
1931, var den første helt store festdag, som fejredes. Den markeredes bl.a. 
ved en økonomisk påskønnelse til hele personalet.

H. P. Rosenvinge havde store betingelser som leder. Han havde en uvur-
derlig evne til at skaffe sig respekt og samtidig være afholdt. Vred kunde 
han blive! Når et eller andet blev forsømt, brød et voldsomt uvejr omgåen-
de løs over synderens hoved, men så blev der ikke talt mere om den ting.

Tiden siden 1935
I 1935 døde chefen, og hans søn, Henrik Rosenvinge, der siden 1921 havde 
været ansat i firmaet, blev hans efterfølger som administrerende direktør.

Under hans ledelse og med bistand af en velskolet og dygtig medar-
bejderstab gik man i gang med en gennemgribende modernisering af hele 
virksomheden. Den stod på i 6-7 år og var kommet særdeles langt, inden 

Grenå Dampvæveri set fra Østerbrogade. Fabriksbygning nr. 2. opført efter branden i 1914. 
(Foto 1940). 
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verdenskrigens sidste svære år indtraf 
og ville have hindret færdiggørelsen. 
Firmaet beskæftigede på det tidspunkt 
ca. 600 personer og var allerede den-
gang landets største og mest moderne 
bomuldsvæveri.

24. juni 1943 fejrede virksomheden 
sit 50 års jubilæum bl.a. ved udsendelse 
af et overordentlig smukt, kunstnerisk 
udført festskrift med titel ’Lad Skytte-
len gå’. Det giver en fyldig og særdeles 
læseværdig fremstilling både af virk-
somhedens historie og - gennem en righoldighed af billeder - et indblik i 
hele friften. Der holdtes i Pavillonen en stor festlighed for hele personalet 
og en stor række gæster. Alle medarbejdere fra den højeste til den laveste 
betænktes, dels med erindringsgaver i sølv, dels med gratiale.

De 12 år, som er gået siden 50 års jubilæet, har været præget af de sam-
me bestræbelser for stadig at tage de nyeste opfindelser i brug og stadig at 
modernisere driften. Vel er G. D. Danmarks største bomuldsvæveri, men 
man arbejder stadig på yderligere højnelse af kvaliteterne. Man har specia-
liseret sig i bomuldsstoffer, men følger mulighederne i de nye kemofibre 
med interesse. Hørgarn, kunstsilke og i særdeleshed gredana garn har også 
givet smukke resultater. I de seneste år har dampvæveriet fået verdens-
succes på sine gredanastoffer, således at navnet er kendt over store dele af 
jorden. Der eksporteres til 22 lande, hvoraf dog U.S.A. og Canada aftager 
ca. halvdelen.

Nye byggearbejder
Udadtil markeres udviklingen af stadig nye byggearbejder, navnlig af en 
kæmpemæssig kraftstation, som opførtes i årene 1949-50, og som leverer 
lys og strøm til hele virksomheden. På Østerbrogades modsatte side har 
G. D. i tidens løb indrettet mægtige lagerrum, magasiner og kontorloka-
ler, dels ved køb og omdannelse af 2 bygninger: det gamle Amtssygehus 
og det tidligere epidemisygehus, dels ved nybygninger. Epidemisygehuset 
indrettedes til G. D.s datterselskab A/S Dansk Textil Udstyr, der oprettedes 
1. april 1945 med lokaler i den gamle direktørbolig og blev aktieselskab i 
1953. D. T. U. oprettedes som serviceafdeling for G.D.s detailkunder med 
færdigt sengelinned og hvad der ellers hører med til et velforsynet dække-
tøjsskab som speciale. Der er opnået millionomsætning her.

Direktør H. P. Rosenvinge efter maleri af L. 
Find, gengivet i dampvæveriets jubilæumsskrift 
1943.
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Dampvæveriets 2den brand
2. februar 1954 ramtes G. D. atter af en brandkatastrofe af aller alvorligste 
art. Ilden opstod midt i fabrikskomplekset i en af maskinerne og bredte sig 
i løbet af få minutter. Ca. 15% af bygningerne og tilsvarende store dele af 
virksomheden ødelagdes af ild, røg og vand. Ved kæmpeanstrengelser lyk-
kedes det i løbet af meget kort tid at fremskaffe nye maskiner fra udlandet 
og at få de nedbrændte dele af fabrikken genopbygget. Allerede få måneder 
efter kunne driften genoptages i fuldt omfang.

Der er i tidens løb bygget en moderne, stor kantine, badeanstalt og lys-
badeanlæg, hvor arbejderne og funktionærerne med familie kan blive gratis 
behandlet. For at skaffe hus og hjem til arbejderne har fabrikken gennem 
årene fra første verdenskrig dels købt, dels bygget et betydeligt antal huse, 
således alene 13 moderne bygninger på Solvangs Allé. For en ordens skyld 
kan yderligere tilføjes, at fabrikken har egne smede, murere, snedkere og 
elektrikere samt egen brandstation.

Det er i høj grad værd at nævne, at direktionen ikke alene er interesseret 
i de praktiske sider af driften, men at hele det store kompleks både i det 
indre og i det ydre præsenterer sig som en virkelig skønheds åbenbaring og 
er en pryd for indkørselen til byen fra øst. Et væld af blomster og planter 

Dampvæveriet set fra taget af en af lagerbygningerne syd for Østerbrogade i 1951. Det er 
gaden, som går tværs gennem billedet. Bagest ses kraftstationen fra 1950 og fabriksbygning 
nr. 2 opført efter branden i 1914.
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er anbragt overalt, hvor det har været muligt at finde en ledig plet langs 
begge vejens sider, i de indenfor liggende plæner og rabatter og op ad de 
stilfulde og smukke mure. Det er næppe nogen overdrivelse, når det siges, 
at Danmarks største blomstergartneri drives af G. D., som selv fremstiller 
alle de blomster og planter, som pryder bygningerne.

Dampvæveriet er yderst gæstfrit mod besøgende. Med åbne arme mod-
tages dag efter dag gæster, som fra alle landets egne strømmer til i ud-
flugtsbiler for at se og betages af denne landets største tip-top moderne 
tekstilvirksomhed. Alene året 1953-54 bragte ca. 6.000 gæster.
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Strandvejshusene
øster ude

Ved Grenå bys yderste grænse mod øst byggedes i årene omkring 1850 4 
små huse. De var alle af grundmur, men de to havde stråtag, de andre to var 
teglhængte. De lå langt uden for den øvrige bebyggelse, langt ude på mar-
kjorderne og benævntes de fire huse øster ude eller Strandvejshusene, ja, 
en enkelt gang endogså Kejserhusene. De er nu alle nedrevet, og grundene 
sammen med de store bagved liggende haveparfceller er købt af dampvæ-
veriet i årene 1916, 1918 og 1945 og delvis indgået i fabrikskomplekset. På 
den vestligste af  er den store kraftstation opført.

Grænsen mellem Bredstrup og Grenå jorder
har fra de ældste tider været det lille vandløb, som nu hedder Kejserbæk-
ken. Om dette grænseskels fastsættelse og historie er der i Bind A I, givet 

Østerbrogade nr. 55. ejserhuset«, det østligste af de 4 små Strandvejshuse opført 1847 af 
Georg Kaiser. Man ser ved siderne af Havnevejen de 2 Gelændere, som markerer Kejser-
bækken, den århundreder gamle grænse mod Gammelsogn. Foto ca. 1895. 



563

en udførlig fremstilling. Navnet på bækken er derimod af meget nyere op-
rindelse. I øvrigt er bækken selv nu godt gemt, idet den gennem en stor 
rørledning føres under Havnevejen og en del af fabriksdistriktet og slet 
ikke kan ses fra vejen.

Kejserbækken omtales ved 2 synsvidner, hvoraf det sidste afholdtes på 
selve Grenå Strandvej i 1798. Den benævnes ved den lejlighed: Skelgrøf-
ten fra Tukiær til åen.

Endnu i 1859 - i en indstilling fra Grenå Borgerrepræsentation til ju-
stitsministeriet - anvendes benævnelsen Skelgrøften. 1882 forekommer i 
en skrivelse fra amtet udtrykket den såkaldte Kejserbæk. Et par år senere 
skriver markudvalget kort og godt Kejserbækken dog med brug af anfør-
selstegn. Det er altså givet, at grøften eller bækken fra de ældste tider fra 
sit udspring og helt til udløbet i åen har heddet Skelgrøften og først i sidste 
halvdel af forrige århundrede har fået navnet Kejserbækken. Årsagen er 
uden tvivl, at gartner Georg Kaiser i 1847 uden for Østerport, men på køb-
stadens grund lod opføre et hus, der lå som nærmeste nabo til vandløbet. 
Det er efter ham eller efter hans enke, at det har fået navnet Kejserbækken, 
først i folkemunde, senere officielt.
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Østerbrogade nr. 55
Kejserhuset. 
Matr. nr. 7 cx af markjorderne.

Det hus, som lå her indtil 1945, og som altså har givet bækken navn, var 
opført af den nævnte Georg Kaiser. Grunden var ikke solgt, men udlejet af 
kommunen på arvefæste for en årlig afgift på 6 rdl.

Johan Georg Kaiser 
(eller Keiser) kom i 1838 til Grenå fra Hessel, hvor han havde været 
mejeriforpagter. Han kaldes i 1847 gartner, men tog i 1848 borgerskab 
som værtshusholder. Huset byggedes i 1847 og var det første af de 4 små 
Strandvejshuse. Nogle år efter døde Kaiser pludselig under en rejse her på 
Djursland og blev begravet, hvor han døde. Grenå Avis for 28. maj 1850 
indeholder følgende

Avertissement:
 På en Lystvandring fra Grenåe til Ulstrup kom Hr. Georg Kaiser d. 15.  

dennes til mig og blev her Natten over. Men uventet tilråbte Skjæbnen 
ham: Stat stille, Vandringsmand! og find her din Grav! En flere Dages 

Havnevejen (Østerbrogade) ca. 1920. I Baggrunden ses fabriksbygning nr. 2, opført efter 
branden i 1914. I forgrunden de 3 vestligste af de små Strandvejshuse. Fra højre: nr. 53, her 
lå Koleralazarettet. Dernæst nr. 51, her lå Ole Malers hus. Her ligger nu To-Etagen. Yderst 
(det hvide), som var delt i to: Nr. 49 og 47. Her ligger nu kraftstationen.
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haeftig Blodstyrtning overfaldt i ham,-og hverken Bøn til Gud eller La-
egehjaelp’kunde frelse ham. Han døde her imorges tidlig Kl. 3. Med 
Veemod bringer jeg hans Familie og Venner dette Budskab.

 Lesagergård, d. 23. Maj 1850.
        C. C. Walther.

Det lader sig ikke afgøre, om der virkelig har været drevet en lille be-
værtning her på dette afsides sted, eller om familien har levet af gartneri. 
Derimod er det en kendsgerning, at enkemdm. Mariane Cathrine Kaiser må 
have haft servering i byens anlæg om dommeren. Ægteparret havde mange 
børn, og det har knebet enken at skaffe udkommet. I 1862 blev huset stil-
let til tvangsauktion og solgtes til pantehaveren, Peder Mouritsen, for 150 
rdl. Ligeledes solgtes ved samme lejlighed det enken tilhørende bevært-
ningssted i byens plantage med løst og fast inventar for 34 rdl. Kort efter 
opsagde madam Kaiser sit beværter borgerskab. Datteren, jomfru Louise 
Kaiser, var en af Grenås allerførste fotografer. Hun averterer i Grenå Avis i 
november 1859, at photographi-portraiter optages dagligen ved Strandve-
jen. Det har altså foregået i det fri. Næste år forlagde hun sin virkeplads og 
meddeler i avisen, at photographi-portraiter optages dagligen i plantagen. 
Få år senere overtog hun madam Hallis Skole for småbørn og har sikkert 
opgivet fotograferingen.

1884 auktionsskøde på ejendommen til Søren Møller Vendelbo. 1887 
skøde til kalkbrænder Søren Just. 1916 skøde fra denne til Grenå Dampvæ-
veri, som altså dermed erhvervede det første af de 4 små. Huse med store, 
bagved liggende grunde med udvidelse af virksomheden for øje.
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Østerbrogade nr. 53
Koleralazarettet.
Opført ca. 1853. Matr. nr. 7 bh af markjorderne.

Ovenstående navn fulgte i mere end en menneskealder den bygning, som 
lå på denne grund. Det vil derfor være rimeligt i korthed at gøre rede for 
oprindelsen til navnet, der i sig selv rummer et lille stykke kulturhistorie.

Koleraen
har som sygdom sin hjemstavn i Indien. Derfra bredte den sig i århundre-
dernes løb utallige gange epidemisk ud over andre lande. Her i Danmark 
havde vi i 1853 - efter et par mindre epidemier i århundredets første tre-
jedel - en voldsom epidemi, som navnlig hærgede hovedstaden, af hvis 
daværende 130.000 indbyggere den i mindre end ½ år bortrev ca. 4.800. 
Forfatteren Vilhelm Bergsøe har i sin erindringsbog 2. del Krigen og Kole-
raen givet en rystende skildring af dette halvårs fortvivlede forhold. Også i 
flere provinsbyer som Århus, Skagen og Frederikshavn rasede sygdommen 
hæftigt.

Efter denne orienterende oversigt vender vi tilbage til Grenå. Her i byen 
betød sygdommen praktisk talt ikke meget. Kun ved havnen indtraf et par 
dødsfald. Som et lille kuriøst eksempel på sindenes opskræmtthed kan 
nævnes, at Århus Stiftstidende den 29. august 1853 bragte en artikel fra 
Grenå, hvori omstændighederne ved smittens udbredelse hertil var slået 
meget stort op. Den berigtigede senere meddelelsen. Dødsfaldene var des-
værre rigtige nok, men den fantastiske smittehistorie ikke.

Fra statens side blev det 
pålagt navnlig søkøbstæder-
ne at indrette koleralazaret-
ter. Sundhedskommissionen 
i Grenå tilrådede gennem avi-
sen befolkningen: 1) Forsig-
tighed med spise- og drikke-
varer. 2) Mådehold i nydelsen 
af frugt, især blommer, ligele-

Østerbrogade nr. 47. Den sidste, 
vestligste rest af de 4 små Strand-
vejshuse. Nedrevet ca. 1949. Her 
ligger nu et hjørne af Kraftstatio-
nen.
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des sur mælk og fede spiser. 3) Kalkning og flittig rengøring af beboelses-
lokaler. 4) Frisk halm i senge og daglig udluftning. Grenå Kommune købte 
straks til dette formål en lille, ret ny bygning ved Grenå Strandvej, nabo til 
foregående. Den var opført af J. Jørgensen og betaltes med 450 rdl. Men 
den krævede mange hånde forbedringer, hvorved den kom til at stå kommu-
nen i ca. 1.000 rdl. Der blev heldigvis hverken i dette eller de to følgende 
koleraår brug for koleralazarettet til den påtænkte anvendelse. Bygningen 
udlejedes derfor kort efter til privat beboelse. Nogle få år efter kom den 
dog i brug som en slags epidemihus. Læge Richter androg i december 1865 
kommunalbestyrelsen om tilladelse til at måtte benytte bemeldte lazaret til 
tyfuspatienter, navnlig af tyendeklassen, som på grund af uheldige forhold 
ikke kunne behandles hjemme. Kommunalbestyrelsen samtykkede og fat-
tigvæsenet overtog de deraf flydende udgifter, navnlig ved tilvejebringelse 
af en bolig for lejeren, som måtte opsiges. Ligeledes gav fattigvæsenet 
tilladelse til brug af lazarettets rekvisitter. Der må formodentlig vedvaren-
de have været brug for huset, eller i hvert fald en af stuerne, til brug ved 
smitsomme sygdomme. 1879 udlejedes bygningen med bemærkning om, 
at lejeren skal være pligtig til fraflytning af den søndre stue, hvilken brug 
det end måtte være som kommunen måtte have for lejligheden. Samme år 
udfærdiges en instruks for økonomen på koleralazarettet.

l 1889 opførtes endelig et stort, nyt, moderne epidemisygehus på Hav-
nevejens modsatte side. Koleralazarettet solgtes derpå i 1889 af kommunen 
til Jens Chr. Jensen. I 1898 købtes ejendommen af høker Chr. Olsen, som 
indrettede en lille butik. I 1907 købmand I. C. Groth, som nogle år efter 
nedrev og genopbyggede huset. Den sidste ejer var købmand P. Andersen, 
tidligere brugsuddeler i Voldby, der i 1945 solgte ejendommen til Grenå 
Dampvaeveri, som udlejede bygningen og indlemmede den bagved liggen-
de store grund i fabrikskomplekset.



568

Havnevejen nr. 51
Matr. nr. 7 d f af markjorderne.

I 1852 udstedede Grenå Kommune arvefæstebrev på denne grund til Ole 
Nielsen Maler, som her lod opføre et lille hus omtrent som de foregående: 
6 fag, grundmur og stråtag. Efter en række mellemled solgtes huset i 1911 
til forretter J. E. Knudsen. Først ved den lejlighed ophævedes arvefæstet. 
Han ombyggede huset i 2 etager, men solgte i 1918 til G. D., som bebyg-
gede de bagved liggende arealer og udlejede forhuset.
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Havnevejen nr. 47
Matr. nr. 7 bo af Markjorder.

Det lille hus, som oprindelig lå her, opførtes i 1854 af Søren Jensen. Det 
var lidt mindre end de foregående, men ligesom disse på Arvefæste. 1894 
Skøde til Mariane Jørgensen. I 1916 efter hendes død skøde til G. D. Byg-
ningen blev nedrevet ca. 1949. Her opførtes i årene 1949-50 den store 
kraftstation, som forsyner hele virksomheden med lys, varme og strøm. 
Det er på en måde dampvæveriets vartegn, hvorfra firmaets mærke G. D. 
ved dag og ved nat stråler og er synligt i flere kilometers afstand.

To gamle gadenavne
Ved siden af de mange nye gadenavne, som er opstået øster ude i de senere 
år, er der to gamle navne, på hvis oprindelse der bør ofres et par ord.

Kølvej. Lige uden for de vestligste gårde i Bredstrup, ved siden af ve-
jen til Grenå, lå i gamle 
dage en ganske lille, tegl-
hængt bygning. Det var 
Bredstrup Kølle. Her til-
beredte - landsbyens be-
boere malt, hvoraf de selv 
fremstillede øl. Af hensyn 
til brandfaren var byg-
ningen opført fjernt fra de 
stråtækte gårde. Tæt ved  

Kraftstationen opført 1949-50. 
1) I forgrunden til højre, hvor 
muren er hygget, lå Kejserhuset 
opført 1847 lige op ad bækken. 
2) Et-etages huset er nr. 53. 
Her lå Koleralazarettet. 3) Nr. 
51, To-etagen er opført på den 
grund, som Ole Maler arvefæ-
stede af kommunen og bebyg-
gede i 1852. 4) Kraftstationen 
ligger på grunden, hvor det vest-
ligste af småhusene (nr. 49 plus 
47) var bygget. (Foto 1955.)
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køllen drejede en markvej mod syd til Strandvejen, hvor nu Vogterhuset 
ligger. Den kaldtes Kølvejen. Det er det navn, som endnu er bibeholdt. 
Ordet eksisterer også andre steder i omegnen. I Sangstrup findes navnet 
anvendt på en vej, der gik forbi den nu nedrevne Sangstrup Kølle. I Gjerrild 
lå køllen ved siden af bakken fra byen ned til slottet. Bakken kaldes endnu 
Kølbakken.

I Grenå by havde adskillige familier, navnlig købmændene, selv en køl-
le hjemme i en fløj af gården. Det var en brandfarlig indretning, og der er 
i byens historie flere eksempler på, at ildebrande er opstået i maltkøllen 
og bredt sig videre derfra. Et klassisk eksempel er branden i den gamle 
Borgmestergård i 1768.

Sandstumpvej. Oprindelsen er, at der i gamle dage til en del af gårdene 
i Bredstrup hørte en lille lod i den sandede, øde fælled syd for landsbyen, 
hen mod Strandvejen. Disse smålodder. kaldes Sandstumperne (udtales 
Såen-stumperne). Den vej, som førte dertil, kaldtes Sandstumpvej. Den 
gade, som nu bærer navnet, ligger, hvor den gamle vej gik, og har beholdt 
det gamle navn.
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Medens størstedelen af gadens nordre side, hvor bl.a. præstegårdene, La-
tinskolen og rektors bolig havde ligget, henlå næsten ubebygget i meget 
lange tidsrum efter den store brand i 1649, var det modsatte tilfældet for 
sydsidens vedkommende. Der opførtes forholdsvis hurtigt nogle bygning-
er, udelukkende ganske små huse, som takseredes til 10 à 20 rdl. pr. stk. 
Prisen fortæller jo i sig selv noget om størrelsen. De kendes kun fra

Østergades sydside

Forstørret udsnit af kortet i Resens Atlas (udført ca. 1680). Man ser i midten kirken og 
kirkegården (6) og  hjørnet til venstre byens ældste rådhus fra middelalderen (7), som blev 
nedrevet 1834. Nr. 1 er Kirkestrædet, nr. 2 er Søndergades begyndelse. Ved nr. 4 er Store-
gades og ved 5 Lillegades begyndelse. - Læg mærke til, at kortet er tegnet med syd opefter 
og nord nedad - altså modsat nutidens kort. Man må ikke af bygningernes antal lade sig 
forlede til at tro, at der dengang lå så mange bygninger omkring Torvet. Grundtaksten fra 
1682 viser klart, at husenes antal har været omtrent som nu. Kortet har blandt andre fejl 
den, at Østergade slet ikke er aftegnet, uagtet det er en af byens ældste gader. Den skulle 
begynde omtrent ved 7. Årsagen må være, at gaden endnu i 1680 kun halvvejs var opbygget 
efter den store brand i 1649.
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Byens grundtakst fra 1682
og anføres her under de respektive numre i taksations-protokollen - nær-
mest som et kuriosum.

Desuden tilføjes vurderingspriser og i parentes det beløb, som grunden 
er vurderet til. Østligst lå efter alt at dømme:

Nr. 159-160. Rasmus Elmands og Søren Hopmandz hus, takseret til 8 
rdl. (grunden vurderet til 1 rdl.).

Nr. 161. Anders Ørups hus. 10 rdl. (grunden vurderet til 1 rdl.).
Nr. 162. En liden øde ejendom, ingen sig vedkender. (grunden 1/8 rdl.).
Nr. 163. Annes Hammeløfs hus med et lident haugested. 6 rdl. (grunden 

¾ rdl.).
Nr. 164. Niels Lunds hus, som tilhører skolen, 20 rdl. (grunden 2½ rdl.).
Nr. 165. Niels Skollemesters børns hus med et lidet haugested. 20 rdl. 

(grunden 2½ rdl.)
Nr. 166. Chresten Skreders hus, som Sølfren Ofuergård iboer. 26 rdl. 

(grunden 3¼ rdl.) Dette hus må ganske sikkert være det vestligste, op mod 
kirken.

I byens ældste brandtaksation fra 1761
hvor alle bygninger er medtaget, haves et helt pålideligt udgangspunkt. 
Fortegnelsen over gaden begynder klart og tydeligt: Den østre gade, syndre 
side fra rådstuen af. På denne side var i alt 5 bygninger.

Nr. 108. Peder Hansen Broges ejende og boende hus på 14 fag (nuv. 
Østergade nr. 2-4).

Nr. 109. Sr. Rasmus Juuls lejer våninger til adskillige fattige familier. 
16 fag (nuv. Østergade nr. 6-8-10). Næsten-
dels ny bygning.

Nr.110. Sr. Jens Høys lejevåninger til 
adskillige små familier. 10 fag. Ny bygning 
med tegltag (nuv. Østergade nr. 12-14-16). 

Nr. 111. Peder Nielsen Underdegn. En 
længde med gavlen mod gaden. 4 fag. Stråtag 
(nuv. Østergade nr. 18).

Nr. 112. Rasmus Elmand. 8 fag, halvt 
gammel og halvt ny bygning. 8 fag. Stråtag 
(nuv. Østergade nr. 18, Kanstrup). Dermed 
ender fortegnelsen over bygninger på Øster-
gades sydside, og vi går over til at beskrive 
de enkelte bygninger og deres beboere. Men 

Fange lænket på hænder og fødder i fængselsstokken. 
I baggrunden en forbryder hængende i galgen. Efter 
kalkmaleri fra ca, 1500 i Tirsted Kirke.
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forinden vi går over til selve husrækken skal lige mindes om, at umiddel-
bart i forlængelse af Østergade og kun skilt fra denne ved et meget smalt 
stræde, lå 

Byens ældste rådhus
Det var opført i slutningen af middelalderen og blev nedrevet i 1834. Byg-
ningen er udførlig beskrevet tidligere heri. Den lå i kirkegårdens nordøstre 
hjørne. Strædet benævnes i 1634 gaden østen rådstoufen, en del år senere 
det liden stræde østen kirken og endnu senere Kirkestrædet. Bygningen var 
hen mod år 1800 ganske forfalden, og byfoged Ågård gjorde straks efter 
sin ankomst til Grenå i 1802 anstalter til at få et nyt rådhus bygget. Det blev 
taget i brug 1807. Det gamle rådhus benyttedes en del år som materialhus 
og blev nedrevet i 1834.

Middelalderlig dørlås samt hånd- og fodlænker fra det gamle rådhus, 
kælder er opbevaret på Djurslands Museum og afbildet i Bind A I, samt i 
nærværende bind.
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Østergade nr. 2
Ældste brandf. 1761. 

Nr. 108.
Peder Hansen Broge.

Ombygget 1774 af Hans Broge. 
Nu bl.a. Café Hjørnet.
Ejer fru Christiane Christensen.
Matr. nr. 148 a.

I Brandforsikring fra 1761 står: Dette hus består af 2 længder gammel 
bygning med strå-tække. Et forhus til gaden indrettet til stue, køkken og 
brøggers, 8 fag. Et sidehus i vestre ende med gavlen til gaden og siden til 
’Rådstoven’, indrettet til lade og fæ-hus. 6 fag. Takseres til 70 rdl.

Her på hjørnet, kun få meter fra det gamle rådhus og kirkegården, boede 
altså Peder Broge (f. 1704, d. 1773) og hans hustru Ane (f. 1711, d. 1802). 
Broge var vognmand og avlsbruger. De havde flere børn. Et af dem, sønnen 
Hans, der var født ca. 1741, skulle senere blive en af byens allermest frem-
ragende mænd. Han var farfader til den landskendte Hans Broge i Århus 
og oldefader til fru Mønsted, født Broge, som var gift med den endnu mere 
kendte købmand og fabrikant Otto Mønsted, grundlægger af margarinefa-
brikationen i Danmark.

Hans Pedersen Broge
Født ca. 1741, d. 22. juli 1824. Borgerskab 25. marts 1771 som skipper og 
handelsmand. Stadshauptmand. Eligeret borger 1798-1816. Gift m. 1) Ane 
Sofie Bregård, f. 1755, d. 1796. Gift m. 2) Ane Kleitrup Broch, f. 1767, d. 
1837.
Hans Broge havde nogle år før faderens død købt en lille gård på Sønder-
gade, som forlængst er nedrevet. Han, der senere som skipper og storkøb-
mand skulle blive en af byens aller betydeligste mænd, har jo rimeligvis 
fra sin ungdom lært søvæsenet og faret på langfart. Det var dengang vejen 
til at blive til noget.

I Grenå, der lå så ganske afsides på Djurslands østligste pynt, foregik 
dengang næsten al handel til søs, og omtrent alle købmænd var selv skip-
pere og hentede deres varer hjem pr. skib. Det var den næringsvej, som gav 
faren og risikoen. Men det var også den, som gav udsigten til at blive anset 
og vinde sig rigdom fremfor de øvrige Borgere, der levede et såre jævnt 
og nøjsomt liv i beskedne kår som småhåndværkere, arbejdsmænd eller 
avlsbrugere. 

Efter faderens død i 1773 overtog Hans Broge gården. I den næstældste 
brandtaksationsprotokol (1771) står han som gårdens ejer med tilføjelse i 
1774 at han havde nedbrækked og opbygt igien et nye forhuus til gaden 6 
fag med tegltag. Taxerit for 120 rdl., iligemåde ombygt side-bygningen ud 
mod Rådstoufen, Taxerit for 40 rdl. Det er de bygninger, som delvis står 
endnu.
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Da denne ombygning var fuldført, giftede Hans Broge sig. Hans hustru, 
der hed Ane Sophie Pedersdatter Breegård, var datter af degnen Peder An-
dersen Breegård i Hemmed. Brylluppet stod i Glæsborg Kirke. Brudgom-
men var da 33 og bruden 18 år.

Søndergade-gården solgtes kort efter. I stedet for købte Broge en stor 
købmandsgård på Lillegade, en gård, som i et halvt århundrede derefter 
forblev i slægtens eje og var dens hjemsted, og hvoraf endnu nogle fag står 
tilbage. Der er resten af Hans Broges historie fortalt. (Bind C).

I 1784 solgte Hans Broge nærværende gård på Østergade til Niels 
Nielsen borger og indvåner i Grenå. Der fulgte derefter en række hurtigt 
skiftende ejere: 1797 Fr. Ludvig Wielandt, forpagter af herregården Boller 
ved Horsens. Han udlejede den til sin broder, som var told- og konsum-
tionsbetjent i Grenå. 1800 Torbjørn Torbjørnsen. Cand. jur. Birkefoged i 
Katholm og Høgholm Birk. Adskillige gange konstitueret som dommer i 
Grenå. Han døde 1811. Torbjørnsen ejede i mange år Storegade nr. 5 og 
er omtalt der. 1807 solgtes gården til bager Peder Hansen, der lod indrette 
bageri. Der boede derefter i de følgende år en række bagere: Svanteman, 
H. C. Hveisel og Thomas Wessing. I 1830 deltes gården i to dele, hvoraf 
den største solgtes til J. C. Fladberg, hvis enke efter nogle års forløb også 
erhvervede den anden halvdel og altså blev eneejer.

Jens Chr. Fladberg, der oprindelig havde faret til søs, kom hertil fra An-
holt, hvor han i nogle år havde været fyroppasser ved Anholt Fyr, som skre-

Østergade nr. 2, 4 og 6. (Foto 1910). Bindingsværkshuset er opført af Hans Broge 1774.
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vet står. Foruden huset her købte han straks en 
lille skude ved stranden. Men allerede samme 
år døde han. Det var på en rejse til Frederiks-
havn med en last flyttegods. Det blev hårdt vejr, 
skuden strandede, og skipperen druknede. Som 
så mange skipperenker begyndte så madam 
Fladberg en lille handel og beværtning. Hun 
havde som ung i flere år tjent hos købmand 
Kruses på Lillegade. De blev hendes gode råd-
givere og hjælpere i nøden.

Madam Fladbergs beværtning var det fa-
ste tilholdssted for anholterne, når de kom til 

Grenå. Det var særlig til sommermarkedet, at de i flok og følge sejlede til 
fastlandet, som de sagde. Så var huset helt belagt i nogle dage og nætter. 
Anholterne kom hertil for at afsætte deres varer, navnlig strandingsgods, 
som de i årets løb havde købt ved strandingsauktionerne, og som nu i mar-
kedsdagene udstilledes på fortovet med salg for øje. De solgte også skalot-
løg, som de dyrkede, og som havde gode vækstbetingelser i den sandede 
jord. Og så gjorde forresten anholterne på denne årlige sommerrejse alle 

Enkemadam Fladberg, som et halvt århundrede (fra 1830) 
ejede og beboede gården på hjørnet af Østergade.

To avertissernenter fra Grenå Avis, henholdsvis 7. og 10. juni 1859.
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deres indkøb til det kommen-
de års forbrug af de varer, 
som de ikke selv kunne frem-
stille. 1857 overdrog Madam 
Fladberg forretningen til L. 
C. Svenstrup, der var hen-
des svigersøn, og som i 1873 
købte ejendommen. Efter 
hans død i 1889 udlejedes 
beværtningen til M. Tornøe, 
der i provisorietiden var kom-
met hertil som gendarm. Han 
overtog senere Elysium, hvor 
han er omtalt. Enkefru Karo-
line Svenstrup solgte i 1906 
gården og restaurationen til 
gæstgiver og jernbanedra-
ger Ole Olsen. Den overgik i 
1922, efter hans død, til dat-
teren, Christiane Christensen, 
som ejer den endnu. Hun var 

gift med gæstgiver Holger Christensen, som i mange år drev forretningen 
selv, men senere udlejede den.

Anholterfamilie.

Østergade set fra Torvet ca. 1920.
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Østergade nr. 4
Oprindelig

en have som hørte til 
nr. 2

Opført 1876 af L. C. Svenstrup.
Nuv. ejer renseriejer Nyholm.
Matr. nr. 148.

Her var oprindelig en have, som hørte til foregående ejendom. Ud mod 
Østergade var et stendige. I haven stod et æbletræ, vist nok byens største, 
hvis krone gik helt ud over stendiget. I denne have opførte førnævnte L. C. 
Svenstrup i 1876 det nuværende - stærkt omlavede - hus og udlejede det 
til sin søn, skomagermester V. Svenstrup, som etablerede sig her og blev 
boende, indtil han i 1888 købte naboejendommen mod øst. Derefter udlejet 
til en række forskellige næringsdrivende.

I 1906 medfulgte dette hus ved gårdens salg til gæstgiver Ole Olsen. 
194l skøde til renseriejer E. H. Nyholm.
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Østergade nr. 6-8-10 Ældste brandf. år 1761. 
Nr. 109.

Rasmus Juuls 
lejevaninger

[Opført ca. 1750].

Nu henholdsvis
Nr. 6 (Svenstrups Skotøjsmagasin). Matr. nr. 149.
Nr, 8 (ejer købmand A. Nielsen, ”Messen“). Matr. nr. 150.
Nr. 10 (Udstyrsforretning og Jensens Træhandel)
Matr. nr. 151.

Arealet, hvorpå disse 3 ejendommen er bygget, var oprindelig en stor 
grund. Der er ingen tvivl om, at foruden den - indtil trivialitet omtalte - sto-
re ildebrand i 1649, må en senere brand, formentlig i tiden mellem år 1700 
og 1705 have fortæret nogle bygninger ved Kirkestrædet. Det vil nærme-
re betegnet sige nogle bygninger, som lå, hvor nu Hotel Skandinavien og 
glarmester Chr. Petersens ejendom ligger. Ilden må derfra - uden at berøre 
hjørneejendommen - være sprunget over til Østergade, hvor den har fortæ-
ret en del af sydsidens midterste bebyggelse. Da retsprotokollerne fra tiden 
omkring 1700 imidlertid ikke længere eksisterer, kan konkrete oplysninger 
om branden ikke gives. Men randbemærkninger ved et par Østergadebyg-
ninger - senere hen i tiden - afgiver pålidelige vidnesbyrd om, at den virke-
lig har fundet sted. I en fortegnelse over grunde i Østergade findes anført, 
Johan Mariagers øde plads. Det er just på denne grund, at Østergade nr. 6, 
8 og 10 er bygget.

I 1747 udsteder nævnte Johan Sørensen Mariager skøde til Sr. Rasmus 
jensen Juul på en mig tilhørende afbrændt plads, som jeg beboede, da ulyk-
ken gik over os. [Den er] beliggende næst vesten for Jens Pedersen Høys 
abildhauge og østen for Peder Broges iboende gård. Der er altså ingen tvivl 
om, at det er denne grund.

Rasmus Juul, som var en af byens største købmænd, og om hvem der er 
fortalt en hel del i Bind B, havde netop få år før opført en stor ny gård på 
Søndergade. Han lod nu, kort før 1750, her på Østergade opføre en lang, 
lav bygning kaldet: Rasmus Juuls Lejevåninger.

Brandtaksationen i 1761 skriver således: Nr. 109. Sieur Rasmus Juul 
hans ejende og bortlejede hus til adskillige fattige Familier. Dette hus be-
står af en længde næstendels nye bygning med tegltag: Se et forhus til ga-
den indrettet til lejevåninger af stue- og køkken-værelser. 16 fag. Takseret 
for 250 rdl. Med hensyn til betegnelsen

Lejevåninger
i almindelighed kan det siges, at det var noget helt nyt, at en rigmand lod 
opføre en nybygning til dette brug. Dog varede det ikke mere end et par 
år, før et par andre større købmænd, nemlig Christopher Broch og Jens 
Pedersen Høy fulgte efter. Fra gammel tid fandtes der på flere steder i byen 
lejevåninger, nærmest små, ældre huse, som ejedes af mere velhavende 
folk og udlejedes til fattige familier. På grundlag af den lidt senere, ældste 
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brandtaksationsliste fra 1761 har jeg fundet følgende:
Der var i 1761 i Grenå i alt 158 ejendomme. Deraf betegnes de 138 som 

iboende af ejeren, 6 ejendomme er af ejeren udlejet til en enkelt familie. 
Det er mest tilflyttede embedsmandsfamilier. Kun 14 har betegnelsen le-
jevåninger eller udlejet til fattige familier. Af disse er allerede på det tids-
punkt (altså i 1761) halvdelen nyopførte bygninger. Resten er stadig ældre 
småhuse, som mere velhavende borgere har erhvervet ved køb, nærmest 
med pengeanbringelse for øje. Det må jo erindres, at der dengang slet ikke 
eksisterede sparekasser eller banker, hvor man kunne anbringe ledige pen-
ge. Men af fortegnelsen fremgår klart, at det almindelige var, at hvem der 
nogenlunde evnede det, havde eget hus, selv om det var nok så småt og 
ringe, og selv om det var belånt lige op til skorstenen.

I Rasmus Juuls nye ejendom var 16 fag hus med 3 skorstene og 4 kak-
kelovne. Der har altså været 4, muligvis 6 smålejligheder.

Efter Rasmus Juuls død i 1773 gik ejendommen over til hans eneste søn 
og arving, Jens Chr. Juul. Han bortsolgte de 6 vestligste fag til arbejdsmand 
Peder Madsen. De udgjorde altså fremtidig en selvstændig parcel. Resten 
gik i arv til hans søn Søren Munch Juul, selvfølgelig vedvarende som leje-
våninger. Vi følger så den frasolgte parcels ejerrække op til nutiden.

Østergade ca. 1925. Yderst til højre tre fag af nr. 2 (gæstgiver Christensen), dernæst nr. 4 
(renseriejer Nyholm), nr. 6 (Svenstrups Skotøjsmagasin), Nr. 8 (Chokoladebutikken), nr. 10 
(Jensens Udstyrsforretning). Hvor nu nr. 6, 8 og 10 er bygget, lå oprindelig Rasmus Juuls 
Lejevåninger opført ca. 1750 på Johan Mariagers afbrændte plads.



581

Østergade nr. 6 Vestligste tredjedel af 
Rasmus Juuls 
lejevaninger

Frasolgt 1790.

Tidl. ejer snedkermester V. Møller.
Nu Svenstrups Skotøjsmagasin.
Opført 1850. Ombygget 1905.
Matr. nr. 149.

Peder Madsen solgte i 1806 huset til Hans Rasmussen Møller, stedsøn af 
købmand Mads Møller (se Storegade 16-18). Hans borgerskab lyder på 
købmandsskab som kornhandler, brændevinsbrænder og ølbrygger, dog 
uden ret til salg af alenkram (altså manufakturvarer). Hans enke solgte i 
1824 til smed Anders Rasmussen Hougård, som forvejen ejede en ejen-
dom østligst på Østergade. Han solgte 1846 til sin svigersøn, snedkerme-
ster Victor Møller, der straks lod den gamle bygning nedbryde og opførte 
et nyt 7 fags hus i grundmur. Der var 2 lejligheder, hvoraf Møller beholdt 
den ene. Den anden var udlejet til fru Erasmine Olsen, som havde været 
gift med prokurator Peder Olsen, men var blevet enke i en meget ung alder. 
Hun havde i en årrække en lille pogeskole. Pastor Richter, hvis hjem var 
i genbohuset, kalder hende min barndoms første læremoder og omtaler 
hende med megen sympati. 

Musikdirektør Carl Møller,
født 19. oktober 1845. 

Fru Snedker Møller,
født Hougård, f. 1816, d. 1879.
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Snedkermester Victor Møller
Født 20. august 1817 på Falster, hvor faderen var skovrider på godset Nøj-
somheden. Han blev tidligt forældreløs og kom i huset hos sin tante, der 
var gift med pastor Chramer i Vejlby. Hos snedker Kandelsdorf i Grenå 
lærte han snedkerhåndværket og blev altså gift med Nicoline Marie Hou-
gård, datter af smed Anders Hougård. Møller var en meget fingernem mand 
og lidt af en opfinder. På museet i Grenå, som et halvt århundrede sene-
re grundlagdes af hans svigersøn, Christopher Vogel, findes nogle af hans 
opfindelser udstillet. Møller kunde lave mange ting, men det gik ud over 
snedkeriet. Tilmed var han en lidenskabelig fisker. Dengang eksisterede jo 
endnu Kolindsund som en stor indsø, en af landets største, ganske tæt ved 
Grenå by. Og ålefiskeriet dèr og i åen var Møllers store lidenskab. Af æg-
teparrets børn blev datteren Olavia Møller - som før nævnt - gift med Chr. 
Vogel, Grundlægger af den store manufakturforretning på Torvet og stifter 
af Djurslands Museum.

En søn Carl Møller (f. 1845) var instrumentmager af fag og havde bor-
gerskab som sådan, men var samtidig en meget dygtig musiker. Han var 
i en årrække dirigent for et lokalt orkester og afholdt om sommeren i en 
række år i 1870’erne og begyndelsen af 80’erne koncerter i byens anlæg. 
Møller komponerede også selv - navnlig dansemusik. Endelig var han tilli-

Musikdirektør Carl Møller med orkester i 1870’erne. Midt i forreste række sidder Carl 
Møller selv.
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ge musikforlægger, og rundt i Jylland benyttede man Carl Møllers Musik-
forlags kompositioner. Han forlod senere Grenå og rejste til Skive.  Efter 
snedker Møllers død (20. februar 84) solgtes huset i 1885 til

Skomagermester V. Svenstrup
Han var født 8. maj 1850, død 14. januar 1921. Borgerskab 4. maj 1877. 
Formand for Grenå Håndværkerforening 1889-1900. Medlem af Lignings-
kommissionen. Medlem af Grenå Byråd 1900-05 og 1909-43. Gift m. Ka-
ren Marie Kai.

Foruden at passe sin efterhånden ret store for-
retning deltog Svenstrup med interesse i det 
offentlige liv. Som formand i håndværkerfor-
eningen i 10 år faldt det bl.a. i hans lod at være 
den drivende kraft i arbejdet for at skaffe en 
bygning til Teknisk Skole (opført 1891). Hans 
udmærkede medarbejder på dette område var 
lærer A. Knudsen, som blev skolens forstander 
og virkede som sådan resten af sit liv. I et par 
perioder var Svenstrup medlem af Grenå By-
råd som håndværkerstandens særlige repræ-
sentant. Efter hans død overtoges forretningen 
afhans søn Arnold Svenstrup, der i 1921 købte 
ejendommen, som han senere har modernise-
ret og delvis ombygget.

Skomager V. Svenstrup.
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Østergade nr. 8 Midterste tredjedel af 
Rasmus Juuls 
lejevåninger.

Frasolgt 1790.

Denne del af lejevåningerne blev nedrevet i 1851 og genopbygget 
i en etage.
Forhøjet til to etager i 1881).
Nuv. ejer manufakturhandler A, Nielsen, Messen.

Vi standsede i beskrivelsen af Rasmus Juuls Lejevåninger ved hans søn-
nesøn, købmand Søren Munch Juul, der døde i 1799 som ganske ung (se 
Søndergade nr. 6-8, som han ejede og beboede). Hans enke ægtede samme 
år købmand S. H. Alberg. Han levede kun et år. Enken giftede sig tredje 
gang med ungkarl, købmand Thomas Broch, men havde forinden skilt sig 
af med ejendommen her, idet de resterende 10 fag af bygningen i 1801 
solgtes til Peder Sørensen Fugl. Han delte i løbet af de nærmest påføl-
gende år ejendommen i tre små parceller på henholdsvis 3, 2 og 5 fag. 
De to mindste lå mod vest og skiftede hyppigst ejere. Det var navne som 
Peter Pick, David Grünhagen, Eggert Sorgenfrey, Heinrich Schwartz, alle 
småhåndværkere, på hvem jeg kender navnet, men intet andet. Det hele 
minder for så vidt mere om folk i lejevåninger end om virkelige ejere. 
De to vestligste af disse parceller samledes atter i 1845, da rebslager Jens 
Nielsen købte dem begge. Han var født i Viborg 1816, tog borgerskab her 
1842 og har vistnok overtaget tidligere rebslager Brøggers bane øster ude 
ved enden af Østergade. Han lod de to små huse nedrive og opførte i 1851 
på grunden en ny bygning i en etage: Grundmur til gaden og i begge gav-
le, egebindingsværk til gården. Formentlig har bindingsværket været fra 
den nedrevne bygning. Det var i 1850’erne en meget almindelig måde at 
bygge de gamle huse om på. De endnu eksisterende bindingsværkshuse 
fra tiden omkring 1750 viser ganske tydeligt, 
at det gamle Egebindingsværk meget vel kun-
ne holde i et par århundreder. I 1860 solgtes 
ejendommen til Anders Knudsen Dyhr. Han 
var født 28. november 1821, død 21. januar 
1892. Søn af stenhugger Knud Dyhr i Århus. 
Borgerskab som Gørtler her 1847, senere til-
lige som bøssemager. Gørtlerfaget var jo et af 
de fag, som efterhånden døde ud ligesom kob-
bersmed, nålemager, kandestøber o.fl. og blev 
overtaget af metalvarefabrikkerne. Dyhr var 
efter samtidiges udsagn en ualmindelig dygtig 
mester i sit fag. Han havde håndelag, så han 
kunne lave omtrent alt, hvad det skulle vaere. 
Han optog senere sin svigersøn, fabrikant N. 
C. Nielsen, som kompagnon og omdannede 

Gørtler A. Dyhr,
f. 1821, d. 1892.
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gørtleriet til værksted for finmekanik.
Bygningen forhøjedes omkring 1880 med endnu en etage. Efter enkefru 

Dyhrs død overtog svigersønnen N. C. Nielsen i 1898 ejendommen. Den 
står endnu temmelig uforandret med undtagelse af de store butiksruder og 
den noget moderniserede facade. Bygningen tilhører manufakturhandler 
Anders Nielsen, Messen, men er udlejet.
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Den sidste, men største del af Rasmus Juuls lejevåninger, altså de 5 øst-
ligste fag, solgte Fugl i 1804 til Peder Madsen, som var byens markmand. 
Markmanden eller vangevogteren, som han i ældre tid hed, var en meget 
vigtig person i byens liv. I gamle dage var det skik, at kvæget gik løst på 
de indhegnede vange, der var inddelt hver for sig og navnlig strengt adskilt 
fra kornmarkerne. Retsprotokollerne fra 17. og 18. århundrede indeholder 
mængder af eksempler på processer, som var anlagt mod borgere, der ikke 
holdt deres indhegninger og gærder i orden, således at kvæget slap ud og 
gjorde skade på kornmarker eller kålhaver. Der bruges på tinge ofte ven-
dinger som følgende om den slags overtrædelser: Dommeren vidste ikke 
rettere at kende, end at enhver, som bruger jord på Grenå Mark bør at lukke 
for enden af sin jord og holde sidegærderne lukkede, efter som enhver har 
jord og vange til og efter ejeres og markmænds Rebning*) og samtykke - 
eller at undgælde efter vide og vedtægter, som bliver pålagt og vedtaget.

Østergade nr. 10 Den sidste 
og østligste parcel af 

Rasmus Juuls 
lejevaninger.

Bygningen opført som 2 etages rødstensbygning i 1876
af træhandler A. Udsen.
Moderniseret i 1923.
Nuv. ejer frk. Mary Jensen.
Matr. nr. 151.

Østergade set fra Torvet ca. 1905. Yderst til venstre distriktslæge Poulsens tus og tømrer 
Bildes tre-etage. Yderst til højre Svenstrups Skotøjsforretning.

*) Rebning betyder opmåling af jord ved hjælp af et reb.
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En af markmandens pligter var at optage, d.v.s. indfange løsgående kre-
aturer og indsætte dem i Vangehuset. Det var en af 4 stendiger indhegnet 
fold, vester i byen, i en af kommunens tofter, omtrent hvor nu Vestbanens 
remisse ligger. Ejeren måtte så indløse dem med en vis fastsat bøde. Mark-
manden havde i den anledning ofte vrøvl med genstridige ejere af de på-
gældende kreaturer, uagtet han kun gjorde sin pligt og havde retten og 
loven på sin side.

Medens det almindelige var, at borgerne, når de skulle af med bøde, 
klagede over, at markmanden var for nidkær i sin embedspligt, er der også 
eksempler på det modsatte. 10. oktober 1857 averterer prokurator Laurberg 
i Grenå Avis: 
Da markmanden uagtet gentagne anmodninger ikke vil drage omsorg for 
en nogenlunde fred for løsgående fårekreaturer, som ødelægger mine til-
såede marker, og da jeg især på ingen måde vil finde mig i, at få min for-
ædlede fåreflok blandet med de simple omstrejfende vædere, så vil alle 
disse straks blive optaget og den i loven fastsatte mulct og de foreskrevne 
pptagelsespenge uvægerlig afkrævet kontant ved udleveringen.
       P. Laurberg.

Om markvæsen henvises iøvrigt til et selv-
stændigt afsnit i Bind A I.

Peder Markmands enke giftede sig med 
Peder Sparre, som i 1818 solgte huset til en 
af den tids mest kendte ejendomshandlere, 
brændevinsbrænder Jens Severin Møller, som 
selvfølgelig ikke boede her, men havde det 
udlejet.

Han delte i 1845 huset i 2 parceller. Ejen-
dommen her har - som man vil bemærke - 
været ualmindelig rig på omskiftelser. Den 
østlige halvdel ejedes en tid af drejer Peder 
Funder Tolboe, den vestlige købtes af fisker 
Johan Frederik Dabelsteen. Han var den første 
af de fiskere, som indvandrede her til byen ef-
ter havnens udvidelse i midten af 40’erne. Da 

der overhovedet ikke var boliger ved Havnen, måtte han, ligesom de andre, 
i begyndelsen tage bolig i Grenå og daglig foretage den trælse vandring ad 
den sandede Strandvej til og fra sit arbejde. Først i slutningen af 40’erne 
begyndte disse fiskere at opføre små, yderst primitive huse ved Havnen og 
flytte derned. Dabelsteen var en af de første. Havnen lå jo uden for byens 
grunde, stråtag var altså ikke forbudt der, og de fleste af havnebyens huse 
tækkedes derfor med halm. Dabelsteen solgte i 1847 til arbejdsmand Jens 
Pedersen Brunmose, i daglig tale kaldet Brøndmose. Hele lejligheden be-
stod af et køkken og en stue. I den var en slagbænk, hvori børnene sov, og 

Træskohandler Anders Udsen. 
f. 1842, d. 1913. 

Våbenbrødrenes formand.
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en alkove til fatter og mutter. I samme stue drev Brunmose en lille spisebe-
værtning, ganske vist af den allermest primitive slags og ubetinget ikke for 
det finere publikum. Men adskillige stamgæster kom der gerne. Om mar-
kedsdagene serverede Mutter Brøndmose, der skildres som en lille, rund, 
munter og venlig kone, stegte ål og frikadeller. De solgtes med tilhørende 
drammer til bønderne, der kom til marked og ville spise lidt mad til billig 
pris og under hjemlige former. I 1869 døde spisevært Jens Pedersen Brønd-
moses enke, 75 år gammel. Begge de 2 små parcelhuse var i 1866 købt af 
daglejer Mikkel Jensen. Det var netop det år, da byens første matrikulering 
blev foretaget (af landinspektør C. C. Christensen), og de 2 småparceller 
matrikuleredes under et som matr. nr. 151.

I 1876 købtes husene af træskomand Anders Udsen, der nedbrød dem 
og opførte et rødstenshus i grundmur og 2 etager. Deri har nu i næsten 80 
år uden ophold været drevet træhandel. Anders Udsen var veteran fra 1864 
og i mange år i bestyrelsen for Våbenbrødrenes Grenå afdeling.

A. Udsens arvinger solgte i 1913 til træhandler J. Jensen, der i 1923 
moderniserede og delvis ombyggede ejendommen. Efter hans død overtog 
i 1949 sønnen Arne Jensen træhandelen, medens datteren frk. Mary Jensen 
overtog udstyrsforretningen og blev ejer af ejendommen.
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Østergade nr. 12-14-16 Østligste tredjedel 
af Jens Høys
lejevåninger.

Opført ca. 1750.

Nr. 12 (S. Tornøe). Matr. nr. 152.
Nr. 14 (Bager Rytter). Matr. nr. 153.
Nr. 16 (Brdr. Lassen). Matr. nr. 154.

Oversigt
I indledningen til foregående afsnit, altså Rasmus Juuls Lejevåninger, er 
omtalt, at som nabo til disse mod øst nævnes i 1747 Jens Pedersen Høys 
Abildhauge. Jens Høy var ligesom Rasmus Juul skipper og købmand, men 
boede på Lillegade, hvor nu nr. 46 (snedker Andreasens hus) ligger. Jens 
Høy fulgte sin kollega og nabos eksempel med hensyn til byggeri og lod 
engang i 1750’erne en bygning opføre i sin æblehave på Østergade.

Brandtaksationen fra 1761 nævner her: Sr. Jens Høys ejende og bortle-
jede huus til adskillige småe familier. Dette huus består ickun af en længde 
nye bygning med teigl tæcke. Sc. et forhuus til gaden indrettet til leje-huus 
af stue og kiøcken-værelser. 10 fag takseret til i alt 200 rdl. Af skattelisten 
ses, at det var udlejet til 3 familier.

Jens Pedersen Høy var den af de tre tidligere nævnte Grenå borgere 
(Juul, Broch og Høy), som i særlig grad skaffede byen udlejningshuse. 
Foruden en stor gård på Storegade, som var udlejet til et par familier, bl.a. 
til byfoged Chr. Bager (her ligger nu præstegården), havde han på samme 

Østergades sydside 1955. I forgrunden nr. 16 (Brdr. Lassen), nr. 14 (Rytters Bageri) og nr. 
12, den hvide to-etage (Tornøes Viktualiehandel). På disse tre grunde lå fra ca. 1755 Jens 
Høys Lejevåninger.
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gade 2 mindre lejehuse . På Lillegade havde han, foruden sin egen iboende 
gård, et stort lejehus kaldet De syv Møller, beboet af 6 familier. Det var i alt 
4 udlejningshuse. De nedbrændte alle fire ved den store brand i 1751, men 
genopførtes af ham selv i løbet af få år. Jens Høy døde 1763, og lejevå-
ningen her på Østergade overgik til hans svigersøn, Jens Severin Haslund. 
Han var født på Løvenholm 1728, tog købmandsborgerskab i Grenå 1752, 
men opsagde det i 1762, købte Ingvorstrup og forlod Grenå.

Jens Severin Haslunds arvinger solgte i 1779 lejeboderne til skip-
per Mads Møller. Dennes dødsbo i 1797 til gårdmand Rasmus Nielsen i 
Åstrup. 1803 til politibetjent Jacob Engstrøm. Han foretog en tilbygning 
til huset på den måde, at han lod 5 fag egebindingsværk og tømmer flytte 
fra et nedbrudt hus på Nørregade hertil og opførte det i forlængelse af det 
købte, som derved blev på 15 fag. Det var ikke nogen ualmindelig frem-
gangsmåde, og der findes på flere steder i byen eksempler derpå. Nævnes 
kan bl.a. Nederstrædes østside og H. P. Rosenvinges Plads nr. 2.

I 1813 deltes huset her på Østergade i 3 parceller. 
a) Engstrøms enke beholdt selv de 5 fag længst mod øst (her ligger nu 

nr. 16, Brdr. Lassen).
b) De midterste 2½ fag solgtes efter nogle mellemled i 1845 til fisker 

Peder Hansen (her ligger nu nr. 14, bager Rytter).
c) Stedets 7½ vestligste fag solgtes til forpagter af Sønder Mølle, Niels 

Lund. Nogle år senere, da han fratrådte forpagtningen af møllen, flyttede 
han til Grenå og købte en gård på Nørregade, hvor han indrettede en lille 
købmandshandel. Han var samtidig postkontrahent. (Her ligger nu nr. 12, 
Viktualiehandler Søren Tornøe).

Efter denne oversigt over det samlede areal går vi over til gennemgang 
af hver af de 3 parceller.



591

Østergade nr. 12 Østligste tredjedel 
af Jens Høys
lejevåninger.

Opført ca. 1750.

Tidl. ejer smed S. Willesen, nu 
viktualiehandler S. Tornøe.
Ejendommen opført 1857, moderniseret 1952.
Matr. nr. 152.

Den herpå liggende vestlige del af Jens Severin Haslunds lejevåninger solg-
te Niels Lund i 1856 til murermestrene N. C. Marthinus og Fr. Chramer.

Byens overgangsperiode i 1850’erne 
fra bindingsværk til grundmur
Disse to murermestre, som havde taget borgerskab henholdsvis i 1835 og 
1846, var begge dygtige mestre med en god håndværksmæssig uddannelse 
og med smag for stil og gode proportioner. Det gælder da navnlig Mar-
thinus, om hvem der er fortalt en del under Lillegade nr. 14, som han selv 
havde opført, og som han ejede og beboede.

Typisk eksempel på byggeskikken i Grenå i tiden omkring 1850. (Desværre dog skæmmet 
af de moderne ruder i stedet for de oprindelig tredelte). Ny grundmuret forside, ofte okker-
gul kalket og med tandmuret gesims med hvide tænder. Det gamle bindingsværk anvendt 
i bagsiden.
Gavlene undertiden grundmur, undertiden som her, med det oprindelige bindingsværk. 
(Lillegade nr. 44. Foto ca. 1925).
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Marthinus og Chramer har, dels hver for sig, dels sammen, opført man-
ge af Grenås bygninger fra årene omkring 1850, d.v.s. tiden ca. 1840-1860. 
En stor del af byens gadehuse blev nedbrudt og ombygget i løbet af denne 
snes år og gik fra bindingsværk over til grundmur. Det skete i adskillige 
tilfælde på den måde, at bygherren spenderede den moderne, dyrere grund-
mur på husets facade, men for at spare lod det nedbrudte bindingsværk 
genopstå på gårdsiden. Det skete også, at det nye forhus helt byggedes af 
grundmur, og at bygherren så lod det nedtagne bindingsværk opføre som 
et baghus eller et sidehus. Eller også simpelt hen det, som det tidligere er 
nævnt et eksempel på, at huset solgtes til nedbrydning, og at det solide 
egebindingsværk opstod som et nyt hus, med en ny ejer, et helt andet sted 
i byen.

Hushøjden på de gamle bindingsværkshuse varierede fra 3¼ til 3¾ al. 
(altså ca. 2,10 m). De nye grundmurede bygninger havde en højde (stadig 
regnet fra grund til tagskæg) på ca. 4¼-4½ al. (altså ca. 2,70 m). De nye, 
grundmurede huse fra den periode var praktisk talt aldrig røde murstenshu-
se uden pudsning, men bygget af gule mursten, meget ofte af de særdeles 
stærke Flensborg Klinker, som bragtes hertil pr. skib direkte fra teglvær-
kerne ved Flensborg Fjord. Murene pudsedes og maledes i almindelighed 
okkergule med hvid gesims. En del bygninger blev dog oliemalede med 
en lys, grålig-drap farve. Det gælder f.eks. netop de fleste af bygningerne, 
som opførtes på Østergades nordside. Karakteristisk for mange af disse 
halvtredsernes nybygninger er den tandmurede gesims - foroven ved ta-
get - hvor tænderne var malet med hvid farve, som stod godt til den varme 
okkergule grundfarve. Af dem findes endnu adskillige spredt rundt i byen. 
Et typisk eksempel afbildes på modsatte side. Se også murer Marthinus, 
eget hus på Lillegade.

Opgørelse for 10 års perioden 1847-1857
Ved gennemgang og optælling af ejendomme i byens brandtaksations-pro-
tokoller henholdsvis fra året 1847 og fra 1857 viser det sig tydeligt, hvilken 
gennemgribende ændring i bygningernes udseende dette tiår havde bragt. 
Det var overgangsperioden fra bindingsværk til grundmur, som indlededes 
med voldsom fart, idet mere end 1/5 af byens ejendomme skiftede udseende 
i løbet af disse 10 år. 
 År 1847  År 1857

Samlet antal af ejendomme .....................................  166 189
Deraf helt af bindingsværk .....................................  146 129
Bindingsværk til gården, grundmur til gaden .........  6 13
Helt af grundmur .....................................................  14 47
To-etages bygninger ................................................  6 16
Af grundmurede bygninger (helt eller i facaden alene) var der altså 

ved 10 års periodens begyndelse 20 og ved slutningen 60. Af to-etages 



593

bygninger ved periodens begyndelse 6, ti år efter 16. Deraf var stadig 4 
i bindingsværk, nemlig de kendte gamle købmandsgårde: Søndergade 1 
(Købmand Skov), Lillegade 39 (Aftenstjernen), Storegade 1 (Edvard Han-
sens), der brændte 1919, og Storegade 5 (Hennings Gård), nedbrudt 1904, 
nu Landmandsbanken.

Efter dette lille sidespring
 til den almindelige bygningshistorie genoptages tråden, år 1856, da murer-
mestrene N. C. Marthinus og Er. Chramer købte Østergade nr. 12, som de 
nedrev og genopbyggede i en-etages grundmur. Den solgtes straks i 1858 
til den før omtalte rebslager Jens Nielsen. Det bemærkes i skødet, at ejen-
dommens brønd (altså NB: åben hejsebrønd, ikke Pumpe) er til fælles afbe-
nyttelse de to andre ejendomme, d.v.s. nr. 14 (nuv. bagermester Rytter) og 

nr. 16 (nuv. Brdr. Las-
sen). Dette forhold med 
fælles brønd for flere 
ejendomme var noget, 
som forekom adskil-
lige steder i byen. Det 
opstod, når en ejendom 
deltes i flere parceller. 
Det var da ret alminde-
ligt, at sælgeren overlod 
til køberne af disse, om 
de ville lade grave en ny 
brønd i det købte eller 
ej. Hvis ikke, var der 
altså i skødet forbeholdt 
dem ret til at benytte 
den eksisterende brønd 
i hovedparcellen. Det 
er altså forklaringen på, 
at der mellem så mange 
af de små ejendomme 
var en låge eller en port 
fra gård til gård. Der 
var endog på et givet 
tidspunkt på Lillegade 
5 små ejendomme, der 
havde fælles brønd.  An-

tallet reduceredes dog snart til 4 derefter til 3. I 1880 solgtes ejendommen 
her til smedemester Niels Larsen. Han var kommet hertil fra Århus, søgte 
i Grenå borgerskab som maskinfabrikant og gik i kompagni med den tidli-

 14 12 10 8 6 
Østergades sydside ca. 1890. Til venstre: Dør og 2 fag 
vinduer af nr. 14. Dernæst nr. 12 (smed Willesen), nr. 10 
(træhandler A. Udsen), nr. 8 (gørtler Dyhr), nr. 6 (V. Sven-
strup). Hvor nu nr. 6, nr. 8 og nr. 10 ligger, opførtes 1747 
Rasmus Juuls Lejevåninger.
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gere nævnte N. C. Nielsen. De indrettede et mekanisk værksted. Men tiden 
var endnu ikke inde til, at et sådant kunne gå i Grenå. Larsen forlod byen, 
og Nielsen gik i kompagni med sin svigerfader, gørtler Dyhr. Ejendom-
men købtes i 1882 af Søren Willesen. Han havde tidligere været bysmed i 
Bredstrup, derpå en tid skibssmed ved havnen og oparbejdede nu her, støt 
og jævnt, en god virksomhed. Den overtoges 1915 af hans søn, smedeme-
ster Peter Willesen. Ejendommen ombyggedes senere i 2 etager og ejes nu 
af han dattersøn viktualiehandler Søren Tornøe.

 12 10 8 6
Østergades sydside 1955. Fra venstre: Nr. 12 (S. Tornøes Viktualiehandel), nr. 10 (Jensens 
Udstyrsforretning), nr. 8 (Chokoladebutikken), nr. 6 (Svenstrups Skotøjsmagasin). Mod-
stykke til foregående.
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Østergade nr. 14 Midterste tredjedel 
af Jens Høys
lejevåninger.

Opført ca. 1770.

Tidl. ejer sadelmager Jeppe Jensen, som ca. 1898 nedrev det 
gamle hus og byggede et nyt. 
1922 bager Skov. Nu bager Rytter.
Matr. nr. 153.

Den midterste del af ejendommen, altså den lille parcel på 2½ fag, solgtes 
af Møller Lund i 1848 til klodsmager Rasmus Jensen. Klodsmagerne la-
vede tøffelbunde og kaldtes ofte galoschemagere. Jensen var tillige byens 
lygtetænder og lygtepudser. Der kan derfor her være anledning til at give 
et lille billede af

Grenå i tranlygternes tid
I de gode, gamle dage, det vil i denne forbindelse sige i tiden før ca. 1860, 
var der ikke gadebelysning af nogen som helst art i Grenå. Ville man en-
delig gardere sig, når man gik ud eller hjem efter mørkets frembrud, måtte 
man selv have en lille håndlygte med. I jubilæumsskriftet, er fortalt en del 
om gadebelysningens historie i Grenå. Her gives kun et lille uddrag samt 
nogle supplerende oplysninger om tranlygternes periode.

I 1859 opstilledes de første gadelygter i Grenå. Forud var gået en del 
forhandlinger i borgerrepræsentationen og lidt avisskriveri. I en lille redak-
tionel nytårsartikel 4. januar 1859 skriver Grenå Avis bl.a.: Det i morgen 
forestående borgerrepræsentantvalg ville vi ret ønske må blive til held for 
byen navnlig med hensyn til den mulige realisation af et sygehus og ga-
debelysningen ... Hvad gadebelysningen angår, da er vi overbevist om, at 
dens tilvejebringelse vil finde almindelig imødekommen og megen person-
lig opofrelse, [hvad er det nu for ord, den kære redaktør bruger? C. S.]. Tin-
gen er blot, at der bliver alvorligt begyndt derpå; men hidtil er denne sag 
tillige med spørgsmålet om sygehuset desværre blevet lagt på hylden, som 
man siger. Men vi vil håbe, at dette ikke vil ske fremtidig, og at det nye år 
foruden andre goder også må bringe os afhjælp i disse så hårdt følte savn.

Man havde haft sagen til behandling i borgerrepræsentationen. Da der 
netop i de dage var indført gas som gadebelysning i Vejle og Viborg, var 
der i disse byer nogle tranlygter at få til købs til billig pris. Et flertal inden 
for borgerrepræsentationen var af økonomiske grunde stemt for at købe 
nogle af dem. Ved forhandling med indenrigsministeriet om sagen forlang-
tes der fra ministeriets side, at der skulle indkaldes til et møde af byens 
skatteydere for at erfare deres stilling til spørgsmålet, navnlig til, hvorledes 
udgifterne skulle fordeles.

Mødet var talrigt besøgt. Der kom straks en stærk opposition til orde 
imod at købe de brugte tranlygter, idet det var en udbredt mening, at man 
kunne erholde gas lige så billigt. Byfoged Nyeborg gav i et udførligt fore-
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drag tilkende, at dette rygte var ganske fejlagtigt. Hans ord vendte fuld-
stændig stemningen, således at kun 3 i forsamlingen stemte imod borger-
repræsentationens forslag.

Mange i forsamlingen gav udtryk for, at vægterne skulle have den lil-
le ekstra fortjeneste tillige med vægterbestillingen at være lygtetændere, 
således som tilfældet var i de fleste andre byer. De hævdede, at vægternes 
løn i sig selv var såre ringe, ja næsten for intet at regne. (2 mark- 66 øre for 
tjeneste fra kl. 9 aften til 5 morgen).

Borgerrepræsentationens vedtagelse fik altså tilslutning fra skattebor-
gerne. Allerede dagen efter averterede byfogeden om indgivelse af tilbud 
på levering af tran: Til forsyning af byens lygter haves anvendelse for 8 
tønder bedste, lys islandsk havkalvstran at levere 8. oktober og 10. januar 
med halvdelen hver gang. Skriftlige tilbud med opgivelse af billlgste pris. 
En prøvelygte opstilledes, og en lygtepasser blev antaget. - Det blev altså 
ikke vægterne. - Fra vinterens begyndelse sendte så en halv snes strålende 
tranlygter deres lys ud over byen!! Der har formodentlig været en eller to 
på Torvet og en i hver af gaderne. Dog har antagelig Lillegade og Storega-
de fået to hver.

 16 14 12 10 8 6
Østergades sydside ca. 1890. Yderst til venstre nr. 16 (smed Poulsen), her nu Brdr. Lassen. 
Nr. 14 (klodsmager R. Jensen), nu bager Rytter. Nr. 12 (smed Willescn), nu S. Tornøe. Nr. 
10 (træhandler Udsen), nu Jensens Udstyrsforretning. Nr. 8 (Dyhr og Nielsen). Nr. 6 (V. 
Svenstrup). Foran det gamle Hus står lejeren, skomager Sau med familie.
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Klodsmager Jensen blev altså den udvalgte lygtetænder. Lønnen var 60 
rdl. om året. Ud over tænding og slukning var der et ikke helt ringe arbejde 
med at holde lamperne i orden, så de 60 rdl. har været surt nok fortjent.

Klodsmageren og hans kone levede ikke særlig godt sammen, men 
skændtes tit. Ved sådanne lejligheder råbte konen til sin kommunale mand: 
Å, du Jens Trantyv! Tror du ikke, at jeg ved, hvor du får trannen fra. Hun 
må jo hermed have sigtet til, at han rapsede af kommunens tran til egen 
fordel.

Men om ordet trantyv, som var et almindeligt anvendt skældsord om 
vægterne, der altså i de fleste byer havde lygternes pasning som ekstrår-
bejde, skriver Folmer Schiøtt i sin bog Vægter og Bysvend: Lygtetænderen 
blev i det brede lag ofte kaldt for trantyv. Han skulle jo holde et bestemt 
antal lygter med tran, og dette fik han udleveret. Men kunne han spare lidt, 
solgte han det og købte brændevin for pengene. Trantyv har altså været et 
almindelig anvendt skælsord og ikke noget specielt for Grenås lygtetænder.

I 1870 anskaffedes petroleums gadelygter, og de gamle tranlygter aver-
teredes til salg til brug i gårde o.l. 25 år senere fik Grenå så endelig et kom-
munalt gasværk og dermed også gaslygter på gaderne. [Mon de skattebor-
gere, som i 1859 råbte på gasbelysning, har tænkt på, at for at få gaslygter 
på gaderne måtte man først have anlagt et gasværk? C. S.]. Endelig kom så 
i 1920’erne elektrisk gadebelysning. 

Lygtetænderen døde i 1865. Hans enke, Kirsten Jensen, giftede sig i 
1867 med murersvend Jens Olsen. Han havde foruden sit håndværk et lille 
ekstra arbejde ved kirken som klokker og bælgtræder. Det var, forinden 
der ansattes en fast kirkebetjent. Også sin anden mand overlevede madam 
Klodsmager eller - Klods-Mutter, som hun populært kaldtes. Nogle år efter 
hans død solgte hun i 1894 det lille uanseelige stykke hus til sadelmager 
Jeppe Jensen. Hans hustru, der var søster til detaillist J. S. Udsen havde i 
mangfoldige år haft en lille, men meget søgt modehandel på det morsomt 
beliggende hjørne på Lillegade. De lod omkring århundredeskiftet huset 
ombygge og boede der nogle år. Det solgtes i 1910 til bagermester Søren 
Skov, som ombyggede facaden og indrettede bageri i en sidebygning. Han 
flyttede senere til Århus og solgte i 1923 ejendom og forretning til bager G. 
Laursen. 1937 til bager Chr. Rytter.
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Østergade nr. 16 Østligste tredjedel 
af Jens Høys
lejevåninger.

Opført ca. 1770.

Tidl. ejer smed G. Poulsen.
Ombygger kort før ca. 1900.
Nu Brdr. Svend og Vald. Lassen. 
Matr. nr. 154.

Her lå altså den østligste tredjedel af Jens Severin Haslunds lejevåninger, 
d.v.s. de 45 fag, som politibetjent Jacob Engstrøms enke selv beholdt i 
1813, da de to vestlige parceller bortsolgtes. Efter hendes død afhænde-
des huset i 1830 til skomager Søren Korup. I 1832 til den tidligere nævn-
te murermester N. C. Marthinus, som næppe selv har boet her. 1843 til 
told-underbetjent Chr. Peter Grønbech, som senere kaldes Høker og altså 
har haft en lille handel. Grønbech havde i sin ungdom faret til søs, og når 
han var fuld, yndede han at optræde som sørøver. På væggen hængte hans 
store sabel, og når han havde fået for meget at drikke, trak han sabelen 
ned og for rundt med den, idet han råbte: Ja, den sabel har stukket mange 
i hjertet. 1 1855 købtes huset af klejnsmed Carl Gottlieb Poulsen. Han var 
født i Århus 1817 og tog borgerskab her 10. december 1846. Han beboede 
den ene lejlighed. Den anden var i mange år udlejet til en af byens me-
get kendte skikkelser, skomagermester Carl Sau Han havde foruden faget 
mange biforretninger: Foreningsbud, lejetjener, reservetrommeslager m.m. 
og blev på sine senere år pedel i Teknisk Skole, til hvilken stilling der hørte 
embedsbolig.

Parti af Østergades sydside 1935. I forgrunden til venstre nr. 16, Brdr. Lassen. Nr. 14, Ryt-
ters Bageri. Nr. 12, S. Tornøes Viktualiehandel. I midten står konditor Emil Lassen (hvid 
frakke). Modstykke til foregående. 
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Efter Poulsens død i 
1892 gik huset i arv til 
datteren Marie Poulsen, 
som i en lang årrække 
havde drevet en skole for 
småbørn. Hun solgte i 

1898 Huset til Karetmager S. P. Juul, som kort tid efter lod det nedbryde og 
opbyggede en 2 etagers ejendom, der 1911 solgtes til Brdr. Amdi og Emil 
Lassen. De to brødre kom til Grenå og tog konditorborgerskab 17. januar 
1900. De etablerede sig i en butik i tømrer A. Bildes nyopførte ejendom 
Østergade 3 og oparbejdede med stor dygtighed en god forretning. De om-
byggede nu facaden i det købte hus og indrettede et moderne konditori med 
restauration. Emil Lassen levede længst. Efter hans død i 1942 overtog og 
viderefører hans to brodersønner Svend og Valdemar Lassen forretningen 
og ejer nu bygningen.

Konditor Emil Lassen, gennem 
ca. 35 år Fugleskydningsselska-
bets fanebærer. Til venstre ci-
garhandler Jacobi Jacobsen. Til 
højre købmand Anton Christen-
sen. Foto ca. 1909.
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Østergade nr. 18 Ældste
Brandfors. 1761.

Nr. 111
Peder Nielsen

Tidl. ejer Rudolph Christensen.
Nu fru Trolle Christensen.
Ejendommen ombygget 1852 og ca. 1920.
Matr. nr. 155.

Ejerrækken lader sig ikke her føre tilbage til branden i 1649. Men omkring 
år 1700 har denne grund, eventuelt som et øde, ubebygget areal, tilhørt 
rådmand Niels Christensen Skræder (omtalt i Bind B). I 1724 solgte Jens 
Jensen Sivested en her liggende bygning til Rasmus Christensen Annebo. 
Tilnavnet betyder anholter. I brandtaksationsprotokollen fra 1761 anføres 
Br. fors. nr. 111. Peder Nielsen hans ejende og iboende hus. Det består 
ikkun af 1 længde med gavlen og indgangen til gaden. Indrettet til stue- og 
køkken-værelser. Stråtækt. 4 fag. Takseret til 50 rdl.

Peder Nielsen var underdegn. Dermed forstås en ikke studeret person, 
som var degnens medhjælper og tillige en slags kirkebetjent. Af hans plig-
ter kan nævnes: at gøre præsten opvartning i kirken, at befri Latinskolens 
disciple for en del af deres kirkelige bestillinger, at oplæse på kirkegården 
[d.v. s. foran kirkedøren] skrivelser, som byfogden måtte ønske bragt til 
befolkningens kundskab m.m. Bestillingen som underdegn eksisterede til 
hen i 1840’erne. Så overgik en del af hans arbejde til kordrengene. Endelig 
oprettedes her i byen i 1871 stillingen som kirkebud (nu kirkebetjent).

Efter Peder Underdegns død solgtes huset i 1779 til Jens Nielsen Kil-
dahl. Han var af gammel Grenå slægt og havde borgerskab som skræder. 
Han var tillige, som der meget højtideligt står, de fattiges værdige for-
stander. Kildahl ejede i Kannikestræde et par huse, som var udlejet. Hans 
efterkommere lever endnu i Grenå. Hans søn, der var grovsmed, arvede 
omkring 1793 ejendommen, som efter hans død i 1820’erne gik i arv til 
hans svigersøn og efterfølger Anders Hougård. Han var født i Thorsager 
og opkaldt efter fødegården. I slutningen af Napoleonskrigene havde han i 
adskillige år været indkaldt til militærtjeneste. Han giftede sig i 1818 med 
Kildahls ældste datter Johanne Marie. Deres søn, Jørgen Andersen Hou-
gård, købte i 1851 ejendommen. Sammen med faderen havde han i årene i 
forvejen, da Grenå Havn udvidedes, haft arbejdet der og tjent gode penge. 
De opbyggede 1852 ejendommen med grundmur og to etager. Et par af 
lejlighederne udlejedes. I mange år havde der frk. Louise Lyngbye, aatter 
af købmand Conrad Lyngbye, et velbesøgt pigeinstitut. Det eksisterede, 
indtil pigeinstituttet i Vestergade opførtes i 1896 og overgik til dette. Det 
må senere været gået tilbage for Jørgen Hougård.

Ejendommen solgtes i 1875 ved auktion til
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Rudglph Christensen
Han var født i Bredstrup 8. august 1845. Død 14. marts 1927. Borgerskab 
som vognmand 9. juni 1871. Medlem af Grenå og Gl. Sogns Menighedsråd 
fra 1903, og indtil et par år før sin død.
Rud. Christensen havde som ung mand kørt postvognen til Ebeltoft. Ef-

ter at have bosat sig i Grenå overtog han post-
kørselen til Århus for sadelmager Henriksens 
enke, der havde den i kommission. Da banen i 
1876 anlagdes, oprettede Rud. Christensen en 
almindelig vognmandsforretning, som i årenes 
løb blev byens største. Desuden havde han et 
meget stort landbrug, havde bl.a. en lang år-
række alle kirkens jorder på Grenå Mark i for-
pagtning. Ejendommen lod han i 1914 ombyg-
ge fra grunden.

Rudolph Christensen var fra sin ungdom 
stærkt religiøst grebet og sluttede sig fra første 
færd til Indre Mission. Han var hele sin levetid 
bevægelsens forgrundsfigur og stærkeste støtte 
i Grenå By. Han var en af de virksomste for 
opførelsen af Missionshuset ved Nørreport og 
i en lang årrække medlem af Menighedsrådet. 
Rudolph Christensen var en af de stille i lan-

det, men sin by en god borger. Med sit fyldte 80 år afhændede han 1925 
bBygning og forretning til sønnen Herluf Trolle Christensen, efter hvis død 
1951 enkefru Anna Trolle Christensen nu er indehaver.

Vognmand
Rudolph Christensen,

f. 1845, d. 1927.
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Østergade nr. 20 Ældste
Brandfors. 1761.

Nr. 112
Rasmus Pedersen

Elmand.

Opført 1897 af købmand Jens Jensen.
Nuv. ejer købmand A. M. Kanstrup.
Matr. nr. 156.

Vi er nu nået til det østligste hus i den egentlige husrække. Acciseboden, 
der var nabo, lå lidt for sig selv.

Her nævnes i byens grundtakst fra 1682 Rasmus Elmandz Huus tegt 
med [strå]tag, hand self iboer. Det var takseret til 6 rdl. med en grund-
takst på ¼ rdl. og var et af byens allermindste huse. Det forblev i familien 
Elmands besiddelse i 3 generationer og var delvis ombygget, da Rasmus 
Pedersen Elmand i 1768 solgte det til Jens J. Ebbesen. En senere ejer var 
skipper Jens Brabrant (populært Braben), der havde købt huset i 1815. Som 
så mange andre skippere satte han livet til på søen. I Grenå Kirkebog står: 
6. september 1822 gik skipper Brabrant med 1 matros og 13 passagerer fra 
Grenå til København. Formodentlig er skibet med et synket i havet. Den 
20. september fandtes et ombordværende barn, Cathrine Gude, liggende 
død ved Sangstrup Strand. Ligeledes samme dag ved Katholm strandbred 
snedker Peder Madsens søn Mads af Grenå, 25 år gammel, der blev jordet 
på Ålsø Kirkegård.

Kirkebogens beretning kan suppleres med oplysninger fra andre kilder, 
dels fra skifteprotokollen, dels af udtalelser fra gamle folk på Anholt, hvor 
nogle af de druknede drev i land, og hvis udsagn er genfortalt af Ewald 
Tang Kristensen, og endelig og især fra I. L. Thanes bog om Skanderborg.

Det fremgår deraf, at skipper Brabrant sejlede i fast fart med en jagt 
mellem Grenå og København. Jagten blev tilsidst så rådden, at den skiltes 
ad og sank en mils vej fra Grenå med 20 (?) mennesker, som skulle til Kø-
benhavn. Skipperens lig drev i land på Anholt og blev jordet der. En anden 
af de druknede drev ligeledes i land på Anholt. Man genkendte ham, og 
hans tøj og penge blev tilsendt hans moder, fru Lotte Krog i Grenå.

Skifteprotokollen i Grenå oplyser, at præsteenken madam Antoinette 
Borup (hvis mand havde været præst i Skanderborg) og hendes 20 årige 
datter Juditha Marie også var blandt de druknede. Moderens lig drev i land 
i Sverige, medens datterens lig fandtes på Læsø. Thane fortæller, at datte-
rens forlovede, Bechmann, var præst. Det var meningen, at de skulle giftes, 
straks når skibet kom til København. De skulle derefter rejse til Grønland. 
Moderen var taget med for at overvære brylluppet og tage afsked med dem 
ved afrejsen til Grønland. Skipper Brabrants lig drev altså i land på Anholt, 
og Birkefoged Justesen sendte anmeldelse derom til Grenå. Dødsboet var 
yderst fattigt. Huset vurderedes til 200 rdl. og indboet til 36 rdl., men det 
var pantsat til købmand Rasmus Bang for 250 rdl. Ved skiftet blev det ud-
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lagt til denne for 120 rdl. sølv, som afdroges på gælden. Ras. Bang solgte 
i 1825 huset til den afdøde skippers broder, kirkesanger Brabrant i Enslev 
for 200 rdl. sedler. 8 måneder efter mandens død fødte skipperenken en 
datter, som døbtes Jensine Cathrine. Jeg antager, at de er blevet boende i 
det lille hus som lejer hos svogeren.

Kirkesanger Brabrant solgte i 1846 huset til naboen, smed Jørgen Hou-
gård, som så i 1855 afhændede det til

Frederich Albert Strøver
Han var født 13. januar 1795, død efter 1870. Landmålereksameni Køben-
havn. Gift 1822 med Ane Sophie Dahl. Landmåleren var søn af Andreas 

Strøver, ejer af Frisenvold på Fyn. Der 
er i familien den tradition, at han først 
en tid havde været i prøjsisk militærtje-
neste. Det lyder sandsynligt. 

Strøvers stamtavle går helt til bage 
til 1634, da stamfaderen, Heinrich 
Scheel, døde i Holsten. Han havde 
under Trediveårskrigen været oberst i 
østrigsk tjeneste. Hans søn, Hans Sche-
el, født 1631, var kaptajn, senere jæger-
mester og ejer af en lille gård på Fyn, 
som kaldtes Scheelsborg, og som blev 
afbrændt af svenske tropper i 1658. Fra 
ham nedstammer slægtens danske linie, 
hvortil bl.a. også slægten Benzon (tidli-
gere på Sostrup) hører. Han var tipolde-
fader til landmåleren.

F. A. Strøver havde i mange år ejet 
Enslevgården, hvis drift han varetog 
samtidig med, at han praktiserede som 

landmåler. Han flyttede så i 1855 til Grenå og fortsatte som landmåler. 
Strøver var en af byens kendte skikkelser, således som han i sin lille tohju-
lede gig rullede gennem gaden ud i sin landpraksis. I 1870 solgte han huset 
og forlod byen. Hvornår og hvor han er død er mig ubekendt.

Køberen var Anders Sjørup. Han var oprindelig høker, men ombyttede 
senere sit borgerskab med gæstgiveri. Han drev tillige forretning med kalk 
og gik derfor under navnet Kalk Nielsen. Han købte i 1872 af kommunen 
et stykke af den parcel øst for huset, hvorpå denne drevne accisebod havde 
stået. Sjørup døde som ganske ung. Huset solgtes i 1888 til pakmester P. C. 
Petersen. Efter hans afrejse fra byen i 1897 til købmand

Landmåler F. A. Strøver
med hans uadskillelige Ledsager.
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Jens Jensen
Født i Grenå 23. december 1853, død s. dt. 10. december 1927. Borger-
skab som detailhandler 26. september 1886. Medlem af Grenå Byråd 10. 
januar-31. december 1899 og 16. januar 1906-31. marts 17. Formand for 
den frie fattigkasse. Socialdemokratisk folketingskandidat i 1909. Medlem 
til sin død af Grenå Skatteråd. Gift m. Anna Jensen, f. 1856, d. 23. maj 32.
Jensen var oprindelig bomuldsvæver og arbejdede hos farver Qvist, men 
begyndte i 1886 en lille detailhandel i et lige over for på Kannikegade ny-
opført sted. Han lod nu i 1897, - straks efter at han havde købt hjørnestedet 
det gamle hus nedrive og den nuværende to-etages ejendom opføre. Først 
havde kommunen dog eksproprieret et stykke af havens østligste del til 
udvidelse af torvet, det nuværende Polititorv.

J. Jensen var barnefødt i Grenå, søn af tøm-
rer Jens Jensen Thomsen på Markedsgade. Han 
blev meget tidligt politisk interesseret, slutte-
de sig straks til Socialdemokratiet og var en af 
bevægelsens pionerer. I 1880’erne, da ”Social-
demokratisk Forening“ stiftedes, var han en af 
lederne og ofte taler ved foreningens møder. 
Jensen var den første xocialdemokrat, som ind-
valgtes i Grenå Byråd, og uagtet partiet i hans 
tid kun havde nogle ganske få repræsentanter, 
lykkedes det ham at gøre en ikke ubetydelig 
indsats. Han skildres af politiske modstandere 
som en i al sin færd nobel, retskaffen og ridder-
lig mand, der ønskede at gøre ret og skel til alle 
sider og altid tog sit standpunkt ud fra saglige 
hensyn. Jensen var i en årrække Demokratens 
lokalredaktør, men måtte efter nogle års forløb overlade hvervet til andre, 
fordi hans forretning og hans offentlige hverv lagde så stærkt beslag på 
hans tid. Efter købmand Jensens død fortsattes forretningen nogle år med 
hans søn, Richard Jensen, som bestyrer. Efter fru Jensens død afhændede 
arvingerne i 1932 ejendom og forretning til købmand A. M. Kanstrup.

Den gamle østre accisebod
Uden for Strøvers hus, på et lille trekantet grundstykke, hvor Østergade og 
Kannikegade løb sammen, lå indtil 1872 en ganske lille bygning, Byens 
østre accisebod. Grenå havde fra gammel tid fire sådanne småboder, hvor 
konsumtionsafgift og accise opkrævedes af varer, som indførtes i byen. Der 
var en af dem i hver ende af byen. Østergades Bod var den yngste, opført i 
1804. Den beskrives i brandtaksationen således: Consumptions-Betienter 
boen ved Øster Port. En firkantet bygning af egebindingsværk, murtavl og 
tegltag. lndrettet til en stue og et køkken med jern-bilæggerovn og består af 

Købmand Jens Jensen,
f, 1853, d, 1927_
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4 fag. Takseres til 220 rdl.. Den var opført af bygmester Just Møller, som 
også havde opført det nye rådhus. Bykortet viser, at boden lå umiddelbart 
op til skellet ved foregående ejendom og med en lille have foran. Den der-
til hørende port, der i realiteten kun var en bom til at sænke og hejse op, 
lå imidlertid et lille stykke derfra, nemlig ved den gamle grænse mellem 
bygrundene og markjorderne, altså hvor nu Østergade nr. 21 ligger. Her 
var fra Arilds tid byens konsumtionsgrænse. Da accisevæsenet ophævedes 
i 1851, solgte toldvæsenet boden til nedbrydning. Den købtes ved auktion 
af karetmager Fr. Nielsen. I stedet for at nedbryde den, videresolgte han 
den imidlertid til S. P. Hornsleth, som her indrettede en lille beværtning. 
Hornsleth var oprindelig skræder, men ombyttede i 1856 sit borgerskab til 
værtshushold og flyttede ud i boden. Han var som lille barn faldet ned og 
havde beskadiget ryggen og var derfor lidt pukkelrygget. Hornsleth var 
noget af en original, gik f.eks. altid i knæbenklæder, hvide strømper og 
træsko. Folk benævnte ham Tullefar i Knaldhytten. Hans kone hed Chri-
stiane. Ægteskabet var barnløst. For at kunne erholde borgerskab som 
værtshusholder måtte Hornsleth ansøge om kgl. bevilling og skulle dertil 
have anbefaling fra borgerrepræsentationen. Denne var egentlig imod, at 
værtshusholdernes antal forøgedes. Men et af medlemmerne, kobbersmed 
Christensen, anførte at supplikantens økonomiske forfatning var så slet og 
hans helbred så svageligt, at han - ved ej at erholde det nævnte erhverv 
- sandsynligvis ville falde det offentlige til byrde. Borgerrepræsentatio-
nen bøjede sig for dette argument og anbefalede ansøgningen. Stuen i den 

Østergade set fra nuværende Polititorvet ca. 1895. Forrest til venstre, hvor haven og det lille 
hus ses, ligger nu nr. 20: Kanstrups Hjørne, nr. 18: Toetagen er Rudolph Christensens. Til 
højre ses yderst mægler Bachs have, nu nr. 9, hvor Korn og Foderstofs bygning er opført. 
Dernæst nr. 7: Tidligere vognmand Præsts gård.
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gamle accisebod var uendelig lille, og det bagved liggende sovekammer 
endnu mindre. Gæsterne var for størstedelen folk, som på vejen fra eller til 
havnen kom ind og ville have en dram og et glas øl. I 1872, efter at Horn-
sleth var død, averterede kommunen, der var ejer af grunden, atter huset til 
salg til nedbrydelse. Denne gang blev det alvor. Den vestre del af grunden 
solgtes, som nævnt, til naboen Sjørup, den østre del udlagdes af byen til 
gadeudvidelse og udgør altså nu en lille del af Polititorvet.
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Østergade nr. 22 Tidligere 
konsul Mommes pakhus.

Nu
C. J. Momme & Sechers 

eftf. kolonial en gros.

Opført på en parce af den tidl. Farver Jahnsens Toft,
som konsul Momme købte i 1868.
Matr. nr. 8 e af markjorderne.

Syd for Kannikegade og Østergade strakte sig fra meget gammel tid en stor 
eng, som fra 17 hundredårene og fremefter havde hørt til Farvergården på 
Søndergade (nuv. nr. 9 og 11) og som fra omkring år 1800 i tre generatio-
ner havde været ejet af familien Jahnsen. Den kaldtes populært Farverens 
Eng. Den bortsolgtes i årene omkring 1860-70 i mindre parceller til byg-
gegrunde. Begyndelsen blev gjort her, idet farver Jens Røgen Jahnsen i 
1868 afhændede det areal, hvorpå nu Pakhuset og Arbejderhjemmet (C. J. 
Mommes Stiftelse) ligger, til høbmand og vicekonsul C. J. Momme. Om 
hans liv og virke er fortalt udførligt på flere steder i Grenå Bys Historie, 
navnlig i Bind B. I denne forbindelse skal kun nævnes, at Momme til brug 
for sin omfattende Forretning foruden sine store pakhuse på Søndergade 
efterhånden lod indrette tømmerplads og pakhus flere steder både i byen 
og ved havnen. I det nordvestlige hjørne af den købte parcel lod han derpå 
i 1868 opføre et 2 etages pakhus i grundmur.

Østergade set fra »Polititorvet« ca. 1930. Til venstre nr. 20: Købmand Jensen, nuv. Kan-
strups Hjørne. Til højre et par fag af Østergade 9: Korn- og Foderstofforretningens bygning, 
samt nr. 7: Vognmand Præsts Gård. Modstykke til foregående.
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Efter konsul Mommes død i 1916 fik hans to dattersønner Chr. Mom-
me Secher og Otto Secher Skøde på Pakhuset. De havde allerede i 1913 
efter købmand Sechers bortrejse fra byen i kompagni overtaget den store 
virksomhed på Søndergade. Senere delte de forretningen således, at konsul 
Chr. Secher overtog grossererforretningen og indrettede kontorer i lager-
bygningen på Østergade, som han blev eneejer af i 1928, medens købmand 
Otto Secher beholdt detailhandelen og handelen med jernvarer på Sønder-
gade. 

I de senere år er det gamle pakhus blevet stærkt moderniseret og frem-
træder nu som en fuldt moderne forretningsbygning under firmanavn C. J. 
Momme & Sechers Eftf. Kololnial en gros med grosserer Erik Secher som 
indehaver af forretningen og ejer af bygningen.

Østergade nr. 22. Tidligere »Mommes Pakhus«, nu C. J. Momme & Sechers Eft., kolonial 
en gros. Foto 1955.
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Østergade nr. 20 b Arbejderhjemmet
af 1898.

C. J. Mommes
Stiftelse.

Bygningen opført 1894 på en parcel 
af den tidligere farver Jahnsens Toft.
Matr. nr. 8 y af markjorderne.

Som omtalt flere steder i Grenå Bys Historie var konsul Momme i høj grad 
samfundsinteresseret og villig til af sine rige midler at ofre store beløb 
til samfundsnyttige og filantropiske formål. På dette område havde han 
et nært samarbejde med skoleinspektør Reventlow, som i en årrække var 
byrådsmedlem, formand for Sygekassen og medstifter af og formand for 
Grenå Arbejderforening (nuv. Gamle Arbejderforening.) Denne forening 
havde bl.a. på sit program: Opførelse af et alderdomshjem for gamle arbej-
dere eller deres enker. Man må erindre, at det var adskillige år, før samfun-
det gennemførte en lovfæstet forsorg for ældre mennesker.

Arbejderforeningens byggefond voksede af ganske naturlige grunde 
kun meget langsomt. 20. februar 1894 meddelte konsul Momme arbejder-
foreningens bestyrelse, at han agtede at lade opføre et alderdomshjem for 
gamle og trængende arbejdere i Grenå og lade foreningen få del i ledelsen 
af dette.

Momme udskilte den østlige del af grunden på Østergade som en særlig 
parcel og lod derpå i løbet af året 1894 opføre et sådant alderdomshjem. 
Der var deri 8 smålejligheder, dels for gamle ægtepar af arbejderstanden, 
dels for enker og enlige. Hjemmet blev en selvejende institution og fik 
navnet Arbejderhjemmet af 1894. Konsul Momme og frue og senere deres 
efterkommere omfattede stiftelsen og dens beboere med varm interesse og 
forsømte ingen lejlighed til at vise dem venlighed. Men i tidens løb, efter 

Konsul C. J. Momme og frue.
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konsul Mommes død, da hans private ekstratilskud bortfaldt og tillige med 
betydelige vedligeholdelsesudgifter meldte sig, måtte arbejderforeningens 
bestyrelse henvende sig til byrådet med anmodning om kommunal støtte. 
Byen fik som følge heraf en vis indflydelse på hjemmets administration 
og ledelse. I 1948 vedtog byrådet 
at overtage stiftelsen og dens drift 
under forudsætning af, at denne be-
slutning godkendtes af stiftelsens 
bestyrelse og af ministeriet. Hvil-
ket skete det følgende år. Desuden 
vedtog byrådet 6. marts 1950 at ret-
te en henvendelse til konsul Mom-
mes efterkommere om tilladelse til 
at forandre hjemmets navn til C. J. 
Mommes Stiftelse, som en hæders-
bevisning over for stifteren. Hvilket 
ligeledes sanktioneredes. Stiftelsen 
er altså nu kommunal og sorterer under socialudvalget.

C. J. Mommes Stiftelse.
Opført 1894.
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Østergade nr. 24-34

Østergade nr. 24
Samtidig med at farver Jahnsen i 1868 solgte en parcel til konsul Momme, 
en parcel, som altså var så stor, at den i 1894 kunne deles i to, solgte han 
nabogrunden til Laurits Sørensen Holst, som på den vestlige halvdel af 
grunden lod opføre et lille hus. Laus Holst var murer, men tillige i mang-
foldige år kirkebetjent, kirkebud, som det hed dengang. Populær og kendt 
af alle i staden. Huset ejes nu af genboen, dyrlæge Elith Dyekjær.

Østergade nr. 26
Laurits Holst frasolgte i 1881 den østre halvdel af sin grund til daglejer, 
senere slagter Mikkel Christensen (Glerup), som derpå byggede et hus, 
som han i 1895 solgte til postbud Rasmus C. Møller. Nuværende ejer skræ-
dermester K. Torbensen.

Østergade nr. 28
Her var den yderste grænse for farver Jahnsens Toft. Hvad der lå øst derfor 
tilhørte Grenå Kommune. I 1868 solgte farveren også denne byggegrund. 

Østergade fra nr. 36 (Dommerkontoret) opad mod Polititorvet. Foto ca. 1910.
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Køberen var vognmand Jens Nielsen (ikke at forveksle med vognmand 
Jens Chr. Nielsen, Østergade nr. 13). Han opførte her en lille gård, hvor han 
i mange år drev vognmandsforretning. 1894 solgte han gården til potte-
mager Chr. Nielsen, som indrettede butik og pottemageri, Byens første og 
eneste. Forretningen dreves oprindelig på gammeldags vis med fremstil-
ling af jævne, billige brugsgenstande til husholdning. Men den udviklede 
sig efterhånden, navnlig under ledelse af Chr. Nielsens søn og efterfølger 
til at blive en keramisk virksomhed, der også fremstillede smukke, virkelig 
kunstneriske arbejder. Fra 1936 er Arnold Nielsen indehaver af forretning 
og ejendom.

Østergade nr. 30
Her begyndte altså kommunens jorder. I 1869 solgte Grenå Byråd en stor 
grund, (hvorpå nu nr. 30, 32 og 34 ligger) til slagtermester Ferdinand Thor-
lacius Møller. Han byggede i det vestlige hjørne et lille hus, hvor han bo-
ede en række år. Han blev på sine ældre dage pedel i Teknisk Skole og fik 
embedsbolig der. I 1885 solgte han ejendommen til Chr. Vogel, som straks 
afhændede huset til togfører P. Severinsen, men fraskilte 2 parceller af den 
store grund. I 1905 købtes huset af bankassistent, senere sparekassekas-
serer Jens P. Pedersen. 1944 skøde til hans datter, ekspeditrice frk. Oda 
Pedersen.

Østergade nr. 32
En parcel af foregående ejendom, som Chr. Vogel i 1888 fraskilte og solgte 
til dyrlæge P. Dolmer, der formentlig har ladet huset opføre. Han solgte 
i 1888 til togfører A. Göttsche, som var kommet hertil i 1876, da Ran-
ders-Grenå Banen åbnedes. 1895 til slagter Mikkel Christensen Glerup. 
1937 Godtfred Jensen. 1941 Jens Møller Jensen.

Østergade nr. 34
Udskilt af Göttsche i 1901 til Anders Jacobsen. 1909 tidl. banemester Jens 
Jensen. 1927 fra enkefru Jensen til Dusine Jensen, g. m. forretter Niels J. 
Swartz.
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I Bind A II Jubilæumsskriftet er givet en fremstilling af by- og herredskon-
torets beliggenhed gennem tiderne. For sammenhængens skyld gives her 
et kort resumé:

Fra den tidligste tid har det været således, at byens højeste juridiske 
embedsmænd i deres private lejlighed eller gård havde indrettet et værelse 
eller to til embedskontor. Vi overspringer, hvad der ligger før år 1800.

By- og herredsfoged J. Ågård, som virkede her 1802-52, havde købt 
og indrettet sig en smuk bolig i den - på det tidspunkt endnu forholdsvis 
nye - bindingsværksgård på Lillegade nr. 50. Kontoret var, hvor nu Grenå 
Folketidendes kontorer findes.

Efterfølgeren G. Nyeborg (1853-76) boede Søndergade nr. 8 i Havehu-
set (senere konsul Chr. Secher). Kontoret var i den lille, lave bygning til 
gaden, hvor der nu er biludstilling.

Chr. Krabbe (1876-83) købte den gamle borgmestergård på Lillegade. 
Både i hans og i hans efterfølgers

A. L. Brendstrups tid (1883-95) var embedets kontor altså atter i Jacob 
Ågårds tidligere gård.

C. E. Rothe (1895-1912) ønskede, da han tiltrådte embedet, ikke at bo 
der. Han lejede midlertidigt kontor i en privatlejlighed, nuværende Lillega-
de 24 (hvor nu brugsforeningen). Han indsendte derpå andragende til amtet 
om at få bygget en embedsbolig. I 1898 udstededes skøde fra generaldi-
rektoratet for statsbanerne til retsbetjentembedet i Grenå på en grund ved 
Østerbrogade. Efter tegning af arkitekt Hoffmeyer opførtes da i 1898 det 
nuværende herreds- og dommerkontor, som foruden kontorlokaler, arkiv 
m.m. har bolig for dommeren, og som nu i 1953 ved dommer P. Vester-
gårds tiltræden er blevet stærkt moderniseret.

I Dommerboligen på Østergade har i Tiden 1898-1919 boet og virket 
som by- og herredsfogder samt borgmestre og fra 1919-52 som dommere:

1895-1912 Carl Ewald Rothe (f. 11. november 1841, død i Grenå 28. 
december 1912). Cand. jur. 1866. Efter længere tids virksomhed som sag-
fører i Fredericia blev Rothe i 1889 birkedommer på Samsø og kom derfra 
til Grenå i 1895 som by- og. herredsfoged og borgmester. Han fungerede 
her til sin død 28. december 1912. (Gift 1875 med Sophie Marie Krag). R.

1913-19 Johannes Vogelius (f. 5. januar 1864 i Frederikshavn, død 2. 
december 1936). Exam. jur. 1884. Cand. jur. 1893. Han blev by- og her-
redsfuldmægtig i sin fødeby og kom derfra i 1913 til Grenå. Ved retsrefor-

Østergade nr. 20 b
Dommerkontoret opført 1898. 
Matr. Nr. 57 aæ af markjorderne m.m.
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mens indførelse i 1919 adskiltes domsmagten fra politimyndigheden og 
den kommunale styrelse. Vogelius fik fra byrådet en enstemmig tilkendegi-
velse af, at man meget gerne ville beholde ham som folkevalgt borgmester. 
Han ønskede imidlertid ikke at modtage valget. Samme år søgte og fik han 
dommerembedet i Ålborg. 1922 civildommer i Ålborg købstad m.m. (Gift 
15. januar 1892 m. Marie Elisabeth Tvede). R. DM.

1919-30 Christian Thygesen (født 19. januar 1878 i Østerbrønderslev. 
Cand. jur. 1903. Derefter fuldmægtig ved Færø Amt. Fra 1907 assistent 
i justitsministeriet; 1912 sorenskriver på Færøerne. Vendte 1918 tilbage 
til Danmark som konst. herredsfoged i Andst m.fl. herreder. Derpå 1919 
dommer i Grenå købstad, Nørre- og en del af Sdr. herred.

Tidligere havde Grenå og Ebeltoft hver sin dommer, men da A. P. Larsen 
i 1928 forflyttedes til Helsinge, blev de to embeder slået sammen, således 
at Thygesen fra 1928 tillige blev dommer i Ebeltoft samt Mols og resten af 
Sdr. herred. I 1933 udnævntes han til civildommer i Roskilde købstad med 
Ramsø o.fl. herreder. Dommer Thygesen var 1922 sammen med sagfører 
Fr. Viale likvidator i Djurslands Landmandsbank. (Gift 27. december 1911 
med Ellen Buhl, datter af professor dr. phil. Fr. Buhl). R. DM.

1933-52 (†) Ejnar Riis (født 22. marts 1891 i Altona, død i Grenå 10. 
januar 1952). Cand. jur. 1916. Han virkede derefter 1917-25 som sagfører-
fuldmægtig i København, men blev allerede i 1919 ansat i justitsministeriet 
(i begyndelsen med delvis beskæftigelse). 1926 fuldmægtig og 1931 eks-
peditionssekretær i justitsministeriet. 1. oktober 1933 dommer i Grenå og 
Ebeltoft købstæder m.v., hvor han virkede til sin død. (Gift 1918 m. Eva 
Johanne Ilsted, datter af kunstmaler Peter Ilsted).

 Albert Hänschell Fr. Ulrich Carl Faber
 1884-93 1890-1910 1904-1928

Tre kendte, afdøde herredsfuldmægtige i Grenå
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 Carl Ewald Roth Johs. Vogelius
 By- og Herredsfoged samt Borgmester By- og Herredsfoged samt Borgmester
 1895-1912(†) 1913-1919

 Chr. Thygesen Ejnar Riis
 Dommer Dommer
 1919-1933 1933-1952(†)

 M. M. Caspersen A. P. Andersen
 Politimester Politimester
 1919-1933 1933-1953
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Tillæg
Straks efter retsreformens gennemførelse ansattes som politimester i Grenå 
købstad m.v.:

1919-33 Morten Malte Caspersen (født 21.februar 1876 i Randers, død 
13. december 1935). Cand. jur. 1913. Derefter i et par år assistent i finans-
ministeriet. 1906 byfogedfuldmægtig i Skagen og 1912 i Fredericia. 1913 
birkefuldmægtig i Frederiksvæk. Derefter i 1919-33 politimester i Grenå 
og Ebeltoft m.v. I 1933 politimester i Hasle, Vester Lisbjerg m.fl. herreder. 
Afsked fra 1935. (Gift 1907 m. Henriette f. Andersen).

1933-53 Anders Peter Andersen (født 3. februar 1883 i Slangerup, død i 
Grenå 30. maj 1954). Cand jur. 1917, derefter byfoged- og birkefuldmæg-
tig i Vordingborg. I 1918 amtsfuldmægtig i Næstved. I 1933-53 politime-
ster i Grenå og Ebeltoft m.v., hvor han virkede til 1. marts 1953. Medlem af 
byrådet i Næstved 1925-29. Medlem af Grenå byråd 1937-41 og 1943-46. 
Formand for Grenå Erhvervsråd og Boligudvalg m.v. (Gift 3. februar 1911 
m. Sophie f. Pedersen). R. 

Tillæg II
Tre afdøde tidligere by- og herredsfuldmægtige i Grenå.

1884-93 Albert Hänschell (født 31. marts 1848 på St. Jan.) Cand. jur. 
1872. Fra 1878-84 overretsprokurator i Christianssted (på St. Croix), tillige 
overformynder på St. Croix. I 1884-93 by- og herredsfuldmægtig i Grenå. 
1893 by- og herredsfoged samt borgmester i Næstved.

1890-1910 Frederik Ulrich (født 20. januar 1862 i Viborg, død Frede-
riksberg 23. juni 1923). Cand. jur. 1887. I 1888 fuldmægtig ved Fjens-Nør-
relyng herreder. 1890-1910 by- og herredsfuldmægtig i Grenå. 1900 tillige 
branddirektør. Han forlod Grenå i 1910 og flyttede til Frederiksberg, hvor 
han virkede som overretssagfører til sin død. (Gift Ebba Scheel. Gift 2 
Margrethe Brendstrup).

1893-1928 Carl Faber (født 8. september 1867 i Viborg, død i Køben-
havn 6. juni 1935). Cand jur. 1891. Byfogedfuldmægtig i Grenå 1893 og 
fra 1919 dommerfuldmægtig sst. Direktør for Sparekassen for Grenå og 
Omegn 1914-34, deraf formand 1932-34. (Gift 1901 med Caroline Qvist).
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Kannikegade

Kannikegade har uden tvivl eksisteret fra meget gammel tid, men har sik-
kert altid været en temmelig uanselig gyde. Det er derfor ret mærkeligt, at 
den er aftegnet på Resens Atlas fra ca. 1680 og bærer navnet Strandstræde, 
hvorimod Østergade slet ikke er aftegnet.

Nogen virkelig viden om Kannikegades bebyggelse før hen imod år 
1700 har man ikke. Ved den tid var det kun den vestlige tredjedel af gy-
den - altså strækningen hen mod Søndergade - som var bebygget. På det 
nordlige hjørne ud mod Søndergade lå - dengang som nu - den store køb-
mandsgård, som omkring 1711 kom i Christopher Brochs eje. Den var kun 
i en etage, men bestod ligesom nu af længer. Så fulgte en tømmerplads og 
en stor korntoft, som begge hørte til købmandsgården og begge ud mod 
gaden begrænsedes af et stendige. Meget længere mod øst lå en eneste lille 
bygning, som tilhørte tømmermand Anders Jørgensen. I brandtaksationen 
1761 benævnes den udtrykkelig som den eneste biugning på nordre side 
af strædet. Ved næste taksation - 10 år efter - nævnes bygningen ikke. Den 
er altså nedrevet. Grunden solgtes senere til Broch og indlemmedes i køb-
mandsgårdens store areal som en toft. Resten af Kannikestrædes nordside 
helt til sammenløbet med Østergade var kun gårdpladser og haver, som 
hørte til Østergade ejendommene.

På gydens sydside lå fra hjørnet af Søndergade fem bygninger. Den på 
selve hjørnet tilhørte familien Broch. Hele resten af gydens sydside, altså 
den midterste og østligste del, var ubebygget. Her lå en meget stor toft eller 
eng, som mod øst strakte sig næsten helt ud til byens grænse, omtrent hvor 
nu dommerkontoret ligger. Mod syd gik denne toft helt til åen. Den kaldtes 
i den ældste tid Østre-Hauge. - Man brugte i gamle dage ordet Hauge, altså 
have - om en eng, som lå tæt ved gården. En have i nutidsforstand kaldte 
man frugthauge, kålhauge el.l. Blomsterhaver var der ikke meget af.

Øster-Hauge købtes hen mod 1740 af en farver, som ejede Søndergades 
sydligste gård. Hans jord grænsede op til den. Engen benævntes efterhån-
den som Farverens Toft og Farverens Eng. Herom vil senere blive fortalt 
mere udførligt.

I byens ældste grundtakst fra 1682 er alle gader anført ved navn, så ejer-
rækken lader sig identificere. Der er dog den undtagelse, at hele Østergade, 
som ganske vist for en stor del var øde brandtomter, samt hele Søndergades 
østside og Kannikestræde er slået sammen i en gruppe. Den anføres uden 
gadenavns nævnelse i en fortløbende række under fællesbetegnelsen østen 
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Den Brochske Gård

 Midt imellem nye Huse,  færdes her i Gård og Gade,
 i en dejlig kroget Gade  Folk, som ingen mer nu kender 
 ligger  dine gamle Fløje  ile ind og ud med Varer,
 og din Bindingsværks Facade.  Købmandsfolk med travle Hænder!

 Og din høje, stærke Sokkel  Slægt på Slægt har levet Livet,
 - Kampesten svøbt ind i Tiære -  følt dets Sorg og nydt dets Glæde
 er en Fod, som gennem Sekler  bagved disse tykke Mure,
 nok endnu sit Hus skal bære.  i en lang og ubrudt Kæde.

 Svalegangen ind mod Gården,  I de gamle Stuer hænger
 hvor sig Vinens Ranke hægter,  endnu Duft fra svundne Dage,
 og hvor lønlig Skygge falder,  fra en Tid, hvorom kun Minder,
 den har set så mange Slægter svagt og bleget, står tilbage.

  Som en Drøm fra Holbergtiden,
  snart et Unikum i Staden,
  Brochers Gård med Svalegangen
  og med Bindingsværksfacaden!
      Carl Svenstrup.
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byen. Det er derfor umuligt at se, hvor den ene gade hører op og den anden 
begynder, og derfor næsten ugørligt at identificere de forskellige ejendom-
mes beliggenhed.

Gydens navn
Kannikegade kaldes - som lige omtalt i Resens Atlas fra ca. 1680 Strandstræ-
de. Den findes ikke ret tit nævnt i de ældste arkivalier af den gode grund, 
at der var så få beboere og det tilmed folk, som ikke gjorde sig meget 
bemærket. Ordet Cannikestræde forekommer først noget efter år 1700. 
Den kaldtes Christopher Brochs Gyde (27. januar 1727), Tadegyden (19. 
oktober 1730), Tadergade (1734), Strandstræde eller den  såkaldte Taj-Gy-
de (1. april 1749 og 8. august 1763), den gade kaldet Canick-Stræde (16. 
december 1737). På kortet i Pontoppidans Atlas 1768 står Canike-Stræde. 

Hvad navnet Tajgyden angår, så er oprindelsen sikkert den, at ordet pad-
de (altså frø eller tudse), som i ældre sprog udtaltes paj, her i byen er blevet 
til Taj (sml. Hoppentaj = frø eller tudse). Da strædet lå så tæt ved de fugtige 
enge og åen, har der selvfølgelig været overflod af disse dyr i gydens haver 
og gårde. 

Begrundelsen for navnet Strandstræde må jo have været, at det jævnligt 
benyttedes som vej til stranden. Navnet Kannikestrædes oprindelse er der-
imod meget gådefuld. Der eksisterer ganske vist en meget gammel traditi-

 1 2 3 4 5
Søndergade ca. 1865. 1. Det ene af kastanietræerne og den Brochske Købmandsgård. 2. 
Den gamle snævre indkørsel til Kannikestræde. 3. Plankeværket mod Søndergade omkring 
jfr. Schmidts Have. 4. P. Forums manufakturhandel (nu Mors). 5. Jernstøberiet (nu »Grenå-
hus«.)
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on, som går ud på, at der i Middelalderen skal have ligget et kloster øster 
i byen. Men det er kun et sagn, og derom tier i hvert fald alle tilgængelige 
kilder. Det skulle jo også være mærkeligt, at dette navn først dukkede frem 
på et så forholdsvis sent tidspunkt, århundreder efter, at den katolske tid 
var forbi. Hvis navnet skulle have forbindelse med provstegården i Øster-
gade, måtte det da have været naturligere, om det havde været knyttet til 
Østergade. Men Kanniker fandtes kun ved domkirker og ikke i en lille by 
som Grenå. Navnet træffes kun i en lille halv snes danske købstæder, nær-
mest i stiftsbyerne, samt i Slangerup, den lille gamle by i Nordsjælland, 
som i Middelalderen var købstad og en betydelig by.

Gydens udseende
Kannikestræde var fra den ældste tid meget smal og med en i høj grad ure-
gelmæssig gadelinie. På sine steder var den næsten kun en smøge, på andre 
adskilligt bredere. Selvfølgelig var den uden brolægning og uden fortov.

I 1879 ønskede kommunen at foretage en vis, meget nødtørftig regule-
ring. Ved forhandling med grundejerne blev denne regulering af mere gen-
nemgribende art end først påtænkt. De 7 grundejere på Ggadens sydside 
tilbød - efter at have forhandlet med byrådets udvalg at de ville afgive 1036 
kvadratalen, d.v.s. hele den uden for deres huslinie liggende grund til kom-
munen imod en erstatning af 50 øre pr. kvadratalen for den del af arealet, 
som lå mere end 2 al. fra huslinien, hvorimod husejerne uden erstatning 
ville afgive den del, som lå inden for 2 al. fra huslinien. Man får indtryk af, 

Søndergade ca. 1945. Indkørselen til Kannikestræde nu. Modstykke til foregående.
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at husejerne faktisk selv har været interesseret i reguleringen, og at det har 
været underforstået, at der skulle lægges fortov langs husrækken. 

Fra købmand Nobel, som ejede hele den del af nordsiden, som lå, hvor 
gaden var smallest, forelå tilbud om, at han ville tillade kommunen at ryk-
ke hans stakit tilbage indtil 6 tommer fra hans træer, imod at kommunen 
ville finde sig i, at træernes kroner rakte ud over gaden, dog under behørig 
beklipning og ikke ud over midten af gaden. Byrådet vedtog at modtage 
begge tilbud’’. Der er så formentlig kort efter påfulgt en vis regulering og 
ordning af gadeforholdene.

Den Brochske Gård på hjørnet af Søndergade og Kannikegade, opført omkring ved år 1750. 
Morgenstemning, køerne trækkes på græs. (D.S.B. Foto ca. 1945).
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Hjørnet af Kannikegade
Søndergade nr. 3

Ældste
Brandfors. 1761.

Nr. 116
Sr. Christopher Borch

[Lejevåninger].
Tidl. jfr. Schmidts Have, senere  tømmerplads.
Nu gas- og vandmester Harald Sørensen.
Opført 1881. - Matr. nr. 132 c.

På det sydlige Hjørne af Kannikegade og Søndergade lå ved brandtaksatio-
nen i 1761 en gård, som tilhørte købmand Christopher Broch. Den beskri-
ves således: Det såkaldede Canniche Stræde ved syndre gade, på syndre 
side: Nr. 116. Sr. Christopher Broch. Hans eiende og bortleiede gård til 
fattige familier. Een længde gammel bygning og stråtække. Forhus til ga-
den, indrettet til stue og køkken. 3 fag. Takseres til 30 rdl. Den lille, gamle 
bygning blev snart efter nedrevet og var helt forsvundet ved taksatíonen i 
1801. Fra den tid lå grunden ubebygget indtil 1881. Først som have, senere 
en kort tid som tømmerplads. 

Om familien Broch er der allerede fortalt meget udførligt flere steder i 
Grenå Bys Historie, navnlig i Bind B, Søndergade. Der anføres derfor her 
kun nogle få orienterende træk. På Søndergade nr. 1 lå slægtens store gård 
(nuv. Købmand Skovs Gård). Den er opført i 2 etager - på grunden af en 
nedrevet, tidligere en-etages gård - formentlig ganske kort efter 1750. Det 
nøjagtige år kan ikke opgives. Men de to hovedbygninger mod Søndergade 
og strædet benævnes i brandtaksations-protokollen fra 1761 (kort før Chr. 
Brochs død) som nyopførte i dobbelte etagie. De kan altså på det tidspunkt 
i det højeste have været en halv snes år gamle. Bygherren var slægtens stør-
ste mand: Negotiant og konsumtionsforpagter Christopher Ovesen Broch 
(f. 1680, d. juni 1761). Han var søn af sognepræst og provst Ove Broch i 
Grenå. Provst Broch var gift tre gange. Hans anden hustru, Birgitte Helsin-
ge var moder til Christopher Broch. Hendes meget smukke og kunstfærdigt 
forarbejdede kisteplade fra Grenå Kirke afbildes omstående.

Ved ægteskab med en meget rig købmandsenke var Christopher Broch 
kommet i besiddelse af købmandsgården, der dengang var i en etage i 
alle 6 længer, men som han på sine gamle dage prægtigen ombyggede i 2 
stockværk, som skrevet står.

Det øvre Stokværk krager kan let ud over det nedre, og en vandret Pro-
filliste danner Overgangsleddet mellem Stokværkene. Det var et karakteri-
stisk Byggesæt, navnlig i Århusegnen, forinden det foregående Århundre-
des kraftige Udkragninger, bårne af Knægte, afløstes af 17. Hundredernes 
helt glatte Bindingsværksmure. Foruden det omtalte store bygningskom-
pleks, som nu er kendt som Købmand Skovs Gård og fredet af staten i 
Klasse A, ejede Cbr. Broeh forskellige steder i byen flere andre bygninger, 
i hovedsagen mindre gårde og huse, som var udlejet som lejevåninger til 
mindre familier (delvis gårdens egne folk). Det var en form for pengean-
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Pladens tekst:

 Her hviler An 1700 hvor hun lefvede
 Hæderbårne Matrone i Egteschab i 24 År med
 S*) Bergete Christophers Her Ove Broch Sognepræst
 Dåter Helsinge barnefød ib**) oc avflede tilsammen
 i Holbech Præstegård - 7 Børn i
 den 12. Martii An 1641 Gvd gífve hinde en
 døde i Grænåe den 25. Janv glædelig Opstandelse

Kisteplade (år 1700) fra 
provst Ove Brochs hu-
strus kiste. Hun var mo-
der til købmand Chri-
stopher Broch. Pladen 
stammer fra familiebe-
gravelsen under kirkens 
gulv. Fjernedes ved 
restaureringen i 1865. 
Dens senere skæbne 
ukendt.
(Foto Vilh. Hansen).

*) S = Salige
**) ib (ibidem) = sammesteds.
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bringelse, som dengang var meget almindelig hos velhavende folk. Et par 
af disse bygninger lå på Kannikestrædes modsatte side.

Efter Christopher Brochs død i 1761 gik både købmandsgården og leje-
våningerne her ved strædet over til hans søn og efterfølger Ove Broch. Om 
det nu var manglende evne til at administrere den overmåde store virksom-
hed eller for stort forbrug eller muligvis vanskeligheder ved at udrede den 
store arvepart til medarvingerne, er uvist, Faktum er, at Ove Broch  efter 
10 års forløb måtte give op. Gården solgtes i 1771 ved auktion til svogeren, 
den hovedrige købmand Poul Helles Rhode i Ebeltoft. Ove Broch flyttede 
til et andet hus, han ejede, og fik ansættelse ved konsumtionsvæsenet. Poul 
Helles Rhoge beholdt gården til sin død 1788.

Det lille lejehus, hvorom her tales, blev altså nedbrudt før år 1800. 
Grunden solgtes mange år senere til naboen i Søndergade nr. 5, postmester 
S. Schmidt. Den gik i arv til hans datter, jfr. Martha Øllegård Schmidt, som 
i en meget lang årrække her havde en have. 1876 købte konsul Momme 
haven og indrettede den til tømmerplads. Endelig blev i 1881 prokurator 
Th. Møller ejer. Han opførte straks den rødstensbygning, som ligger der 
endnu. Den solgtes i 1912 til sadelmager P. Greve og tilhører nu siden 1937 
gas- og vandmester Harald Sørensen.

Jfr. Schmidts Have (senere Mommes Tømmerplads) på hjørnet af Kannikestræde og Søn-
dergade ca. 1860. Til venstre et par fag af købmandsgården. Til højre jfr. Schmidts Gård, 
Søndergade 5. Efter tegning.
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Kannikegade nr. 2-4-6 Ældste
Brandfors. 1761.

Nr. 117
Jens Nielsen Kildahl.

Indtil 1841 en samlet ejendom,
tilhører J. Jensen Kildahl.
Derefter delt i 3 [4] små parceller.
Matr. nr. 134, 135, 136.

I 1749 boede her først som lejer, senere som ejer Niels Kildahl, i skødet 
slet og ret kaldet Niels Handskemager. Fra ham nedstammer en slægt, der 
i forrige århundrede talte adskillige medlemmer som borgere her i Grenå, 
men nu kun en enkelt, nemlig førstelods Chr. Juul, til hvem Niels Kildahl 
er tiptipoldefader. En af hans sønner hed Jens Nielsen Kildahl. Han kaldtes 
Jens Handskemager, skønt han selv var skræder og havde borgerskab som 
sådan (1757). Han var tillige fattigforstander og desuden, hvad der var en 
meget stor ære, eligeret borger, altså medlem af det rådgivende bystyre. 
Ved brandtaksationen 1761 anføres her: Nr. 117 Jens Nielsen Kildahl, hans 
ejende og iboende hus, en længde, stråtække, 8 fag, ansat til 110 rdl. Angå-
ende nævnte Jens Kildahl findes i justitsprotokollen for 1761 afskrevet et 
meget kuriøst lille sktstykke, som viser, at løgnagtig sladder og bagtalelse 
også trivedes dengang. Jens Kildahl anmelder for retten, at der her byen 

 10 8 6 4 2
Kannikestræde. Foto ca. 1940. Til højre porten samt nr. 2, 4 og 6. Det er resterne af Kil-
dahlernes Gård. Derpå nr. 8 og 10. Her lå kordegn Hygoms Gård.
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skal gå et slags spargemang*) imellem gemene og sladderagtige folk om 
ham, gående ud på, at han natten før sidstleden Oluf Marked skal have 
fjernet nogle bagateller fra en vogn på markedspladsen. Såsom han ved sig 
fuldkommen uskyldig og uvidende om den sag, hvilket han til enhver tid 
kan bevidne med sin højeste ed, tilbageviser han på det kraftigste beskyld-
ningerne og truer med lovens højeste straf enhver, der enten offentlig eller 
hemmeligt på hans bag skulle finde for godt ydermere at bagtale ham.

Efter Jens Nielsen Kildahls død gik huset i 1797 i arv til sønnen Jens 
Jensen Kildahl. Han ombyggede huset, således at det ved brandtax. i 1801 
havde 14 fag og var takseret til 250 rdl. Jens Jensen var buntmager og 
tillige faderens efterfølger som fattigforstander. Endelig blev han også po-
litibetjent og døde som sådan 1826. Hans enke, Else Poulsdatter Fønss, 
overtog ejendommen. Efter hendes død fik sønnen, snedker Poul Kildahl, i 
1841 skøde på gården, som han straks delte i 4 parceller.

a) Den vestligste (på 3 fag hus) afhændedes senere til fattigvæsenet i 
Grenå og var i en række år beboet af fattiglemmer, som der ikke var plads 
til i den gamle fattiggård på Nørregade. I 1873 solgtes den til fiskehandler 
Anders Andersen Svensk, som videresolgte til konsul Momme, der lod hu-
set nedrive og indlemmede grunden i sin tømmerplads. Det er altså en del 
af hjørneejendommens grund og dermed udgået som selvstændig parcel.

b) Den næste parcel (nu Kannikegade nr. 2) solgtes til byhyrden, Jens 
Stephensen.

c) Den tredje parcel (nu Kannikegade nr. 4) beholdt Poul Kildahl selv.

*) Bysladder.

Nr. 2. Skræder, fattigforstander og eligeret borger Jens Nielsen Kildahls Segl (med skræder-
saksen) og underskrift. Nr. 1. Hans søn, grovsmed Niels Jensen Kildahls segl (hesten, tegn 
for beslagsmed). I gamle dage, da man ikke kunne skrive, spillede segl i forbindelse med 
begyndelsesbogstaverne i navnet - en stor rolle som underskrift på retslige dokumenter.
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d) Den fjerde og sidste parcel (nu Kannikegade nr. 6) solgte Poul Kil-
dahl til broderen, væver Jens Kildahl.

Kannikegade nr. 2
solgtes altså i 1841 af Poul Kildahl til Jens Stephensen. Han var arbejds-
mand og byhyrde og kaldes i almindelighed Jens Steffen. Efter hans død 
solgte enken i 1871 huset til svigersønnen JensJacobsen Kjær. Derpå 1904 
til hans søn Carl M. Kjær, efter hvis enkes død huset i 1954 solgtes til na-
boen, das- og vandmester Harald Sørensen.

Kannikegade nr. 4
I 1841, da snedker Poul Kildahl købte den samlede ejendom og bortsolgte 
den vestre og den østre tredjedel, beholdt han selv det midterste stykke, 
altså dette. I 1852, efter Poul Kildahls død til Søren Nielsen Bøje, daglejer 
hos købmand Harboe. Hans enke solgte i 1899 huset til sønnen, skomager 
Emilius Sørensen. 1908 skøde fra denne til Caroline Friis. Efter hendes 
død i 1919 skøde til Ellen K. M. Friis, gift med savskærer E. A. Jensen.

Kannikegade nr. 6
I 1841 bortsolgte snedker Poul Kildahl straks de 2 østligste fag og en ha-
veplads til broderen,  væver Jens Kildahl. De to brødre var begge ugift og 
begge i høj grad særlinge. Om Jens fortæller frk. F. Dantzer, som kendte 
ham særdeles godt fra sit barndomshjem i præstegården på Storegade nr. 
7....: I præstegården hos pastor Bloch, faders forgænger i embedet, gik en 
gammel særling ved navn Jens Kildahl. Som ung havde han haft en hjerte-
sorg, der tildels gjorde ham menneskesky. Men fru Bloch havde forstået at 
vinde hans tillid, og i præstegården gik han trolig og passede deres have, 
gård og gade. Vi [d.v.s. pastor Dantzers] arvede ham efter Blochs afrejse, 
og han var altid flink mod os børn, især vor yngste broder fulgte ham som 
hans skygge. Efter Jens Kildahls død gik huset i 1866 i arv til en brodersøn, 
Anton Elias Kildahl i Sangstrup. 1874 skøde til arbejdsmand Jens Chri-
stensen. Han solgte i 1880 huset til sin svigersøn, købmand og dampmøller 
M. Th. Møller i Silkeborg. Men Christensens enke Gammel Ane, som hun 
altid kaldtes, overlevede sin mand i en meget lang årrække og boede her 
til sin død. 1913 skøde fra Th. Møllers arvinger til Niels Rasmussen. 1916 
Caroline Friis. Efter hendes død i 1919, - ligesom nr. 4 - til Ellen Friis, gift 
med savskærer E. A. Jensen.
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Kannikegade nr. 8-10 Ældste
Brandfors. 1761.

Nr. 118.
Kordegn

Mathias Borup.

Nr. 8 (Matr. nr. 137). Tidl, Anders Svensk.
Nu frk. A. M. Thomsen.
Nr. 10 (Matr. nr. 138). Tidl. Ludv. Thomsen.
Nu frk. Louise Thomsen.

De to ejendomme, Kannikegade nr. 8 og 10, var oprindelig sammenhøren-
de. Her lå for et par århundreder siden en gård, som tilhørte Hans Rasmus-
sen Ørsted borger og indvåner i Grenå. Han fik borgerskab 1727 og var 
sandsynligvis skipper. Det er værd at lægge mærke til, at borgerskaberne i 
den ældste tid ikke lyder på et bestemt fag. Der findes en kgl. forordning af 
27. april 1761, som går ud på, at i de byer, hvor der ikke findes laug, er det 
tilladt enhver, som vinder borgerskab, at ernære sig, ved hvad håndtering 
han ønsker. Det synes ikke, at der i Grenå, i hvert fald i det sidste par år-
hundreder, har eksisteret håndværks-laug. Ganske vist findes i landsarkivet 
i Viborg en smuk, i pergamentbind indbundet protokol fra Grenå, hvorpå er 
stemplet Guldsmide Laugets Protokol I751. Men der har aldrig været ind-
ført noget som helst laugsmæssigt i bogen. Den er derfor ganske simpelt 
omkring år 1800 taget i brug som panteregister. Og byfoged Ågård skriver 
i en omtale af byen fra 1806 om laugsvæsen kort og godt: Håndværks-Laug 
haves ikke her i Grenå. Men at der i langt ældre tid dog ihvert fald har eki-
steret et skræderlaug med oldermand, bisidder og laugshus, viser en sag, 
som i april-maj 1634 verserede for Retten i Grenå. I tingbogen nævnes, at 
en skræder Niels Rasmussen har rettet beskyldninger mod et par af sine 
laugsbrødre, dels for at have vist uærlighed med hensyn til et stykke tøj, 
dels for at have syet et sæt tøj skævt for en navngiven mand. I Sagen op-
træder bl.a. oldermanden for skræder-lauget, Anders Rasmussen, og bisid-
deren, Peder Jensen, der oven i købet er rådmand. Og det nævnes, at Niels 
Skræder, ’’hverken for tinget eller i laugshuset har bevist, at hans ord var 
gestændige“ (det vil formentlig sige pålidelige), hvorfor byfogeden ikke 
kan tilstede det forlangte loumål. I 1749 solgte Hans Ørsted sin trelængede 
gård i Strandstræde eller såkaldede Taj-Gyde til

Johannes Nicolai Hygom
Han var kordegn i Grenå 1740-1755 og den første. Kordegn, som ansattes 
her, efter at Latinskolen var nedlagt fra 31. december 1739. Før den tid 
havde kordegnembedet været knyttet til rektoratet ved Latinskolen for at 
bøde på begge embeders ringe indtægter. Nu indrettedes det gamle latin-
skolehus på Lillegade til Dansk Skole, og kordegnen blev lærer der. Om 
han også har boet der privat den første halve snes år, ses ikke.

Købesummen for gården her i Taj-Gyden var 110 slettedaler (ca. 74 
rdl.). Beløbet måtte han låne af en mere velhavende kollega, mons. Bra-
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brand, velfortjent sognedegn for Rimsøe og Kastbjerg menigheder og til 
sikkerhed give pant i gård og indbo. Til indløsning af dette lån samt til 
udgifter ved gårdens forbedring og til køb af en temmelig stor have lå-
ner han senere 200 rdl. og pantsætter atter gården og hele sit indbo. Alt 
specificeres i panteprotokollen. Det kan formentlig have sin interesse at 
se en samlet fortegnelse over hele et datidigt hjems indbo med vedføjede 
taksationspriser. Listen aftrykkes derfor her. Det kostbareste stykke af det 
hele brændevinsredskabet nævnes selvfølgelig først. I enhver pantsættelse 
af indbo anføres ufravigelig, om et sådant redskab er indbefattet deri, selv 
om det øvrige indbo slet ikke specificeres. [1 rdl. = 2 kr., 1 mark = 33 øre, 
1 skilling = 2 øre.]

Fortegnelse
over kordegn Hygoms pantsatte indbo.

 Rdl. Mk. Sk.
1 femfjerdings kobber-brændevins-kedel, 
god og stærk med hætte, låg og piber ............... 28 2 0
1 liden kobber-kedel ......................................... 2 0 0
1 morter af malm .............................................. l 0 0
1 kobber-kasserolle ........................................... 0 5 0
1 nyt kobber fyldebækken med stang og låg
[sengevarmerl] .................................................. 2 4 0
1 dusin tallerkener og 3 store fade 
af engelsk tin ..................................................... 4 3 0
4 tallerkener og 4 fade af simpel tin ................. 1 4 0
1 tin-skål med låg .............................................. l 0 0

Senge-Klæder
1) 1 seng, deri 2 gode stribede 
 bolstres underdyner ....................................... 6 0 0
 1 ditto hoveddyne .......................................... 1 3 0
 2 nye stribede olmerdugs ditto ...................... 4 0 0
 1 lang hovedpude af skind, fyldt med dun .... 2 0 0
 1 stribet olmerdugs overdyne ........................ 4 0 0
2) l ny stribet bolstres overdyne ........................ 3 2 0
 1 gl. ditto  ...................................................... 1 2 0
 1 stribet bolstres koveddyne .......................... 1 3 0
 2 firkantede olmerdugs puder ....................... 1 0 0
 1 lang tavlet bolstres hovedpude med dun .... 1 4 0
 1 overtræks overdyne fyldt med dun............. 3 0 0
3) 1 bolstres underdyne ..................................... 1 2 0
 1 olmerdugs hoveddyne ................................ 0 5 0
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 1 bolstres hoveddyne..................................... 0 4 0
 1 olmerdugs overdyne ................................... 2 0 0

Lintøj
1 par fine 2½ breddes hørlærreds lagener ......... 3 0 0
2 par fine 2 breddes hørlærreds lagener ............ 4 0 0
1 langt hørlærreds pudevår ................................ l 3 0
4 blårgarns lagener ............................................ 4 0 0
2 fine damaskes duge ........................................ 3 2 0
1 blårgarns duge ................................................ 1 1 0
6 hørgarns servietter .......................................... 1 2 0
1 dusin blårgarns servietter ............................... 2 0 0

Andet boskab
l vindovn ........................................................... 10 0 0
l stue uhr ........................................................... 10 0 0
l nyt sengested med udtræk, gode anstrøgne 
og forgyldte lister med tilhørende omhæng ...... 6 0 0
1 andet sengested med omhæng ....................... 4 0 0
1 dragkiste bund (?) .......................................... 3 0 0
1 stor malet egedragkiste med beslag og låse ... 6 0 0
1 liden indlagt egetræskiste med beslag og låse 3 0 0
1 stor ege-kiste med beslag og låse ................... 2 0 0
1 stort fløjbord, anstrøgen ................................. 2 4 0
6 med Batist overtrukne stole og 2 taburetter ... 6 2 0
1 ege rejsekuffert overtrukket med skind 
og med dobb. lås ............................................... 2 0 0
1 ny halvkiste med beslag og låse ..................... 2 0 0
1 lidet indlagt skrin med do. do. ....................... 1 2 0
1 ege lænestol med læder overtrukket  ............. 1 4 0
1 rundt malet bord ............................................. 1 3 0
1 lidet malet thebord ......................................... 1 0 0
2 andre små borde ............................................. 1 0 0
6 træstole ........................................................... 1 0 0
Trætøj, bryggerskar, baljer o.s.v ....................... 14 0 0
Summa .............................................................. 175

Kordegn Hygom var en nær slægtning af biskop Peder Hygom i Århus. 
Det var i 

Pietismens tid
og biskoppen var meget stærkt grebet af denne bevægelse. Han foretog 
hyppige visitatsrejser til stiftets kirker og skoler. I sin visitatsbog klager 
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han stærkt over, at præsterne ikke indtrængende nok prædiker omvendel-
sens ord og ved hjertelige forbønner allerførst vækker tilhørerne op af de-
res åndelige død og siden ved grundig undervisning og formaning anfører 
dem til at vandre i et nyt levned.

Biskoppen anfører dernæst, at han dog på nogle steder har truffet mænd, 
der strider med sjæl og sind for evangeliets lære, og han nævner et bestemt 
sted, hvor han - for at bøde på forholdene - har fået en oplyst degn kaldet, 
og at de omboende sogne af ham have lært, hvorledes det bør dem retteli-
gen at føde christi små lam. For på lignende måde at virke i stiftets østlige 
del har biskoppen fået en oplyst student ansat som degn og skoleholder i 
Grenå, nemlig Johannes Nicolai Hygom. Egentlig synes det ikke just at 
være påkrævet her, hvor sognepræsten Poul Winther faktisk må antages 
at have været meget forstående indstillet over for pietismen (se Bind A) 
og hvor kapellanen, Bernt Quist, efter biskoppens egne udtalelser er en 
særdeles god og opbyggelig prædikant .... og hvor ungdommen i sognet, 
som forhen var meget grov og vankundig, i hans tid har kendelig forbedret 
sig. Efter 15 års nidkær virke fik Hygom i 1755 ansættelse som kordegn i 
Skanderborg og forlod Grenå. Han solgte gården til efterfølgeren 

Mathias Borup
som var født 1733 og døde 1810. Han kom hertil fra Skårup 1755 (el. 56), 
men blev kun boende i Taj-Gyden få år. I 1762 havde han til sognepræst og 
byfoged indsendt et forslag om hele skolevæsenets forbedring og udvik-
ling. Det vandt tilslutning, og som følge deraf købte Borup en gård på Lil-
legade, nabo til nuværende rådhus, hvor der både kunne blive skolelokale 
og bolig for skoleholderen. Derhen flyttede han så i 1762.

Gården her i Taj-Gyden solgte han i 1762 til Poul Jensen Weggerslev, 
som døde allerede 1773. Hans enke, Maren Andersdatter, overlevede ham i 
mange år og ernærede, sig som gjordemoder. Efter hendes død solgtes hu-
set til naboen, fattigforstander Jens Jensen Kildahl. I hans tid må det have 
været anvendt som fattighus, eftersom det i 1833, da han døde, benævnes 
Fattig-Cassens Huus og blev overtaget af fattigvæsenet. Det solgtes straks 
(1834) til murersvend Johannes Bigum, som delte den i 2 halvdele, hvoraf 
han selv beholdt den østre (altså nuværende nr. 10.) Den vestre halvdel 
(altså nuværende nr. 8) solgte han til fisker Søren Jensen.

Ejerrække for nr. 8
1836 murer Johs. Bigum til fisker Søren Jensen. Hans enke gift (1849) 
med fisker Chr. Svendsen. - 1856 forpagter Anders Andersen. - 1861 værts-
husholder Jørgen Jensen. - 1867 Jens Hansen. - 1880 fiskehandler Anders 
Andersen (svensk). - 1901 Jens Jensen. - 1909 frk. Louise Sørensen. - 1914 
Th. Thomsen. - 1931 Frk. Anna Marie Thomsen.
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Ejerrække for nr. 10
1834 murer Johannes Bigum. - 1857 af hans enke solgt til sønnen Tho-
mas Bigum. - 1872 auktionsskøde til Rasmus Jensen. - 1901 Laurits J. M. 
Jensen. - 1920 røgmand Ludvig Thomsen. - 1940 arveudlægsskøde til frk. 
Anna Marie Thomsen. - 1942 frk. Louise M. Thomsen.
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Kannikegade nr. 12 Ældste
Brandfors. 1761.

Nr. 119.
Sr. Christopher Borch. 

(Lejevåninger).

Bygningen opført ca. 1785, men er rimeligvis fra et ældre hus. 
Tidl. ejer snedker S. Carlsen.
Nuv. ejer kirkebetjent G. Kolding.
Matr. nr. 139.

Ligesom både købmandsgården på Kannikegades nordre hjørne, og den 
lille gård på det sydlige hjørne, ejedes også dette sted i gammel tid af køb-
mand Chr. Broch. I brandtaksationen 1761 står: Sr. Christopher Broch. 
Hans ejende og bortlejede hus til fattige familier. En længde gammel byg-
ning, stråtække. Forhus til gaden på 5 fag. Takseret til 40 rdl. Det har uden 
tvivl tilhørt Christopher Broch i adskillige år i forvejen og gik ligesom de 
øvrige bygninger ved strædet i 1761 i arv til sønnen Ove Broch, der selv-
følgelig også har benyttet huset til lejevåninger. Det solgtes i 1785 til skip-
per Anders Bang. Købesummen er nu kun 14 rdl. Han har sikkert ladet Hu-
set ombygge ved benyttelse af det gamle bindingsværk, men med murtavl 

 12 10 8 6 4 2
Kannikegade nr. 2-12. (Foto ca. 1920). Nr. 12 var snedker Carlsens hus. Hvor nu nr. 10 og 
8, lå oprindelig kordegn Hygoms gård. Hvor nu nr. 6, 4 og 2, lå Kildahlernes gård.
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Gammelt banderolskilt af mes-
sing for Grenå bys tambour. Det 
stammer formentlig fra borger-
væbningens dage, altså tiden kort 
efter 1800. Størrelseforhold 2/3. 
Det er skitseret efter originalen 
af J. Jensen. Skiltet er forlængst 
bortsolgt til en københavnsk 
samler (af hvem ?) Det var tidli-
gere i dr. phil. V. Bergsøes sam-
ling. Det nuværende findested 
ukendt.

imellem bjælkerne i stedet 
for de oprindelige lerkli-
nede vægge, således som 
det fremgår af senere tak-
sationer. Efter Anders 
Bangs død solgte sønnen, 
købmand Rasmus Bang i 
1797 huset til arbejdsmand 
Peder Jensen Greve. Ef-
ter ham i 1835 til sønnen, 
skomager Jens Pedersen 
Greve. Han var fader til 
sadelmager P. Greve, som 
senere boede på hjørnet af Søndergade. Den gamle sadelmager har fortalt, 
at deres hus, altså hans barndomshjem var den sidste dygning i Grenå, som 
havde stråtag.

Om stråtagene
skriver byfoged Ågård i 1806: Grenå har mange stråetage, der ikke alene 
ere til vanziir for byen, men endog farlige i ildebrands tilfælde. Disses af-
skaffelse ville være et almindeligt gode og til ziir for byen. Men så længe 
bygningsejerne i kjøbstæderne ere berettigede til i overensstemmelse med 
recript af 21. juni 1799, at reparere de gamle bygninger, som ikke kunne 
bære steen, med stråetag, vil stråetages afskaffelse næppe være giørligt.

Omsider var lovens yderste frist udløbet, og øvrigheden skulle skride 
ind over for hvem, der endnu ikke havde fået stråtaget erstattet med tegl. 
Greves fader havde ingen penge og måtte så i 1846 ned til Gamle Brok-
mann, som udlånte penge, for at få et lån. Det drejede sig om 200 rdl. Pan-
teprotokollen fra det år viser, at der netop er udstedt pant i huset for dette 
beløb. I 1873 efter Greves enkes død solgtes huset til 
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Sophus Eduard Carlsen
vistnok hendes svigersøn. Han var født 20. april 1838, tog borgerskab i 
Grenå som snedkermester 1. december 1870, død 10. februar 1913. Gift m. 
Andrea Greve. Snedker Carlsen var søn af sognepræst Johan Ferdinand Se-
bastian Carlsen i Dalbynedre, Farfaderen var kgl. kammerlakaj Joachim Fr. 
Carlsen og morfaderen var Oberstlieutnant J. Dahl i København. Carlsens 
afstamning prægede i meget høj grad hans ydre optræden. Han førte sig 
med en anstand og værdighed, som til tider kunne have et let komisk skær, 
og som slet ikke stod i forhold til hans meget jævne stilling. Hans sned-
kerforretning blev aldrig af ret stort omfang. Han manglede vistnok lyst til 
det arbejde. Derimod fik han i tidens løb en lang række ’’biforretninger“, 
men havde dog så megen honnet ambition, at han ikke tog mod hvilket som 
helst arbejde. Man er jo dog håndværker var et udtryk, som han ofte brugte 
og altid med et udtryk af selvfølelse. Hvervet som fanebærer for våben-
brødrene var ham en stor glæde og ære. Men stillingen som byens tambour 
var ham vel nok den kæreste, og han beholdt den, indtil få måneder før han 
døde. Det var i den rolle, han var kendt af alle og en af de typiske skikkelser 
i bybilledet. Efter hans død solgtes huset i 1913 til enkefru Johanne Kol-
ding. 1922 til kirkebetjent G. Kolding.
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Den gamle Trommeslager

I det ældste Hus i Gaden, 
det med Bindingsværk i Mur
og den lille Kvist på Taget
boede Grenå Bys Tambour.

”Mester af den gamle Skole“
præged, ham i al hans Færd,
fornemt skred han gennem Gaden,
føle’nde sit eget Værd.

I sit Fag han sled - med Måde -
stundom bragte det ham Vrøvl.
For han dyrked - con amore -
Trommen frem fo’r Sav og Høvl.

Var der Frugt og Kød på Torvet,
åbnedes en ny Butik,
skulde Sneen bort fra Gaden,
Carlsen rundt med Trommen gik.

Kom der Cirkus og Teater, 
eller holdtes der Koncert, 
rørte Carlsen muntert Trommen, 
som en musikalsk Ekspert. 

Var der Ildebrand, og Byens 
Folk i Hast mod Branden drog, 
iled, Carlsen gennem Gaden - 
varslende han Trommen slog. 

Skulde der for Skatten pantes
- og det skete som bekendt -
slog hans Trommestikker Hvirvler,
myndigt og med stort Talent.

Blandt vor Bys Originaler
han en Plads - med Rette - fandt:
Byens gamle Trommeslager
fra en Tid, som længst forsvandt.
  Carl Svenstrup.

S. Carlsen.
I ca. 35 år tambour for brandvæsenet og by-
ens offentlige trommeslager.
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Kannikegade nr. 14 Ældste
Brandfors. 1761.

Nr. 120.
Søren Pedersen

Degn.

Tidl. ejer malermester Oluf Carlsen.
Nuv. ejer Henry Jensen.
Den nuv. ejendom opført 1858. 
Matr. nr 140.

Byens ældste brandtaksation fra 1761 nævner her: Nr. 120. Søren Degn 
hans ejende og iboende hus. En længde med gavlen og indgangen mod 
gaden. En lejlighed, gammel bygning og stråtag. 5 fag takseret til 40 rdl. 
Søren Degn, som havde borgerskab af 29. januar 1742, havde allerede ved 
den tid boet her og ejet huset. Han solgte det i 1764 til Peder Syvsted (eller 
Sivested), Fyrmand på Anholt. Det benævnes liggende østen for Madam 
Brochs Hus og vesten for Farverens Toft. Hans søn Anders Sivested arvede 
huset og byggede i 1770 et par fag til dets østre side.Dennes Svigersøn sko-
mager Thomas Trolle overtog det i 1785. Han døde som almisselem 81 År 
gammel i 1832. Det var jo den trange lod, som dengang og altid før og end-
nu et århundrede efter blev næsten alle til del, som nåede op mod støvets 
år uden at have haft mulig-
hed for at lægge noget til 
side til de ældre dage.

Huset var allerede 
længe før uden tingly-
ste papirer gået over til 
rebslager Anders Casper, 
som i 1817 solgte det til 
arbejdsmand Peder An-
dersen Weje. Endelig af-
hændedes det så i 1853 
ved auktion til ex. jur. Jens 
Harboe, som 1857 videre-
solgte til brødrene Søren 
og Jens Hansen. De lod 
med det samme det gam-
le bindingsværks hus med 
gavlen mod gaden nedbry-
de og opførte i stedet den 
nuværende grundmurede 

Snedker S. Calsen og frue 
i gadedøren. 
Foto ca. 1900.
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bygning. Det solgtes efter et par mellemled til Peder Højlund Carlsen i 
Århus, hvis svigerfader, skomagermester Lauritz Årkrog straks flyttede 
hertil og året efter købte ejendommen. Årkrog var født i Hyllested 18. maj 
1825 og tog borgerskab i Grenå 1870. Han meddelte i Grenå Avis, da han 
averterede, at han var flyttet til Kannikestræde, at han foruden håndsyet 
arbejde også er forsynet med skomagerarbejde fra en af udlandets største 
fabrikker. Det var, så vidt jeg ved, den første skomager i Grenå, som var så 
meget med på moden. Han blev boende her århundredet ud. Årkrog, som 
altid skrev sit navn med bolle å, var en af dc første i Grenå, som sluttede sig 
til den grundtvigske retning. Han var en af de ivrigste i troen, og i hans små 
stuer samledes den forholdsvis lille kreds af grundtvigianere, som fandtes 
her i byen, til opbyggelige møder. Af Avertissementer i Grenå Avis ses, at 
der også til tider kom fremmede talere.

Efter Årkrogs død solgtes huset af svigersønnen, Højlund Carlsen i År-
hus, i 1899 til malermester Oluf Carlsen, som boede her i en menneskeal-
der. Hans enke solgte i 1940 til maskinmester Svend Åge Lundsgård. 1944 
lagerekspedient Henry Jensen, som er den nuværende ejer. I husrækken 
på Kannikegades sydside har fra de fjerneste tider sluttet med dette hus, 
nuværende nr. 14. Herfra og videre mod øst lå den store Østre Hauge, som 
senere fik navnet Farver Jahnsens Toft. Den udstykkedes og bortsolgtes til 
byggegrunde i årene kort før og efter 1870.
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Østre Hauge
Senere kaldet
Farver Jahnsens Toft

Grænsen mellem Grenå bygrunde og markjorderne er - og har fra de ældste 
tider været - Kannikegade og Østergades Sydside. - Fra nr. 16 (nuv. sned-
kermester Schmidt), langs med og syd for den nuværende husrække lå ind-
til ca. 1870 en meget stor eng eller toft kaldet Øster-Hauge. Den strakte sig 
videre tværs over den nuværende Banegårdsvej, forbi Momme og Sechers 
to-etage, næsten til dommerkontorets vestside og derfra mod syd lige til 
åen. Engen var delt i 2-3 parceller, som ejedes af borgere i Grenå. Ejerræk-
ken viser, at det altid har været byens spidser, som har været i besiddelse af 
denne eng. Øst for den lå Grenå købstads store, øde, uopdyrkede fælleder. 

Når bortses fra et mindre stykke, længst mod vest, som hørte til de tilstø-
dende Søndergade ejendomme, har hele resten tilbage til 1701 været delt i 2 
halvdele, en vestlig og en østlig. Heraf tilhørte den vestlige halvdel byskri-
ver Herman Ponich, som netop i 1701 havde fået skøde derpå, og den øst-
lige halvdel købmand og skipper Peder Nielsen Dolmer. Han havde i 1673 
købt den af sognepræsten, sal. hr. Jørgen Sørensens Bagges arvinger, men 
afhændede den ca. 1710 til byfoged K. H. Blichfeld. I den næste snes år var 

så disse to værdige ret-
tens repræsentantereje-
re af hver sin halvdel 
af Østre Hauge. Efter 
Blichfelds og hans en-
kes død solgtes deres 

Kortskitse af Øster Hauge 
(Farverens Toft) med om-
givelser omkring 1760-70. 
Nr. 6 er Østerport, Nr. 7 den 
dertil hørende Betienterbod, 
Nr. 5 rebslager Ruugårds 
gård (her ligger nu Bykro-
en), nr. 8 en stor, øde plads 
på hjørnet af Øster- og 
Nørregade, nr. 9 det ældste 
rådhus, nr. 13 Sønderport, 
nr. 4 nederst Bomhuset ved 
Sønderbro.
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halvpart af sønnen, pastor Frands Blichfeld, til byens nye farver, Svend 
Pedersen Alberg. Farvernæringen var dengang et priviligeret erhverv, og 
Svend Pedersen havde netop få år før, da han havde fået privilegiet, købt 
Søndergades sydligste gård og indrettet et farveri. Det er i denne gårds 
søndre længe, at Djurslands Museum nu har til huse. Svend Farver giftede 
sig kort efter med byskriver Ponichs datter og købte efter svigerfaderens 
død også hans halvdel af engen. Han blev altså dermed ejer af hele arealet.

Fra 1746 og indtil 1870’erne tilhørte så Østre-Hauge de skiftende ejere 
af Farvegården på Søndergade, indtil den sidste ejer, farver Jens Røgen 
Jahnsen, i 1877 forlod byen efter at have udstykket og solgt hele arealet. 
Jens Røgen Jahnsen var en dårlig forretningsmand, som ikke forstod at føl-
ge med tiden. Han var upraktisk og gammeldags og havde endelig - sidst, 
men ikke mindst - haft det uheld at få en hel række unge konkurrenter, 
dengang privilegierne bortfaldt og farverprofessionen, som alle andre, blev 
’’fri næring“. I løbet af årene 1868-77 delte han den store toft og eng i en 
mængde større og mindre parceller, som i hovedsagen solgtes til bygge-
grunde. Familien Jahnsen var flyttet hertil fra Århus i 1803, omgivet af 
Velstand, herlighed og glans. Jens Røgen Jahnsen drog herfra tilbage til 
Århus i 1877 som en skuffet mand i små kår.

Kannikegades ældste, vestlige del med de gamle træer og stakittet omkring købmand Skovs 
plads og have. (Foto ca. 1920).
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Småtræk af Øster Hauges historie
På grundlag af tingbøgerne (indtil 1726) og justitsprotokollerne (fra 1726 
og fremefter) skal så her gives nogle spredte træk af Øster Hauges historie. 
Adskillige af dem drejer sig om den ulempe, som ejerne havde ved, at både 
personer og bæster rask væk passerede engen. Det gav anledning til aflys-
ninger på tinge og til sagsanlæg. Enden på det blev omsider, at byskriveren 
og Svend Farver omkring ved år 1740 lod opsætte et stendige ved toftens 
bordside, langs hele Tajgyden og Østergade. 

29. marts 1706. På tinge læstes en advarsel fra Peder Dolmer, at ingen 
må gå over hans hauge, som ingen sædvanlig dang er, og at ej heller nogen 
må nedbryde hans lukke eller lade deres kreaturerkomme på hans ejendom 
under lovens straf. Ligeledes lod samme dag byskriver Ponich gøre aflys-
ning for sin parts vedkommende. 

11. november 1706. Herman Ponich lader for retten indstævne Rasmus 
Gjødesen, hvis bæster og kvæg havde opædt Ponichs korn udi hans ind-
hegnede hafve - Øster Hafve kaldet. Ponich kræver i erstatning et godt, 
fuldkomment læs korn eller dets værdi 1 slettedaler.

19. januar 1706. Byskriveren, Herman Ponich, lader aflyse og forbyde, 
at ingen gæs eller sådanne skadelige creaturer kommer i hans eng eller 
hans Øster Hauge. Om noget sligt forekommer, da haver [vedkommende] 
skade for hjemgæld, om nogen skade tilføjes.

1. juni 1739. Svend Pedersen borger og farver mødte for retten og bad 
byfogeden, edle sr. Chr. Bager, at ville behage at udmelde 4 fornuftige 
dannemænd her af byen til at syne og besigtige hans og hans svigerfaders 

Kannikegades ældste, vestlige del i 1952, efter at træerne var fjernet og gaden udvidet. I 
Baggrunden nr. 14 (det hvide) fhv. maler Carlsen, nr. 12 fhv. trommeslager Carlsen. Der-
efter Gartnernes Auktionshals Pakhus. Modstykke til foregående.
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ejendomme, som grænser til byens, såsom de begge agter at lade deres til-
hørende [Enge] indhegne for at undgå fortræd og ulejlighed i sin tid. Han 
spørger tillige, om det kan tillades dem, at lade opsamle sten til at gøre 
indhegning med - for dennem for bekostning at forskåne. (Der menes altså 
tilladelse til at lade stenene opsamle på byens grund, muligvis på den til-
stødende øde fælled). Stendiget blev opført, som de ældste bykort tydeligt 
viser, og som justitsprotokollen bekræfter.

Det gamle Træ i Strædet
Det gamle Træ i Strædet, De kendte mange Rygter
det kønne, gamle Træ, om Lykkens Tærningspil,
som har så mange glædet de Strædets tavse Lygter,
og ydet Spurve Læ, som tankefuldt så til;
det Træ, som ej var ældet, Sagn, som i Skrifter findes
trods Seklerne, det så, om Pest og Ildebrand -
det blev i Aftes fældet en kunde dunkelt mindes
med Forårsknopper på. et Eventyr -nm Tran... 

Det var, mens Vintren flygter En anden kunde melde
og Dagen dvæle vil, om Krig og Hungersår.
og Strædets tavse Lygter Men hvem skal nu fortælle
så tankefulde til. om Evighed og Vår, 
Men Kirketårnets Malme nu Spurven husvild føjter,
istemte, da det faldt, og ingen Solsort glad
så skøn en Aftensalme, sin Aftentrille fløjter,
og Bedeslag blev talt. skjult af det svale Blad -?
   Ludvig Holstein.



643

I 1746, efter svigerfaderens død blev farveren eneejer. Året efter an-
lægges der sag imod ham af hans genbo på Søndergade, købmand Rasmus 
juul, som var kirkeværge og optrådte på kirkens og samtlige indbyggeres 
vegne. Den drejede sig om, at farveren i flere år ikke havde betalt kirke-
tiende af sin toft eller såkaldte hauge, som bestod af 4 tdr. land eller 5 
skp. hartkorn efter nye takst. Det oplystes, at alle byens større lodsejere 
og borgerskabet kort tid i forvejen havde været samlet i sr. Rasmus Juuls 
hus. De havde været meget misfornøjede med, at farveren ikke ville betale 
sin kirketiende, og havde så skikket bud over til ham for at spørge, om han 
ikke ville ordne sagen i mindelighed og betale tienden. Farveren lå i sin 
seng og var ej frisk. Han var først overmåde næsvis og afvisende. Men det 
endte ganske pludseligt med et forlig. Justitsprotokollen skriver: Men i det 
samme blev parterne her for retten forenet [om], at Juul på kirkens vegne 
opgav kravet om den allerede forfaldne tiende, hvorimod Svend Pedersen 
forpligtede sig til i fremtiden at betale. Desuden skulle han udrede sagens 
omkostninger.

I 1749 døde Svend Pedersen Alberg, og hans søn, Engelmann Alberg, 
overtog farveriet og alle jorderne. En anden søn var Herman Ponich Al-
berg, som lærte apotekervæsenet og få år efter oprettede et apotek i nabo-
gården på Søndergade.

Ejerrækken for Øster Hauge
(Heri indbefattet de øvrige jorder, farveriet o.a.) er derefter følgende:

1774 skøde fra Engelmann Alberg til farver Johan Ludvig Struch. - 
1797 auktionsskøde til farver Johan Thomsen. - 1804 skøde til farver N. 
F. Jahnsen fra Århus. - 1817 skøde til sønnen farver J. F. Jahnsen. - 1849 
skøde til dennes søn, farver Jens Røgen Jahnsen.

I 1868 begyndte sidstnævnte udstykningen af toften til byggegrunde. 
Den første parcel solgtes i 1868 til købmand C. J. Momme. Herpå opførtes 
pakhuset på Østergade. Den sidste parcel afhændedes sammen med selve 
Farvergården på Søndergade i 1877 til H. Thorbrøgger og B. J. Møller. Men 
den største af dem alle købtes af selskabet, som anlagde Randers-Grenå 
Banen, der blev taget i brug 1876. Efterhånden som grundene bebyggedes 
blev det omgivende stendige nedbrudt. En enkelt - ganske kort - periode 
var dyrskuerne henlagt hertil. Det var i årene 1868-71. Men derpå måtte de 
på grund af udstykningen forlægges til Nørregade.

Dyrskuerne
i farver Jahnsens Toft.
De første dyrskuer, som afholdtes i Grenå, fandt sted på Torvet. Det var en 
lille snes år, forinden den nu eksisterende Grenå Landbrugsforening i 1868 
blev stiftet.

Der fandtes i 1850’erne og negyndelsen af 60’erne en Landboforening 
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for den østre del af Randers Amt. Det var dens dyrskuer, som holdtes på 
Torvet. De ældste årgange af Grenå Avis indeholder en del oplysninger 
derom. Dyrene skulle møde kl. 10 formiddag. Indtegningen skulle ske i 
forvejen hos kassereren, proprietær Törslelf. Avisen meddeler, at de, som 
stille dyr til præmie, og de, som skulle udtage samme - det vil altså sige 
dommerne - må være tilstede kl. 9.

Om skuet d. 30. august 1858 meddeler Grenå Avis den næste dag, at der 
til jury [dommere] havde været valgt: Godsforvalter Laurberg, hersteds, 
David Pallesen i Homå og proprietær Lichtenberg til Hessel. Der præmie-
redes 4 hingste og 7 hopper. Desuden fik nogle hopper som anerkendelse 
fribedækning. Af tyre præmieredes 3 og af køer 13.

Foreningen lod - foruden dyrskuerne - afholde foredragsmøder, men 
tilslutningen til begge dele synes at have været for ringe, og foreningen op-
løstes med udgangen af 1859. Imidlertid opstod næste dag, altså fra 1. ja-
nuar 1860, en ny forening af samme navn, men med en ny bestyrelse. Lan-
dinspektør C. Christensen, Enslevgården, opfordrede i en avisartikel selve 
juleaften 1859 kraftigt omegnens landmænd til at vise større interesse og 
deltagelse for den nye forening, end der er vist den hidtil bestående, efter-
som det er i deres egen økonomiske interesse at høste belæring af kyndige 
foregangsmænd. Men en anden indsender, A. Carstensen, Ebdrup, skriver 
i et svar, at den manglende tilslutning til foredragsmøder (og dyrskuer) be-
ror på, at de holdes i Grenå, der på grund af sin beliggenhed i en udkant af 
amtet mere egner sig til at fremme foreningens vegeterende tilværelse end 
dens frodige liv. Mødestedet må forandres og henlægges til et mere centralt 

 Landinspektør, justitsråd Godsforvalter, kancelliråd
 C. Christensen. Th. Lütken.

To af de virksomste ved landbrugsforeningernes stiftelse og gennem 
mange år derefter.
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sted af amtet, f.eks. Lyngby eller Tirstrup. At foretage en rejse på 3 à 4 mil 
er der kun få landmænd, der kan indlade sig på. 

Den nye forening - der altså havde samme navn som den foregående - 
afholdt så i et par år dyrskuer på Grenå Torv. De var efter avisreferaterne at 
dømme ret vel besøgte. Det gælder da navnlig det første skue, som holdtes 
18. juni 1860, og som overværedes af landstutmesteren. Men interessen var 
i længden også for ringe i denne forening, og efter et par års forløb ophørte 
dyrskuerne helt. Endelig stiftedes så i 1868

Grenå Landbrugsforening
med et mere lokalt tilsnit og et mere begrænset virkeområde og derfor 
med bedre muligheder for at kunne gøre et effektivt arbejde. Dens første  
holdtes 11. juni 1869 og var henlagt til Farver Jahnsens Toft ved Kanni-

kestræde, som skrevet står. 
Det vil sige til stræknin-
gen fra nuværende sned-
kermester Schmidts hus 
ud til Momme & Sechers 
Pakhus ved Østergade. 
Politimesteren averterer, 
at formedelst dyrskuet vil 
færdselen være afspærret 
mellem Østerport og Søn-
dergade gennem Kanni-
kestræde for kørende og 
ridende. Og det nyopret-
tede Hotel Dagmars vært, 
J. N. Winding, meddeler, 
at der efter opfordring fra 

foreningens bestyrelse efter endt dyrskue og udstilling ville blive holdt en 
middagsspisning kl. 5, hvortil medlemmerne kunne indtegne sig.

Tilslutningen til dyrskuet var god. Der uddeltes i alt 56 præmier. Den 
højeste var på 36 rdl. for en 4 års tyr, tilhørende provst Koch i Gjerrild. En 
2 års hingst, tilhørende forpagter Schou, Østergård, som ligeledes opnåede 
1. præmie, honoreredes med 21. rdl. For de ældre hingstes vedkommen-
de udbetaltes ikke præmier, men de tilkendtes mærkning med foreningens 
brænde[mærke]. En af de virksomste ved stiftelsen af den nye forening var 
godsforvalter Th. Lütken. Han havde tidligere boet på gården Sølyst i Vold-
by sogn, men var netop i 1868 flyttet til Grenå. Han blev straks foreningens 
kasserer og beholdt posten i en lang årrække. I nogle år holdtes så dyrsku-
erne her på toften. Men da udstykningen begyndte sidst i 60’erne, måtte

Et lille udsnit af dyrskuet på pladsen »i Kæret, bag sko-
len«. I forgrunden en præmiehingst. Foto ca. 1935.
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Dyrskuerne skifte plads
Dyrskuet 12. juli 1872 var derfor henlagt til den tæt nord for byens kir-
kegård værende toft, d.v.s. på det dted, hvor nu ligkapellet og den nyeste 
kirkegård ligger. Mødetiden var stadig kl. 6 morgen. Pladsen må imidlertid 
have været for kneben, thi allerede i 1874 henlagdes skuet til Toften ved 
Nørreport, d.v.s. det areal, som ligger fra Missionshuset og ud mod vest 
og altså begrænses af Markedsgade mod syd, Grønlandsstien mod nord 
og nuværende Nytorv mod vest. Den med dyrskuerne forbundne folkefest 
om aftenen, afholdtes derimod i det gamle anlæg. Således afholdtes da 
dyskuerne i de næste ca. 25 år, indtil de i 1896 flyttedes til Pladsen i Kæret, 
syd for skolepladsen, hvor de dog med en lille forskydning mod vest - har 
været afholdt siden.
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Farver Jahnsens Toft
Udstykkes 1868-77.

Som berørt i det foregående havde farver Jahnsen allerede sidst i 60’erne 
begyndt at udstykke toftens nordre, mod Kannikestræde liggende del. Der 
har oprindelig været en halv snes større parceller. Deraf erhvervede ud-
valget for Jernbanen Grenå-Randers langt den største. De andre solgtes til 
forskellige borgere i Grenå og deltes næsten alle - enten straks eller senere 
- i mindre parceller, således at der nu ligger 13 bygninger derpå, nemlig 
Kannikegade nr. 16-30 og Østergade nr. 22-28. Med sidstnævnte nummer 
er grænsen nået for Farver Jahnsens Toft. De sidste Østergade ejendomme 
(nr. 30-36) er bygget på grunde, som var en del af kommunens østre fælled 
og er altså afhændet af byrådet.
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Kannikegade nr. 16
Matr. nr. 8 i af markjorderne.

Grundene solgtes ikke i rækkefølge, men tilsyneladende på de steder, som 
køberne selv ønskede. Denne grund var den sidste, som solgtes. Det var i 
1877 til vejassistent M. C. Wiinholt. Han var født i Viborg ca. 1840. Død 
i Grenå 11. november 1909. Wiinholt var kommet hertil i begyndelsen af 
70’erne som vejassistent, men må desuden have haft uddannelse som plan-
tør, siden han på flere steder i Grenå anlagde planteskoler og gartnerier. 
I årene omkring 1884 købte han omtrent hele det nord for ’’Grønland“ 
liggende areal og begyndte at udstykke det, dels til haver, dels til bygge-
pladser. Et stort stykke beholdt han selv og indrettede det til planteskole. 
På den købte parcel i Kannikegade lod han opføre en moderne villa, og bag 
ved den anlagde han en stor gartnerhave. Wiinholt var en meget stilfærdig 
mand, der ikke deltog videre i det offentlige liv eller foreningslivet. Han 
var dog byrådsmedlem i et par perioder 2. januar 1888-31. december 1893. 

 18  16  14  12
Midten af Kannikegade ca. 1910. 16 er grænsen mellem de gamle huse og de nye, som 
er opført efter 1870 på Farverens Toft. Nr. 12 trommeslager Carlsen. Nr. 14 maler Oluf 
Carlsen, hvis skilt står på gavlen af nr. 16, som er opført af Wiinholt (nu Schmidt). Nr. 18 er 
opført af murer Marthinus. (Stender Foto. Eneret).
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Efter hans død i 1909 rejste enken til Amerika, hvor et par af børnene hav-
de taget ophold. Hun døde i 1924. Hendes urne førtes hertil og nedsattes 
på Grenå Kirkegård.

Fru Christiane Wiinholt var datter af gårdejer Løvschall i Dolmer og 
altså datterdatter af den på andre steder her i bogen omtalte gårdejer Niels 
Nielsen Væver i Dolmer. Han var begyndt som en fattig hyrdedreng, men 
ved stor flid og et overordentligt handelstalent tjente han sig frem til be-
tydelig velstand. Niels Væver var en meget kendt skikkelse i Grenå, hvor 
han ejede forskellige ejendomme, gjorde mange forretninger, og hvor han 
kom daglig.

1898 solgte Wiinholt villaen her i Kannikegade til landpost Jørgen Pe-
dersen. 1915 skøde fra hans enke til snedkermester Ejner Schmidt, som er 
den nuværende ejer.

Kannikegade nr. 18
Matr. nr. 8 k af markjorderne.
I 1876 solgte Jahnsen denne parcel til murermester Carl Peter Tolstrup 
Marthinus. Han var født i Grenå 21. september 1835, død 20. marts 1911. 
Borgerskab 1863. Gift med Marie Sophie Ostermann (f. 1840, d. 1928). 
Køberen var søn af N. C. Marthinus og murermester ligesom faderen. Han 
havde fået en god håndvaerksmæssig uddannelse, dels hjemme, dels i det 
fremmede. Ved adskillige foretagender samarbejdede han med maler Hart-
mann. De var nære omgangsfæller, havde begge et vist kunstnerisk talent 
og var begge højst originale. Så længe Marthinus levede, var det fast tra-
dition, at det var ham, som udskar 
fuglen til den årlige fugleskydning.

På den købte parcel i Kannikega-
de opførte Marthinus straks et hus. 
Til gaden var der 2 etager, til gården 
kun en. På 1ste sal indrettedes et ate-
lier, som udlejedes til fotograf Hans 
Bloch. Han havde i en halv snes år 
boet til leje i et andet, endnu tidli-
gere indrettet atelier i Mogensgade. 
Bloch, som var søn af pastor P. C. 
Bloch i Grenå, var en af byens første 
fotografer og en meget dygtig nand i 
sit fag. De mange udmærkede foto-

Kannikegade Nr. 18 med det af murer Mar-
thinus indrettede atelier, hvortil fotograf 
Bloch flyttede i 1878.
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grafier fra hans atelier, som endnu er opbevaret, vidner tydeligt nok derom. 
Han forlod senere byen. I 1892 udlejedes atelieret til fotograf A. Jensen, 
som blev her en god halv snes år. Derefter fulgte flere, hurtigt skiftende 
fotografer. Sidst og længst J. Christiansen. Efter at han var flyttet, omdan-
nedes atelieret til privatlejlighed. I 1926, efter fru Marthinus, død, solgtes 
ejendommen til E. V. Lind. 1935 til landsretssagfører Axel Sidenius, som 
udlejede den.

Kannikegade nr. 20
Matr. nr. 8 m af markjorder.
Her lå en parcel, som P. Marthinus i 1877 frasolgte til Niels Petersen. Han 
lod derpå opføre en bygning. Efter hans enkes død i 1917 solgt til fabrikant 
Anton Jensen. 1930 malermester Richard Andreassen. 

Kannikegade nr. 22
Matr. nr. 8 x af markjorder.
Denne parcel (og næste) solgte farveren i 1876 til prokurator G. Neess, 
som i 1881 afhændede den til avlsbruger og vognmand J. P. Bang Petersen, 
der sikkert har ladet gården opføre. Han havde oprindelig været møller ved 
Bavnhøj Mølle, tog derpå i 1871 borgerskab som vognmand og blev ende-

Kannikegades østligste del, set fra nuværende Polititorvet ca. 1910. Til venstre nr. 30, hjør-
net af Banegårdsvejen, tidl. skomager M. Andersen, nu Jernbanehotellet. (Stenders Foto. 
Eneret).
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lig i 1881 gæstgiver. Den vestre del af gården (altså nr. 22) solgte Bang Pe-
tersen i 1884 til portør ved DSB Jacob Jørgensen. 1917 skøde til værkfører 
Andreas Jakobsen. Nuværende ejer siden 1942 skipper Knud Ellermann.

Kannikegade nr. 24
Matr. nr. 8 l og v af markjorder.
Denne del af ejendommen beholdt Bang Petersen selv, da han i 1884 fra-
solgte den vestre, mindre del. Han indrettede sig her som vognmand og 
avlsbruger. 1895 Martinus (Jensen) Petersen. 1908 Jens Madsen. Begge 
disse fortsatte vognmandsforretningen og avlsbruget. Ejendommen tilhø-
rer nu sidstnævntes enke, fru Sophie Madsen.

Kannikegade nr. 26
Matr. nr. 8 f af markjorder.
I 1872 solgte farveren den næste grund, hvorpå nr. 26 (samt 28 og 30 lig-
ger) til Anders Nielsen Sjørup. Han videresolgte straks nr. 26 til Thomas 
Jensen, som formentlig har ladet bygningen opføre. 1880 Hans Hansen. 
1896 Hans Jensen. 1933 enkefru Jensine Jensen.

Kannikegade nr. 28
Matr. nr. 8 s af Markjorder.
Den midterste parcel solgte Sjørup i 1879 til Jacob Jørgensen, som lod 
bygningen opføre. 1883 skøde til Peder Jensen Vester. 1900 Hans Jacob-
sen. 1928 arveretsskøde til frøknerne Johanne og Martha Jacobsen.

Kannikegade nr. 30
Matr. nr. 8 g af markjorder.
Den østligste tredjedel af den købte grund solgte Sjørup til skomager Mor-
ten Andersen, som samtidig fik skøde fra statsbanen på en lille strimmel ud 
mod øst, som var blevet til overs, da Banegårdsvejen anlagdes. På hjørnet 
lod han straks opføre en bygning. Andersen, der var født 19. februar 1852 i 
Kattrup ved Horsens, var få år før kommet til Grenå. Han etablerede sig nu 
her i kvistetagen, medens stuelejligheden med butik udlejedes til købmand 
Jens Jensen, som senere byggede den overfor liggende hjørneejendom mod 
Østergade.

Andersen var en af byens originaler. Han, hvis eget ægteskab var barn-
løst, var selv en stor børneven. Han og hans hustru antog sig flere ple-
jebørn, hvis forældre var døde, og gav dem et godt hjem. Andersen var 
stærkt religiøst grebet og startede 1882 søndagsskolerne her i Grenå, efter 
at missionær Axel jacobsen fra København havde været herovre og agiteret 
for sagen. Med en noget naiv tankegang, men en fuldkommen uegennyttig 
og ideel indstilling fik han børnegudstjenesterne i gang og var i hele sit liv 
en trofast og flittig medarbejder. Andersen fik straks bistand af flere lærere 
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og lærerinder. Et par år efter trådte også pastor Jacobi til. Han holdt hver 
fredag aften i præstegården en lille sammenkomst for alle medarbejderne, 
hvor han gennemgik søndagens tekst. Allerede i 1885 kunne Jacobi i sin 
årlige indberetning til biskoppen meddele, at søndagsskolerne i Grenå nu 
havde ca. 200 børn fordelt i 9 klasser. Senere, da menighedshjemmet i 
1895 opførtes, blev Andersen i en række år husfader der og tillige leder af 
det dertil knyttede herberg for rejsende håndværkssvende. Også Søndags-
skolen forlagdes en række år dertil.

I 1907 opførte skomager Andersen en større nybygning i Rosengade og 
solgte ejendommen i Kannikegade til Jens Møller Jensen. Han indrettede 
en restauration, som fik navnet Jernbanehotellet. Det har siden haft en lang 
række ejere: 1917 Carl Alfred Jensen, som oprindelig havde været meje-
rist. Han ombyggede helt. - 1919 H. C. Johansen. - 1921 Bernt Sekstus 
Mortensen. - 1933 Henrik Sørensen, hvis enke i 1943 solgte etablissemen-
tet til Johannes Dueholm.

Banegården
Af Grenå-Randersbanen, som blev taget i brug 21. august 1876, er der 
i  Jubilæumsskriftet givet en udførlig beskrivelse, som ikke her skal gen-
tages. Omtalen må indskrænkes til et par orienterende bemærkninger. I 
1870’erne, det store tiår i byens nyere historie, var der tre meget store fore-

Skomager M. Andersen går hjem fra Søndagsskolen (i menighedshjemmet) med en flok 
småbørn i hånden på Søndagsskolens 40 års jubiloeumsdag 17. december 1922.
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tagender under arbejde, alle af vidtgående betydning for byen og oplandet. 
De blev alle tre til en begyndelse mødt med de største forhåbninger, men 
bragte alle tre mange skuffelser. Det var: Kolindsunds udtørring, bygning 
af en ny havn og anlæg af en jernbane. 

Tanken om en jernbane til Randers var allerede fremme i 1869. Den 
første komité nedsattes i 1870, og i 1872 indsendte Grenå Byråd, Randers 
Byråd og amtet i forening et andragende til Rigsdagen om koncession på 
anlæg og drift af en  jernbane fra Grenå til Randers. Dens nøjere forløb 
var ikke bestemt lovforslaget vedtoges i slutningen af rigsdagssamlingen. 
Man gik i gang med aktietegning på et beløb af 250.000 rdl. (= ½ mill. 
kr.) og enedes efterhånden om baneliniens nærmere forløb, hvorom der i 
begyndelsen havde været meget forskellige meninger. Oprindelig syntes 
der størst stemning for en linie fra Randers over Klausholm, Krogsbæk, 
Thorsager, Kolind, Albøge, Lyngby til Grenå. Efterhånden blev der flere 
og flere, som foretrak en linie langs Randersfjords sydside over Allingåbro 
og Kolind, langs det udtørrede Kolindsund til Grenå. Ved prøvetegning af 
aktier viste det sig, at der var stort flertal for denne sydlige linie. I maj 1874 
sluttedes kontrakt med Bankierfirmaet G. A. Gedalia & Co. om bygning af 
banen, stationsbygninger o.s.v. for en betaling af ca. 1.150.000 rdl. Banen 
var færdig og indviedes under store festligheder og lyse forhåbninger i maj 
1876. - Året efter åbnedes sidebanen Ryomgård-Århus, og de to småbaner 
dreves under et. Der gik oprindelig kun 2 tog i hver retning, men allerede 
efter et par års forløb udvidedes det til 3.

De store forventninger om, at banen skulle blive et indbringende foreta-
gende, slog ikke til. Allerede i 1878 var det kommet så vidt, at Københavns 

Grenå Banegård ca. 1900. I forgrunden ses Havnebilernes forgænger d.v.s. mælkehandler 
Niels Rasmussens »Kapervogn« til havnen. Ejeren står ved siden af vognen.
Læg mærke til det primitive tag og lærredsgardinerne.
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Handelsbank, der havde finansieret Randers-Grenåbanen, gjorde udlæg i 
den og stillede den til tvangsauktion på grund af manglende indbetalinger. 
3die auktion var berammet, men aflystes i sidste øjeblik, og der optoges 
forhandling med staten. Finansministeriet tilbød at yde Randers-Grenå 
Jernbaneselskabet en forstrækning af 770.000 kr., imod at selskabet for-
pligtede sig til i løbet af 2 år at overdrage banen til staten. I henhold til de 
nærmere fastsatte betingelser overtog staten derefter ved lov af 18. januar 
1881 den østjydske bane.

De betydelige arealer til stationsbygning, skinneanlæg m.m.m. havde 
banen købt af farver Jahnsen. De gennemskar toften og Øster Hauge om-
trent i en linie vest-øst. Arealet, hvor Banegårdsvejen ligger, havde murer-
mester Chramer nogle år i forvejen købt af farver Jahnsen. Baneselskabet 
afkøbte ham denne parcel, efter samtidiges udsagn på vilkår, som var me-
get fordelagtige for Chramer.

Om bebyggelsen på resten af Toften, som grænsede til Østergade altså 
fra Mommes ejendom til dommerkontoret er allerede fortalt i det foregå-
ende.

Grenå Banegård set fra syd, således som den så ud ved opførelsen i 1876. I sidebygningen
til højre var posthuset. Yderst ses dets 4 fag vinduer, derpå indgangsdøren for publikum.
Således var forholdene, indtil en selvstændig postbygning opførtes i 1909. Foto ca. 1890.
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Nørregade

Nørregade har sikkert fra de ældste tider haft samme udstrækning som nu, 
nemlig fra Torvet til Nørreport. Her lå Acciseboden, hvor nu nr. 18 ligger, 
d.v.s. lidt uden for den egentlige husrække. Nord for Nørreport var kun 
marker. Kirkegården anlagdes først omkring 1820 og indviedes 24. april 
1822.

Der har for et par århundreder siden og rimeligvis til noget efter år 1800 
været holdt marked på byens jorder øst for Nørregade. I Pontoppidans At-
las (1768) står: Mellem Åstrup og Bredstrup Porte holdes årlig marked. 
Det må formentlig have været på arealet omkring nuværende Bredgade 
og Rosengade. Det nøjagtige sted kan ikke fastslås. I Begtrups beskrivelse 
fra 1810 oplyses at: Der holdes trende markeder om året med håndværks-
varer, kram, heste og qvæg, nemlig 28de februarii, d. 8de juli og d. 26de 
september.

Nørregade har de sidste hundrede år næsten ikke været forretningsgade. 
Tidligere var det noget anderledes. Da lå der i den nordre ende af gaden, 
altså hen mod Nørreport, flere større gårde, som beboedes af købmænd og 
skippere. Det var faktisk således dengang - her som i andre købstæder - at 
beliggenhed i nærheden af byporten i visse henseender var en gevinst for 
en købmand. Han lå da nærmest for, når bønderne kom til staden, og kunne 
på den måde trække kunderne til sig.

Ved en stor brand i 1744 fortæredes hele gadens nordlige del, både på 
østsiden og vestsiden. Bygningerne genopførtes langsomt og ikke i ud-
præget grad som købmandsgårde. Siden 1900 har gaden næsten ikke haft 
butikker, men kun privatboliger.

Nørregades navn har faktisk fra de aller ældste tider været som nu. I 
tingbogen 18. maj 1588 kaldes den thenn nørgade. I tingbogen 20. sep-
tember 1636: den nørre Gade. Såvel på Resens Atlas fra ca. 1680 som på 
Pontoppidans Atlas fra 1768 står Nørregade.

Hjørnet af Nørregade og Østergade nr. 1
nu købmandsgården var i ca. 150 år, nemlig fra branden i 1649 og indtil 
ca. 1799, en stor, øde brandtomt, som ingen vedkendte sig retten til. Den 
solgtes ved auktion 27. pktober 1798 - med klausul om, at den skulle be-
bygges - for den ringe sum af 25 rdl. og benævnes som en Grenå Kirke til-
hørende øde plads, som ingen anden vedkender sig at have nogen beviselig 
part eller del udi. Bebyggelsen kom foreløbig kun til at bestå af et enkelt, 
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lille, beskedent havehus, som opførtes ca. 1800, og som først i 1854-56 
nedreves og erstattedes med den store købmandsgård, som ligger der end-
nu, dog i stærkt ombygget og forandret skikkelse, og som er omtalt under 
Østergade nr. 1.
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Brandtaksationen fra 1761 nævner her: [Bødker] Rasmus Christensen 
Broe mand. Hans eiende og iboende huus. 2 længder gammel biugning og 
stråe tæcke. Et forhus, som vender gaflen [d.v.s. gavlen] med indgangen til 
gaden, indrættet til stue og kiøcken huus 8 fag, samt et sidehus til lade og 
fæhus 3 fag. I alt takseret for 70 rdl.

I 1775 nedbrækkede og genopbyggede Rasmus Broemand den gamle 
ejendom og lod opføre en ny gård på 17 fag. Ombygningen synes at have 
oversteget hans økonomiske evner. Han solgte i hvert fald straks efter går-
den til købmand Søren Juul, som ca. 1800 afhændede den til Niels Levring. 
Han var født i Norge, kaldtes trods sine 48 år for pensionist og havde været 
kammertjener hos konferensråd Ryberg i København, som lånte ham pen-
ge til gårdkøbet. Han døde allerede i 1802, og enken solgte gården. Efter 
nogle hurtigt skiftende ejere afhændedes den i 1822 til købmand Anders 
Schoubye og hans svoger skipper Rygård, som delte den i 2 dele, hvoraf 
sidstnævnte fik den søndre, men senere blev ejer af hele gården.

Nørregade nr. 2-2 a Ældste brandfors. 1761.
Nr. 126.

Ras. Christensen
Broemand.

Nedrevet og genopført 
1775.

Tidl. bager Hansens ejendom og Katolsk Apostolisk Kirkelokale.
Matr. Nr. 167 a: Væver H. Lyngsøe.
Matr. Nr. 167 b: Stenhugger Øvlesen.
Ombygget efter 1900.

 6  4  2a  2  1
Nørregade ca. 1925.
Nr. 1 hører til Østergade. 2. Lyngsøe. 2a. Øvlesen. 4. Fru Løgstrup. 6. Arent Rasmussen.
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Søren Jørgensen Rygård var født 1785, døde 1874, gift med Anne So-
phie Sandberg, søster til købmand Schoubyes hustru. Han kom hertil fra 
Århus, blev en meget anset og agtet Grenå borger og boede her til sin død. 
Han ejede en jagt og sejlede nærmest i fragtfart for byens købmænd. Om 
vinteren lagde han op fra jul til påske, som skikken var i sejlskibenes tid. 
Han forenede derfor, som så mange andre af byens skippere, sin nærings-
vej med købmandsskab. Ikke handel i det store, som mange af de andre, 
men småhandel - altså detailhandel. - Han var kendt for sit udsalg af »Kø-
benhavnsk Brændevin«, der selvfølgelig gjaldt for at være bedre end det 
lokale, hjemmebrændte, som købmændene ellers forhandlede. Desuden 
for handel med bornholmerure. I 1855 købte Rygård af sin svigerinde den 
anden halvpart af gården.

Rygårds havde tre døtre. De hjalp skiftevis til hjemme i butikken, men 
konditionerede - som man dengang sagde - ellers på skifte ude. De var alle 
ugifte og blev ligesom Forældrene ældgamle (alle fem 90 år eller langt der-
over). Frøknerne Rygård hørte til byens kendte skikkelser. På deres daglige 
spadseretur fulgtes de altid ufravigelig ad. De var altid og i alle spørgsmål 
enige og på gammeldags vis præget af mild religiøsitet og hjertensgodhed. 
Det lille hjem på Nørregade (senere, efter forældrenes død, på Storegade) 
bar i høj grad præg af gamle dages dyder. Når man sad på forhøjningen 
bag blomsterne og hørte om længst henfarne tider, var det, som om man 
læste en lille beskeden fortælling om et liv i trofasthed og kærlighed. - 
Efter Moderens død solgtes huset i 1881, og de tre gamle kvinder boede 
deres sidste år i en lejlighed hos deres niecer, kordegn Johannsens døtre på 
Storegade nr. 47. Køberen var Christian Nielsen, som oprindelig havde væ-

ret gårdskarl i købmands-
gården på gadens mod-
satte side. Han indrettede 
en grønthandel og havde 
selv en stor gartnerhave. 
Nielsen ombyggede nog-
le år senere ejendommen 
i rødstens grundmur. Den 
søndre halvdel indrette-
des til bageri for hans søn, 
Niels Jørgen Nielsen, som 
i 1909, efter faderens død, 
blev ejer af huset. Den 
nordre halvdel indrettedes 

De 3 gamle frøknerne: Andrea, 
Elisabet og Caroline Rygård.
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til kirkelokale for den katolsk-apostoliske menighed i Grenå og bibehold-
tes som sådant, indtil menigheden i 1916 selv byggede en lille kirke på 
Grønland.

Gården deltes i 1920 atter i 2 parceller, hvoraf den søndre (Nørregade 2) 
købtes af bagermester H. C. Hansen, hvis datter, fru Ella Gudrun Lyngsøe 
er den nuværende ejer. Den nordre (Nørregade 2a) solgtes til stenhugger-
mester J. Øvlesen, som senere forhøjede den med en etage.
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Nørregade nr. 4 Ældste brandfors. 1761.
Nr. 127.

Anders Jørgensen 
Greve,

hans lejevåninger.

Tidl. ejer indtil 1870 dyrlæge U. Appeldorff.
Nu enkefru Løgstrup.
Matr. nr. 169 a.
Ejendommen opført ca. 1845.

Brandtaksationen i 1761 nævner her: Anders Jørgensen Grefue hans ejen-
de og bortlejede hus til tvende fattige familier. 9 fag takseret til 40 rdl. 
Ejendommen har altså været yderst tarvelig. Den solgtes senere til den før 
omtalte Rasmus Broemand, der havde afhændet nabogården, og som må 
have ombygget huset, eftersom det i hans tid består af et egebindingsværks 
hus på 5 fag ass. for 100 rdl. Efter Rasmus Broemands død solgtes huset i 
1803 til konsumtionsbetjent Anders Christensen. Efter hans enkes død af-
hændedes ejendommen i 1844 til ritmester, toldkasserer H. L. Gether, som 
straks med kancelliets tilladelse lod huset nedbryde. Grunden solgte han til 
murermester A. F. Wendt, som straks opførte det 6 fags grundmurede hus, 
som ligger der endnu. Frederik Wendt var født i Glückstadt 1797, giftede 
sig 1838 med Karen Weje, hvis forældre boede her i Nørregade, men døde 
allerede omkring år 1850. I 1856 købtes huset af 

 8  6  4  2a.  2  1
Nørregade ca. 1925.
Nr. 1 hører til Østergade. 2. Lyngsøe. 2a. Øvlesen. 4. Fru Løgstrup. 6. Arent Rasmussen. 
8. L. P. Jensen.
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Ulrich Appeldorff.
Han praktiserede som dyrlæge, men havde som så mange andre dyrlæ-
ger på den tid - ingen eksamen. Efter hvad gamle folk fortæller, var han 
alligevel ikke så fejl og i hvert fald langt dygtigere end de tidligere heste-
skjærere, grisegildere o.s.v. Han solgte i 1870 huset og flyttede til Kolind 
Brohus, hvor han fortsatte sin praksis. Når han forlod byen, står det sikkert 
i forbindelse med, at P. G. Beyer, der var eksamineret dyrlæge, nedsatte sig 
i Grenå. Han havde i en årrække ejet Kirialgården og praktiseret der, i 1866 
solgte han denne gård og flyttede til Grenå, hvor han faktisk blev Appeld-
orffs genbo, idet han få år efter købte den overfor liggende købmandsgård 
og bosatte sig der. Få måneder efter at Appeldorff havde forladt byen, in-
deholdt Grenå Avis under overskriften »plattenslageri« en meget giftig an-
nonce, hvori en dyrlæge E. Klingberg i Trustrup rettede et meget ondsindet 
angreb på nogle personer i Sønderherred, nemlig forhenværende mejeribe-
styrer Andersen fra Katholm, som nu har nedsat sig i Ålsø, og gårdmand 
U. Appeldorff af Ålsrode, nu i Kolind Brohus, som har fundet for godt at 
udgive sig for dyrlæger (såkaldte praktiserende). Han fortsætter: Jeg må 
derfor som egnens dyrlæge finde mig opfordret til offentlig at advare mod 
den slags plattenslagerier, idet disse folk ikke ere dyrlæger, men  slet og ret 
kvaksalvere ... med fuldstændig mangel på veterinære kundskaber... Ap-
peldorff skriver derpå 22. maj 1871 i Grenå Avis: Skyldigst gjensvar til den 
som dyrlæge velbekjendte Klingberg i Trustrup. Deri står bl. a.: 

 Jeg erfarer af aviserne, at de betegner mig som plattenslager, der be-
tjener mig af folks godtroenhed - formentlig mener de dumhed - for at 
skaffe mig en næringsvej. Jeg skal dertil bemærke, at jeg i 43 år har 
praktiseret som dyrlæge, deraf de sidste 30 år her på egnen, så at, hvis 
jeg var ukyndig i, hvad jeg befatter mig med, ville folk - de være end nok 
så godtroende - dog virkelig for længe siden være blevne kjede af mig, 
og De kunde have sparet Dem den ulejlighed at advare mod at. benytte 
mig. Det vilde iøvrigt være mig kjært, om De nærmere gennem blade-
ne vilde opgive, ved hvilken lejlighed De har erfaret min fuldstændige 
mangel på kundskaber. Dersom De indbilder Dem, at De skal hverve 
kunder ved at nedsætte folk i andres gode omdømme ved smædeskrifter 
mod dem i offentlige blade, da er De i en stor vildfarelse, og hvis Deres 
fortjeneste som dyrlæge nu kun er liden, da vil den i Sandhed vist næppe 
vinde derved.

 Kolindbro, 22. maj 1871. 
 U. Appeldorflf, dyrlæge.

Hertil havde hr. Klingberg intet at svare. Køberen i 1870 var samme 
Chr. Nielsen, som senere også købte nabohuset, hvor han er omtalt. Ef-
ter Chr. Nielsens død, i 1909 skøde til arvingerne. I 1918 købtes huset af 
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Robert Zismann. Det var en af krigstidens spekulanter. Han oprettede en 
produktionshandel med køb og salg af gammelt metal o.s.v. og havde i et 
par år en mægtig omsætning. Da efterkrigstiden var forbi og nogenlunde 
normale tider atter indtrådte, forlod Zismann byen, og ejendommen solgtes 
ved udlægsskøde i 1921 til Chr. Hansen. - 1930 til produkthandler A. D. 
Løgstrup, efter hvis død enkefru Karen Løgstrup i 1942 blev ejer af huset 
og indehaver af forretningen.



663

Nørregade nr. 6-8 Ældste brandfors. 1761.
Nr. 128.

R. Nielsen Annebos 
enke.

Oprindelig en ejendom, som i 1853 deltes i 2 parceller:
Nr. 6 (nu Arent Rasmussen) er ombygget ca. 1850.
(Matr. nr. 170). 
Nr. 8 (nu L. P. Jensen) er genopbygget ca. 1900. 
(Matr. nr. 171).

I den kommunale skatteliste for 1755 nævnes som ejer af dette hus Rasmus 
Nielsen Annebo. Han var født på Anholt og tog borgerskab her 26. januar 
1722. Han har sikkert været skipper. I brandfors. protokollen for 1761 står 
Rasmus Nielsen Annebos enke, hendes ejende og iboende hus. Der er en 
længe, gammel bygning i 6 fag. Deraf er de 3 fag beboelse, de andre 3 
ladehus. Takseret til 60 rdl.

Der er så en række hurtigt skiftende ejere i de næste halvhundrede år: 
Gert Johansen (nævnes som ejer i 1771), Christian Schultz (i 1801), rebs-
lager Anders Casper (i 1810), arbejdsmand Peder Skårup (1817), snedker 
Danckewitz (1826). Han var født i Putzig i Prøjsen og havde taget borger-
skab her 23. marts 1801. Han solgte i 1833 ejendommen til arbejdsmand 
Jens Brunmose, som i 1844 afhændede den til skrædermester C. Fromholt. 
Han frasolgte i 1853 den nordlige halvdel af bygningen til drejermester P. 
T. Tolboe (nuværende nr. 8) og beholdt selv den sydlige (altså nuværende 
nr. 6).
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Nørregade nr. 6
Sydlige halvdel
af foregående.

Opført ca. 1850. 

Tidl. ejer skrædermester C. Fromholt.
Nu radiotekniker Arent Rasmussen.
Opført ca. 1850.
Matr. nr. 170.

Huset er den sydligste del af bygningen, som skræder C. Fromholt købte i 
1844, og som han omkring 1850 lod ombygge til 4 fag i grundmur, (men 
uden overetagen, som er påsat i 1913). Fromholt var født i Hornslet, havde 
lært i Randers og tog borgerskab her i Grenå 1843. Der var to brødre, begge 
skrædere. Begge var velansete borgere, som levede et meget stilfærdigt og 
tilbagetrukket liv. 1903 døde C. Fromholt. Hans arvinger solgte 1905 huset 
til tømrer Friis-Mikkelsen. Han havde vistnok en tid forsøgt sig som me-
ster, men uden held, og arbejdede mest som svend. Han flyttede meget om-
kring, arbejdede ved hvad som helst og forlod til sidst byen og flyttede til 
Århus. Friis Mikkelsen var almindelig kendt som en meget fremtrædende 
mand. Ved hans guldbryllup (13. november 1925) opfriskede Djurslands 
Venstreblad en lille episode fra fagforeningsbevægelsens første dage, som 
ikke er uden interesse: 
 I 1890, da man blandt arbejderne i Grenå begyndte at drøfte oprettelse 

af en fagforening for arbejdsmænd, var der ingen af arbejdsmændene, 
som turde påtage sig formandshvervet af frygt for eventuel økonomisk 
forfølgelse. De tilløb, der blev gjort til dannelse af en forening, løb der-
for ud i sandet, indtil tømrer P. Friis Mikkelsen i 1894 tilbød at være den 
første formand. Senere var han medstifter af Tømrernes og Snedkernes 
Fagforening i Grenå, for hvilke han også blev formand. 
I øvrigt fulgte Friis Mikkelsen ikke ubetinget partiet i tykt og tyndt, 

hvad hans forhold ved et senere valg til ligningskommissionen da også 
viste.

11910 solgte han huset til Søren Peter Jensen. Han var kommunens ar-
bejdsmand og havde næsten udelukkende sin virksomhed i anlægget, som 
havde hans store interesse, og som han vågede over med største omhu. Han 
var en af Socialdemokratiets første tillidsmænd i Grenå og et i par perioder 
medlem af ligningskommissionen. 1913 blev hans søn, snedkermester An-
ton Jensen, ejer. Det var ham, som satte den lille etage på huset. - 1917 Jens 
Chr. Jensen. - 1930 radiotekniker Arent Rasmussen, som nu ejer huset.
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Nørregade nr. 8
Nordre halvdel

af den oprindelige
ejendom. 

Tidl. ejer bødker Koppel.
Nu væver L. P. Jensen.
Opført ca. 1900.
Matr. nr. 171.

Herpå lå den nordlige halvdel af huset, som Brunmose i 1844 solgte til 
skrædermester Fromholt, (den tredie og sidste del var en have, som lå 
længst mod nord). I 1853 solgte Fromholt denne del til drejersvend Peter 
Funder Tolboe. I skødet står: Fælles ind- og udkørsel og fælles brønd med 
begge naboerne. Det var en klausul, som i 1. verdenskrig, da man skulle sy-
nes, at spørgsmålet var ganske uaktuelt og fuldkommen forældet, alligevel 
gav anledning til en lille retssag angående udkørselsret fra produkthandler 
Zismanns side.

Tolboe blev ikke boende her ret længe. l 1858 foretog han et mageskifte 
med bødker Fr. Koppel, således at han overtog Koppels sted på Lillegade, 
hvor han er omtalt og afbildet, medens bødker Koppel flyttede hertil. I 
1882, efter at Koppel var død, overtog hans datter, jfr. Marie Koppel huset. 
Hun lod det gamle bindingsværks hus nedrive og opføre i grundmur. Bag-
huset, som var i 7 fag, grundmur, og indrettet til lejligheder, var allerede 
opført i l850’erne og står endnu. Jfr. Koppel var en af byens kendte skik-
kelser og i en menneskealder byens mest søgte kogekone, på hvis talent 
mangen en festlig middags gunstige forløb beroede. - 1919 bødker J. Jen-
sen. - 1936 væver Laurits P. Jensen.
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    Dend 30te Junius Ilden har
    Den Gård, så gandske meget snar
    I Grund til Aske liget. 
    Ved Guds Hielp, Herskabs-Baron-Holch
    og andre fromme Christne Folk
    den er igien opbiuget.
    D. 6. Augusti l768. *)

Denne brand omfattede hele den nordlige halvdel af østsiden af gaden og 
et omtrent lige så stort stykke af vestsiden. Om den berettes i justitsproto-
kollen følgende: For Grenå byting d. 16. marts 1744 fremstod to borgere 
nemlig velfornemme sr. Anders Nielsen Busk og Rasmus Nielsen Annebo 
og væmodigen gaf tilkiende den store u-løcke, der var overfalden dem, idet 
deres iboende huuse af en u-løkkelig ildebrand d. 7. marts ved middagstide 
u-formodentlig blef ødelagt. De to borgere boede hver på sin side af Nør-
regade, og af deres forklaring fremgik, at ilden var opstået på gadens østre 
side i den tredje-nordligste gård [altså hvor nu nr. 10-12-14 er bygget], og 
at ilden derefter, formedelst den stærke storm, havde bredt sig både til na-
boerne og tværs over gaden til genboerne, således at i alt 6 huse og gårde, 
nemlig de tre nordligste på hver side af gaden var nedbrændt. 

De forklarede, at ilden på grund af den stærke storm greb så hurtigt om 
sig, at både de selv og de andre brandlidte fik ganske lidet bjerget, af hvad 
de havde, så at de derudover er geråden i største armod og fattigdom, og at 
det ikke kan redde sig selv uden anden hjælp. Til vitterlighed fremstillede 
de 6 velfornemme borgere, som forklarede, at ilden opstod på gadens øst-
side i Jens Pedersen Ginderups gård, hvorfra den  bredte sig til naboerne 
mod nord, Peder Erichsen Sallingbo og Rasmus Nielsen [Annebo]. Ingen 
af vidnerne, mærkede noget dertil, før de hørte kirkeklokkernes klemten. 
Da de kom derhen, var ilden allerede i den stærke storm sprunget over 
gaden og havde antændt de tre nordligste ejendomme på vestsiden nemlig 
velbemeldte Anders Nielsen Busks samt Anders Winters og Maren Vesters 
ejende huse, som ganske blev lagt i aske. De recommenderede dennem 
derfor til alle medlidende christne, at de af deres medfødt fromhed og chri-

Ildebranden på Nørregade
7. marts 1744

*) En kuriøs og ganske naiv indskrift på porthammeren fra en gård i Randers, som i 1768 opførtes på 
en brandtomt, og som i den nyere tid er blevet nedbrudt. Den findes nu på Randers historiske Museum.
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sten kierlighed meddeler dennem noget, hvad deris efne og godhed tilsi-
ger dem i deris bedrøfuelige tilstand, betenkende, at uløkken står for hver 
mands dør, gud trøste dem, som samme skal friste. - Hvorefter de begge 
begierede tings-vidne udskrivet, som validerer efter kongl. allernådigst for-
ordning i år og dag.

Den følgende tingdag fremkom endnu et vidne nemlig sr. Niels Chri-
stensen Degn, som aflagde vidnesbyrd på sin svigersøn, Jens Pedersen 
Ginderups vegne. Denne var nemlig blevet så forbrændt, at han endnu 
lå meget syg under badskjærs hånd og ikke selv kunne møde. De øvrige 
brandlidte gav ikke møde. 

Det varede længe inden bygningerne genopførtes. De 3 store i gårde 
på østsiden opbyggedes i løbet af nogle år, alle af de brandlidte sjere selv, 
hvorimod de 3 huse på gadens vestside, fra Markedsgade og opefter mod 
Torvet, henlå som øde tomter i mange år og først længe efter opbyggedes 
af fremmede. Endnu i 1755, altså 11 år efter branden, henlå de to af dem 
som ubebyggede pladser.
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Nørregade nr. 10-12-14 Ældste brandf. 1761.
Nr. 129.

Skipper Jens Pedersen 
Ginnerup,

som opførte gården
efter branden i 1744.

Nr. 10 (Matr. nr. 172). Nu E. Sørensen.
Nr. 12 (Matr. nr. 174 a). Nu Grenå Dampvæveri.
Nr. 14 (Matr. nr. l74 b). Nu fru Løgstrup.

Grundene, hvorpå næsten alle bygninger på hele Nørregades østside er 
bygget, strakte sig i gamle dage helt ud til markerne, d.v.s. nuværende Ro-
sengade. Det gjaldt endnu ved matrikuleringen i 1860,erne. Den gård, som 
lå, hvor nu Nørregade 10, 12 og 14 er bygget, var den sydligste af de 3 store 
gårde, som nedbrændte 7. marts 1744. Det var i denne gård, at ilden opstod. 
Fra 1720 havde gården været i slægten Ginderups eje, idet den i dette år 
af sal. Rasmus Vævers enke solgtes til Niels Rasmussen Ginderup. Efter 
ham fulgte sønnen, skipper Jacob Nielsen Ginderup. Endelig i 1739 auk-
tionsskøde til Jens Pedersen Ginderup (også kaldet Jens Ensløf), som var 
ejer ved branden. Han lod gården genopbygge og ejede den til sin død, hen 
mod 1775. Jens Ginderup blev selv så ilde medtaget ved branden, at hans 
svigerfader, skipper Niels Christensen Degn, på hans vegne måtte møde til 
brandforhør. Han forklarede, at svigersønnen havde stået i gården og set, 
at ilden slog ud gennem [strå]-taget i isteraden, d.v.s. forhuset. Han løb så 
op på loftet for at se, hvordan det stod til, men blev så stærkt angrebet af 

 10 8 6 (NB. Det hvide med kvisten).
Nørregades østside. Nr. 10, her lå tidligere den sydligste tredjedel af skipper Ginderups 
gård. Huset opført ca. 1850. Tidligere ejer Claus Holst, nu E. Sørensen. Foto 1955.
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røg, at han ikke kunne finde ned, og kun med største livsfare undkom med 
livet i behold. Han blev så ilde forbrændt både i ansigt og på hænder, at han 
i lang tid lå blind under badskjærs hånd, d.v.s. under lægebehandling. Han 
kunne ikke få en ske i sin mund eller nyde ringeste smule i sit legeme uden 
en dråbe øl at læske sin tunge og ilde forbrændte strube. Hans stakkels 
hustru, som gik højfrugtsommelig, gjorde barsel 8 dage efter ildebranden. 
De kunne slet intet bjerge selv, men måtte overlade det til fremmede og er 
derudover geråden udi største armod og fattigdom og kan umulig redde 
sig selv eller komme til næring og fortjene brødet til dem og deres 3 små 
umyndige børn uden hvis gud vil opvække medlidende christnes hjerter til 
barmhjertighed at gjøre dem nogen assistance efter som enhvers Efne og 
gode vilje kan tilsige dem derom at mindes. Hvor længe det varede, inden 
gården genopførtes, kan ikke siges, men det har været en af de første og i 
hvert fald inden 1746, hvilket fremgår af følgende: 

Løgnagtig beskyldning for ”Pokker“ 
hos Jens Ginderup 
Angående sr. Jens Pedersen Ginderup og hans husstand refererer justits-
protokollen i 1746 en lille episode, som giver et indblik i hine tiders sund-
heds- og lægevæsen. Der må forudskikkes den bemærkning, at ordet poe-
her, som forekommer deri, og som er sagens kerne, i datidens sprog kunne 
betyde både hudsygdommen børnekopper og syfilis. I hvilken betydning 
ordet er brugt i dette tilfælde, kan ikke med sikkerhed afgøres, men rime-
ligvis er det i den sidste. I Rostgårds store leksikon, som just stammer fra 
denne tid, står nemlig: Pokker på dansk betyder gemeenligen frantzosen 
[altså syfilis], ellers kaldes de småkopper. Og sammesteds: Havde vi aldrig 
fået frandsmændene herind [i Danmark], så havde vi ikke heller fået pok-
ker med dem i disse sunde lande (1771).

Angående selve sagen beretter justitsprotokollen følgende: Velforneh-
me Sieur Jens Pedersen Ginderup borger og skipper mødte for retten og 
med største fortrydelse gaf tilkiende, at der havde været et uforskammet og 
løgnagtigt menneske, som havde sat hannem med hustru, børn og tjeneste-
folk en skammelig løgn og blâme *) på, idet de alle skulle være besmittet 
med syge af pocher, hvilken blâme har bredt sig både inden og uden byes, 
så at en del mennesker af frygt har skyet hans hus og betaget ham en del af 
hans næring. Han har derfor været forårsaget at lade sig og sine ved byens 
chirurgus og tvende fornufftige borgere siune og besigtige og er befunden 
- gud være æret - frisk og sund i alle måder, som siunet derom af 15. januar 
formelder, hvilket han begierede læst, påskrevet og i protokollen indført. 

Synserklæringen går ud på, at nævnte 15. januar 1746 har amts-chi-
rurgus Johan Fr. Wulf, apoteker Steube og to af Ginderups naboer, nemlig 

*) Bagtalelse.
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Peder Sallingboe og Lars Budsholm, været tilkaldt for at efterse, om de af 
nogen smitsom sygdom var befengt - som rygtet går. Efter nøye siun og 
visitation både på mand, hustru, børn og tyende på deres ganske nøgne le-
gemer befandtes ey ringeste tegn til slig en smitsom sygdom, men derimod 
gandske reene, friske og sunde legemer på dem alle, så at hver guds barn 
ey hafuer det ringeste i slige tilfælde fra dennem at befrygte. Hvilket vi, om 
påkræves, med vor eed agter at bekræfte. Synserklæringen er på samtliges 
vegne underskrevet af chirurgus Wulf og Lars Budsholm.

Den ejendom, som Jens Ginderup lod opføre efter branden, formentlig 
ved svigerfaderens hjælp, var en god trelænget gård, som takseredes til 560 
rdl. Det var en ejendom langt over gennemsnittet af datidens gårde. Få år 
efter døde Jens Ginderup og i 1777 hans enke. Gården overgik til sønnen, 
Peder Jensen Ginderup, der umiddelbart derefter giftede sig med Niels 
Greves enke, Maren Pedersdatter. Han overtog hendes gård på Storegade 
(nu nr. 41) og solgte staks gården her. Ginderupperne var en udpræget skip-
perslægt, hvoraf omtrent en halv snes nævnes i borgerskabsprotokollen i 
løbet af 17 hundrederne. En af dem, Anders Jensen Ginderup, formentlig 
broder til Peder, omkom på søen i 1780 på vejen hjem fra en Norges rejse.

Gården ejedes derefter 1779-1799 af skipper Peder Jensen Broeh, men 
deltes efter hans død i 2 parceller. Den nordre (nuv. Nørregade nr. 12-14) 
var en meget stor parcel med tilliggende toft. Den søndre, en ganske lille. 
Det er nuværende Nørregade 10.
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Nørregade nr. 10 Sydlige,
mindre halvdel
af foregående.
Udskilt i 1799.

Tidl. ejer murer Claus Holst.
Nu Ejner Sørensen.
Opført ca. 1850.
Matr. nr. 172.

Denne parcel solgtes i 1799 til slagter Rasmus Sørensen Kande. Han var 
sikkert broder til den husmand Mikkel Sørensen Kande, som boede i Hes-
sel Strandhus, og som var fader til vor berømte Søren Kanne. Fra hans 
dødsbo solgtes den i 1822 til jfr. Marie Broberg, der i sin tid var kommet 
hertil fra Lemvig som husjomfru hos distriktslæge Wellerup. I 1843 skøde 
til toldbetjent Peder Thorup. Han var betjent ved den nærliggende Nør-
report og var i funktion indtil accisevæsenet ophævedes ved udgangen af 
1851. Jeg har hørt ældre folk fortælle adskillige smuglerhistorier fra byens 
acciseboder. Folk havde en ustyrlig lyst til at drille og narre disse forhadte 
toldere, der havde deres gerning i de 4 diseboder. (Populær forkortelse af 
navnet acsiseboder eller konsumtionsboder), og det var særlig den meget 
ivrige, men ofte uheldige Peder Thorup, det gik ud over. Efter accisevæ-
senets ophør fik Thorup en lille stilling som postbud. Huset lod Thorup 
nedbryde og genopføre omkring 1850. Bygningen er typisk for 50’ernes

Småborgerhuse: Facaden og gavlene er grundmur, men i bagsiden står 
endnu det gamle bindingsværk fra gårdens opførelse kort efter branden i 
1744.

Efter P. Thorups død i 1872 solgtes bygningen til murer Claus Sørensen 
Holst, hvis enke i 1910 afhændede den til Anders K. Petersen. Bygningen 
ejedes 1921-28 af revisor Helstrøm. Den nuværende ejer er Ejnar Søren-
sen.
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Nørregade nr. 12 Nordlige,
større halvdel
af foregående.

Udskilt år 1803.

Tidl. ejer Anders Severin Jensen.
Nu Grenå Dampvæveri (udlejet).
Bygningen opført ca. 1900.
Matr. nr 174 a.

Den nordre og største del af ejendommen solgtes i 1803 til rebslager Chr. 
Erichsen. Skødet bemærkes at salget foruden Bygningen, omfatter hauge 
og toft, samt et linne-træ, som står inde i gaden. Det er en af de yderst få 
dokumentariske bekræftelser på, hvad jeg har hørt fortælle, at der i gamle 
dage på flere steder i Grenå på fortovene ud til gaden, (hvis man i det hele 
taget kan tale om fortove ved den tids primitive gader) virkelig voksede 
store træer. Det fortælles, at der f.eks. også stod træer på Storegade uden 
for buntmager Kirschner (omtrent ved nuv. Benzintorvet) og uden for det 
gamle apotek mod Storegade, hvor nu nøbmand Vogels butik ligger. Rebs-
lager Erichsen var svigersøn af rebslager Jens Rasmussen Bang (Lillegade 
14-16) og overtog senere svigerfaderens gård.

I 1812 skøde til chirurgus Frederik Wilhelm Schubert. Det var jo endnu 
i kirurgiens barndom, og mange af de kirurger, som praktiserede i de tider, 
var barberer, som havde fået et kursus i sårbehandling m.m., eller feltskæ-
rere, som havde deltaget i krige og der fået nogen uddannelse. Schubert 
var født i Danzig og kaldes i kirkebogen, da han i 1811 her i Grenå ægtede 
købmand Herbsts enke, for kompagni-feltskjær. Han har altså sandsynlig-
vis været med i Napoleonskrigene. I 1821 afhændede Schubert huset til 
toldbetjent P. A. Frandsen, hvis enke i 1859 solgte grund, gård og have 
samt tilligende toft til Anders Severin Jensen. Denne toft, der var på 2 à 3 
skp. land, strakte sig helt bagud til Rosengade, men bortsolgtes i 1890 til 
den på Østergade omtalte kreaturhandler J. A. Jørgensen. Den udgør nu en 
del af grundene på Rosengades vestside.

I 1900 skøde til Marius Andersen, der vist nok har ladet huset ombygge.  
1902 udlægsskøde til R. I. Christensen. 1914 udlægsskøde til apoteker Th. 
Thomsen. 1919 skøde til Grenå Dampvæveri. (Huset udlejet).



673

Nørregade nr. 14 En have til
ejendommen nr. 12, 

som bortsolgtes
og bebyggedes i 1883.

Opført af opsynsmand Jens Lystrup i 1883. 
Nuv. ejer fru Karen Løgstrup.
Matr. nr. 174).

I 1883 frasolgtes den nord for huset nr. 12 liggende have til arbejdsmand 
Jens Sørensen Lystrup, som straks lod opføre det nuværende rødstenshus. 
Lystrup blev få år efter kommunens opsynsmand. Denne bestilling var i 
1860’erne og til 1879 besat med Niels Ekvald. Efter hans død ansattes 
Søren Mogensen, som frasagde sig stillingen i 1887, hvorefter Lystrup til-
trådte. Uagtet han ikke havde nogen som helst faglig uddannelse, nåede 
han ved praktisk dygtighed og gode evner til at sætte sig ind i sagerne - i 
de 36 år, han virkede, at følge med i den store udvikling, som skete. Når 
man gennemlæser hans instruks forbavses man over det utal af pligter, som 
påhvilede ham, og som han faktisk besørgede til myndighedernes og bor-
gernes tilfredshed.

Efter Lystrups død i 1923 omdannedes stillingen til kommuneassistent, 
senere til gade- og vejinspektør, og besattes med Fr. Rathje, som i mange 
år havde virket her i Grenå som entreprenør ved brolægningsarbejder, klo-
akanlæg o.s.v., og som derfor var vel rustet til at blive Lystrups efterfølger. 
Med de fyldte 70 år søgte Rathje afsked fra 1. oktober 1948. Stillingen be-
sattes med hans mangeårige assistent, konstruktør Helmuth Madsen, som i 
1951 fik ansættelse som stadsingeniør.

I 1938 solgte Lystrups arvinger huset til produkthandler A. C. Løgstrup, 
hvis enke nu er ejer.
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Nørregade (Uden nr.) Ældste brandf. 1761.
Nr. 130.

Skipper P. Tårnøes gård.
Opført efter branden 

1744.

Fattiggårdens Have.
Fra 1842 til 1879 befandt byens næstældste fattiggård sig her.
Nu Arbejdernes Fællesorganisation.
Matr. nr. 175.

På denne grund lå langt tilbage i tiden en gård, som tilhørte Poul Jensen 
Cronbech. Han var byfoged i Grenå 1682-88. Han var stridbar og ikke 
elsket af befolkningen. Som det synes med god grund. Et vidne, Anna 
Eskildsdatter, erklærede på tinge nogle år efter hans afgang, at det var hen-
de i guds sandhed bevidst, at Cronbech, medens han var byfoged, handlede 
meget ilde, ulovligt, uskikkeligt og utilbørligt med borgerskabet, idet han 
lod dem slutte i bolt og jern, satte dem i Rådhuskælderen, trakterede dem 
ilde med hug og slag, sigtede dem på deres ære, alt uden ringeste årsag. 
Cronbech var ofte borte fra embedet på private rejser af unødig lang varig-
hed. Provst Ove Broch måtte engang som vidne bekræfte i retten, at en af 
disse rejser [til København og Norge] havde varet så længe, at Cronbechs 
hustru ikke havdet kunnet oppebie hans hjemkomst med at lade sig betjene 
i sin saligheds sag [altså altergang], men i hans fraværelse havde måttet 
bruge det højærværdige alterens sacramente alene.

Mest bemærkelsesværdig er en proces, som Cronbech måtte føre mod 
den mægtige herremand på Rugård, heksejægeren Jørgen Arnfeldt, som 
ulovligt havde frataget ham hans tienderet til Homå Sogns Korntiende. 
Processen strakte sig over flere år og førtes fra Cronbechs side med en 
gloende stædighed, som da også tilsidst fik sin fortjente belønníng, idet 
Højesteret i 1705 dømte Arnfeldt skyldig. I dommen blev det pålagt ham 1) 
at restituere Cronbech de omtalte tienderettigheder, 2) at udrede en bøde på 
100 rdl. til Vor Frelsers Kirke i København og 3) betale i sagsomkostninger 
500 rdl. [en i de tider uhyre sum, der repræsenterede værdien af 4-5 gårde].

Cronbech var barnløs, men hans hustru havde i første ægteskab flere 
børn, bl.a. en datter, som plejede forældrene omhyggeligt i deres alder-
dom. Cronbech omtaler hende med stor venlighed og indsatte hende til 
universalarving. Hans ejendele var nu kun få: Gården på Nørregade og så 
den omtalte tienderet, som Arnfeldt selv, til en begyndelse, forgæves havde 
budt ham 614 rdl. for. Begge var stærkt belånt. Processen mod heksejæge-
ren på Rugård havde slugt omtrent alt, hvad han ejede, så hvis han ikke ved 
højesteretsdommen var blevet tilkendt de 500 rdl. i omkostninger, havde 
han været ganske ruineret. Gården benævntes endnu i 1720 Poul Cronbe-
chs Gård, og har altså efter hans død tilhørt datteren. I 1739 nævnes som 
ejer skipper
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Peder Eriksen Salingboe
Han var født her i Grenå og tog borgerskab 18. januar 1723. Hans gård 
hjemsøgtes ligesom naboernes af branden i 1744. Herom forklarede han i 
retten en af de følgende tingdage med hiertens bedrøfuelse, angest og væ-
modighed, at hans og Jens Ginderups gårde var sammenbyggede og begge 
havde stråtag. Han anede ingen fare, forinden ilden allerede havde fat i 
hans forhus. Han var kirkeværge og havde nu ladet stiftsøvrigheden tilgå 
meddelelse om branden, hvis deri den anledning var noget at observere. 
Ilden havde omspændt hele forhuset i et nu, og han havde selv kun med 
livsfare kunnet få sin nogle og firesindstiuge år gamle hustrue salveret af 
fahre. Han fik på grund af ildens hastghed lidet eller næsten intet reddet, 
hverken af sit eget eller af kirkens inventarium. Da han kom tilbage efter 
at have salveret sin sengeliggende, gamle hustru, som tog en temmelig tid, 
søgte han at bierge kirkens penge,

ornamenter [d.v.s. prydelser] og reignskaber, hvad som han hafde og kunde 
fået reddet... Af den grund fik han kun lidet af sit eget bjerget af den guds 
velsignelse, ham var betroet, ja end ikke så meget, at de kunde hungersvale 
sig på, hvorudover han som en aldrende mand og hun som en ældgammel 
kvinde er kommen udi største nød og armod og uden medlidende christnes 
hjælp o.s.v. ikke kan reddes i deres armod.

I løbet af et par år fik Peder Salingboe dog en ny gård opbygget. Ved 
brandtaksationen i 1761 nævnes, at den har næstendels nye bygninger. Der 
er et forhus til gaden på 17 fag. Deraf er de 11 fag stuer, køkken og brøg-

Kirkeværge Peder Eriksen Salingboeis håndskrift i Grenå Kirkes regnskabsbog. Der står: 
»Den 7de Martj er bleven brendt af Kirkens Materialer. 4re Blye taufler vegtig 10 L.-Pd. 5 
Pd. - Blye søm ... 100 Søm. Legt søm ... 40 Søm.
 Greenåe, d. 4. May 1744.   Peder Eriksen Salingboe«.
(1 llis-pund er 16 pd. = 8 kg.)
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gers, 6 fag er lukket port og ladehus. Desuden er der et sidehus på 4 fag. 
Alt er tækket med strå. Taksationssummen er 270 rdl. I den nyopbyggede 
gård tildrog sig kort efter en begivenhed, som giver et lille bidrag til den 
tids kulturhistorie.

En selvmorders begravelse
Den 16. august 1746 havde en person ved navn Rasmus Casper hængt sig i 
Salingboes hus. Skipperen og 4 andre borgere var derfor tilsagt til at møde 
i Retten og afgive vidnesbyrd. Af deres udtalelser fremgik, at Casper uden 
tvivl havde været ved sin fornufts brug, da han hængte sig. Det var i pietis-
mens tid, og undladelse af at gå til alters i længere tid var en meget alvorlig 
og strafbar sag. På dommerens spørgsmål, om vidnerne vidste, hvor længe 
det var, siden Rasmus Casper sidst var til guds bord, svarede Salingboe, at 
for godt 3 år siden (5. april 1743) havde bemeldte Casper her i Grenå Kirke 
udstået kirkens disciplin, fordi han i længere tid ikke havde brugt alterens 
sakramente. Det vil med få ord sige, at han havde måttet stå frem på hir-
kegulvet, offentlig bekende sin synd og modtage en straffeprædiken med 
derpå følgende syndsforladelse, hvorefter han sammen med den øvrige 
menighed deltog i altergangen. I dommen udtaltes, at det må anses for be-
vist, at gerningen hverken var sket i sygdom eller raseri, men at afdøde har 
været hengiven til drukkenskab, og at han i de sidste 2 år ikke har været til 
guds bord. Altså kan han ifølge lovens pag. 897, art. 21 [d.v.s. Chr. V. Dan-
ske Lov af 1683] ikke begraves i kirkegård, men skal af natmanden henfø-
res og jordes, hvor det bliver anvist af 
øvrigheden, [altså omtrent som man 
nedgraver et selvdødt Kreatur]. Hans 
Boeslod er desuden hjemfalden til 
kgl. majestæt, hvis nogen er.

Hvor ængstelig man var overfor 
denne famøse selvmordsparagraf i 
Chr. V.s Danske Lov, fremgår af et 
andet eksempel: Et ekstraordinært 
retsmøde afholdtes 11. august 1740. 
Anledningen var, at en skipper, Søren 
Andersen Dolmer ved en ulykkelig 

Porthængsel fra en gård i Grenå (vistnok den-
ne), som  blev nedrevet sidst i 1870’erne, og 
hvis bindingsværk genopførtes på en mark 
mellem Havnevejen og åen (nu tilhørende fi-
sker J. P. Stephansen). Findes nu i Djurslands 
Museum. Størrelse 1:6.
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hændelse i - hårdt vejr var skyllet over bord og druknet, da han sad på 
rælingen for at forrette sin nødtørft. Hans slægtninge mødte i retten med 
vidner til ulykken og begærede et fingsvidne tilført protokollen om, at det 
dalig menneske ikke fortsætlig havde ombragt sig selv, således, at når hans 
legeme findes, det da kan blive begravet i kirken eller på kirkegården med 
en skikkelig begravelse med jordpåkastelse, som andre guds børn plejer at 
nyde.

I 1753 solgte Peder Salingboe gården. I skødet bemærkes, at han for 
nogle år siden havde ladet den genopbygge. Køberen var skipper Niels 
Rasmussen Fynboe. Han var en ung mand, men døde (druknede) efter få 
års forløb, hvorefter enken i 1756 giftede sig igen. Hendes mand, Peder Sø-
rensen Tårsøe, tog straks borgerskab som skipper og værtshusmand. Hans 
jagt hed Jørgen Scheel og var altså opkaldt efter herren til Grevskabet Se-
heel (nu Sostrup), som rimeligvis har lånt ham penge til køb af skibet. På 
sine ældre dage giftede skipper Tårsøe sig påny. Formedelst svaghed kun-
ne han ikke sejle og kom i yderst trange kår. Alt hans indbo pantsattes, og 
gården solgtes ved tvangsauktion i 1798, kort før hans død.

Køberen var Hans Rasmussen Møller, Søn af en meget velstående køb-
mand, Rasmus Møller på Storegade, hvis gravmonument endnu findes på 
Grenå Kirkegård og er afbildet heri. Han giftede sig samme år med Chri-
stiane Erichstrup, datter af mølleren på Søndre Mølle, og tog samtidig bor-
gerskab som skipper og købmand. Han solgte i 1807 gården til købmand 
Chr. Holm. Denne havde ejet en stor gård på Torvet, som kommunen i 
1805 havde købt og nedrevet. På grunden opførtes det nye rådhus. 

Holm solgte i 1817 gården til Johan Hansen. Det var i den meget van-
skelige tid med pengekrisen efter englænderkrigen og statsbankerotten. 
Køberen var en af datidens største pengemænd og storspekulanter. Han 
er omtalt udførligt i Bind B. Johan [egentlig Johannes] Hansen var født 
i Rudkøbing. Han begyndte sin løbebane i Grenå som bødkersvend hos 
en meget ældre, velhavende enke. Han giftede sig snart efter med hende 
og kom derved til penge. Johan Hansen forstod i en ganske ualmindelig 
grad at formere sit bo og at handle. Men i modsætning til de mange andre 
krigsspekulanter, som endte med at gå neden om og hjem ved letsindige 
ejendomsspekulationer, holdt Johan Hansen hovedet koldt og klart, så han 
vidste, hvad han gjorde. Han drev en omfattende kornhandel, indrettede 
maltgøreri og bryggeri og havde oart i skibe i søen. Han ejede gårde og 
huse rundt i byen og erhvervede ved en række dødsbo- eller tvangsauktio-
ner en meget stor del af byens markjorder. Gården her var selvfølgelig ud-
lejet, vistnok i mindre lejligheder, da Johan Hansen havde sit faste domicil 
i gården Søndergade nr. 5-7. Men onde tunger sagde om ham, at han ofte 
var lovlig smart for at bruge et meget mildt og moderne udtryk. Da han i 
1841 afgik ved døden, få år efter sin 25 år ældre hustru, mente overtroen 
fuldt og fast, at han gik igen og ikke kunne finde fred i graven. Hans hoved-
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arving var stedsønnen, den på flere steder her i bogen omtalte postmester 
Søren Schmidt. Fra brygger Hansens dødsbo solgtes gården på Nørregade 
i 1842 til Grenå Kommune.

Gården indrettedes til Fattiggård
Den ældste Fattiggård, som lå tæt herved på hjørnet af Markedsgade, var 
for lille og desuden meget forfalden. Her på Nørregade blev så byens Fat-
tiggård fra 1842 til 1879, da en ny, den nuværende Rosengården byggedes, 
østligst i gårdens store toft ud mod markerne, d.v.s. nuværende Rosengade. 
Dennes historie vil blive fortalt senere.

Bygningen til Nørregade var sikkert den samme gård, som skipper Pe-
der Ericksen Salingboe havde ladet opføre kort efter branden i 1744. Den 
bestod stadig af 17 fag egebingdingsværk, men havde nu tegltag og var om-
dannet til smålejligheder. Man kaldte dem fattigboderne (udtales fattigbue-
ren). Maler E. Hartmann, hvis fader i mange år var byens fattigforstander, 
af hvilken grund Emil ofte havde ærinde herned, beskriver den således: En 
lang lav egebindingsværksbygning med høj kampestenssokkel, beliggende 
helt ud til gadelinien, altså hvor Fattiggårdshaven nu ligger. Bygningen 
var inddelt i en række smålejligheder. De fleste bestod af en stue til gaden 
og havde til fælles afbenyttelse et stort køkken til gården. Stuerne havde 
lergulv, og køkkenet var brolagt med kampesten. Det lyder jo forfærdeligt 
i nutidsøren, men var ikke anderledes end man havde i næsten alle arbej-
deres og småhåndværkeres hjem i de tider. Da der senere blev trang til et 

Nørregade. I baggrunden nr. 16, tidligere P. Pedersen Damgård (nu Grenå Kommune). I for-
grunden Fattiggårdshaven. Her opbyggede Peder Eriksen Salingboe sin gård efter ildebran-
den i 1744. Bygningen var byens Fattiggård 1842-1879. Fattiggårdshave samt Rosengården 
ved Rosengade solgtes i 1947 til Arbejderens Fællesorganisation. Foto 1955.
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sygehus, indrettedes to af disse smålejligheder til sygestuer. Dengang var 
det kun de allermest arme og forladte mennesker, som kom på sygehus. 
Distriktslægen skulle tilse dem. Deres pasning besørgedes vistnok udeluk-
kende af de andre koner i Fattighuset som en ren barmhjertighedsgerning. 
Klejnsmed Poulsens hustru på Østergade havde akkord om at holde lagner-
ne til sygestuen i stand og vaske dem. Når der så kom en patient, gik der 
bud til mdm. Poulsen om et par lagener. Der var ingen økonom eller anden 
betjening.

Byen var, som man ser af foranstående beskrivelse vel forsynet med 
sygehus, og da amtet i 1857 var til sinds at fremskaffe et fælles sygehus 
for byen og amtet og i den anledning rettede en forespørgsel til borgerre-
præsentationen, vedtog de vise fædre efter forhandling med byens læger at 
svare, at fattigvæsenet allerede havde indrettet lokale i en af fattiggårde-
ne, som fandtes tilstrækkelig til de patienter, som toges under behandling 
for dettes regning. Kommunen føler ikke videre trang til at indrette noget 
sygehus, fordi de fleste familier, når det er muligt, helst lader de syge be-
handle i hjemmet.

Om livet i den gamle fattiggård har en mand, som tilbragte sin barn-
dom der, og som senere arbejdede sig frem til en god og anset stilling, 
nedskrevet nogle erindringer. Det er eskadronssadelmager Jens Frederik 
Berg i Århus, som var født i Grenå 6. august 1841 og døde i Århus 29. juni 
1922. Hans søn, håndværkshistorikeren, kontorchef i Industriforeningen i 
København, Rasmus Berg har i en erindringsbog, som han udgav i 1954 
som indledning benyttet nogle af faderens optegnelser.
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Jens Frederik Bergs
barndomserindringer

Den gamle sadelmager fortæller *)
Min fader, Rasmus Berg var bødkermester i Grenå og døde omkring 
l840[?]. Min moder hed Caroline Marie Berg, født Tolboe. Hendes fader 
var drejermester, og hos ham kan jeg huske, at jeg har færdedes meget. Det 
står nemlig tydeligt for mig, at der blev fremstillet en masse store og små 
ting, der blev sværtet, afpudset, blandet sammen og sammensat til rokker 
og garnvinder og på store læs kørt til markeder, der dengang var af betyd-
ning for mange håndværkere.

Efter hvad mine ældre søskende har fortalt, døde min fader, da jeg var 
5 år gammel. Noget tydeligt kan jeg dog ikke mindes derom. Fader var 
da kun 45-48 år **). Min moder med 7 børn stod efter min faders død 
ene og forladt. Der var ingen som helst midler efter ham. Vi fik bolig i 
den såkaldte Fattiggård på Nørregade i Grenå. Det var et stort et-etages 
bindingsværkshus, som slet ingen indgang havde fra gadesiden, men inde 
i gården var der flere indgange. Vor bolig kom til at bestå af en større stue, 
hvor der var et vindue og træloft med bjælker. Gulvet var af ler og ikke 
jævnt, det blev fejet med en lime og påstrøet sand efter fejningen. Foruden 
den nævnte stue var der et stort fælleskøkken, hvorfra forskellige døre led-
te til andre stuer for enkelte personer. Jeg husker således en ældre mand 
ved navn Didrik. Han var blikkenslager og hamrede og loddede kander og 
alt gammel skrammel ***). Han arbejdede og pustede med en blæsebælg 
samt en puster og sang: Didelumdei. Jeg tilbragte megen tid inde hos ham. 
I det store køkken var en åben skorsten, som man kunne se op igennem. 
På denne skorsten var der forskellige fyrsteder, så der kunne koges af flere 
på en gang ved hjælp af trefødder af jern, hvorunder der blev tændt ild, når 
gryden eller kedlen blev påsat. I stuen var der en bilæggerovn, i hvilken der 
blev fyret fra skorstenen i køkkenet.

Min moder gik på arbejde så at sige hver dag. Hun vaskede for folk og 
udførte også anden gerning for 24 skilling om dagen. Nogle af mine sø-
skende var hjemme hos os små børn, og jeg husker tydeligt, at der var flere 
senge i stuen og en vugge af træ af den gamle slags. Min yngste broder 

*) Indledningen er lidt forkortet. (C. S.).
**) Rasmus Berg døde 29. oktober 1845 og blev altså 57 år gammel. (C. S.).
***) Kobbersmed Diderich Perch var søn af kobbersmed Hans Perch på Storegade. Han var ikke helt
 normal og havde altid, når han viste sig på gaden, en flok drenge efter sig. (C. S.).
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Rasmus *) var ganske lille, derimod var mine to ældste søstre ude at tjene. 
Hvad min moder fik af byen eller kommunen er mig ikke klart, men en del 
må hun i hvert fald have fået for at kunne ernære sine børn, for hun var da 
ikke så sjældent hjemme og noget skulle der jo til til 5 børn. Efterhånden 
som jeg voksede til, skulle jeg også virke og tjene noget. Det første, jeg i 
den henseende mindes, var, at jeg gik på landet med en pose, til landsby-

er, som lå ganske nær byen, således Bredstrup, 
Åstrup og Dolmer. Jeg skiftede mellem disse 
byer og gik fra gård til gård og bad om lidt, 
og i reglen, ja jeg kan vel sige altid, havde jeg 
noget i posen, enten brød, gryn og undertiden et 
stykke flæsk. Jeg kan ikke huske, at jeg er kom-
men tomhændet hjem, og min moder tog også 
altid kærligt imod mig med det udråb: Du er 
en god dreng Jens Frederik. Mangen gang var 
det vanskeligt at komme ind i byen Grenå, for 
der skulle jo betales accise ved alle indgange af 
alt, hvad man førte med sig. Jeg husker som det 
var i går, at toldbetjenten er løben efter  mig og 
råbte: Jeg skal lære dig, din satans dreng, vil du 
komme her med posen, men i reglen blev han 
ked af at løbe og lod mig slippe, jeg havde jo 
heller ingen penge at betale med, og en skilling 

var jo altid den laveste takst.

Skolegang
Efterhånden som jeg blev større, kom jo skolegangen. Det var vist med mit 
syvende år. Skolen har jeg nu altid holdt meget af. Jeg kan ikke mindes, 
at jeg nogensinde har skulket fra den. Den rummedes i en lang bygning 
og havde tre benævnelser: Realskolen, borgerskolen og friskolen, hvilken 
sidste var min. I klasseværelset sad drengene på den ene side og pigerne 
på den anden, adskilte af en gang i midten. For enden af denne stod pulten, 
hvor læreren havde sin plads. Undervisningen bestod af bibelhistorie og 
katekismus, og de bøger, vi brugte, var små, så dem kunne vi hurtigt, efter 
at vi først havde lært at læse. Der var en bog, som hed Børnevennen, som 
kæreren læste op af for os, især når han var i godt humør. Så havde vi reg-
ning og skønskrivning. Fædrelandshistorie og geografi var der slet ikke tale 
om. Læreren forklarede os somme tider, hvor den eller den by lå på kortet, 
men ellers fik vi ingen besked om sådan noget. Skoletiden var altid 3 timer 
om dagen, og det var hele vor undervisning. Så lærte vi nogle salmer, som 
vi altid kunne udenad, da vi blev større.

*) Rasmus Berg var født 16. juli 1846, 8½ måned efter faderens pludselige død af indeklemt brok.
 (Grenå Kirkebog.)

Eskadronsadelmager Jens 
Frederik Berg, f. 1841 i Grenå,  

d. 1922 i Århus,
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Resten af dagen
Da jeg således havde den halve dag fri, skulle. den jo anvendes til en eller 
anden virksomhed. Jeg samlede ben og klude, og når der var torvedage, 
hvad der i reglen var onsdag og lørdag, var jeg den første, der stillede ved 
slagterens vogn for at få det job at gå rundt i gaderne og råbe, at der var 
fedt oxekød på Torvet til 4 skilling pundet. Derfor fik jeg selv 4 skilling. 
De penge, jeg på den og anden måde tjente, bragte jeg altid hjem til min 
moder, og om det end ikke var store summer, så hjalp alt jo til, og vi var 
altid glade ved at være hjemme i vor stue hos moder.

Om søndagen
kom de store søskende hjem, så vi alle var samlede og fik en kaffetår, som 
den gang blev lavet således, at en stor kedel blev sat på trefoden, og når 
vandet kogte, kom der bønner og cikorie på; så nok et opkog, og så blev 
kedlen sat ind på kakkelovnen, hvor påsætningen skulle synke, for den 
gang kendte man ikke til kaffeposer. Således gik tiden til mit elvte år, da 
indtraf det meget sørgelige, at vor i moder døde, også i en forholdsvis ung 
alder, ikke 50 år. Det var en tidlig morgen, jeg blev vækket af en anden 
kone i huset med det udråb: Jens Frederik, nu skal du op, din moder er so-
vet hen. Hvorlænge moder i grunden var syg står mig ikke klart, men folk 
i huset sagde, at hun havde slidt sig ihjel.

Ude at tjene
Efter moders død kom der jo en ny periode i mit liv; alle vi unge børn, vi 
var 4, blev udsat til folk for en lille betaling til vor konfirmation. Jeg kom 
således til sadelmagermester E. v. Seelen, hvor min broder Andreas alt var 
i lære, min søster Mathilde kom til at tjene, hvor husker jeg ikke mere, men 
jeg tror, at det var hos min onkel, drejermester Peter Funder Toldboe, mine 
to små søskende Ane og Rasmus kom ud på landet et par mil fra Grenå i en 
landsby, der hed Kni. Således blev vort hjem opløst.

Der opstod nu et helt andet liv for mig. Om morgenen op kl. 5 om som-
meren, straks til arbejde med at spidse tråde og bege dem, og det skulle gå 
rask, alt hvad vi havde for; når kl. var 8 skulle jeg i skole, og derover var 
ingen gladere end jeg. Derfor var det vist, at jeg fik en sådan lyst til alt i 
skolen, jeg kan tydeligt huske, at jeg i lange tider sad øverst, lige til min 
konfirmation. Om sommeren holdt arbejdet på værkstedet i reglen op kl. 
7, det vil sige, den var jo nærmere 8, inden mester sagde: Nu holder vi op. 
Så skulle man jo tro, at vor dagsgerning var endt, men det var langtfra, jeg 
skulle ned i gården og gøre rent hos svinene, vi havde nemlig altid 2 grise, 
som blev slagtet om efteråret. Når det var endt, skulle jeg ud at plukke grønt 
ien stor pose, det var græs og brændenælder, der kom i en stor tønde med 
vand på, det skulle stå, til det var blevet surt, så var det et fortrinligt svine-
foder. Dernæst skulle jeg passe børnene, vugge dem og synge for dem. Om 
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vinteren havde vi en anden arbejdstid, 
vi begyndte da, såsnart vi kunne se om 
morgenen og blev ved til kl. 10 om afte-
nen og  holdt ikke op, før vægteren sang 
sit: Hov vægter, klokken er slagen 10, 
nu er det på de tider, man føjer sig til 
sengs, vær klog og snild, vogt lys og ild. 
Efter en så lang arbejdstid var jeg, barn 
som jeg var, træt og faldt straks i søvn.

Således gik den ene dag efter den 
anden, kun med den forskel, at efter-
hånden som jeg kunne bestille noget, 
blev jeg af mere betydning for meste-
ren, og han udnyttede jo også fordelen 
ved at have et fattigt barn, som han fik 
betaling for, og som tjente langt over 

den udgift, han havde for min føde og klæder. Føden, ja efter den tids skik 
og brug kunne den måske nok. kaldes god, og jeg påstår heller ikke andet, 
kun var frokost og aftensmad alt for ringe, det vil sige, vi fik tre halve styk-
ker smørrebrød til morgen og ligeledes til aften, det ene stykke var med 
smør til kaffe eller the, de andre to var der noget pålæg på. Ganske vist 
blev det sagt os, at vi kunne forlange mere, men bad vi derom, fik vi altid 
den bemærkning, at det var svært, som vi kunne spise, og vi fortjente det 
ikke o.s.v. Sådan noget blev vi jo kede af og forlangte det sjældent. Min 
broder Andreas, der var 5 år ældre end jeg, var allerede vidt fremskreden 
i sin lære, og af og til fik han jo nogle drikkepenge og tjente desuden lidt 
ved søndagsarbejde for mesteren, så han stak af og til et par skilling til 
mig, og dem anvendte jeg til at købe mig et surbrød, som jeg satte til livs, 
når jeg kom i byen. Helst ville jeg have noget puddersukker til at komme 
imellem. Klæderne, ja dem var det ikke meget bevendt med. En bluse, et 
par benklæder og et forklæde af grønt lærred var den daglige påklædning, 
både sommer og vinter, og søndagstøjet - ja det var trøje og vest, der afløste 
forklæde og bluse.

Søndag eftermiddag
fik jeg som regel udgangstilladelse, og da var det helt oplivende at komme 
til min onkel drejer Tolboe *). Der havde vi børn for det meste vort hjem, 

En gammel morlille med spinderokken. 
Foto ca.1870.

*) Onkel var drejer, senere værtshusholder Peter Funder Tolboe på Lillegade. C. S.
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og vi var glade for at være der. Onkel tog altid mod mig med det udråb: 
Goddag Jens Frederik Berg, søn af Bødker Rasmus Berg, min kødelige 
søstersøn. Han havde børn på vor alder, og der var altid livligt i huset. Der 
var nemlig en slags beværtning, hvor der kom mange folk, for hvem der 
blev skænket snaps og øl for betaling. Om han havde ret dertil, står mig 
ikke klart, men han handlede ellers med piber, rokker og en masse drejerar-
bejde, rejste til alle markeder, hvor han opslog sit telt og kom mange gange 
hjem efter at have solgt det hele.

I øvrigt skal bemærkes, at vi hos min mester arbejdede ved et eneste 
tællelys om aftenen. Det skulle pudses meget ofte, og det var altid min 
bestilling. I den unge alder, jeg havde, kunne det jo hænde, at jeg faldt i 
blund ved læsningen af mine lektier, for dem måtte jeg altid læse i den sene 
aftentime. Når lyset så var bleven for mørkt, blev der råbt: Puds lyset din 
knægt, ledsaget af et dask på øret, hvis man opdagede, at jeg nikkede. Ved 
et lille firkantet bord, en disk, sad mester, svend og min broder og jeg og 
syede, og der blev syet den gang med begtråden, så det havde klem. Det 
gjaldt jo altid om, hvem der kunne komme først, thi om aftenen var arbej-
det som regel ens.

Således gik der 3½ år til min konfirmation. Om det var for min dygtig-
hed eller for min alder, husker jeg ikke bestemt, men det må vel snarere 
være alderen for jeg var jo over 14½ år og var en af de øverste på kirke-
gulvet.

Læreår
Hermed slutter Frederik Bergs egne optegnelser. Hos sadelmager Ernst v. 
Seelen (se Bind B) fortsatte han så efter konfirmationen som lærling og 
gjorde senere svendestykke. Derpå fulgte de sædvanlige svendevandringer 
fra by til by efter den gamle ’zünftige’ skik med geskænk fra svendene på 
de forskellige værksteder, og efter tilbagekomsten aftjening af værneplig-
ten, som foregik ved 3. dragonregiment i Århus. Kort efter udbrød krigen, 
og Berg måtte med. Efter fredsslutningen giftede han sig i slutningen af 
1864 og nedsatte sig som sadelmagermester i Århus, hvor han levede re-
sten af sit Liv.

Efter dette indskud med uddrag af en fattiggårdsdrengs barndomserin-
dringer optages tråden igen.

En ny Fattiggård opføres
Hen i 70’erne var man klar over, at Fattiggården ud til Nørregade havde 
overlevet sig selv. Da man derfor i 1878 skulle til at låne penge til opførelse 
af en arrestbygning på Torvet, vedtog byrådet, at man ville se at opnå et så 
stort lån, at der samtidig kunne bygges en ny Fattiggård. Den opførtes på 
den store toft ud mod markerne, som hørte med til den gamle Fattiggårds 
grund og blev taget i brug 1879. Opførelsessummen beløb sig til 13.130 kr. 
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Efter at den nye bygning var færdig, blev den 
gamle nedbrudt, og grunden udlagdes til have. 
Det var ikke alene en fuldstændig forandring 
i lokalemæssig hensende, men også i admini-
stration og virkemåde. Der ansattes en økonom 
og udfærdigedes en meget udførlig instruks for 
denne. Instruksen var i virkeligheden et regle-
ment for hele institutionen.

Den først antagne økonom var den hidtilvæ-
rende markmand Niels Ekvald, som imidlertid 

døde et par måneder efter. Han afløstes af skræder R. C. Tvenstrup, som 
viste sig at være ganske uegnet, og derfor afskedigedes. Endelig ansattes 
så i juli 1880 skomager Hans Licht. Det var den rette mand med en rolig 
og bestemt optræden og et omgængeligt væsen. Og hvad mere var, han 
havde en hustru, som efter alle samstemmende udsagn var den helt ideel-
le økonoma. Madam Licht var afholdt af beboerne, for ikke at bruge det 
gamle hæslige navn lemmerne, og havde samtidig evnen til på en venlig og 
stilfærdig måde at opretholde den husorden, som jo nødvendigvis måtte til 
i en så stor institution.

Licht beholdt pladsen, indtil han i 70 års alderen søgte afsked pr. 1. no-
vember 1908. Som hans efterfølger ansattes blikkenslager Otto Mortensen. 
Han erhvervede det samme gode omdømme som forgængeren og fratrådte 
efter ansøgning 31. december 1923. Et par år var derefter Rich. Udsen øko-
nom og efterfulgtes i 1928 af tilskærer M. Jensen, som forblev der, indtil 
institutionen ophævedes.

Reglementet for det daglige liv på Fattiggården fremgår i hovedsagen af 
en instruks for økonomen af 18. september 1879 med senere mindre tilfø-
jelser og ændringer og et reglement for Fattiggården af 5. september 1893, 
ligeledes med senere ændringer i mere tidssvarende og human ånd, senest 
i 1929. I 1934 skiftede Fattiggården navn, idet byrådet efter indstilling fra 
socialudvalget vedtog en ændring til ’Den kommunale Plejeanstalt’, popu-
lært kaldet Rosengården, formentlig inspireret af gadens navn.

Endelig, da de gamle former for social hjælp og understøttelse omkring 
1940 var helt forladt i henhold til de nye sociallove, vedtog byrådet at af-
hænde Rosengården, hvis et tilfredsstillende bud kunne opnås. I henhold 
hertil solgtes bygningen med hele den tilstødende have ud mod Nørregade 
i 1946 til Arbejdernes Fællesorganisation for en sum på 65.000 kr. Byg-
ningen er foreløbig udlejet i smålejligheder og enkeltværelser.

På grundlag af de nævnte instrukser og reglementer, som findes aftrykt 

H. Licht, 
økonom på Fattiggården 1880-1908.
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i de forskellige årgange af ’Grenå Kjøbstads Vedtægter og Forhandlinger’, 
gives her en kortfattet fremstilling af det daglige liv på Fattiggården ved 
Rosengade. Den er i hovedsagen formuleret efter en aviskronik af red. Ing-
vard Olsen og danner på en måde en fortsættelse - dog af mere dokumen-
tarisk art - af sadelmager Bergs barndomserindringer om livet i den ældre 
Fattiggård ved Nørregade.

Træk af livet
på Fattiggården i Rosengade 1879-1941
For et lille århundrede siden bestod der her i landet ikke anden lovgivning 
om understøttelse af de dårligst stillede end den gamle fattiglovgivning fra 
1799 og 1803 og en lille lov af 1856 om frie fattigkasser. Nogle af de mid-
lertidig fattigforsørgede fik af disse kasser udbetalt små pengebeløb, men 
fattigkasserne, der oprindelig var bygget på frivillige bidrag, kunne kun 
hjælpe få og var kun beregnet på dem, der var kommet i rent øjeblikkelig 
nød af væsentlig tilfældige årsager, medens hovedparten af de fattige, i alt 
vel omkring 25.000 mennesker, anbragtes varigt på stiftelser, fattiggårde 
og fattighuse, på hvilke behandlingen dog var bedre end i endnu tidligere 
tid.

I 1891 ændredes fattiglovgivningen
og selvom den i mange henseender beholdt sit gamle præg, bød den dog på 
visse forbedringer, der skaffede, om man så må sige, mere ordnede forhold 
på dette område, og gennem reglementer og påbud fra statsmagtens side gen-
nemførtes nye og faste regler for ophold og forplejning på fattiggårdene.

Fattiggården ved Rosengade. Opført 1879, afhændet 1946. Foto 1955.
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Som nævnt i indledningen vedtog Grenå Byråd i 1893 et sådant regle-
ment, som stadfæstedes af Indenrigsministeriet. Det siges deri, at fattiggår-
den i Grenå er den forsørgelsesanstalt, i hvilken kommunen kan anbringe 
sådanne fattige, som ikke er egnede til at understøttes i deres egne hjem, 
idet der dog også midlertidigt kan indlægges børn, indtil de kunne anbrin-
ges i pleje, samt husville og trængende personer, som er blevet antruffet 
uden erhverv eller subsistensløse. Personer, som ved uforligelighed, do-
venskab, drikfældighed eller anden uorden gav anledning til forstyrrelse, 
måtte dog kun i nødstilfælde indlægges på fattiggården, og de skulle da 
holdes fuldstændig afsondrede fra børn og værdige trængende.

Fattiggårdens ledelse
Maksimalbelægningen var fastsat til 34 personer og måtte ikke overskri-
des, og hver stue skulle være påmalet oplysning om, hvor mange personer, 
den var bestemt for.

Fattiggården blev ledet af en af byrådets fattigudvalg ansat gift økonom. 
Af dennes pligter kan nævnes, at han skulle overvåge ro og orden, derunder 
at Beboerne stod op og gik i seng i rette tid, samt at ild og lys blev slukket 
kl. 9 om aftenen. Han skulle endvidere anvise de arbejdsledige arbejde og 
påse, at de udførte dette med flid og orden, foretage uddeling af brændsel, 
sørge for lemmernes badning og renholdelse og deres forsvarlige og or-
dentlige beklædning samt besørge deres vask og bespisning.

Fattiglemmernes arbejde
Det kunne pålægges de af fattiggårdens beboere, som var skikkede dertil, 
at deltage i forefaldende såvel inden- som udendørs arbejde på gården, 
ligesom de var pligtige til også uden for denne at udføre ethvert til deres 
evner og kræfter svarende arbejde, som pålagdes dem af fattigudvalget, 
uden vederlag. De kunne dog ikke udlejes til private imod deres vilje, men 
af den ved arbejdet for private for kommunen indvundne fortjeneste kunne 
udvalget godskrive de personer, som ved flid og god opførsel havde gjort 
sig fortjent dertil, indtil en femtedel, som de derefter måtte bruge efter eget 
ønske, dog ikke til køb af spirituøse drikke uden særlig tilladelse hertil i 
hvert enkelt tilfælde.

Hvad angår de på gården anbragte børn skulle såvel økonomen som 
hans hustru med sørge for disse og holde dem til flid, orden og renlighed. 
Børnene skulle, så snart de havde nået den skolepligtige alder, til stadighed 
søge skolen, og i den tid, der blev tilovers efter lektielæsning, skulle de 
beskæftiges med passende håndarbejde, idet der dog også skulle gives dem 
lejlighed til den fornødne bevægelse i fri luft.

Husorden
Enhver på fattiggården skulle rette sig efter den fastsatte husorden. Som 
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nævnt måtte ingen forlade gårdens grund uden økonomens tilladelse, men 
som regel skulle de have udgangstilladelse på søn- og helligdagsefter-
middage, hvorimod sådan tilladelse ikke gaves på søgnedage uden særlig 
grund, og personer, om hvilke man med sikkerhed vidste, at de ville opføre 
sig usømmeligt eller søge at skaffe sig brændevin, måtte der overhovedet 
ikke gives udgangstilladelse.

Fra 1. marts til 30. april og fra 1. september til 31. oktober stod man 
op kl. 7. Fra 1. november til 28. februar kl. 8, og i de fire sommermåneder 
kl. 6, hvorefter enhver redte sin seng og vaskede sig. I sommerhalvåret gik 
man i seng kl. 10 og i vinterhalvåret kl. 9. Tobaksrygning var kun tilladt 
til bestemte tider, og ingen måtte være i besiddelse af spiritus uden efter 
særlig tilladelse. 

Disciplin
Skulle nogen af fattiggårdens beboere vægre sig ved at udføre det dem af 
økonomen anviste arbejde, skulle han udføre det skødesløst eller efterla-
dende eller gøre sig skyldig i nogen iorden eller forstyrrelse af fattiggår-
dens fred eller endog i trods og opsætsighed, skulle økonomen formane 
ham til at gøre sin pligt, men frugtede sådan en formaning ikke, kunne han 
anvende de til hans rådighed stående disciplinære midler, såsom nægtelse 
af udgangstilladelse, af tilladelse til tobaksrygning eller til ekstraforplej-
ning, arbejde i fritiden eller arbejde under afsondring fra de andre beboere. 
Indespærring måtte kun bringes til anvendelse som nødmiddel, hvor sådant 
udkrævedes for at forebygge voldsomheder og sikre orden på fattiggården, 
men i øvrigt kunne for disciplinære forseelser, begåede af beboerne, af 
fattigudvalget med samtykke i hvert enkelt tilfælde af politimesteren idøm-
mes straf af hensættelse i fængsel eller til tvangsarbejde, dog ikke udover 
et tidsrum af 6 måneder. Skulle noget barn vise trods eller genstridighed 
eller trods gentagen formaning gøre sig skyldig i grove uordener, uren-
lighed, ulydighed, usandfærdighed el. lignende, var økonomen berettiget 
til at anvende tvang, derunder også legemlig revselse, dog kun inden for. 
passende grænser.

Kirkegang m.m.
De voksne fattige skulle opfordres til flittigt at besøge kirken, og de ukon-
firmerede børn over 12 år skulle vænnes til kirkegang. Endvidere skulle ef-
ter nærmere anvisning af den præst, hvem sjæleforsorgen for fattiggårdens 
beboere påhvilede: Økonomen eller hans hustru, hver søn- og helligdag 
læse en prædiken for de af beboerne, der ønskede sådant. Det kan endvide-
re nævnes, at det ikke var livsvarigt at komme på fattiggården, idet enhver, 
når vedkommende erklærede at kunne ernære sig selv, og der var sandsyn-
lighed derfor, af fattigudvalget kunne få tilladelse til at fraflytte gården.
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Beboernes føde
Beboerne skulle have en god, forsvarlig og sund føde i lighed med almue-
folks almindelige levevis i byen, og det kunne også tillades dertil skikkede 
beboere at sørge for deres egen bespisning.

I følge det udstedede bespisningsreglement gaves der daglig 5 måltider, 
nemlig davre, frokost, middag, midaften og nadver. De to første og de to 
sidste måltider var ens fra dag til dag og bestod for davrens vedkommende 
af ½ pund brød med ½ pot varm skummet mælk eller øl efter frit valg og 
for frokostens af en mellemmad med margarine, medens der til midaften 
gaves halvanden mellemmad og til nadver byggrynsvandgrød med mælk. 

Middagsmaden varierede indenfor en uge og bestod om søndagen af 
okse- eller kalvekødsuppe med gryn og kartofler eller risengrød med kød-
efterret og stuvede kartofler. Om mandagen af byggrynsvandgrød med 
mælk og stegt flæsk eller frikadeller. Om tirsdagen af kålsuppe med gryn, 
kartofler og kogt flæsk. Om onsdagen af vælling eller grynsuppe med sirup 
og derefter klipfisk med dyppelse. Om torsdagen af ærtesuppe med kartof-
ler og derpå plukfisk. Om fredagen af byggrynsgrød i mælk og kogt flæsk 
med stuvede kartofler. Om lørdagen øllebrød og pandekage.

 
Økonomen
havde bolig på fattiggården, bestående af køkken, vaskehus og to værelser 
samt brug af fattiggårdens have og fornøden medhjælp af de på gården ind-
lagte personer til madlavning, vask og rengøring m.v. Herudover oppebar 
han for bespisning 55 øre daglig for hver af de 10 første personer og 45 
øre for hver person herudover samt 55 øre for syge, som efter lægens ordre 
skulle have særlig kost. For børn under 5 år var betalingen kun det halve 
og for pattebørn intet.

For Vasken vederlagdes han med 25 øre for et par lagner, 12 øre for en 
skjorte, særk, uldtrøje eller lignende og 5 øre for et pudebetræk, håndklæde 
eller halstørklæde eller for et par strømper eller lignende, alt dog kun for 
personer, der var midlertidigt indlagte på Fattiggården, medens han intet 
fik for de fast indlagte lemmers vask.
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Nørregade nr. 16 Ældste brandf. 1761.
Nr. 131.
Skipper

H. Pedersen Lindberg.

Tidl. P. Pedersen Damgård.
Nu Grenaa Kommune.
Matr. nr. 176.

Yderst på Nørregades østside lå i gammel tid som nærmeste nabo til Nørre- 
eller Åstrup-Port en gård, der ejedes af Rasmus Nielsen Annebo, som også 
ejede et sted længere mod syd på Nørregade (nuv. nr. 6-8). Han var ejer ved 
branden i 1744. Men gården er vist nok genopført af skipper Peder Hansen 
Lindberg, som var ejer i 1753. Ved brandtaksationen i 1761 ejedes gården 
af hans søn Hans Pedersen Lindberg. Det var en 3 længet gård. Deraf var 
et teglhængt 10 fags stuehus udelukkende til beboelse, et sidehus til køk-
ken o.s.v. og et tværhus øster i gården var lade, fæhus og lukket port. Det 
er uden tvivl denne 10 fags tværbygning, som nu i sommeren 1955 blev 
nedbrudt, og som altså har været ca. 200 år gammel. 

I 1781 fik sønnen, skipper Peder Lindberg borgerskab og overtog går-
den. Som alle skippere var han jævnlig ude på lange rejser, og konen måtte 
så på egen hånd forestå alt, hvad der hørte med til hjemmets og gårdens 
daglige drift. Men rejsen kunne strække sig over et år eller mere, så hustru-
en kunne være nødt til også at foretage meget store og indgribende dispo-
sitioner. F.eks. er der i pantebogen fra 1783 indført et pantebrev, hvori hun 
til en tvingende nødvendig udbetaling måtte optage et lån på 100 rdl. og til 
sikkerhed pantsætte gården. 

Den østre længe af skipper Peder Hansen Lindbergs ca. 1750 opførte gård, som nu i 1955 
er nedbrudt med henblik på gadeudvidelse. Foto 1955.
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Peder Lindberg døde i begyndelsen af århundredet. I 1805 solgte enken 
gården til madam Christiane Langballe f. Morville. Hun var enke efter Sø-
ren Langballe, forpagter på Gersdorffslund. De havde en tid ejet og beboet 
gården på Torvet, hvor nu købmand Ove Vogel bor, men havde solgt den 
til apoteker Dahl, som flyttede apoteket fra Søndergade derhen. Madam 
Langballe døde efter kun et par års forløb, og gården var så i tiden 1807-16  
som så mange andre Grenå ejendomme i disse ulykkelige kriseår på en hel 
række krigsspekulanters hænder. I adskillige tilfælde nåede disse ejere end 
ikke at få udskrevet skøde på ejendommene. Således står der i pantepro-
tokollen i 1807 ved et ejerskifte: Dette skøde findes ikke indført i pante-
protokollen. Ved et andet i 1811: Brødrene Kiersgård ejer gården, men har 
ingen tinglæst skøde. Det hele giver et typisk billede af denne forvirrede 
tids forhold, der på mange måder minder om de to tilsvarende perioder 
i vort århundrede. I 1816 ejedes og beboedes gården af købmand Søren 
Hingelberg. Han solgte den til skibskaptajn og dannebrogsmand Peter Fr. 
Ohm, som var gift med byfoged Behrs datter Lise. Han blev toldkontrollør 
i Foldingbro og rejste fra byen i 1820. Gården solgte han til 

Niels Nielsen Lund
f. 1774, d. 2. november 1858. Han havde været forpagter af Søndre Mølle, 
mens den hørte til ejerne af Hessel. Da den i 1816 solgtes til møller Jens 
Peder Rødkjær, ophørte forpagtningen, og Lund flyttede til Grenå og blev 
småhandler. 

Tillige blev han 

Nørregade. Yderst på venstre side nr. 16 (tidligere P. Pedersen Damgård). Derpå følger den 
forhenværende Fattiggårdshave. Foto ca. 1920. (Stender. Eneret).
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Opsynsmand ved befordringsvæsenet
Der var dengang ingen postforbindelse for personer fra Grenå til nabobyer-
ne. Enhver, der ville foretage en rejse, måtte selv skaffe sig befordring. Det 
var en stor ulempe. Som følge deraf oprettedes her, som i andre købstæder, 
i henhold til kgl. forordn. af 6. november 1810 vognmandslaug, hvori en-
hver, som havde heste og vogn, var pligtig at indtræde. Laugets medlem-
mer skulle så efter tur - når det forlangtes levere befordring til de i forord-
ningen fastsatte, ikke særlig høje takster. Der ansattes en opsynsmand, som 
havde pligt til at holde regnskab med, hvem der stod for tur og at tilsige 
vedkommende. Desuden skulle han opkræve betaling for turene og deraf 
betale lejen til den, der havde udført kørselen. Af betalingen indgik en vist 
part i befordringsvæsenets kasse. 

Det var en foranstaltning, som næsten alle de kørepligtige var gnavne 
over. De søgte derfor ved allehånde udflugter og påfund at unddrage sig 
denne pligt. Det kunne ske, at opsynsmanden kunne henvende sig til 3-4 af 
dem, der stod for tur, inden det lykkedes ham at fremskaffe en vogn. Folk 
betalte faktisk af og til hellere den i loven fastsatte mulkt for nægtelse, end 
de udførte turen. Ens heste kunne være trætte af markarbejde, ens karl var 
optaget af andet arbejde o.s.v. Det gav anledning til mange retssager.

Apoteker Dahl var den første, som fik udnævnelse til bestillingen som o)
psynsmand ved befordringsvæsenet. Foruden at give en lille indtægt må det 
til en begyndelse have været anset som en æresbestilling. Apotekeren blev 
snart ked af alt det vrøvl og de mange retssager (se Bind B) og frasagde sig 
hvervet. Det gik over til murer og altmuligmand Søren Ask Svendsen, efter 
hvem altså Niels Lund i 1831 overtog bestillingen. Efterhånden gik plig-
ten ind i de kørepligtiges bevidsthed, og vrøvlet ophørte. Senere oprettedes 
fast kontrakt med en postkrontrahent, som overtog pligten og retten til at 
befordre rejsende til nabobyerne. Men så forandredes forholdene. Nu var 
der faktisk forskellige folk, der havde køretøjer, som gerne mod betaling 
lod sig leje til at udføre ture og altså derved gik kontrahenten i bedene. Som 
følge deraf måtte opsvnsmanden skride ind. Niels Lund averterede derfor 2. 
februar 1850 i Grenå Avis, at han på given anledning må bekendtgøre, at: 
Købmand Th. Meiniche her i Grenå af generalpostdirecteuren er overdraget 
al kørsel her fra stationen og derfor er eneberettiget til at afgive befordring. 
Ethvert indgreb i hans lovlige rettighed vil blive straffet efter anordningen.

I 1858, kun få måneder før sin død, tilskødede Niels Lund gården til sin 
søn, urmager Chr. Lund. Bestillingen som opsynsmand ved befordrings-
væsenet overgik til en anden søn, Andreas Lund, som tillige var vinkel-
skriver og pengeudlåner, men som gik fallit 1871. Af Lunds børn var den 
mest kendte sønnen Frederik Chr. Lund, som var boghandler, kæmner og 
kollektør for Tallotteriet. Han døde meget ung, men hans enke fortsatte 
boghandelen og drev den i 52 år under det kendte firmanavn F. C. Lunds 
Enkes Boghandel.
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Efter urmager Chresten Lanng Lunds død i 
1868 tilfaldt gården hans søster Bolette Frede-
rikke Lund, efter hvem den i 1874 ved auktion 
solgtes til gårdejer P. Pedersen Damgård i Åls-
rode. Han lod kort efter den gamle gårds forhus 
nedrive og ombygge. Gården og dens betyde-
lige jorder bestyredes en årrække af hans fader 
Peder Larsen, som var født 1813 i Martofte på 
Fyn. Der havde han haft en lille gård, men ud-
vandrede i 1840 sammen med et par naboer til 
Grenå egnen, hvor de udførte et stort pionerar-
bejde ved opdyrkning af en temmelig ufrugtbar 
hedeegn til frugtbart agerland. Peder Larsen 
købte for en ringe pris gården Damgård, be-
liggende i det, som man dengang kaldte Homå 
Hede. Det var altså en delvis uopdyrket hede-

egn med stenede og lyngklædte jorder. Ved stenenes bortrydning og rigelig 
tilførsel af mergel forvandledes jorderne i tidens løb under Peder Larsen 
og hans sønners og svigersønners kyndige behandling og flittige hænder 
til frugtbare marker, som gav rig afgrøde, og som nu benævnes Sønder 
Homå. Peder Larsen drev landbruget her i Nørregade en række år. Efter 
hans død flyttedede Peder Pedersen sidst i 90’erne selv til Grenå og afhæn-
dede Damgård til sønnen Frede Pedersen.

P. Pedersen Damgård
f. 1846, d. 12. august 1928 var i en lang årrække en af Grenå egnens be-

tydeligste mænd og kunne i sin alderdom se 
tilbage på et offentligt virke så omfattende 
og frugtbringende som få. Kun 22 år gammel 
overtog han faderens gård i Homå Sogn og ind-
valgtes tre år senere i Vejlby-Homå Sogneråd, 
hvis formand han blev få år efter.

I årenes løb blev der kaldt på ham fra mange 
sider, og han påtog sig gerne de mange offentli-
ge hverv, som efterhånden betroedes ham. For 
at nævne nogle af de vigtigste: Han var virk-
som ved etablering af jernbanen Grenå-Ran-
ders, medstifter og formand i Sønderherreds 
Hesteavlsforening. Han var en ivrig agitator for 
oprettelse af Grenå Andelsslagteri og i mange 
år dets formand. Han var medlem af udvalget, 
der fik banesagen i Nørreherred i sin hånd og 
var senere blandt bevillingshaverne.

Urmager Chr. Lund,
f. 1812, d. 1868.

Gårdejer
P. Pedersen Damgård,

f. 1946, d. 1928.
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Politisk tilhørte Pedersen Damgård fra første færd partiet Venstre. Han 
var gift med Chr. Bønløkkes datter og var i mange år en af Bønløkkes stil-
lere. Kredsens senere, mange årige folketingsmand N. Pedersen Nyskov 
var hans broder. Pedersen Damgård var i 1874 en af de aller virksomste ved 
stiftelsen af Grenå Folketidende og bladets ivrige støtte i de første, meget 
trange år. Efter at være flyttet til Grenå valgtes han af Venstre til medlem 
af byrådet, hvor han havde sæde 1906-21 og var et meget virksomt og 
indflydelsesrigt medlem. Endelig var han i sin alderdom med til at stifte 
Djurslands Landmandsbank, i hvis ledelse han indtrådte som landbrug-
skyndig direktør. Men her manglede han, den ellers klart seende og i alle 
livets tilskikkelser selvtænkende mand, den rent faglige uddannelse og var 
henvist til at stole på andres indsigt og redelighed. Det glippede altså. Ban-
kens sammenbrud kom som et uhyre tungt slag for ham. Som en skuffet 
og slagen mand trak han sig ud af det offentlige liv og levede sine sidste år 
meget afsondret.

I 1918 fik sønnen Frede Pedersen skøde på gården, som i 1932 efter 
hans død overgik til hans enke fru Kirstine Pedersen, hvis arvinger i 1955 
solgte gården til Grenå Kommune. Formålet med købet var bl.a. en til-
trængt omlægning af det meget farlige gadekryds mellem Bredgade og 
Nørregade. Et par fag af bygningen blev nedrevet, baghuset og sidehuset 
ligeså, og den store have omdannedes til parkeringsplads.

`
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Nørregade nr. 18 Brandtaks. 1801.
Comsumtions

betienter boen ved
nordre port.

Nørreports Konsumtionsbod solgtes 1853.
Ombyggedes ca. 1915 af kirkegårdsgraver Hans Paulli.
Matr. nr. 117 a.

Her har fra ældgammel tid (d.v.s. ca. 1675) den fjerde af byens konsumti-
ons- eller acciseboder ligget. I Grenå Bys Historie Bind A er givet en ud-
førlig fremstilling af hele accise- og konsumtionsvæsenets historie, navnlig 
som det formede sig heri Grenå. Her skal kun gives en ganske kort oversigt 
over denne institution.

Konsumtion og accise
var forbrugsafgifter, som opkrævedes af visse varer, når de indførtes i 
købstæderne. I begyndelsen var det navnlig på udenlandske varer og på 
de såkaldte 4 specier (d.v.s. vin, brændevin, tobak og salt). Disse afgifter 
begyndte som en lille midlertidig foranstaltning i 1657 under en finansiel 
nødstilstand på Frederik Ill’s tid. Men de udviklede sig med rivende hast, 
kom til at omfatte flere og flere varer og objekter og blev ret hurtigt en 
permanent ordning. Ved hovedindkørselsvejene til kødstæderne anlagdes 
porte - i mindre byer kun en bom eller et led - og ved siden deraf en lille 
bod, hvor afregning kunne finde sted og afgiften betales. For at hindre ind-
smugling uden om portene opkastedes diger eller gravedes grøfter uden om 
byerne på alle sider. Her i Grenå dannede åen en naturlig sydgrænse. Mod 

Nørregades konsumtionsbod. Boden bestod dog oprindelig kun af den nordre halvdel af 
dette lille hus. Resten er tilbygget senere. Foto ca. 1915.
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nord opkastedes et konsumtionsdige, som gik fra Vesterport ved Lillegade 
til Nørreport ved Nørregade. Resten heraf er Grønlandsstien. Derfra gik 
det videre østen om byen til Østerport eller Bredstrupport vist nok stadig 
som et dige. Om grænsen mod øst fra Østerport til åen har været et jorddige 
eller en grøft, er jeg ikke i stand til at afgøre. Formodentlig har det været 
en grøft. Mod vest gik - fra Vesterport til åen - en grøft, den senere Ski-
dengrøft eller Muddergrøft, som lå ca. 100 m syd for nuværende Vestervej, 
nøjagtig hvor nu Bøgealléen ligger.

Konsumtionen opkrævedes i begyndelsen ved kongens egen foranstalt-
ning. Men af praktiske grunde bortforpagtedes den senere d.v.s. i tiden fra 
1672 indtil 1780 først til kommunerne selv, senere til lokale folk, som regel 
i 3 årige perioder. Disse konsumtionsforpagtere betalte kongen en fast årlig 
afgift (her i Grenå varierende fra 530 rdl. til ca. 1000 rdl. om året). For-
pagterne sørgede selv for konsumtionens opkrævning, lønnede betjentene 
og havde så ret til det eventuelle overskud. Bortforpagtningen skete ud fra 
den opfattelse, at lokale folk, der var økonomisk interesseret i sagen, bedre 
end statsmagten kunne have øje med, hvad der foregik, og undgå snyderi 
og underslæb.

De til portene hørende konsumtions- eller aciseboder (populært kaldet 
siseboder) ejedes selvfølgelig af konsumtionsforpagterne. Det var ganske 
små, tarvelige huse, nærmest skure. Først efter at bortforpagtningen var 
ophørt og staten - altså toldvæsenet - havde overtaget opkrævningen, blev 
de bedre. Medens deres værdi indtil den tid var ansat fra 10 til 20 rdl. pr. 
stk., var de ved brandtaksationen i 1810 steget: Søndergades bod til 80 rdl., 
Lillegades bod til 50 rdl., Østergades bod, der var nyopført, til 220 rdl. og 
Nørregades bod til 60 rdl.

Til venstre Nørregade nr. 18. Her lå den gamle konsumtionsbod, nedrevet ca. 1915. I midten 
Bredgade. Til højre de 2 fag af nr. 16, som blev nedrevet i 1955. Modstykke tiI foregående. 
Foto 1955.
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Konsumtions- og accisevæsenet ophævedes
helt fra 31. december 1851, og beløbene, det skulle indbringe, omlagdes 
til skatter. Boderne bortsolgtes derefter af toldvæsenet, enten til nedbryd-
ning, hvis de lå i vejen, eller til privatboliger. Lillegades bod, som oprin-
delig havde ligget på gadens sydside (hvor nu Brdr. Sørensens Automobil-
forretning ligger), men som (jfr. brandtaksationslisterne) i hvert fald før 
1847 var flyttet til gadens nordside, på hjørnet af Markedsgade, solgtes 
til en rebslager Chr. Rasmussen. Østergades bod solgtes til skræder S. P. 
Hornsleth. Nørregades bod, altså den, hvorom her tales, solgtes til Grenå 
Kommune, som ved auktionen i 1857 videresolgte den til arbejdsmand Sø-
ren Hansen, populært kaldet Søren Sudder. I 1885 solgte hans enke huset 
til arbejdsmand, senere kirkegårdsgraver Hans Paulli Petersen, som straks 
forlængede huset med et par fag mod syd. Omkring 1915 lod Paulli hele 
den lille bygning nedrive og et nyt rødstenshus opføre, hvortil han flyttede. 
Efter Paullis død i 1916 var hans enke ejer. Efter hendes død i 1928 skøde 
til datteren, frk. Marie Petersen. 1951 skøde til chauffør Agner Rasmussen.
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Den nuværende kirkegård uden for Nørregade er den tredje kirkegård i 
Grenå siden kristendommens indførelse. Den er kortelig omtalt i Bind A 
II. Arealet, hvor den er anlagt, var en del af kirkens store jorder på Grenå 
Bymark. Det var altså meget naturligt, at den fik sin plads netop her.

Byens ældste kirkegård
har, som sikkert alle nu ved, ligget nord for det nuværende sygehus, altså 
ved Bavnhøjbakkens fod, omkring den gamle kirke, som nedlagdes i 1558. 

Kirkegården vedblev dog at 
være i brug i mange år derefter, 
navnlig for hvem der ville have 
frijord. Den inddroges først helt 
kort efter år 1700.

Kirkegården på Torvet
har - ligesom den ældste - ligget 
omkring kirken på alle 4 sider. 
Fra 1822 ophørte den at være i 
brug, men sløjfedes først lang-
somt. Den sidste rest, en lille 
plæne på sydtorvet, først i 1884. 
Allerede i 1802 udkom en kgl. 
forordning om, at alle købstæ-
der, som ikke allerede havde 
kirkegård uden for byen, i løbet 
af et par år skulle erhverve plads 
til en sådan. Englænderkrigen, 
pengekrisen og alle de øvrige 
forvirrede forhold i århundredets 
begyndelse bevirkede, at sagens 
virkeliggørelse trak ud. Først i 
1822 var den nyanlagte kirke-
gård uden for Nørreport færdig. 
Den indviedes 24. april 1822 ved 
en af byens notabiliteters, gene-
ralkrigskommissær Chr. de Fis-

Grenå Kirkegård
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chers begravelse. Efter 25 års forløb var denne kirkegård (se kortskitsen: 
Afdeling A) for lille. Der indlemmedes derfor et lige så stort stykke mod 
øst (Kirkegård B). Det indviedes 7. september 1848. Den 3dje afdeling 
(Kirkegård C) udgør en lang, smal strimmel lige syd for A og B. Dens 
placering på dette sted vakte en del modstand, fordi mange mennesker 
frygtede, at dens beliggenhed så tæt ved nyen kunne være sundhedsfarligt 
gennem drikkevandets forurening. Det viste sig heldigvis, at denne frygt 
var ugrundet. Kirkegård C blev taget i brug 1869. 

I 1881 byggedes lige nord for kirkegården et ligkapel. Det opførtes ef-
ter tegning af samme arkitekt, kgl. bygningsinspektør Walther, som hav-
de forestået hele kirkens restaurering i det foregående tiår. Ligkapellets 
opførelse var en af de mange samfundsnyttige foranstaltninger, som den 
nye sognepræst, C. Jacobi, satte sig i spidsen for. De følgende udvidelser 
(Kirkegård D, E og F) blev alle foretaget nord for den ældste del. D i 1896 
og E+F i 1914.

I 1932 skete efter kirkegårdsarkitekt Tholles forslag en betydelig mo-
dernisering af den gamle kirkegård, dog knap så radikal, som arkitekten 
oprindelig havde planlagt. Foruden at mange forfaldne gravsteder sløj-
fedes, fjernedes en del af den i årenes løb opvoksede, temmelig tætte 

Kastanlealleen ved løvfaldstid. Foto 1930.
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træplantning, hvorved kirke-
gården fik et mere lyst præg. 
Samtidig begyndte man at 
gøre forberedelser til anlæg 
af endnu en kirkegård, stadig 
nord for de foregående. Den 
planlagdes i alle enkeltheder 
af kirkegårdsarkitekt Emil 

Bøttiger, er fuldt ud anlagt efter moderne principper og er særdeles stilfuld 
og tiltalende. Der er en overflod af stedsegrønne hække, som afdeler kirke-
gården i en mængde hyggelige småafdelinger. Der er store stensætninger 
og mange blomsterrabatter, og den gør et særdeles venligt og tiltalende 
indtryk. Anlæggelsen påbegyndtes i 1936, og kirkegården blev taget i Brug 
5. september 1941.

 
En lille vandring på den ældste kirkegård
Efter således i store træk at have gennemgået kirkegårdens almindelige hi-
storie, vil vi foretage en lille vandring rundt på den ældste del af kirkegår-
den (A og B) og standse lidt ved enkelte af de gamle grave og interessante 
gravmæler.

Kapellet. Opført 1881. 
Foto 1930.

Parti ved kirkegårdsporten med prokurator Laurbergs gravsted. Foto 1930.
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Typisk for det foregående århundredes smag var, at man, når der var 
råd dertil, indhegnede gravstederne med jerngelændere. I enkelte tilfæl-
de smedejerns, i almindelighed af støbejern. De ældste var fremstillet på 
udenbys støberier, men mange af de senere var fra Grenå Jernstøberi på 
Torvet, hvor jernstøber Knudsen havde indrettet sig på at fremstille sådan-
ne.

Lige inden for kirkegårdslågen mod syd lå prokurator Laurbergs grav-
sted, som netop var omgivet af et sådant smukt jerngelænder. Med sine hvi-
de marmorplader, indmuret i den okkergule, lave mur og sin frodige ved-
bend beklædning langs sokkelen, dannede det et meget malerisk parti og 
en smuk indgang til kirkegården, som mange med beklagelse så forsvinde.

Tæt derved findes kirkegårdens interessanteste og ældste gravmæle. Det 
er et monument, som er rejst over kgl. agent, købmand Rasmus Møller, 
og som stammer fra tiden lige efter kirkegårdens indvielse. Både Møller 
og hans hustru døde i 1824. Efter kyndiges mening er selve monumentet 
imidlertid adskilligt ældre end marmorpladen. Det har rimeligvis stået på 
forældrenes eller svigerforældrenes 
gravsted på den gamle kirkegård på 
Torvet. Ved dettes sløjfning er det så 
flyttet herud og forsynet med ny mar-
morplade og ny inskription. På den 
måde er dette meget smukke grav-
mæle fra slutningen af 1700’erne 
blevet bevaret for ødelæggelse. Ind-
skriften er anført i Bind B. 

Indenfor hovedindgangen på den 
nordre side træffer vi yderst i ræk-
ken by- og herredsfoged Ågårds 
og amtsprovst Fugls grave. Begges 
gravmæler er typiske for deres tid. 
Provst Fugls bærer på en sokkel 
af Granit et særdeles smukt udført 
jernkors, Kirkegårdens smukkeste. 
Graven er fra 1846 og stenen for-
mentlig omtrent fra samme tid. By-

Agent Rasmus Møllers gravsten på Grenå 
Kirkegård, som vist nok oprindelig er rejst 
over svigerfaderen, Rasmus Schifter, men - 
forsynet med ny marmorplade -, flyttet der-
ud fra den gamle kirkegård på Torvet. Foto 
1930.
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foged Ågård begravedes 1852. Han var ugift. Executor testamenti i boet 
stiftede et legat på 100 rdl. til kirken, imod at denne skulle vedligeholde 
Ågårds gravsted i 100 år. Denne Tid er jo nu udløbet, men det må håbes, 
at graven og monumentet for denne af en så højt fortjente mand alligevel 
fredes frem i tiden. 

Drejer man op ad ydergangen mod øst, hvor den oprindelige kirke-
gårdsmur fra 1822 lå, træffer man de eneste tilbageværende begravelser, 
der er hegnet med sandstensstøtter forbundet med svære jernkæder. Det 
er exam. jur., fuldmægtig Fastings og kancelliråd Tolstrups. Kæderne var 
oprindelig hæftet ind i kirkegårdsmuren, og marmorpladerne, der nu ligger 
frit på gravene, var indmuret i den. Det var dengang et af de mest stilfulde 
steder på kirkegården. Da kirkegård E blev taget i brug, fjernedes muren 
og erstattedes med en hæk. Gravstedet stammer fra 1830-40’erne. Tol-
strup døde 1833. Af de øvrige gravsteder i denne række er endnu købmand 
Schoubyes og postmester Schmidts og købmand Johan Hansens gravsteder 
bevaret. De er alle købt for bestandig og stammer fra midten af forrige år-
hundrede. Vi træffer atter her jerngelænder og karakteristiske gravmæler. 
Lige bag gangen, hen mod ligkapellet er kirkens ældgamle granitdøbefont 
opstillet på en tom plads. Den stammer sikkert fra kirken ved Bavnhøj og 
er formentlig omkring ved 800 År gammel. Desværre er dette ærværdige 

Købmand A. Schoubyes gravmæle.Amtsprovst Fugls gravmæle.
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minde, der jo uden tvivl 
er det ældste stykke, som 
findes i Grenå, sprængt itu 
af frosten ved at stå ude og 
være underkastet vejrets 
påvirkninger.

Runddelen på kirke-
gård A generalkrigskom-
missær Chr. de Fischers 

familiegravsted, som vel nok er kirkegårdens mest stilfulde. Det er tillige 
kirkegårdens ældste, da det toges i brug ved indvielsen 24. april 1822, ved 
hvilken lejlighed nævnte Chr. de Fischer jordfæstedes. Fischer var ejer af 
den kendte gamle Brochske Købmandsgård, Søndergade nr. 1 (Torvet). 
Omkring runddelen var der 4 større familiegravsteder. De erhvervedes af 
fire af datidens fornemste familier, henholdsvis apoteker A. C. Dahl (1822), 
distriktslæge Wellerop (1824), sognepræst, Provst A. P. Krøyer (1827) og 
stadshauptmand (d.v.s. borgerkaptajn), købmand Rasmus Bang (1628). Af 
disse eksisterer nu kun det første, nemlig apoteker Dahls. Resten er længst 
inddraget og solgt til andre.

Runddelen
er kirkegårdens midtpunkt. I den skærer 
de to hovedgange, nemlig længdegan-
gen i Ø-V og tværgangen i N-S hinanden 
korsvis. Desuden går, som før nævnt, fire 
andre hovedgange langs de fire ydergræn-
ser. Gravpladserne ved disse gange og 
omkring Runddelen var betalingsjord og 
familigravsteder. Resten var oprindelig fri-
jord og enkeltbegravelser dog med undta-
gelse af den sydvestlige fjerdedel. Ved at 
studere de gamle kort over kirkegården og 
følge dem fra gravsted til gravsted får man 
en hel repetition af navnene på byens mere 
kendte slægter fra 1820’erne og frem efter. 

Kancelliråd Tolstrups gravsted.
Foto 1930. 

Købmand Johan Hansens gravmæle.
Foto 1930,
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Efter 26 års forløb var kirkegårdens ældste del, afdeling A, omtrent fuldt 
belagt, og man måtte skride til en udvidelse. Den foretoges lige øst for den 
ældre og i forlængelse af den.

Kirkegård B
blev taget i brug 1848 og var i sit anlæg nøjagtig en kopi af A. Rund-
delen i midten købtes af købmand og borgerrepræsentant J. C. Emborg. 
Hans 19 årige søn, handelsbetjent Andreas Kragh Emborg, var den første, 
der begravedes deri, samtidig med at kirkegården indviedes (7. september 
1848). Også der købtes de 4 hjørnegravsteder af nogle af byens spidser: 
Købmand, brandkaptajn Starck, købmand C. F. Lund, købmand Winding 
og snedker Juul. Heraf er de to første endnu bevaret, medens de to sidste 
forlængst er gået over på andre hænder. I Starcks gravsted er jordet hans 
svigermoder, skipper Niels Broges enke. Niels Broge druknede på søen i 
en ung alder, og familien sad i meget fattige kår. En af deres sønner var den 
kendte storkøbmand Hans Broge i Århus. Hans datter var gift med den end-
nu mere kendte Otto Mønsted, grundlæggeren af Margarinefabrikationen i 
Danmark og England. Hans ægteskab var barnløst, og deres efterladte mil-
lionformue testamenterede de til en fond for unge danske handelsmænds 
videre uddannelse.

Hovedalléen på kirkegård A med generalkrigskommissær de Fischers gravsted. Foto 1930.
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Ved enden af midtergangen i 
kirkegård B, længst ude mod øst 
træffer man op ad diget på et un-
derligt gravsted. Fladt på jorden 
ligger en stor, rødlig granitsten. 
Den er bragt herud, formentlig 
fra en begravelse under kirkegul-
vet, da kirken restaureredes ind-
vendig i 1865-66. Den er i sin tid 
lagt over købmand Hans Christo-
phersen Broch og hans hustru, 
som døde henholdsvis 1786 og 
1787 og som efterlod sig som der 

står på Sstenen - fire uopdragne døtre. Dermed forstås bestemt ikke, hvad 
folk nu forstår ved det famøse ord, men kun mindreårige. Under stenen er 
i en stor fællesgrav nedsat de ligrester, som optoges fra begravelser un-
der kirkegulvet, da kirken restaureredes. Monumentet, der bærer årstallet 
1865, er skænket af kirkens daværende organist Jørgen Møller. 

Dermed er så nogle enkelte karakteristiske af de ældre gravmæler om-
talt og afbildet. At udstrække omtalen til også at medtage de nyere, lader 
sig ikke gøre af hensyn til pladsen. I 
en lille pjece, som er udgivet i 1936 
af nærværende bogs forfatter, findes 
en lidt fyldigere fremstilling af kir-
kegårdens historie, hvortil henvises.

Grenå Kirkes ældste døbefont. 
Foto 1913.

Købmand Hans Brochs gravsten samt mo-
numentet over de fra kirkens underjordiske 
begravelser i 1865 henbragte lig.
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Det lider nu mod Aften,
Og Dagen er forbi,
Om lidt vil Klokken ringe,
Og Lågen lukkes i.
Jeg går, som jeg har gået
Så tit på dette Sted,
Og drømmer i din Stilhed
Og glædes ved din Fred.

Du kære, gamle Have
Midt mellem Land og By,
Med vedbendklædte Grave
I gamle Mures Ly,
Med skyggefulde Gange,
Med Lind og Birk og Røn
Bevar dit Præg, din Stemning,
Det er mit Håb, min Bøn!

I dine Træers Susen
Der bor en sød Musik,
Ret som om Løvet hvisker
Og Mund og Mæle fik.
Jeg lytter til din Hvisken,
Der strømmer i mig ind
Og’ fylder mine Tanker
Som lette Drømmespind.

Og gamle, svundne Slægter
I Gravens dybe Gem,
Hvis Navne spinkelt træder
På Marmortavler frem,
Dem ser jeg for mit Øje,
Som da de gik på Jord
Og stred og led og elsked
Og satte deres Spor.

Og mine Tanker drager
Som Fugle små på Træk
Til Timen, der vil komme,
Da også jeg skal væk,
Når Livets muntre Færden
Og al dets Stræb og Strid
Engang for mig har Ende,
Og jeg skal bringes hid.

Da ønsker jeg at hvile
På denne stille Plet,
Hvor Vedbend har til Muren
Sig hæftet, grøn og tæt.
Hvor Vinden tar i Løvet,
Som giver Graven Læ,
Der skal min Aske hvile
l Skyggen af et Træ.
  Carl Svenstrup.

Aftenstemning ved den gamle kirkegård
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Kirkegård A. Apoteker Dahls gravsted. Foto 1930.

Åstrupvejen set fra bakken ca. 1905. Vejen var da praktisk talt ubebygget.
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Hvad Nørregades vestside angår, lader brandens udstrækning sig ikke af-
gøre slet så umiddelbart som ved østsiden, eftersom ingen af de brandlidte 
selv evnede at lade nye bygninger opføre. Grundene henlå i mange år som 
øde tomter. De brandlidte var 1) Anders Nielsen Busk, en gammel afdan-
ket skipper, 2) Anders Jørgensen Winther, en ung skipper, som få år før 
havde taget borgerskab og 3) enken Maren Vester. Men da Christen Broch 
i l750’erne betaler 12 skilling i grundskat af Anders Nielsen Busks øde 
plads, og da denne grunds ejerrække gennem Broch’erne lader sig føre 
fremad til nuværende Nørregade 7 (tidl. murer Frandsen), kan man altså 
med sikkerhed gå ud fra, at branden har strakt sig fra nr. 7 og til hjørnet af 
Markedsgade, hvor Maren Vester må have boet.

På resten af Nørregades vestside op mod Torvet lå kun 3 ejendomme. 
1) nordligst en gammel 7 fags bygning, som tilhørte Jørgen Christensen 
Samsing. Her ligger nu nr. 3-5 som naboer til præsteboligen. 2) I midten to 

Nørregades vestre side

Nørregade fra kapellanboligen op til Torvet. Foto ca. 1925. - I tiden ca. 1640-ca. 1700 lå her 
Jeppegården med dens udstrakte toft og have. I tiden ca. 1700-1840 var arealet med byg-
ninger helt eller delvis i familien Brochs eje og udlejedes til lejevåninger. Fra 1840-1916 
del af købmandsgården på Torvet.
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ejendomme, som tilhørte negotiant og consumtionsforpagter Christopher 
Broch. Begge var udlejet som lejevåninger til småfamilier. Den ene, den 
nordligste, var en meget stor gård i 4 længer med 35 fag bygninger. Den 
kaldtes Jeppegården (se afsnittet om Jeppetoften og Jeppegården heri). 
Den anden var et nyopført hus på 15 fag. 3) Endelig lå længst mod syd på 
hjørnet af det, som vi nu kalder Torvet, men som man i brandtaksationen 
fra 1761 betegner som nordsiden af den såkaldte Mogensgyde, den østre 
side fra kirken af et gammelt hus på 12 fag, som tilhørte Thyge Broch, søn 
af førnævnte købmand Christopher Broch. Det vendte gavlen med indgan-
gen mod syd, altså facade mod Nørregade.

Hele den sydlige og midterste del af Nørregade - til og med den nuvæ-
rende præstebolig - tilhørte faktisk i over et århundrede familien Broch på 
Søndergade. Ved beskrivelsen af Torvet nr. 5 Banken for Grenå og Omegn  
er gjort rede for hele dette forhold. Det fremgår deraf, at det drejer sig om 
Søren Jensen Fævejle, hvis enke giftede sig med Christopher Broch. Der-
næst sønnerne Ove og Thyge Broch. Endvidere ses, at alle tre bygninger 
omtrent udelukkende har været anvendt til lejevåninger for fattige familier, 
hvori sikkert har boet rundt regnet 15 familier. I det ene hus nævnes udtryk-
kelig 4 à 5 familier, ved Jeppegården skrives mange fattige familier.

Der fandtes ingen pengeinstitutter
Familien Broch er en af Grenås mest typiske eksempler på, hvorledes vel-
havende folk dengang, da der ikke fandtes Pengeinstitutter af nogen art, 
hvor man kunne indsætte ledige penge, bar sig ad for at frugtbargøre deres 
midler. Man satte dem i faste ejendomme. Det kunne være i markjorder 
eller i købstadbygninger, enten direkte som lån imod prioritet, eller i huse, 
som man købte og udlejede og derved fik sin kapital anbragt og forrentet.

Alle disse bygninger samt hjørneejendommen mod Torvet erhvervedes 
i årene 1839-41 af købmand Christian Johan Secher. Han lod det hele ned-
rive og opførte på grundens søndre side med facade mod Torvet en stor 
moderne købmandsgård med meget rummelig gårdsplads, tømmerplads og 
have op langs Nørregade. Angående denne gårds historie henvises til Tor-
vet nr. 5. Derimod fortælles her lidt om resten.
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Nørregade nr. 1 Nordlige parcel,
udskilt af 

købmandsgården
på Torvet.

Villaen er opført hen mod år 1880.
Præstebolig siden 1929.
Matr. nr. 184 b.

Grunden her er altså den nordligste del af Jeppegårdens store område, som 
omkring 1650 ejedes af Jep Andersen Liustrup [udtaltes Lyvstrup]. Den 
ejedes senere af hans enke. Omkring 1700 af grev Jørgen Scheel til Bro-
holm på Fyn, kom senere i familien Brochs eje og solgtes endelig i 1840 til 
købmand Chr. Secher. Den henlå i mange år som købmandsgårdens have 
og solgtes sammen med gården i 1869 til dyrlæge

Peter Georg Grove Beyer
Han var født i København 30. juli 1805, død s. st. d. 24. april 1891 under 
et midlertidigt ophold. Gift med sin kusine Camma Helene Høst. Beyer 
var søn af en meget velhavende købmand og dukkerraffinadør i Køben-
havn. Han var broder til forfatterinden Sille Beyer, som bl.a. har skrevet en 
slægtsbog om familien Beyer, og farbroder til den kendte folketingsmand 

Nørregade nr. 1. Opført ca. 1880 af dyrlæge Beyer. Købt i 1929 af Grenå og Gammel Sogns 
Sognekald til præstebolig. Foto 1955.
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og fredsagitator Frederik Bayer. P. G. Beyer var eksamineret dyrlæge og 
havde tidligere ejet Kirialgården i Enslev Sogn. Købmandsgården udlejede 
han til en af sønnerne, Peter Georg Grove Beyer, som altså havde ganske 
samme navne som faderen [hvad der har givet anledning til en fejltagelse, 
som jeg har begået ved købmandsgårdens beskrivelse, men som er rettet i 
en fodnote]. En anden søn Frederik Beyer var dyrlæge. Han var i en række 
år faderens kompagnon og blev hans efterfølger. Da Frederik Beyer (ca. 
1880) giftede sig, opførtes i gårdens store have mod Nørregade en villa til 
bolig for de nygifte. Den unge dyrlæge Beyer døde allerede 4. juli 1887, 
kun 40 år gammel. Hans enke, Henriette f. Frydendahl, blev langt senere 
bestyrerinde ved Grenå Telefoncentral. Villaen udlejedes i en række år til 
forskellige lejere. Den solgtes i 1903 efter den ældre fru Beyers død til 
billedhugger P. S. M. Fast. 1908 til fhv. gårdejer Søren Rasmussen fra Vil-
lersø, hvis Datter i 1929 solgte hus og have til Grenå og Gammel Sogns 
Sognekald til kapellanbolig. Den beboedes i et par måneder af pastor H. K. 
Hein, som i 1930 blev sognepræst (1936 provst) og flyttede til præstegår-
den på Storegade. Derefter af pastor Aug. Holm, som i 1949 tog sin afsked 
og efterterfulgtes af pastor Harald Kås.
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Nørregade nr. 3 Ældste brandf. 1761.
Nr. 134.

Jørgen Christensen 
Samsing.

I 1850 delt i 2 parceller og ombygget.
Nr 3 (Matr. nr. 183) nu Fru Schmidt.
Nr. 5 (Matr. nr. 182) Johannes Jensen Bonde.

Nørregade Nr. 3 og 5 har oprindelig været sammenhørende, idet bygningen 
lå, hvor nu nr. 3 ligger, medens nr. 5 var en havegrund, som frasolgtes i 
1848 og kort efter bebyggedes af bødker Wentzer. 

Det hus, som oprindelig lå her, nævnes første gang i 1721, da Jens Ras-
mussen Fiil på sin hustrus vegne skøder det til sal. Peter Hansens enke, 
Anne Rasmusdatter. Det beskrives som liggende nord for Christopher Bro-
chs have og ejendom [d.v.s. Jeppegården]. Ved brandtaksationen i 1761 er 
altså Jørgen Christensen Samsing ejer. Det er et 7 fags hus i en længe med 
gavlen mod gaden og takseres til værdi 60 rdl..Da det udtrykkelig anføres 
som en gammel bygning, har ildebranden i 1744 altså ikke bredt sig hertil, 
men er formentlig standset af havegrunden mod nord. Samsing solgte i 
1770 til Jens Nielsen og denne i 1780 til skomager og ejendomshandler (i 
stor stil) Johan Høvinghoff, der i 1789 videresolgte til Christian Pedersen 
Anholter.

Nørregade. Foto ca. 1915. Til højre nr. 3 (nu fru Schmidt), nr. 1 (nu præstebolig). Yderst 
mod syd købmandsgården på Torvet og dens have langs Nørregade (nu Banken for Grenå 
og Omegn m.m.).
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I de næste halvhundrede år havde huset så en lang række hurtigt skiften-
de ejere, indtil det i 1848 solgtes til vævermester Niels Jesper Jørgensen, en 
skippersøn fra Århus, der i 1845 havde taget borgerskab i Grenå som bom-
uldsvæver. Det var ham, som hen mod 1850 afhændede havegrunden mod 
Nørregade (altså nuv. nr. 5) til bødker Wentzer. Samtidig nedrev han det 
gamle bindingsværkshus med gavlen mod gaden, hvorefter han og Went-
zer lod opføre de 2 grundmurede, sammenbyggede huse, som med nogle 
småændringer og moderniseringer ligger der endnu.

Vi ser foreløbig på nr. 3. Det solgtes i 1865 til Johan Andreas Tylstrup. 
Han var født i Randers 3. oktober 1829, gjorde mesterstykke i København, 
tog borgerskab i Grenå 1857 og døde her 13. oktober 1912. Tylstrup var en 
meget agtet og anset borger, en dygtig håndvaerker og i en årrække byens 
mest søgte skomager. I tidens løb mærkedes det, at forretningen ikke lå på 
strøget og ikke havde butik i mere moderne forstand, og den gamle me-
ster havde de senere år ikke mere arbejde, - end han selv kunne overkom-
me. Hans eneste datter, Victoria, ægtede slagtermester Fr. Andersen, som 
i 1899 indrettede en lille restauration i stuelejligheden. Den ophørte efter 
hans død. I 1913 solgtes huset til forretter Michael Schmidt, efter hvis død 
i1939 enkefru Margrethe Schmidt er ejer.
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Som nævnt i det foregående bortsolgte bomuldsvæver N. J. Jørgensen i 
1848 sin, nord for huset liggende, havegrund til bødkermester Wentzer, 
som kort efter opførte det 6 fags, grundmurede hus, som ligger der endnu. 
Bendt Bendtzen Wentzer var, ligesom forgængeren, en skippersøn, men 
fra Randers og på mødrene side af den kendte Ankerstjerne-Slægt. Han 
havde i sine unge dage sejlet som bødker på hvalfangerfærd fra Århus til 
Grønland med en brig, som var kapret fra englænderne i 1807 og omdannet 
til hvalfangst. Nu slog han sig ned på landjorden for resten af sit liv. 1885 
solgte Wentzers’ arvinger huset til J. P. Sørensen. 1895 landpost Laurs Jen-
sen Fisker.  1913 P. Petersen. 1917 Marie Jørgensen. 1930 enkefru Christi-
ane Møller. 1939 skødet til kusk Johs. Jensen Bonde.

Nørregade nr. 5
Indtil ca. 1850
haveplads til

Nørregade nr. 3.

Opørt ca. 1850 af bødker Wentzer.
Matr. nr. 182.
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Nørregade nr. 7-9 Ældste brandf. 1761.
Nr. 135.

Christen Samsings 
enke.

Genopført ca. 1750 efter branden.
Nedrevet og genopført 1904.
Matr. nr. 181 + 180.

Her nævnes i 1721 Rasmus Bundes hus og gård og rådmand Niels Chri-
stensen Skræders hus. Ved branden i 1744 ejedes gården af Anders Jørgen-
sen Winther. Han var skipper, tog borgerskab i 1740, men har altså ikke 
evnet at genopbygge gården.

Grunden må være overtaget og bygningen opført omkring midten år-
hundredet af Christen Rasmussen Samsing, født på Samsø, borgerskab i 
Grenå 1732. Han døde 1760 og enken, Ane Rasmusdatter, overtog gården. 
Den beskrives ved brandtaksationen i 1761: Christen Samsings enkes ejen-
de og til 2 à 3 fattige familier bortlejede hus. En længe, ny stråtækt bygning 
på 9 fag. Takseret til 110 rdl.

Omkring 1771 købtes huset af fattigforstander Jens Nielsen Kildahl. 
Det udlejedes fortsat og benævnes Jens Kildahls Lejevåninger. Det er så-
ledes ingenlunde nogen overdrivelse at sige, at det meste af Nørregades 
vestside i mangfoldige år bestod af lejevåninger, som var beboet af små-

 7 9 11 13 15 17
Vestsiden af Nørregade, hjørnet af Markedsgade. nr. 7 og 9 oprindelig sammenhørende. Nr. 
11, 13, 15 og 17 ligeledes oprindelig sammenhørende. Foto 1955.
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familier, medens den nordlige del af østsiden - ligeledes i mangfoldige år 
- var beboet af skipperfamilier.

Efter Jens Kildahls enkes død blev huset i 1805 solgt til Anders Chri-
stensen Juul i Bredstrup. En senere ejer, tømrer Niels Haumand delte huset 
i 2 parceller, en nordre og en søndre.

Nørregade nr. 7
(Matr. nr. 181) var den søndre halvdel af Jens Kildahls Leievåninger, som 
udskiltes i 1812. Huset ejedes 1837-57 af skomager Johannes Hoff og solg-
tes i 1857 til snedker, senere retsvidne Elias Hornsleth. Han var søn af den i 
Bind B omtalte Christen Pedersen Hornsleth, som var flyttet til Grenå om-
kring år 1800. Sidstnævnte havde 11 børn, som næsten alle blev boende i 
Grenå, hvor navnet Hornsleth i forrige århundrede derfor var meget almin-
deligt. Navnet er foreviget ved, at en sidevej fra Havnevejen ned mod åen 
hedder Hornsleths Allé. Den er opkaldt efter bagermester C. W. Hornsleth, 
som i 1919 opførte en villa på hjørnet af denne vej. Han var sønnesøn af 
den gamle Chr. Pedersen Hornsleth.

I 1861 solgtes huset til Niels Rasmussen Præst i Skindbjerg. 1876 mu-
rer Jens Frandsen. Efter hans død i 1936 til datteren, ekspeditrice frk. Ane 
Frandsen. Dette hus er ligesom alle de følgende småhuse hen til hjørnet af 
Markedsgade ombygget i begyndelsen af vort århundrede.

Nørregade nr. 9
(Matr. nr. 180). Huset, som lå her, var altså den nordre halvdel af Fattig-
forstander Kildahls Lejevåninger, som i 1812 deltes i 2 halvdele, hvoraf 
denne i 1815 solgtes til væver Rasmus Udsen. Efter 8 - hurtigt på hinanden 
følgende - ejerskifter fik naboen, murer Jens Frandsen i 1905 auktionsskø-
de på husct og ombyggede det straks ligesom foregående. 1919 solgt til 
skrædermester Niels Bech. Efter hans død 1950 til Henry Bech.
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Nørregade nr. 11-13-15-17
Ældste brandf. 1761.

Nr. 136.
Ud Pedersen Høeg.

Oprindelig en gård.
I 1864 den i to, i 1875 i fire små parceller.
Matr. nr. 179 b+a og 178 b+a

Nordligst på Nørregade lå ved branden i 1744 et hus, som tilhørte Maren 
Vester. Grunden henlå længe som en øde, ubebygget plads. Her opførte 
Ud Pedersen Høeg kort før 1760 en ny gård i 20 fag. Takseringssum 260 
rdl. Ud Høeg og hustru afhændede på deres gamle dage (i 1799) gården til 
sønnen, Rasmus Udsen Høeg for en købesum af 160 rdl. samt den forplig-
telse, at forældrene skulle beholde til fri bolig for resten af deres levetid 
en stue samt plads til 1 ko og foder til den. De skriver i skødet, at sønnen 
i de sidste 14 år ej alene har opholdt dem med mad og drikke, men også 
vedligeholdt huset og svaret skat deraf. I 1815 solgte væver Rasmus Udsen 
gården til slagter Godtfred Lange. I skødet findes en klausul af kulturhi-
storisk interesse. Blandt salgsbetingelserne anføres: ... Gadens brolægning 
foran indbemeldte sted tager jeg [altså sælgeren] ingen del i, hverken med 
arbejde, stentilførsel eller fyldens anskafielse, men alt sådant bliver for 
køberens regning uden mindste ansvar eller bekostning for mig ... Det er 
altså et vidnesbyrd om, at endnu så sent som i 1814 måtte grundejerne 
selv sørge for brolægning af gaden ud for deres huse, eller i hvert fald yde 
bidrag dertil under en eller anden. Form: Arbejde, kørsel af sten el.a. Det 
var åbenbart ikke uden grund, at byens nye byfoged, Jacob Ågård, i 1806 
skrev således om dette spørgsmål: Torvenes og gadernes brolægning er 
meget slet både i henseende til anlæg og tilstand. Der mangler rendesten til 
vandets afledning fra gaderne. På nogle steder er der slet ingen brolægning, 
og brolægningen er i det hele såre ujævn. 

Slagter Lange rejste i 1816 til Ebeltoft og solgte gården til generalkrigs-
kommissær Chr. de Fischer. Han delte gården i to parceller, som senere 
samledes igen og tilhørte murermester Niels Nielsen Lind. Efter hans og 
hustruens død solgtes gården i 1864 til arbejdsmand P. Holm. Den deltes af 
ham og senere hans enke i løbet af de nærmest følgende år i 4 små parcel-
ler, således at der i 1875 fandtes 4 ganske små ejendomme, foruden at der 
var bortsolgt en temmelig stor parcel af ejendommens nordligste ende til 
Grenå Kommune til en stærkt tiltrængt udvidelse af Bag Byen - nuværende 
Markedsgade - som netop ved udløbet i Nørregade var overordentlig smal. 

Nørregade nr. 11
(Matr. nr. 179 b) var den sydligste af de 4 små parceller, hvori Karen Pe-
dersdatter omkring 1870 efter mandens død delte gården. Den solgtes i 
1875 til Ingvar [Ivar] Månsen, som var ejer de næste 21 år. Fiske-Ivar var 
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en af byens originaler. Som navnet viser, var han svensker af fødsel og 
fiskehandler af profession. I Ivars trækvogn mellem fiskene lå altid hans 
brændevinsflaske, som han benyttede flittigt,  så at han ikke altid var pinligt 
ædru. Når folk for spøg sagde til ham: Du er fuld Ivar, svarede han altid 
nok så gemytlig: Nai, inte er det jak, som er fuld, det er Vaknen, som er 
fuld - altså underforstået af fisk. Da fiskehandler Ivar Månsøn i 1894 søgte 
om dansk indfødsret og byrådet skulle udtale sig om ansøgningen, vedtog 
man at svare, at byrådet vel anser andrageren for at være noget drikfældig, 
men at man mener, at der i øvrigt ikke kan siges noget om hans karakter 
og vandel. Ivars kone hed Ane Birgitte Medborn. Hun kaldtes Fiske-Ane 
og afløste somme tider Ivar ved vognen. Der var dengang og langt frem i 
tiden ingen, som solgte fisk fra butikker. Alle byens fiskehandlere havde 
hver sin lille tohjulede trækvogn, som de trillede ned til havnen og fik fyldt 
med fisk fra skibene. Dermed kørte de så rundt til kunderne. Nogle havde 
en fast stadeplads, f.eks. Christopher Homburg på Købmand Olsens Hjørne 
mellem Torvet og Nørregade. Ivar døde 1896. Efter hans enkes død solgtes 
det lille sted i 1904 til kirkegårdsgraver H. Paulli Petersen. Det var ham, 
som havde købt den gamle accisebod. Han lod den ombygge og flyttede 
selv derover. Stedet her, som han også havde ladet ombygge, solgte han i 
1916 til skomager Andr. Hansen.

Nørregade nr. 13
(Matr. nr. 179 a). I 1871 afhændede Kirsten Pedersdatter denne fjerdedel 
af den oprindelige gård til Niels Peder Madsen. Den solgtes i 1895 til Jens 
Mikkelsen. 1944 til Marie Winther Sørensen. 1944 til Holger Jensen og 
1947 til den nuværende ejer Toltevar Nielsen.

Nørregade nr. 15
(Matr. nr. 178 b). I 1869 solgte Kirsten Pedersdatter dette stykke til murer 
Søren Nielsen. Det købtes i 1895 af jfr. Kirstine Licht, søster til økonom 
Licht på Fattiggården. Hun lod stedet nedbryde og ombygge. Det solgtes 
1916 til opsynsmand Steffen Møller. 1923 til lagerarbejder Frede Laursen.

Nørregade nr. 17
(Matr. nr. 178 a). Denne nordligste fjerdedel af den oprindelige gård solg-
tes i 1869 af Kirsten Pedersdatter til murer Søren Nielsen. Den tilhørte 
1887-1935 landpost Jens Jacobsen og ejes fra 1935 af tekstilarbejder Lau-
rits Jensen.
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Mogensgade har eksisteret fra ældgammel tid, men ikke som en gade, nær-
mest som en Markvej. Den findes ikke aftegnet på Resens Kort fra ca. 
1680, hvad der er meget forklarligt, da den næsten var ubebygget. Derimod 
findes den på Pontoppidans Atlas fra 1767 og bærer navnet Moens Gyde. 
I et skøde fra 1716 kaldes den Michel Mogensens Gyde. En mand af dette 
navn nævnes da også som husejer her i nærheden i byens grundtakst fra 
1682. Men navnet anvendes kun enkelte Gange i Byens Arkivalier. Hyppi-
gere skrives Mouens Gyde eller Mogenses Gyde. Undertiden står der slet 
og ret ved Lillegade grunde, som strækker sig ud hertil, at grunden er så og 
så mange alen ud mod vejen.

For et par århundreder siden var gyden næsten ubebygget. Det gælder 
til helt hen mod 1850’erne. Hele sydsiden var haver, gårdspladser, en tøm-
merplads og et par enkelte baghuse, som hørte til de syd derfor liggende 
Lillegade ejendomme. Man brugte dengang navnet Mogensgyde om hele 
strækningen forbi den gamle kirkegård på Torvet og helt hen til hjørnet 
af Nørregade, hvor der lå en større bygning, som i 1761 tilhørte sr. Thyge 
Broch. Her regnedes altså gyden at begynde.

Denne bygnings nærmeste nabo mod vest var den meget store Jeppe-
toft, som er udførligt beskrevet tidligere heri med en kortskitse, hvortil 
henvises. Den var praktisk talt ubebygget ud mod gyden, hvor den i hele 
sin udstrækning begrænsedes af et stendige, som den oprindelige ejer, Jep 
Lystrup, havde ladet opsætte i 1639. Mod nord strakte den sig helt til Bag

Byen (nuv. Markedsgade). Mod vest gik toften til Mogensgade nuvæ-
rende nr. 10, d.v.s. mere end halvvejs til Nytorv. Så fulgte 3 små byg-
ninger, hvoraf de to var sammenbyggede. Her ligger nu Mogensgade nr. 
12 og 14. Endelig lå derfra og helt til hjørnet af Nytorv atter en toft, del-
vis dyrket som have. Her ligger nu Mogensgades to sidste bygninger, nr. 
16 og 18. Når man undtager hjørne ejendommen ved Nørregade, var hele 
Mogensgades bebyggelse altså de 3 nævnte småhuse. De tilhørte i 1767 
henholdsvis snedker Christen Pedersen Hjort, Lars Pedersen Budsholm og 
Michel-Samsings enke. De to sidste var lejevåninger.

Ildebrand i 1767
Den 22. april, som var første søgnedag efter påske helligdagene, fremstod 
for retten førnævnte Christen Pedersen Hjort og væmodigen androg, at der 
i hans iboende hus var opkommet en stor ildebrand natten mellem 2. og 3. 

Mogensgade
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påskedag. Hvilken ildebrand aldeles fortærede ej alene hans tilhørende 5 
fags hus, men endog tvende næst derved liggende lejevåninger. Om ildens 
opståen kunne han intet forklare, da han og hans kone, der var ene i huset, 
opvågnede af deres trygge søvn ved at taget brændte over dennem. Han 
havde dagen tilforn hverken brygget øl, brændt brændevin, vasket klæder 
eller haft nogen slig forretning, der kunne være årsag i at ilden antændtes. 

Til bevis for den skete brandskade blev fremstillet for retten Therkel 
Erichsen brandmester, Peder Erichsen sprøjtemester og et par andre brand-
folk. De forklarede endrægteligen, at de nævnte nat af vægterens alarm 
blev opvakt mellem kl. 2 og 3 slet og tilkendegivet, at der var ildebrand på 
færde udi Chr. Pedersen Hjorts hus i den såkaldede Mogenses Gyde og alt-
så tillige med de øvrige brandfolk, brand-inspecteuren og øvrigheden ind-
fandt sig udi muligste snarhed med sprøjter og brandredskaber. Hverken 
huset eller de to anførte lejevåninger var til at redde. Men med guds forsyn 
og de bedste anstalter, som muligt var, blev ilden dæmpet, så at ingen flere 
huse brændte. De brændte bygninger var brandassureret for henholdsvis 50 
rdl., 30 rdl. og 20 rdl. Man må bemærke, at der nu i 1767 - i modsætning til 
ved de foregående større brande: Nørregade i 1744 og Lille- og Storegade i 
1751 - var oprettet en brandkasse, hvori alle byens 158 bygninger i henhold 

 8 6-4 2 3 5 2
Mogensgades nordside hen mod Torvet ca. 1870. Fra venstre: 8 (nu vognmand A. Bilde). 
6-4 (nu ølhandler Sørensen). 2 (nu Grenå Kulimport). 3 tømmerpladsen (nu Fr. Thykier 
A/S). 5 (nu banken). Yderst Østergade nr. 2 Hjørnet. Foto H. Bloch, ca. 1870.
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til kgl. befaling var indtegnet. Den dertil hørende ældste brandtaksations-
protokol er fra 1761 og altså kun 6 år ældre end branden her i Mogensgyde. 
Chr. Hjorts Bygning genopførtes ret snart, medens de to andre i lange tider 
henlå som øde tomter og ikke er anført i næste brandtaksationsprotokol (fra 
1771). Deres nøjagtige beliggenhed lader sig ikke nu afgøre, men det har 
rimeligvis været, hvor nu nr. 12-14 ligger.

Vi gennemgår så de enkelte, nu eksisterende bygningers historie, idet 
vi begynder med den nordre side, nuværende nr. 2, den tidligere admi-
nistrationsbygning. Hjørneejendommen ved Nørregade og Jeppetoften er 
allerede udførligt beskrevet under Torvets historie. Det vil dog nok være 
praktisk at minde om, at udstykningen af Jeppetoften allerede begyndte i 
1847. I 1851 blev købmand J. N. Winding ejer af resten. Han delte den i en 
række mindre parceller, hvoraf nogle lå langs Markedsgade og nogle langs 
Mogensgade. På et par af dem lod han opføre bygninger, før de solgtes.
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Dette Hus er altså opført af købmand J. N. Winding, rimeligvis i ca. 1850. 
Han solgte det i 1854 til gårdejer Niels Væver fra Dolmer. Det var da et 
grundmuret 15 fags hus og sikkert den samme bygning, som står der end-
nu, dog med moderniseret forside. Niels Væver var storspekulant i Grenå 

Mogensgade nr. 2
Opført i et hjørne af 
Jeppetoften ca. 1850

af J. N. Winding.

I 1919-24 Politistation.
1924-36 kommunal administrationsbygning.
Matr. Nr. 191 a.

 6 4 2 3
Mogensgades nordside hen mod Torvet. 6 og 4 ølhandler S. Sørensen. 2 Grenå Kulimport. 
3 A/S Fr. Thykier. Modstykke til foregående. (Foto 1955).

og bl.a. ejer af købmandsgården på gydens modsatte side (nuv. købmand 
Ehrenreich). Begge dele videresolgte han i 1855 til købmand M. H. Lund-
by, men de overgik nogle få år efter som særeje til hans fraskilte hustru, fru 
Edel Marie født, Rødkjær, datter mølleren på Sdr. Mølle. Hun giftede sig 
i 1863 med skomager Julius Højmark, som i 1868 delte ejendommen, idet 
han frasolgte den vest for bygningen liggende store have til murermester 
Fr. Chramer, som kort efteropførte et hus derpå. Bygningen her solgtes 
til musikus Peder Hansen, køberen var svigerfader til musikdirektør Carl 
Møller og spillede i hans orkester. Da Møller forlod Grenå og flyttede til 
Skive, fulgte svigerfaderen med.
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Ejendommen afhænde-
des i 1879 til læge Otto Sel-
chau. Han var en præstesøn 
fra Rudbjerg ved Hjørring, 
født 23. juni 1844. Efter 
en Tid at have været reser-
velæge ved hæren tog han embedseksamen i 1868 og flyttede kort efter 
til Grenå. Han blev gift med Elise Marie Lütken, datter af godsforvalter 
Lütken på Østergade. Selchau flyttede i 1879 til Randers. Ejendommen 
solgtes til Rasmus Peder Sørensen Fløjstrup, født 13. juli 1850 i landsby-
en Fløjstrup, Århus Amt, død 7. aoril 1938. Han tog borgerskab her 1879 
straks efter at have købt bygningen. Fløjstrup boede her i en lang årrække 
og havde et velanset gæstgiveri med en lille, fast kreds af byens mere pro-
minente borgere som stamgæster. I 1906 udlejede Fløjstrup restaurationen 
til Mathias Peter Petersen, der havde været ejer af gården Petersborg ved 
Trustrup. I 1916 købte han bygningen af Fløjstrup.

Da den nye retsplejelov trådte i kraft, manglede byen et lokale til poli-
tistation. Der var mange planer fremme om en nybygning, men det endte 
med, at man i 1919 købte huset her, bl. a. fordi det lå så tæt ved rådhu-
set og arresten. Man ombyggede og moderniserede bygningens indre og 
indrettede den til politistation. Særlig praktiske var lokalerne ikke, og da 
kredslægen et par år efter afgav en erklæring, som gik ud på, at bygningen 
var sundhedsfarlig, flyttede 
politiet herfra ud i lejede  
lokaler på Østergade nr. 20.

Efter endnu en lille in-
dre ombygning blev huset 

Tre kendte Grenå borgere, der 
som hobbyarbejde snedkererer et 
hønsehus i Fløjstrups have. 
Fra venstre: Mr. Allan v. Benzon, 
P. Fløjstrup, postekspedient, se-
nere postmester, Thrane Larsen. 
(Foto ca. 1902).

Mogensgade nr. 2. 
Tidligere P. Fløjstrup. 1919-24 
politistation. 1924-36, admini-
strationsbygning. 
Nu Grenå Kul import. 
(Foto 1925).
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i 1924 taget i brug til kommunal administrationsbygning og husede så i 
nogle år kæmnerkontoret og Borgmesterkontoret. I bygningens to vestre 
stuer var der kæmnerkontor. Herfra administrerer Karmark - først alene, 
senere selvanden - hele kommunens finansvæsen. Mod øst lå borgmester-
kontoret, hvor A. Willesen som byrådssekretær havde den daglige ledelse 
af hele byens kommunalvæsen. Det var jo endnu adskillige år, forinden 
borgmesterhvervet blev så omfattende, at det udkrævede en mands fulde 
arbejdskraft og arbejdstid.

Pladsforholdene i de to små kontorer blev efterhånden helt umulige, og 
det vedtoges i byrådet, ganske vist kun med kneben majoritet, at opføre et 
nyt rådhus på Nytorv. Det indviedes i 1936 og hed i en række år officielt 
Administrationsbygningen på Nytorv, men kaldes nu i almindelighed det 
nye rådhus. Den gamle bygning solgtes i 1936 til grosserer N. C. Kjølhede 
for en købesum af 17.800 kr. Her er nu Kulimportens kontor.
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Mogensgade nr. 4-6
Oprindelig

en del
af Jepptoffen.

Have til foregående ejendom. 
Opført ca 1870.
Matr. nr. 191 b.

Skomagermester Julius Højmark delte - som nævnt i forrige stykke - i 1868 
sin ejendom i 2 parceller. Han frasolgte haven, som lå mod vest, til mu-
rermester Fr. Chramer, der straks byggede et hus, som han i 1871 afhæn-
dede til Peder Sørensen. Efter adskillige ejerskifter købtes det i 1882 af 
skrædermester N. Olin. I 1894 auktionsskøde til naboen P. Fløjstrup. Han 
ombyggede den vestre halvdel (nuv. nr. 6) og udlejede resten af bygningen. 
I mange år boede her sadelmagermester Frits v. Seelen. Under verdenskri-
gens højkonjunkturer købte ølhandler Hans Petersen i 1918 ejendommen 
og lod dens ældre del (nuv. nr. 4) ombygge. 1923 udlægsskøde til ølhandler 
Sofus Sørensen.
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Mogensgade nr. 8
Oprindelig

en del
af Jepptoffen.

Matr. nr. 201.

Også på denne parcel af Jeppetoften har købmand J. N. Winding, ganske 
sikkert i begyndelsen af 1850’erne, ladet opføre en bygning. Den solgtes i 
1859 til husejer Peder Larsen Bager. Efter hans enkes død solgtes huset i 
1882 til Jens Møller. Efter et par mellemled i 1911 skøde til vognmand Pe-
ter Andersen Bilde. Han lod i 1914 huset ombygge. Efter hans død solgtes 
det i 1934 til sønnen, vognmand Albert Bilde.
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Mogensgade nr. 10 Brandfors. år 1761.
Nr. 123.

Christen Pedersen
Hjort.

Opført efter branden i 1767.
Delvis ombygget i 1850.
Matr. nr. 200.

I det vestligste hjørne af Jeppetoften lå omkring år 1800 et lille 5 fags 
hus med gavlen mod gaden, som skræder Chr. Pedersen Hjort lod opføre 
straks efter branden i 1767. Det tilhørte købmand Mau’s enke. Hun eje-
de desuden bl.a. Aftenstjernen, Lillegade nr. 39, hvor hun boede, og har 
selvfølgelig haft bygningen her udlejet. Det stemmer godt med, familien 
Mau i tiden 1772-1792 ejede hele Jeppetoften. Huset solgte hun i 1801 til 
arbejdsmand Rasmus Pedersen. Senere må købmand J. N. Winding som 
ejer af Jeppetoften også have overtaget dette hus. Han lod det nedbryde og 
genopbygge med grundmur i forside og gavle, men med benyttelse af det 
gamle bindingsværk i bagsiden, således som det står den dag i Dag. Han 
solgte i 1853 dette sted yderst på Jeppetoften til daglejer Peder Madsen. Til 
bygningen hørte et lille baghus, som taksationsmændene betegner som et 
bindingsværkshus til brændeskur og locum. Det er et af de meget sjældne 
tilfælde, hvor sidstnævnte anvendelse tydeligt er nævnt. Det giver mig an-
ledning til, som et lille kulturhistorisk kuriosum, at citere indskriften på en 
lignende dør af en meget ældre årgang:

 Nytorv 18 16 14-12 
Mogensgades nordside set hen mod Nytorv ca. 1870. Nr. 18 tilhørte snedker Thustrup. Nr. 
16. musikdirektør N. Pedersens fader. Nr. 14-12. købmand R. Larsen. Foto H. Bloch fra 
vinduet i atelieret Mogensgade 5, 1. Sal. Yderst skimtes Nytorv. I baggrunden Bavnhøj 
Mølle. (Foto H. Bloch).
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  Hver Løverdags-pligt, det lyder så:
  Giør Locum reeni, strøe Sand derpå
  og tør det ej at Forglemmem.
Efter Peder Madsens død solgtes det lille hus i 1897 til skomager J. H. 

Bager. 1919 skøde til tømrer H. C. Sørensen.

 18 16 14 12 10 8
Mogensgades nordside 1955. Nr. 8 vognmand Bilde. 10 tømrer Sørensen. 12 J. Jensen. 14 
P. J. Kjeldsen. 16 L. Laursen. 18 A. Hviid. Modstykke til foregående.

 18 16 14 12 10
Mogensgades nordside, set fra Nytorv. Foto 1955. Modstykke til billedet side 701.
Tallene betyder det samme som’der.
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I slutningen af 17 hundredtallet lå her en bygning, formentlig opført en del 
år efter branden. Den beskrives således: En længe i 8 fag. Egebindings-
værk, dels med murtavl, dels med lerklinede vægge. Stråtag, stue, køkken, 
lo og lade. Taksationssum 110 rdl. Bygningen ejedes af Jens Sørensen Ne-
dergård og solgtes af ham i 1798 til Jacob Jacobsen Annebo. Den videre-
solgtes i 1816 til krigsråd, inspektør Peter Justesen, boende i Dolmer. Han 
ombyggede straks huset dog med anvendelse af det oprindelige bindings-
værk, men nu med murtavl, således som det kan ses på foregående fotogra-
fi, som er fra ca. 1870, men hvor bindingsværket er overkalket. Justesens 
enke solgte i 1833 stedet til Henrik Ludvig Steen. Han var født i Køben-
havn 24. oktober 1788, men må have lært malerfaget i Tyskland, siden 
hans Kundschaft (svendebrev) er udstedt af Malerlauget i Lübech. Han tog 
borgerskab i Grenå i 1839. Mesterstykket, som han i den anledning skulle 
udføre, var et på lærred malet stykke til en altertavle fremstillende nad-
veren. Desuden forskellige ornamenter. Steen var en meget dygtig maler 
og en habil tegner, der havde gennemgået en god uddannelse. Han var en 
af grundlæggerne af håndværker Søndagsskolen i Grenå, altså en forløber 

Mogensgade nr. 12-14 Brandfors. år 1801.
Nr. 121.

Jacob Jacobsen
Annebo.

Deltes i 1883 af vognmand Jens Mikkelsen
i 2 parceller. 
Matr. nr. 199 a og b.

Murermester Niels Pedersen og hustru.
Musikdirektør N. M. Petersens forældre.
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for den tekniske [Aften]-Skole, og var en tid tegnelærer ved den. Maler 
Emil Hartmann var en af hans elever og omtaler ham med megen sym-
pati. Steens datterdatter Julie Mortensen var gift med Grenå Folketiden-
des første udgiver og bogtrykker, Th. Rosenberg, efter hvis død hun selv i 
nogle år var bladets redaktør og udgiver. Steen døde 24. november 1862 i 
Hammelev Præstegård. 1856 skøde fra Steen til købmand Rasmus Larsen, 
som var hans genbo, idet grunden til Larsens Købmandsgård på Lillegade 
strakte sig ud til Mogensgyde. 1883 fogedudlægsskøde til vognmand og 
avlsbruger Jens Mikkelsen, som delte ejendommen i to parceller, hvoraf 
den vestre (nu nr. 14) i 1884 solgtes til Søren Andersen og den østre (nu 
nr. 12) mageskiftedes med Møller N. B. Ebbestrup, der foruden Bavnhøj 
Mølle ejede en gård allervestligst på Lillegade. Der flyttede Jens Mikkel-
sen hen og boede resten af sit liv. Han havde kørselen med ligvognen, som 
var anskaffet af Grenå Ligsocietet. Den var sortlakeret med sølvbroncerede 
lister, et fast trætag, båret af en række ornamenterede søjler, imellem hvilke 
der var draperet med sorte klædes gardiner med klunker. Hestene var iført 
sort skaberak med huller til øjne og øren. På kuskesædet sad Jens Mikkel-
sen eller hans kusk, iført sort kappe og høj cylinderhat. Alt sammen såre 
højtideligt og stilfuldt, men nu helt forældet. Desværre eksisterer der intet 
fotografi af denne gamle ligvogn.

Mogensgade mr. 12
(Matr. nr. 199 a). Som omtalt delte vognmand Jens Mikkelsen i 1883 ejen-
dommen i to dele, hvoraf den østre (nuv. nr. 12) solgtes til møller N. B. 
Ebbestrup. Han døde allerede 8. maj 1884 og fra hans dødsbo solgtes byg-
ningen til ølhandler Mads Andersen, som i 90’erne ombyggede huset i dets 
nuværende skikkelse. 1909 skøde til købmand S. H. Bager. 1938 enkefru 
Marie Bager, som i 1946 solgte huset til smedemester J. Jensen.

Mogensgade nr. 14
(Matr. nr. 199 b). Denne halvdel solgte Jens Mikkelsen i 1884 til murer Sø-
ren Andersen, som straks ombyggede det gamle bindingsværkshus. 1912 
auktionsskøde til karetmager P. J. Kjeldsen, som er den nuværende ejer.
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Mogensgade nr. 16
Brandfors. år 1851.

Murersvend
Niels Pedersen.

Opført på en havegrund i 1851.
Nu smed L. Laursen.
Matr. nr. 198.

På det areal, hvor de to vestligste ejendomme på Mogensgades nordside 
ligger, var indtil omkring år 1850 toft og haver. Den østligste af dem til-
hørte politibetjent Ja eob Engstrøm og solgtes af hans enke i 1812 til post-
mester og købmand Rasmus Møller på Torvet (hjørnet af Storegade) og af 
hans søn og efterfølger Jacob Møller i 1847 til murersvend Niels Pedersen. 
Skødet lyder på en haveplads ved Mogensgyde. Pedersen blev kort efter 
indkaldt til krigstjeneste. Da freden blev sluttet i 1850, vendte han tilbage, 
giftede sig, tog borgerskab og byggede sig et hus på den købte haveplads. 
Efter hans død var enken fra 1884 til 1904 ejer af huset. Efter hendes død 
købtes det af sønnen Niels Marinus Petersen. Han var født 18. juni 1854, 
havde borgerskab som maler i 1881 og havde boet her som lejer i en snes 
år. Petersens daglige brød var malerfaget, men hans lyst og interesse var 
musikken. Han havde i adskillige år spillet i Carl Møllers Orkester, og efter 
Møllers afrejse til Skive blev han selv musikdirektør. Ligesom forgænge-
ren afholdt han om som-
meren koncerter i byens 
anlæg. Han fik dertil et 
[meget] lille kommunalt 
tilskud. Den øvrige del af 
den ret sparsomme indtægt 
indkom ved, at Petersen en 
gang om året i forsomme-

Musikdirektør N. Petersens Or-
kester i 1890’erne. 
3. række: Drejer Oskar Jørgen-
sen, Kristian Petersen (musikdi-
rektørens
søn) Sadelmager Oscar Lind-
strøm. 2. række: Musikdirektør 
A. Andreasen, Musikdirektør N. 
Petersen, urmager M. Fogh.
Forreste række: Emil Petersen 
(muikdirektør P.s søn), Rudolf 
Lindstrøm.
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ren gik rundt til byens indbyggere, navnlig forretningsfolk, med en liste, 
hvorpå man kunne tegne sig for et bidrag efter behag. Kunstens vej er jo 
og var jo trang, og Petersen måtte alle sine dage kæmpe hårdt for udkom-
met. Malerfaget blev efterhånden helt lagt på hylden, og i stedet for fik 
han musikelever. I begyndelsen af århundredet forlod han byen og over-
drog orkesterledelsen til A. Andreasen. Han fandt sig dog ikke tilfreds og 
vendte tilbage til Grenå, hvor han levede sine sidste år som musiklærer og 
meddirektør hos Andreasen. Interessen og talentet for musikken gik i arv 
til børnene, hvoraf flere fra de unge år virkede med i orkesteret. Musikdi-
rektøren var gift med Thora Rydahl, Datter af fyrmesteren ved Fornaes Fyr. 
En af sønnerne antog hendes pigenavn og blev som Carl Rydahl en kendt 
komponist, men har navnlig som koncertmester ved Statsradiofonien gjort 
navnet populært over det ganske land. Musikdirektør N. Petersen døde 15. 
april 1915. I 1918 solgtes huset til smed  L. Laursen. 
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Mogensgade nr. 18
Brandfors. år 1851.

Smedemester
N. P. Thustrup.

Opført ca. 1848 på en havegrund.
Nuv. ejer kontrollør A. Hviid.
Matr. nr. 197.

Vestligst på Mogensgade, på hjørnet af Nytorv lå fra gammel tid endnu 
en have, som tilhørte enkemadam Erichsen. Nogen adkomst dertil har jeg 
ikke truffet på, men der er ingen tvivl om, at den gennem lange tider har 
hørt til de skiftende ejere af genboejendommen, Rebslagergården på Lil-
legade. Denne ejedes i to generationer af Rebslagerfamilien. Erichsen, 
først Christian Erichsen (død 1821) derefter sønnen Rasmus Erichsen (død 
1846), hvis enke giftede sig med rebslager Th. Sørensen. I 1845 solgte en-
kemadam Ane Severine Erichsen haven på Nytorv til Niels Peter Thustrup. 
Han var født i Randers 1816 og tog borgerskab som snedker her i 1843. 
Thustrup lod nogen tid efter gården opføre. I gavlen mod Nytorv havde 
han værksted. Foruden snedkeri og karetmagervirksomhed havde han en 
betydelig fabrikation af jernskovle. I 1872 solgte han virksomheden og 
ejendommen til karetmager Gottlieb Nielsen og rejste tilbage til Randers. 
Karetmager Nielsens datter var gift med bagermester Rudolph Hartmann, 
som i 1912 købte ejendommen. Han solgte den i 1921 til biografkontrollør 
A. Hviid.
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Mogensgades sydside hørte oprindelig - uden undtagelse - til ejendomme-
ne på nordsiden af Lillegade, hvis grunde alle strakte sig ud til vejen, d.v.s. 
til Monse Gyde. Der fandtes indtil 1858 ikke et eneste beboelseshus på 
denne side. Grundene, der de fleste steder var afgrænset ud mod vejen af 
stendiger, var enten gårdspladser eller haver. Et par steder fandtes baghuse, 
således som det fremgår af kortet.

Længst mod øst
lå en meget stor købmandsgård på 6 længer hus. Den strakte sig omtrent 
ud til midten af det nuværende torv. Den tilhørte fra 1799 købmand Chr. 
Holm, men solgtes i 1804 til kommunen, som lod den nedbryde. Den øst-
lige halvdel udlagdes til torv. På den vestlige halvdel opførtes det nye råd-
hua, som bærer årstallet 1805, men først var helt færdigt et par år senere.

De to første - nu eksisterende - bygninger på Mogensgades sydside er 
begge pakhuse. Det første hører til Ehrenreichs købmandsgård (Lillegade 
2) og har intet særskilt nummer. Det andet hører til skomager Bagers gård 
(Lillegade 4) og er delvis pakhus, delvis lejlighed. Det har som følge deraf 
gadenummer og er Mogensgade nr. 1.

Mogensgades sydside

Et kikk over arrestgårdens Mur, 
ind mod arrestbygningens. Tag 
med de 4 skorstene. I baggrunden 
kirkespiret. Foto 1955.
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Denne bygning er det første egentlige beboelseshus på sydsiden. Grunden 
her hørte til Lillegade nr. 6. Huset er opført i 1858. I dette år lod skomager-
mester Johannes Højmark på sin grund ud mod Mogensgyde opføre et 2 
etages forhus. Det beskrives i taksationen som 5 fag, grundmur i 2 etagers 
højde, 12 al. langt, 13 al. dybt, 10½ al. højt, og er brandassureret for 1800 
rdl. Det er 3 gange mere end det gamle forhus til Lillegade. Denne bagbyg-
ning har så fulgt de skiftende ejere af den samlede ejendom (Lillegade nr. 
6). Rækken har været: 1874 skomager Johannes Højmark til sønnen Julius 
Højmark. Ved tvangsauktion i 1883 til hans moder, fru Ane Højmark. 1894 
skomagermester G. Christensen. 1918 skrædermester Vilh. Granath. 1943 
kørelærer Niels Kjær.

Mogensgade nr. 3
Udskilt af

Lillegade nr. 6
i 1943.

Opført på en havegrund i 1858 af skomager J. Højmark.
Matr. nr. 72 b.
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Mogensgade nr. 5
Udskilt af

Lillegade nr. 8
i 1958.

Opført på en havegrund i 1858 af
murermester H. C. Lind.
Matr. nr. 70.

Bygningen her er, ligesom foregående, opført i 1858. Bygherren var murer-
mester H. C. Lind. Han ejede Lillegade nr. 8, som han solgte, da Mogens-
gade bygningen var færdig. Den beskrives i raksationen som et nyopført 
hus i grundmur, en etage højt i 10 fag. 22½ al. langt. 13 al. dybt og 5¾ al. 
højt. Deraf er 7 fag til port og beboelse og 3 fag til kostald og hakkelsehus. 
Over Porten er bræddeloft, derimod intet loft i stalden og hakkelsehuset. 
Porten har været mod øst, hvoraf bygningen bærer tydelige spor. Den var, 
i modsætning til foregående, oprindelig kun i en etage, men forhøjedes i 
1865 med en etage, dog kun ud mod gaden. I denne indrettedes atelier. 
Lind var efter sigende ikke meget bevendt som murer, og blev senere byens 
skorstensfejer. Facaden her er dog ganske interessant og bærer i høj grad 
præg af sin opførelsestid i midten af forrige århundrede. Man lægger sær-
lig mærke til den morsomme vandrette profilliste, der danner overgangen 
til den noget udkragede øverste etage. Typisk er også den okkergule farve 
med de i hvide tænder. Den øverste etage var altså bygget og indrettet som 
atelier.

Fra fotografiens barndom
Omkring 1850 opstod her i Danmark og rundt i Europa et nyt fag, nemlig 
fotografering, altså den kunst 
ad mekanisk vej at kunne frem-
bringe billeder af personer og 
landskaber. Fra de ældste tider 
og indtil da, havde man kun ved 
håndens hjælp, som tegning 
eller maleri kunnet fremstille 
sådanne billeder. Man havde 
ganske vist fra 1830’erne haft 
en slags forløber for fotografi-
er, nemlig de såkaldte daguer-
retypier, som havde navn efter 
opfinderen. De blev optaget på 

Mogensgade nr. 5.
Atelier siden oktober 1863. 
(Foto1955)
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metalplader, der var præpareret med jodsølv, men havde den fejl, at de ikke 
kunne kopieres, da pladerne var uigennemsigtige. Der kunne altså kun bli-
ve et billede ud af hver optagelse, følgelig blev de meget dyre og var kun 
for velhavende folk. Men i løbet af 1840’erne skete en række opfindelser, 
som resulterede i, at man kunne optage et negativ på en glasplade. Efter 
denne kunne så kopieres et ubegrænset antal positiver, altså fotografier på 
papir. Dermed var fotografering blevet en praktisk realitet og så forholds-
vis billig, at den kunne komme ud til jævne mennesker og fotografier blive 
hvermands eje. Jeg har i 1954 udgivet en lille pjece ,Fra Fotografiens Barn-
dom. Småtræk fra Grenå for et lille århundrede siden, hvoraf her gives et 
kort uddrag.

Fotografer i Grenå
De første fotografiske optagelser her i byen foretoges af en omrejsende 
fotograf W. F. Riberholt fra København, der i september 1859 averterede i 
Grenå Avis, athan under et kortvarigt besøg i Grenå daglig fra kl. 10-12 og 
2-5 optog Photographi-Portraiter. Fotograferingen foregik i Gammel Gæst-
givergårds Have på Storegade, hvor nu maltgøreriet ligger. Da den tids pla-

 5 9 18 16 14 12 10
Mogensgade ca. 1900. Der nedlægges kloak. 5 A. Jørgensens Atelier. 9 Aug. Møllers Bag-
hus. 18 Karetmager Nielsen. 16 Musikdirektør N. Petersen. 14 Murer S. Andersen.
12 Ølhandler Mads Andersen. 10 Tømrer Sørensen.
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der var meget langsomme, måtte de første optagelser foregå ude i dagslyset 
og helst midt på dagen. Næppe havde Riberholt forladt byen, før et par lo-
kale fotografer tog fat. Den ene var den tidligere nævnte frk. Louise Kaiser, 
som daglig optog portrætter på Strandvejen [ude ved Kejserbækken], den 
anden en falleret købmand L. N. Balle (se Østergade), som fotograferede i 
Gæstgivergårdens Have ligesom Riberholt havde gjort. 

Det følgende år fortsatte begge disse to deres virksomhed. Frk. Kaiser 
havde nu forlagt virksomheden til byens lystanlæg. Hen på sommeren kom 
en udenbys konkurrent, en fotograf Nielsen, som på gennemrejse opholdt 
sig i Grenå nogle dage for at optage portraiter fra 1 rdl. (= 2 kr.) til højere 
priser“. Hans atelier var hos murer Marthinus på Torvet (nu Kiosken m.m.) 
Og samme år i september averterer en fotograf Tvenstrup, at han optog 
Photograpbi-Portraiter daglig kl. 10-5 og havde bopæl hos skræder Laurit-
sen på Torvet (hvor nu nr. 19, urmagerbutikken). Tvenstrup var den første 
fotograf, som tog varig bopæl her i byen.

Det store antal fotografer, som besøgte Grenå eller tog bolig her, viser 
tydeligt, at der blandt byens - og omegnens beboere har været en glubende 
appetit på denne nye opfindelses frembringelser. Og de forholdsvis mange 
fotografier, der endnu eksisterer fra, denne Fotografiens Barndom beviser, at 
det i hvert fald for de flestes vedkommende - har været både godt og hold-
bart arbejde. Kun må det beklages, at de allerældste fotografier ikke bærer 
fotografens navn, det kom først et par år senere. Det ville ellers have været 
meget interessant at kunne have identificeret disse fagets pionerers billeder.

Der indrettes faste atelierer
I maj 1863 averterer E. Tvenstrup, at han nu har etableret sig som skræder 

og photograph. Fotografering alene har altså 
ikke kunnet give ham udkommet. Han medde-
ler, at hansatelier hos snedker Juul i Mellem-
stræde er godt beliggende og adgangen dertil 
ugenert. Samtidig (3. maj) kom der atter en 
udenbys fotograf ved navn M. Elsass til Grenå. 
Hans atelier var hos maler Wessing i Storegade. 
Elsass averterer, at han har lært de aller nyeste 
metoder af en af landets førende photographer, 
så at han er i stand til at tilfredsstille enhver ri-
melig fordring. Han tilføjer, at en del portraiter 
af hans arbejde forefindes til eftersyn. Nogle 
af hans fotografier eksisterer endnu, og det må 
indrømmes, at reklamen ikke var overdreven.

Hen på efteråret 1864, da krigen var forbi 
og avisen atter måtte udkomme, dukkede et par 
nye navne frem. En af byens unge håndværkere 

Anton Schou.
Atelierets grundlægger.

Fotograf i Grenå 1963-68.
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J. M. Valeur ophævede sin urmagerforretning, lærte i løbet af nogle måne-
der at fotografere og etablerede sig som fotograf på Lillegade, hjørnet af 
Mellemstræde. Ganske kuriøst dukkede ved oprydning på loftet af dette 
hus omkring 1940 en stor kasse med nogle af Valeurs gamle, fotografiske 
negativer frem. En omrejsende fotograf, Anker Ring, gav, som så mange 
andre foregående, en gæsterolle i Grenå. Hans forretning blev kort efter 
overtaget af en af byens egne borgere, købmand Anton Schou.

Den nye fotograf havde i 1855 etableret sig som manufakturhandler 
på Torvet (hvor nu købmand Mors). Men den forfærdelige pengekrise i 
slutningen af 50’erne og begyndelsen af 60’erne havde slået ham ud, så 
han gik fallit. Anton Schou lærte så fotograf professionen hos ovennævnte 
Ring, overtog hans negativer og flyttede ved oktober flyttetid i 1865 ind i 
det nyoprettede

Atelier i Mogensgade
Der var altså nu 3 fotografer i Grenå: Schou i Mogensgade, Valeur på Lille-
gade og Tvenstrup på Torvet. Det var ganske 
givet for mange. Der var ikke søgning til tre, 
efter at de første års glubende efterspørgsel 
efter denne nye, epokegørende artikel i nogen 
grad var tilfredsstillet. Det ses da også, at Val-
eur et par år efter opgav fotograferingen og 
atter gik over til sin oprindelige profession, 
urmageriet. Og Anton Schou foretog tit læn-
gere rejser til andre byer eller egne og aflagde 
kun nu og da besøg i sit egentlige domicil her 
i byen. l 1868 averterer han, at han indtræffer 
i Grenå i september og i markedsdagene og 
følgende dage optager fotografier i atelieret i 
Mogensgade.

Med denne sidste gæsterolle sluttede 
Schous virksomhed her i Grenå. Oktober flyt-
tedag 1868 overtoges atelieret af Hans Bloch. 
Han var født i Grenå som søn af pastor Fr. C. 
Bloch, der var præst her 1846-57 og kredsens folketingsmand i en valgpe-
riode. Hans Bloch var en habil tegner, og der eksisterer endnu flere land-
skabstegninger, som han har udført, men om hans uddannelse og videre 
skæbne ved jeg intet. Hans Blochs fotografier, der er særdeles godt arbejde, 
er ligesom Schous forsynet med påtrykt navn og bopæl og er altså lette at 
identificere. I 1878 flyttede Bloch til et nyt atelier, som var indrettet i murer 
Marthinusi nybyggede ejendom i Kannikestræde, og atelieret i Mogens-
gade overtoges af Chr. Christensen. Han havde tidligere været fotograf i 
Viborg og beholdt en tid denne virksomhed samtidig med forretningen her. 

Axel Jørgensen.
 Fotograf i Grenå

1880-1923(†).
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Hans fotografier bærer på bagsiden begge byers navne. Efter få års forløb 
overtoges atelieret af Axel Jørgensen. Han havde til en begyndesle atelier 
både i Grenå og Ørsted. Axel Jørgensen, der var født i København 8. janu-
ar 1848, havde oprindelig været ved søvæsenet, men skiftede om, da han 
ikke kunne tåle sølivet. Han tog borgerskab i Grenå 1880, blev senere gift 
med en datter af lærer Ring i Enslev og beholdt atelieret og virksomheden 
hele sit liv. Ejendommen købte han i 1894 af agent R. Madsens dødsbo. 
Efter fotograf Jørgensens død 26. april 1923 fortsatte datteren, frk. Thyra 
Jørgensen, virksomheden, som hun dog i en række år havde flyttet til Sto-
regade nr. 2.

Resten af Mogensgades sydside
Medens de to lige omtalte Mogensgade ejendomme, altså nr. 3 og nr. 5, 
allerede på et ret tidligt tidspunkt, d.v.s. kort efter 1850, blev udskilt og 
bortsolgt fra de syd derfor liggende Lillegade ejendomme, gælder det mod-
satte om resten. De er enten ret sent udskilt fra Lillegade eller hører stadig 
dertil. To af dem har oprindelig været pakhuse og er først i den nyere tid 
i ombygget tilstand gået over til at blive beboelsesejendomme. Mogens-
gade nr. 5 a (matr. nr. 69 a) er udskilt fra Lillegade nr.10 (bagermester 
Hartmann). Mogensgade nr. 7 (matr. nr. 68 a) hører endnu sammen med 
Lillegade nr. 12 (tidl. gæstgiver S. P. Jensen, nu farvehandler E. Møller). 

 1 3 5 1 9
Mogensgades sydside hen mod Nytorv. Foto 1955. Modstykke til foregående. 1 H. Bager. 3 
N. Kjær. 5 Atelieret. 7 Farvehandler E. Møller. 9 Snedkermester A. Jensen.
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Konsul N. L. Kock 1820-81 og frue.
Konsul Kock var en af forgrundsfiurerne i Grenå by i midten af forrige århundrede.

Kommunalbestyrelsens formand 1852-68.

Christopher Krabbe, 
f. 1833, d. 1913.

Folketingets myndige formand 
1870-83. 

Byfoged og borgmester i Grenå 
1876-83. 

Foto fra 70erne. i Danmark.

Otto Mønsted, f. 1838, d. 1916.
Lærte Købmandshandel hos Win-

ding i Den gamle Købmandsgård på 
Torvet. 

Grundlægger af 
Margarinefabrikationen
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Mogensgade nr. 9 (matr. nr. 67 b) hører sammen med Lillegade nr. 14 (tidl. 
drejer Aug. Møller, nu snedkermester Anton Jensen).

Bygningen var opført som pakhus fra købmandsgården på Lillegade. 
Senere havde Ferd. Rasmussen her en minerealvandsfabrik, som overto-
ges af N. Jørgensen. Mogensgade (uden nr.), d.v.s. snedkerværkstedet med 
foranliggende nave (matr. nr. 66 a), hører til Lillegade nr. 16. Det er Rebs-
lagergårdens Have, som i 1894 købtes af brdr. A. og S. Bilde (nuv. ejer 
købmand D. Sandberg).
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Den vej, som omkring år 1900 fik bavnet Markedsgade, har fra de ældste 
tider, man kender, d.v.s. fra omkring år 1600 heddet Bag Byen. Den fin-
des ikke aftegnet hverken på Resens Atlas fra 1680 eller Pontoppidans fra 
1768, ja ikke engang på kgl. landmåler H. T. Storms kort fra 1799. Og dog 
var strækningen fra Nørreport til Dolmerport ganske jævnt bebygget den-
gang. Det gælder dog udelukkende sydsiden. På nordsiden lå byens store 
tofter helt fra Dolmervejen og til Åstrupvejen. De var udlejet i et par store 
parceller på længere åremål. Omkring ved 1890 begyndte man at udleje 
dem til haver og først lidt efter 1900 bortsolgtes de første byggegrunde.

I gammel tid var der ikke nogen rigtig vej. Husene lå simpelt hen bag 
ved byen, ud mod markerne, som der står i et gammelt skøde. I byens 
grundtakst fra 1682, som er den ældste eksisterende fortegnelse over be-
byggelser, er der ved denne vej langs sydsiden anført 17 bebyggede grun-
de. Det er med en eneste undtagelse kun småhuse af bindingsværk med 
lerklinede vægge og stråtag. De var takseret til værdi af 4 til 12 rdl. pr. stk. 
grundenes værdi var ansat til ½-1¼ rdl. pr. stk. Ved brandtaksationerne i 
1761 og 1771 er tallet det samme.

Men i 1801 var der kun 10, og der holdt tallet sig i en lang række år. Det 
var i hovedsagen de bygninger, som lå vest for nuværende Nytorv, som var 
forsvundet.

Yderst mod vest, nær Dolmervejen, lå en større trelænget avlsgård. Den 
lå - efter kortene at dømme udenfor konsumtionsdiget. Dens beliggenhed 
har været, omtrent hvor nu Vestbanegårdens remise ligger. Men det må 
erindres, at Dolmervejen i slutningen af 17 hundredårene blev omlagt på 
det stykke, som lå nærmest byen, vist nok af hensyn til konsumtionsgræn-
sen, således at der fra den tid kun blev en konsumtionsbod, idet Dolmer-
port og Vesterport blev slået sammen til en.

Bygningen yderst mod vest var altså denne forholdsvis store avlsgård. 
Den svarede til Århus Kloster i årlig afgift 24 sk. dansk. I fortegnelsen 
1682 kaldes den Christen Michelsens Gård, i 1761 Søren Jensen Fugls 
Gård, og i 1810 tilhørte den hans søn Aulsmand Hans Sørensen Fugl. I 
1814 er der i fortegnelsen tilføjet denne gård er nu ganske nedbrudt. Grun-
den er formentlig udlagt til toft. På samme måde er det rimeligvis gået med 
de fleste af de andre huse, som lå mellem Dolmerport og nuværende Ny-
torv. I brandtaksations fortegnelsen fra 1847 er der kun 2 bygninger tilbage 
på denne strækning. Den ene eksisterer endnu. Det er Markedsgade nr. 21, 

Markedsgade
Bag Byen
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som ejes af fru Caroline Hee. Den anden var en lidt større bygning, sam-
menbygget med den foregående. Den solgtes i 1845 til købmand Kruse, 
som ejede den tilstødende gård på Lillegade. Den blev nedbrudt omkring 
1890. Grunden ejes nu af Falcks Redningskorps. De andre 4-5 bygninger 
derfra og ud mod vest var alle forinden 1800 nedbrudt, formodentlig på 
grund af ælde og grundene afhændet til beboerne på Lillegade. De er der-
efter blevet haver eller gårdspladser til disse. Omkring år 1800 var en stor 
del af Bag Byen omgivet af Stendiger. De begyndte ved Kruses og strakte 
sig - med nogle afbrydelser - til Dolmerport i vest. 

Navnet
Den almindelige benævnelse på vejen var altså Bag Byen. Dette navn træf-
fes bl.a. i byens rådstuebog i 1698, da en af årets takserborgere, det vil på 
nutids dansk sige medlemmer af liígningskommissionen, angives at bo Bag 
Byen. I grundtaksten 1682 står Bag ved Byen. Af andre benævnelser kan 
anføres Norden Byen ud til Markerne (1742), Norden Byen (1747), Nor-
den Bag Byen (1767), men disse navne forekommer forholdsvis sjældent.

At gennemgå Bag Byen systematisk fra ende til anden, således som det 
er sket med de øvrige gader, lod sig nok gøre, selv om der er en mængde 
ejerskifter, hvorpå der ikke findes tinglyste skøder. Beboerne har næsten 
alle været småkårsfolk, som har passet deres daglige dont, men som ikke 
har givet anledning til omtale i retsprotokollerne. Det vil altså sige, at kun 
ejerrækken kendes og intet andet. Nogle steder er der skiftet ejere så ofte, 
at rækken er oppe på mere end en snes navne. Men af hensyn til bogens 
sidetal er det tvingende nødvendigt at begrænse stoffet. Skildringen må 
derfor indskrænkes til 1) en kort gennemgang af strækningen fra hjørnet 
af Nørregade og hen til Nytorv, hvor der langs sydsiden fra de ældste tider 
uafbrudt har været bebyggelse. 2) En skildring af Nytorvs udvikling fra at 
være en tarvelig sidevej - fra Bag Byen ind til Lillegade og Mogensgade 
- til nu at være byens Rådhusplads og 3) endelig et par spredte bemærknin-
ger om stykket fra Nytorv mod vest.
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Markedsgade nr. 3-5-7 Ældste brandf. år 1761.
Nr. 187.

Rasmus Juuls ejende 
og bortlejede hus.

Her var oprindelig byens ældste Fattiggård.
Opført ca. 1758.
Nedbrudt 1863.

Som nabo til hjørne ejendommen ved Nørregade lå før 1750 et gammelt 
hus, som i en lang årrække havde tilhørt Søren Nielsen Muurmand i Åls-
rode. I 1747 udstedede han skøde til rr. Rasmus Juul, købmand i Grenå på 
dette øde hus med hauge, som hans stedbroder, Søren Skomager, tidligere 
havde beboet, og som ligger vest for Anders Nielsen Busks afbrændte plads. 
Købesummen var 8 rdl. I skattelisten 1757 omtales det som Skomagerhu-
set, som Rasmus Juul betaler [bygnings]-skatten af. Kort efter ombyggede 
Juul det til et 12 fags hus med egebindingsværk, murtavl og tegltag. Altså 
et, efter den tids forhold, fuldt moderne hus. Det anvendtes til udleje til en 
del små familier. Få år før havde samme Rasmus Juul ladet sin iboende 
store købmandsgård på Søndergade (nu A/S Otto Secher) smukt ombygge. 
Af porthammeren - d.v.s. den vandrette stolpe over indkørselsporten - fra 
denne gård på Søndergade, der oprindelig har båret både Rasmus Juuls 
og hans hustrus bomærker, er endnu bevaret et brudstykke med hustruens 
bogstaver. Der har oprindelig stået:

R J S J - I. H. S. - K J D G*)
ANNO 1743

Karen Jensdatter Gråbechs bomærke i et brudstykke af en gammel porthammer fra 1743. 
Billedskæreren har ganske naivt skåret et lille B i enden af det store G i Gråbech. Bjælke-
stykket findes nu i Djurslands Museum. 

*) Rasmus Jens-Søn Juul - Karen Jens-Datter Graabech år 1743. De sammenslyngede bogstaver i 
midten I. H. S., er Christi Monogram og betyder jesus hominem salvator. D.v.s. Jesus Menneskenes 
Frelser. Det benyttedes i datiden meget hyppigt.

Efter Rasmus Juuls død tilfaldt købmandsgården m.m.m. hans eneste 
søn, købmand Jens Chr.Juul, medens enken, Karen Jensdatter Gråbech, 
arvede dette lejehus og adskillig anden rigdom. Hun havde i levende live 
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været meget godgørende mod fattige og traf testamentarisk den bestem-
melse, at en del af hendes rigdom - også efter hendes død - skulle vedblive 
at komme fattige til gode. Hun pålagde derfor i testamentet sin søn, at han 
hvert år skulle udbetale fattigkassen renten af en kapital på 100 rdl. - altså 
4 rdl. årlig. Det var i hine tider ikke nogen ubetydelig sum.

I 1782 rejste J. Chr. Juul imidlertid til København og købte et stort bryg-
geri. I stedet for den årlige ydelse på 4 rdl., som moderen havde pålagt 
ham, skænkede han den nyopførte lejevåning til byens fattigvæsen. I gave-
brevet står bl. a.: 

... på det, at min Salig Moders Vilje, de Fattige til Bedste, for Efter-
tiden des vissere kan vorde efterkommet, haver jeg af mine udi Greenåe 
Kjøbstad efterladte Ejendomme skænket og givet ... til samme Bys Fattig-
kasse et Hus med Ejendom, beliggende bag om Byen, bestående af 12 Fag 
Bygning, ass. for 140 Rdl. og indrettet til 4 Leje-Våninger, der årlig har 
indbragt 10 Rdl. 4 Mark i Husleje. Til nærværende Hus’es Istandsættelse 
lader jeg desuden følge som Gave 20 Rdl. - Skulde Huset nogensinde blive 
bortsolgt fra Fattigvæsenet, da påligger det Inspektørerne fra Fattigvæsenet 
om muligt igen at udsætte 100 Rdl. på Rente, således at de fattige kan nyde 
årlig Interesse 4 Rdl. ... på det, at det bestandig kan ses og erfares, at forbe-
meldte min Salig Moders Vilje af mig er bleven efterkommet.

Kjøbenhavn, 28. April 1783.
     Jens Chr. Juul.
 
Købmand Juul vendte senere tilbage til Grenå, men gavebrevet stod 

selvfølgelig stadig ved magt. Bygningen kaldtes vedblivende Fattig- Cas-
sens Huus. Det anvendtes i en række år stadig - som bestemmelsen var - til 
lejevåninger, hvis husleje udbetaltes kontant til fattigkassen. Senere blev 
det et fattighus i almindelig forstand, således at en del uformuende familier 
havde fribolig der. Bygningens administration sorterede selvfølgelig under 
fattigvæsenet. 

I tidens løb forslog boligernes antal slet ikke til behovet, og i 1842 købte 
kommunen derfor den på Nørregade omtalte gård og indrettede den til fat-
tiggård. Bygningen her anvendtes i en lille snes år samtidig med den anden, 
men var efterhånden aldeles ubrugelig på grund af alder og skrøbelighed. 
Den blev derfor i 1861 bortsolgt til nedbrydning og indbragte 265 rdl., der 
udbetaltes til fattigkassen. De 100 rdl. deraf indsattes i Sparekassen under 
navnet Karen Jensdatter Gråbechs Legat, som stadig eksisterer og sorterer 
under byrådet. Køberen videresolgte i 1863 ejendommen til skomager og 
ejendomshandler Julius Højmark, som lod den gamle fattiggård nedbryde. 
Grunden var meget stor: ca. halvhundrede meter i syd-nord og noget min-
dre i øst-vest. Foruden at der på den senere opførtes tre bygninger: Mar-
kedsgade nr. 3, 5 og 7, afhændedes store grundstykker til de nord for lig-
gende Nørregade bygningers ejere, helt op til den nuværende præstebolig.
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Gammel Fattigårds grund
deltes straks af Højmark i 2 parceller, hvoraf den østre, som var størst, 
solgtes til Niels Rasmussen Præst og den vestre til købmand Jacob Møller, 
som ejede den tilgrænsende tømmergård. De blev begge liggende ubebyg-
get i en længere årrække og kaldtes i daglig Tale slet og ret Toften. Den 
østre, hvorpå nu

Markedsgade nr. 3-5
er bygget, havde i løbet af de næste 40 år en lang række hurtigt skiftende 
ejere. Den solgtes i 1905 til tømrermester A. Bilde. Han delte lodden i to 
dele, som straks bebyggedes. Nr. 3 (matr. nr. 135 a) købtes af arbejdsmand 
Hans Hansen Møller og ejes nu siden 1950 af tekstilarbejder Willy Niel-
sen. Nr. 5 (matr. nr. 135 c) købtes af chauffør Peter Mikkelsen og ejes siden 
1955 af hans søn, chauffør Jens Lund Mikkelsen.

Markedsgade nr. 7
(Matr. Nr. 186). Den vestre del af Gl. Fattiggårds Grund, som købmand 
Jacob Møller havde købt, afhændede han i 1885 til N. Sørensen Sjørup, 
som lod et hus opføre på grunden. Sjørup var en årrække kontorist hos 
herredsfuldmægtig Fr. Ulrich i hans private forretning (sagførerkontoret, 
branddirektoratet m.m.) Han erhvervede der en del praktisk forstand på 
dokumentudfærdigelse og visse juridiske spørgsmål, således at han senere 
selv oprettede, hvad han kaldte en juridisk skrivestue. Huset ejes siden 
1918 af landpost Peder Pedersen.



749

Markedsgade nr. 9-11 Ældste brandf. år 1761.
Nr. 138.

Anders Jensen
Muurmand.

Skomagerhuset.
Nu 2 bygninger.
Matr. nr. 187 og 189.

I brandtaksationen 1761 står [Skomager] Anders Jensen Muurmand hans 
ejende og iboende hus. En 4-længet, gammel bygning, bindingsværk- og 
stråtag: Forhuset indrettet til stuer og køkken 10 fag. Et sidehus vester i 
gården, lade og fæhus 5 fag. I alt 15 fag takseret til 100 rdl. Om Anders 
Muurmand  er i justitsprotokollen meddelt en lille episode, som viser, hvor 
skrapt man i hin, Pietismens tidsalder overvågede

Helligdagenes rette brug
21. august 1747 var skomager Anders Muurmand og hans naboer, skoma-
ger Rasmus Qvist og Christian Vesters kone, Ane Rasmusdatter, indkaldt 
for retten, formedelst de alle tre d. 23. juli under prædiken haver været 
befunden udi deres arbejde og således haver forsømt gudstjenesten og - da 
de dagen derefter var indkaldt på rådstuen - ikke ville betale deres bøde 
efter lov og forordning. Såfremt de ikke nu i dag vil erlægge bøden, så vil 
byfogeden indberette sagen til hr. stiftamtmanden for Århus Stift, Christian 
Uldrich von Nissen, og begiære en sættedommer udnævnt i sagen. Anders 
Muurmand erklærede sig nu villig til at erlægge den bøde, som de kgl. for-
ordninger om hirkens forsømmelse om hellige dage dikterede. De andres 
stilling til bødeforlæget ses ikke. 

 9 11 T 13 15
Markedsgades sydside 1955. Nr. 11 nuværende ejer Søren Nielsen. Et af gadens ældste 
huse. T = Tømmergården. 13 Pakhuset, opført af Winding ca. 1853. 15 tidl. Karl Sørensen.
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Efter Anders Muurmands død i 1767 solgtes huset til hans søn, skoma-
ger Mads Andersen Muurmand. Han ægtede 1776 købmand Anders Stie-
sens datter Anne Cecilie. Svigermoderen var enke og ejede en købmands-
gård på Storegade (nu nr. 38, Familiegården), som hun overlod de unge 
straks efter brylluppet. Anne Cecilie døde få år efter, og Mads Muurmand 
ægtede, som skrevet står i kirkebogen, hans tienestepige Ane Jensdatter 
Busk. Muurmand kom efterhånden i økonomiske vanskeligheder og måtte 
pantsætte først gården så indboet. Som et kuriosum kan nævnes, at han en-
gang ved en sådan pantsættelse af indbo, foruden det øvrige, lader anføre: 
en bibel, taxeret til 4 mark og Jesper Brochmands Huus-Postille til 1 rdl. 
Det er det eneste tilfælde, hvor jeg mindes at have set disse bøger sat i pant, 
og et af de meget få tilfælde, hvor bøger overhovedet i hine tider er anført 
som panteobjekter. Til sidst måtte han for gæld gå fra gården på Storega-
de, som købtes af hans svoger Niels Stiesen. Mads Muurmand flyttede så 
tilbage til sit barndomshjem Bag Byen. Det solgtes senere til konsumtions-
betjent Peder Jensen Schårup og af ham i 1807 til Niels Laursen Drejer. 

Han delte i 1817 huset i 2 parceller, hvoraf han selv beholdt den vestre, 
medens den østre (altså hvor nu nr. 9) solgtes til Søren Sørensen Ramten. 
I hans og hans efterkommeres eje forblev huset de næste 80 år, indtil hans 
svigersøn, murersvend Hans Jensens arvinger i 1886 solgte huset til høker 
Severin Rasmussenv Gissel, som her indrettede en lille købmandsbutik. 
Han flyttede få år efter til Storegede nr. 13 til en gammel, anset købmands-
gård, der imidlertid var kommet noget i miskredit. Det lykkedes ham ikke 
at oparbejde forretningen. Han stillede i 1890 sit købmandsborgerskab i 
bero og etablerede under navnet Severin Gissel en træskohandel, som blev 
en betydelig forretning. 

I nogle år fortsattes købmandshandelen her af H. C. Hansen. Bygningen 
afhændedes under verdenskrigen til Axel Thykier, men solgtes i 1925 til 
pladsformand Søren Nielsen. 1952 frk. Marie Severine Nielsen.
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Markedsgade nr. 11 Ældste brandf. år 1761.
Nr. 138.

Anders Jensen
Muurmand.

Matr. nr. 189.

Den vestre del af huset beholdt Niels Laursen selv. Det solgtes efter hans 
død i 1831 til konsul M. F. Jahnsen og var i mange år udlejet i 2 små lejlig-
heder. Det solgtes i 1853 til købmand Jacob Møller, som kort tid før havde 
erhvervet et stort stykke af Jeppetoften og nu var ude om at få rådighed 
over de tilstødende grunde. Efter en række ejerskifter købtes det i 1890 af 
konsul C. J. Momme og var stadig udlejet. I den ene øejlighed boede i en 
menneskealder byens natvægter Peder Poulsen Svitring. Han var arbejds-
mand. Vægterposten var jo kun et lille, ikke videre godt betalt bierhverv. 
Han ansattes 1. oktober 1883 og fratrådte efter 30 års trofast tjeneste 31. 
december 1913. Han var den sidste af de gamle natvægtere. De afløstes i 
1914 af natbetjente eller patrouillebetjente. Huset købtes - ligesom foregå-
ende - under verdenskrig af konsul Axel Thykier og solgtes ligesom dette i 
1925 til firmaets pladsformand Søren E. Nielsen. 

Købmand J. N. Winding (f. 1815, d. 1905) og frue.
Winding var i 1850-60’erne byens mest initiativrige og omtalte mand.

Han ejede en tid Jeppetoften og lod ca. 1853 pakhuset opføre.



752

Når Tællepråsen i Stagen brænder
og Dagens Værk er tilendebragt,
når mod Alkoven sig Tanken vender,
så drager Vægteren ud på Vagt.

I tunge Støvler og Vams ~ og gerne
Kabudsen dybt ned i Panden sat -
og med sin Lygte og Morgenstjerne
går han sin Runde den lange Nat.

I brandmørk Gade, hvis Rendestene
tit lugter syrligt af Spildevand,
der går den Vægter så mutters ene
og vogter Byen for Rov og Brand.

Kun Sviregaster og løse Fugle
gør Støj i Gaden og Vægtlren Meen.
Men er der roligt, kan nok han smugle
-sig til en Lur på en Trappesten.

Men hver Gang Klokken i Tårnet bryder
den stille Nat i den lille By,
”Hov Vægter, Hov gennem Gaden lyder,
og Vægtiren går på sin Post påny.

Men Bindingsværket og Strå på Tage
og Rendestene, som lugted, slemt,
og Tran i Lygter med Flammer svage
er længst forsvundet og næsten glemt.`

Nu reflekteres i Spejlglasruder
elektrisk Lys, mens en Natbetjent
på Byen vogter, hvor Biler tuder -
de gamle Vægteres Tid er endt.
   Carl Svenstrup.

Den sidste af de gamle natvægtere P. 
Poulsen Svitring med morgenstjernen.
Vægter 1883-1913. Foto ca. 1920.

De gamle vægtere
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Markedsgade nr. 13 Ældste brandf. år 1857.
Nr. 208.

Købmand
J. N. Windings sted.

To-etages pakhuset, opført af J. N. Winding ca. 1853.
Matr. nr. 192.

Tømmergården, der ligger mellem Markedsgade nr. 11 og nr. 13, er allere-
de omtalt fyldigt, dels under Jeppetoften, dels under Fr. Thykier Trælast-
handel A/S. Jeppetoften tilhørte fra 1830 de skiftende ejere af Købmands-
gården Søndergade 1 (nu Skovs Gård). Altså: indtil 1841 Handelshuset Ree 
& Co. 1811-44 H. Hartvigson og 1844-51 Århusfirmaet J. H. Ågerup, som 
i 1851 solgte det hele til den på mange steder her i byhistorien omtalte 
Grosserer J. N. Winding. 

Det er ham, som et par år efter i det nordvestlige hjørne af Jeppetoften 
lod opføre den to etages bygning, som står ret uforandret endnu. Den be-
skrives i brandtaksationen 1857 således: En 2 etages nybygning, forhus på 
21 fag. 42 al. langt, 12 al. dybt og 8½ al. højt. Grundmur. I underste etage 
12 værelser, 6 køkkener, 5 gange, 6 spisekamre. I anden etage kornmaga-
sin. Takseret til 5.250 rdl. Der har altså fra første færd været 6 smålejlig-
heder, som formodentlig fortrinsvis har været udlejet til firmaets arbejdere. 
Bygningen har siden den tid fulgt med ved alle salg og afhændelser af Tof-
ten, der senere blev til tømmergård. D.v.s. 1861 til grosserer T. W. Kiør boe, 
København. 1875 til Fr. Thykier. 1912 Arveudlaegsskøde til kKonsul Axel 
Thykier. 1922 Fr. Thykier Trælasthandel A/S. Øverste etages anvendelse til 
kornmagasin ophørte selvfølgelig i 1875, da Thykier overtog bygningen. I 
stedet for blev den så oplagsplads for de af tømmergårdens varer, som ikke 
tålte opbevaring i fri luft.
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Markedsgade nr. 15 Ældste brandf. år 1761.
Nr. 140.

Stephen Hansen
Skræder.

Formentlig ombygget i 1850’erne.
Tilhørte 1895-1945 handelsmand Karl Sørensen.
Matr. nr. 193.

Her lå i 1761 et lille, stråtækt, lerklinet bindingsværkshus, takseret til 
50 rdl., som tilhørte skræder Stephen Hansen. I 1801 arbejdsmand Sø-
ren Johnsen. I 1829 blev det pantet og udlagt for kgl. skat og ved aukti-
onsskøde solgt til daglejer Anders Mouritsen. I 1836 afhændede han det 
til Christen Udsen i Bredstrup, i hvis slægts eje det forblev indtil 1866, 
da hans sønnesøn Jens Andersen Udsen solgte det til naboen, vognmand 
Søren Thommesen, som straks videresolgte det. Rimeligvis er det gamle 
bindingsværkshus omkring ved den tid blevet ombygget i grundmur i hvert 
fald ud mod vejen.

l 1889 ejedes det af Hans Jensen Fynbo og solgtes i 1895 til Karl Julius 
Sørensen. Han var handelsmand og en af byens kendte skikkelser. Han eje-
de det i 50 år, indtil sin død, hvorefter det i 1945 solgtes til den nuværende 
ejer, fisker Kaj Åge Mikkelsen.

 1 2 3 4 5
Markedsgades husrække fra Tømmergården indtil Nytorv ca. 1890. Nr. 1 Windings 
to-etages pakhus. 2 Rebslagerboden. 3 Markedsgade (nr. 17). 4 Sprøjtehuset med de 
3 små vinduer i bagsiden og en luge i Gavlen. 5 Vognmand P. Mikkelsens Gård ved 
Nytorv. Til højre i forgrunden er Grønlandsstien.
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Markedsgade nr. 17
Ældste brandf. år 1761.

Nr. 141.
Jens Pedersen Berg.

Tilhørte vognmand Søren Larsen 1877-1918.
Hans søn Anders Larsen 1918-34.
Matr. nr. 194.

Bygningen, som lå her, var i 1761 en lille rønne på 4 fag, takseret til 30 rdl. 
Den ejedes af Jens Pedersen Berg, der var skræder ligesom naboen. Den 
må være ombygget inden 1801, da den ejedes af fisker Christen Pedersen 
og bestod af 5 fag, der takseres til 90 rdl. Huset solgtes i 1851 til den  før-
nævnte vognmand Søren Thomsen, som beholdt det en lang årrække og 
forbedrede det gamle bindingsværkshus ved en tilbygning i 4 fag i grund-
mur til indkørselsport og stald. Det er sandsynligt, at det også er ham, som 
i 1850’erne eller 60’erne har ombygget den ældre del i grundmur. Fra 1877 
til 1918 ejedes det af Søren Thomsens svigersøn, vognmand og avlsbruger 
Søren Larsen og derefter af dennes søn og efterfølger Andreas Larsen. Det 
solgtes i 1934 til vognmand Trolle Christensen.
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Markedsgade nr. 19 Ældste brandf. år 1761.
Nr. 142.

Peder Søndergårds 
enke.

Tilhørte 1791-1903 i 3 generationer slægten Buch.
Ombygget ca. 1932.
Matr. nr. 195 a.

Bygningen bestod i 1761 af 2 længer, en gammel på 3 fag, som vendte 
gavlen mod nord ud til vejen og var indrettet til beboelse, og et tværhus, 
ibygget dets østre ende, hvoraf de 5 fag var lade og fæhus. I alt takseret til 
80 rdl. I 1791 auktionsskøde til arbejdsmand Rasmus Buch, i hvis slægts 
eje det forblev i næsten 112 år. I 1843 overgik det til Rasmus Buchs eneste 
arving, sønnen væver Severin Buch. Efter hans død i 1868 til væver Ras-
mus Buch. Han var en meget agtet og velanset borger af den gamle skole. 
Men hans håndværk var jo mellem dem, som tiden løb fra, og hvis arbejde 
gik over til fabrikkerne. Han nåede derfor aldrig mere end fra hånden til 
munden. Væver Buch var i 1854 medstifter af Grenå Håndværkerforening 
og blev ved dens 50 års jubilæum i 1904 foreningens æresmedlem sammen 
med konsul Momme og slagtermester J. A. Jørgensen. Det var de eneste 
overlevende af stifterne. R. Buch døde 1914. Huset havde han allerede i 
1903 solgt til Søren Sørensen Bødker. Omkring 1932 ombyggedes det til 
en moderne rødstensbygning og købtes af Alexander Bjerre.

 13 15 17
Markedsgades nordside nr. 13, 15 og 17. (Foto 1955.) Typiske bygninger fra midten af 
forrige århundrede.
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Markedsgade Ældste brandf. år 1761.
Nr. 143.

Skomager
Chr. Jensen Høeg.

Hjørnet af Nytorv.
Nytorv nr. 2.
Fra 1844-1917 uafbrudt vognmands- og avlsgård.
Ombygget 1801. Delvis atter 1955. 
Matr. nr. 169 b.

Bygningen beskrives i brandtaksationen 1761 som skomager Christen Jen-
sen Høeg hans ejende og iboende hus. 2 længer gamle bygninger. Forhus 
med gavl og indgang mod vest og et tværhus for enden deraf. 13 fag tak-
seret for 100 rdl. Ejendommen gik omkring 1771 over til sønnen Bendix 
Christensen Høeg. Han ombyggede 
ejendommen således, at den i 1801 be-
skrives som en 3-længet gård på 18 fag 
og takseredes til 280 rdl. Det er sikkert 
den samme bygning, som til gårdsiden 
stod endnu til 1956, men som også i 
høj grad var moden til ombygning. Af 
senere ejere kan nævnes Niels Levring, 
pensionist, tidligere kammertjener hos 
konferensråd Ryberg. 1813 solgte hans 
enke gården til sin svigersøn, Bødker 
Jens Chr. Juul. Han blev senere oolitibe-
tjent og købte en gård på hjørnet af Sto-
regade og Mellemstræde.  I 1844 køb-
tes gården af vognmand Jørgen Ludvig 
Sørensen, kaldet Meiniche, fordi han i 
en årrække havde været kusk hos den meget kendte og ansete købmand, 
ejendomshandler og fragtkontrahent Thomas Meiniche (Lillegade nr. 47). 
Jørgen Meiniche købte i 1867 en stor gård på Storegade (nuværende nr. 71 
og 73). Han var fragtmand og havde i en årrække fragtkørsel til Randers. I 
1874 solgtes gården til vognmand og avlsbruger Peder Mikkelsen. Han var 
i et par perioder medlem af Grenå Byråd. Efter hans død solgtes Gården i 
1917 til vognmand Trolle Christensen. Fløjen ud mod Markedsgade, der i 
mange år har været stald, var højst forfalden, men er i 1956 af den nye ejer, 
smed Holger Nielsen, ombygget til bilgarager.

Nytorvs østside
I brandtaksationen 1761 nævnes her nr. 144 Søren Windter handskemager 
hans ejende og iboende hus takseret til 60 rdl. Det nævnes atter ved taksa-
tionen 1771, men i 1801 er huset borte, formodentlig nedbrudt. Grunden 
bebygges senere, men er nu matrikuleret sammen med foregående som en 
del af Nytorv nr. 2.

Staldbygningen på hjørnet af Nytorv 
og Markedsgade. Køerne trækkes hjem. 
Foto 1934.
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Nytorvs vestside Ældste brandf. år 1761.
Nr. 145.

Peder Jensen
Ørumkræmmer.

Indtil 1895 lå her Lorentzens Savskæreri, som nedbrændte 1895.
Grunden er nu Nytorvs vestlige halvdel.
Var: Matr. nr. 63 a-b-c-d.

Ved vestsiden af Nytorv, således som det var i gammel tid, nævner brand-
taksationen i 1761 en ejendom, som tilhørte Peder Jensen Ørumkræmmer. 
Det var et 7 fags hus, hvortil hørte to havesteder, et mod nord og et mod 
syd. Huset lå i midten. Ørumkræmmeren og hustru solgte i 1767 ejendom-
men til deres elskelige søn Jørgen Pedersen Ørum og hustru Anne Cathrine 
Andersdatter. Skødet nævner, at huset vender gaulen ud mod kiøre-vejen, 
som løber omkring Christen Høegs og Søren Winters huse og ind til den 
liden gade. Med kjøre-vejen menes nuværende Nytorv. De 2 nævnte huse 
er den nuværende hjørnebygning og det lille hus, Nytorv nr. 2. 

I 1801 ejedes Ørumkræmmerens hus af fisker Anders Jørgen Pedersen 
Ørum, hvis enke senere giftede sig med arbejdsmand Henrik Jensen, der 
nævnes som ejer i 1833. Deres datter giftede sig med skomager Rasmus 
Pedersen Kolding, f. 1808, som tog borgerskab i 1849. Han bortsolgte den 
syd for huset liggende have til snedker Thustrup, som i den lod bygge et 
lille hus.

Fra Koldings enkes bo solgtes Koldinghus, som ejendommen altid 
kaldtes, i 1865 til værtshusholder Poul Madsen, som indrettede gæstgiveri. 
Efter et par mellemled, hvor huset var udlejet, fik endelig i 1884 Hans Iver 
Jensen [Lindberg] skøde på ejendommen. Han havde boet til leje nogle år 

Ringriderfestens rytteroptog ca. 1925. På den tomme plads i baggrunden ligger nu rådhuset.
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og haft beværtning. Langs skellet mod vest, ind mod kæmner Starcks have 
lå en keglebane, som var indrettet af forgængeren. 1884 skøde fra Lindberg 
til Jens Peter Lorentzen. Han var født i København 1851, kom til Grenå i 
1879 og tog borgerskab som høker i 1888. Han omlavede neværtningen til 
en lille købmandsbutik, som han udlejede. Selv indrettede han et snedkeri 
i en bindingsværksbygning nordligst i haven ud mod Markedsgade. Han 
omdannede senere snedkeriet til et savskæreri med naskinkraft og fik en 
god forretning. I 1895 opstod deri en ildebrand, som i løbet af ganske kort 
tid fortærede hele virksomheden, så kun privatboligen, der lå midt i haven, 
stod tilbage. Denne ildebrand gav anledning til en fuldstændig forvandling 
af Nytorv. 

Fra reberbane til rådhusplads
Nytorv er, både hvad navnet og selve pladsen angår, af ret ny oprindelse. 
Navnet er næppe stort mere end 100 år gammelt. Det anvendes i et par skø-
der fra 1855 og findes på et kort fra samme år. Men i 1857 anvendte selve 
kommunalbestyrelsen - endda i en meget vigtig overenskomst angående 
pladsen - benævnelsen en kommunen tilhørende grund bagved ejendom-
men nr. 108 på Lillegade (d.v.s. Rebslagergården, nu Lillegade nr. 20). Nå, 
der har nu heller ikke været grund til at tage sagen ret højtideligt. Torvet var 
endnu på den tid kun en ganske tarvelig markvej, som forbandt Bag Byen 

 1 2 3 4
Nytorv omkring 1890 efter en ældre tegning. 1 Lorentzens beboelseshus. 2 Savværket med 
dampskorstenen. 3 Det gamle sprøjtehus bagved hvilket skimtes sygehuset på Grønland. 
Her ligger nu rådhuset. 4 Hjørnet af Mogensgade.
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med Mogensgade og Lillegade, sidstnævnte gennem nuværende Smede-
stræde. I alle ældre arkivalier regnes torvet som en del af Bag Byen, og det 
par huse, som lå der, havde henholdsvis nr. 144 og nr. 144 Bag Byen.

Den tidligere nævnte skomager Koldings grund udgjorde hele vestsi-
den, idet den strakte sig fra Smedestræde i syd helt til Bag Byen i nord. 
Midt i lå hans hus, der - som før bemærket - altid i folkemunde hed Kol-
dinghus. I ejendommens nordlige hjørne, tæt ud mod Bag Byen var en lille 
fordybning i jorden. Den stod næsten altid fuld af vand og kaldtes Kolding-
dammen. Først da grøften langs Bag Byens nordre side blev gravet, sank 
vandstanden, og Koldingdammen forsvandt.

Men det mærkeligste ved dette torv, som altså faktisk slet ikke var noget 
torv, var, at der gennem hele pladsen fra syd til nord strakte sig en reber-
bane. Den tilhørte rebslager Th. Sørensen, som ejede gården ud mod Lille-
gade, og hvis grund udgjorde hele Nytorvs sydside. Banen havde i en lang 
årrække tilhørt hans forgænger, rebslager Erichsen. Men det er ikke muligt 
at opklare, hvornår eller på hvilke betingelser rebslageren havde fået lov 
til at anlægge denne bane hen over byens grund, altså alfarvej. Imidlertid 
føltes det som en ulempe, og borgerrepræsentationen sluttede derfor i 1857 
en overenskomst med rebslager Sørensen om bortflytning af denne bane. 
Han forpligtede sig til at flytte den inden årets udgang, imod at der for 
hans og hans hustrus levetid indrømmedes ham ret til på den østligste af de 

Ældre billede af Nytorv op imod Mogensgade kort efter at brandstationen var opført.
(Foto ca. 1915.)
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kommunen tilhørende jordlodder, inden for den tidligere konsumtionslinie 
bag byen at anlægge en ny reberbane. Den nye bane anlagdes med andre 
ord lige syd for den nuværende Grønlandssti. Mod vest, hvor pladsen var 
bredest, lod Sørensen opføre en lille grundmuret bygning til Spindebod. 
Her stod også rebslagerhjulet. Banen strakte sig halvvejs til Nørregade. Og 
rebslageren, der var en temmelig krasbørstig herre, indrykkede 1. oktober 
1857 i Grenå Avis en meget skrap advarsel imod al færdsel over hans ny-
anlagte bane. Rebslager Sørensens svigersøn, Emil Melchiorsen, fik senere 
også bane i samme toft. Hans rebslagerbod stod lige ved Nørregade, og 
banen strakte sig op mod svigerfaderens. De spandt altså med ryggen mod 
hinanden.

Efter at rebslager Sørensen havde flyttet sine pæle fra Nytorv, istandsat-
tes dette i al tarvelighed. Året efter, i 1859, vedtog borgerrepræsentationen, 
at fremtidig skulle pladsen for enden af Mogensgade hedde Nytorv, og 
kundgjorde endog denne beslutning i avisen.

Nord for Nytorv
og Markedsgades østlige halvdel og helt op til den nuværende Grønlandssti 
lå altså den østlige af kommunens tofter. Den var omgivet af en høj tjør-
nehæk og havde oprindelig på livstid været udlejet til købmand Schouby-

es enke. Hun fik nu anvist en 
større, kommunen tilhørende 
jordlod, til leje ude ved Hav-
nevejen. I toften her holdtes i 
en god snes år (1874-96) ved 
sommertid landboforenin-
gens dyrskuer. Pladsen var 
imidlertid ret kneben, da der 
efterhånden var afhændet et 

Skitse af Nytorv og omgivelser i 
1895 ved savskæreriets brand. Sp. 
er sprøjtehuset. 62 a Nørlems ejen-
dom, i hvis nordre halvdel det nye 
savskæreri opførtes. 62 b Bertelsens 
ejendom og have. 63 a Lorentzen 
med savskæreriet længst mod nord. 
63 b-c-d fru Tolboes og smed Thom-
sens småejendomme. 64 b smedjen. 
- Den punkterede linie er Nytorvs 
nye grænse efter kommunens er-
hvervelse af 63 a-b-c-d og en spids 
trekan af 62 b. 
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par grunde i den søstre ende (bl.a. til Missionshuset Zarepta i 1889). Land-
boforeningens bestyrelse søgte flere gange ved forhandling med byrådet at 
opnå adgang til en bedre plads, dog uden resultat. I 1896 søgte foreningen 
om tilladelse til at benytte Kjæret, d.v.s. den nuværende sportsplads syd for 
skolen m.m. Det bevilgedes, og dermed forsvandt dyrskuerne fra Nytorvs 
omgivelser. Allerede samme år fremsattes i byrådet planer om bortsalg af 
byggegrunde i denne Østre Toft. Den første, som købte, var trælasthandler 
Fr. Thykier, og gradvis omdannedes den gamle dyrskueplads til tømmer-
pladser og beboelsesejendomme. I pladsens sydvestligste hjørne lå 

Sprøjtehuset
Det havde oprindelig ligget på Kirketorvet, men flyttedes i 1884 hertil. 
Det fik sin plads lige inden for tjørnehækken i hjørnet af dyrskuepladsen, 
således som tegningen viser. Det vil altså sige omtrent på den plet, hvor 
nu blomsterrabatterne foran det nye rådhus begynder. Efter denne over-
sigt over Nytorvs ældste historie optages tråden, hvor vi standsede ved 

savskæreriets brand d. 9. okto-
ber 1895. Hele skæreriet med 
dets meget brændbare lager gik i 
løbet af mindre end et par timer 
op i luer. Kun dampskorstenen, 
der stod lidt fra bygningen, og 

Vinterbillede fra Nytorvs sydside. (Foto ca. 1917.)

Zarepta opført 1889, den første byg-
ning på Dyrskuepladsen.
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beboelseshuset, der var fjernet en halv snes meter derfra, blev reddet. Det 
var en af de større brande i de senere år, og den gav anledning til hidsig de-
bat og meget vrøvl. Det var om denne brand, at byens vittige revyforfatter 
Fausbøll havde et par muntre viser i det følgende års fastelavnsrevy. Som 
nævnt i anden forbindelse var Nytorv

Byens markedsplads for kvæg
Krammarkedet holdtes på Kirketorvet. Skønt markederne ikke var af de 
allerstørste dimensioner, var de dog ret store, målt med en senere tids må-
lestok, og pladsen var temmelig kneben. Da saveriet var brændt, var der 
mange, både i og uden for byrådet, som havde øje for, at der nu var en 
gunstig lejlighed til at foretage en udvidelse. Endnu samme aften skrev 
Grenå Folketidende i sin omtale af branden: Forhåbentlig vil byrådet nu 
tage under overvejelse at afkøbe hr. Lorentzen grunden og lægge den til 
Nytorv. Det par tusinde kr., som dette grundstykke vil koste, vil fordelene 
ved den store åbne plads let opveje. Det var så meningen foruden Lorent-
zens grund at købe de to andre små, i sin tid frasolgte grunde, som tilhørte 
henholdsvis smed Thomsen og enkefru Tolboe og indlemme dem. På den 
måde ville Nytorv komme til at gå i en lige linie fra Smedestræde i syd 
til Bag Byen mod nord og derved blive omtrent fordoblet i størrelse. Et 
flertal indenfor byrådet indledede straks orienterende forhandlinger med 
de 3 ejere angående eventuelle salgsbetingelser. Lorentzen var villig til at 
sælge tomten for 600 kr. plus en ny byggegrund i den over for liggende 
toft. Enkefru Tolboe forlangte 800 kr. og smed Thomsen 600 kr. Den af 
byrådsmedlemmerne, som var den virksomste og stærkest interesserede i 
sagen, var hotelejer C. Knudsen. Det var da også ham, som ved et påføl-

Nytorvs vestside ca. 1920. Til venstre bestyrerboligen til Grenå Andelsmejeri, oprettet i 
1910 af Anker Jensen, omdannet til Andelsselskab i 1912. Til højre Meiers Maskinfabrik 
med slagterimaskiner som speciale. Grundlagt 1904. Bygningen her opført 1907.
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gende byrådsmøde, 17. oktober, stillede et positivt forslag til udvidelse af 
Nytorv ved køb af brandtomten og de to små grunde. Det gav anledning 
til et par byrådsmøder, hvor lidenskaberne kom således i kog og debatten 
antog så personlige og ubeherskede former, som hverken før eller senere 
er hørt eller set i Grenå.

Om selve sagens Rrealitet, nemlig den, at byen skulle benytte den gun-
stige lejlighed, som nu tilbød sig til at erhverve det pågældende jordstykke 
til udvidelse af Nytorv, var der enighed. Derimod ikke om, hvorvidt man 
straks skulle anlægge torvet og regulere pladsen eller ej. Et flertal på 6 
medlemmer under ledelse af hotelejer Knudsen var stemt for straks at an-
lægge og regulere torvet. Et mindretal på 4, derimellem borgmester Rothe, 
ville af økonomiske grunde nøjes med at erhverve arealerne og så se tiden 
an. Lidet anede man den aften, at det var om byens fremtidige rådhusplads, 
slaget stod.

Lorentzen ville, som sagt, være tilfreds med en sum på 600 kr. og des-
uden var det underforstået og godkendt af alle rådets medlemmer at han 
yderligere som vederlag skulle have anvist en ny byggegrund i dyrskue-
pladsens østre ende mellem Bag Byen og Grønlandsstien. Denne sidste be-
mærkning glemte forslagsstilleren, hotelejer Knudsen, imidlertid at indfø-
re i det skriftligt formulerede forslag, som han på grund af borgmesterens 
konfuse optræden var nødt til at formulere på stående fod i løbet af et Par 
minutter. Da dette var vedtaget med 6 stemmer mod 4, kun borgmesteren, 
apoteker Hoffmeyer, prokurator Neess og slagtermester Fr. Krogh stemte 

Red. Færch, der udtalte de histo-
riske ord om byrådets prostitution 
og opfordrede sine meningsfæller 

til at forlade mødet.

Saveriejer Lorentzen, hvis savskæ-
reris brand gav anledning til, at 

hele Nytorvssagen rejstes.
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imod, nægtede borgmesteren med ubegribelig stædighed at lade den for-
glemte tilføjelse sætte under afstemning. Så var stemningen på kogepunk-
tet, og redaktør Færch udtalte de berømte ord: Da det ser ud til, at byrådet 
skal prostitueres, vil jeg foreslå de herrer, der har stemt sammen med mig, 
at vi forlader mødet. Som efter en snor rejste de seks sig og gik ud af by-
rådssalen. Mødet sluttede kort efter under temmelig mat stemning. Ved 
behandling i senere møder, efter at der var faldet lidt ro over sindene, ved-
toges klausulen, sagen gik igennem, og Nytorv udvidedes og reguleredes.

Nytorvsvisen fra Håndværkerforeningens Fastelavnsrevy 1896

Højt paa en Gren vort Byraad sad,
Sem sela dem barn ba sela du sela dem,
fra. Mødet fulgtes alle glad
ad.

Saa kom en hæslig Ildebrand,
Sem sela dem --
Som gjorde’ at e] enes man
kan’

Nytorv udvides eller ej,
Sem sela dem -
det Spørgsmaal frem nu trængte sig
Vel.

Nogle var for og andre mod,
Sem sela dem -
Mod Sagen Krogh sit Hjerteblod
lod.

Flertallet slutted, Sig til Færch,
Sem sela dem -
Enighed, ved De, gør et Værk
stærk.

Stor Konfusion har Sagen voldt,
Sem sela dem -
Seks jolled” ai. men Krogh sig stolt
holdt.

Valen var hans, men Slaget tabt,
Sem sela dem -
til Krog(h)vei er vort Byraad knapt
skabt.

I. V. Fausbøll.

For Lorentzens vedkommende var sagen dog afgiort forlængst. Han 
havde ikke villet oppebie mere snak og vrøvl i byrådet. Straks efter det fa-
møse møde havde han mageskiftet brandtomten og det øvrige areal med en 
nærliggende byggegrund. Det var en stor have, som lå ud mod Markedsga-
de, og som tilhørte skomagermester E. Nørlem, der var en ivrig ejendoms-
handler. l den opførte han straks et nyt, moderne savskæreri. Det blev altså 
Nørlem, som, da der var faldet ro over gemytterne, mageskiftede brand-
tomten og i bytte bl.a. fik en stor parcel af kommunens toft ved Markeds-
gade, vest for Missionshuset. Den solgte han med fordel til Fr. Thykier, 
som benyttede den til en stor udvidelse af sin tømmerplads med lagerskure.

I løbet af kort tid fik Lorentzen opført et nyt, moderne savværk på den 
købte grund syd for Markedsgade. Det omdannedes senere til et aktiesel-
skab, nærmest på foranledning af tømrer A. Bilde. Det fik navnet Grenå 
Dampsnedkeri og Høvleværk med Brdr. Bilde og Fr. Thykiers Tømmer-
handel som hovedaktionærer.
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Endnu en gang skulle denne virksomhed få ildens magt at føle, og da 
foretagendet efter ombygningen og omdannelsen til aktieselskab var blevet 
meget stærkt udvidet, fik branden denne gang et langt større omfang end i 
1895. Brandskaden gik op til ca. 200.000 kr. ilden opstod sent om aftenen 
d. 2. februar 1922. Da brandstationen lå så tæt ved, var slukningsmateriel 
på få minutter bragt frem. Men på grund af vinterkulden var brandventiler-
ne i gaderne tilfrosne og dækkede af is og sne. Det varede 20-30 minutter at 
optø dem, så slukningsarbejdet kunne begynde. Det var umuligt at fastslå 
ildens årsag. Man gættede på, at en gnist fra fyret af vinden var ført op på 
tørreovnen, hvor der lå mængder af knastørt træ. Hele virksomheden ned-
brændte. Men der kom hurtigt gang i genopførelsen, og da det var en meget 
arbejdsfattig periode og der var ledig arbejdskraft nok, rejste virksomhe-
den sig hurtigt i en fornyet og moderniseret skikkelse.

Moderne byggeri ved Nytorvs vest- og nordside
Brandstationen
opføres og sprøjtehuset nedrives. I 1908 (11. august) vedtog byrådet at an-
vende 4000 kr. til flytning af kommunens oplagsplads på Markedspladsen, 
Regulering af denne samt flytning af sprøjtehuset. Det var vist oprindelig 
ikke meningen, at der skulle ske andet end en ren og skær flytning af det 
gamle sprøjtehus. Men da sagen næste gang atter kom til behandling i rå-
det, var forslaget ændret til opførelse af en brandstation. Samtidig ansattes 
fast brandmandskab og den gamle, forældede ordning med tvungen værne-
pligt for alle mandspersoner bortfaldt. 

Brandstationen opbyggedes i løbet af vinteren og næste forår. Opførel-

Smedien. I baggrunden Nytorv med Cirkus Belli. (Foto ca. 1930).
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sessummen var 5881 kr. Den to-
ges i brug juni 1909. Ved samme 
lejlighed ryddedes hele grunden, 
hvor det gamle sprøjtehus havde 
stået, tjørnehækken fjernedes, og 
de sidste rester af den gamle re-

berbane forsvandt. 
På den måde fik markedspladsen atter en udvidelse, denne gang mod 

nord, således at den nu strakte sig helt op til Grønlands-stien. Der blev 
mere plads, nok til kreaturmarkederne, navnlig da disse snart efter i uhyg-
gelig grad begyndte at aftage i størrelse og betydning og til sidst svandt ind 
til næsten ingenting, men afløstes af Andels-Svineslagteriets Samlestalde. 
Ved flere nybygninger, navnlig ved opørelse af det nye andelsmejeri med 
tilhørende bestyrerbolig i 1910 og Meiers Maskinfabrik i 1907 bebyggedes 
grundene efterhånden langs Nytorvs vestside.

Nordsiden, altså arealet mellem Grønlandsstien og Markedsgade var 
i mange år, helt op til ca. 1936, den faste plads for de små og store cir-
kus, som regelmæssigt gæstede byen. Ved sådanne lejligheder var der fyldt 
til trængsel på Nytorv. Disse kunstens farende folk har jo altid udøvet en 
mægtig tiltrækning og kunnet samle tusinder af mennesker fra by og land.

Den lille plads bag ved brandstationen var i mange år stadeplads for de 
omrejsende beboelsesvogne, i hvilke skærslibere, gøglere o.a. drog fra by 
til by. Det var folk, som var af mer 
eller mindre blandet zigøjnerblod. 
Og når nu den nye rådhusgård for-
nemt gemmer sig bag sin indheg-
ning, har der tit før rørt sig et me-
get broget liv, ikke altid til lige stor 
glæde for de omboende. Den sidste 
store episode i Nytorvs omdannelse 
er opførelse af

Brandstationen på Nytorv bygger 1909. 
Til højre ses den ved den nye brandord-
ning anskaffede høje brandstige.

Pladsen bag brandstationen var i en lang 
række år stadeplads for landevejens faren-
de folk, skærslibere, musikanter o.s.v. Foto 
1930.
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Administrationsbygningen
som den officielt benævnes, men som i virkeligheden er byens nye rådhus. 
I vinteren 1935 vedtog et flertal indenfor byrådet opførelse af denne byg-
ning, som rejstes efter tegning og under ledelse af borgmester, arkitekt M. 
C. Thoft og arkitekt A. Ravn. Den indviedes 22. november 1936. Derhen 
forlagdes byrådets forhandlinger og hele den kommunale administration. 
I stueetagen er kæmnerkontor, socialkontor og borgmesterkontor. På 1ste 
sal er byrådssalen, udvalgsværelser og skattekontor. I tagetagen er stadsin-
geniørens og gade- og vejvæsenets kontorer. I kælderen er magasiner og et 
stort brandfrit rum til arkivalier. Rådhuset på Kirketorvet har siden den tid 
været forbeholdt retsplejen og domsmagten. Den gamle byrådssal, som nu 
står tom, benyttes lejlighedsvis til maleriudstillinger.

Den største dag i det nye rådhus i historie, jubilæumsdagen 13. maj 1945. En tusindtallig 
folkeskare forsamledes om eftermiddagen foran rådhuset på Nytorv. Danske og engelske 
flag vajer, mens der ventes på englænderne.
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Som en lille enklave i den tidligere store have Matr. nr. 62 lå og ligger end-
nu en lille bygning fra længst forsvundne dage. Ved brandtaksationen 1761 
tilhørte den Jens Jeremiasen. Han tog borgerskab i 1759, men betegnes 
som daglønner, så hensigten dermed er ret uforståelig. Bygningen beskri-
ves som en gammel bygning på 5 fag, bindingsværk med lerklinedevægge. 
Den er takseret til 50 rdl. og sammenbygget med nabohuset mod vest. Den 
tilhørte i 1801 (uden tinglyst adkomst) arbejdsmand Poul Rabbisen, også 
kaldet Poul Rabe. Hans enke solgte i 1823 huset til bager Niels Mathiasen 
Lind, der ejede og beboede Bagergården på hjørnet af Lillegade 31 og 
Overstræde, hvor han havde en stor forretning. Den overtoges senere af 
hans søn og efterfølger A. P. Lind. Brandtaksationerne viser, at huset imel-
lem 1840 og 1850, altså af den ældre bager Lind, må være ombygget med 
bibeholdelse af det gamle bindingsværk. Det er formentlig gadens ældste 
bygning. Den ene ende af huset var udlejet. Her boede i mange år byhyrden 
Ras Peiter, det betyder formentlig Rasmus Petersen. Den anden ende var 
kornlade og kaldtes i daglig tale Bager Linds Byg-Gulve eller Bager Linds 
Lade. Lind havde udstrakte agre i bymarken, ca. 14½ tdr. land eller fjerde 
højst af samtlige byens 45 jordbrugere. Den yngre Linds enke solgte i 1864 
huset til hattemager J. H. Møller, som var en meget ivrig ejendomshandler. 

Fra Nytorv mod vest Ældste brandf.
år 1771.
Nr. 144.

Jens Jeremiasen.

Markedsgade nr. 21.
Formentlig det ældgamle bindingsværk anvendt 
ved en ombyg ning mellem 1840-50.
Nuv. ejer fru K. Hee.
Matr. nr. 61.

Markedsgade nr. 21, (fru C. Hee) formentlig gadens. ældste hus. Foto 1955.
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Han afhændede det i 1875 til tømrer Jens Jensen Thomsen, der døde som 
ganske ung mand i 1884. Hans enke overlevede ham i 33 år. Deres søn var 
købmand Jens Jensen, Østergade 20, en af byens meget kendte og ansete 
mænd. Efter enkens død i 1917 solgtes huset til glarmester Åge Hee, hvis 
enke, fru Caroline Hee, er dets nuværende ejer.
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Lige vest for foregående hus og sammenbygget med det lå ved brandtak-
sationen 1771 et andet lille hus, som tilhørte Johan Jeremiasen, rimeligvis 
broder til forrige bygnings ejer. Hans enke solgte det til Anders Andersen 
Skårup. 1812 skøde til arbejdsmand Anders Pedersen Thun, hvis enke i 
1845 afhændede det til købmand O. B. Kruse. Han ejede købmandsgården 
på Lillegade, hvis gårdsplads og have grænsede dertil. Det fulgte derpå 
købmandsgårdens ejere, slægten Kruse, dels som pakhus, dels som bolig 
for en af gårdens daglejere. Det blev nedrevet omkring 1890, men grunden 
fulgte med købmandsgården ved de følgende ejerskifter og købtes i 1919 
af Grenå Dampsnedkeri og Høvleværk til udvidelse af virksomheden. Are-
alet ejes nu af Falcks Redningskorps. Den store dampskorsten fra dampsa-
veriets tid og den kæmpestore kastanie, som er plantet i Kruses have af den 
gamle købmands frue i hendes alleryngste ungdom i begyndelsen af forrige 
århundrede, står der endnu. 

Markedsgade nr. 23 Ældste brandf.
år 1771.
Nr. 145.

Jens Jeremiasen.

I 1845 solgt til Kruse og indlemmet i købmandsgaarden.
Nedrevet ca. 1890.
Nu Falcks Redningskorps.
Matr. nr. 59 c.

 1 2 3-4
Udsigt over byen fra Bavnhøjvejen før 1890. I forgrunden til venstre Grønlandsstien, til høj-
re Markedsgade. Nr. 1 Sprøjtehuset. 2 Nytorv (avlsbruger P. Mikkelsen, nu Trolle Christen-
sen). 3 Markedsgade Nr. 21 (nu fru Hee). 4 Hus, købt af købmand Kruse, nedbrudt ca. 1890.
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Resten af Markedsgades sydside
Alle bygninger på Markedsgades sydside fra nuværende Schoubygade og 
mod vest til gadens drejning hen til Lillegade, tæt ved Anlægget, var nedre-
vet inden brandtaksationen i 1810. Grundene tilhørte, alle uden undtagelse, 
ejerne af de tilstødende Lillegade grunde. Mange af dem begrænsedes ud 
mod Bag Byen af stendiget. Først mere end et halvt århundrede senere altså 
hen mod 1860-70, begyndte der igen at opstå bygninger ved denne del af 
Bag Byen. De opførtes af ejerne af Lillegade bygningerne, dels til udleje, 
dels til bortsalg. De ældste af dem er Markedsgade nr. 25 b og Markedsga-
de nr. 31 (gl. mejeri), om hvilke der skal siges et par ord.

Markedsgade nr. 25 b
(matr. nr. 57 b) byggedes i haven til Lillegadehuset De syv Møller, nu nr. 
34. Det må være opført kort efter 1860 af ejeren, tømrer H. B. Harboe. Han 
var en af sin tids fremstående håndværkere og spillede en ikke ubetydelig 
rolle i byens liv. Sammen med en murermester Andersen opførte han ad-
skillige Grenå ejendomme. Men pengekrisen slog ham ud, han gik fallit og 
Kreditforeningen overtog hans ejendomme. Men selve Kreditforeningen 
fallerede, og dens aktiver og passiver overtoges af en skiftekommission, 
som i 1878 solgte ejedommen til skolebestyrer J. Bertelsen. Han kom her-
til i 1877 som bestyrer af en realskole for drenge, der ejedes af et privat 
konsortium med apoteker Hoffmeyer og toldforvalter Wismer i spidsen. 
Efter få års forløb havde Bertelsen 
drevet skolen op, så den kunne bære 
sig økonomisk. Han overtog den for 
egen regning og byggede i 1883 en 
efter den tids fordringer tip-top mo-
derne skolebygning på hjørnet af Lil-
legade og Markstræde, nuværende De 
gamles Hjem. Ejendommen på Mar-
kedsgade solgte Bertelsen i 1883 til 
snedker J. P. Friis. 1897 købtes den af 
træskomand N. P. Andreasen og ejes 
nu af enkefru J. Andreasen.

Markstræde
bliver ikke omtalt nærmere heri, så jeg 
vil benytte lejligheden til at nævne, at 

Grenå Dampsnedkeri og Høvleværk, den vest-
lige, (mindre) indkørselsport. I baggrunden 
den store dampskorsten og den hundrcdårige 
kastanie. - Foto 1954.
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strædet fik sit nuværende navn fastslået ved den tidligere omtalte borger-
repræsentations beslutning af 12. december 1859. Men på kgl. landmåler, 
premierløjtnant Storms bykort fra 1799 kaldes den meget respektløst Ski-
den Gyde. Navnet er et ganske tydeligt vidnesbyrd om, at denne del af Bag 
Byen i gamle dage har været en slags skarn- og affaldsplads for beboerne i 
den tilstødende del af byen, jfr. Hugo Matthiessen: Familien Skidenstræde. 
Den anden af de gamle bygninger er

Nr. 31 Det gamle Mejeri
Grunden tilhørte den på mangfoldige steder omtalte J. N. Winding og solg-
tes i 1857 til brygger I. F. Lauritzen. Han opførte der efter indhentet kgl. 
bevilling et hvidtølsbryggeri, faktisk det første virkelige bryggeri i Grenå. 
Fra de ældste tider havde ganske vist en del af købmændene brygget øl 
til salg under forholdsvis beskedne former - på samme måde som mange 
husstande gjorde til eget brug. Men Lauritzen havde lært faget i Tyskland 
og medbragte fra Bayern 2 udlærte bryggersvende. Han oprettede et bryg-
geri af virkeligt format. Men få år efter kom et konkurrerende foretagende 
vestligst i Lillegade og Lauritzens fik navnet Det gamle Bryggeri. Herom 
er nærmere fortalt under Lillegade nr. 40. På en parcel af bryggeriets grund 
opførtes senere et mejeri, som behandlede mælken fra nogle af omegnens 
landsbyer og hovedgården Hessel. Dette mejeri fik - ligesom bryggeriet 
havde fået - en konkurrent, nemlig mejeriet på Nytorv, og fik så navnet Det 
gamle Mejeri. Det er forlængst reduceret til et mejeriudsalg. Ejendommen 
solgtes i 1942 til Karl A. Kjeldsen. 1950 til L. P. Villadsen.

Markedsgades vestligste stykke med udsigt til Bavnhøjvejen, møllen og Gjerrildbanens re-
mise samt den tidligere tennisbane. Foto ca. 1926.
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Fra 1870’erne og fremefter
opførtes så endnu nogle ganske få bygninger på Markedsgades sydside. 
Nordsiden, som bestod af et par store tofter, der tilhørte kommunen, var 
oprindelig - for længere tidsrum ad gangen - udlejet til borgere. I mang-
foldige år til købmandsslægten Kruse. Dev blev hen i 1880-90’erne ef-
terhånden udlejet i småparceller til kolonihaver og solgtes først efter år-
hundredeskiftet til byggegrunde. At gennemgå den nyere bebyggelse af 
Markedsgade falder helt uden for denne bogs plan og umuliggøres ganske 
af det til rådighed stående sidetal.

Kun et foretagende, som mere end noget andet har bidraget til at gøre 
Markedsgade til en virkelig gade med god brolægning, tæt bebyggelse og 
mange gode bygninger, skal nævnes:

Vestbanen
(Grenå-Gjerrildbanen), som anlagdes under 1ste verdenskrig og indviedes 
under store forventninger 26. juni 1917. Dens forhistorie og dens anlæg-
gelse er udførligt omtalt i Bind A II, hvortil henvises. Konkurrencen fra 
bilernes side er jo efterhånden blevet hård, og Gjerrildbanens dage er nu 
desværre talte.

Markedsgades vestligste stykke med udmunding i Bavnhøjvejen ved Bakkegården. Mod-
stykke til foregående. Foto 1955.
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Vestergade har eksisteret fra de ældste tider, slet og ret som en markvej, der 
førte ud til købstadens udstrakte jorder vest og sydvest for byen, navnlig til 
Fælleskæret. Det har været en vej i den aller simpleste tilstand og helt uden 
bebyggelse, når undtages nuværende nr. 1 a og 1 e, der har været bebygget 
i århundreder, og som omkring 1900 samlet tilhørte afdøde murer Chr. 
Paulli Pedersen, men nu er delt i 2 ejendomme. Gaden henlå endnu om-
kring 1850-60 i den elendigste forfatning, hvad vej heller var noget under, 
når man betænker, at hovedparten af færdselen til byens fælleskær i et par 
århundreder havde gået denne vej. 2 à 300 køer passerede i sommertiden 4 
gange daglig her igennem: Morgen, middag og aften. 

Vejen var i høj grad byens stedbarn. En indsender beklager sig i oktober 
1857 i Grenå Avis over dens elendige tilstand. Han opfordrer redaktøren 
til at gøre en tour ned forbi skolebygningen, De vil da vist nok finde stærk 
opfordring til at bringe dette terrain i sundhedspolitiets eller andre rette 
vedkommendes behagelige erindring. Han undertegner sig Deres ærbødige 
Hader af Stank. Bladet må ganske give indsenderen ret og tilføjer, at det 
vist nok er alles mening, men rette vedkommende synes ikke at have øjne 
og øren derfor. Men hav’ blot tålmodighed, højstærede! De kan være vis 

Vestergade

Vestergade og Graffs hjørne omkring 1910. I forgrunden ses den offentlige vandpost, som 
stod på Svinetorvet, omtrent hvor nu benzintanken har plads. Til venstre ses Lindgreens 
hus, Paullis hus, Chr. Hansens hus og den ældste skole. 
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på, at om end vedkommendes samvittighed for en tid sover, så vil den dog 
nok engang vågne, og ordsproget siger jo: Bedre sent end aldrig.

Gadens navn
Også med hensyn til navn har Vestergade i høj grad været stedbarn. Faktisk 
har den, så vidt mig bekendt, ikke hverken officielt eller i folkemunde haft 
noget navn før lidt efter 1850. Antagelig har man, når det var tvingende 
nødvendigt, sagt Vejen til Kæret. Første gang, jeg mindes at have set gaden 
nævnt, er i skødet på en Storegade-Ejendom fra 1729. Der står, at huset 
ligger med gavlen mod gaden“, altså Storegade, og at grunden strakte sig 
i længde mod nyd ned til den kiørsel som går imellem samme ejendom og 
Kongsgårds Tofter. Det er jo et ganske klart vidnesbyrd om to ting, dels, at 
man intet navn havde til denne Kjørsel, altså vej, og dels om, at man endnu 
på dette tidspunkt anvendte benævnelsen Kongsgårds Tofter om Engstræk-
ningen syd for nuværende Vestergade, ned til åen. Når gaden eller vejen 
en enkelt gang omtales i retslige papirer, bruges benævnelsen Sønden for 
Byen. Til eksempel kan nævnes brandtaksationsprotokollen, hvori man 
den 8. august 1849 takserer den sønden for byen på dens grund opførte 
Skole“, eller den 30. Sept. 1853: Den sønden for byen på den grund, com-
munen ejer, opførte jordemoderbolig.

Første gang navnet Vestergade findes anvendt er på landmåler Strø-
vers bykort fra 1855. I december 1859 fastsatte byrådet navne på byens 
6 smågyder, der fra de ældste tider havde optrådt under mange skiftende 
bavne, som regel efter en af beboerne. Fortegnelsen, der højtidelig averte-
redes i avisen, ender med at fastslå, at Passagen fra Storegade forbi Skolen 
hedder Vestergade. 

Vestergade nr. 1 a og 1 c (matr. nr. 112 a og d)
er omtalt og afbildet under Storegade (Bind B) af den simple grund, at byg-
ningen fra de ældste tider har optrådt under Storegade i brandtaksationer 
og panteregistre. 

Vestergade nr. 3 (matr. nr. 111)
er også omtalt i Bind B. Bygningen er ganske vist først opført i 1853. Men 
grunden, hvorpå den ligger, var en havegrund, som tilhørte foregående og 
netop i 1853 bortsolgtes derfra. Køberen var tømrer Christensen og byg-
ningen bortsolgtes straks til vognmand og fragtkører Jens Chr. Petersen. I 
Skødet står udtrykkelig, at ejendommen er beliggende til Storegade med 
grund, gård og have. I 1874 solgt til Niels P. Hansen. 1904 arveudlægsskø-
de til dennes søn, agent og kaffebrænder Chr. Hansen, som ved en tilbyg-
ning langs Posthaven forandrede bygningens vestre del og fjernede porten.
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Byens første egentlige offentlige skole lå øverst på Lillegade lige ved 
Torvet (hvor nu købmand Ehrenreich). Den indrettedes i 1762, men om-
byggedes fra grunden - stadig i bindingsværk - i 1797. Herfra flyttedes 
skolen i 1849 til en nybygning,

Skole nr. 1
som kommunen havde ladet opføre her ved Vejen til Kæret, som altså end-
nu ikke havde noget navn. Bygningen havde forneden 3 skolelokaler med 
en meget uheldig placering, idet de gik på tværs af bygningen. Østligst lå 
Friskolen. I midten borgerskolen. Længst mod vest realskolen. De to første 
havde halvdags undervisning: de store børn kl. 8-11, de små kl. 1-4. Real-
skolen havde heldags undervisning og var kun beregnet for drenge. På 1ste 
sal var lærerboliger. Efter en snes års forløb var denne bygning for lille.

Skolebygning nr. 2
indviedes 1. august 1867. Her var 4 store lokaler, to for oven og to for ne-
den, der indrettedes senere et femte. Den ældste bolig omdannedes så til 
lærerbolig i begge etager.

Skolekomplekset

Vestergade og Benzintorvet 1955. Vandposten er nu afløst af en benzintank. De 3 småbyg-
ninger ved Vestergade er uforandret. Men den ældste skole fra 1849 er nedrevet. I stedet ses 
skolebygningen fra 1938. Modstykke til foregående. 
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Skolebygning nr. 3
indviedes 29. december 1887. Den lå lige vest for foregående, var i samme 
stil og helt sammenbygget med den, så folk ofte tror, at det er en bygning. I 
denne bygning indrettedes yderligere 3 klasselokaler, et lærerværelse, som 
eksisterer endnu, og en gymnastiksal på 1. sal (ret upraktisk). Indtil den tid 
havde al gymnastik undervisning foregået i fri luft ude på skolepladsen og 
var kun for drenge. Det varede endnu en del år, før der indførtes gymnastik 
for piger.

Udvidelse nr. 4
var en indre ombygning af nr. 3, som foretoges i 1908. Gymnastiksalen 
omdannedes til 3 klasselokaler, og en ny gymnastiksal opførtes i gården. 
Pigegymnastik indførtes i de ældste klasser. Samtidig overtog kommunen 
den private mellemskole på Lillegade. Der forblev mellem- og realskolen 
indtil 1912.

5. Udvidelse
fandt sted i 1912. Da byggedes mellemskole bygningen udmod strædet d.v.s. 
nuværende Posthaven. Den indviedes 16. august 1912. Samtidig indviedes 
en forskolebygning ved Havnen, og jordemoderboligen blev nedrevet. 

 1 2 3 4
De 3 ældste skolebygninger på Vestergade og et fag af den længst nedrevne jordemoderbo-
lig. Nr. 1. Her ligger nu gyden kaldet Posthaven. Nr. 2 skolebygningen fra 1849, nedrevet 
1938, her ligger den nye bygning fra 1938. Nr. 3 skolebygningen fra 1867. Nr. 4 skolebyg-
ningen fra 1887. Foto 1910.
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6. Udvidelse
skete i 1930, da der opførtes endnu en gymnastiksal med sløjdlokale i kæl-
deren og skolekøkken i tagetagen. Samtidig indførtes skolebadning. Ende-
lig kom så

7. Udvidelse
i 1938. I den ældste skolebygning fra 1849, der siden 1867 udelukkende 
havde været benyttet til lærerboliger, blev nedrevet, og på dens grund, altså 
på hjørnet af Posthaven og Vestergade, opførtes en ny, moderne skolebyg-
ning med en del særlokaler til visse fag nemlig: Tegning, naturhistorie, 
håndarbejde samt en læsesal. Desuden en række almindelige klasselokaler.
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Grenå Skolevæsens historie gennem tiderne er - alt efter den naturlige sam-
menhæng i tid og beliggenhed - behandlet på følgende steder i nærværende 
værk:

1) Latinskolens historie fra oprettelsen ca. 1550 til dens ophør 3. de-
cember 1739 findes i Bind A I side 249-280 og i korte træk Bind C Øster-
gade side 469-473.

2) Den danske Skole ved Torvet 1762-1849 i Bind C side 291-300 og 
A I side 590-606.

3) Skolen på Vestergade fra 1849 og fremefter i Bind A II (Jubilæums-
skriftet) side 368-391. NB.: Dette Afsnit rummer desuden en kort gennem-
gang af hele skolevæsenets historie, hvortil henvises.

4) Den private Realskole på Lillegade 1877-1908 i Bind C side 189-
196. Endelig er 

5) De private Pigeskoler kort omtalt omstående på side 730.

Grenå Skolevæsens historie

 1 2 3
Skolegården. Foto 1951. Nr. 1 et fag af skolebygningen fra 1887. Nr. 2 skolebygningen fra 
1867. Derefter skoleporten og nr. 3 skolebygningen fra 1938. Her lå tidligere den ældste 
skolebygning fra 1849.
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Jordemoderboligen
Byens Gjordemødre, som de tidligere hed, havde fra de ældste tider boet 
i deres private boliger på forskellige steder rundt i byen. Den første jor-
demoder, jeg har set omtalt, er Maren An-
dersdatter, gift med Poul Jensen Wegger-
slev. De boede i Kannikegade. Hun havde 
Testimonium fra 1762 på at måtte nedsætte 
sig som Gjordemoder og praktiserede end-
nu i 1802. Kort efter år 1800 træffes Kir-
sten Marie Bech, der var gift med skræder 
Ole Bech. I midten af århundredet nævnes 
skræder Hoffs hustru på Nørregade (hun 
døde i 1885). Samtidig med hende nævnes 
nogle år Madam Koch, som vist nok blev 
hendes efterfølger.

I midten af forrige århundrede vedtog 
kommunen at opføre en embedsbolig til di-

Lærerperpersonalet i kommuneskolen ca. 1875. Fra venstre: Skoleinspektør H Reventlow, 
kordegn R. Johannsen, lærer S. N. Munch og lærer, senere kantor Fr. Petersen.

Byens mangeårige jordemoder Madam Birgitte Hoff 
i stadstøjet ( † 29. august 1885).
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striktsjordemoderen, altså ovennævnte Mdm. Hoff. Den blev bygget i 1853 
på en af kjøbstaden afgiven grund for kjøbstadens og landdistriktets reg-
ning og kostede 700 rdl. Jordemoderboligen var sammenbygget med den 
ældste skolebygning og lå vest for den. Da skolebygning nr. 2 i 1868 skulle 
opføres, blev jordemoderboligen nedrevet og genopført, atter i forlængelse 
af skolebygningen, men nu i den østre ende. Her lå den indtil 1912, da 
den blev nedrevet for at skaffe fri passage til den nyopførte mellemskole-
bygning. Den sidste snes år havde den dog ikke været embedsbolig, men 
udlejet til private. Jordemoderboligen har altså ligget nøjagtig, hvor nu 
Posthaven begynder.

Asylbygningen
Vestergade nr. 9. Matr. nr. 7 ay. Markjorderne.
byggedes vestligst på Vester-
gade i 1884. Med vilje havde 
man opført den i en vis afstand 
fra skolebygning nr. 2, således 
at der var plads til den allerede 
dengang påtænkte skolebygning 
nr. 3. Tanken om et børneasyl var 

1. december 1944. Overlærer Pallesen (midt på forreste række) lykønskes i anledning af 
hans 25 års jubilæum ved Grenå Skolevæsen af skolens autoriteter og lærerpersonale. Mod-
stykke til foregående.

Den kommunale mellem- og realskole.
Opført 1912.
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ikke ny. Allerede 5. september 1871 havde byfoged Nyeborg foreslået, at 
en lille del af de penge, som grundejerne uventet fik som afløsningssum for 
korettighederne i Fælleskæret, passende kunne skænkes til opførelse af et 
børneasyl hvoraf savnet daglig påtrængte sig. Denne smukke tanke vandt 
imidlertid ikke gehør. Den var dog ikke død, men dukkede atter frem i 
1882, da en kreds af damer samledes i præstegården for at drøfte, hvad der 
kunne gøres for oprettelse af et sådant asyl, der kunne være hjemsted både 
for sygehjælp i hjemmene og for småbørnspleje. Byens nye sognepræst C. 
Jacobi blev den ledende i sagen. Ved en offentlig indsamling lykkedes det 
at tilvejebringe et beløb, der omtrent kunne dække byggesummen, som 
iberegnet inventar blev 7.850 kr. Det var oprindelig et privat foretagende, 
der administreredes af Asyl- og Diakonisseforeningen. Men i tidens løb 
og navnlig efter socialreformens ikrafttræden har Asylets virksomhed gen-
nemgået en betydelig forandring. Kommunen yder nu en ganske anselig 
økonomisk støtte til arbejdet og har som følge deraf fået en tilsvarende 
indflydelse på ledelsen. Der er nu 3 diakonisser og en asylmoder samt et 
par unge piger, som hjælper med i småbørnsarbejdet. For få år siden ind-
rettedes en diakonissebolig på Grønland. Herfra foregår al sygehjælp til 
hjemmene. Asylet i Vestergade er nu helt optaget af småbørnsplejen. Der er 
planer fremme om at opføre en helt ny asylbygning på et andet sted i byen 
og afhænde grunden til udvidelse af skolen. En udførlig omtale af Asylet 
findes Bind A II side 363-366.

Et hjørne af Asylbygningen med søster Oda. I baggrunden Biblioteket (opført 1921) og 
Kobrovejen. (Foto 1949).
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Vestergades nordside hørte fra de ældste tider helt og fuldt til de nord 
derfor liggende Storegade ejendomme og var haver eller gårdspladser for 
dem. Ud mod gaden var hele vejen stendiger. De to første bygninger opfør-
tes omkring midten af forrige århundrede.

Malermester O. Larsens værksted
(Matr. nr. 104 b) byggedes i 1853 af daværende Eejer af Storegade nr. 31, 
slagtermester og kreaturhandler J. A. Jørgensen. Han nedrev hele sin ejen-
dom og byggede i grundmur et forhus til Storegade, en mellembygning 
samt et baghus til Vestergade. Sidstnævnte var til stald og vognport. Det 
blev senere salterum og af den følgende ejer omdannet til malerværksted. 

Den næste bygning
var nabohuset mod vest (Matr. nr. 105), der er en del af Storegade nr. 33, 
som bødker Møller i 1865 lod nedrive og opføre i grundmur. Det oprinde-
lige bindingsværk lod han genopføre som en bagbygning med en lille for-
have ud mod Vestergade. Resten af husene i Vestergade er alle efterhånden 
- betydeligt senere - opført på byggegrunde, som er udskilt fra Storegade 
ejendommene. Vi standser ved

Vestergades nordside



785

Vestergade nr. 8
Pigeskolen.
Matr. nr. 108 b

Det, som først og fremmest har interesse her, er grundens ældre historie. 
Der er nemlig ingen tvivl om, at her har engang i fjerne tider, d.v.s. for ca. 
600 år siden,

Kongsgården
ligget. I det foregående er fortalt, at endnu i 1729 benævntes nuværende 
Vestergade som en køre-vej, der mod syd grænser til Kongsgårds Tofter. 
Disse tofter er ganske tydeligt aftegnet på Resens Atlas fra ca. 1680. De 
udgjorde et ret betydeligt jordstykke syd for Vestergade og Storegade.

Af visse årsager, som nærmere er omtalt i Bind A I, mente jeg dengang 
(for en snes år siden), at Kongsgården havde ligget længere mod øst i Sto-
regade, nemlig i nærheden af nuværende Ågade. En begivenhed, som jeg 
ikke dengang satte i forbindelse med denne sag, har imidlertid fået mig til 
senere at skifte mening.

I Grenå Avis 1896 findes nemlig en lille notits, som går ud på, at man 
ved gravning af grund og kælder til pigeskolens nye bygning, i jorden var 

Udsnit af Grenå-kortet fra Resens Atlas Danicus, ca. 1680. Mærk: Kortet vender i mod-
sætning til nutidens kort - syd opad og nord nedad. Husene er signaturer og ikke virkelige 
bygninger. Resens tekst er: 1. Nørregade. 2. Søndergade. 4. Store-Gade. 5. Liden-Gade. 
6. Kircken med Kirckegården. 7. Rådhuset. 9. Kongsgårds Toften. 10. Åen, som løber af 
Kolind-Sund. NB. Kortet er slet ikke tegnet på grundlag af opmålinger. Alt er skønsmæssigt 
og omtrentligt, men giver dog et vist overblik over situationen.
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stødt på betydelige rester af fundamentet af en middelalderlig bygning, 
opført af gamle munkesten. Da nu Kongsgårds Tofter hos Resen ganske ty-
deligt er afregnet syd for Vestergade og Storegade, ligger det lige for at an-
tage, at dette munkestensfundament har været en rest af Kongsgården. Det 
er næppe sandsynligt, at der i Grenå har været ret mange middelalderlige 
stenhuse ud over kirken, rådhuset, eventuelt provstegården og altså kongs-
gården. Det må vistnok være - fuldt berettiget at antage, at den har ligget 
her umiddelbart ud mod Kongsgårds Tofterne. Om der også har ligget en 
fløj ud mod gyden og ud mod Storegade, kan man ikke vide. Mig bekendt 
er der ingen middelalderlige rudimenter fundet der.

I Bind A I er givet en udførlig skildring af Kongsgårdens historie. Den-
ne skildrings gyldighed er ganske uafhængig af, om kongsgården har ligget 
på denne plet eller lidt længere mod øst i gaden. Ved en kongsgård forstod 
man en gård, som ejedes af kongen og hørte til krongodset, især en gård, 
hvor kongen opholdt sig enten fast, eller når han var på rejser. Den, som 
havde gården i forlening, havde pligt til at yde kongen og hans mænd nat-
teleje på hans gæsterier rundt i landet.

Kongsgården i Grenå nævnes første gang i 1327, nemlig i Arild Huit-
feldt: Danmarokis Rigie Krønicke fra 1650. Der står således (Side 439) 
omskrevet til nutidsdansk: År 1327 pantsatte Kong Woldemar,*) Slesvigs, 
Danmarks og Slavernes Konge med Grev Gerts og hans Råds Samtykke til 
hans Marsk Erich Holck og Åge Iffuersøn [en Del Jordegods på Djursland, 
deriblandt]: Svottorp [d.v.s. Sostrup] Æbeltofft og Grindov med Kongsgår-
den sammesteds udi Pant for 1000 March Lybsk. Så er der et langt spring 
fremad i tiden.

I 1552 var Kong Chr. III på en større rejse i Nørrejylland og besøgte 
bl.a. Grenå, hvor han med følge overnattede - formentlig i kongsgården. Af 
en fortegnelse over kongens nattehold af hans len og kiøbstæder i Nørjut-
land på denne rejse fremgår, at kongen med sine hofsinde [d.v.s. hoffolk] 
og heste overnatter i Ebbeltoft torsdag efter pinse, er derefter fredag aften 
og nat (7. juni) i Grindu, hvorfra han løverdag afrejser til Kallø og overnat-
ter der lørdag og søndag nat hos lensmanden Erik Banner. Samme år havde 
kongen givet tilladelse til, at borgerne i Grenå til deres havns og skibsbros 
behov måtte opkræve en vis afgift af anløbende skibe.

Få år efter, nemlig i 1561, omtales kongsgården og nogle jorder, som 
bortfæstes til Niels Krabbe til Hessel og i 1572 til Carl Schotte. Det drejer 
sig om 2 fjerdinger jord [formodentlig Kongsgårdens Tofter] samt 3 styk-
ker eng, kaldet Bårholmen, Kongsholmen og Boesholmen og 11½ fjerding 
jord i Grindou Byfred. Ingen af de to brugte selv gården eller tofterne, 
men bortforlenede begge dele kongens undersåtter i Grindou til trængsel 

*) Kong Woldemar var den 12-årige Valdemar Eriksen (Hertug af Sønderjylland), Grev Gerts søstersøn, 
som han året forud havde fået valgt til Danmarks konge i stedet for den fordrevne Kristoffer II.
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og fortræd. Borgerne var misfornøjet hermed og ansøgte kongen om at 
måtte fange samme gård og jord til byen. De ville gøre og give deraf, hvad 
ret og billigt var. Kongens svar gik ud på, at fornævnte vore undersåtter: 
Borgmestre, rådmænd oc menige borgere udj Grindow må bekomme for-
nævnte vor oc kronens gård med al sin eiendom, som Carl Schotte nu udi 
forleening haver. Dog imod at tilsvare Carl Schotte al den landgilde oc 
anden rente, som deraf nu ganger og at bygge og forbedre gården med gode 
kiøbsted bygninger oc den altid holde ved god hæffd oc mact, så deraf kan 
gange den sædvanlige skat og tynge til kongen og til byen. Når Carl Schot-
te er død og afgangen, skal borgmestre og råd henvende sig til kongen om 
videre besked.

I en årrække havde byen så kongsgården og tofterne i forlening. Endnu 
på Resens Atlas fra 1680 findes, som før nævnt, benævnelsen Kongsgårds 
Tofter. Derimod er hverken selve kongsgården eller dens grund nævnet 
i byens grundtakst fra 1682. Der er derfor ingen tvivl om, at efter Carl 
Schottes død, altså på et eller andet tidspunkt efter 1572, men længe før 
1682, er begge dele gået over til Grenå by som ejendom, og at gården må 
være bortsolgt og nedbrudt og en anden bygning opført, jfr. betingelsen i 
kongebrevet. Tofterne benævnes senere, d.v.s. i tiden efter 1720 og fremad, 
mange gange Posthaugen og tilhørte vedblivende byen. Denne eng eller 
hauge stillede byen til gratis benyttelse for postrytteren til Århus til græs-
ning for posthesten. Deraf kommer navnet Posthaven. I den allernyeste tid 
har den lille stump gade, som fra Vestergade fører forbi mellemskolebyg-

Vestergade kort efter at pigeskolen var opført. Stendiget ses endnu helt op til malerværk-
stedet. (Foto ca. 1898).
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ningen ned til denne eng, som altså nu er skolens sportsplads, overtaget 
navnet. 

I århundreder har så grunden, hvorpå Kongsgården havde ligget, hørt 
til ejendommen, nuværende Storegade nr. 41 (smed J. Hougård). I et skøde 
fra 1740 står udtrykkelig en bemærkning om, at i købet er indbefattet en 
tilhørende ejendom syd for huset med steen omgierdet. Man kan derefter 
vist med sikkerhed gå ud fra, at det netop er på denne plads, at Kongsgår-
den har ligget.

I 1896 delte Ssmed J. Hougård sin ejendom, Storegade nr. 41, i 2 par-
celler og bortsolgte haven mod Vestergade til et konsortium, repræsenteret 
af købmændene Johs. Jørgensen, Th. Secher og H. P. Rosenvinge. Hensig-
ten ved købet var opførelse af et Pigeinstitut.

Private pigeskoler.
Det er på et par steder i Grenå Bys Historie omtalt, at der allerede fra om-
kring 1840 eksisterede privatskoler i Grenå både for piger og drenge. De 
meddelte en mere fyldig undervisning end den, som den offentlige skole 
bød på. Cand. phil. L. Hansen (Student Hansen) havde en drengeskole, 

Vestergade. På den plet, hvor nu den tidligere pigeskolebygning ligger, lå uden tvivl Kongs-
gården, som Kong Valdemar Erichsøn i 1327 med morbroderen, grev Gerts samtykke, bort-
forlenede til marsken Erich Holch, og som siden Grenå borgmestre og råd i 1572 fik i 
forlening, senere i eje. (Foto 1955). Modstykke til foregående.
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som foruden at meddele almindelig realundervisning også forberedte til 
optagelse i Latinskolen. Den eksisterede indtil 1873 og efterfulgtes af Ber-
telsens Realskole.

Frk. Manon Krebs (som i 1858 blev gift med pastor Dantzer) havde et 
pigeinstitut med lokale i Lunøes gård, Storegade nr. 10-12. Det overtoges 
efter hendes ægteskab af frk. Kyhl og fortsattes siden med skiftende læ-
rerinder og i skiftende lokaler til hen mod århundredets udgang. Efter frk. 
Kyhl fulgte frk. Jørgensen, senere frk. Emmy Richter og frk. Laural Lind-
berg. En anden pigeskole oprettedes, vistnok i 1880’erne, af frk. Louise 
Lyngbye. 

I 1895 meddelte frk. Richter, at hun agtede at ophæve sin skole og for-
lade byen. I den anledning afholdtes et møde af forældre, som havde pi-
gebørn gående hos hende. Næst efter at udtale en tak for det udmærkede 
arbejde, som frk. Richter i en lang årrække havde udført, vedtog man at 
søge oprettet et pigeinstitut under mere tidssvarende ydre rammer, altså i 
en selvstændig bygning. Tillige vedtog man at overtage frk. Lyngbyes sko-
le, imod at hun fik plads som lærerinde i det nye institut. Der antoges 2 nye, 
eksaminerede lærerinder, hvoraf den ene, frk. Lind, blev skolens bestyrer. 
De skulle sammen med frk. Lyngbye, frk. Dantzer og frk. Nobel overtage 
undervisningen. Bygningen her på Vestergade opførtes og blev taget i brug 
efter sommerferien 1896. Den begyndte med ca. 70 elever. Der var udmær-
kede lokaler, gode lærerkræfter og begyndelsen var lovende.

Men allerede en del år før - d.v.s. omkring 1890 - havde Bertelsen om-
dannet sin realskole til også at optage kvindelige elever, og midt i 90’erne 
var omtrent 1/3 af eleverne piger. Endelig besluttede byrådet i 1908 at købe 

Udsnit af et skolebillede fra pigeskolen ca. 1900. - Af de 12 personer i bageste række er 
femlærerinder nemlig: Nr. 2 fra venstre frk. Marie Nobel (senere g. m. Nikolaisen, Ålsro-
de). Nr. 4 frk. Lundby. Nr. 7 frk. Lyngbye. Nr. 8 frk. Jensen og yderst til højre nr. 12 skolens 
bestyrerinde, frk. Lind. Af samtlige personer på billedet lever i dag kun 2 her i Grenå.
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den private realskole og omdanne den til kommunal mellem- og realskole. 
Det var en hård konkurrence. Pigeinstituttets elevtal voksede ikke, men 
gik tvært imod tilbage, efterhånden som pigebørnene i den forældrekreds, 
der havde oprettet skolen, afsluttede deres skolegang. Kun få nye elever 
meldte sig, og driften blev alt for dyr. Enden på sagen blev, at pigeinsti-
tutet omkring 1908 måtte ophøre. Lokalerne omdannedes til lejligheder 
og udlejedes, og i 1917 solgtes ejendommen til træhandler Severin Gissel. 
1918 til gæstgiver P. Fløjstrup. 1936 til hans datter, fru Anna Petersen, f. 
Fløjstrup. 1946 til købmand P. Andersen. 1956 skøde til hans datter, fru 
Edith Christensen.
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På en måde en af byens nyere veje, eftersom den ikke findes aftegnet på 
noget som helst af de ældre kort, hverken med eller uden navn. ja, end 
ikke på matrikelkortet fra 1868. Imidlertid er der ikke tvivl om, at den har 
eksisteret som en markvej langt tilbage i meget fjerne tider. Alle de grunde, 
som ligger nord for den, har, ligesom de tilsvarende grunde ved Vestergade, 
været haver, der tilhørte ejendommene ved Storegade. De har uden tvivl 
været afgrænset af stengærder, af hvilke der endnu er enkelte rester tilbage.

Syd for Vestervej
Her lå en del af byens store fælleder, nemlig Fårekæret og Gåsebækfælle-
den. Fårekæret lå længst mod øst, der hvor nu Asylet, Teknisk Skole m.m. 
ligger. Gåsebækfælleden lå længst mod vest, hen mod Randers landevej. 
Om Fårekæret (se Bind A II Jubilæumsskriftet) er tidligere fortalt, at de af 
byens grundejere, som ikke havde mere end ½ kos rettighed, i stedet for 
havde lov til at holde et får i Fårekæret.

I 1878 indskærpede byrådet, at får og lam henvistes til Plantelandet, 
d.v.s. den østligste del af Kæret, hvor nu Festpladsen ligger. Om Gåsebæk-
fælleden, der var ca. 6 tdr. land, skriver byfoged Ågård i 1802, umiddelbart 
efter at han var kommet til Grenå, i en samlet beskrivelse af byens jorder: 
Dette sønden for byen beliggende jordstykke er meget lidet og utjenligt til 
sæd, da det er meget ujævnt og på adskillige steder meget sumpigt. Tillige 
er denne lille ejendom umistelig for de af byens indvånere, der endnu have 
gjæs, da de ikke uden alt for store tab så pludselig kan afskaffe disse for by-
ens jorder så skadelige kreaturer, hvis græsning nu er indskrænket til mer 
bemeldte, sønden for nyen liggende jordstykke. Imidlertid må fællesdriften 
for gæs for dette jordstykke på et eller andet senere tidspunkt være blevet 
afskaffet og Gåsebækfælleden udlejet til enkeltpersoner imod en vis årlig 
afgift til kommunen. Det er i hvert fald en kendsgerning, at spækhøker 
Johs. Mathisen (se Storegade nr. 39 i Bind B) i årene omkring 1850 havde 
en gåseflok på 50-75 stk. gående der om sommeren, og at en dreng passede 
dem. Det ville jo være utænkeligt, at en enkeltmand kunne holde en sådan 
flok, hvis der var fællesdrift. Efter Mathisens død i 1860 må forpagtnings-
retten være overtaget af garver Hald.

Ifølge skrivelse fra amtet måtte kreaturer ikke efter l. januar 1878 gå 
løse gennem gaderne til Fælleskæret, men skulle drives eller trækkes. Fra 
samme dato inddroges Gåsebækfælleden, idet byrådet meddelte garver 

Vestervej
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Hald, at man anså den ham i sin tid under visse, nu bortfaldne forudsætnin-
ger, tilståede ret til nævnte jordstykke som ikke mere eksisterende. Kom-
munen vil fra nævnte dato selv tage dette areal i brug.

Man hører endnu - så sent som i 1955 - fremsat den påstand, at hele 
dette store Fælleskær, hvis areal omkring ved 1880 opgjordes til at omfatte 
327 tdr. land, i sin tid skulle være skænket til byen af et par adelige da-
mer. Det er endogså gået så vidt, at Koholderforeningen, der eksisterede i 
1870’erne, og som var en sammenslutning af modstandere af Fælleskærets 
afskaffelse, i en klage, som den indsendte til Indenrigsministeriet, påstod, 
at Fælleskæret i sin tid skulle være skænket byen af Grevskabet Scheel. 
Denne påstand afvistes kategorisk ved en skrivelse af 26. september 1878 
fra Byrådet, som gennem amtet tilstilledes ministeriet, og som gik ud på, 
at Fælleskæret har tilhørt Grenå Kjøbstad i umindelige tider, formodentlig 
lige så længe som kjøbstaden har været til eller Kjæret været land. At en 
sådan adkomst med hensyn til overdragelse derpå skulle have eksisteret, er 
Byrådet ubekendt. Andragernes påstand om, at Kjæret skulle være skjæn-
ket Kjøbstaden af Grevskabet Scheel (som blev oprettet i 1725, efter at 
Grenå havde bestået i over et halvt årtusinde) formenes i hvet fald blottet 
for enhver hjemmel.

Vestervej.
Den vestligste del af søndre side ca. 1920. Personerne er sparekassedirektør S. Lunøe og 
frue. De står uden for deres have.
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Græsningsretten i Fælleskæret afløses
Byrådet havde 16. maj 1871 vedtaget at søge græsningsretten afløst og 
tilbudt et vederlag på 50 rdl. for hver ko’s rettighed. Der var i alt 271 
ko-rettigheder, idet de større grundejere havde ret til at holde 2-5 køer, 
alt efter deres ejendommes størrelse. Af disse rettigheder var i 1879 om-
trent halvdelen afløst, og kommunen var altså ejer af den anden halvdel 
eller havde med andre ord ret til halvdelen af Kæret. På dette tidspunkt 
var Kolindsunds udtørring tilendebragt efter 6 års brydsomt arbejde. Ud-
tørringen og gravningen af Nordkanalen tværs igennem Fælleskæret fra 
vest til øst havde forandret forholdene ganske betydeligt på flere måder. 
Bl.a. deltes Fælleskæret derved i to halvdele, en nordlig og en sydlig, som 
adskiltes ved Kanalen. Byrådet vedtog nu at henvise den tilbageværende 
halvdel af de græsningsberettigede borgere til udelukkende at benytte den 
sydlige halvdel, altså arealet hinsides Kobroen. Derimod lod man den nord 
for Kanalen liggende del, altså nærmest byen, kortlægge, udparcellere og 
udlægge til kommunen som Vvederlag for de ca. 13.000 kr., man havde 
udbetalt som afløsning af græsningsretten. Man lagde ikke skjul på, at man 
påtænkte at beplante den nærmest byen beliggende del deraf.

Det gamle anlæg nord for Randers Landevej var efterhånden blevet for 
lille til afholdelse. af større folkefester, og Byrådet nærede altså ønske om 
at anlægge en ny plantage syd for Randers landevejen og helt ned til åen. 
Men byen fattedes penge. Så tilbød konsul Momme, foreløbig for et år, at 
yde et tilskud på 2.000 kr. til sagens fremme. Dermed var man over van-
skeligheden, og beplantningen af det store areal begyndte. Arbejdet strakte 

Vestervejs søndre side 1955. Modstykke til foregående.
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sig over flere år, og konsul Momme ydede også i de følgende år betydelige 
tilskud dertil.

Fra tiden omkring 1880 er altså vejen, som nu fik navnet Vestervej, 
udskilt som en virkelig vej - dog i al beskedenhed. Der plantedes en tjørne-
hæk langs dens sydside. Udenfor gravedes en grøft og indenfor anlagdes en 
granplantage. Resten af den til byen udlagte del af Fælleskæret udlejedes 
til græsning i flere parceller.

De første bebyggelser ved Vestervej var Håndværkerforeningens alder-
domshjem (1884), Teknisk Skole (1891) og Menighedsbjemmet (1895). I 
forvejen lå allerede fra ca. 1860 to småbygninger opført af Storegade ejer-
ne. Det er nuværende nr. 18 og 22. Lidt efter århundredeskiftet begyndte 
de første opførelser af nye beboelseshuse langs vejens nordside. Sydsidens 
bebyggelse kom endnu senere.

St. Peters Menighedshjem
blev den sidste af de mange filantropiske og samfundsnyttige institutioner, 
som i første række skyldte pastor Jacobi deres oprettelse. Det indviedes i 
1895, just på samme tid som Jacobi blev udnævnt til stiftsprovst i Ålborg. 
Menighedsbjemmet planlagdes i 1880’erne, og det var meningen, at det 
skulle være fælles for alt kirkeligt arbejde og for alle kirkelige partier. Til 
en begyndelse var også Indre Mission med. Men kravet om, at hjemmet 
skulle overdrages Foreningen for Indre Mission i Danmark, kunne de øvri-
ge interesserede ikke gå ind på, og samarbejdet ophørte. Indre Mission trak 
sine tegnede bidrag tilbage og opførte selv Missionshuset Zarepta ved Nør-

Vestervej set mod øst, hen mod Teknisk Skole ca. 1920. I forgrunden til venstre nr. 22, 
gadens ældste hus.
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report. Det indviedes 13. december 1889, og Vilh. Beck holdt indvielsesta-
len. Dette skridt forhalede i adskillige år opførelsen af et menighedshjem. 
Det var ikke alene tænkt som forsamlingssal for kirkelige møder, men også 
for folkelige. Desuden skulle det være et midtpunkt og hjemsted for både 
filantropisk og kirkeligt arbejde i befolkningen. Det byggedes altså i 1895 

og indviedes 27. oktober, kun 
et par måneder før Jacobi for-
lod byen for at tiltræde sit nye 
embede i Ålborg. Menigheds-
hjemmet blev senere også et 
hjemsted for ungdomsarbej-
det, hvad ganske givet var i 
nøje overensstemmelse med 
pastor Jacobis ønsker. Det 

St. Peters Menighedshjem opført 1895. Foto ca. 1920.

Under kirkens hovedrestaurering i 
1927 var Menighedshjemmets store 
sal omdannet til kirkelokale. Vest-
væggen med malermester E. Hart-
manns dekorationer fra bygningens 
opførelse var omdannet til et smukt 
korparti med alterbord og alter-
skranke. (Foto 1927).
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kan bemærkes, at medens kirkens indre restaurering stod på, navnlig i 
halvåret juli-december 1927, var kirketjenesten og de kirkelige handlin-
ger henlagt til Menighedshjemmets store sal. Et ganske stilfuldt korparti 
med malermester Emil Hartmanns dekorationer på salens endevæg, som 
var malet allerede ved Menighedshjemmets opførelse, dannede baggrund 
for et interimistisk alter. (se i øvrigt Bind A II).

Den tekniske Skole
Den første skole for håndværkslærlinge oprettedes allerede i 1839 og hav-
de til huse i en gammel skolebygning ved Torvet. Den eksisterede kun få år. 
I 1869 optoges sagen af Grenå Håndværkerforening. Undervisningstiden 
var søndag eftermiddag kl. 1-3 og torsdag aften kl. 7-9 og fagene regning, 
skrivning og dansk. Lokalet var et klasseværelse i kommuneskolen. I 1879 
udvidedes undervisningen til også at omfatte tekniske fag nærmest fag-
tegning. Samtidig voksede timetallet til 17 ugentlige timer, deraf halvde-
len tegning. Ved kommuneskolen ansattes i 1888 som fjerdelærer en ung 
mand, Anton Knudsen. Han fik straks nogle timer ved håndværkerskolen 
og blev snart efter formand for dens bestyrelse. Ved hans energiske arbejde 
voksede elevtallet betydeligt, og nye fag optoges. Knudsen udkastede pla-
ner om opførelse af en selvstændig skolebygning. Håndværkerforeningen 
gik ind for sagen, vedtog et årligt tilskud på 1.000 kr. til driften og afholdt 
en storstilet 3 dages håndværkerfest, som gav et overskud på ca. 3.000 
kr. til byggefonden. Den nye skolebygning opførtes og blev taget i brug 

Vestervej ca. 1910 før omlægningen. Mod syd, hvor nu Teknisk Skole og Menighedshjem-
met ligger, var i gamle dage Fårekæret.
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30. december 1891. Skolens ind-
flytning i egen bygning med gode 
lokaler og velegnet inventar var 
af stor betydning for dens udvik-
ling og kom i høj grad til at præge 
dens vækst og fremgang. År efter 
år voksede nu både elevtallet, fagenes og timernes antal. I 1901 påbegynd-
tes dagundervisning. Efterhånden blev der for få lokaler, så at tagrummet 
og en af gangene måtte tages i brug. Forstanderen kæmpede bravt for en 
udvidelse, men forgæves. I 1934 døde Knudsen pludselig af et hjerteslag, 
midt i sit arbejde, efter i 43 år at have været lærer ved skolen og den frem-
ad drivende kraft i dens udvikling. Efter hans død ansattes arkitekt Brejl 
som forstander. Ham lykkedes det at finde øre for byggeplanen, og i 1937 
indviedes en stor tilbygning mod vest. I besættelsesårene, da en stor del af 
kommuneskolen var beslaglagt af fjenderne, var mange af kommunesko-
lens klasser henlagt til Teknisk Skole, hvis lokaler jo stod ledige om dagen. 
- På Vestervejs nordside standser vi et øjeblik ved

Håndværkerforeningens alderdomshjem
Håndværkerforeningen stiftedes i 1854 og satte ret hurtigt opførelsen af 
et alderdomshjem for gamle håndværkere og deres enker på sit program. 
Det var jo endnu uendelig mange pr, forinden Samfundet gennemførte en 
lovfæstet støtte over for gamle men-
nesker. Allerede i 1860 lykkedes det 
for Håndværkerforeningen at opføre 
et alderdomshjem. Det var beliggen-
de Lillegade nr. 60 og var gadens 
allervestligste hus. Bygningen var 
i den næste snes år hjem for et ikke 
ubetydeligt antal af foreningens æl-
dre medlemmer.  Men der indkom 
efterhånden hyppige klager over dens 
tilstand, og i 1879 solgte foreningen 
bygningen. Klagerne synes ret ube-
gribelige, da det faktisk er den sam-

Håndværkerforeningens alderdomshjem, 
Vestervej nr. 2. Opført 1883-84.

Vestervej nr. 22 med Ejeren Severin Jensen. 
Foto ca. 1921.
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me bygning, som står der endnu. I 1884, i begyndelsen af redaktør Færchs 
formandstid, opførtes så en ny bygning her på Vestervej i en parcel af Gl. 
Gæstgivergårds Have. Det var netop hvor dennes, over hele byen kendte 
keglebane, havde stået, lige op ad diget langs nuværende Vestervej.

På hele resten af Vestervejs nordside lå - som lige nævnt - før 1900 kun 
2 små, meget beskedne bygninger. De ligger der endnu og er ikke ret meget 
forandret. 

Vestervej nr. 18
(Matr. nr. 33 b) er opført ca. 1860 på havegrunden til Storegade 57 af tøm-
rer Anders Christensen (populært kaldet Kluder Anders), som her havde sit 
savskæreri. Det omdannedes senere til beboelse og fulgte de skiftende eje-
re af Storegade ejendommen, men bortsolgtes i 1913 til Emil Rasmussen.

Vestervej nr. 22
(Matr. nr. 30 b) er oprindelig opført som baghus til Storegade nr. 63 (tidl. 
avlsbruger Friis), ligesom foregående omkring 1860. Bygningen og grun-
den solgtes i 1910 til Severin Jensen. De øvrige bygninger på vejens nord-
side er - ligesom sydsidens - opført efter århundredeskiftet.
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Arealet, hvor nu Grønland ligger, var fra de ældste tider og indtil 1857 slet 
og ret et stykke af bymarken. Adgangen dertil var fra Nørregade lige over 
for kirkegården. Denne mark grænsede mod syd til konsumtionsdiget, der 
som en temmelig anselig vold, formentlig hen mod en meter i bredde og 
lidt mindre i højde, strakte sig norden om byen og spærrede for enhver 
tilgang uden gennem byportene.

Syd for konsumtionsdiget lå byens tofter, der er omtalt flere steder heri. 
De udlejedes for længere tidsrum ad gangen (5-19 år, ja undertiden på livs-
tid) ved auktion til nogle af byens borgere. Syd for tofterne lå så Bag Byen 
d.v.s. Markedsgade.

Det, som nu hedder Grønland, både gaden og grundene, var altså en del 
af bymarken, nøjere betegnet dens allersydligste del. Denne overordentlig 
store mark strakte sig norden og vesten om byen, helt til Dolmer og Enslev 
skel, og var delt i en mængde små og enkelte store lodder. Omkring en 
tredje del af byens grundejere havde dengang agerbrug. Som en reform på 
dette område foretoges sidst i 1830’erne en udskiftning. Ved denne opnåe-
des, at disse mange smålodder sammenlagdes og ombyttedes med en eller 
to større, således at hver ejer fik sin jord liggende samlet. Denne vigtige 

foranstaltning fandt sted i 1837 og vil blive 
nærmere omtalt i næste afsnit.

Den del af marken, som lå, hvor nu 
Grønland ligger og videre mod nord, hed 
fra ældgammel tid Gildhøjs Vang. Dens 
sydligste del nærmest konsumtionsdiget 
var ved den nævnte udskiftning tildelt tol-
dinspektør, krigsråd og ridder F. W. Starck, 
som før udskiftningen havde haft hovedpar-
ten af sin jord dèr. Den fik udskiftnings nr. 
34. Det ændredes senere ved matrikulerin-
gen til matr. nr. 31. Parcellen strakte sig i 
nord omtrent halvvejs op til Gjerrildbanens 
nuværende terræn, mod øst til markvejen 
fra Nørregade og mod vest til vejen, som 
går forbi den nuværende diakonissebolig. 
Hele denne mark solgtes senere til kaptajn 
K. Knudsen, som var Starcks svoger, og af 

Grønland

Godsforvalter, prokurator
P. Laurberg
(1819-1859)

Grønlands skaber.
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denne i 1855 til godsforvalter, senere prokurator P. Laurberg. Han ejede 
Enslevgården, hvor han først boede, men havde nu sammen med marken 
købt kaptajn Knudsens gård på Torvet (det senere jernstøberi, nu EBM, 
hvor han tog bolig.

Det gamle navn Gildhøy-Vangen forvanskedes senere og blev til Gild-
høj eller Gyldhøjff, og Laurberg moderniserede det yderligere, så det blev 
til Gylden-agrene“. Han averterede 7. januar 1857 i Grenå Avis: Da jeg 
har afsat en del byggepladser uden for Grenå bys Nørreport på den mig 
tilhørende lod, Gyldenagrene kaldet, og de endnu ikke alle er solgt, så kan 
endnu nogle fås ved henvendelse til P. Laurberg.

Accise- og konsumtionsvæsenet var afskaffet ganske få år før. Konsum-
tionsdiget blev gennembrudt lige vest for Laurbergs lod, og en vej førtes 
fra Nytorv op til den allerede ved udskiftningen anlagte markvej, d.v.s. 
nuværende Violskrænten. På et par af de afsatte byggegrunde længst mod 
vest havde Laurberg straks i 1857 ladet opføre 2 bygninger. Den ene er 
nuværende nr. 47, det gamle Amtssygehus, som nu ejes af maler Koppel. 
De næste 2 grunde solgtes samme år til en af byens unge, smarte byg-
ningshåndværkere, tømrermester H. B. Harboe, som også straks byggede 
et par huse derpå. Det er den ældste og i mange år eneste del af Grønlands 
bebyggelse. Mere blev ikke bygget i Laurbergs tid. Året efter er han atter 
ude med et avertissement i Grenå Avis. Han anfører, at det er et længe følt 
savn, at der ikke i Grenå findes en gartner, der vil påtage sig havers vedlige-
holdelse og beboernes forsyning med grøntsager og planter til udplantning. 
Han opfordrer en duelig Gartner til at nedsætte sig her og tilbyder på billi-
ge vilkår at overlade ham såvel den fornødne jord som en beboelseslejlig-
hed. Laurbergs annonce resulterede i, at en gartner A. Michelsen - tidligere 
gartner på Skærvad - meldte sig og oprettede et gartneri. Næste forår, 19. 
maj 1859, averterer han i Grenå Avis: Planter. En stor del planter haves 
tjenlige til udplantning og kunne daglig fås i min have: meget tidlige blom-
kål, savoikål o.s.v., alle i bedste sorter. Min bopæl er i et af Hr. Laurbergs 
steder på Grønland i den nordlige udkant af Grenå. A. Michelsen.

I efteråret 1859 fik Laurberg beskikkelse som prokurator i Nykøbing S. 
Han averterer i den anledning endnu så sent som 24. september - at såvel 
hans ejendomsjorder på Grenå Mark som hans gård på Grenå Torv straks er 
at få til leje. Men Laurberg nåede ikke at tiltræde sin praksis på Sjælland. 
Han blev syg og døde efter et par dages forløb. Ugedagen efter det sid-
ste avertissement begravedes den kun 40 årige mand på Grenå Kirkegård. 
Hans gravsted lige syd for hovedingangen, hvor hans lille søn ganske kort 
før var jordet. Laurberg var vist nok en ret velstående mand, men stod midt 
i en stor og mange sidig virksomhed. Det var endnu i pengekrisens tid, selv 
om dens første panik år var forbi. Det kneb derfor hans enke at ordne og 
realisere de forskellige ejendomme.

Gården på Torvet solgtes et par år efter og indrettedes til jernstøberi. 
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Kreditforeningen overtog i begyndelsen af 60’erne jorderne. Det samme 
gjaldt for de grunde og bygninger, som tilhørte tømrermester Harboe. Det 
blev altså Kreditforeningen, som lidt hen i 1860’erne var ejer af næsten 
hele Grønland og efterhånden realiserede Gyldenagrene.

Oprindelig ingen gennemløbende vej
Oprindelig havde der selvfølgelig hverken været vej eller gade, men kun 
den bare mark. Da Laurberg begyndte at udstykke, anlagde han en ganske 
kort stump vej, således at der fra vest blev adgang til de bebyggede grunde. 
En lignende vejstump var afsat mod øst ved Nørregade. Men de var ikke 
ført sammen. Først længe efter blev det mellemliggende store stykke, hvor 
der var mark og haver, udlagt som forbindelsesvej, og Grønlandsvejen var 
dermed gennemført. Men der skulle endnu hengå mange år, før den nåede 
frem til at blive en virkelig gade.

Navnet
Folk sagde i begyndelsen kun Laurbergs Huse. I brandtaksationen i 1857 
står slet og ret: 2 nyopførte steder på Grenå Mark, tilhørende godsforvalter 
Laurberg. Men allerede gartner Michelsen anvender i sit avertissement i 
1859 udtrykket Grønland, og det blev vist nok straks accepteret både offi-
cielt og i folkemunde.

Navnene Grønnegade og Grønland træffes i adskillige danske byer al-
lerede for flere århundreder siden. Museumsinspektør Hugo Matthiessen 
siger herom i sin udmærkede bog Gamle Gader: Man forbandt med disse 
navne tanken om ubrolagte, ikke fuldt udviklede strøg eller fattige, spredte 

Studekøretøj med et lille læs tørv, som man endnu hen mod år 1900 kunne træffe på Grenå 
gader.
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og uanselige forstads bebyggelser. Det havde en umiskendelig biklang af 
ringeagt. Der er ingen tvivl om, at man også her i Grenå med navnet har 
forbundet tanken om vejens landlige tilstand og dens beliggenhed lige op 
ad de grønne marker. Men hvem der først har fundet på at anvende navnet 
her i byen, lader sig ikke påvise. Længere tilbage end til gartner Michel-
sens avertissement fra 1859 kan man ikke spore det.

At gennemgå Grønlands samlede bebyggelse tillader pladsen ikke. Jeg 
må nøjes med nogle enkelte bemærkninger.

Grønland nr. 47
Matr. nr. 31 b, det gamle Amtssygehus er gadens ældste hus og opført i 
1857 af godsforvalter P. Laurberg. Det udlejedes til privatbolig, vist nok til 
den omtalte gartner Michelsen. Det blev få år senere indrettet til sygehus, 
byens første egentlige sygehus. I Bind A I (Jubilæumsskriftet), er på givet 
en samlet beskrivelse af sygehusenes historie i Grenå. Her følger et kort 
uddrag af det afsnit, som omhandler

Amtssygehuset på Grønland
Udover de ved Fattiggården på Nørregade nævnte 2 små sygestuer havde 
man ikke før 1860 haft noget sygehus i Grenå. I efteråret 1857. henvendte 
amtet sig til borgerrepræsentationen med anmodning om, at denne i for-

 35 37-39 41 - 43 45
Grønlands ældste bebyggelse, opført 1857-1861. Nr. 47 og 43-41 er opført af prokurator 
Laurberg. Nr. 39-37 af Harboe. Nr. 35 af Johs. Valeur. Forstørrelse efter foto ca. 1866 af 
Hans Bloch.
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bindelse med fattigkommissionen ville tage under overvejelse at indrette et 
passende lokale som sygehus for købstaden og nærmeste landdistrikt, imod 
at landdistriktet ydede et passende vederlag for de patienter, som indlagdes 
derfra. Borgerrepræsentationen forhastede sig ikke med svar. Efter at have 
forhandlet med byens læger, der ikke var meget opsat på sagen, svarede 
man i 1859 - som allerede fortalt ved Fattiggårdens historie - at man ikke 
fandt videre anledning til at indrette et sygehus, da de to lokaler i Fattig-
huset sikkert var tilstrækkelige til byens behov. Ej heller kan man indse, at 
fordelene ved et sådant sygehus kan svare til bekostningen. Det vil jo være 
nødvendigt at sikre sig den til sygeplejen stadig fornødne betjening, hvilket 
ikke kan forventes opnået uden imod fast vederlag både i penge og bolig. 
Da borgerrepræsentationen dog må erkende nytten af et passende offentligt 
sygehus, tilbyder man at levere gratis grund til en bygning og sammen med 
amtet at deltage i driftsudgifterne, dog kun med 1/8, nemlig samme forhold 
som ved retsvidnernes lønning. Man kan ikke fortænke amtet i, at det efter 
denne salve afbrød forhandlingerne. Amtet lejede så i 1860 af fru Laurberg 
den på hjørnet af Grønland opførte bygning og købte den i 1862.

Sygehuset havde 7 senge, som dog meget sjældent alle var i brug. Den 
daglige belægning skal have været 3 à 4 og det gennemsnitlige årlige antal 
patienter ca. 55. Personalet var A. Meilstrup, som var skomager, og som 
stadig, når der var tid, passede professionen. Ellers fungerede han som 

 45 47 Grønland Nytorv.
Nr. 47 (gl. sygehus) nu Koppel. 45 (ubebygget havegrund) nu A. Ravn. 43 (Jørgen »Hol-
ger«) nu Skiffer. 41 (murer Clausen) nu Flyvholm. 39 (Ole Maler) nu Leif Nielsen. 37 
(murer S. Hansen) nu Olsen. 35 (fru Laurberg til I. Valeur) nu R. Jensen.
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økonom og sygepasser. Hans kone var medhjælper, og foruden at lave mad 
tog hun sig af de kvindelige patienter. Det siges, at økonomen af og til tog 
sig en tår over tørsten, og at tonen ikke altid var den bedste. Distrikslæge S. 
A. Steenberg var sygehuslæge, men i øvrigt havde byens andre læger både 
indlæggelses- og behandlingsret. Dette lille, primitive sygehus fungerede 
som byens og omegnens eneste indtil 1901, da det nye mere moderne sy-
gehus ved Havnevejen byggedes og blev taget i brug.

I 1902, efter sygehusets flytning solgtes bygningen til desinfektør Fr. 
Madsen, som efter Meilstrups død i 1897 havde været økonom i et par år. 
Efter hans død solgte enkefru Madsen i 1914 bygningen til murer Rasmus 
Koppel, men beholdt selv den øst for bygningen liggende have, hvorpå 
hun lod opføre en 2 etages ejendom. Den gamle bygning solgtes i 1940 til 
maler Viggo Koppel.

Grønland nr. 43-41
(Matr. nr. 31 b og c) var den anden af de to bygninger, som Laurberg nåede 
at få opført, og som Kreditforeningen senere overtog. Kreditforeningens 
skiftekommission udstedede i 1865 købekontrakt og i 1875 endeligt skøde 
til arbejdsmand Jørgen Hansen [Holger]. Han delte straks i 1875 ejendom-
men i 2 parceller:

Nr. 43
(Matr. nr. 31 b) solgte han til murer Niels Clausen [Andersen]. - 1906 Sø-
rine Jensen. - 1936 Søren Kjeldsen. 1952 Niels Skiffard.

Nr. 41
(Matr. nr. 31 c) beholdt Jørgen Holger selv. I 1902 solgte hans enke huset 

Grønland. Til venstre nr. 47 Det gamle Amtssygehus, Gadens ældste bygning. I midten 
Kirials Gård. Til højre nr. 42, gartner Voigt. Foto ca. 1930.
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til landpost Laurits Petersen, som ejede det til 1942. Den nuværende ejer 
er Johs. Flyvholm.

Grønland nr. 39-37
Matr. nr. 31 d og matr. nr. 31 e. Grundene havde Laurberg allerede i 1857 
solgt til den tidligere nævnte tømrermester H. B. Harboe, som straks opfør-
te en bygning på hver af dem. De blev begge efter Harboes konkurs over-
taget af Kreditforeningen og af dennes skiftekommission i 1864 bortsolgt.

Grønland nr. 39
(Matr. nr. 31 d) solgtes til murersvend Ole Nielsen. I Grenå Avis 2. oktober 
1871 meddeles: I går morges henad kl. 3 gjordes her brandalarm. Der var 
udbrudt ild i det murer Ole Mahler tilhørende sted beliggende i Grønland, 
en husrække tæt nord for byen. Trods den stærke blæst lykkedes det brand-
korpset i løbet af kort tid at blive herre over ilden. Hans enke solgte det i 
1876 til murer Chr. Andersen Baltzer. 1929 skøde til Marinus Nielsen. Det 
ejes siden 1956 af hans søn postbud Leif Nielsen.

Grønland nr. 37
(Matr. nr. 31 e) solgtes af Kreditforeningen i 1864 til murersvend Søren 
Hansen. Huset ejedes 1886-94 af skræder Henriksen. 1902-38 af S. Peder-
sen Holme og siden 1955 af C. M. Olsen.

Grønland nr. 35
(Matr. nr. 31 f). 1861 solgte enkefru Laurberg grunden her til urmager 

 37 39 41 43 45
Grønlands ældste bebyggelse. (41) og 43 opført af P. Laurberg i 1857, 41 (senere ombyg-
get). (37) og 39 opført af tømrer Harboe i 1857. (37 senere ombygget). Foto ca. 1935.
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Johs. Valeur, som vist nok har ladet stedet opføre. 1892-1903 ejedes det af 
urmager Rasmussen, 1903-14 af murer J. P. Andersen og solgtes i 1914 til 
den nuværende ejer, gasværksarbejder Rasmus Jensen.

Resten af Grønlands sydside
Nr. 35 var den sidste byggegrund, som fru Laurberg selv afhændede. Hele 
resten af Grønlands sydside - altså lige op til Nørregade - solgtes ved aukti-
on 13. januar 1866 til købmand C. F. Lund på Torvet, hjørnet af Nørregade, 
hvor nu banken ligger. Han døde få måneder efter, og hans enke solgte i 
1867 det samlede areal til manufakturhandler P. Jensen. Han afhændede 
det i 1882 til Hans Jørgen Mathiasen, fra hvis fallitbo arealet i løbet af 1883 
bortsolgtes i 6 store parceller. De udstykkedes efterhånden til en snes byg-
gegrunde. Deraf ligger de syv (nr. 21-33) vest for nuværende Fr. Thykiers 
Vej, resten øst derfor. Dette sidste store stykke - dog lige med undtagelse 
af hjørnegrunden yderst mod øst ved Nørregade, der forlængst var frasolgt 
med andre mrd, hele Grønland nr. 1-19 - solgtes samlet under et. Køberen 
var træhandler Søren M. Lange, som i årenes løb udstykkede arealet, der 
nu delvis er bebygget. 

Grønlands nordside
tilhørte godsforvalter P. Laurberg ligesom sydsiden, men overtoges nogle 
år efter hans død af Kreditforeningen, hvis dkifteudvalg i 1866 udstede-
de auktionsskøde til spækhøker H. S. Henriksen, Lillegade 19. Han døde 
1879, og enken solgte samme år det hele grundstykke til vognmand og avls-
bruger Peder Mikkelsen på Nytorv. Han afhændede det i 1884 til en ung 
mand, som var tilflyttet byen, vejassistent C. M. Wiinholt, som er omtalt 
Kannikegade nr. 16. Wiinholt var uddannet som plantør og anlagde straks 
en meget stor gartnerhave og planteskole på en del af det købte jordstykke. 
Det ønske, som Laurberg i 1857 havde udtalt, at der på Grønland ville ned-
sætte sig en duelig gartner, som kunne forsyne beboerne med grøntsager og 
køkkenurter til udplantning havde gartner Michelsen kun i meget beskeden 
grad kunnet opfylde. Til gengæld realiserede Wiinholt planen efter den helt 
store målestok. Men da han selvfølgelig ikke kunne opdyrke hele Grøn-
lands nordside, bortsolgte 
han en del deraf. Det første 
var to store østlige parcel-

Grenå Landboforenings forsøgs-
mark med konsulent- og skole-
bygningen på Grønland. Forsøgs-
marken er fra 1908, bygningen fra 
1925.
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ler, som i 1898 købtes af Fr. Thykier til Tømmerplads. Snart rejste en række 
høje tømmerstabler sig i marken, som firmaet selv kaldte denne afdeling af 
tømmergården. Dernæst begyndte udstykningen fra vest. På hjørnet solg-
tes en stor byggegrund med have i 1902 til gartner N. Jørgensen, som her 
oprettede et gartneri. I årene fra 1902 til 1907 solgtes så resten til bygge-
grunde. I nr. 36 byggedes i 1912 et dampvaskeri, der startedes som et an-
delsvaskeri, men uden større held. Det overtoges senere af P. O. Wulff, som 
her har oparbejdet en betydelig virksomhed både med vaskeri og farveri.

Den sidste grund mod øst solgtes i 1907 til Grenå Landboforening. Det 
var her, Wiinholts Planteskole og have havde ligget. Foreningen indrette-
de den til forsøgsmark. Der byggedes senere en bygning med skolelokale 
til en vinterskole for unge landmænd fra omegnen, navnlig for hvem, der 
ikke agtede at søge de egentlige landbrugsskoler. Der var desuden bolig for 
skolens leder, landbrugskonsulent Arne Larsen-Ledet. Det er efterhånden 
blevet en overordentlig betydelig virksomhed, som i vinterhalvåret søges 
af et stigende antal af egnens unge landmænd. Denne form for undervis-
ning har vundet stor anerkendelse og har været forbillede for adskillige 
skoler af lignende art rundt i Danmark. Skole og forsøgsmark har været 
udgangspunkt for et meget stort landbrugsfagligt oplysningsarbejde i hele 
Grenås opland.
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Så langt tilbage i tiden, som det er muligt at efterforske, har Grenå by på 
de 3 sider haft fædrift, dels bestående af enge, dels af uopdyrkede, sand- og 
grusholdige jorder. Disse strækninger benyttedes som fællesgræsning. Mod 
vest og sydvest lå det egentlige Fælleskær hen imod Enslev Bakker. Det var 
et uhyre stort areal, som mest benyttedes til græsning for køer. Syd for åen 
lå forskellige enge: Blegdammen, Boholmen, Bisholmen, Tyreengen, Råd-
mandsengen, som dels ejedes af byen og udlejedes til forskellige beboere, 
dels var henlagt til visse embedsmænd som en del af deres løn, og endelig 
delvis, for ganske enkeltes vedkommende, var i privat eje. Disse engstræk-
ninger benyttedes mest til høbjergning. Mod øst lå ret store, men temmelig 
ufrugtbare strækninger nord og syd for Strandvejen hen som fællesgræsning 
for får, svin og gæs. De kaldtes Østerfællederne eller ofte slet og ret for 
Strandvejen. De benyttedes i gammel tid i fællesskab med Bredstrup mænd. 
Om disse fælleder og kær er der på forskellige steder heri.

Men nord for byen strakte agerjorden sig. I Halds bog Randers Amts Be-
skrivelse fra 1827 omtales Grenå bys agerjorder som muldrige, formodent-
lig af samme årsag, som er fælles for alle købstadjorder, nemlig den stærke 
gjødskning. Det anføres tillige, hvad også de lokale retsprotokoller bærer 
tusinder af vidnesbyrd om, at denne agerjord, som altså dels tilhørte byens 
private borgere, dels var beneficerede jorder, som tilhørte byfoged embedet, 
kordegnen, kirken, skolevæsenet, fattigvæsenet o.s.v. var afdelt i lange, smal-
le strimler eller agre, som gik tværs igennem hele marken. Ordet smalle er at 
forstå rent bogstaveligt som strimler på 5-7 m bredde. De blev drevet på den 
måde, at der i en 10-årig periode skiftedes mellem rug, byg, ærter, vikker og 
havre i seks år, og at marken derefter i 2 til 4 år lå brak eller, som skrevet står, 
i hvile, for en del besået med kløver. Forfatteren af Halds ovennævnte skrift 
mener ikke, at denne inddeling af byens bedste mark har skadelige følger, da 
afstanden til de længst bortliggende punkter ikke er ret stor, og da markfre-
den tilvejebringes ved vogtning. En omdeling af marken, således at lodderne 
erholdt en anden figur, ville derfor næppe gavne.

Heldigvis var det jo ikke alle, som så sådan derpå. Ved kgl. resolution af 
27. januar 1833 bestemtes, at som videreførelse af en tidligere forordning 
om fællesskabets ophævelse og jordernes udskiftning på landet skulle nu 
i købstæderne først og fremmest alle beneficerede jorder udskiftes, men 
tillige skulle udskiftningen ske for så mange af de øvrige lodsejere, som 
selv måtte ønske en udskiftningaf deres jorder.

Grenaa markjorders
Udskiftning i 1834-37 og de gamle marknavne
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Af de 167 tdr. land, som var i byens eje, hørte til sognepræstens embede 
ca. 51 tdr. land agerjord, beliggende på 61 forskellige steder. Til byfoge-
dembedet 30 tdr. land på 62 steder. Til kirken 45 tdr. land på 50 steder, til 
skolen 11 tdr. land på 14 steder og til fattigvæsenet 11 tdr. land, beliggende 
på 14 forskellige steder. For de private ejeres vedkommende gjorde sig et 
lignende forhold gældende. Det skulle jo synes at være indlysende, at drif-
ten af denne mængde småstrimler af jord, som varierede fra nogle få skp. 
land og op til et par tdr., i ganske enkelte tilfælde noget mere, var meget 
upraktisk. En udskiftning og sammenlægning, hvorved hver fik en eller 
nogle få samlede lodder, måtte derfor være påkrævet og meget ønskelig.

Der udarbejdedes derfor af  landinspektør Fønss i Ebeltoft et kort over 
alle købstadens jorder, og en amts landvæsenskommission fremkom med 
en plan til foreløbig at udskifte de nævnte offentlige beneficerede jorder. 
En sådan udskiftning kunne selvfølgelig ikke finde sted uden at berøre en 
del andre jorder. Derfor indsendte en del beboere en skrivelse til rentekam-
meret, hvori de protesterede imod disse planer. Men rentekammeret svare-
de tilbage, at denne udskiftning fandt sted efter udtrykkelig bestemmelse 
i forordningen og derfor ikke kunne frafaldes. Man henstillede i den an-
ledning som det mest formålstjenlige for alle parter, også de private ejere, 
at en samlet delingsplan optoges til almindelig drøftelse. Denne plan var 
udarbejdet således, at enhver ejer, så vidt muligt, fik den ham tilkommende 
jord udlagt i de samme vange, hvor de fleste af hans små meder eller klep-
per *) eller agre var beliggende. Ligeledes var der sørget for, at de udlagte 
jorder, så vidt muligt, var af samme Ggodhed som de afgivne. Angående 
størrelsen blev det således, at den i det store og hele kom til at svare til 
summen af småstykkernes arealer.

Der afholdtes derefter et borgermøde på Rådhuset, hvor hele kortmate-
rialet fremlagdes, og hvor kyndige mænd forklarede hver enkelt, hvor den 
ham tiltænkte jord var beliggende. De allerfleste indså fordelen ved sam-
menlægningen og lod sig snakke til rette. Nogle få besværede sig meget 
over den dem tiltænkte jords kvalitet eller beliggenhed og ville ikke indgå 
på en mindelig ordning. Til sidst var der kun 3 tilbage, som stadig følte 
sig forfordelt og ikke ville tage mod fornuft. Det var købmand Arentzens 
enke, drejer Jørgensen og smed Kyhl. Her måtte så rentekammeret træde 
til og ved fornyet undersøgelse konstatere, at klagen var ubegrundet, og at 
delingsplanen som helhed kunne approberes.

De gamle marknavne
Denne delingsplan er en udmærket kilde med hensyn til at stedfæste en 
lang række af de gamle marknavne. Disse navne var i gammel tid uund-
værlige for at kunne betegne beliggenheden af de enkelte lodder ved køb, 

*) Ved meder og klepper forstod man smådele af en ager, småstykker på i et par skp. land.
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salg eller pantsættelse. Der var dengang ingen matrikelnumre. Formularen 
for et skøde var denne, taget lige ud af skødeprotokollen: N. N. skøder til 
A. A. en Meelbjerg ager på 10 skp. land for en sum af 300 rdl. eller en klep 
i Hundekrogen 6 skp. for 80 rdl. eller 3 Gyldhøjs klepper i alt 9 skp. land 
for 230 rdl., eller 2 klepper i Rasses Vang, i alt 4 skp. for 110 rdl. Ved en 
samlet pantsættelse i 1811, som kaptajn, kgl. landinspektør Krey foretog 
som sikkerhed for et lån på 3.000 rdl., specificeres hans jorder således: 5 
Meelbjerg agre, Møgelbjerg agre, 1 pøt ager, 1 gammel kirkegårds ager, 4 
Gyldhøj klepper, 2 stenrøgelse klepper, 1 standende meder, 1 lergravs ager, 
1 Klep ved Tyre Engen, 1 sandklep, l Tyreleds ager, 3 Åstrupbakke meder 
og 4 Tuekjærs Enge. I alt 27 stykker jord spredt over hele bymarken af en 
samlet størrelse på 15 tdr. land som sikkerhed for nævnte lån.

I landinspektør Fønss udførlige beskrivelse oplyses endvidere, at der 
hidtil ingen speciel opmålingsforretning haves, hvoraf beliggenhed og 
størrelse af enhvers jorder kan erfares. Han tilføjer, at på hosfølgende kort, 
som tjener til anskuelse af efterfølgende forslag til udskiftning, oplyses 
altså kan, hvad der af sagkyndige jordbrugeres forklaring har været at er-
fare om, hvorledes det offentliges agre og jordstykker er situeret i de for-
skellige vange og afdelinger på marken. Disse offentlige jorders areal må 
- efter sammesagkyndige jordbrugeres udtalelser, suppleret med, hvad man 
derom fra ældre tid har kendskab til - antages at udgøre i det hele omtrent 
167 tdr. land geometrisk mål. Købstadens hartkorn er 80 td. 4 skp. og bør 
formentlig fremtidig pålignes enhvers lodder efter lovlig omgang, så at 
afgiften deraf kan beregnes for enhver, i stedet for som hidtil efter udsæd 
... hvilken fremgangsmåde ikke skønnes at kunne være anvendelig i frem-
tiden.

I den anledning vil alle byens samtlige jorder, såvel de beneficerede 
som de byen tilhørende og de private være at inddrage under taxation og 
beregning og hartkorn derefter at pålignes enhver for sig ... Endelig vil 
enhver privat lodsejer erholde særskilt nummer og hartkorn i forhold til 
jordens boniterede størrelse, hvormed da i fremtiden ved forekommende 
forandringer i inddeling eller ved køb og salg bliver at forholde efter anord-
ningerne.

Disse anordninger går bl.a., kort og populært sagt, ud på, at hvis f.eks. et 
jordstykke med matr. nr. 7 deles i 3 parceller, så får hovedparcellen normalt 
matr. nr. 7 a og de to udskilte parceller henholdsvis nr. 7 b og 7 c - o.s.v.

Som følge af denne nye inddeling, som det selvfølgelig tog tid at få helt 
i orden, foretoges der i løbet af 1835 en hartkornsberegning for alle byens 
jorder, og fra den tid var altså den gamle forældede inddeling og benæv-
nelse på markjorderne forbi. For bygrundenes vedkommende varede det 
endnu en menneskealder, inden en lignende reform indførtes. Det skete 
først i løbet af årene 1866-73.
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Adgangen til bymarken
I forbindelse med, hvad der er fortalt tidligere i dette afsnit, skal tilføjes føl-
gende: For at enhver jordejer skulle kunne komme til sine marklodder, var 
bymarken på kryds og tværs gennemskåret af en mængde smalle markveje 
eller stier. De ville nu blive unødvendige for fremtiden for at bruge et ud-
tryk fra rådstueprotokollen fra 1835. Der anlagdes straks 2 nye veje. Den 
ene gik fra Nørregades Port lige mod nord til bymarkens grænse ved Dol-
mer Skel. Det var en god, 12 al. bred vej. Den eksisterer endnu under navn 
P. Damgårds Vej, men kaldtes tidligere Vejen til Rud. Christensens Lade.

Der anlagdes en lignende vej fra et punkt lige nord for nuværende 
brandstation, men uden for konsumtionsdiget. Den løb parallelt med fore-
gående og ligesom denne lige i nord til bymarkens grænse. Det bemærkes i 
protokollen om denne vej, at den bør sættes i forbindelse med kommunens 
tofter inden for markdiget. Det er dog. næppe sket straks, men først da kon-
sumtionsordningen ophævedes. Vejen hed i gammel tid Vejen til Schouby-
es Lade, senere Rosenbakken. Ved disse to nyanlagte veje deltes altså den 
midterste del af bymarken, den som lå mellem Bavnhøjvej og Åstrupvej i 
3 afdelinger på langs. (Se skitsen på næste side). På udskiftningskortet be-
nævnes de: 1. afdeling, 2. afd. og 3. afd. Men der var endnu 2 store afdelin-
ger tilbage: Østermarken, som lå øst forÅstrupvej, d.v.s. hele arealet uden 
om Tuekjær til alle sider, og Vestermarken, d.v.s. alt, hvad der lå vest for 
Bavnhøjvej, hen mod Enslev jorder mod vest og Dolmer jorder mod nord.

Vi omtaler ganske kort hver af disse 5 afdelinger, idet vi indtrængende 
henstiller til læserne at følge med på vedføjede kort:

Østermarken
på alle sider af Tue-Kjær tilhørte i overvejende grad de beneficerede ejere: 
Sognepræsten, byfogeden, kirken og nogle få andre. De her beliggende 
agre var følgende: Åstrup-Vang og Åstrup Klepper (ved klepper - og mee-
der - forstod man ganske små strimler jord på nogle få skæpper land), Tue-
Kjærs Klepper, Skiden Klepper, Gasehals-Agrene samt Kirke-Toften, der 
var den sydligste, og i hvis hjørne nærmest ved byen den nye kirkegård var 
anlagt. Den blev indviet i 1822.

2) Vestermarken
som den endnu hedder, var hele arealet vest for Bavnhøjvejen. Nærmest 
ved denne vej lå Gammel Kirkegårds Agre. Her fandtes endnu på den tid 
rester af den gamle kirkegård. Det er midt i denne, at man senere udgravede 
fundamentet af byens ældste kirke, som nu er fredet under det lidt fejlag-
tige navn Kirkeruinen. Denne kirkegård er på kortet betegnet med Gl. K. 
Vest for Kirkegårds Agrene fulgte Leergravs Agrene. De havde navn efter 
byens fælles lergrav, som lå og ligger - lidt syd for landevejen til Randers. 
Her havde alle byens borgere i gamle dage adgang til frit at hente ler til den 
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årlige klining af de gammeldags lervægge, der udfyldte mellemrummene 
mellem bindingsværket. Det var før, det blev brug med det dyre murtavl. 
Vest for Lergravsagrene lå så Vester-Vang. Alle disse jorder tilhørte lige-
som Østermarkens overvejende de benefieerede ejere: Kirken, byfogeden, 
sognepræsten, degnen, skolen og fattigvæsenet. Kun den yderste vestre del 
af Vestermarken og de 3 små vange: Nakkebjerg, Vester Klepper og Hun-
dekrogen mod vest ved Enslevs jorder og Sand Klepperne mod nord op 
mod Dolmer Mark var på private hænder. 

Den midterste del af bymarken
mellem Bavnhøjvejen og Åstrupvejen var i udskiftningsplanen helt forbe-
holdt de private lodsejere. De havde også før udskiftningen i hovedsagen 
haft deres marklodder spredt over denne del. Hver af de 3 afdelinger, hvori 
den var opdelt ved de 2 nye veje i nord-syd, var atter delt i en mængde små 
og større lodder, næsten alle i retning vest-øst, således at der var adgang til 
dem fra de nyanlagte veje eller fra de to gamle: Bavnhøjvejen og Åstrup-
vejen.

Rids over Grenå markjorder med oversigt over de 5 afdelinger, hvori de inddeltes ved ud-
skiftningen i 1833-34. De to lange, punkterede linier i nord-syd er de to nye veje, som 
anlagdes i det midterste stykke (d.v.s. mellem Åstrupvej og Bavnhøjvej) for udskiftningens 
skyld, og hvorved hele marken altså i alt deltes i 5 afdelinger: Ø afd. er hele den del af 
marken, som ligger øst for Åstrupvej og rundt omkring Tue-Kjær. 1., 2. og 3. afd. er de tre 
stykker, hvori den mellemste del af bymarken inddeltes. V afd. er alt, hvad der ligger vest 
for Bavnhøjvej, altså hele Vestermarken. (Ang. navnene henvises til Originalkortet. R i 
hjørnet ved Gildhøjs Klep betegner den sandsynlige beliggenhed af Rakkerkulen.
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Afdeling 1
nærmest ved Åstrupvej. Her var afsat 18 parceller, de fleste små, kun mod 
syd et par store. Her lå dele af følgende marker: Østre del af Gildhøj (eller 
Gyldhøjs) Vang, østre del af Meelbierg Vang, Opstands Meederne og Mø-
gelbjerg Vang. Desuden, mod nord, hele Rasses Mark.

Afdeling 2
var den midterste del mellem de to nye veje. Denne afdeling índtoges af 
den mellemste del af Gildhøj Vang og Meelbjerg Vang, af Opstands Mee-
derne og af Møgelbjerg Vang. Her lå 6 store lodder på mellem 7 og 17 tdr. 
land hver og 3 små på et par tdr. land hver. Den sydligste del af den store 
var i Gildhøj Vangen. Den var tillagt krigsråd Starck, fordi han også før 
udstykningen havde haft næsten al sin jord liggende dèr. Det er de arealer, 
som senere købtes af prokurator Laurberg, som udstykkede dem. Her lig-
ger nu hele Grønland og Vestbanens arealer.

Afdeling 3
altså markerne langs Bavnhøjvej, lige fra Vesterport forbi møllen og til 
Dolmer skel. Denne afdeling bestod af den vestlige del af Gildhøjsvangen 
og Melbjerg Vang, desuden Stibæk-Klepperne (eller Gildhøjs Klepperne), 
Pyt Agrene, søndre og nordre Bavnhøj-Klepper samt den vestligste del af 
Møgelbjerg Vang, norden for bakken ned mod Dolmers marker. Her var 13 
lodder, små og store. Nærmest byen ned mod markdiget (d.v.s. konsum-
tionsdiget) lå den - største på 12 tdr. land. Den var udlagt til købmand A. 
Schoubye, som også havde ejet den før udskiftningen.

Engene og fællederne
Ved Vestervej er der tidligere heri fortalt om Fælleskæret og Gåsebækfæl-
leden. Her følger flere oplysninger om engene og fællederne. De kommu-
nen tilhørende jorder udgjorde efter en opgørelse i 1846, altså kort efter 
udskiftningen, følgende:
1) 3 lodder i Tuekjæret, i alt 6¼ td. land, som var bortlejet for en årlig 

afgift og på lejerens livstid.
2) 6 parceller norden for Strandvejen, 23½ td. land. Ligeså bortlejet på 

livstid.
3) Nordre Strandvejsfælled, 21 td. land. Er ikke bortlejet, men benyttes 

dels til fællesgræsning for får, dels findes her nogle grusgrave.
4) Søndre Strandvejsfælled, 12¾ td. land. Bortlejet på livstid.
5) Øster Hauge, 5½ td. land. Ligeledes bortlejet på livstid.
6) Engene nemlig: Blegdammen, Bisholmen, Dæmningen, Fællesengen 

(d.v.s. ,Fællederne, Tyreengen. I alt 617/8 td. land. Bortlejes årlig ved 
offentlig auktion til høslet til indtægt for kæmnerkassen. Efter at høet 
i disse enge med undtagelse af Blegdammen er slårt, udlægges de til 
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græsning for byens køer.
7) Byens Fælleskjær. 271 tdr. land er ikke bortlejet, men benyttes til 

græsning for byens køer (altså fællesgræsning for ca. 300 køer).
8) Posthaven, 2 tdr. land. Bortlejet på livstid.
9) Gåsebækfælleden. 6½ td. land. Er ikke bortlejet, men benyttes til fæl-

lesgræsning for får. 
10) En parcel ved Vesterport, som er indhegnet. 2½ td. land benyttes til 

træplantning. NB. Det er det gamle anlæg.
 I alt udgør disse enge og Kærjorder 417 td. land = 230 ha.

Af ovennævnte opgørelse ses altså, at de eneste af de byen tilhøren-
de jorder, som på dette tidspunkt (1846) ikke er udlejet, men benyttes til 
fællesgræsning, er nr. 3 Nordre Strandvejsfælleden, som benyttedes som 
fællesgræsning for får. Nr. 7 Det store, egentlige Fælles-Kær for køer mod 
syd-vest og nr. 9 Gåsebækfælleden, hvor der oprindelig var græsning for 

Grenå markjorder efter kort fra 1812 tegnet af Brun efter opmålinger henholdsvis 1799 og 
1802 af landinspektørerne (egentlig landmålerne) Fr. Berg og K. Krey.
For tydelighedens skyld har jeg optrukket alle kortets linier og forsynet det med nye, tydeli-
ge navne på de gamles pladser. De oprindelige, spinkle, skrevne navne ville være fuldkom-
men ulæselige på en almindelig reproduktion. C. S. 
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gæs, senere for får tidligere heri.
Om de under punkt 6 nævnte enge mod syd: Blegdammen, Bisholmen, 

Fællederne, Tyr-Engen samt nogle andre: Borholmen, Kongsholmen og 
Rådmandsengen gælder, at de sandsynligvis i Middelalderen har tilhørt 
kongen, senere været bortforlenet til Niels Krabbe på Hessel og endelig 
før 1682 er gået over til Grenå by, først som forlening, senere som eje, selv 
om beviseligheder derfor ikke længere hverken findes eller mindes. Om de 
to af dem: Kongsholmen og Borholmen, kan det næppe slå fejl, at det er 
dem, som nu har navnene henholdsvis Blegdammen og Bisholmen. Men 
det lader sig ikke afgøre, hvilken der er hvilken.

Lidt om navnene
Tyr-Engen var fra gammel tid udlagt som vederlag til den, som holdt byens 
tyre. Der har altså ikke dengang været svaret særskilt bedækningspenge. 
Her nævnes et lille træk fra borgersamlingen 21. april 1821. Kontrakten 
angående Tyr-Engen var 6-årig. Vicekonsul Amdi Kruse, der havde haft 
kontrakten hidtil, ønskede ikke at fortsætte. Købmand Niels Broge tilbød 
at overtage at holde tyre, så mange som gjordes fornøden her for byen de 
næste 6 år, altså indtil 1827, imod derfor at erholde til brug og afbenyttelse 
de enge og den parcel, som bestandig har været vederlag for tyreholdet. Da 
ingen andre meldte sig, antog forsamlingen Niels Broges tilbud.

Rådmands-Engen
Navnet kommer sikkert af, at da Grenå i fordums tid havde borgmestre og 
rådmænd, har denne eng været udlagt til disse sidste som et vederlag for 
deres ulejlighed. I 1652 afskaffedes borgmestre og råd i en række mindre 
købstæder, bl.a. i Grenå, i henhold til befaling fra kongen. Derefter må den-
ne eng være gået tilbage til byen, men har altså beholdt navnet helt op til 
vore dage. Det er muligt, at det netop er den eng, der engang i 17 hundre-
derne omtales som den eng, som byen i sin tid af kronen har fået overladt, 
fordi borgerne selv sad som tingmænd.

Boeholmen
(mellem Sønderbro og Gammel-Å) har fra de ældste tider været i privat 
eje og har altid været i hænderne på byens fornemste slægter. Den nævnes 
mængder af gange i skøde- og pante-protokollerne, og det fremgår ganske 
tydeligt, at det altid har været en prestigesag at være ejer af denne eng.

Blegdammen
lå lige syd for Sønderbro. Her lagde folk deres nyvævede lærred til bleg-
ning. I denne eng, lige ud mod vejen, lå Bomhuset, hvor i gamle dage 
ridende og kørende personer måtte betale bompenge eller bropenge til Bro-
ernes vedligeholdelse. Afgiften var for en karrosse med 4 heste 6 skilling, 
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for en chaise (let, halvdækket vogn) 4 sk. og 2 sk. for en arbejdsvogn. Da 
denne afgift i 1860 bortfaldt, udlejede byen det lille bomhus til bomman-
den som privat bolig. Han tjente sig en lille skilling ved at holde øje med 
tøjet, som lå på bleg, og kaldtes derfor tit Blegmanden.

Endelsen Holm, som træffes i navnene Boholmen, Bisholmen, Kongs-
holmen, stammer fra hine fjerne tider, da det var virkelige småholme, om-
flydt af vandet fra Kolindsunds og Kragsøs udløb. 

Hermed er så gjort rede for de forskellige forhold, som står i forbin-
delse med udskiftningen m.m. Det er i hovedsagen sket med henblik på at 
redde de gamle marknavne fra forglemmelse og udslettelse, navnlig ved at 
få dem anbragt nøjagtigt på det sted på kortet, hvor de hører hjemme. Ret 
snart efter, at kgl. sanktion på udskiftningsplanen var opnået, tog landin-
spektør Fønss fat på matrikuleringen, og i løbet af et par år ombyttedes de 
foreløbige udskiftnings-numre med matrikel-numre, således som de fore-
findes den dag i dag. 

Rakkerkulen, Tyr-Ledet, Tofterne og Markedspladsen
Ved en Rådstueforsamling af Borgerskabet den 23. april 1802 angående 
for skellige markspørgsmål omtales et kommunen tilhørende jordstykke, 

Udsigt over Grenå by og en del af bymarken hen ved år 1900. Vejen på langs gennem 
billedet er Vejen til Schoubyes Lade, senere kaldet Rosenbakken, nu Violskrænten. Den 
danner skel mellem de to i teksten omtalte navne: Afd. 2 (til venstre) og afd. 3 (til højre). I 
baggrunden ses Nytorv.
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beliggende inden for Vesterport imellem vejen til Randers mod syd og by-
ens markjorder mod nord. Dette jordstykke benævnes Rakkerkulen. Det 
tilføjes, at det støder op til det såkaldte Tyr-Led. Jordstykkets helt nøjagtige 
beliggenhed lader sig ikke nu afgøre, dels fordi plantagen er anlagt længe 
efter den tid, dels og navnlig, fordi både Randersvejens og Bavnhøjvejens 
beliggenhed lige ved indkørselen til byen er blevet fuldstændig forandret 
siden 1802. Det kan næppe angives nærmere, end at Rakkerkulen har lig-
get omtrent, hvor nu indgangen til det gamle anlæg befinder sig, og at 
Tyr-Ledet har ligget lige i nærheden, lidt op ad Bavnhøj vejens østre side.

Rakkerkulen var i gamle dage betegnelsen på et jordstykke, hvor Rak-
keren eller Natmanden henkastede affald og nedgravede selvdøde kreatu-
rer. Ærlige folkville ikke have med det arbejde at gøre. I endnu ældre tid 
blev endogså liget af selvmordere nedgravet dèr. I henhold til ritualet og lo-
ven måtte de ikke begraves i indviet jord eller under gejstlig medvirkning.

Ved samme lejlighed vedtoges at lade jorderne norden for byen, ud mod 
markdiget udparcellere i nogle få, større parceller og ved auktion lade dem 
bortleje til de højstbydende på livstid. Det er de tofter, som i mangfoldige 
tider, helt op til år 1900, kaldtes Schoubyes og Kruses Tofter. De lå mel-
lem Bag-Byen og konsumtionsdiget, altså hvor nu Markedsgades nordlige 
husrække og haver ligger.

Endelig omtales Markedspladsen, som endnu på dette tidspunkt befandt 
sig i disse tofters østligste ende, hvor den havde været i århundreder, d.v.s. 
omtrent, hvor nu Rosengade og Bredgade mødes.
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De ældste beretninger om Havnen
At Grenå fra de ældste tider har ligget, om ikke just ved havet, så dog ved et 
sejlbart vandløb i umiddelbar nærhed af havet, er hævet over enhver tvivl. 
Byen har oprindelig været en stenalderbygd ved det dengang meget store 
Kolindsund. De ældste historiske begivenheder, som er knyttet til byen og 
dens allernærmeste omegn, d.v.s. Djursåen og Kolindsund, er optegnet hos 
den danske historieskriver Saxo, som levede ca. 1150-1220, og hos den 
islandske sagaskriver Snorre Sturlasson (1178-1241).
 
Saxo
fortæller i sin Danmarks krønike, at den norske konge Harald Hårdråde i 
året 1060 ... vendte sine våben mod Danmark. Svend Estridsen gav sig ikke 
tid til at samle alle sine folk, men sejlede imod ham alene med sine jyder. 
Ved Djursåen vovede han at byde den norske flåde spidsen. Men han kom 
til kort i slag som i folketal, da lykken holdt med den stærkeste og lærte 
Svend, at de vinder ikke alle, som vover.

Snorre Sturlasson
fortæller følgende om en anden træfning, som udkæmpedes mellem Val-
demar den Store og den norske konge Erling Skakke i året 1165: Da nord-
mændene kom til det sted, som hedder Dyrså, fandt de der en del af de 
hjemvendende daner. Erling sejlede imod dem og holdt slag med dem. Da-
nerne flygtede snart og mistede mange folk; men Erlings mænd plyndrede 
skibene såvel som købstaden og fik meget bytte ... Snorre nævner desværre 
ikke købstaden ved navn. Men da han omtaler den som liggende ved Dyr-
så, og da der ikke har ligget andre købstæder på Djursland end Grenå, kan 
der næppe være tvivl om, at det er den by, han tænker på. Begge disse to 
træfninger er udførligt omtalt i Bind A, hvortil henvises.

Endelig kan så nævnes, at Svend Grathe landede her ved Grenå med sin 
flåde, da han i året 1157 forfulgte Valdemar, som efter Blodgildet i Roskilde 
var flygtet til Jylland. Saxo skriver ganske kort: Svend styrede til Jylland med 
den sjællandske og fynske flåde, som han lod lægge ind i Grindå Bugten. 

Disse tre historiske vidnesbyrd må jo tages som tydelige beviser for, 
at udløbet i havet fra Kolindsund forbi Grenå i Middelalderen har heddet 
Djurså, og at den på den tid har været bredere og dybere end nu, således at 
Grenå har haft fri og let adgang til havet.

Grenå Havn
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Kort over Danmark, som det så ud på Snorre Sturlassons tid, altså omkring år 1200. Det er 
taget fra Johs. V. Jensen og H. Kyrres oversættelse og udgave fra 1948 af Snorres Kongesa-
gær (nedskrevet 1220-30) og viser altså Dyrsåens udløb ved Grenå. 
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Småtræk af havnens historie
i tiden 1440-1700
At havnen helt tilbage til den ældste tid har voldt Grenå mange bekymrin-
ger, er der historiske vidnesbyrd nok om. Gang på gang har byen måttet 
søge kongen om hjælp til dens vedligeholdelse eller forbedring. Havnen 
har helt fra Middelalderen og frem til vore dage været byens smertensbarn, 
men samtidig dens livsnerve og store fremtidshåb. Først færgefarten, der i 
høj grad har forbedret havnekassens økonomi, har forandret dette forhold 
og ladet håbet blive til virkelighed.

Bjergningsretten
1440 udsteder Kong Christoffer [af Bayern] privilegium på at: om nogen 

Djursland. Udsnit af kort over Midtjylland i J. Hondius’ franske udgave af Mercators Atlas 
1633. Ligesom kortet tidligere - og i øvrigt alle kort fra tiden før ca. 1780 - er det tegnet 
uden geometriske og trigonometriske opmålinger. Men det viser, trods unøjagtigheder i 
former og afstande, den tids opfattelse af hovedtrækkene af landets geografiske forhold i 
dette tilfælde Kolindsunds udløb gennem åen forbi Grenå altså Djursåen.
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af Greenå borgere lide skibbrud der for landet, skulle det vere dennem friit 
for, selfl deris godtz at bierge indtill saltbecken sønden for Hafiknuden.

Man må her erindre, at retten til vrag oprindelig tilhørte kongen, men 
som regel var bortforlenet til en eller anden verdslig eller gejstlig herre. 
Det bevirkede det forfærdelige misbrug, at man i stedet for at hjælpe de 
skibbrudne, tvært imod var interesseret i, at de druknede eller blev dræbt, 
så at man selv kunne tilegne sig deres gods. Nu fik altså Grenå borgere 
overladt bjergningsretten for deres egne skibe; dog kun indtil Saltbækren-
den ved Katholm.

Toldfrihed
1445 for under samme Kong Christoffer borgerne i Grenå for deres troskab 
og villige tjeneste, at de må være toldfri med deres gods og købmandsskab, 
hvor som helst de kommer i Danmarks rige uden på Skanör, Falsterbo og 
andre af kongens silde-lejer om høsten. Når kongen gør Grenå skipperne 
toldfri, dog med undtagelse af de skånske sildebyer om høsten, er grunden 
til denne undtagelse ganske simpelt, at sildetolden i Øresund - ligesom 
hestetolden i Ribe - var en af kronens allervigtigste indtægtskilder, som 
kongen selvfølgelig ikke gav afkald på.

En havn ved Havknuden?
Det synes, at Grenå i meget fjerne tider har haft en havn ikke [alene] i 
åmundingen, men adskillige km syd derfor ved Havknuden. Der findes et 
tingsvidne optaget ved Sønder-Herreds Ting Fastelavns tirsdag 1470, hvori 
8 mand vidner, at Hauf-Knude Havn mellem Saltbæk og Årmbæk Rende*) 
har lagt til [d.v.s. tilhørt] Grenå i 100 År. Det synes altså virkelig heraf at 
fremgå, at der i hine fjerne tider har ligget en havn ved Havknuden, og at 
den har hørt til Grenå. Hvorledes dette kan forliges med, at der, som fortalt 
i det foregående, fra de ældste tider har ligget en havn ved åmundingen, er 
ikke til at forstå. Man skal vist ikke fæste ret stærk lid dertil, og det nævnes 
udelukkende for fuldstændighedens skyld.

Havneafgift
1500 gav Kong Hans’ bevilling på, at de som boede omkring byen og brug-
te dens havn, skulle give 4 skilling i afgift [altså havnepenge] af hvert skib 
på over 10 læsters drægtighed [d.v.s. ca. 200 hl.], 2 sk. af hver skude og 1 
sk. af hver båd. 

I 1552 var Kong Chr. III på en større rejse rundt på Djursland. Han over-
nattede med sit følge i Grenå og har formodentlig boet i den herværende 

*) Saltbæk Rende må være nuværende Havknudebæk, syd for Havknuden, og Årmbæk Rende nu-
værende Katholm Mølleå, nord for Havknuden.
Årmbæk har vist nok forbindelse med Ormshøje, som ligger i samme sogn.
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Kongsgård i Vestergade. Samme år gav kongen borgerne i Grenå brev på, 
at de til deres havns og skibsbrois behov måtte opkræve 2 skill. dansk af 
hvert indlændisk og 3 skill. af hvert udlændisk skib, som kommer til Grin-
du indtil videre.

Grenå, Ebeltoft og Randers 
bygger i fællesskab et orlogsskib
I 1559 blev Frederik II konge. Han begyndte ret snart forberedelser til en 
krig mod Sverige og gentog i den anledning en befaling, som hans fader 
havde udstedt. Den gik ud på, at rigets købstæder, 2 eller 3 i fællesskab, 
skulle lade bygge og udruste et orlogsskib. Grenå og Ebeltoft gjorde i den 
anledning aftale med Randers om, at denne by skulle lade skibet bygge og 
de tre byer hver betale en part af udgiften i forhold til deres indbyggertal. 
Der opstod imidlertid strid om fordelingen, og Rigens Marsk, ærlige og 
velbyrdige mand, strenge ridder herr Otto Krumpen måtte mægle. Grenå 
gik så ind på at betale 250 rdl. som sin part af den udgift, som den fattige 
by Randers havde haft på bygningen af nævnte orlogsskib. Dermed skulle 
de være kvit.

Bådsmands-Leverancer
Som søkøbstad skulle Grenå selvfølgelig ligesom alle de andre havnebyer i 
krigstid levere søfolk til flåden, dels til krigsskibe, dels til transportfartøjer. 
De benævntes altid bådsmænd og pålignedes inde fra regeringen, således 
at der blev opgivet et vist antal, som rettede sig efter den pågældende bys 
størrelse og evner. Men bystyret udtog selv, hvem der skulle møde. I krigs-
tid skulle alle de udtagne møde, men i fredstid kunne man stundom nøjes 
med at betale en daglig afgift på 7 à 10 skilling i stedet for hver person.

I den nordiske syvårskrig
(1563-70) pålagdes det i begyndelsen af krigen Grenå by at udrede en 
krigsskat på 400 rdl. sølv [Ebeltoft skulle betale 300 rdl., Randers 3.000 
rdl. og Århus 8.000 rdl.]. Desuden skulle der sendes bådsmænd, skippere, 
styrmænd og tømmermænd til København. Det gik denne gang slemt ud 
over Grenå, som skulle levere 35 bådsmænd og 5 skippere, medens Ran-
ders og Århus slap med henholdsvis 30 og 40 bådsmænd og 6 skippere 
hver.

I 1564 skulle Grenå, Ebeltoft, Anholt og Helnæs tilsammen levere 100 
bådsmænd. I 1565 Grenå alene 35 bådsmænd og 5 skibsbyggere. I 1567: 
Grenå 20 bådsmænd (samt 2 tømmermænd og 1 spillemand, enten trom-
meslager eller piber), Ebeltoft 20, mens Århus denne gang slap med 20 
og Randers med 15. Det indskærpedes ofte, at det skulle være duelige, 
søkyndige folk, ikke, som det er sket før, uerfarne personer. Engang sendte 
kongen endog selv en tilsynsmand, Laurits Kruse, til Grenå for at være vis 
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Djursland. Udsnit af I. Haas’ kort over Århus Stift.
Trykt og udgivet i 1767 af A. H. Godiche, København.
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på, at det var virkelig søkyndige folk, der blev udtaget. Og byens råd skulle 
give tilsynsmanden en seddel med tilbage med de 10 udtagne bådsmænds 
navne, således at kongen kunne sikre sig mod, at der sendtes uduelige folk 
i de udtruknes sted. Dette forhold er åbenbart altid det brændende punkt, 
og der gøres stadig opmærksom derpå.

Det er en selvfølge, at det betragtedes som en ulykke at blive udtaget 
til bådsmandstjeneste både for den pågældende bådsmand selv og for skip-
peren. Og når man betænker, at der i hele Grenå ikke var mere end 10-15 
skippere med et mandskab på 20-35 mand(?), er det forståeligt, at udskriv-
ningen måtte virke lammende på byens handel og skibsfart.

Havnen ødelægges af storm og is
I 1595 udstededes et brev fra kong Chr. lV. Det går ud på, at indbygger-
ne i Grenå indtil videre må være fritaget for deres årlige byskat og for at 
stille bøsseskytter og bådsmænd til flåden, imod at de anvender byskatten 
til istandsættelse af byens havn, borgmester og råd har nemlig på menig-

Forstørret kopi af et Udsnit af Resens: Atlas Danicus ca. 1680. (Håndskrift på det Kgl. Bib-
liotek). Kortet vender - efter den tids skik - syd opad og nord nedad og forestiller Djursåens 
udløb i stranden gennem havnen. Resens tekst er: 10. Åen, som løber af Kolding Sund 
[d.v.s. Kolind Sund] og skyder sig i tre greene under de tre broer, som gåer ud fra Synder-
port og løber siden østen ud i stranden. 11. Hafnen. Fartøjerne er 3-mastede galiother, en 
af den tids almindelige store skibstyper, som dog vist nok næppe har kunnet gå ind i Grenå 
Havn, men har måttet ankre op ude på rheden.
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hedens vegne berettet, at byens skibshavn for nogen tid siden er bleven 
ødelagt af langvarig storm, is og vandløb, og at byen ikke er så formuende, 
at den selv kan bekoste istandsættelsen.

Sandflugt fra Brohede spærrer havnen og åmundingen
I årene omkring 1600 rasede en voldsom sandflugt her på Djursland og 
andre steder i Jylland. I Nørreherred ødelagdes bl.a. helt eller delvis mar-
kerne ved Skjærbæk, Hedegård og Hytten. Årsagen kan ikke bestemt opgi-
ves. Denne sandflugt dækkede også det meste af Bro Hede, den nuværende 
Hessel Hede. Hvor der før 1600 havde været en ret god fædrift, lå nu et 
tykt sandlag. Ved langt senere fravninger i forskelligt æjemed har det gan-
ske tydeligt vist sig, at man dybt under sandflugtslaget endnu støder på 
muldjorden.

Sandflugten dækkede ikke alene græsgangene i Bro Hede, men fyldte 
havnen og åen. Tæt ved åens udløb fra Kragsø lå dengang en vandmølle, 
som svarede en vis årlig afgift til kongen. Men da sandet fyldte åløbet, 
kunne møllen ikke gå. Lensmanden på Callø, Hendrik Below, indberettede 
i 1606 sagen til kongen. Herpå kom 10. oktober svar: Kongen har bragt i 
erfaring, at åen ved Grenå tid efter anden fyldes mere og mere med sand, 
som blæses ud i åmandingen, og at skibshavnen og indløbet er så godt som 
helt tillukket, hvilket er til mærkelig [d.v.s. mærkbar] skade for byen selv 
og kronens mølle ved byen. Lensmanden får nu ordre til at tage gravere og 
andre embitsfolk, som har forstand på gravning, med sig til Grenå og med 
dem overveje midlerne til at standse denne ædelæggelse, der er til lige ska-
de for borgerne og deres skibshavn og for kronens mølle. Lensmanden un-
dersøgte og indberettede sagen. I maj 1609 kom så atter et brev fra kongen, 
hvori omtales den sandgrund, som skal være indløben i og endnu findes i 
åmundingen ved Grenå. Lensmanden får ordre til at afhjælpe misèren ved 
at lade grave en grøft omtrent 600 roder lang, 3 roder bred og 3 al. dyb. (I 
nutidsmål ca. 2 km lang, ca. 10 m bred og ca. 2 m dyb).

I Kalmarkrigen (1611-13) måtte Grenå levere 4 kreyerter eller store 
skuder, som skulle føre proviant til Kalmar.

Christian IV.s byggerier. I 1616 fik Grenå ordre på at levere 2 skuder til 
at føre kalk samt kalkslagere og murersvende til bygningen af Frederiks-
borg Slot, og senere hen på året fik lensmanden på Kalø besked om i Grenå 
og Ebeltoft at arrestere*) så mange skuder, som kan indtage 300 læster 
kalk [ca. 5.000 hl] og føre det til Helsingør til opførelse af Kronborg.

Hollandsk flådebesøg på Grenå Rhed
I 1659 under Karl X Gustavs 2den krig med Danmark sendte hollænderne 
os til hjælp en flåde under anførsel af admiral Opdam. 5. juni 1659 ankrede 

*) D.v.s. lægge beslag på.
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flåden op på Grenå Rhed. En af flådens højeste officerer, Jo de Bevern, var 
død. Hans lig bragtes ind til Grenå Havn og begravedes i Grenå Kirke, i 
koret, tæt ved alteret. Der ophængtes en mindetavle, hvorpå stod på latin: 
Ophængt til evig erindring om velædle mand, Jo de Bevern, en kær søn af 
Dortrecht i Holland, som var med den hollandske flåde, som kom den dan-
ske konge til hjælp, og som pludselig døde 5. juni 1659. Tavlen fjernedes 
ved kirkens restaurering i 1865.

Accisen må anvendes til havnens reparation
Af senere kongebreve er grund til at nævne, at Christian V ved reskript af  
8. maj 1686 allernådigst bevilger, at Grinna Byes Accise måtte anvendes til 
havnens reparation. Der må altså atter have været en alvorlig ødelæggelse. 
Accisen var, som nævnt flere steder i byhistorien, en forbrugsafgift, som 
skulle erlægges af visse varer, når de førtes ind i byen, og som opkrævedes 
ved byportene. Den tilfaldt kongen. Her bevilgede kongen altså, at accisen, 
muligvis var det dog kun en del deraf, måtte tilbageholdes og bruges til 
ovennævnte formål.

Det er ganske interessant at bemærke, at denne accise godtgørelse til 
Grenå Havn holdt sig i de næste 200 år. Da accisevæsenet ophævedes med 
udgangen af 1851, udbetaltes fra Indenrigsministeriet et vist årligt beløb 
til Grenå som erstatning. I 1868 meddelte ministeriet, at man påtænkte 
en afløsning af denne accisegodtgørelse, der udgjorde 60 rdl. 41 sk. årlig. 
Afgiften kapitaliseredes til en sum af det tyvedobbelte og udbetaltes byen 
i statsobligationer. 

Bådsmænd in natura
I 1698 i en fredsperiode mellem to krige var byfogeden og borgerskabet 
i Grenå forsamlet på Rådhuset i anledning af Sø-Etats-General-Commis-
sariats-Herrernes ordre. Der var pålignet Grenå at udrede 12 bådsmænd. 
Byfogeden spurgte borgerskabet, om man ville levere samme bådsmænd 
,in natura eller i stedet for betale 16 rdl. pr. år for hver person. Borgerskabet 
med skipper Jens Bang i spidsen resolverede, at det var bedst at give penge 
for de seks og at levere de andre seks in natura. 

Grenå By og Havn under den store
nordiske krig 1700-20.
Som det vil erindres, førtes den store nordiske krig mellem Sverige (Karl 
XII) på den ene side og Danmark, Rusland og Polen på den anden. Krigen 
varede i 20 år, dog med betydelige afbrydelser. Danmarks deltagelse var 
nærmest i krigens første år og derpå fra 1709-20 (indtil Freden i Frederiks-
borg).
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Grenå Havn i krigsperioden år 1710-41
Dette afsnit, ja egentlig den hele krig, var for Grenås vedkommende i hø-
jeste grad præget af, at byen var en søkøbstad og havn. Først på efteråret 
1710 sammenkaldte byfoged Blichfeld adskillige gange borgerskabelt til 
møde på Rådhuset, hvor han oplæste forskellige kgl. ordrer ang. krigs-
forholdene: Forbud mod udførsel af korn til andre lande, forsigtigheds-
regler angående festen, som var udbrudt i stæderne ved Østersøen m.m. I 
november kom et kgl. påbud om, at borgerne skulle forsyne sig for ½ år 
med levnedsmidler og med brænde, både tørv og træ, og derpå af al magt 
gøre tilførsel af, hvad de yderlig kunne skaffe af disse varer, til den kgl. 
residentzstad København. En anden ordre gik ud på, at byfogeden skulle 
presse så mange skibe, som det på nogen måde er ham muligt og få dem til 
at sejle til Grønsund med 4 ugers proviant.

Konvojering af skibene
Men svenskernes skibe krydsede rundt i Kattegat for at opsnappe disse 
transportskibe. En del af den danske flåde skulle derfor krydse mellem 
Skagen, Anholt og Kullen til de sejlendes beskyttelse. Disse 3 steder var 
endnu på den tid de vigtigste, ja næsten de eneste på Kattegatskysten, hvor 
der var tændt fyr. Til fremme af sikkerheden udrustedes og armeredes der-
for skibe, som skulle ledsage transportskibene, og tingbogen meddeler 
13. juni 1711, at det under strengeste straf var påbudt skipperne at blive 
ved konvojerne med deres skibe. Man udrustede desuden kaperskibe, som 
skulle gøre svenskerne afbræk. Det var dog delvis ad frivillig vej. Således 
fik byfoged Blichfeld i januar 1711 ordre til at prøve at få borgerne i Grenå 
til at overlægge, om nogen ville sammenskyde til at udrede en kaper til 
fartens og negociens sikkerhed. Ved Grenå Havn opkastedes et par små 
batterier, og derpå plantedes nogle små stykker, d.v.s. kanoner, til at af-
værge fjendtlige angreb. Og dog ses det, at svenskerne adskillige gange 
opsnappede og bortførte skibe lige her på Grenå Rhed.

Ingen bådsmandsleverancer fra Grenå, men skat 
Det var i tidligere tider en fast regel, at Grenå i lighed med de andre sø-
købstæder i krigstid skulle levere et vist antal bådsmænd. I denne krig sy-
nes disse bådsmandsleverancer at være erstattet af en skat. Således afkræ-
ves Grenå 12. april 1710 for bådsmænds anskaffelse 288 rdl. Grunden må 
formentlig være den, at alle Grenå skuder havde nok at gøre med at trans-
portere proviant, og at man derfor umuligt kunne undvære søfolk. Byfoged 
Blichfeld fik ved krigens begyndelse ordre til at meddele borgerne, at alle 
deres skuder var forskånet for beslag og arrest til kongens tjeneste, imod at 
de påtog sig af al magt at føre viktualier til København. I Sommeren 1711 
erobrede og plyndrede svenskerne øen Anholt og slukkede fyret, således 
at det ikke var tændt i flere måneder. Øen blev dog senere tilbageerobret, 
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og fyret tændtes. Det blev en af Grenå skudernes opgaver at føre brænde 
til Anholt til fyret. Dette var dengang et vippefyr, som stod på en bakke, 
Fyrbakken. Brændselet anbragtes i en stor jernkurv og tændtes, hvorefter 
jernkurven vippedes i vejret, så den kunne lyse langt ud i søen.

Pest
I øvrigt prægedes året 1711 af den forfærdelige pest, som rasede på Sjæl-
land. Bl.a. døde i København i løbet af dette og følgende år 24.000 menne-
sker, hvilket var over en tredjedel af byens indbyggere. Denne pest hæm-
mede i væsentlig grad krigens førelse. Kongen flygtede selv til Jylland, 
hvor han tog bolig på Koldinghus. Da Grenå havde en betydelig forbindel-
se med København, var spørgsmålet om smittefare brændende. En af de 
foranstaltninger, man foretog, var ansættelse af en

Strandvagt
Der antoges en mand, Peder Nielsen Dreyer, som formedelst en løn på 4 
rdl. om måneden skulle forrette strandvagt ved Grenå Strand og kontrollere 
de skibe, som kom ind. Denne ene mand var selvfølgelig for lidt, og der 
måtte snart flere til, således at der var vagt nat og dag. Folk, som kom fra 
København, måtte ikke gå i land foruden sundhedspas. Hvis de ikke havde 
dette, skulle de gå i karantæne ved Kyholm. Det er en ganske lille ø, som 
ligger lige nord for Samsø. På denne ø var indrettet en meget primitiv ka-
rantænehavn og -station, hvor alle skibe, som kom fra pestsmittede lande 
eller byer, skulle gå i karantæne.

Svenske fanger i Grenå 1713-15
Efter at Magnus Stenbocks hær i 1713 var taget til fange i fæstningen Tøn-
ningen, indkvarteredes de svenske fanger rundt i Jylland. Her i Grenå ind-
kvarteredes foreløbig 130 mand af det fangne Strømfeldtske Regiment. De 
blev liggende i byen i flere måneder. I den anledning sammenkaldtes bor-
gerskabet på rådstuen for at høre højøvrigheds ordre og anstalter angående 
fangerne. En af dem gik ud på, at alle skibe og både skulle forsynes med 
opsyn og låses. Ror, årer og åretolde skulle aftages for at hindre svensker-
nes eventuelle flugt ad søvejen hjem til Sverige. En anden ordre gik ud på, 
at strandvagterne skulle være ved stranden nat og dag og holde opsyn med 
forstranden. 

Lejermål
Ved en sådan langvarig indkvartering kom jo også problemet om forholdet 
til de Grenå piger til at foreligge. Der var dengang meget strenge straffe i 
form af lejermålsbøder eller eventuelt straffe på kroppen for løse forbindel-
ser. Men nu var forholdet det, at soldater slap billigere fra disse stralfe end 
civile. Og byfogeden indsende derfor til rentekammeret en forespørgsel, 
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som gik ud på, hvorvidt svenskerne for Leiermålsbøder skal være forskånet 
eller ikke. Rentekammerets Svar kom hertil 9. april 1715, hvad der fremgår 
af en registrering over byarkivet, som er anført hos Dauw. Selve brevet har 
jeg ikke kunnet finde og ved altså ikke, hvad svaret gik ud på. Endnu i 1715 
er der svenske fanger indkvarteret i Grenå. Stiftamtmanden sender i april 
ordre til byfogeden angående deres forplejning. Året efter er der igen en 
større indkvartering, denne gang dog kun af vore egne, idet kort efter nytår 
1716 en styrke på 64 norske infanterister indkvarteres i Grenå indtil søen 
bliver navigabel.

Byens tab og ulykker under krigen
8. april 1715, i en stilstand i krigen, optoges et tingsvidne om byens Til-
stand i det hele, men dog nærmest om havnen. Byens fornemste borger, 
handelsmand og skipper Jens Jensen Bang, comparerede for Retten på 
samtlige borgeres vegne angående, hvad skade der er lidt, siden den ietzige 
krig med Sverige begyndte. Jens Bang nævnede 12 nærmere specificerede 
tilfælde, hvorved skibe fra byen var gået tabt, dels direkte ved kapring og 
krigsbegivenheder, dels ved andre søulykker, dels ved bortsalg, således at 
der. nu af hele byens skibsflåde kun var 4 små vedskuder tilbage.

Fragtning af brændsel til Anholt Fyr
I tiden derefter må der atter være skaffet nogle skibe til byen. Det ses i 
hvert fald, at de skibe, der gik tabt i de påfølgende to år, altså i 1716 og 17, 
ikke alle var små vedskuder, d.v.s. skibe, som sejlede med træ, således som 
vidnet havde udtalt. Forresten havde vedskuderne, som nævnt i det foregå-
ende, deres meget vigtige opgave her i Grenå, idet det var dem, som bl.a. 
skulle sejle til Anholt med brænde til fyret for at holde dette i gang, hvilket 
var af meget stor betydning for hele sejladsen. 

Kapring
Jeg nævner et enkelt af de mange eksempler på kapring. Ved tinget 27. 
august 1717 tilkendegav Hans Jacobsen Annebo af Grenå, at han havde 
sejlet en ladning favnebrænde til Anholt til fyrets brug. Ligesom de andre 
skippere, der af fyrforvalter Piper fra Randers var antaget i dette øjemed, 
havde Skipperen fået tilsagn om frit lejde, altså fripas til rejsen frem og 
hjem. Alligevel var jagten på tilbagevejen blevet kapret af svenskerne og 
dømt som prise, uagtet den overhovedet ikke havde kontrabande om bord. 
Skipper og mandskab sad fængslet i 9 måneder i Sverige, inden det lykke-
des dem at escherpere fra fængselet. Først 1½ år efter stod de nu for retten 
i Grenå og ønskede tingsvidne om det passerede.

Fra en anden samtidig sag vides, at fragten for en sådan lille jagt med 
trælast til Anholt under disse forfærdelige, vanskelige forhold ikke beløb 
sig til mere end 12 rdl. Til sammenligning kan nævnes, at byens største 
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fartøj, Jørgen Bangs skib Jomfru Marie, der var 27 læster drægtig, og som 
bl.a. hen mod krigens slutning sejlede med magasinkorn fra Ebeltoft til 
København, kunne laste 1200 tdr. rug, som med en fragt af 24 skilling pr. 
td. kunne indbringe 300 rdl. på en enkelt rejse. En skipper Niels Oluffsen, 
hvis skib i 1716 kapredes under Rugård Strand af svenskerne og bragtes til 
Gothenborg i Sverige som prise, udtalte i retten, at det var det tredje skib, 
han havde mistet, siden krigen begyndte, og at han nu intet ejede mere, 
men måtte bede medlidende christne hjælpe ham i hans nød.

Skibstab
Efter krigens slutning kom der i 1721 forespørgsel fra kongen om, hvor 
store skibstab de forskellige købstæder havde haft under krigen. Man op-
gav følgende:

Århus: 20 skuder med ladning ............. Værdi i alt 77.915 rdl.
Randers:  7 små skuder, delvis tomme ...  - -  5.640 -
Grenå:  9 små og store fartøjer, mest
 tomme i returfart ......................  - -  4.000 -
Ebeltoft: 10 fartøjer samt ladning ...........  - - 10.570 -
Mariager:  4 fartøjer.................................  - -  1.600 -
De tabte skibe nævnes ved navn. Som et kuriosum anfører jeg nogle af 

disse navne på datidens skibe: St. Andreas, St. Simon, St. Johannes, St. Anna, 
Tobias, Samson, St. Abraham, St. Peder, St. Jørgen, St. Povl, St. Marie. 

Når der for Grenås vedkommende anføres 9 skibstab, synes dette tal 
ikke at stemme med, hvad jeg - - som nævnt i det foregående - er kommet 
til ved pptælling af de enkelte tilfælde. Derefter skulle tabet være ca. 14. 
Forklaringen må være den, at de 9 skuder er det tab, som direkte skyldes  
kapring eller forlis, hvorimod bortsalg o.l. ikke er medtaget.

Havnen ødelægges af storm og vandflod
atter foruden de mange ulykker, som skyldtes krigen, tog byen og havnen 
en fast ubodelig skade 3.-4. marts 1715, idet en overmåde stærk storm og 
vandflod fra Kolind Sund oversvømmede byens sydlige del og komplet 
ødelagde havnen, i alt 162 favne [ca. 300 meter] bolværk blev skyllet ud i 
havet fra begge sider af byens skibshavn. Skaden kan i det ringeste alene til 
tømmer og jern anslås til 9 rdl. pr. favn eller 1458 rdl. i alt foruden behørig 
arbejdsløn og anden bekostning. På grund af det bortskyllede bolværk lig-
ger havnen nu øde og kan umulig ved indbyggernes egne kræfter repareres 
eller føres udi den stand, at noget skib derudi kan salveres, hvilket vil ge-
råde byen til yderste ruin. Hvis havnen ikke repareres, vil det være således, 
at skibe, der vil handle med Grenå, ikke kan komme ind, men må blive 
liggende udi det vilde hav, hvilket er noget hasarderet og tillige vil afvende 
al kiøbstads Næring fra byen. I anledning af, at vor herre således har hiem-
søgt denne fattige, fortrængte by, så den nu ligger ganske øde, og umuligt 
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ved indbyggernes egne kræfter kan rejse sig igen, havde man henstillet til 
stiftamtmanden at komme til Grenå og ved selvsyn og ved overhøring af 
dette tingsvidne at overbevise sig om forholdene. Da stiftamtmanden var 
forhindret, var hans fuldmægtig, sr. Ditlev Eggers, mødt i hans sted og 
overværede tingsforhandlingen.

Atter to alvorlige ulykker på havnen
Tiden under og lige efter den store nordiske krig var i ganske særlig grad 
rig på ulykker for Grenå Havn. Allerede 20. januar 1721 lod havnefogden 
optaget et tingsvidne angående en ny ulykke. 

21. december 1720 rejste sig en overmåde stærk storm, som forårsagede 
så høj en vandflod fra sandet [altså Kolindsund] og ind fra landstrømme(?), 
at den gjorde en overmåde stor skade på havnen, idet de 34 favne (ca. 60 
m) bolværk, som var tilbage fra vandfloden d. 3.-4. marts 1715, nu blev 
ganske ruineret. Ved samme lejlighed blev 3 skader uddrevne af havnen 
af den stærke vandstrøm, nemlig 2 kreyerter, hvoraf den ene var på 1200 
tønderum, og en nybygget jagt på omkring 150 tønderum. Hvor de siden er 
blevet af, er Gud bevidst. Desuden blev 2 Annebo-jagter, som lå i havnen, 
ganske i stocker slagne. Landgrunden er nu bortskyllet, så bekostningerne 
med at indrette havnen igen vil blive langt større, end den før ville have 
været. Imidlertid må havnen efter at krigen var forbi, trods byens forarme-
de tilstand, dog være blevet i nogen grad istandsat. Men i 1727 blev den 
genstand for ødelæggelse af en anden, helt ubegribelig art:

Havnen ødelægges i 1727 af ildesindede personer
Herom forklarede havnefoged, farver Morten Eskesen og nogle af byens 
mest ansete skippere til justitsprotokollen, at de d. 4. april 1727 var ved 
stranden og Grenå Skibshavn, hvor de væmodigen til byens ruin og skibs-
fartens største skade havde set og fornummet, at bemeldte skibshavn af 
unde og forskrækkelige mennesker var fordærvet, idet bolværket med sine 
hamre og jernbolte var hugget i stykker og en del borttaget, som var i læng-
de fra vester til øster ud til havet 60 favne [ca. 120 meter]. Hvem der har 
gjort denne ugjerning er dem aldeles ubevidst.

Sagen ses ikke senere behandlet i justitsprotokollen. De skyldige må 
altså ikke være fundet, hvor underligt det så end lyder. Om havnens endeli-
ge forhold vidner derimod den omstændighed, at ved en række senere rets-
forhandlinger, hvor der idømtes betydelige bøder, nærmest for konsumti-
onssvig, kom disse bøder ofte havnekassen til gode, idet de udtrykkelig 
betegnes at skulle betales til Grenå forfaldne Skibs-Haufen.

Højvande og oversvømmelse skærer et nyt åløb
I 1744 ved juletid var det atter galt. Også denne gang skyldtes ulykken 
storm og højvande. Havnefogeden sr. Rasmus Sørensen Mau [ejer af 
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gården Aftenstjernen på Lillegade] mødte for retten og gaf med væmo-
dighed tilkiende, at 20. december havde en overmåde stor vandstrøm fra 
Kolindsund ikke alene gjort stor skade ved oversvømmelse i selve byen, 
men desuden ganske ruineret skibshavnen. Foruden den sædvanlige øde-
læggelse af havnens moler, planker og pæle havde højvandet og strømmen 
gennembrudt selve bolværkets nordre side og dannet et nyt åløb ud i havet. 
Ingen kunne nu komme til deres skibe eller søboder (d.v.s. småpakhuse) 
uden benyttelse af både og med stort besvær. I det optagne tingsvidne fin-
des en klar og tydelig beskrivelse af

Grenå Havns udseende
inden Ulykken skete. Der står: Fra land strakte sig ud i havet, ud over sand-
revlerne, imod dybet af havet et bolværk, opsat af tømmerværk af pæle, 
hamre og planker i en længde af 160 al. (ca. 100 m) såvel på søndre som 
på nordre side. Dette bolværk er nu fuldstændig oprykket og bortskyllet.

Indenfor, i selve havnen, altså i åmundingen, var langs siderne en iklæd-
ning af bolværk og pæle. Heraf var på den nordre side 23 al. og på søndre 
side 100 al. bortrevet og spoleret. Alt i alt 443 al. Istandsættelsen var anslå-
et at ville koste 2074 rdl. alene til materialier, foruden arbejdsløn.

Dertil kom som nævnt, at åen ved samme storms og strøms force hav-
de gennembrudt den nordlige åbred og dannet et nyt åløb på ca. 30 alens 
bredde. Til at udfylde dette, således at folk kunne komme til deres fartøjer i 
havnen, vil udkræves mange tusinde læs grus og sten og adskilligt tømmer-
værk. Endelig anføres, at havnen nu begynder at stoppes af sand og jord, og 
at det vil blive umuligt at bringe noget fartøj ind til vinterleje den følgende 
vinter, hvis ikke noget gøres.

Kong Chr. VI.s svar
på borgernes bønskrift i anledning af denne ulykke gik ud på, [selvfølgelig 
ikke nogen kontant pengehjælp! men,] at han gav byen bevilling til at lade 
opkræve havnepenge til havnens istandsættelse, såvel af alle indenlandske 
som udenlandske skibe, som indkommer i havnen. Der må af hvert skib, 
som lader eller losser, opkræves 4 skilling for hver læst drægtighed (1 læst 
svarer til 22 korntønder = ca. 30 hl.), desuden andre, nærmere specificerede 
afgifter. Men kongen tilføjer (ak, hvor betegnende. Dog bliver såvel vores 
magazin-korn som de dertil befragtede skibe fra dette pålæg aldeles und-
tagne. Dette privilegium bekræftedes senere ved kgl. konfirmation i året 
1799. Det er vistnok den største af alle de mange ulykker, som i århundre-
dernes løb har ramt havnen. Imidlertid må jo en vis istandsættelse i tidens 
løb være sket. Men var der ikke ulykker med hensyn til molerne, så var der

Kvaler med sandet
som drev ind og spærrede eller besværliggjorde indsejlingen. I 1756 udta-
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ler et tingsvidne, at skibe ikke kan færdiglaste, fordi der er for lavvandet. 
De må ligge ude på Rheden og tage den sidste del af ladningen ind. Et 
sådant skib, en galease ved navn Jomfru Dorthea“, tilhørende købmand 
Anders Stiesen, som måtte færdiglaste på Rheden, var af den grund just i 
de dage drevet bort i hårdt vejr. I den havde indtaget 76 tdr. havre, 30 tdr. 
malt og 51 tdr. boghvedegryn. Galeasen blev senere kastet i land, langt 
syd for havnen, men var ganske sønderslagen, så intet kunne reddes. Ved 
en anden lejlighed udtaltes som en almidelig kendt sag, at Grenå Rhed er 
berygtet vidt og bredt for sin farlighed.

Udtalelser i datidens håndbøger
om Grenå Havns tilstand omkring 1760-70
I Calløe Amts Beskrivelse
ca. 1760 (et håndskrift på det kgl. bibliotek) står bl.a.: ,,Havet har de ¼ Mil 
Øst for Byen. Hvor Colind Sunds 3 Udløb samles i et, nær Byen, dannes 
en formelig bred Åe, som er god for Fartøjer at indløbe og overvintre udj, 
dersom Åen ikke så ofte blev fyldt med Sand fra Havet og Mudder fra Sun-
det ...... Byen kunne derfor være tjent med at have en god Mudderpram ....

I Danmarks Speil
År 1766 trykt hos Jonas Lindgreen, Sorø, står: Byens Fartøjer er 8, bestå-
ende af Jagter og Galliaser fra 6½ til 17 Læster drægtig. Sejladsen til Byen 
Ver meget besværlig formedelst den åbne Rhed og forfaldne Havn, som har 
sit Udløb fra en Sø, kaldet Colind Sund.

Pontoppidans Danske Atlas 1768
Sejladsen til Grenå falder meget besværlig formedelst den åbne Rhed og 
den forfaldne Havn. Byen har i forrige Tider haft 18 Fartøjer, men Skibs-
farten er således aftaget, at den nu kun har 7 à 8 Fartøjer fra 6 til 17 Læster, 
som går dels til København med Brænde, Korn og fede Varer, dels til Norge 
med Korn, Malt og fede Varer og tager Trælast og Jern med tilbage. Men 
hvis Havnen, som før har været god og nu fordærvet, blev sat i Stand, som 
med en mådelig Hjælp kunne lade sig gøre, så kunne Skibe på 900 Tønder 
indgå og Farten blive fordelagtigere både for Byens egne og fremmede 
Sejlere. I 1746 udgik herfra: 865 Tdr. Byg, 248 Tdr. Boghvede, 1386 Tdr. 
Malt, 1180 Tdr. Rug, 14 Skippund [= 2240 kg] Flæsk o.s.v. 
Endelig skriver

Nicolay Jonge: Kongeriget Danmarks chorographiske
[d.v.s. land-beskrivende] Beskrivelse, Kbhvn. 1777: Grenåe er en Søe-
kiøbstad, beliggende ved Kollindåe, som i gamle Dage er kaldet Diursåe, 
af nogle Grindåe. Denne Åe, som har sit Udløb i Kattegat, gjør Skilsmisse 
imellem Sønderherred og Nørreherred, hvilken Egn på begge Sider blev 
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kaldet Diurs, hvorudover Åen blev kaldet Diursåe ... Tilforn har Fartøi-
er kunnet gåe lige op til Byen, medens bemeldte Åe var navigabel (d.v.s. 
sejlbar), men nu er Havnen - som før var ypperlig - forfalden. Skibe på 
900 Tdr. (ca. 44 Læster] har før kunnet løbe ind i Havnen, men nu falder 
Sejladsen ind til Byen besværlig, formedelst den åbne Reed. Dog kunne 
Havnen med mådelig Hjelp giøres tilrette, hvormed Skibsfarten ville blive 
meget fordelagtig både for Byens egne Skibe og fremmede.

I 1806 beretter byfoged Ågård
om havnens tilstand: Havnen er så yderst forfalden, at den ei kan bruges eller 
afbenyttes af Skibene. Disse må ankre, lade og losse i åben Søe, ¼ Mil fra 
Landet, thi nærmere Landet kan de ikke komme for Sandrevlerne, og når 
østlige Stormvinde indfalde, ere Skibene yderste Fare underkastede, forme-
delst den med disse Vinde forenede svære Søegang. Flere Skibe ere derved 
blevne sønderslagne, og meget vanskeligt er det derfor, hertil at fåe fremme-
de Skibe befragtet. Byens Skibe må søge Vinterhavn i Århuus eller Randers. 
Desuagtet er her dog, efter den kongelige Resolution af 25. April 1798, ansat 
en Havnecommission, bestående af Byfogden og tvende af Byens Borgere.

Af disse 5 trykte vidnesbyrd fra århundredets sidste halvdel fremgår 
klart og tydeligt, at havnens tilstand i løbet af dette tidsrum er blevet ringe-
re og ringere, og at den ved århundredeskiftet faktisk er ganske ubrugelig 
og indsejlingen helt spærret af sandbanker.

Fiskeriet
Uagtet Grenå altså var en søkøbstad, spillede havfiskeriet kun en meget 
lille rolle i 17 hundrederne. Det er kun meget få fiskere, der nævnes i byens 
ældre folketal og skattelister. Et ganske klart billede giver byfoged Ågård 
af forholdet omkring år 1800, da han kom til byen. Han skriver: Byen har 
til fiskeri på havet 4 egentlige fiskere med 3 fiskerbåde. Deres fiskeredska-
ber bestå af vod, flyndergarn og de såkaldede snører. De saltvandsfisk, som 
her fanges, er torsk, roffer, hvillinger, issinger, skæger, tunger, rødspætter 
og hummere. Dette Fiskeri kan årlig indbringe fiskerne 150 rdl.

,Men Grenå har tillige et ferskvandsfiskeri, Grenå byes almindelige fi-
skeri kaldet, i den fra Colind-Sund i havet løbende åe, Grenåe kaldet. Dette 
fiskeri bliver i følge en i året 1762 truffet vedtægt og bestemmelse hvert 
tredje år bortauktioneret til bortleje til fordel for byens kæmnerkasse. De 
fisk, som der fanges, er gjedder, aborre og ål, og de fiskeredskaber, som 
dertil bruges er åle-ruser og vod. Ved den sidste derover holdte auktion 
beløb lejeafgiften sig til 36 rdl. årlig. Da fiskeriet altså kun spillede så ringe 
en rolle, er det naturligt, at retsprotokollerne kun indeholder få oplysninger 
og træk til belysning af den side af forfædrenes liv.

Her refereres en ret ubetydelig retssag, som dog giver visse oplysninger 
om fiskeriet.



835

Vodfiskeri ved Grenå Strand
2. juni 1739 havde byens fiskere om natten været på fiskeri ved stranden, 

som de plejede, når vejret var dertil. De drog vod, og om morgenen gik de 
alle med fangsten op til et såkaldte skiftested imellem stranden og byen, 
hvor de plejede at skifte, d.v.s. dele, de fisk, de havde fanget, hvorefter hver 
fik sin part. Nævnte morgen kom Anders Mortensens hustru Kirsten Eriks-
datter først til stede, efter at fiskene var delt. Hun var Med-Reeder, idet hun 
ejede en fjerdedel af voddet, og skulle altså have sin part. Hun bebrejdede 
i voldsomme ord de andre, at de ikke havde meddelt hende, hvornår fisken 
skulle skiftes. En af dem, skipper Peder Michelsen Bang, der forresten var 
en berygtet slagsbroder, tog så til orde. Han gjorde hende opmærksom på, 
at da hun boede i Dolmer, måtte hun opgive et sted i Grenå by, hvor de 
kunne lægge besked. De ville ikke løbe til Dolmer for at fortælle hende, 
når de gik på fiskeri. Det udartede til det voldsomste skænderi og slagsmål, 
og Kirsten fik både sår og skrammer. Sagen kom så for retten. Dommen 
lød på, at Kirsten selv ved sit skænderi havde udfordret, således at der var 
formildende omstændigheder. Dog kunne Peder Bang ikke slippe for en 
bøde på 3 mark til byens fattigkasse samt 6 rdl. i processens omkostninger.

17-18 århundredes skibstyper
Nogle oplysninger til billedtavlen på næste side.

Skuden er den mest enkle og tillige den ældste skibstype. Det er sikkert 
en direkte efterkommer af vikingeskibet. De første skuder, der anvendtes 
til fragtfart, var åbne både. Senere blev de forsynet med halvdæk forude og 
tilsidst helt overdækket. Skuden var et enmastet fartøj forsynet med spryd 
og rigget som jagt. Størrelsen kunne være fra 2 til 25 læsters drægtighed. 
Den anvendtes meget i den såkaldte skudefart på Danmark-Norge i 17 og 

1800 tallet, da både danske og 
norske skuder sejlede med jern 
og træ fra Norge og tog saltet 
kød, flæsk og korn med tilbage.

Jagten er også af forholds-
vis gammel dato. Allerede i 
1500 sejlede en række jagter 
i danske farvande. I løbet af 
17 og 1800 tallet opstod den 
særprægede danske jagt, der 
med sine fine undervandslinier, 
relativt gode lasteevne og rin-

Det17.-18. århundredesskibstype: 
En 3 mastet galioth.
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Det 17.-18. århundredes Ssibstyper:
En skude. Det 17.-18. århundredes skibstyper:

En bojert.

Det 17-18. århundredes skibstyper:
En pinke.

Orlogsskib fra 
Trediveaarskrigens tid.

(Efter samtidig hollandsk tegning).

Det 17.-18. århundredes skibstyper:
En jagt.

Det 17.-18. århundredes skibstyper:
En krejert.
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ge dybgang var et ideelt fartøj for de snævre danske farvande. Jagten var 
oprindelig et enmastet fartøj på fra 5 til 20 læsters Ddrægtighed, til tider 
forsynet med bredfok.

Bojerten er en ældre betegnelse på et mindre fartøj af form som jagten. 
Den anvendtes allerede ved år 1600, men afløstes omkring 1700 af jagt og 
smakke, der ikke adskilte sig væsentlig fra den uden ved navnet. Bojerten 
anvendtes hyppigt som færgefartøj i bælterne. 

Fregat var egentlig benævnelsen på et fuldrigget, tremastet orlogsskib, 
men var tillige det ældre navn på et fuldrigget handelsskib med mærs (d.v.s. 
mastekurven, der på større skibe omgiver den øverste del af den egentlige 
mast).

Pinken er beslægtet med fregatten, altså et tremastet lastfartøj, men med 
ret flad bund og spidst agterdæk.

Krejerten er ligeledes et tremastet skib, men lidt mindre og uden mærs, 
altså mast og stang i et stykke.

Galioten er et fartøj af spansk oprindelse, i slægt med galajen og ga-
leasen, men rundgattet og noget større end disse. Oprindelig et to- eller 
tre-mastet orlogsskib. Fartøjet nederst på billedtavlen på forrige side er en 
galiot. Det samme gælder skibene på Grenå Rhed på tidligere tegning.*).

Af de her omtalte og afbildede skibstyper hører bojerten og pinken for 
Grenås vedkommende sikkert til tiden før år 1700. Navnene træffes ikke i 
tingbøger og justitsprotokoller efter dette år. Efter 1700 er faktisk skuden, 
jagten, krejerten og galioten enerådende i Grenå Havn. Der findes intet-
steds nogen samlet opgørelse for Grenås vedkommende over de forskellige 
skibstyper. De må pilles ud af retsprotokollerne enkeltvis, næsten altid ved 
forlis. Men i Århus findes en opgørelse fra 1737. Der var 54 fartøjer. Af 
disse var et par enkelte skader på 8 læsters drægtighed, 10 jagter på 3-9 
læster, 14 galioter på 8-15 læster og 14 krejerter på 8-26 læsters drægtig-
hed. Resten benævnes skibe. Forholdet svarer - efter mit skøn - ret nøje til 
Grenås, blot tallene divideres med 4. Dog må det erindres, at antallet af 
skibe her i Grenå varierede meget stærkt, alt eftersom havnen var nogen-
lunde god og sejlbar eller ej, og eftersom færre eller flere skibe gik under 
ved forlis og langsommere eller hurtigere erstattedes med nye.

Skibstyper og navne på fartøjer
i Grenå i 17 hundredetallet
Som nævnt i det foregående er tingbøgerne og justitsprotokollerne de ene-
ste kilder til oplysning om fartøjernes type, navn, størrelse (altså drægtig-
hed) og skipperens (som regel ejerens) navn. Forlis med deraf følgende 

*) Illustrationerne er taget fra Arne Sundboes bog Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, 
Bd. I-II 1937. Oplysningerne om skibstyper stammer fra forskellige leksikale værker samt fra velvillig 
meddelelse fra lods i Chr. Juul, Grenå.
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forhør og tingvidner er omtrent de eneste - desværre meget sørgelige - lej-
ligheder, hvorved disse oplysninger fremkommer. En ganske enkelt gang 
kan salg eller pantsættelse give nogen underretning. Her følger et lille ud-
pluk af skibsnavne med de andre ovennævnte oplysninger fra tiden mellem 
1700 og 1800. Kapring og forlis i englænderkrigen 1807-12 får en særlig 
artikel og medtages ikke her.
1714. Jens Bachmands krejert Hvalfisken forliser i Kalø Vig.
1720. Søren Rasmussen Sjørups krejert Fortunen 23 læster uddriver i 

Storm af havnen og forliser.
1734. Lauridz Nielsen Ginderups galiot Englen Rafael strander på Kalk-

grunden. `
1740. Jens Sørensen Ginderups galiot De trende Brødre strander ved 

Stensmark.
1741. Jørgen Larsens krejert Dorthea 20 læster strander på Kalkgrunden.
1746. Skipper Christensens galiot Fortunen 9 lst. str. i Sverige.
1748. Niels Pedersen Ginderups skib Imanuel 9 lst. strander i Sverige.
1756. Anders Stiesens Galease Jomfru Dorthea13 lst. bortdriver fra Rhe-

den.
1765. Jørgen Brochs skude eller krejert Chatrina 15 lst. grundstøder 

(hvor?).
1763. Erik Hansen Kleitrups jagt Håbet pantsættes.
1763. Do. jagten Hr. Kammerherre Rosenørn pantsættes.
1772. Rasmus Nielsens jagt Marie 16½ lst. forliser. 10 mennesker omkom-

mer.
1784. Hans Broges galease athrine Elisabeth strander.
1788. Mads Møllers jagt Anna Cathrine strander.
1817. Jeppe Brixis galease Rævejægeren 13 lst. strander ved Bønnerup 

Strand.
1821. Rasmus Møllers jagt Prøven 18 lst. strander.

Strandinger
Oplysninger om nogle ganske enkelte skibsforlis.
15. februar 1734. Skipper Jens Jensen Bachmand fremstod for retten og væ-
modig angav, hvorledes han sidst afvigte år natten til 16.-17. november 1733 
på Københavns Rhed forliste sin jagt, som sloges helt i stykker, så intet af 
ladningen reddedes. Han omtalte to tidligere skibstab: i 1714 krejerten Hval-
fisken i Kalø Vig, hvoraf intet blev reddet, og i 1717 en jagt, som strandede 
på Anholt, og hvoraf ei heller mindste smule reddedes. Over hvilke ulykke-
lige søskader Jens Bachmand beklagede sig at være geråden i største armod 
og elendighed, så han aldrig kan komme til brød eller bjerring, medmindre 
fromme, medlidende christne vil bevise barmhjertighed imod ham og kom-
me ham til hjælp med noget, hvad gud giver dem i sind“. Han fremstillede 
vidner, som bekræftede hans udsagn om alle tre strandinger“.
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9. maj 1735 fremkom skipper Laurits Nielsen Ginderup, her af byen, 
som meget væmodig tilkendegav hans med hustru og små børn meget slet-
te vilkår og tilstand, som han er geråden udi formedelst hans tvende gange 
uløkkelig lidte søskader. I 1725 forliste hans fartøj med ladning i Ebeltoft 
Vig. Nu er atter et skib, galioten Englen Rafael, strandet uden for Grenå 
Rhed på Kalkgrunden. Han føler sig i den anledning beføjet allerunderda-
nigst at gøre ansøgning om i den anledning at blive delagtig i en eller anden 
kgl. nåde for ikke med hustru og mange små børn aldeles at krepere. Han 
fremstiller til vidnesbyrd 4 troværdige borgere, alle skippere i Grenå, og 
begærer udfærdiget et tingsvidne. 

Mandag 29. august 1740. Skipper Jens Sørensen Ginderup angav for 
retten væmodigen, at hans førende galiot De trej Brødre på grund af guds 
hårde storm d. 19. august var strandet ud for Stensmark. Hans skibsfolk 
aflagde vidne derom. Men skipperen beklagede sig over, at nævnte hans 
skibsfolk ængstede hannem hårdelig for deres resterende hyre og vil på 
ingen måde give hannem credit. Hvis nogen vil give ham assistance, vil 
han sætte sit kabel-toug i pant til skadesløs forsikring.

Tiden fra 1800-ca. 1850
Havnens tilstand omkring år 1800
Man køber lotterisedler
i Classe-Lotteriet i håb om en gevinst til havnens istandsættelse. I maj 1798 
bifaldt kongen en indstilling fra generalkammeret om, at en Havne-Com-
mission skal ansættes for enhver købstad, hvor en sådan endnu ikke er 
ansat. Den skal bestå af en øvrighedsperson og nogle af byens borgere. 12. 
maj 1798 valgte en borgersamling da som medlemmer af en havnekom-
mision i Grenå: Havnekassereren, købmand Christian Herbst og købmand 
sr. Hans Broge. Man tilføjede samtidig i rådstueprotokollen følgende ko-
stelige bemærkning: Men desværre! Her var kuns lidet for Grenå Havn i 
dens nuværende forfatning at værge eller våge for, førend en nogenlunde 
klækkelig summa, i det mindste 5 til 6000 rdl. kunne bringes til veye at be-
gynde dens reparation med, og det bad borgerskabet at byfogeden nærmere 
ville berøre i sin indgivende underretning. Tillige bad man byfogeden gøre 
opmærksom på, at de fleste af byens indvånere og tillige nogle udenbys 
velyndere havde sammenskudt en capital af ca. 200 rdl. til lodder i det 
Kiøbenhavnske Glasse-Lotteri, om man kunne være så lyckelig at samme 
måtte indbringe noget til dette så vigtige og nyttige værch, nemlig havnens 
istandsættelse. 

Men man var altså ikke så lyckelig. Havnen henlå stadig i den samme 
elendige tilstand, således at der 31. december 1805 skrives om byen: Gren-
åe har tilforn haft en god sejlads, men nu er den aldeles aflagt. 
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Grenå Havn under Englænderkrigen
De meget urolige tider under Napoleonskrigene, hvor den væbnede neu-
tralitet og bestemmelserne om handelsskibenes konvoyering af krigsskibe 
også berørte de neutrale lande, mærkedes selvfølgelig i høj grad i Dan-
mark. Det er formodentlig på den baggrund, at man må se en kgl. resoluti-
on fra begyndelsen af 1801 angående

Oprettelse af borgervæbning
Corps af Borgerlige Militære i alle købstæder, hvor ikke særlige omstæn-
digheder forbyder det. I den anledning afholdtes i Grenå en rådstuefor-
samling, hvor byfoged Behr forelagde sagen. De fleste borgere havde givet 
møde, og man udtalte sig enstemmig imod denne plan. Man var enige om, 
at hvor villige og pligtige man end var til at virke i hs. majestæts tjeneste og 
til fædrelandets værn, så trykkende og fast ugørligt ville det være at oprette 
et sådant horgerligt militær her i Grenå. Men for dog at udrette noget til 
kongens og landets tjeneste“ erklærede man sig villig til, at de 40-50 mand 
her af byen, som kan beragtes duelige dertil, er rede til at gøre landeværn 
her ved strandkanten en mils vej nord på, imod at byen forskaffer disse gra-
tis mundering, samt at corpsets medlemmer her af Grenå måtte være uden 
for commando af landeværns officerer fra landet. For al anden borgerlig 
militærtjeneste håber man allernådigst at vorde forskånet. Indsigelserne 
hjalp nu imidlertid ikke. Borgervæbningen oprettedes. En del af munderin-
gen anskaffedes på byens bekostning, en del måtte borgerne selv anskaffe. 

Spænde af messing med emblem af sølv i ca. 5/6 størrelse. Det er sikkert et livgehængspæn-
de for Grenå Borgervæbning og har tidligere været i manufakturhandler Johs. Jørgensens 
samling her i Grenå. Derfra er det, allerede i Jørgensens levetid, overgået til Dr. phil. V. 
Bergsøes samling i København. Hvor det nu findes er ubekendt. (Meddelelse fra Løjtnant J. 
Jensen). Læg mærke til emblemet, der jo tydeligt minder om billedet i byvåbenet.
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Det ses således af rådstueprotokollen, at ingen fik borgerskab, forinden 
de fremlagde bevis for, at de var forsynet med det fornødne armatur til at 
indtræde i borgervæbningen. Ligeledes ses, at da det nye rådhus på Torvet 
byggedes i 1805, indrettedes i dette et værelse til den del af borgervæbnin-
gens armatur, som var anskaffet af byen. Øverstbefalende blev købmand 
Rasmus Bang, som tituleredes borgerkaptajn. Det ses, at et stykke hen i 
korpsets’ levetid, nemlig 8. juni 1811, afholdtes her i Grenå revy for den 
kommanderende general over Jylland. Borgervæbningen har sikkert fået 
praktisk betydning, dengang Danmark blev inddraget i krigen.

Borgervæbning i langt ældre tid
Her bør indføjes en bemærkning om, at Grenå, ligesom andre købstæder, 
fra meget ældre tid har haft borgervæbning. Derom findes i tingbøgerne 
før 1726 og derefter i justitsprotokollerne en mængde oplysninger, som er 
samlet i Grenå Bys Historie Bind A. Borgervæbningen angives i 1588 at 
omfatte 211 mand, altså faktisk alle Grenås voksne mandspersoner. Antal-
let og betydningen formindskedes i tidens løb meget stærkt. Borgervæb-
ning eksisterede praktisk talt slet ikke i Grenå i årene hen mod 1800.

Danmark inddrages i krigen
I 1807 bestemtes ved mødet i Tilsit mellem Napoleon og kejser Alexander af 
Rusland, at Danmark skulle tiltræde fastlandsspærringen og erklære England 
krig. Men en stor engelsk flåde ankrede op ved Sjællands kyst og forlang-
te, at Danmark skulle slutte forbund med England og  udlevere den danske 
flåde til forvaring. Da dette afsloges, bombarderedes København. General 
Peymann måtte overgive sig og udlevere den danske flåde, i alt 70 krigsskibe. 
Danmark sluttede sig derefter til Napoleon og var dermed i krig med englæn-
derne, hvorefter disse opsnappede en mængde danske kandelsskibe.

Det synes ikke, at englænderne straks har interesseret sig stærkt for 
Grenå Havn. Atter et tydeligt vidnesbyrd om dens slette tilstand. Derimod 
gik det stærkt ud over Ebeltoft. Allerede samme dag, da englænderne hav-
de røvet flåden, kom engelske skibe til Djurslands kyst. De sejlede ind i 
Ebeltoft havn og bemægtigede sig 6 skibe, som lå der. De brændte 4 af dem 
og medtog de to andre, en galease og en slup.

Ved stranden i Grenå
lige bag nuværende Strandgade nr. 16, opkastedes et batteri til forsvar imod 
eventuelle angreb og for at hindre de engelske orlogsskibe og kaperskibe 
i at komme for nær til kysten. Ved Gjerrild, Treå-Mølle og videre op langs 
Djurslands nordkyst blev truffet lignende foranstaltninger. Om batteriets 
indretning her i Grenå haves ingen oplysninger, men fra Ebeltoft har man 
en god beskrivelse af det derværende batteri, som jo sikkert også passer på 
det ved Grenå. Der var opkastet en stor jordhøj og derom et Bbrystværn 
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af græstørv med palissader. Batteriet var forsynet med 3 kanoner. Udenfor 
var en kampestensmur og deromkring en tømmer indhegning. Der var torn-
plantning inden for hegnet og aller yderst en dyb grav.

Uagtet Grenå Havn praktisk talt var ubrugelig og skibene måtte ankre 
op ude på Rheden, indeholder justitsprotokollen en mængde eksempler på 
kapring, opbringelser, skibssænkninger o.s.v. eller opankringer på Grenå 
Rhed under batteriets beskyttelse. Jeg anfører et par enkelte:

7. juli 1809
Kaptajn Lind fra Helsingør ankrede af frygt for et engelsk linieskib op på 
Grenå Rhed under Grenå batteris beskyttelse. 

20. oktober 1809
afholdtes forhør over skipper Carl Hansen, fører af jagtskibet Kastrup 11 
com. læster drægtig. Ladningen var levnedsmidler og brænde, destineret 
til København. Jagten var blevet taget af englænderne tæt ved land, efter at 
skipperen var gået i land med skibsbåden, hvori også var 3 matroser og 3 
fruentimmer, som havde været passagerer.

Nu var det en streng ordre fra regeringen, at når en skipper var nødt til 
at flygte fra sit skib for at undgå tilfangetagelse, skulle han først bore huller 
i fartøjet eller sætte det på grund, så fjenden ikke skulle tage det. Herreds-
fogeden bebrejdede skipperen, at han ikke havde holdt sig denne befaling 
efterrettelig. Men han forsvarede sig med, at han var blevet overrumplet af 
de fjendtlige skibe og havde måttet flygte i sidste øjeblik.

11. november 1809
var skipper Jørgen Jensen i søforhør. Han var sejlet fra Christiania med 
galeasen De 3 Damer, som tilhørte købmand Rasmus Schmidt i Århus. Den 
var lastet med kul og jern. Han fik i Gjerrild bugten en fjendtlig barkasse 
i sigte, da den kun var ¼ mil fra ham. Han satte da galeasen ind på Stens-
mark Strand og forlod den i skibsbåden sammen med mandskabet, hvoref-
ter fjenderne tog skibet, uagtet det lå så tæt ved land, at det 2 gange havde 
taget grunden. Skipperen reserverede sig nu sin lovlige ret til assurancens 
udbetaling.

21. november 1809
Skipper Anders Jørgensen, galeasen Christiane og Marie, 29 com. læster 
drægtig, på vej til Friderichstad i Norge var strandet på Hammelev Strand. 
Han havde 2 gange undervejs været opbragt af engelske fregatter, men da 
han var forsynet med engelsk lejdepas, havde han fået lov at sejle videre. 
Men fra det sidste af skibene havde man uden videre sat 12 norske søfolk 
om bord. De var fra en galiot, som englænderne et par dage før havde kap-
ret i nærlieden af Skagen. Englænderne var derfor interesseret i at slippe af 
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med disse mennesker, som kun var dem til ulejlighed. 

30. maj 1810
Skipper Jacob Rosenkilde, som førte jagten Pernille Cathrine, hjemmehø-
rende i Roskilde, havde 25. maj i Ålborg indtaget en ladning salt for at gå 
til København. Næste morgen opdagede han i gråvejr og regntykning, da 
han var nær Gjerrild bugten, en fjendtlig flåde på 5 orlogsskibe liggende 
for anker. På grund af stille vejr og fralandsstrøm var det ham umuligt at 
nå land. Da et af de fjendtlige orlogsskibe halede ind på ham, kastede han 
anker, borede hul i skibet og beskadigede det så meget som muligt for at 
tilintetgøre det for fjenden. Da der stod 2 fod vand op i skibet, forlod han 
og mandskabet det i jollen, idet de medtog skibspapirerne. Da de kom et 
stykke bort, så de, at briggen havde nået jagten og tog den med på slæbe-
toug ud til de andre orlogsskibe. Skipperen bekræftede med sin ed, at det 
havde været ham umuligt at gøre mere til skibets og lastens redning end 
sket er, og forbeholdt sig sin lovlige ret til assurance. 

Flere gange drejer det sig om fartøjer, som fra Grenå åe var på rejse til 
Fladstrand for at hente tømmer til Grenå Havn. De havde alle på det tids-
punkt, da de overrumpledes af fjenden, passeret Gjerrild batteri og havde 
måttet gå i bådene for at redde sig til land. Ingen af dem havde haft tid til 
at bore huller i skibet for at sænke det, så at det ikke skulle falde i fjen-
dens hænder. Det ses altså, at trods krigen har der været arbejdet på Grenå 
Havns udbedring, men selvfølgelig har det under de forhold kun været i al 
beskedenhed.

Stormen på Anholt 27. marts 1811
Det vil være urimeligt at overspringe denne episode, da den dog udgik fra 
Grenå Havn og dens nærmeste omegn.

Allerede ved krigens begyndelse var Anholt Fyr blevet slukket efter or-
dre fra regeringen. Hensigten dermed var at gøre fjendens sejlads alt muligt 
afbræk. Man havde sendt et kompagni på 100 mand af 1ste Jydske Regi-
ment til Anholt for at hjælpe de indfødte med at afslå et eventuelt engelsk 
angreb. Men 18. maj 1809 erobrede englænderne øen med en overlegen 
styrke. De besatte straks fyret og fyrmesterboligen og tvang fyrmesteren til 
at hjælpe dem med at tænde fyret igen. Allerede et døgn efter kastede det 
atter sit lys ud over søen. Det lykkedes senere fyrmesteren i en åben båd at 
flygte til Grenå, hvor han blev arresteret, bl.a. fordi han havde ydet fjenden 
hjælp ved fyrets tænding.

Danskerne havde flere gange planer fremme om at generobre øen, men 
uden resultat. I 1810 udrustedes en meget stor ekspedition, som samledes 
i Gjerrild bugten. Dens leder var major Melsted, medens søtransporten var 
overdraget premierløjtnant J. C. Falsen, som var chef for den jydske ka-
nonbådsflotille. Styrken bestod af 660 mand landsoldater og 120 matroser 
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og marinesoldater. En mængde kanonbåde og 
transportfartøjer var stillet til ekspeditionens 
rådighed. Man prøvede 3 gange i 1810, men 
forsøgene mislykkedes hver gang på grund 
af vindforholdene. Man måtte vende tilbage 
uden at have nået øen.

I Februar 1811 fik den øverstkomman-
derende for Jylland, general Telleqvist, som 
havde bolig i Grenå,  en egenhændig skrivelse 
fra kong Frederik VI med meget detaillerede 
planer for en ny ekspedition. Det var menin-
gen at indtage øen, ødelægge alt derovre og 
bortføre befolkningen, så fjenden intet under-
hold kunne finde. 23. marts 1811 var hele ekspeditionen samlet i Gjerrild 
bugten. Den bestod af 12 kanonbåde, 12 færdselsfartøjer og 5 armerede 
fartøjer. Styrken udgjorde omtrent 700 mand foruden 120 søfolk og matro-

Premierløjtnant C. de Flssen, chef for den jydske kanon-
bådsflotille. Leder af angrebet på Anholt i marts 1811.

Mindesmærket på Anholt for de ved angrebet i marts 1811 faldne danskere. Afsløret august 
1905. (Efter H. Hjorth: Englænderne på Anholt 1809-1814).
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ser. Planen var tænkt som en overrumpling.
 

Man startede 25. marts 1811
og var ved Anholt den 27. om morgenen. Men danskernes håb om at kunne 
overrumple øen var helt ud i det blå. Guvernøren vidste gennem spejdere 
alt for god besked. Han havde fået forstærkning fra England med 2 engel-
ske orlogsskibe og holdt skarpt udkig. Danskerne kom i land, men angrebet 
blev komplet tilbageslået. Efter en blodig kamp måtte det meste af styrken 
overgive sig som fanger. Resten flygtede til skibene og kom efter store van-
skeligheder og uhyre anstrengelser tilbage til Grenå. Melsted og 3 andre 
af de landede officerer faldt tillige med 40 menige. 40 blev hårdt såret og 
500 mand blev taget til fange. Planen var ganske mislykket, dels på grund 
af de engelske orlogsskibes og hjælpetroppernes tilstedeværelse, dels og 
navnlig, fordi det hele i forvejen var røbet og overrumpling altså umulig.*)

Hvordan Planen er blevet røbet, er vist nok aldrig blevet opklaret. Men 
ved retten i Grenå holdtes i den følgende tid en lang række forhør. Det 
drejede sig om, at en båd med 4 mand om bord skulle være afgået her fra 

Den tidligere »Toldbod« ved Grenå Havn, opført ca. 1809. Den var bygget som kaserne for 
de mange danske soldater, som lå indkvarteret i Grenå under Englænderkrigen, nærmest 
med henblik på kystforsvaret og »Stormen på Anholt«. Den overlodes i 1814 til Gene-
raltoldvæsenet, men blev godt et århundrede senere solgt til privat eje. I 1956 er her indret-
tet benzintankstation.

*) Hans Hjorths Bog Englænderne på Anholt l809-14, (1907), som i hovedsagen er kilden til foranstående 
afsnit, giver en meget fyldig beskrivelse af de her i korthed refererede begivenheder o.m.a. - C. S.
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den jydske kyst til den af englænderne besatte ø Anholt. Samtlige bådejere 
i Grenå var i forhør. De forklarede alle, at deres både havde ligget i aflåset 
stand ved slæbestedet ved Østre Hauge og havde ikke været rørt. Og to 
af byens mest ansete mænd, købmændene Rasmus Bang og Jens Johan 
Storm, erklærede under eds tilbud, at den halve snes små både, som fandtes 
her i byen, udelukkende var joller, der kun bruges til fiskeri og er uden mast 
og sejl, så de ej kan afbenyttes ret langt til søs og endnu mindre, når samme 
skulle være besat af 4 mand. 

Kasernen ved havnen
I vinteren 1811 foretoges raksation for erstatning for den fornødne jord til 
byggeplads for den efter kgl. befaling ved udløbet af Grenå å allerede op-
byggede kaserne for roflotillens mandskab. Det er vel sandsynligt, at denne 
kaserne bl.a. er bygget med togtet til Anholt for øje. 

Indkvarteringen i selve Grenå by og hvad dermed stod i forbindelse er 
allerede omtalt i et særligt afsnit i Bind A II (Jubilæumsskriftet), som ikke 
her skal gentages. Kun så meget skal siges, at allerede 23. april 1808 kom 
spanske hjælpetropper, kavalleriregimenterne Algarbe og El Rey til Grenå 
og indkvarteredes dèr. Samtidig med de spanske tropper var i Grenå ind-
kvarteret en afdeling af jydske infanterister og dragoner.

Den øverstbefalende over hele Jylland, generalmajor Carl v. Telleqvist, 
boede her og ejede en række år en gård på Torvet, hvor nu EBM ligger. 
Der var i Grenå store depoter, militærsygehus, og flere bygninger, bl.a. 
Aftenstjernen var rekvireret til kongens tjeneste. Spaniolerne lå her kun 
kort, men under hele kri-
gen var der skiftende, ofte 
meget store indkvarterin-
ger, nærmest af hensyn til 
kystforsvaret.

Slæbestedet eller Skif-
testedet ved Grenå Østre 
Hauge er nævnt flere gan-
ge i det foregående. Her 

1000-talrige egestolper, for-
mentlig rester af bolværk i en 
gammel havn, fundet i 1939 ved 
gravning af kælder til huse syd 
for åen på Schmidts ejendom. 
(Venezuela). Formindsket ca. 
12 gange. Det midterste stol-
pestykke var ca. 22 x 22 cm i 
kvadrat.
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blev mindre fartøjer fra gammel tid trukket op til vinterleje, i tiden fra jul 
til påske, da skibsfarten i reglen var indstillet. Her delte man fangsten, når 
man om morgenen kom fra stranden efter det fælles vodfiskeri om nat-
ten. Beliggenheden har været lige syd for jernbanens pakhus (den tidligere 
Toldbod). l dette nabolag har i ældgammel tid, måske for mere end et år-
tusinde siden, ligget en havn. På begge sider af åen, langt oppe i land (50 
à 100 m) har man fundet rester af bolværker fra denne havn. Det har dels 
været nord for åen mellem dommerkontoret og pakhuset ved nedlægning 
af kloakrør, dels syd for åen i Venezuela ved gravning af grunde til huse. 
De her afbildede stykker af egestolper er rester af et sådant pæleværk syd 
for åen. De har været indsendt til Nationalmuseet til undersøgelse. Museet 
udtaler, at de er mindst 1000 år gamle, men dog tildannet med redskaber af 
metal, altså ikke stenøkser. Her er vidnesbyrd om, at der altså allerede på 
eller før Gorm den Gamles tid († 940) har været havn eller anløbssted i åen 
helt oppe ved byens østre ende.

Den nye havn fra 1812
Som flere steder i det foregående omtalt, var havnen ved år 1800 fuldkom-
men ubrugelig, og ingen fartøjer kunne sejle ind. Der var faktisk ingen 
skibe hjemmehørende i Grenå, kun de omtalte få både. I 1798 var af til-
kaldte sagkyndige folk fra København udarbejdet en plan med tilhørende 
kalkulation over bygning af en virkelig havn med tilhørende dækmole som 
forlængelse af sydmolen. Den kalkuleredes til 15.000 rdl. Man overvejede 
sagen, og, som nævnt i det foregående, havde byens borgere endogså sam-
menskudt en kapital på 200 kr. til indkøb af lodsedler i lotteriet i håb om at 
man skulle være så heldig at vinde et beløb til havnens istandsættelse. Det 
blev nu en skuffelse. Så kom krigen, og man fik meget andet at tænke på. 
At man dog ikke helt havde opgivet havnebyggeriet fremgår klart af, at der 
midt under krigen kapredes fartøjer, der skulle hente tømmer til arbeidet 
på Grenå Havn.

Først i slutningen af krigen blev havnen færdig. Den afleveredes i 1812. 
For første gang lå nu havnebassinet ude i selve havet, og molerne var ikke 
alene dækmoler, men også anlægsmoler. Den nordre mole var ca. 150 m 
lang, den søndre ca. 220 m og havde en lille vinkelmole til beskyttelse mod 
sandet.

Stor var glæden til en begyndelse, men skuffelserne meldte sig snart. 
Molerne var for korte til at kunne skærme mod tilsanding. Allerede i 
20’erne skrives: Indsejlingen besværliggøres ved de sandrevler, som findes 
ved havnemundingen og kun tillade små fartøjer, der ikke stikke mere end 
3 à 4 fod, at løbe ind i havnen. De større må blive uden for på Rheden, men 
finde ej her i stormfuldt vejr eller med østlige vinde nogen ankerplads.

I samme forbindelse tilføjes, at det er en stor ulempe, at hvad der udski-
bes må transporteres ad den meget trælse og sandede 1/3 mil lange strand-
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vej mellem byen og havnen, efterdi åen ikke er dyb nok til, at skibe kan 
passere den.

En ny havneudvidelse i 1845-46
Der var allerede i 1830’erne ønsker fremme om en forbedring, men først i 
1845 udarbejdedes planer til en ny havn. Der foretoges derfor en forlæn-
gelse af begge moler på ca. 40 m hver. Tillige foretoges en grundig opmud-
ring og uddybelse af bassinet, således at havnen nu skulle kunne modtage 
skibe på 8 fods (2½ m) dybgående. Udgifterne dertil var ca. 32.000 rdl., 
som låntes af staten og tilbagebetaltes i løbet af 20 år. Havnens indtægter, 
der i 1805 kun beløb sig til 128 rdl., blev derefter godt 4.000 rdl. om året.

Et nyt åløb graves
Der begyndte nu så småt at opstå bebyggelse ved havnen. Både skippere 
og fiskere flyttede hertil. Men det blev snart åbenbart, at den foretagne 

Omtegnet kort over havneudvidelsen 1845-46. De fuldt optrukne linier angiver havnen fra 
1812. De lyse, svagt optrukne spidser, betegner moleforlængelserne i 1845-46. Den punk-
terede dobbeltlinie er det nye åløb fra 1851. Ved D ligger havnefoged Sørensens hus (op-
ført ca. 1847) med bagved liggende pakhus. D betegner den i 1851 opførte dæmning, der 
afspærrede åens udløb gennem havnen og ledede den ind i det nye udløb. Stykket fra D til 
havnen er altså åens oprindelige udløb. Det tilkastedes i 1880’erne. Her ligger nu Søgade. 
Fra øen førte en ganske smal gangbro over til Hessel Hede.
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moleforlængelse og opmudring ikke var tilstrækkelig. Molerne var stadig 
for korte, vanddybden for ringe og havnen for lille. Desuden var der den 
ulempe, at åens udløb stadig gik gennem havnen. Dette bevirkede, at der 
dannede sig barrer i havnemundingen og tillige førtes tang ind i bassinet. 
Desuden beklagede fiskerne sig over, at det ferske vand fra Kolindsund og 
åen, som løb igennem havnen, bevirkede, at fiskene døde i hyttefadene.

Derpå kunne ikke rådes bod, uden ved at åen lededes ud i havet uden 
om havnen. Men uheldigvis lå hele havnens territorium nord for havnebas-
sinet, og stedforholdene dèr var til hindring for at lede åen den vej, da den 
jo så ville komme til at skære landevejen og afspærre havnen. Der var da 
ikke andet for end at tænke på en udvej mod syd. Men hele arealet sønden 
for åen hørte til Hessel. Der hjalp så Hessels daværende rjer, godsejer C. 
G. de Lichtenberg, byen ved i 1850 uden vederlag at skænke en parcel til 
dette formål.

Det følgende år gravedes da et nyt udløb ca. 50 m syd for det gamle. 
Dette nye løb, altså det nuværende, blev så det nye skel imellem Hessel og 
Grenå Havns jorder. Ved gravningen fremkom på den håde et jordstykke 
mellem de to åløb. Da det gamle løb - formentlig af hensyn til bekostnin-
gen ikke tilkastedes straks, men blev liggende i mange år, dannedes altså 
en lang, smal, trekantet parcel, som man kaldte Øen. Det er nøjagtigt det 
areal, hvorpå Søgades sydlige husrække og gårdspladser samt Badehotellet 
og have m.m. nu ligger. Yderst mod vest opkastedes en dæmning af sten og 
jord for at spærre forbindelsen mellem havnen og det gamle åløb. Denne 
dæmning gav altså adgang til Øen, som i begyndelsen var ubebygget. Men 
allerede i 1860’erne anlagdes et skibsbyggeri med tilhørende slæbested 
og en smedje derovre. På den søndre side var Øen forbundet med Hessels 
jord ved en smal og meget primitiv gangbro. Det var nu ikke af hensyn til 
badestranden, at broen fandtes. Det var først meget senere, at badelivet 

Den gamle gangbro over åen ved havnen med udsigt over heden. I baggrunden ses Karine-
gården. Foto ca. 1910. Det var indtil 1914, da Badehotellet opførtes og en ny gangbro byg-
gedes, den eneste forbindelse med arealerne syd for åen. Her ligger nu den nyeste kørebro 
Kongebroen, der byggedes i 1951.
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knyttedes til sønder stranden. Men der lå et par smågårde Strandhuset og 
Havlund, hvis beboere på den måde. fik adgang til havnen. Hvor primitiv 
og skrøbelig broen var, får man et begreb om, når man hører, at når manden 
i Heden skulle køre ballast, trak han først hestene over en for en, dernæst 
skilte han vognen og bar den over stykke for stykke for at være fri for at 
have ulejlighed med at køre om ad Grenå.

 Først i 80’erne opfyldtes det oprindelige åløb helt. På den indvundne 
jord ligger nu Søgades sydlige side og husrække. På den måde voksede øen 
sammen med denne gade og bleven del af havnens terræn. 

Den første dampskibsforbindelse med København
Skibsforbindelsen mellem København og Grenå besørgedes endnu i 
1850’erne stadig med sejlskibe. Et avertissement, som man regelmæssig 
kunne se i de ældste årgange af Grenå Avis, der startede i 1850, lød således: 
Grenå Paquet Prøven, skipper M. R. Skjødt ligger i Nyhavn i Kjøbenhavn 
og sejler snarest muligt til Grenå medtagende gods og passagerer. Af og til 
var afgangstiden nøjere angivet til en bestemt dag. Også en anden Grenå 
skipper nemlig A. Henriksen, jagten Lydia, modtog passagerer og gods til 
og fra København. Men rejsen med sejlskibene var altid træls og langvarig, 

Konsul Jahnsens kufgalease Håbet efter samtidig akvarel (formodentlig ca. 1830). Der står 
under originalen: Kuffen Håbet af Grenå, ført af Capt. H. B. Kruse. - Tegnet af Jacob Peter-
sen. Kruse var Konsul Jahnsens svoger.
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når vindstille eller modvind indtraf, og næsten altid en ubehagelig omgang 
for ikke søvante folk. Det var derfor med tegn på stor glæde, at avisen i 
februar 1858 meddelte, at der påtænktes en ugentlig direkte dampskibsfor-
bindelse mellem Grenå og København. Det var kaptajn Petersen af Randers, 
fører af skruedamperen Randers, der gik i fast fart mellem sit hjemsted og 
København, som havde planer i den henseende. Han påtænkte at anløbe 
Grenå Havn, eventuelt både på udturen og hjemturen, og således etablere 
en fast ugentlig forbindelse mellem Grenå og København Dampskibet hav-
de et dybtgående på 6½-7 fod (godt 2 m), så det ville måske knibe lidt at gå 
ind i Grenå Havn. I hvert fald var der kun et ganske bestemt sted af kajen, 
der kunne bruges til anlægsplads uden ekstra opmudring. Men planen kom 
i stand og støttedes selvfølgelig både af byen og af private.

Den første averterede tur, torsdag 6. maj 1858, blev imidlertid en. kom-
plet fiasko. På grund af stærk storm forsinkedes turen Randers-København 
meget stærkt. Skibsbåden skyllede over bord, og skibet måtte gå i læ i Ise-
fjord. Ankomsten til Grenå var berammet til torsdag morgen kl. 5. Mange 
tilskuere og enkelte passagerer ventede med længsel forgæves ved havnen 
den hele dag og drog hen mod sften skuffede hjem. Grenå havde ingen te-
legraf, og den officielle meddelelse om forsinkelsen ankom først med brev 
næste dags eftermiddag.

Den følgende tur, torsdag d. 13. maj 1858, forløb programmæssig, og 
dampskibets ankomst og afgang vakte uhyre jubel. Grenå Avis indeholdt 
samme aften et referat og et meget højstemt velkomstdigt Til Dampskibet 
Ydun. Det sluttede således henvendt til skibet:

  ... ved dig sig Handel hæve. Fra hver Fare
  vi bede Himlen stedse dig bevare.
Ydun havde plads til 6 à 7 kahytspassagerer og nogl dækspassagerer. 

Desuden naturligvis også til gods og kreaturer. Avisen meddelte navnene 
på de første rejsende og bragte fremtidig hver fredag en fortegnelse, dog 
kun over kahytspassagerer. Listen næste fredag var følgende: Particulier 
Mønsted og frue, pastor Neckelmann, købmændene Harboe og J. A. Møl-
ler, jfr. Schwartz og 3 dækspassagerer. 

Avisen skriver, at man finder billetpriserne for høje. Selskabet bestemte 
sig da, allerede et par uger efter, til at nedsætte dem, således at taksten for 
kahyt fremtidig blev 4 rdl. (= 8 kr.), for dækspassagerer uforandret 15 mark 
(= 5 kr.), og prisen for kreaturer nedsattes til 4 rdl. pr. stk. Planen var fra 
første færd, at turen om ad Grenå kun skulle gælde de 4 sommermåneder 
og slutte omkring 8. september. I det første pr befordredes ca. 175 personer 
i hver retning, næste år det dobbelte.

Det forenede Dampskibsselskab
stiftedes i 1866 på initiativ af C. F. Tietgen. Det optog nogle år efter også 
Brdr. Petersens skibe. Fra 1871 var det dette selskab, som besørgede damp-
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skibsfarten mellem Grenå og København, dog stadig en række år med de 
oprindelige skibe Ydun og Randers. Forbindelsen udvidedes senere til også 
at gælde vinterhalvåret.

Skipper Skjødts fallit
Grenå Avis havde straks ved Starten i 1858 antydet, at det nye foretagen-
de nok vil gribe forstyrrende ind i andre erhverv, men at det almene vel 
må stå alle klart for øje, således at særlige, små interessere komme til at 
gøre modstand imod det fælles bedste. Der er ingen tvivl om, at avisen 
her særlig tænkte på skipper Skjødt, der havde langt den største del af 
personforbindelsen til København. Avisens antydning blev snart bekræftet, 
idet Skjødt allerede i 1860 gik fallit og hans hus på Lillegade stilledes til 
tvangsauktion til gældens betaling. Skjødt etablerede så pramfart fra Grenå 
til Kolind gennem Kolindsund. I 1870’erne udtørredes sundet, og Skjødt 
fik ansættelse som postbud i Grenå, men døde få år efter i stor fattigdom.

De gamle fortæller
Om Fiskeriet før 1840 skriver I. C. Hald: For kystboerne frembyder ha-
vet en, efter fleres påstand, stor rigdom af fisk, især torsk. Men at fiske-
riet langs hele Jyllands østkyst desuagtet betragtes med ligegyldighed er 
bekendt nok. Enkelte husmænd i Nørre- og Sønderherred søge en ringe 
fortjeneste ved torske og ålefangst på kysten, men hele dette fiskeri drives 

Københavner damperen losser ved bolværket. - En lang række rutedampere har i tiden fra 
1858 og fremefter besørget ruten: Randers. Ydunt, Falster«, Saxor m.fl.
(Stenders Forlag Eneret). Foto ca 1900.
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kun ganske i det små. Hist og her er der anlagt en liden ålegård. De torsk, 
som her fanges, tørres i almindelighed, før de sælges. Ved Rygård Strand 
i Nørre-Herred er især god lejlighed til fiskeri, tillige er her en sikker an-
kerplads.

Man vil påstå, at der ikke er opmuntring nok til at lægge mere vind på 
fiskeri, idet de, som befatte sig hermed, mangen gang næppe få den derpå 
anvendte møje betalt. For et lispund [d.v.s. 8 kg] tørret torsk, måske lige 
så god som den norske klipfisk, kan ikke erholdes mere end 1 rdl. (= 2 
kr.). Det er næsten alene enkelte fattige husmænd, som beskæftige sig med 
fiskeri, men skal dette kunne drives med fordel, da må det være i det store.

Om tiden omkring og efter 1850
fortæller E. H.: 

Forinden havnens forbedring sidst i 1840’erne var dybden i havnen   
ringe. Der var ikke dybt nok til større skibe som jagter og skonnerter, som 
derfor måtte ligge ude på Rheden. 

En væsentlig forretning for byens større købmænd var dengang korn-
handelen. For at man i en fart kunne få kornet bragt ud til skibene, som 
skulle fragte det bort, havde nogle af købmændene, nemlig Jacob Møller 
og Harboe, ladet bygge store pakhuse ved havnen. Der opbevaredes kor-
net og førtes i fladbundede pramme ud til skibene. Sådan en pram kunne 
rumme 100 tdr. korn ad gangen og roedes af to mænd. Jacob Tækker var 
altid en af roerne. Hvis der indtrådte ugunstige vejrforhold under ladnin-
gen, måtte skipperen sejle med den halvfulde last. Derfor gjaldt det om at 
benytte tiden.

Et par af de mest kendte skibe, som sejlede korn fra Grenå Havn, var 
jagten Elida fra Århus. Den gik i almindelighed til Bergen eller andre nor-
ske havne og altid med rug. Skonnerten Victoria gik til England med byg til 
de engelske bryggerier. Så var der en dæksbåd, ejerens rigtige navn nævn-
tes aldrig, og han kaldtes blot Gillelejeren. Han købte for egen regning 
Rug, som han sejlede til København med og solgte til bagerne dèr. Han 
kunne have 300 tdr. i lasten, så hans båd var ikke større, end at den altid 
kunne gå ind i havnen.

Endelig havde skipper Weber en jagt. I den var lagt gulv i bunden og 
derpå et lag halm. Han var i kompagni med slagter og kreaturhandler J. 
A. Jørgensen, kaldet Gamle Jørgensen, som opkøbte svin til ham. De blev 
puttet ned i lasten, hvor de gik løse omkring. Når der så var et tilstrækkeligt 
antal, sejlede Weber til Kiel med dem. Derfra blev de med jernbane sendt 
til Hamburg

De ældste fiskere var i 40’erne Jacob Tækker, som boede i det endnu 
eksisterende bindingsværkshus syd for Havnevejen, tæt før man når Sø-
gade, desuden Dabelsteen og Ole Jyde, som boede oppe i byen. [Ole Jyde 
var den Hornbæk-Skipper, som Søren Kanne reddede i februar 1835. Han 
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var yderst forkommen og lå syg i Grenå i lang tid. Skibet var helt gået til 
grunde, og Ole Jyde slog sig ned i Grenå, hvor svigerforældrene boede. 
Ikke som skipper, men som fisker. Han pilkede torsk fra en pram, som han 
sejlede lidt uden for havnen. Jacob Tækker og Dabelsteen havde åbne både, 
som de om sommeren sejlede ud med og fangede rødspætteri garn. Om 
vinteren sejlede de blot ud til Naveren mellem havnen og Kalkgrunden og 
satte kroge for torsk.

Dabelsteen bestilte ikke ret meget, men hans kone Gjertrud var en sær-
deles dygtig fisker. Dabelsteen opgav siden fiskeriet, fik en beværtning i 
København og blev tilsidst lirekassemand. Senere kom flere fiskere hertil 
fra andre egne. Clemmensen, der oprindelig var stenfisker, kom fra Frede-
rikshavn, et par kom fra Limfjordsegnen og et par andre fra Fyn. Der var 
dengang et meget rigt fiskeri af rødspætter. De fangedes i så store mæng-
der, at fiskerne slet ikke kunne få dem solgt. Undertiden hentedes nogle af 
udenbys kvaser og solgtes på andre steder. Undertiden kørtes nogle med 
hestevogn til Randers. Men det siger sig selv, at de ikke kunne indbringe 
ret meget efter at have været stuvet oven på hinanden og kørt 7 mil ad 
landevejen. At der var så rigeligt med rødspætter, både her og andre steder 
i de dage, kom vist nok af, at man dengang aldrig fiskede rødspætter om 
vinteren, når de ynglede. Nu forstyrrer man hele yngletiden ved at fiske 
både sommer og vinter. 

Om Grenå Havn i 1870’erne
fortæller J. L.: 
I 1870 kom jeg til Grenå Havn og arbejdede hos skibsbygger, senere ølbryg-
ger V. Krogh. Han havde værft på Øen, som vi kaldte den, og byggede først 

Søgade nr. 24. Havnens ældste hus, opført ca. 1845 af havnefoged Sørensen. Den del af 
bygningen, som ligger til venstre er Snøbelstuen, som er opført lidt senere. Bagved ses 
taget af pakhuset, som havnefogden opførte i 1849. Til højre ses nuværende Strandstræde.
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en skonnertbrig og senere en lille skonnert. Han var dygtig i sit fag, men 
forstod ikke at få økonomisk udbytte deraf. Der var dengang 2 købmands-
forretninger ved havnen, Hilfling, som oprindelig havde været skibsfører, og 
Madsen, som var udlært købmand. Han boede i det ældste sted ved havnen 
lige over for Dæmningen ved det gamle åløb ved Øen, altså nuværende Sø-
gade. Han tjente i en del år gode penge, dels ved skibshandel, dels ved handel 
med beboerne. Desuden havde han beværtning. Ja, der var egentlig tre slags 
beværtning. Yderst mod vest, op mod Byen, var Snøbelstuen eller Snøfelstu-
en. [Snøbel er efter Dansk Ordbog en næsvis i eller grov, ubehøvlet person]. 
Snøbelstuen søgtes navnlig af de jævneste kunder, ikke mindst først på da-
gen. Her var yderst billig pris, men også meget primitivt. Gulvet var brolagt 
med kampesten, og møblementet bestod af et umalet bord, nogle trælbænke 
og en gammel kasseret sofa, hvis ene ben manglede og var erstattet med et 
påslået bræt. Traktementet var her et glas øl og ½ pægl brændevin. I alminde-
lighed brugtes ikke glas til brændevinen. Man fik den serveret i et pæglemål, 
som man drak af og fik fyldt, når det var tømt.

Næst efter lå den almindelige beværtningsstue, som var ret pæn efter 
den tids forhold. Så var der endelig den mere private stue, som kun benyt-
tedes af spidserne. Det var jo nu i den periode, da fiskeriet begyndte at gå 
fremad, og der kom lidt flere penge mellem folk.

Hvad fiskeriet angår, så sejlede de ældre fiskere kun lidt uden for hav-
nen. Der fiskede f.eks. Clemmensen en tid sammen med en fiskerkone, 
hvis mand tog længere ud. fiskerne havde endnu dengang små joller. Efter-
hånden blev de større og større, 20 à 24 fod lange (ca. 7 m) og fik dam, så-
ledes at fiskene kunne holde sig levende. Men det var stadig kan åbne både. 
Det var et hårdt arbejde for fiskerne efterårsdage at fiske ud for Treå Mølle 
eller ovre ved Anholt og så være borte i flere døgn. Jeg kan også huske, 

Havnevej nu nr. 128. Her boede i midten af forrige århundrede Jacob Tækker, en af havnens 
allerførste fiskere, død 1897. (Foto 1956).
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at de ofte måtte gå helt til Stavnshoved eller vest derfor og grave orm til 
krogene. Det var en streng dagsmarsch. Senere fik de så de større kuttere, 
og da så endelig motorerne kom, blev det jo til den helt store omvæltning. 
Nu var de fri for at slide i timevis ved årerne.

I midten af 70’erne var der en enkelt større fiskehandler, som sendte 
fisk bort med jernbanen og tjente godt derved. Men ellers var det fiske-
kvaser, som opkøbte fiskene, dels ude på fiskepladserne, dels i havnen. De 
sejledes så til København, hvor rødspætterne ofte blev solgt som Frederiks-
havner-Rødspætter. Jeg ved da, at der i København averteredes om Frede-
rikshavner-Rødspætter på en tid, da næsten alle fiskerne fra Bangsbostrand 
fiskede her sydpå og søgte Grenå Havn. De havde meget større både end 
Grenå fiskerne, men dog åbne, og der var hen mod 8 mand i en sådan båd. 
Det var tit et strengt arbejde at være fisker, men at få en fisker til at bestille 
noget i land var ikke let. De gik hellere og ventede på, at vejret skulle bed-
res. Af originaler må vel særlig nævnes gamle Clemmensen, en skægget, 
vejrbidt skikkelse, som var kommet hertil fra Frederikshavn. Han havde en 
lille, gammel jagt eller dæksbåd, hvormed han tidligere havde sejlet med 
smør o.l. til København, men nu lå den næsten altid stille i havnen og brug-
tes kun til at sætte sømærker ud. Den hed Karen Marie og var opkaldt efter 
Clemmensens hustru, der var en dygtig, proper og højst respektabel kone. 
Men når folk ville drille Clemmensen, kaldte de den Dromedaren. Clem-
mensen gik i mange år post til Grenå og besørgede ærinder og pakker frem 
og tilbage. Når han kom til byen, søgte han ind til Fladbergs beværtning på 
hjørnet af Torvet og Østergade med sine sager i og købte sig en snaps og et 
glas øl. Hvis nogen trakterede, var han aldrig den, der sagde nej. Talte man 
til Clemmensen om at be-
sørge et ærinde til Grenå, 
var hans svar næsten al-
tid: Ja, får vi nued, for et? 
Clemmensen var, trods en 
slem mund og et ikke sær-
lig tiltalende væsen, dog 
egentlig populær ved hav-
nen. Der var i 70’erne i alt 
26 fiskere i Strandingslau-
get, deraf boede dog de 6 
på Bredstrup Grund.

Strandgade nr. 20, opført i 1849 
af skipper, senere fisker, A. 
Clemmensen, som ses i midten, 
siddende mellem de to drenge. 
Foto ca. 1900.
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Om skroget af et gammelt krigsskib
fortæller A. A.: 

I 1875 var åen udtørret - anledningen ved jeg ikke - og da fandtes der 
et lille stykke oppe, altså over for den gamle havn ved nuværende Søgade, 
omtrent ved den gamle gangbro over åen, skroget af et meget gammelt 
skib, som de formodede var fra søslaget i Djursåen i Middelalderen.

 [Mon denne formodníng kan passe? Mon det ikke snarere har været 
skroget af et af de skibe, som beviselig er sunket i åmundingen i 16-17 
hundrederne? Desværre er det næppe blevet undersøgt af sagkyndige, som 
jo sikkert havde været i stand til med nogenlunde sikkerhed at afgøre al-
deren. C. S.].

Skibe og skibstyper 
i sejlskibenes tid ved midten af forrige århundrede
Et lille udpluk af de ugentlige skibslister i Grenå Avis fra 1850-58. For-
trinsvis med anførelse af de lokale fartøjer, som er trykt med kursiv.

Udklarerede:
11. april 1850: S. P. Henriksen, dæksbåden Friheden af Laurvig, til Norge 

med korn.
17. april 1850: P. Christiansen, slup Elida af Sarpsborg, til Norge med 

korn.
18. april 1850: S. I. Berg, dæksbåden Søfuglen af Haugesund, til Norge 

med korn.
19. april 1850: I. Michelsen, slup Lille Marie af Manø, til København 

med korn. 
19. april 1850: P. Christiansen, dæksbåden Elida af Halmstad, til Norge 

med korn og gryn.
29. april 1850: W. Young, skonnert Gleaner af Sunderland, til Århus med 

ballast.
29. april 1850: P. Andersen, yagt Vornedsprøven af og til Århus med mur-

sten.
23. april 1850: C. Flørness, jagt Christiane, af og til Århus med Mursten.
29. april 1850: J. H. Frederiksen, jagt De 4 Søskende af Ommel, til Kø-

benhavn med korn og skind.
22. april 1850: A. Henriksen, jagt Lydia af Grenå, til København med 

korn, smør, skind.
25. april 1850: H. H. Hasse, jagtbåden Cathrine af Grenå, til Horsens med 

flyttegods. _
25. april 1850: H. C. Voss, galeasen Die Hoffnung af Mecklenburg, til 

England med byg.
29. april 1850: L. C. Friis, slup Ane Marie af Bogense, til Middelfart med 

kalksten.
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30. april 1850: A. Larsen, jagt De 3 Svogre af Gilleleje, til Helsingør med 
korn og smør.

16. maj 1850: I. Cook, skonnert Circasien af England, til hjemstedet med 
byg.

2. juli 1850: J. F. Dabelsteen, dæksbåden Havfruen af Grenå, til Århus 
med brænde.

2. juli 1850: M. R. Skjødt, slup Johanne Marias Håb af Grenå, til Kø-
benhavn med korn, brænde og fedevarer. 

22. juni 1856: H. Momme, jagt Anna af Grenå, til Århus med kalksten 
fra tolddistriktet.

4. oktober 1856: L. Hilfling, galeasen Dorthea Marie af Grenå, til Randers 
med brædder og teglsten.

4. oktober 1856: M. R. Skjødt, jagt Prøven af Grenå, til København med 
56 tdr. smør, 55 lispund ost (= 440 kg), salt, kød m.m.

Indklarerede
25. april 1850: C. H. Kromann, jagt Die Hoffnung af Marstal, fra England 

med stenkul, jern m.m.
3. maj 1850. R. Hansen, jagtbåden Den ny Prøve af Nyborg, fra Mari-

ager med vin.
23. maj 1850: K. Nielsen, dæksbåden Søfuglen af og fra Norge med salt.
3. januar 1850: C. Flørness, jagt Christiane af og fra Århus med brænde-

vin m.m. 
3. juli 1850: O. Svendsen, slup Søskende af og fra Norge med trælast.

Den gamle bro over åen til heden og stranden, fotograferet fra Søgade. Her var de sidste 
rester af den gamle havn i åmundingen. Et par kanoner fra Gamle Batteri var nedrammede 
som fortøjningspæle. (Foto ca. 1910).



859

15. juli 1850: A. Larsen, jagt De tre Svogre af Gilleleje, fra København 
med brændevin.

15. juli 1850: J. P. Jørgensen, jagt De tre Brødre af og fra Norge med 
trælast, lax og sild.

l9. januar 1850. R. Olsen, kuf Spekulationen af og fra Norge med trælast. 
l5. januar 1856: M. R. Skjødt, jagten Prøven af Grenå, fra København med 

stykgods.
6. maj 1858: R. K. Jensen, jagt Ellen Ring fra Kiel med 1222 pund raf-

fineret sukker.
28. maj 1858: A. Clemmensen, dæksbåden Dromedaren af Grenå fra 

Ebeltoft med mursten.
11. oktober 1858: H. Amundsen, luggert Les trois freres af og fra  Frede-

rikstad med trælast.
12. oktober 1858: P. H. Levinsen, jagt Vergiszmeinnicht fra Drammen med 

trælast.

Hvad skibslisterne fortæller
Disse ganske få og spredte udpluk af skibslisterne - i forbindelse med tu-
sinder af oversprungne - giver en mængde pplysninger om ud- og indfør-
sel, skibstyper m.m. i 1850’erne.

Den vigtigste udførselsvare fra Grenå er, i denne sejlskibenes tid, så 
ubetinget korn til Norge, i mindre grad til England (navnlig byg) og til 

Kongebroen fra 1951. Ca. 50 m øst herfor lå den gamle bro. Modstykke til foregående bil-
lede, men blot fotograferet fra modsatte side, altså fra åens sydside hen mod Søgade nr. 24 
uden for hvilken den gamle havn lå.  (Foto 1956).
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København. Den næstvigtigste er kalksten (ubrændt kalk) til forskelli-
ge danske havne. Der er perioder, hvor. der i løbet af en enkelt uge afgår 
4-5 skibsladninger kalk. Det er formodentlig nærmest fra Kalkbakkerne 
nord for Grenå Havn. Lidt senere opførtes en fjerdingvej fra havnen, på 
Bredstrup jord et kalkværk, som nu forlængst er nedlagt, men hvis, skor-
sten dog står endnu. Kalkbrændingen spillede en stor rolle her i en lang 
række år fra ca. 1860 og til op mod århundredeskiftet, da der anlagdes et 
kalkværk ved Havnevejen, og det ved Bredstrup holdt op at virke.

Hvad indførselen angår, er den vigtigste post så ubetinget tømmer og 
træ fra Norge, i mindre grad salt og fisk sammesteds fra. Stenkul og jern fra 
England. Brændevin fra København. Ved den tid indrettede konsul Kock 
imidlertid et brænderi i Grenå, og indførselen af brændevin aftog.

Men skibslisten oplyser tillige et andet forhold nemlig dette, at omtrent 
halvdelen af indgåede skibe er ballastet *), altså uden fragt, og kun indgår 
i Grenå Havn for at hente last. Sagt med andre ord: Udførselen overgik i 
ganske betydelig grad indførselen, i hvert fald i rumfang.

Endvidere er det værd at bemærke, at af dette tilfældige udvalg på 34 
fartøjer er jagten så langt det almindeligste, nemlig halvdelen. Der er 17 
jagter, 6 dæksbåde, 5 slupper, 2 skonnerter, 2 galeaser, 1 kuf og 1 lugger 
[et, især i Storbritannien anvendt, fartøj med 1-3 Master]. 

Og så endelig dette, at sejladsen i almindelighed var indstillet og skibe-
ne lagt op fra jul og et par måneder frem, alt under hensyn til isforholdene 
og frostens varighed.

Det nye havneanlæg 1874-79
Den lille havn, som byen lod bygge i 1812, og som i 1846-47 fik en meget 
hårdt tiltrængt moleforlængelse og opmudring, viste sig stadig ikke at være 
tilfredsstillende. Det hævdedes, at molerne var forkert anlagt og stadig for 
korte, så de ikke hindrede tilsandning. Desuden var havnen alt for lille, 
navnlig efter at den fra ca. 1850 var begyndt tillige at være fiskerihavn. 
Det bedste bevis for, at det ikke stod godt til med besejlingsforholdene til 
trods for alt, hvad byen havde ofret på havnen, var, at amtet i 1858 sendte 
en skrivelse til kommunalbestyrelsen i Grenå, hvori man bad den udtale 
sig om anlæg af

En havn ved Fornæs?
Skrivelsen var bilagt med kort og tegninger. Men byrådet svarede, at skønt 
man måtte erkende, at et sådant anlæg ville være ønskeligt i flere henseen-
der, bl.a. fordi den nuværende havn kun kunne anløbes af skibe, som ikke 
stak dybere end 8 fod (ca. 2½ m), så ville den længere afstand, som man 

*) Ballast er vægt, f.eks. sten, i bunden af et skib for at gøre det stift.
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derved ville få fra Grenå, når man skulle helt til Fornæs, være en betydelig 
ulempe. Kommunalbestyrelsen kunne i hvert fald ikke se nogen føje til 
at deltage i udgiften til dette projekt. Yderligere tilføjer byrådet, at Grenå 
Havn endnu havde en gæld til statskassen på 25.000 rdl., for hvilken Grenå 
var kautionist. Hvis en havn ved Fornæs kommer i stand, vil denne uden 
tvivl komme til at skade Grenå Havn og dens indtægter derved formind-
skes. Byrådet må i så fald reservere sig, at dens ovenfor berørte garanti 
bortfalder. Projektet må uden tvivl være blevet henlagt.

Men også fra privat side var der planer fremme om anlæg af en havn ved 
Fornæs. Det var major Dinesen på Katholm, der i 1855 havde købt Stens-
mark, som stod i spidsen derfor. Det er muligt, at det just er Dinesens pla-
ner, som lå bag ved amtets henvendelse. Men under alle omstændigheder 
blev Planerne om en havn ved Fornæs som bekendt aldrig til virkeüghed.

Der fortælles om denne sag en lille episode fra Kong Frederik VII.s 
besøg i Grenå 12.-13. juni 1861. Kongen beså den sidste af dagene den 
flagsmykkede havn, som næppe har imponeret kongen. Han talte ved den 
lejlighed med major Dinesen, der viste ham planer og tegninger til en havn 
ved Stensmark. Kongen satte så fingeren på jorderne omkring den projek-
terede havn ved Stensmark og spurgte: Hvem ejer så disse jorder? Dinesen 
måtte jo indrømme, at det var hans, hvortil kongen svarede: Ja, jeg tænkte 
jo nok, at det var dine, siden du så varmt interesserer dig for Sagen.

Den gamle havn, Åmundingen, ca. 1845, med havnefoged Sørensens hus, opført ca. 1845 
(nuværende Søgade nr. 24). Tæt bagved ses Gamle Batteri. Efter en tegning af E. Hartmann 
på grundlag af et udkast af maler V. Steen. 
NB. Tegningen er behæftet med flere fejl. I 1812 var den første egentlige havn anlagt. Den 
ses ikke på tegningen. Snøbelstuen mod vest blev først opført 1858, efter at det bagved 
liggende 2 etages pakhus var opført. Den burde altså ikke have været med på tegningen. 
Endelig er højen Gamle Batteri anbragt for tæt ved strandkanten. Det stod hvor nu nr. 16 
ligger, midt i Strandgades nordre husrække. 
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En ny havn påtænkes
12. maj 1868 gjorde havnekommissionen i en skrivelse til byrådet opmærk-
som på havnens utilfredsstillende beskaffenhed med hensyn til vanddybde 
og indsejlingsforhold, navnlig med østlig storm. Man udtalte ønskelighe-
den af, at det ved duelige teknikere måtte blive undersøgt, på hvilken måde 
der mest hensigtmæssig kunne tilvejebringes en forbedring i tilstanden.

Kommunalbestyrelsen erkendte sagens vigtighed og henvendte sig til 
indenrigsministeriet. Man fremhævede som en yderligere grund til den 
pågældende foranstaltning, at man derved forhåbentlig ville fremme en 
tilkytning af købstaden til jernbanenettet, hvortil byen synes at have et gyl-
digt krav formedelst sit kornrige opland og som det nærmeste forbindelses-
punkt med Sjælland som udskibningshavn.

Indenrigsministeriet svarede i marts næste år, at vandbygningsingeniør 
Bruhn med det første ville tage lokaliteterne i øjesyn, da han alligevel i 
andet ærinde skulle til Jylland. Imidlertid var der også i Grenå dannet

 En privat komité
til sagens fremme. Dens bestyrelse bestod af apoteker Hoffmeyer, konsul 
Kock, godsforvalter Lütken og et par andre af byens mere fremtrædende 
mænd. Man henvendte sig til ingeniør Obel, Århus, som udarbejdede teg-
ninger og overslag til et havneanlæg. Komitéen lod ligeledes trykke en 
brochure, hvori meddeltes en oversigt over havneforholdene. Man frem-
hævede, at der på hele den lange kyststrækning fra Frederikshavn til Hel-
genæs ikke var en eneste nødhavn. Ligeledes fremhævedes Grenå Havns 
tilgængelighed, selv i isvintre og sidst, men ikke mindst, den korte afstand 
til Sjælland. Denne brochure tilsendtes en række indflydelsesrige enkelt-
personer og institutioner, bl.a. Grosserersocietetets Komité i København, 

Det nye havneanlæg ved Grenå efter en tegning af Jul. Poulsen i Ill. Tidende den 4. marts 
1883. I Baggrunden ses Bavnhøj Mølle og Kalkværket ved Bredstrup Strand. Til højre ses 
Københavns damperen på vej ind i Havnen.
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som udtalte sig anbefalende om planen.
I juli 1869 kom så vandbygningsingeniør Bruhn hertil Grenå. Han på-

pegede adskillige ændringer i ingeniør Obels plan, som man fra statens 
side måtte anse for ønskelige.

Så begyndte årelange forhandlinger imellem havnekommissionen, by-
rådet, indenrigsministeriet og havneingeniør Obel. Først i vinteren 1873-
74 var der enighed og de endelige tegninger udarbejdet. Arbejdet blev ud-
budt i entreprise og overdroges i marts 1874 til arkitekt Hansen, Randers, 
for en sum af 157.500 rdl. = 315.000 kr. I betingelserne var bl.a. fastsat, at 
anlægget skulle være færdigt inden 1. juli 1876, altså i løbet af godt 2 år.  
En række sammenstødende uheld bevirkede imidlertid, at det varede 5½ år.

Arbejdet blev påbegyndt i foråret 1874 
men allerede d. 9. august 1875 døde arkitekt Hansen. Hans kautionist, en 
fabrikant Sørensen i København, fortsatte en tid med arbejdet. Men det 
gik ikke godt, og 27. januar 1876 meddelte han byrådet, at han måtte give 
op. Han hævdede, at limsten var et ubrageligt materiale, navnlig på den 
måde, som havnebygningen forudsatte. Han erklærede, at det var hans agt 
straks at standse arbejdet ved havnebygningen, hvis ikke byrådet indgik på 
overenskomst om brugen af andet Materiale. Da byrådet ikke kunne gå ind 
på nogen forandring, standsede fabrikant Sørensen arbejdet og lod sin kau-
tion på 20.000 kr. i stikken. Det er muligt, at han foruden den ovennævnte 
uenighed om materialet tillige er kommet til erkendelse af, at anlægget 
ikke kunne fuldføres for det akkorderede beløb.

Resten af arbejdet blev udbudt i en ny licitation, ved hvilken de lavest-
bydende var ingeniørkaptajn Asmussen og civilingeniør Clausen, som i for-
ening havde indgivet et samlet tilbud. Mønten var imidlertid forandret fra rdl. 
til kr., således at 1 rdl. var 2 kr. Deres tilbud lå på 194.000 kr. for udførelse 
af resten af arbejdet, og afleveringsterminen fastsattes til 1. september 1877. 

Året 1876 gik, og arbejdet skred kun småt fremad. Byrådet vedtog for 
at anspore entreprenørerne at tilbyde dem ekstra 20.000 kr. for rettidig le-
vering med et fradrag af en femtedel af summen for hver måned, der gik 
udover den fastsatte tid. Det hjalp ikke. I februar 1877 meddelte de, at tids-
fristen umuligt kunne overholdes, hvis ikke arbejdet skulle fremmes med 
så stor arbejdskraft og med sådanne priser på søsten, som akkordsummen 
umuliggjorde. Byrådet mente det formålstjenligt at løse entreprenørerne 
fra kontrakten. Garantisummen, som for deres vedkommende var 12.000 
kroner, var altså tabt.

For tredje gang stod man nu på bar bund. Byrådet vedtog selv at lade 
resten af arbejdet udføre uden at udbyde det i entreprise. Man antog omgå-
ende, allerede 3. marts, ingeniør Buchwald til at lede arbejdet mod et årligt 
honorar på 4.000 kr. med uopsigelighed fra begge sider i 2 år. 

Arbejdet fremmedes det mest mulige. Af skibslisten ses, at havnen sta-
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dig har kunnet besejles og at Københavner damperen Ydun gik i regelmæs-
sig fart mellem hovedstaden og Grenå en gang om ugen. Havnen har altså 
delvis været færdiggjort, således at partier af kajpladsen til stadighed har 
kunnet benyttes. Den endelige fuldførelse trak ud endnu et par år.

Havneudvidelsen færdig i 1879 
Sidst på sommeren 1879 var havneanlægget omsider fuldført. Apoteker 
Hoffmeyer foreslog i et lukket byrådsmøde, at byrådet skulle foranstalte 
en åbningshøjtidelighed i anledning af havnens fuldendelse, men forslaget 
forkastedes. Man nøjedes med at byrådet i umiddelbart førend byrådsmø-
det tirsdag den 18. september 1879 tog det nye anlæg i øjesyn. Meget øko-
nomisk, men lidet festligt!

Grenå Avis skriver 22. september 1879 om havnen: Ligesom byrådet 
visselig med tilfredshed kan betragte dette sit store værk, således glæder 
vor by sig over, at det er lykkedes at føre denne sag, som vi tør kalde en 
livssag til en heldig ende. Når der tages hensyn til, at havnen har kostet 
kommunen ½ million kr., så kan det nok med føje siges, at indsatsen for at 
nå målet har været stor for en by som Grenå.

Det er smukt at se den ny havn med sine lange moler, der består af pæle-
værk med limstenskerne og søstens dossering og med bølgeskærme på den 
yderste ende af nordre og østre mole, samt det ca. 4½ td. land store bassin, 
der har en dybde af 12 à 13 fod og 14 fod i havnemundingen. Det hele bærer 
umiskendelig vidnesbyrd om at være godt og solidt arbejde, skikket til at 
trodse Kattegats storme og bølgeslag. Det har vist nok også fornøjet vor bys 
beboere i afvigte vinter og sommer at se de store damp- og sejlskibe, hvoraf 
det største på 231 tons med 13½ fods dybtgående, gæste vor havn. Vi nærer 
det håb, at havnen, der selv under isforhold så at sige altid er tilgængelig, 
med tiden vil komme til sin ret og få såvel international som national betyd-
ning. Utvivlsomt er jo dog herfra den korteste søvej til Sjælland. 

Rids over Grenå Havn: Den lille havn fra 1812 (fra 1879 kun fiskerihavn). Den store havn 
fra 1870’erne (kun trafikhavn). Den sorte streg forestiller det gamle udløb af åen, som for-
andredes i 1851 ved at det sydligere gravedes. Den skraverede spidse trekant er øen.
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Sluttelig tror vi at kunne gøre regning på almindelig tilslutning, når vi 
udtaler en tak til de mænd, som har båret denne sag frem og med viljekraft og 
udholdenhed har forstået at overvinde de mange og store vanskeligheder og 
ulemper, som har været forbundet med arbejdets udførelse og fuldendelse.

Med havnens færdiggørelse var det sidste af 1870’ernes tre store foreta-
gender i Grenå bragt til afslutning. De to andre var jernbanen Grenå-Ran-
ders og Kolindsunds udtørring. De var alle imødeset med store forventnin-
ger, og bragte alle store økonomiske skuffelser. Men tilsammen betød de 
på mange måder indledningen til et nyt tidsafsnit for Grenå. 

Kong Chr. IX besøger Grenå Havn 9. september 1876
 Midt under havnebyggeriet, umiddelbart efter at Grenå-Randers jernbanen 
var taget i brug, fik Grenå besøg af hele kongefamilien, der var på gennem-
rejse til Viborg for at overvære genindvielsen af den helt ombyggede dom-
kirke. Selskabet bestod foruden kongeparret af kong Georg og dronning 
Olga af Grækenland, kronprins Frederik og kronprinsesse Louisa m.fl. An-
komsten til Grenå var fastsat til tidlig om morgenen lørdag 9. september 
af hensyn til rejsens fortsættelse til Viborg. Amtmanden, kammerherre Ro-
senørn fra Randers var kommet hertil dagen før for, som den første, at kun-
ne byde de høje herskaber velkommen. Kl. 6½ lørdag morgen sejlede han 
og Grenå havneudvalg med dampskibet Ydun kongeskibet Slesvig i møde, 
gik om bord og blev præsenteret for kongen og kronprinsen. De viste beg-
ge stor interesse for planerne til den nye havn, som de så tegninger til. Et 
par timer efter vendte begge skibe tilbage. Der var bygget en landgangs-
bro, og foran den var rejst et telt, udelukkende bygget af fiskeredskaber. 
Grenå Byråd og en del af omegnens honoratiores var mødt, amtmanden 
udbragte et leve for kongen, hvorefter de kongelige herskaber hilste på de 
tilstedeværende. Efter en hastig køretur gennem byen, ved hvis indkørsel 
der var rejst en æresport, og efter et besøg i kirken var byrådet vært ved 
en let frokost på Hotel Dagmar. Ved 12-tiden afrejste de kongelige herska-
ber til Viborg ad den nyindviede jernbane. Kongen lovede ved afskeden at 
komme igen, når havnen var færdig og skulle indvies. Det blev nu ikke til 
noget, da havnen, som nævnt, ingen officiel indvielse fik. Hjemrejsen fra 
Viborg til København foregik med jernbane *).

Havnebyggeriets økonomiske side
Havneanlægget i 1870’erne var oprindelig kalkuleret til en sum af 148.200 
rdl. eller i nutidsmønt 296.400 kr. Ved en samlet iicitationg i 1874 blev 
et tilbud fra arkitekt Hansen, Randers, på 315.000 kr. accepteret som det 

*) I Bind A II (jubilæumsskriftet) er givet en udførlig beskrivelse af kongebesøget, hvortil 
henvises.
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fordelagtigste. På grund af arkitekt Hansens hurtige død og de mange i det 
foregående omtalte uheld, ændringer og fejlberegninger, som påfulgte, var 
anlægssummen i 1877 løbet op til skønsmæssig at ville blive ca. 490.000 
kr., inden havnen var helt færdig.

Heraf havde kommunen ved lån selv skabet 323.624 kr. Der mangle-
de således en sum på ca. 166.000 kr. til havnens fuldførelse. I en meget 
udførlig indberetning af 4. august 1877 til indenrigsministeriet fremlagde 
byrådet en detailleret oversigt over hele havnebyggeriets forløb. Man var 
så optimistisk at ende med at betone, at man ikke søgte om at modtage de 
166.000 kr. som et tilskud fra statskassen, men kun som et 10-årigt rente- 
og afdragsfrit lån.

Man henviste dels til Grenå Havns store betydning for hele Kattegats-
sejlladsen som nødhavn og dels til, at staten havde støttet en lang række 
nærmere specificerede havnebyggerier af lignende art rundt i landet. Des-
uden anførtes som et plus, at den nyanlagte Randers-Grenå Jernbane var 
ført helt ud til Grenå Havn. Lånet på de 166.000 kr., rente- og afdragsfrit 
i 10 år, bevilgedes på finansloven for 1878-79. Havnen var fuldført i sep-
tember 1879.

Havnens benyttelse og dermed indtægterne blev imidlertid betydelig 
mindre, end man havde kalkuleret, og de årlige udgifter større. Antallet 
af handelsfartøjer, der anløb havnen, svarede ikke til forventningerne, og 
antallet af fiskefartøjer voksede først hen mod midten af 80’erne, men da 
til gengæld ret betydeligt. 

Antallet af afgiftspligtige skibe i Grenå Havn var:
1876 I alt  431 skibe hvoraf   62 fiskefartøjer
1878 -  501 - -  246 -
1880 -  687 - -  248 -
1882 -  599 - -  193 -
1884 -  881 - -  467 -
1885 - 1184 - -  781 -
1886 - 1310 - -  950 -
1889 - ?  - 1996 -
1891-98 - ? -  - ca. 1000 -

I 1888 havde man den skuffelse, at Det forenede Dampskibsselskab 
ophævede Englandsruten Grenå-Newcasle. Kommunen måtte hvert år yde 
et direkte tilskud på 4 à 6000 kr. til havnens Drift.

Ved udløbet af den fastsatte termín, altså i 1888, søgte byen om en ud-
sættelse på 15 år mod at begynde på forrentning og afbetaling. Det blev 
afslået, men der indrømmedes en 5 årig udsættelse, dog at renten for dette 
tidsrum skulle tilføres gælden.
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Efter den 15-årige periodes udløb i 1893
- skulle altså forrentning og afdrag af statslånet begynde. Det beløb, som 
byen skulle tilskyde til havnens kasse, ville derved komme op på over 
18.000 kr. om året. Kommunens samlede indtægt ved ligning på formue 
og lejlighed var i 1892 ca. 34.000 kr. Det vil altså sige, at fremtidig ville 
halvdelen af hele skatteindtægten medgå til at forrente havnens gæld. By-
rådet androg derfor under 26. juni 1892 meget frimodigt ministeriet om at 
foreslå rigsdagen helt at eftergive gælden. Dette blev dog afslået, men ved 
lov af 1. april 1893 blev der tilstået Grenå Havn rente- og afdragsfrihed på 
yderligere 10 år. 

Grenå går i 1906 på akkord med statskassen
I 1903 var den 25-årige periode gået, og afbetalingen på gælden til sta-
ten skulle begynde. Beløbet var pr. 31. marts 1904 vokset til 202. 910 kr. 
(d.v.s. 166.000 kr. + renter). Men byens pengeforhold havde ikke bedret 
sig. Efter indtrængende ansøgning fra byrådet og under henvisning til by-
ens vanskelige økonomiske forhold bevilgede rigsdagen foreløbig en hen-
stand med afbetalingen og nedsatte desuden renten til 3 pct. p.a. Men der 
nedsattes samtidig en kommission, som skulle optage en forhandling med 
Grenå Byråd om en endelig prdning. Kommissionen tilbød efter forhand-
ling med byrådet at indstille til finansudvalget, at gælden afgjordes ved, 
at Grenå straks skulle betale 80.000 kr. imod at få saldo kvittering på hele 
beløbet 202.910 kr. Grenå tog selvfølgelig med tak mod dette tilbud. Ved 
lov af 6. april 1906 vedtoges denne ordning. Byrådet søgte og fik et lån i 
Statsanstalten for Livsforslkring på 75.000 kr., som sammen med et direkte 
tilskud på 5.000 kr. fra byen indbetaltes til indenrigsministeriet til gældens 
endelige afgørelse.

Pr. 1. april 1907
var havnens restgæld i anledning af havnebygningen 1873-79 følgende:

1. Lån i Livsforsikringsanstalten (opr. 130.300)
 nu nedbragt til ........................................................   98.850 kr.
2. Lån i samme (opr. 75.000) nu 75.000 ,,
 Lån i Den danske Landmandsbank (opr. 46.000) ..    45.580 kr.
 I alt (opr. 251.300) ................................................. nu 219.430 kr.

Grenå havnebys grundlæggelse
Fra Arilds tid har det areal, hvorpå havnen ligger, været regnet for at tilhøre 
Grenå by, men rigtig nok på den måde, at det var et stykke af Bredstrup 
jorder. Det var derfor også matrikuleret som nr. 15 af Bredstrup by. Ved en 
højtidelig overenskomst af 27. oktober 1798 om skellet mellem Grenå og 
Bredstrup jorder i almindelighed, blev der også mellem Grenå og Bredstrup 
truffet aftale om jorderne ved stranden og om adgang dertil.
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Om Strandvejen
hedder det: 3) Uagtet den østen for grøften [d.v.s. Kejserbækken] beliggen-
de jord - som meldt er - herefter tilhører Bredstrup by, så skal dog Grenå 
købstads handlende og øvrige indvånere fremdeles som hidtil i alle måder 
uhindret beholde fri vej, kørsel, gang og fart lige fra Grenå bys østre port 
og til Grenå Skibshavn ved havet. Denne vej skal gå omtrent som den hidtil 
har gået, dog i mere lige retning, og være anordningsmæssig 12 al. bred 
med fornøden grøft på begge sider. Vedligeholdelsen af vejen fra skelgrøf-
ten af og til stranden bekostes af Grenå by og Bredstrup med proportions-
mæssig andel.

Om havnen og stranden
vedtoges: 4) Ligeså skal Grenå bys havn herefter - som hidtil - evindelig 
beholde og eje den plads ved havnens nordre side, som stedse har været 
anset for at være havnens lade- og losseplads, inden og uden for søeboerne 
eller pakhusene. Denne plads skal strække sig så langt norden for bemeldte 
søeboer eller pakhuse, som den nu er afpælet og er fastsat til strandbred-
den. Dog skal Bredstrup folk uforment have lov at benytte sig af denne 
plads til græsning for deres kreaturer, hvis noget græs vokser der. Dog for 
så vidt det kan ske uden i mindste måde at beskadige enten købmandsgods, 
materialier eller andet, som henlægges der.

5) Endelig skal det fremdeles og stedse være Grenå købstads samtlige 
borgere uforment (tilladt) at have fri fiskeri i stranden nord for havnen og 
at lande med våd og garn langs med strandbredden, desuden sammesteds 
at hente sand og tang. Bredstrup bys beboere har vedblivende samme ret.

Havnen indlemmes under Grenå
I 1874, efter at byens om-matrikulering var afsluttet, androg Grenå Byråd 
indenrigsministeriet om tilladelse til, at havnens grund også matrikuleres 
som en del af købstadens jorder. Uagtet ministeriet principielt var imod, at 
en kommune således bestod af flere adskilte stykker, imødekom man dog 
byrådets ønske, idet man anerkendte, at der forelå særlige grunde. Havnen 
matrikuleredes derfor nogle år efter som matr. nr. 56 af Grenå Markjorder 
og var dermed indlemmet under byen.

Havnebyens oprindelse
Omkring 1846 foretoges, som tidligere omtalt, en lille moleforlængelse og 
en stor opmudring af havnen. Det er fra den tid, at havnebyens oprindelse 
stammer. Indtil da havde der kun været de tidligere omtalte primitive søbo-
der, altså en slags pakhuse. Enkelte af de håndværkere, som havde arbejdet 
på havnen, og nogle få fiskere og skippere fra andre byer slog sig ned her. 
Men de måtte altså foreløbig enten købe hus eller leje sig ind oppe i byen, 
da der ingen beboelseshuse var ved havnen, uden havnefogdens, som var 
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opført ca. 1846. 
Imidlertid var det jo naturligt, at disse tilflyttere, som havde deres dag-

lige arbejde ved havnen, gerne ønskede at bo i dens nærmeste nærhed, og i 
1848-49 opførte seks af dem småhuse på den ganske nøgne og øde fælled 
nord for avnegaden, den nuværende Strandgade, som i parentes bemærket 
slet ikke var nogen gade, men kun nogle hjulspor. Det skete efter forudgå-
ende forhandling med havneudvalget.

Byggegrundene arvefæstes
Byen ønskede imidlertid ikke at sælge grundene, muligvis fordi man slet 
ikke havde nogen samlet plan over hele arealets anvendelse. Kommunal-
bestyrelsen vedtog derfor, at man kun ville udleje grundene på arvefæste, 
således at de pågældende lejede dem på livstid og med ret til at opføre og 
pantsætte bygningerne og lade dem gå i arv til deres efterkommere. Lige-
ledes med ret til at sælge dem og lade en ny ejer indtræde som arvefæster, 
men med udtrykkeligt forbehold af kommunalbestyrelsens godkendelse i 
hvert enkelt tilfælde. De seks første arvefæstebreve udfærdigedes i slutnin-
gen af 1849. Det første den 22., resten den 31. december. De har omtrent 
ens ordlyd. Det drejer sig om ejendommene Strandgade nr. 12, 14, 18, 20, 
22 og 24. Der var på det tidspunkt allerede opført huse på dem alle. Hav-
nens areal var dengang slet ikke opmålt og matrikuleret. Det var byens i 
øvrigt heller ikke. De første grunde, som afhændedes, benævntes simpelt-
hen som grundstykke nr. 1, 2, 3 o.s.v. Fæstebrevene har omtrent ens ordlyd:

Arvefæstebrev på grund nr. 3 ved havnen
Kommissionen for Grenå havnestykke væsen gjør vitterligt: at efter fore-
gående indstilling og høje vedkommende approbation overdrages herved 

Hessel Strandhus, som lå lige syd for åen over for nuværende Søgade nr. 24, ganske tæt ved 
den gamle bro. Formodentlig opført omkring år 1800. Nedrevet i 1930’erne. (Foto 1923).
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i fæste til skipper Christen Rasmussen af Grenå, for ham og hans arvin-
ger, til bygge- og haveplads ved Grenå Havn af den havnen dèr tilhørende 
grund, et stykke i længden 2,4 alen og i bredden til skjellet ved Bredstrup 
Mark ca. 40 alen, hvorpå han allerede har opført 7 fag grundmuret hus med 
stråtag, indrettet til beboelse, hvilken plads han og hans arvinger må bruge 
og beholde imod nøiagtigen at opfylde følgende indgåede betingelser:
1) At han holder sig den ham anviste og afpælede skjellinie efterrettelig 

og, hvis det forlanges, indhegner havepladsen forsvarlig uden udgift 
for havnen.

2) Han må ikke overdrage eller udleje huset og tilliggende til andre, el-
ler tage indsiddere deri, uden med havnekommissionens udtrykkelige 
samtykke.

3) Alle skatter og afgifter af huset og pladsen, som enten ere påbudne 
eller herefter påbydes, udreder brugeren uden udgift for havnen. 

4) Af formeldte hus og haveplads svares årlig fra 1.januar 1850 i afgift 
til Grenå havnekasse 8 rdl., siger otte rigsbankdaler i sølv, som beta-
les til Grenå havnekasse hvert års 11. december skadesløs i alle må-
der. Og udebliver brugeren af huset dermed længere end 14 dage efter 
forfaldstiden, saggives han derfor på lovlig måde og er underkastet 
den lovlige retsforfølgning efter Forordn. 5. januar 1828.

5) Foranmeldte årlige afgift til havnekassen skal bestandig være sikret i 
indbemeldte hus fremfor noget andet.

 Til bekræftelse under vore hænder og kommissionens segl samt fæ-
sterens underskrift i tvende vidners overværelse.

 Grenå Havnekommission, den 22. december 1849.
 Ågård. Kruse. S. M. jensen.
  E. Rasmussen.

Man lægger mærke til, at grunden mod nord går helt til skellet ved 
Bredstrup Mark, hvilken afstand ved disse parceller var hen mod 40 al. 
Det nævnte hus var grundmuret med stråtag. Alle de følgende var ligeledes 
stråtækte, men med en enkelt undtagelse opført af bindingsværk. Den årli-
ge fæsteafgift varierede fra 3½ til 8 rdl. efter grundens størrelse.

De ældste 6 huses beliggenhed 
De var alle bygget i året 1849, fik alle arvefæstebrev på grunden i decem-
ber samme år, var alle stråtækte og med en enkelt undtagelse opført af 
bindingsværk.

Strandgade nr. 24. Her lå det hus, som var opført af skipper Chr. Ras-
mussen (på grundstykket nr. 3). Bygningen tilhører nu skibsfører Fr. Niel-
sen, som i 1953 har ladet den helt ombygge.

Strandgade nr. 22. Opført af fisker Jørgen Hansen, (grundstykke nr. 4) 
herpå opført et hus på 2½ fag, sammenbygget med naboen mod øst. Nuvæ-
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rende ejer Willy Elkjær. Huset er ombygget. 
Strandgade nr. 20. Fisker A. Clemmensen. (grundstykke nr. 5). 2½ fag 

hus sammenbygget med foregående. ejes nu af J. Kildahl Sørensen.
Strandgade nr. 18. Opført af skipper A. Henriksen, (grundstykke nr. 6). 

Det var et 3 fags hus, som i 1859 afhændedes til skipper Ludvig Hilfling. 
Nu fisker Karl Sørensen.

NB. Strandgade nr. 16 var ubebygget. Her lå det gamle batteri fra eng-
lænderkrigens tid. Det var grundstykke nr. 13, som først i 1880 købtes af 
Hilfling. Her ligger nu Færgekroen. 

Strandgade nr. 14. På grundstykke nr. 7 opførte fornævnte Dabelsteen 
en 5 fags bygning, hvoraf han straks solgte de 2½ vestre fag til fisker Ma-
thias Andersen. Ejes nu af cyklehandler V. Jensen.

Strandgade nr 12. Grundstykke nr. 8, Resten af de 5 fag, beholdt Da-
belsteen selv en kort tid og solgte så disse 2½ østre fag til skibstvømrer 
Engelbrecht Ole Geisnæs. Ejes nu af  gartner Edv. Krogh.

Søgade nr.24. Foruden disse seks udstededes endvidere arvefæstebrev 
til havnefoged A. Sørensen, som allerede 3-4 år forinden, mens havneom-
bygningen stod på, havde ladet opføre et lidt større hus nede ved det gamle 
åløb. Det ejes nu af skipper Chr. Brink.

 22 20 18 16 14 12 10
Strandgades nordside, den ældste del af Grenå Havns bebyggelse, (fraregnet Søgade nr. 24). 
Nr. 22, 20, 18 samt 14 og 12 er opført i 1849. Ligeledes nr. 24, som ikke kan ses på billedet. 
(Foto ca. 1900. Stenders Forlag. Eneret). Personen er rebslager Hansen, Grenå.
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Disse 7 familier var altså havnebyens grundlæggere og første pionerer 
og har som sådanne et rimeligt krav på at blive mindet. Herpå følger så en 
kort gennemgang af

Havnens ældste bygninger
og deres beboere. D.v. . Strandgades nordside og nr. 1 i sydsiden. Desuden 
Søgade nr. 24 (den ældste havnefogedbolig) og Søgade nr. 10 (den tidligere 
havnearrest). De mange andre - lidt nyere ejendomme - er det af hensyn til 
sidetallet umuligt at medtage.
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Strandgade nr. 2
Matr. nr. 56 v.
I 1878 udstededes arvefæstebrev på den 
østligste grund i Havnegadens nordre hus-
række til havnefoged og førstelods Ole 
Geisnæs. Han var søn af skibstømrer En-
gelbrecht Ole Geisnæs fra Skagen, født 
1848 og var kommet hertil med forældrene 
i 1857. Efter konfirmationen kom han til 
søs, sejlede nogle år med toldkryds jagten 
og blev i begyndelsen af 1870’erne ansat 
som reservelods. Derefter i 1876 havnefo-
ged Hasses efterfølger som havnefoged og 
fast lods. Ved redningsstationens oprettelse 
blev Geisnæs opsynsmand for denne, se-
nere regnskabsfører for Assuranceforsik-
ringen for Fiskefartøjer.

Geisnæs var meget populær og en afholdt mand, hvis stoute sømands-
skikkelse var velkendt både i Grenå og på havnen. Efter Geisnæs, Død 7. 
juni 1911 ejede enkefru Geisnæs huset i en halv snes år. 1921 skøde til 
svigersønnen, fiskeeksportør Christian Jensen, som er den nuværende ejer.

Strandgade nr. 4
Matr. nr. 56.
Grunden blev - ligesom foregående - ikke be-
bygget straks ved Havnebyens opståen. Først 
i 1879 udstededes fra kommunen arvefæste-
brev på grundstykke nr. 14 til H. Mommes 
enke, hvorpå hun lod opføre et hus. Mette 
Marie Momme 1875-1910 havde været gift 
med skipper Hans Carstensen Momme. Han 
var af indvandret tysk slægt og havde nedsat 

Strandgades nordre side

O. Geisnæd, født i Skagen 1848, 
havnefoged i Grenå 1875-1910 †.

Skipper Hans Carstensen Momme, en af Havnebyens 
første nybyggere. Han druknede 1866,
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sig i Grenå kort efter at havnen var fuldført, omtrent samtidig med skipper 
Hilfling. Efter sigende havde disse to solide og dygtige skippere slået sig 
ned her på opfordring af købmand, senere vicekonsul C. J. Momme, som 
havde garanteret dem begge fragter nok, til at de kunne bosætte sig her. 
I 1866 forliste Hans Mommes skib, jagten Anna, og han selv druknede. 
Enken fik i 1873 borgerskab på værtshushold (med ret til keglebane og 
billard), men havde vist nok allerede i nogle år drevet en lille beværtning. 
Der findes i hvert fald i Grenå Avis 2. juni 1868 et avertissement om, at 
badevogn for damer nu er udlagt på havnens nordlige side og badehus for 
herrer på dens søndre. Prisen på èt bad er 12 sk. for damer og 10 sk. for her-
rer. Billetter fås hos enkemadam Momme ved Grenå Havn. Velyndere hjalp 
hende til i 1879 selv at lade et hus opføre og der at indrette en beværtning 
og købmandshandel i lidt mere tidssvarende former. Mdm. Momme, der 
var havnefoged Sørensens Datter, havde før sit ægteskab stået i forretning 
hjemme hos faderen. Efter enkefru Mommes død i 1904 overgik ejendom-
men til svigerdatteren Vilhelmine f. Michaelsen. Hun havde været gift med 
Hans Momme jun., som døde i en ung alder.

Fru Momme jun. solgte i 1906 ejendommen til bagermester Hornsleth 
i Grenå, hvis svigersøn Alfred Wichmann her oprettede en kolonial- og 
skibsprovianteringsforretning. 1919 skøde til skipper, fiskeeksportør Chr. 
Smed. 1951 skøde til A/S Grenå Andels-Svineslagteri, som her har oprettet 
et udsalg.

 14 12 10 8 6 4 2
Strandgade nr. 2. Geisnæs, nu Chr. Jensen. Nr. 4. fru Momme, nu A/S Grenå Andels-Svi-
neslagteri. Nr. 6. Skibstømrer J. Andersen, nu fru Poulsen. Nr. 8. Svend Johan Petersen, nu 
Th. Jensen. Nr. 10. Mathias Andersen, nu P. A. Pedersen. Nr. 12. J. F. Dabelsteen, nu Edv. 
Krogh. Nr. 14. Anders Eskildsen, nu Viggo Jensen. Foto 1956.
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Strandgade nr. 6
Matr. nr. 56 d.
Huset opført i 1889 af skibstømrer J. Andersen, der samme år havde fået 
arvefæsteskøde på grunden. I 1917 skøde fra Andersens enke til Alfred 
Wichmann. 1925 udlægsskøde til cigarhandler Harald Poulsen, hvis enke 
nu ejer huset.

Strandgade nr. 8
Matr. nr. 56 h
1891 arvefæsteskøde fra kommunen til fisker Svend Johan Petersen på 
grundstykket, hvorpå han opbyggede et hus. Efter hans og hustrus død gik 
huset over til svigersønnen, forretningsfører Bruun Rønn. I 1951 skøde fra 
Rønns døtre til Alb. Langholm. 1953 til Theodor Åge Jensen.

Strandgade nr. 10
Matr. nr. 56 ba
1858 arvefæstebrev på 
grundstykke nr. 9 til sø-
mand Anders Christensen 
Veje. Grunden overdrog 
han til den tidligere omtal-
te Johan Frederik Dabel-
steen, der herpå opførte et 
4 fags hus, som han i 1873 
solgte til fisker og kva-
seskipper Mathias Ander-
sen. Han døde 1902, 81 år 
gammel. Hans enke, Gjer-
trud Johansdatter, solgte 
1908 huset til sønnen lods 
Anders Andersen. 1912 skøde til Niels Carl Poulsen, som lod huset ned-
rive og opførte restaurationsbygningen. 1924 skøde til restauratør N. P. 
Hansen Broge. 1949 skøde til svigersønnen Ole Geisnæs Jensen. 1954 A. 
P. Pedersen.

Strandgade nr. 12
Matr. nr. 56 bu.
Den flere gange nævnte fisker og skipper Johan Frederik Dabelsteen var 
en af de første, vistnok den allerførste af de udenbys fiskere og skippere, 
som flyttede til Grenå, da havneudvidelsen stod på, og da der endnu ingen 
bygninger fandtes. Han købte et lille hus på Østergade oppe i byen, men 
solgte det efter et par års forløb og fik arvefæstebrev på grundstykke nr. 
8 ved havnen, hvor han opførte et lille 5 fags hus. Han delte det straks, 

Fisker Mathias Andersen og hustru Gjertrud, som i 
1849 købte det nyopførte hus, Strandgade nu nr. 10. 
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beholdt selv den østre del, men forlod få år efter byen og flyttede til Kø-
benhavn. 1852 skøde til skipper Jens Peter Jensen af Frederikshavn, som 
i 1859 afhændede det til skibstømrer Engelbrecht Ole Geisnæs, der kom 
hertil fra Skagen. De 400 rdl., som huset kostede, lånte han af den i Grenå 
Bys Historie mange gange omtalte ejendomshandler og gårdejer Niels 
Nielsen Væver, som i øvrigt havde penge stående i adskillige af havnens 
ældste huse. Efter Engelbrecht Geisnæs og hustrus død skøde i 1877 til 
Henrik Nielsen fra Skagen. 1885 skøde til Søren Andersen, altid kaldet 
Over Anders. 1897 skøde til Chr. Ole Thomsen. 1901 Vilhelm Jacobsen. 
1914 grønthandler Chr. Jacobsen. Efter hans død fik hans nevø, grønthand-
ler Niels Johnsen skøde på ejendommen, som han straks nedrev og genop-
byggede. 1952 gartner Edv. Krogh.

Strandoade nr. 14
Matr. nr. 56 aq.
Oprindelig samhørende med foregående, opført i 1848 eller 1849 af Da-
belsteen, og af ham delt i 2 dele, hvoraf han en lille tid beholdt denne, som 
så efter et mellemled i 1858 solgtes til Anders Eskildsen. Han kom hertil 
fra Anholt, hvor han i mange år havde været fyrpasser på Anholt Fyr, men 
slog sig nu ned her som skipper og fisker. Han druknede i februar 1866. 
Avisen skriver: En båd fra Grenå Havn, der havde været ude på fiskeri, 

Strandgade nr. 14 og 12, som byggedes i 1849 af fisker J. F. Dabelsteen. Han beholdt selv 
en kort tid de østre 2½ fag, nu nr. 12 (grønthandler N. Johnsen), og frasolgte de vestre 2½ 
fag, nu nr. 14, til Mathias Andersen, denne i 1858 til Anders Eskildsen, (nu cyklehandler 
Viggo Jensen). (Foto ca. 1930).
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blev på tilbagevejen overfaldet af en styrtesø. Af de tre ombordværende 
reddedes de to, medens bådens ejer, en gammel mand ved navn Anders 
Eskildsen omkom i bølgerne. Hans lig blev senere fundet og begravet på 
Grenå Kirkegård. Avisen tilføjer: Anders Eskildsen efterlader sig en ung 
kone og 2 børn, hvoraf det ene kun er ¾ år gammelt, i meget trange kår. 
Bidrag til hjælp modtages af bladet. And. Eskildsens enke ægtede i 1873 
fisker Chr. Larsen, som senere i en lang række år var havnens ppsynsmand. 
Han skildres af alle som en i en sjælden grad pålidelig og pligtopfyldende 
Mand. 1905 skøde til sønnen, skomager Georg Larsen. 1926 P. Jacobsen. 
1944 restauratør Chr.Jensen. 1944 cyklehandler Viggo Jensen. Mellem det-
te hus og næste lå det i Englænderkrigen opførte Gamle Batteri. Det var 
en foreløbig ubebygget grund, hvorover der var almindelig færdsel. Den 
købtes senere af naboen i nr. 18 og vil blive omtalt der.

Strandgade nr. 18
Herpå udstededesi 1849 arvefæstebrev til Fisker, senere skipper Anders 
Henriksen, som allerede havde ladet opføre et bindingsværkshus sammen-
bygget med naboen mod vest. Anders Henriksen var oprindelig fisker, men. 
tog 1863 borgerskab som sætteskipper og tituleredes altid som Skipper 
Henriksen for at skelne ham fra broderen Bette Henrik, der var fisker og 
boede længere mod vest. Anders Henriksen var kaptajn for hofjægermester 
E. v. Benzon, som ejede en slup Tumleren. Med den foretog han om som-
meren lange sørejser til fjerne, fremmede lande. 24. maj 1859 indeholder 
skibslisten f.eks.: Udklareret slup Tumleren kaptajn A. Henriksen i lyst-

Skipper A. Henriksen og hustru, som byggede Strandgade nr. 18.



878

fart“. Hofjægermesteren må have sat stor pris på sin skipper, eftersom han 
i oktober 1863 udstedede gavebrev til Henriksen på sluppen. Han købte sig 
så et nyt og større fartøj, en to-mastet foranagter-skonnert, som fik navnet 
Tumleren II. Også på den var Henriksen kort tid skipper, men efterfulgtes 
af kaptajn F. H. Menne fra Flensborg. Efter en række års forløb blev også 
dette skib for småt for hofjægermesteren, og på skibsbygger Benzons værft 
i Nykøbing F. bestilte han et endnu større fartøj, Tumleren III. Med dette 
foretog han sine sidste og længste sørejser bl.a. til Sydamerika op ad Ama-
zon floden ind til midten af Brasilien. Det er dette skib, som er afbildet på 
et stort maleri, udført i 1884 af marinemaler A. Riis Carstensen. Det blev 
efter Benzons død af hans arving, søsteren Albertine v. Benzon, i 1901 
skænket til Grenå by og er ophængt i byrådssalen.

I 1857 solgte skipper Henriksen huset til værtshusholder Friederich Ho-
nig. Han indrettede beværtning, men døde allerede 1859 (75 år gammel). 
Huset afhændedes til skipper Ludvig Hilfling, som stammede fra Norge, 
men kom hertil fra Bandholm. Hilflings galease hed Dortheas Minde. Med 
den sejlede han til stadighcd med fragt for konsul Momme, der satte stor 
pris på den pålidelige og dygtige skipper. Den lille købmandshandel og 
beværtningen, som Honig havde indrettet, passede Hilflings hustru, der var 
meget yngre end manden. Købmandsvarerne leveredes dem fra Momme. 
De var afvejet i poser, parat til at stille op på hylderne, og det var selvføl-
gelig kun de mest gangbare ting. I 1883 døde Hilfling. Enken, Caroline 

Hofjægermester E. v. Benzons lystfartøj Tumleren, liggende ved nordkajen i Grenå Havn, 
Malet af marinemaleren A. Riis Carstensen. 1884. Nu i byrådssalen i Grenå. 
Skænket af E. v. Benzons Arvinger. (Foto: Øvlesen).
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Marie f. Michaelsen, fortsatte en lang 
årrække beværtning og handel med sin 
niece Vilhelmine Michaelsen til hjælp. 
Madam Hilflings beværtning var lige-
som Madam Mommes uløselig knyttet 
til havnebilledet indtil hen mod århund-
redeskiftet. Begge disse kvinder mag-
tede den ikke helt lette opgave ved en 
rolig og behersket optræden at sætte sig 
i respekt og at holde orden i det ofte ret 
brogede selskab. Gik det over stregen, 
blev havnefogden, der fungerede som 
havnepoliti, tilkaldt, og de urolige ele-
menter indsattes i havnearresten, der lå 
i Søgade, og som står endnu i omdannet 
skikkelse.

Om søndag eftermiddag var det 
meget almindeligt, at de jævne borge-
re oppe fra Grenå by gjorde en tur til 

havnen. Der drak man så kaffe enten hos mdm. Momme eller hos mdm. 
Hilfling. Turen foregik selvfølgelig til fods. Fatter og mMutter med barne-
vognen, hvori den mindste af rollingerne havde plads, den næstmindste red 
på fatters skuldre, Resten tumlede sig frit efter behag. Anden befordring 
kendtes ikke og savnedes ikke heller. Når kaffen var drukket, så man sig 
lidt om på havnen, og så gik turen atter hjemad. Så var den søndag efter-
middag tilbragt på en beskeden, men alligevel fornøjelig måde. Huset ejes 
nu af fisker Karl Sørensen.

’
Strandgade nr. 16
Gamle Batteri
Imellem nr. 14 og nr. 18 lå, som tidligere nævnt, en temmelig stor åben 
plads. Den strakte sig fra gaden 75 al. mod nord, med en bredde langs 
gaden på 14 al. På den lå stadig en jordhøj, som benævntes Batteriet el-
ler Gamle Batteri. På dette jordstykke erhvervede Hilflling arvefæstebrev 
i 1880. Højen var en rest af det i Englænderkrigen opførte batteri, som 
var forsynet med kanoner for søforsvarets skyld. Nogle af kanonerne blev 
stående i mange år, efter at krigen var forbi, og nedsattes senere som for-
tøjningspæle for både i den gamle havn ved åen ud for Søgade nr. 24 (Mad-
sens Beværtning). Der stod de til henmod år 1900. Gamle Batteri var i 
tidens løb blevet lavere og lavere, fordi folk hentede jord til deres haver dèr. 

Madam Caroline Marie Hilfling, 
død 2. november 1892.
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I 1892 døde mdm. Hilfling. Hendes arving, søsterdatteren frk. Vilhelmine 
Michaelsen, giftede sig med Hans Momme jun. I 1897 opførte de på Gl. 
Batteri’s grund en bygning, oprindelig i en etage. Herhen flyttedes restau-
rationen. Den solgtes i 1903 til J. A. Bilde, af ham i 1912 til Sofus Sørensen 
og efter en række hurtigt skiftende ejere i 1933 udlægsskøde til Jens Chr. 
Jensen, populært kaldet Vogter, fordi han stammede fra Vogterhuset ved 
baneoverskæringen ved Havnevejen. Ejendommen var i tidens løb forhø-
jet med en etage og fik i Jensens tid navnet Vogterhuset. I 1947 skøde til 
restauratør Oskar Thomsen, som moderniserede virksomheden og gav den 
navnet Færgekroen.

Strandgade nr. 20
Matr. nr. 56 z
Her var allerede i 1846 opført et hus på 5 fag af fisker Jørgen Hansen. Det 
har altså været det første hus på Strandgade og bygget samtidig med hav-
nefoged Sørensens på Søgade. Dog fik han først brev på grunden i 1849 
samtidig med de andre ældste nybyggere. Allerede i 1847 havde han delt 
huset i 2 halvdele hver på 2½ fag. Han beholdt selv den vestre og solgte 
den østre - altså nuværende nr. 20 til fisker Andreas Clemmensen Jensen. 
Huset var ligesom de andre af bindingsværk med stråtag og sammenbygget 
med naboen i nr. 18, skipper Henriksen.

Clemmensen var kommet hertil fra Fladstrand (Frederikshavn) og med-

 18 16
Gaestgiveri ved Hilflings enke, Strandgade nr, 18. Personerne ved døren er Hans Mom-
me, gift med Hilflings niece og Arving, Vilhelmine Michaelsen. Manden med krykkerne er 
Christian Jacobsen. Bag ved Plankeværket ligger resterne af Gamle Batteri med flagstang 
og Keglebane. Her er nu Færgekroen opført. (Foto ca. 1895).
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bragte en lille dæksbåd, hvormed han oprindelig sejlede i fragtfart. Han blev 
senere fisker, men aldrig nogen videre ihærdig, og holdt op med fiskeriet i 
en forholdsvis ung alder. Han tjente til sit sparsomme udkomme ved småbe-
skæftigelser. Navnlig gik han daglig posttur til byen med og efter småpak-
ker og breve. I Grenå Avis averterede postmester Skjerbek i begyndelsen af 
1870’erne: Fodpost til havnen. Som sådan kan antages en ung mand. Jeg 
mindes ikke at have hørt, at nogen ung mand nogensinde har meldt sig eller 
været antaget. Derimod er det en kendsgerning, at Clemmensen i en lille 
menneskealder, helt fra 70’erne til langt hen i 90’erne gik post fra og til hav-
nen. Om Clemmensen, der var en af Havnebyens mest kendte skikkelser, har 
en af datidens beboere fortalt en del småtræk, som er gengivet heri i bogen. 
Den lille kvist på huset blev sat på, da sønnen, den senere skibsfører Laurits 
Andreasen, en vinter boede hjemme og læste til  styrmandseksamen.

Både Clemmensen og hans hustru døde i 1896, henholdsvis i marts og 
oktober, efter at have ejet og beboet det lille hus i næsten 50 år. Sønnen 
solgte det i 1897 til Niels Nielsen. Denne i 1904 til Peter Bergmann Jensen. 
- 1910 fru  Momme. -1932 fru Mette Nielsen (Tatol). - 1941 Hans Press, og 
endelig i 1948 fiskepakker Jens Kildahl Sørensen.

Strandgade nr. 22
Matr. nr. 56 ay.
Huset her er altså de vestre 2½ Fag af den bygning, som i 1846 opførtes 
af fisker Jørgen Hansen, og som han selv beholdt efter at have frasolgt 

 22 20 18 16 14 12 10
Strandgades nordside. Nr. 22 opført 1849 af fisker Jørgen Hansen, men ombygget. Nr. 20 
fisker A. Clemmensen, nu Kildahl Sørensen. Nr. 18 skipper A. Henriksen, senere Hilfling, 
nu Karl Sørensen. Nr. 16 her lå Gl. Batteri, nu Færgekroen. Nr. 14 Anders Eskildsen, nu V. 
Jensen. Nr. 12 skibstømrer E. Geisnæs, indtil 1952 Johnsen. Nr 10, indtil 1949 N. Broge. 
(Foto 1956).
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den østre halvdel til Clemmensen. I 1858 skøde til Matros Jacob Andreas 
Jørgensen Dyhr. Han var gift med Jensine Marie Skjødt, vist nok datter af 
den flere gange nævnte skipper Skjødt. Efter Dyhrs død i 1875 ejedes huset 
i mange år af enken. Det gik efter hendes død i 1908 i arv til deres eneste 
barn, datteren Jensthilde Dyhr gift med dykker Christensen. Thilde Dyhr, 
som hun altid kaldtes, solgte samme år huset til kulformand H. P. Jensen 
(Kul Jensen), efter hvis død i 1926 først hans enke, senere fra 1941 deres 
datter frk. Christine Jensen ejede huset. 1954 skøde til Willy Elkjær.

Strandgade nr. 24
Matr. nr. 56 df
I 1848 opførtes her af skipper Chr. Rasmussen et 7 fags hus i stil med 
de foregående, ældste huse, men i modsætning til disse med grundmur. 
Rasmussen havde ligesom flere af de foregående boet i Grenå by i nogle 
år. Han benævnes lods og skipper, da han i 1858 solgte huset til sin søn 
Rasmus Christensen, men forbeholder sig og hustru den østre lejlighed på 
livstid. Ligesom ved adskillige af de andre af havnens første nybyggere 
havde også her Niels Væver finansieret byggeriet og havde penge stående 
med pant i huset. 1859 skøde fra R. Christensen til fisker Mads Larsen. 
1897 skøde til svigersønnen, fisker Jens Iver Hansen, som var ejer i 50 år 
og døde april 1947. Nuværende ejer, skibsfører, stenfisker Frederik Niel-
sen, som i 1954 nedbrød stedet og opførte et nyt.

 24 22 20 18 
Strandgades nordside. Nr. 24, opført af skipper Chr. Rasmussen, nu skibsfører Fr. Nielsen 
(ombygget). Så følger Gyden. - Nr. 22 Jørgen Hansen (ombygget), nu Willy Elkjær. Nr. 20 
A. Clemmensen, nu Kildahl Sørensen. - Nr. 18 Hilfling, nu Karl Sørensen. (Foto ca. 1935).
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Strandgade nr. 26
Matr. nr. 56 ch
I 1850 opførte skibstømrer Lars Madsen Jepsen på en arvefæstet grund 
med 24 al. facade til vejen et 5 fags hus, bindingsværk og stråtag. Både han 
og hustru døde et par år efter, og ved auktionsretsskøde af 1855 overtoges 
huset af pantehaveren Niels Nielsen Væver, som straks delte det i 2 dele, 
hver på 2½ Fag. Det østre, altså nuværende nr. 26, solgtes til fisker Henrik 
Andreasen, broder til skipper A. Andreasen, og kaldet Bette Henrik. Han 
døde tidligt, og hustruen Rosalie overlevede ham i mange år. Efter hendes 
død solgtes huset 1916 til fisker Marius Jensen. 1920 skøde til fisker Jens 
Christian Christensen. 1946 skøde til hans søn, skomager Johan Christen-
sen. 

Strandgade nr. 28
Matr. nr. 56 cr.
Huset var den vestre halvdel af det af skibstømrer Lars Jepsen i 1850 op-
førte hus, som efter hans død i 1855 solgtes til Niels Væver, der delte huset. 
Den vestre halvdel solgte han til skibsfører Hans Henrik Hasse. Hans jagt 
hed Cathrine. Hasse blev senere førstelods og efter havnefoged A. Søren-
sens død i 1862 dennes efterfølger som havnefoged. Hasse døde allerede 
19. november 75. Hans enke Anna født Meyer overlevede ham i en lang 
række år. Efter hendes død 1. marts 1898 solgte arvingerne huset til køb-
mand C. F. Ehrenreich, som var svigersøn og medarving. - 1908 arveud-
lægsskøde til dennes datter Astrid Ehrenreich, som var malerinde og boede 
i Paris, men benyttede det som sommerbolig. 1922 solgte frk. Ehrenreich 
huset til skomager Johan Zebitz. I 1935 efter dennes død fra arvingerne til 
A. M. Balle.

 28 26 24 22 20 18 16
Strandgades nordside, den ældste og oprindelige del af havnens bebyggelse, opført i 1849-
50. (Foto 1944).
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Strandgade nr. 1
Matr. br. 56 c
Vi går så over til Strandgades søndre side ud mod nuværende Havneplads. 
I Byrådsmødet 7. juli 1887 forelå et andragende fra kontorist M. Mad-
sen, formodentlig den samme, som senere etablerede sig som købmand i 
Strandgade nr. 3. Det gik ud på køb eller arvefæste af et bestemt grundstyk-

Strandgades sydside længst mod vest ca. 1910. Man ser et par huse: Nr. 15, 17, 19 og 21. 
På modsatte side ses den gamle Toldbod, samt forsiden af det ældste redningsbådshus på 
hjørnet af Kalkværksvej. Her ligger nu. 34.

I midten Strandgade. Til venstre nr. 1, gæstgiver Johansens Restauration med fortovsserve-
ring. Til højre nr. 2, havnefoged O. Geisnæs hus. Den følgende lille bygning er havnefog-
dens gedestald. Her bor nu frisøren. Nr. 4 er madam Mommes Beværtning. (Foto ca. 1900).
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ke på gadens sydside. Byrådet anmodede havneudvalget om, inden nær-
mere beslutning blev truffet, da at fremkomme med en sammenhængende 
plan med hensyn til bebyggelse af terrainet mellem den nuværende vej ved 
den opfyldte gamle havn og den projekterede nye vej ved havnen.

Det fremgår, at det drejer sig om arealet imellem nuværende Søgade og 
Strandgade. Med den nuværende vej ved den opfyldte gamle havn menes 
uden tvivl den nordlige del af nuværende Søgade, som fra de ældste tider 
og indtil hen mod 1850 har været den eneste vej ved havnen og gik direkte 
langs åens oprindelige udløb. Endvidere viser udtrykket den opfyldte gam-
le havn, at det må have været (sandsynligvis ganske kort) før 1887, at dette 
ældste åløb er blev opfyldt og derved forenet med Øen til byggegrundene 
syd for Søgade. Med den projekterede vej menes uden tvivl nuværende 
Strandgade. Af meget gamle, længst afdøde folks udtalelser fremgår klart, 
at dengang man omkring 1850 begyndte at bygge de første huse, lå de inde 
på den øde fælled, hvor der ikke var nogen egentlig vej, selv om man hen 
i 60’erne begyndte at kalde det Havnegade. Strandgade er altså først ved 
denne tid blevet en virkelig vej. Officielt en forlængelse af amtsvejen til 
havnen, således at Grenå by vederlagsfrit afgav jorden og deltog i anlægs-
udgifterne sammen med amtet. (Se byrådsforhandlingerne 18. november 
1886, 21. juli og 6. oktober 1887).

Efter dette sidespring vender vi tilbage til udgangspunktet. Fiskeeks-
portør M. Madsen fik 1888 arvefæsteskøde på matr. nr. 560 og har formo-
dentlig straks ladet huset opføre med facade ud mod havnen og gavl mod 
Strandgade. I 1890 solgte Madsen huset til Aug. J. Johansen. Han var født 
1843, havde sejlet som sømand på langfart, til han var op i tyverne, havde 
en del af tiden været hovmester om bord og etablerede sig nu som, fiske-
eksportør ved Grenå Havn. Han giftede sig med snedker Wodstrups enke, 
der en tid havde været jordemoder og var en særdeles dygtig og praktisk 
kvinde. De indrettede i 1890’erne en restauration i et par af stuerne ud mod 

Strandgade med de to hjørneejendomme nr. 1 og 2 i forgrunden. Modstykke til foregående. 
(Foto 1956).
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havnen. Den stod nærmest under fruens ledelse, medens Johansen fortsatte 
som fiskeeksportør. Restaurationen blev snart havnens fineste, og søgtes 
efterhånden af mange gæster fra byen. Der indrettedes en keglebane, og Jo-
hansens Beværtning blev et meget anset og yndet udflugtssted for Selska-
ber fra Grenå by, især efter at kaperkørselen var kommet i gang hen mod 
århundredeskiftet. Også badeanstalterne, både den uden for nordre mole 
for damer og den ved sydmolen for herrer, overtoges af Johansen. I 1913 
døde fruen og 19. maj 1915 Johansen. De havde ingen børn. Ejendommen 
solgtes straks til fiskeeksportør A. P. Kirk. Han lod i 1917 bygningen udvi-
de, dels ved at sætte en etage på dens nordre halvdel, dels ved tilbygning af 
en fløj langs Strandgade. I hjørnet indrettedes butik.

A. P. Kirk kom hertil fra Jegindø som fiskeeksportør. Han blev i 1909 
bestyrer af Grenå Havns Brugsforening. 1913-21 medlem af Grenå Byråd 
valgt som havnens repræsentant på Venstres liste. Kirk var i byrådet en god 
repræsentant for havnen og fiskeriet netop i en periode, hvor havnesagen 
stadig var på dagsordenen. Han var medlem af søretten i 25 år. Efter A. 
P. Kirks død 1946 overtog sønnen, fiskeeksportør og lioskejer Peter Kirk 
1947 ejendommen.

De fleste af bygningerne på Strandgades sydside er af forholdsvis ny-

Fra gæstgiver Johansens hjørne på Havnepladsen og Strandgade omkring 1900. (Her ligger 
nu P. Kirks Kiosk og Cigarhandel). 
Personerne er fra venstre: Sagfører A. Andersen, herredsfuldmægtig C. Faber, havnefoged 
O. Geisnæs, manufakturhandler A. Quist og gæst giver Johansen.
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ere oprindelse og må - af 
hensyn til bogens sidetal - 

overspringes. Vi går derfor over til havnens ældste bygning.

Søgade nr. 24
Matr. nr. 56 bx
Den ældste del af bygningen nærmest ved Strandstræde er opført 1846 
af havnefoged Anders Sørensen, hvis navn er nævnt på adskillige steder i 
det foregående. Han var født 1789 og oprindelig skipper, men nedsatte sig 
efter sit ægteskab med toldinspektør Starcks datter som købmand på Øster-
gade i Grenå. Han blev havnefoged i 1828, selvfølgelig vedvarende med 

Strandgade ca. 1905. R. Jacob-
sens Kapervogn, som fra århund-
redskiftet og fremefter besørgede 
forbindelsen med havnen, indtil 
havnebilen kom. Personerne fra 
højre: Mægler P. Nielsen, urma-
ger S. Ring, tobakshandler Emil 
Petersen. I vognen med den hvi-
de kasket, skomagermester Carl 
Seelen.

2 af Havnebyens ældste huse. I forgrunden nuværende Søgade nr. 24, opført ca. 1845 af 
havnefoged Sørensen og indrettet til købmandshandel og beværtning. I baggrunden pakhu-
set i to etager, opført 1849,1igeledes af Sørensen, dog i forening med købmand O. B. Kruse. 
Personerne i forgrunden er Ole Thomsen med familie og venner. 
Her stiftedes havnens N. I. O. G. T. (Foto ca. 1895).
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bopæl i byen. Hustruen døde i 1839, og havnefogden indgik nyt ægteskab 
med Marie Cathrine Augustinus.

I 1845 solgte Sørensen købmandsgården og flyttede til havnen, hvor der 
nu, takket være den forbedrede havn og flere anløbende fartøjer, var forret-
ningsmuligheder. Han opførte - som den første - en virkelig bygning. Hidtil 
havde det kun været træskure. Huset var på 30 al. længde, bindingsværk og 
oprindelig med stråtag, som dog efter få års forløb ombyttedes med tegl. 
Der var 16 fag hus og en stor kvist på 6 fag på midten. Her oprettede han 
en beværtning og købmandshandel.

I kompagni med sin slægtning, købmand O. B. Kruse, lod han i 1849, 
nord for stuehuset opføre et 2 etages, grundmuret pakhus. I den vestre ende 
tilbyggedes senere en lille bindingsværks tilbygning, den tidligere omtal-
te Snøbelstue, som søgtes af det jævnere publikum. I midten af 50’erne 
udlejede havnefogeden forretningen til sin søn, Carl Hartmann Sørensen, 
der oprindelig var manufakturhandler, og flyttede selv til et hus lidt oppe 
ad Havnevejen på Gl. Sogns grund. Sønnen døde i en meget ung alder, og 
beværtningen udlejedes i 1866 til Hans B. Bonke. Han havde været møller 
i Vistoft på Mols. Møllen brændte, og Bonke flyttede til Treå Mølle, der-
efter til Grenå Havn som gæstgiver og købmand. I 1868 overtog han Gl. 
Gæstgivergård på Storegade. Ejerne udlejede så forretningen ved havnen 
til Mathias Stykkekusk Madsen. 

Havnefoged Sørensen var imidlertid død i 1862. Hans anden hustru 
overlevede ham i mange år og var således i fællesskab med O. B. Kruses 
enke ejer af ejendommen med det tilhørende store pakhus. Det hele solgtes 
i 1879 til kejeren, den førnævnte M. Madsen, som drev forretningen endnu 
i 10 år og døde i 1889. Dermed var beværtningens dage forbi. Den næste 
ejer, købmand Chr. Hansen fra Lillegade 4 i Grenå, nedlagde beværtningen 

Nutidsbillede af Søgade 24 og to-etagen Strandgade nr. 2. Modstykke til foregående.
(Foto 1956).
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og drev kun kolonialhandel. Han flytte-
de få år efter til Strandgade nr. 3, hvor 
han overtog Madsens forretning og for-
blev resten af sin tid. Han blev en meget 
anset og velanskrevet mand blandt hav-
nens fiskerbefolkning. I 1895 skøde på 
Søgade nr. 24 til 

Chr. Ole Thomsen. Han var født 
i Skagen 1843 og blev fisker og med-
lem af redningsvæsenet. I 7 År var han 
som sådan kollega med den kendte, af 

Holger Drachmann udødeliggjorte, Lars Kruse. Efter nogle års ophold i 
Ålborg kom Ole Thomsen omkring 1887 til Grenå Havn. Her blev han 
fører af den første virkelige redningsbåd N. C. David, som var indsat på 
privat initiativ, og senere af den båd, som staten anskaffede. Ved en meget 
vanskelig redningsdåd ved Rugård Strand i 1902 kæntrede redningsbåden. 
Alle blev reddede, men Ole Thomsen fik varig mén af ulykken. Hans syn 
tog skade, således at han efterhånden næsten blev blind. Han måtte opgive 
fiskeriet og ernærede sig en tid som fiskehandler. Hans sidste tid kunne han 
omtrent intet foretage sig.

Ole Thomsen havde fra sin ungdom været ivrig afholdsmand og med-
lem af N. I. O. G. T. I den tidligere beværtningsbygning oprettede han en 
Good Templar Loge, hvis første bestyrer var Peder Istrup. I logens lokale 
stiftedes i øvrigt 1. december 1895 en af havnens betydeligste sammen-
slutninger, nemlig Grenå Fiskeriforening, som senere vil blive nærmere 
omtalt. Ole Thomsen døde 22. januar 1923.

Ejendommen Søgade nr. 24 havde han i 1913 solgt til A. Bilde, som 
senere blev ejer af Badehotellet. Han delte i 1916 bygningskomplekset i 2 
dele og solgte forhuset til skipper Chr. Andersen Brink, som er den nuvæ-
rende ejer.

Den 2-etages bagbygning (nu Strandstræde nr. 2), som oprindelig var 
bygget til kornmagasin og pakhus af havnefoged Sørensen og købmand 
O. B. Kruse med lige andel, og som havde fulgt købmandshandelen, blev 
nu omdannet til beboelseslejligheder og solgtes i 1916 af A. Bilde til den 
nuværende ejer, fisker Chr. Nis Hansen.

Ole Thomsen i mange år formand for Havnens 
Redningsvæsen.
Født 1843, død  1923.
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Søgade (uden nr.) mellem 10 og 12
Matr. nr. 56 cb
Halvvejs skjult bag Søgade nr. 12 (og selv hørende til Strandgade 15) lig-
ger endnu en 2-etages bygning. Det er også en af havnens allerældste huse, 
men rigtignok i noget restaureret skikkelse og med smukke vedbendhæng-
te mure. Bygningen er oprindelig opført som et 2-etages pakhus i lighed 
med det nys nævnte Strandstræde nr. 2.

I 1855 fik konsul, købmand N. L. Kock arvefæste på grunden, hvorpå 
han allerede i forvejen havde ladet opføre en 2-etages bygning i grundmur 
og med tegltag i 14 fag. Årlig lejeafgift af grunden 10 rdl. Konsul Kock 
er udførlig omtalt Lillegade mr. 39. Han var en af 50’ernes allerbetyde-
ligste og mest initiativrige købmænd, men ramtes alvorligt af den store 
pengekrise i 1857. Imidlertid stod han endnu på dette tidspunkt på mag-
tens tinde, med stor import og eksport, og havde selvfølgelig brug for stor 
pakhusplads ved havnen. I begyndelsen af 60’erne måtte Kock realisere 
sin købmandsgård og de fleste af sine faste ejendomme. Havnepakhuset 
solgte han i 1867 til en af byens unge købmand R. M. Harboe, Storegade 
13 (nu købmand Bager). Harboe forlod efter en halv snes års forløb Grenå 
og forpagtede sin forretning og sine ejendomme ud - altså også pakhuset - 
men det hed stadig både i folkemunde og officielt Harboes Pakhus. I 1897 
solgte Harboe det til Chr. Hansen, der havde haft købmandshandel på Lil-
legade, men nu flyttede til havnen. Fra Hansen skøde til skomager og ejen-

Søgade. I forgrunden til højre nr. 10. Den gamle Havnearrest, som i 1921 solgtes af kom-
munen til lods Chr. Rasmussen som privatbolig. I baggrunden til venstre det, omkring 1850, 
af konsul Kock opførte 2-etages pakhus, som i 1867 solgtes til Harboe. Bygningen, der 
nu er omdannet til lejligheder, hører sammen med Strandgade nr. 15 og har intet særskilt 
nummer.



891

domshandler J. Sørensen, der omdannede det til lejligheder. I 1919 solgte 
han det til skrædermester Ludvig Andersen, hvis enke i 1945 afhændede 
det til skrædermester Svend Jensen.

Søgade nr. 10
Matr. nr. 56 cq
Endnu et hus ved Søgade må nævnes, det er nr. 10, det tidligere Havnekas-
sens Hus eller Havnearresten. På Strandgade omtalt, at i fordums tid, altså 
før århundredeskiftet, da forbindelsen mellem havnen og byen var langsom 
og besværlig, var havnefoged Geisnaes, senere lods Andersen, ansat som 
havnepoliti, således at politimyndigheden ved havnen var overdraget dem. 
Når der var uroligheder eller tøjer f.eks. på beværtninger og navnlig af 
fremmede søfolk blev havnepolitiet tilkaldt, og urostifterne, som jo næsten 
altid var berusede, førtes til Havnearresten. Der var indrettet 3 små celler, 
hvori de anholdte indsattes og fik lov til at sove rusen ud eller i alvorligere 
tilfælde være i forvaring, indtil de kunne blive afhentet til byens arrest. 
Næste dag afhentedes de, hvis det drejede sig om større forseelser, til po-
litiretten i Grenå, hvor de fik deres dom og afsonede straffen. Efterhånden 
som der kom telefoner og biler, ophørte brugen af havnearresten, idet po-
litiet fra Grenå tilkaldtes. Bygningen solgtes i 1921 af Grenå Kommune til 
lods Chr. Rasmussen, som havde boet til leje en tid. 1941 skøde fra lods 
Rasmussens enke til landsretssagfører A. Sidenius.
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Grenå Fiskeriforening
fejrede 1. december 1945 sit 50 års jubilæum. Begivenheden markeredes 
på forskellig vis, bl.a. ved udgivelse af et festskrift. Det var i hovedsagen 
formet som en fremstilling af en eller to enkelte mærkesager, som havde 
optaget foreningens interesse i hver af de skiftende formænds funktionstid. 
Det er på den måde blevet havnens historie i det pågældende tidsrum set 
indefra, fra fiskernes, skippernes og fiskeeksportørernes side. Disse træk 
giver et intimt og fortroligt billede af fiskeriets og fiskernes kår i denne 
periode. De er derfor et værdifuldt supplement, dels til, hvad der allerede 
her er skrevet om havnens historie, dels til, hvad der til slutning vil følge 
om havnen fra II Verdenskrig og til nutiden. Med Grenå Fiskeriforenings 
velvillige tilladelse benyttes derfor nævnte festskrift her - dels i citat, dels 
i udtog.

Fiskeriforeningens stiftelse
I 1880’erne var de første fiskeriforeninger og sammenslutningen Dansk 
Fiskeriforening blevet dannet. Ved Grenå Havn opstod også hurtigt ønsket 
om at få en lokal sammenslutning af fiskerne for bedre at kunne varetage 
erhvervets interesser over for myndighederne. Man var således ikke til-
freds med havnen, hvor der var for lidt læ for østlige storme. Fiskerne stod 
noget fremmede over for organisationsproblemet, men en mand uden for 
fiskernes kreds tog sig af sagen. Det var krydstoldassistent Chr. Olsen, der 
havde station i Grenå og hver dag afpatruljerede kysten for at kontrollere 
skibsfarten. Der nedsattes et udvalg, og 1. december 1895 holdtes en stif-
tende generalforsamling i Grenå Fiskeriforening. Der indmeldte sig straks 
40-50 medlemmer, og krydstoldassistent Chr. Olsen valgtes enstemmig til 
formand. Toldassistent P. Petersen blev kasserer. I den første bestyrelse 
sad endvidere bl.a. P. Poulsen Istrup og skipper Ole Thomsen. Foreningen 
tilsluttedes straks Dansk Fiskeriforeníng, og under Chr. Olsens dygtige og 
energiske ledelse gik man i gang med opgaverne.

En af de første var oprettelse af en ulykkesforsikring for fiskere. Men 
i øvrigt var havnens besejlingsforhold det punkt, man drøftede tidlig og 
silde. Under østlig vind var havnen vanskelig at anløbe, og i storm måtte 
kutterne ofte gå forbi og søge ind i Ebeltoft Vig, fordi de ikke kunne kom-
me ind til Grenå. 

Foreningen interesserede sig også for havnesagen på Anholt, hvor fi-

Udviklingen ved Grenå Havn
indtil II. Verdenskrig



893

Fiskeriforeningens formænd gennem
de første 50 år

 Chr. Olsen P. Petersen Chr. Hansen
 1895 - 1902 1902 - 1905 1905 - 1911

 M. C. Jensen Viggo Andersen P. Bachmann
 1911 - 1922 1922 - 1928 1928 - 1933

 Emil Andersen S. Palle Sørensen Ludv. Holberg Andersen
 1933 - 1938 1938 - 1944 1944 -     
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skerne savnede en anløbsplads, idet der var flere gode fiskepladser om-
kring øen. Da Anholt Havn blev indrettet, blev krydstoldassistent Olsen 
ansat som havnemester på Anholt. Han nedlagde derfor sit formandshverv 
i Grenå Fiskeriforening og afløstes af toldassistent P. Petersen. I de første 
år af det nye århundrede voksede foreningen stærkt, så at den i 1905, da 
købmand Chr. Hansen blev formand, havde 200 medlemmer.

Et af de punkter, som foreningen på den tid tog op, var oprettelse af en 
aftenskole, der hurtigt fik et halvt hundrede deltagere. Formålet med skolen 
var at give fiskerne undervisning med henblik på sætte- og fiskeskipper-
eksamen, og i 1907 overtog man den fiskeskipperskole, som navigations-
lærer Emil Andersen havde startet på eget initiativ i 1905. I 1908 gav staten 
tilsagn om et årligt tilskud til skolen.

Et andet i punkt var oprettelse af en forsikringsforening for fiskefartøjer 
i Grenå. Den blev startet i 1906, og købmand Chr. Hansen blev dens første 
formand. Af andre vigtige ting, som foreningen fik gennemført den første 
halve snes år, var afmærkning af Lillerev og belysning af fartvandet uden 
om Kalkgrunden m.m. Man førte forhandlinger med byrådet om indretning 
af en bedding med motorspil, og man drøftede opførelse af et frysehus på 
havnen.

I 1911 trak købmand Chr. Hansen sig tilbage fra formandsposten på 
grund af sygdom. Som hans efterfølger valgtes nu for første gang en mand 
af fiskernes egen kreds, nemlig kutterfører M. C. Jensen, der havde været 
medlem af bestyrelsen siden 1897. Ligesom forgængerne blev han forenin-
gen en god arbejdskraft. Han indvalgtes i 1907 i landsforeningens besty-
relse, blev senere dens formand og var den første aktive fisker, der overtog 
denne post, som han beholdt indtil 1941. Selvfølgelig blev Jensen byråds-

Fiskerihavnen med den gamle bedding. (Foto ca. 1920).
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medlem og endelig i 1922 landstingsmand. I kraft af sine mange hverv 
og forbindelser kunne M. C. Jensen også efter sin formandstid i Grenå 
Fiskeriforening yde sin gamle forening en håndsrækning, når det behøve-
des. Man værdsatte hans hjælpsomhed og udnævnte ham senere til Grenå 
foreningens æresmedlem. I 1953 rejstes på Havnepladsen et mindesmærke 
for ham. I Jensens formandsperiode blev der fra fiskeriforeningens side 
rettet mange henvendelser til byrådet for at få havneudvidelsen realiseret. 
Men mange forskellige forhold, som senere vil blive nærmere omtalt, og 
ikke mindst krigens udbrud, forhalede sagen.

Petroleumsmangel
Et af de alvorligste problemer, som gav anledning til mange spekulatio-
ner i den første verdenskrig, var standsning af petroleumsleverancerne fra 
England. Efter at man i begyndelsen af århundredet var gået over til motor-
drift, var petroleum blevet uundværlig, og dette spørgsmål gav anledning 
til mange drøftelser ikke alene indenfor den lokale bestyrelse, men også 
med landsforeningen og andre foreninger.

I 1922 trak M. C. Jensen sig tilbage som formand for Grenå Fiskerifor-
ening, idet hans mange øvrige hverv tog al hans tid, og Viggo Andersen blev 
hans efterfølger. Efter verdenskrigens afslutning drøftedes havnebyggeriet 
atter gang på gang, og i 1925 gennemførtes en betydelig udvidelse, som 
kostede tæt ved 300.000 kr. I 1924 holdtes et offentligt fiskermøde angåen-

To sejlkuttere fra den tid, da fiskeriforeningen stiftedes.
Billedet er taget under kapsejladsen 1896.
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de spørgsmålet om at få etableret en fiskeauktion i Grenå. Der var stemning 
for at prøve, da man ikke fandt omsætningen af fisk tilfredsstillende. Der 
blev senere udstedt bevilling til N. P. Enevoldsen som auktionsholder, men 
han fik aldrig noget videre ud af sagen. I sommeren 1925 afholdtes en stor 
kapsejlads, hvor der deltog 34 både af forskellige klasser, og som gjorde 
stor lykke. I 1928 overtog skipper Bachmann formandspladsen. I hans tid 
blev havneudvidelsen endelig gennemført, og i 1933 foretoges indvielsen 
af den nye havn, der betød en afhjælpning af pladsmangelen og en stærk 
forbedring af besejlingsforholdene.

I 1933 blev navigationslærer Emil Andersen foreningens formand. Der 
blev i hans tid, efter forhandlinger på flere møder, rettet en meget alvorlig 
henvendelse til byrådet med protest mod de dårlige besejlingsforhold ved 
Grenå Havn. Den gamle bedding i bunden af den gamle fiskerihavn var slet 
ikke tidssvarende. Der skete så mange havarier på beddingen, at et bety-
deligt antal skibe søgte til andre havne, hvor det var sikrere og billigere at 
komme på land. Byrådet tog sagen op, og den nye bedding blev indrettet, 
og dermed var et stort savn afhjulpet. Beddingen har siden været stærkt 
benyttet.

Moderne kutter årgang 1945. Læg mærke til det påmalede danske flag.
Det var endnu i verdenskrigens dage.
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Den næste formand var skipper S. Palle Sørensen, der trådte til i 1938. 
I hans tid arbejdede bestyrelsen stærkt på at få fiskeauktionen forbedret og 
henlagt til et gunstigere sted, men de forskellige projekter, der blev udar-
bejdet, var for dyre, og sagen var ikke løst, da II Verdenskrig satte ind og 
besættelsen i 1940 skabte andre problemer. I 1944 afløstes Palle Sørensen 
som formand af skipper Ludvig Holberg Andersen.

Næste år kom så foreningens 50 års jubilæum. Medlemstallet var nu 
vokset til 350 medlemmer, hvoraf de 170 var aktive fiskere. Da fiskerifor-
eningen stiftedes i 1895 var der ca. 30 kuttere ved havnen, medens der i 
1945 var ca. 70 kuttere hjemmehørende i Grenå.

Fiskeriet er jo et farligt erhverv, og gennem årene var der sket en del 
ulykker, hvorved flere Grenå-fiskere havde sat livet til under udøvelse af 
deres erhverv, men bortset fra stormfloden i 1921 havde man dog været 
forskånet for de helt store katastrofer.

Stormfloden 1921, natten mellem d. 22. og 23. oktober vil huskes læn-
ge ved havnen. Efter nogle dages vestenvind slog vinden pludselig om i 
nordøst og blæste op til storm, hvorved havet med voldsom kraft pressedes 
mod den jydske østkyst. Vandet steg ved Grenå til 4 fod over det normale. 
Bølgeskærmen på ydermolen splintredes, og 5 af de større kuttere, som lå 
i yderhavnen, sank. De øvrige led større eller mindre havarier, idet deres 
fortøjninger sprængtes, hvorved de tørnede mod hinanden og mod kajerne. 
Vandet steg op over kajerne og stod langt op i Havnebyen. Alle hyttefade-
ne og tusinder af fiskekasser knustes, og slæbestederne blev brudt op og 
ødelagt. Havnens moler led stor skade, og det varede længe, før havnen 
forvandt disse ulykker.

Fiskerihavnen. Fiskeauktion afholdes i det fri. Yderst til højre står auktionsmester S. Møller 
Petersen. I baggrunden ses gavlen af redningsbådshuset. (Foto ca. 1940).
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På andre fiskepladser
Efterhånden som fiskekutterne blev større og større, kunne fiskerne ikke 
nøjes med det mere sæson prægede fiskeri ved Grenå, men søgte på visse 
tider af året til andre fiskepladser. Der har således i årenes løb været mange 
Grenå-kuttere i Nordsøen. Allerede i året 1900 kom der seks Grenå-fiskere 
til Esbjerg, og senere fulgte flere og flere efter. En del bosatte sig, og der 
er efterhånden knyttet stærke bånd mellem de to fiskerbyer. Det er blevet 
sådan, at de store Grenå-kuttere som regel fisker i Nordsøen om somme-
ren og kun ligger hjemme i vintermånederne, hvor torskefiskeriet kan give 
gode fangster. 

Til gengæld besøges Grenå Havn i vintertiden af mange fremmede fi-
skere både fra Esbjerg, Tyborøn, Skagen og Frederikshavn, og der har ofte 
været op mod et halvt hundrede fremmede kuttere i havnen under torske-
fiskeriet. Indtil for nogle år siden var fiskeriet efter høstsild i efterårstiden 
ret stort i farvandet ved Grenå, og i den tid kom et stort antal sjællandske 
sildebåde til Grenå. Særlig kom der mange Hundested både, og der blev 
taget mange store sildefangster, som gav travle dage på auktionen. I de 
senere år er dette fiskeri imidlertid taget stærkt af, og efterhånden har det 
ikke mere nogen betydning.

Også med Anholt-fiskerne har der været et livligt samkvem gennem 
årene, idet en stor del af Anholt-kutterne lander deres fiskefangster ved 
Grenå Fiskeauktion. Til gengæld søger Grenå-fiskerne, der fisker meget 
i farvandet omkring Anholt, ofte havn der. Den omstændighed, at Anholt 
hører ind under Randers amt og Grenå Politikreds, har også bidraget til, at 
der blev et naturligt samkvem mellem Anholt og Grenå Havn.

Tre andre af periodens kendte navne
der dels som bestyrelsesmedlemmer, dels som medlemmer af byrådet eller 
på anden måde har været virksomme for forbedring af fiskeriet og fiskernes 
kår. 

Parti udenfor Grenå Havn i den strenge isvinter 1922. I baggrunden ses nordmolen med 
havnefyret og kalværksskorstenen.
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Viggo Rasmussen er apfinder af Stopmaskinen, en overmåde praktisk 
indretning, hvorved vådtovene automatisk opskydes i ruller, efterhånden 
som de hales ind. Fiskerne er derved befriet for et brydsomt arbejde, der 
tidligere måtte gøres med håndkraft.

A. P. Kirk er tidligere omtalt. Han kom hertil fra Jegindø og var fisker, 
indtil han i 1909 blev bestyrer i Grenå Havns Brugsforening. Han var fi-
skerne en god talsmand i byrådet i perioden 1913-21, da havnesagen stadig 
var på dagsordenen. Kirk var i 25 år medlem af Søretten.

N. C. Nielsen. Formand for Fartøjsforsikringen i Grenå siden 1919. 
Havnens repræsentant i byrådet 1941-46.

Grenå Havn under Verdenskrigen 1914-18
Krigen udbrød, som det vil erindres, 31. juli 1914. Allerede næste morgen 
modtoges telegrammer i Grenå med indkaldelsesordre. Pladskommandant 
her på stedet var løjtnant, lærer H. C. Christiansen. 

De militære foranstaltninger i Danmark udviklede sig med rivende 
hast. Inden ugen var omme var bælterne afspærret med miner, således at 
gennemsejlingen forhindredes. Lysene slukkedes og sømærkerne blev ind-
draget. Ved Grenå Havn stationeredes militær vagt, idet der allerede ved 
krigens udbrud blev indkvarteret et Detachement på 20 mand samt 1 of-
ficer og 1 underofficer. Det blev senere udvidet til 40 og 2 underofficerer  
ligesom der allerede ved mobiliseringen i Grenå By var oprettet et plads-
kommandantskab.

Militærets opgave ved havnen var den, at det skulle overvåge, at spær-
ringsmateriellet, som bl.a. bestod af havnens flydedok, ikke blev ødelagt, 
og at fjendtlige skibe, såfremt Danmark skulle blive inddraget i krigen, 
ikke anløb havnen. Heldigvis skete dette ikke, og der blev derfor ingen 

 Viggo Rasmussen. A. P. Kirk. N. C. Nielsen.
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Ved Grenå Havn var der i Verdenskrigens første år fra 1914-17 militær vagt. Her står den 
danske soldat som vagt på søndre mole. (Foto 1916).

anvendelse for spærringsmateriellet. I 1917 blev detachementet og plads-
kommandantskabet ophævet, og det daglige, synlige vidnesbyrd om Ver-
denskrigen forsvandt.

Søndre mole i storm.
Inden for molen ved 
kajen ses det øverste af 
havnens flydedok, som 
i en række år havde sin 
plads dèr. Den solgtes i 
1917 til entreprenør C. 
Olsen, København, for 
18.000 kr.
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Allerede. så tidligt som i 1911-12 var der færdigt udarbejdede projekter 
fremme til en ny, stor havn. Den var kalkuleret til 264.000 kr. Heraf tilbød 
staten at betale de 203.000 kr., imod at Grenå selv betalte de resterende 
61.000 kr. Forskellige forhold, bl.a. ministeriets henstilling om at se tiden 
an, bevirkede, at sagen trak i langdrag. Senere kom verdenskrigen og derpå 
efterkrigstidens høje byggepriser i vejen. 

Imidlertid blev mangelen på kajplads mere og mere følelig, og bolvær-
ket trængte desuden stærkt til fornyelse. Man foretog derfor i 1925 en om-
bygning af bolværkerne i gamle yderhavn i forbindelse med en mindre 

Den store havneudvidelse
1931-33

Kort over havnen i 1940. Fiskerihavnen er den ældste lille havn fra 1812, Sydhavn er hav-
nen, som byggedes 1873-79, Nordhavn er havnen fra 1931-33. Nr. 21 Vandrehjemmet, H 
Badehotellet Grenå Strand, 22 Havnekontoret, 25 Sømandshjemmet, H Hotel Ankerstjerne, 
F Grenå Havns Motorfabrik, 24 Kiosk, 23 Skibsvf.
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udvidelse af kajpladsen mod nord. Den var således planlagt, at der senere, 
når man fandt tiden belejlig, kunne bygge videre på den, uden at noget 
derved var spildt eller ofret overflødigt. Denne ombygning og udvidelse 
kostede ca. 300.000 kr.

I de følgende gode år steg trafikken over havnen meget betydeligt og 
dermed også havnens indtægter. Planerne om en større havneudvidelse 
både med rigelig plads til fiskeriet og til en forbedret trafikhavn blev taget 
op igen. Endelig i 1929 indgik Grenå Byråd til ministeriet med andragende 
om støtte til en helt stor havneudvidelse. Man betonede deri udtrykkeligt, 
at denne bl.a. også tog sigte på, at derved kunne skabes mulighed for sene-
re at få etableret en færgeforbindelse med Nordsjælland, enten fra statens 
eller fra privat side. Den kalkuleredes til en sum af 1¼ à 1½ million kr. 
Heraf gav ministeriet tilsagn om, at man ville indstille til rigsdagen, at 
staten betalte indtil 600.000 kr., altså knap halvdelen af udgiften. Dette var 
ikke helt i overensstemmelse med byrådets ønsker, idet man havde regnet 
med, at staten ville have deltaget efter det fordelingstal, som var aftalt i 
1912 nemlig forholdet 203.000:61.000, hvilket ville svare til godt ¾ af 
udgiften. Men statens finanser var nu så hårdt anspændte, at ingen bedre 
løsning var mulig. Fra ministeriets side henholdt man sig navnlig til, at 
det denne gang i aldeles overvejende grad var en trafikhavn, Grenå vilke 
bygge, og at forholdene bl.a. derfor var noget ændrede. Havneudvalget lod 
så distriktsingeniør Buhl, Sønderborg, udarbejde tegninger. Arbejdet bort-
liciteredes 20. april 1931 til Ingeniørfirmaet Christiani og Nielsen for en 
samlet sum af 1.335.000 kr., hvilket var det laveste tilbud af 22. Beløbet 
afholdtes således: Lån 700.000 kr., tilskud fra staten 600,000 kr., medens 
35.000 kr. afholdtes af driften. Den første del af arbejdet begyndte 2. maj 
1931. Det var den 300 m lange forlængelse af den østre mole, som ses på 
Kortet ovenfor.

Arbejdet påbegyndes
Molebygningen foregik på den måde, at,der inde på land af runde gran-
stammer tildannedes en mængde (ca. 35) tømmerkister, de såkaldte sæn-
kekasser. De havde en Størrelse på 9x4 m i omfang og 4 m i højde. Når 
de var færdige førtes de ved kjælp af et elektrisk spil ned ad en slidske og 
styrtedes i vandet. De førtes derefter på plads, fyldtes med ral og danner 
således kernen i molen. Når sænkekassen var blevet fyldt med ral, blev den 
først sikret udvendig på begge sider - med et tykt lag mindre Sten på ca ½ 
meters størrelse (håndsten). Uden på disse blev lagt et lag svære søsten af 
vægt på 700 à 1500 kg pr. stk.

I sommerens løb var til stadighed en stenfiskerflåde på 35 større og min-
dre skibe i virksomhed. Arbejdet begunstigedes af udmærket vejr og skred 
programmæssigt fremad, således at det ved vinterens indtræden fuldt ud 
var bragt så vidt, som der var planlagt.



903

Efter at den østre mole 
var færdig, tog man fat på 
anlæg af selve den nye 
havn og dens nordmole. 
Den udgår fra land imod 

øst og har i alt en længde på 530 m. Den opførtes for den yderste dels 
vedkommende på sænkekasser ligesom østmolen. Begge moler afsluttes 
med et molehoved, beskyttet af nedrammede vægge af Larssens Spunsjern. 
Yderst derpå er havnefyrene anbragt. 

Den nye havn var bygget 530 m ud i havet. Men bag ved bolværket imod 
land var der et flere hundrede meter bredt stykke forstrand, som skulle op-
fyldes. Der ville på den måde indvindes et betydeligt areal. I den anledning 
lå der i flere måneder sandpumpere og en gravemaskine, som i alt opgra-
vede 120.000 kubikmeter sand og pumpede det over i det inddæmmede 
areal som fyld. Dette arbejde havde hovedentreprenørerne, altså Firmaet 
Christiani og Nielsen i underentreprise overdraget Firmaet Elzelingen & 
Co. i København.

 
Havnen færdig
Ved sommertid i 1933 var havneanlægget færdigt. Det afleveredes af en-
treprenørerne til Kommunen 1. maj 1933, og der var blandt alle kyndige 
fuld enighed om, at der helt igennem var leveret første klasses arbeide, og 
at kommunen med tilfredshed kunne modtage den nye havn. I de følgen-
de måneder fuldendtes under gade- og vejinspektør Fr. Rathjes ledelse de 
store vejarbejder, som var knyttet til havnen. Statsbanerne lagde jernba-
nespor, og det hele nyanlæg sattes i en smuk forbindelse med den gamle 
Havneplads.

Det nye havnebassin er mere end dobbelt så stort som det gamle og lig-
ger lige nord for den gamle navn. Det dækker et Areal på 7 tdr. land [3,86 
ha]. Mod syd begrænses det af en 200 m lang bolværksstrækning [det er 
der, hvor færgelejet året efter kom til at ligge]. Mod vest er der ligeledes 
en 200 m lang bolværksstrækning. Mod nord ligger den før nævnte ca. 
500 m lange dækmole, og endelig begrænses det mod øst af en 92 m lang 
tværmole. Dybdeforholdene er: Indsejlingen 6 m, ved færgelejet og hele 
sydkajen 5,7 m, ved vestkajen 5,1 m og i resten af havnen 3,7 m. Det syd-

Sænkekasse opbygget på land. 
Ved elektrisk kraft førtes 35 så-
danne sænkekasser efterhånden 
ud på en slidske og styrtedes i 
vandet for derefterat bringes på 
plads og danne kernen i den nye 
dækmole.
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lige bolværk er slået af Larssens Spunsjern nr. III og slået så dybt, at det er 
muligt senere at uddybe til 6 m dybde, hvis det skulle ønskes.

Havneindvielsen
foregik lørdag den 10. juni 1933 og overværedes bl.a. af statsminister Stau-
ning.

Om morgenen ankrede fyrinspektionsskibet Argus op på Rheden og 
løb ved 10-tiden ind i havnen. Med skibet, som førtes af orlogskaptajn 
Hammerich, fulgte statsminister Stauning (bl.a. i egenskab af fiskerimi-
nister), admiral Rechnitzer og fyrinspektør, kommandørkaptajn Sinding. 
Med morgentoget ankom søfartsministeriets repræsentant, vort bysbarn, 
kontorchef Emil Krogh.

Selve indvielsen var ansat til om rftermiddagen kl. 4. En times tid før 
sejlede Argus ud fra den gamle havn og foretog en lille runde uden om 
Kalkgrunden. Om bord befandt sig en mængde indbudte gæster. Præcis 
kl. 4 stod skibet ind i den nye havn og sprængte den flagbehængte line, 
som var spændt tværs over indløbet. Til stede på molerne og havnen var da 
mindst 2000 mennesker. I det højtidelige øjeblik, da snoren brast, blottede 
alle - såvel om bord, som på land hovederne, fra fiskerflåden blev der kip-
pet med flagene, ligesom alle sirenerne tudede.

Så lagde Argus til i den nye havn. På skibets gæk var rejst en interimi-
stisk talerstol på den side, som vendte imod land. Herfra bød borgmester 
Thoft velkommen og gav en oversigt over havnens tilblivelse. Derefter tal-
te admiral Rechnitzer, der berørte Danmarks højt udviklede havnevæsen 

Argu« med gæsterne ombord på vej hjemad mod havnen.
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Statsminister Stauning taler ved havneindvielsen fra Argus Dæk.

Grenå Byråd og gæster på verandaen på Badehotellet. I bageste række fra venstre: Far-
vehandler Udsen, bankdirektør Bisgård, fru dyrlæge Dyekjær, dommerfuldmægtig Johs. 
Jensen, borgmester Thoft, slagtermester M. Nielsen, landstingsmand N. Josiassen, forretter 
Børgesen, forretter J. Alby, blikkenslagermester Johansen, overpostbud C. Jensen, havnefo-
ged Fr. Bilde, lærer Pallesen, arbejdsformand Kjærgård. I forreste række fra venstre: Over-
styrmand Christensen, fyrinspektør Sinding, statsministeren, admiral Rechnitzer, orlogs-
kaptajn Hammerich, maskinmester Nyager.
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og mange udmærkede havne, i hvis række den nye Grenå Havn indtog en 
smuk plads. Endelig talte statsministeren. Han betonede, at det var i en 
vanskelig økonomisk tid, i en krisetid, at Grenå havde udført det vovestyk-
ke at bygge en stor, ny havn. Det var en dristighed, som var påskønnelse 
værd. Men det er godt og rigtigt! Hvis man har kræfter til det, skal man just 
i modgangstider forberede sig på arbejdet i opgangstider. Det er netop det, 
som Grenå har gjort. Derpå trådte borgmester Thoft påny frem på talersto-
len og overdrog Grenå nye havn til byrådet.

I middagen på Badehotellet deltog ca. 100 mennesker, som alle var by-
rådets gæster. På Havnepladsen var der kommunal koncert og derefter bal 
på asfalten. Fra såvel den gamle som den nye havn strålede hundreder af 
elektriske lamper. Ved midnatstid dampede Argus af sted med sine gæster. 
Den nye havn var åbnet for trafikken.*)

*) Kilderne til beskrivelsen af havneanlægget er i hovedsagen havnefoged Fr. Bildes artikler i Håndbog 
for Grenå 1931-32 og 33, samt de lokale aviser og Kommunale Vedtægter og Forhandlinger.
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Knap et par måneder efter havneudvidelsen fik byen besøg af kongen. Ons-
dag 2. august blev borgmesterkontoret tidligt om formiddagen ringet op 
af hofmarskallatet på Marselisborg. General Castenschiold meddelte, at 
Kong Christian X om Eftermiddagen kl. 2 agtede at aflægge Grenå et be-
søg bl.a. for at. bese det store, nye havneanlæg og hilse på havneudvalget.

Der blev overalt i byen travlhed med Forberedelser til
Modtagelsen. Fra Sønderport over Torvet forbi rådhuset og ud ad Øster-

gade var der rejst en flagallé, og alt var rettidigt i orden til modtagelsen. I 
sidste øjeblik kom amtmand Andersen fra Randers. Han havde været på en 
udflugt, men var telefonisk blevet kaldt hjem.

Præcis kl. 2 rullede den kongelige bil ind på Torvet. I bilen befandt sig 
foruden kongen bl.a. General Castenschiold. Man fulgte flagalléen over 
Torvet forbi rådhuset og ad Østergade til havnen. Her blev han budt vel-
kommen af amtmand Andersen og borgmester Thoft. Sidstnævnte udbrag-
te et nifoldigt leve for kongen.

Kongen tog straks ordet
og takkede borgmesteren for velkomsten. Han udtalte håbet om, at den 
nye, store havn, som Grenå stillede så store forventninger til, måtte svare 

Kongebesøget 2. august 1933

Kong Chr. X med følge beser under byrådets ledelse den nye og den gamle Havn. 
2. august 1933.
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til forhåbningerne og blive til opgang og trivsel for by og egn. Kongen 
hilste derefter på byrådets medlemmer, de tilstedeværende embedsmænd 
og bestyrelser. Kongen med følge beså derpå under borgmesteren og by-
rådets ledelse både den nye og den gamle havn. På kajerne hilste kongen 
på adskillige skippere og arbejdere, der passede deres dont. Gang på gang 
måtte han stå stille, medens de mange amatør fotografer fik ham foreviget 
på en plade kongen så indenfor i motorfabrikken og i fiskeauktionen og var 
et lille trip om bord i en af skuderne i havnen. Efter rundturen på havnen 
samledes man på Badehotellet, hvor byrådet var vært ved et glas champag-
ne. Kongen udtalte her sin beundring over den store havn og sin glæde over 
den gode modtagelse. Han havde ikke været i Grenå siden 1891, og det var 
ham en glæde at se den udvikling, der havde fundet sted.

På tilbagevejen beså kongen Grenå Dampvæveri. I byen gæstedes først 
kirken, derefter rådhuset. Kong Christian tog derefter afsked med hver en-
kelt af de tilstedeværende, og under dundrende hurraråb kørte den konge-
lige bil langsomt ned over Torvet for at fortsætte til Ebeltoft. Det var tredje 
kongebesøg i den historiske tid. Først Kong Frederik VIIs i 1861, Chr. IXs 
i 1876, Chr. Xs i 1933. 
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Tanken om en skibsforbindelse mellem Grenå og Nordsjælland går helt 
tilbage til slutningen af 1860’erne. Da anlægget af en ny havn dengang var 
på tale, fremhævedes det stærkt, ikke alene fra oplandets side, men også 
fra indflydelsesrig side - i hovedstaden, bl.a. fra Grosserersocietetet, at en 
Dampskibs forbindelse mellem disse to punkter var naturlig og ønskelig. 
Man mente, at et nyt havneanlæg ved Grenå ret snart ville drage en uddy-
belse af en af havnene på Nordsjællands spids med sig. Trafikministeren 
syntes ikke utilbøjelig til at forlænge en banelinie til den pågældende even-
tuelle havn. Man imødeså på begge sider af Kattegat en sådan skibsrute 
som et foretagende, der snart ville følge. Det blev nu imidlertid kun skønne 
drømme, som ikke førte til noget. Og dog var det kun den forholdsvis lille 
afstand på 75 km, som skilte disse to poler.

Som tidligere nævnt var sagen atter på tale ved ungskuet i Grenå 1906.  
Nogle år senere (i 1912) nedsattes på foranledning af Slangerup Sogneråd 
og Grenå Byråd en komité, for hvilken amtmand Andersen var formand, og 
som bestod af repræsentanter både fra Randers Amt og fra Nordsjælland. 
Den rettede henvendelse til begge de to kredses folketingsmænd, men det 
førte ikke til noget.

Under den første verdenskrig, da så mange planer opstod, og da der var 
penge til at sætte foretagendet i gang for, var planen om en forbindelse med 
Hundested igen stærkt på tale. Der nedsattes i 1916 atter en komité, og der 
gjordes et betydeligt forarbejde. Planerne viste sig imidlertid vanskelige at 
realisere. Dels skulle både Hundested og Grenå Havn uddybes, for at en 
færge kunne gå ind, dels skulle Slangerup banen forlænges til Hundested 
for at få den videre forbindelse i orden. Planerne mødte ikke just ubetinget 
tilslutning, hverken fra statsbanernes eller fra vore to store nabobyers side.

I slutningen af krigsårene optog et privat selskab idéen, og satte uden 
videre dikkedarer en damper i gang imellem Grenå og Hundested. Det 
var et i 1918 startet Dampskibsselskab Fornæs, der med en aktiekapital 
på 125.000 kr. havde til Formål at drive en rute Frederikssund-Hunde-
sted-Grenå. Skibet fik havnet Grenå. Det havde plads til et par hundre-
de passagerer og køjeplads til 50. Den gang var der endnu ikke tale om 
overførelse af biler. Det viste sig imidlertid snart, at planerne hverken var 
gennemtænkt eller forberedt til bunds. Efter et par måneders sejlads var 
eventyret forbi. Ruten kom i gang 7. oktober 1918 og sluttede med årets 
udgang. Den havde kostet mange penge og havde langt fra gavnet planerne 

Færgeruten Grenå-Hundested
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om en god og forsvarlig færgeforbindelse imellem Grenå og Sjælland efter 
Fugleflugtslinien.

Så var der stille om færgeplanerne nogle år, men da Grenå i 1929 søgte 
staten om tilskud til den store ny trafik og fiskerihavn, blev det udtrykkelig 
fremhævet, at denne havn bl.a. også skulle have den opgave at muliggøre 
en færgeforbindelse mellem Grenå og Sjælland enten privat eller fra sta-
tens side.

Planerne bliver alvor
Næppe var havnen blevet anlagt og taget i brug, før Foreningen Danmarks 
Bilruter optog tanken. Nu var begge havne, både Hundested og Grenå, til-
strækkelig dybe til at kunne tage imod en færge. Hillerød-Frederiksværks 
banen var blevet forlænget til Hundested, og nye, moderne rutebiler stod 
på begge sider rede til at optage forbindelsen med færgerne. Der var altså 
nu så gode muligheder til stede, som der slet ikke havde været, da planerne 
var fremme de foregående gange. 

Rutebilejerne var ikke længe om at bestemme sig. Den drivende kraft i 
sagen var formanden for Danmarks Bilruter, direktør J. P. Pedersen, Valby, 
hvis utrættelige energi det i hovedsagen skyldes, at sagen så hurtigt gen-
nemførtes. Efter de nødvendige forhandlinger med havnebestyrelserne, der 
selvsagt stillede sig imødekommende, besluttede de at realisere planen, og 
i forbavsende kort tid blev alt lagt til rette. I løbet af første halvdel af året 
1934 byggedes en efter de daværende forhold imponerende færge Djurs-

»Djursland« i færgelejet i Grenå Havn en sommerdag, når trafikken er på sit højeste.
(Foto ca. 1934).
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land, som fik hjemsted i Grenå. Samtidig blev der både i den nye Grenå 
Havn og i Hundested anlagt færgelejer, og i mindre end ½ år var færgeruten 
en kendsgerning.

Den nye og i så uendelig lange tider ønskede forbindelse med Sjælland 
modtoges med stor tilfredshed på begge sider af vandet. Sejltiden var kun 
3½ time, og ved at der på Hundestedbanen sattes tog i forbindelse med fær-
gen, kunne en rejse til København fra Grenå nu ske på ca. 6 timer. Endnu 
fordelagtigere stillede forholdene sig ved overførelse af biler, der umid-
delbart efter ankomsten til Sjælland kunne nå København på ca. 1½ time. 
Uagtet man fra første færd var klar over, at forsøget denne gang nok skulle 
krones med held, var der dog næppe ret mange, som ved indvielsen for 
alvor kunne forestille sig, hvor uhyre betydning denne forbindelse skulle 
få, navnlig som bilfærge. Thi det var jo netop den erfaring, som hurtigt blev 
gjort, at det var på dette område, at rutens store fordele var at finde. Det vi-
ste sig da også snart nødvendigt at anskaffe først en og siden to nye færger. 

Den første færge Djursland var bygget på Nakskov Skibsværft. Den 
havde plads til 400 passagerer og 40 biler. Selskabet havde sikret sig kon-
cession på færgeforbindelse i 25 år. Selskabets direktør var J. P. Pedersen i 
Valby, som beklædte pladsen indtil sin død 2. august 1955.

Indvielsen af ruten
fandt sted 14. juli 1934. Færgen afgik lørdag morgen fra Hundested Havn 
på sin egentlige indvielsestur. Selskabets bestyrelse med damer, en del ak-
tionærer, presserepræsentanter fra København og Nordsjælland samt Po-
litiorkestret på 32 mand fra København var med om bord. Vejret var ikke 
helt blidt. Kattegat viste det hvide ud, som man siger, men Djursland skar 
som en pil gennem de oprørte bølger, og efterhånden som man nærmede 

Isefjord passerer brohovedet i Grenå Havn for udgående. (Foto 1936).
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sig Jyllands kyst, løjede stormen af. Kl. 1½ - præcis efter planen gled fær-
gen ind i havnen, hvor en forsamling på 4 à 5000 mennesker havde givet 
møde og hilste færgen med rungende hurraråb. Straks efter ankomsten gik 
Jyllands gæsterne om bord. Alle gæsterne var imponeret af den store, nye 
havn og den smukke strand.

Selve indvielseshøjtideligheden foregik umiddelbart efter. Fra kom-
mandobroen holdtes 4 taler af borgmester Thoft, direktør Pedersen, Val-
by, landstingsmand Josiassen og gasværksbestyrer E. Nielsen, Hundested. 
Derefter fik det store publikum adgang til at bese færgen. Der var koncert 
på Havnepladsen af det store Politiorkester fra København, gratis prøve-
sejlads langs kysten og festmiddag på Badehotellet for 100 gæster, 50 fra 
Sjælland og 50 fra Jylland. Deraf var alene de 30 pressefolk. Ved 10½ 
tiden returnerede færgen til Sjælland. Næste dag begyndte skibet sin dag-
lige rute. Færgefarten fik en overordentlig stor tilslutning, så en færge ikke 
kunne besørge trafikken. Der måtte sejles flereture daglig. I 1935 byggedes 
derfor en ny færge, denne gang på Ålborg Skibsværft. Den fik navnet Ise-
fjord som en opmærksomhed mod rutens andet endepunkt. Den var bety-
delig større end den første. Endelig bestiltes i 1939 en endnu større færge 
,Marsk Sti“. Den leveredes i 1940, men nåede ikke at komme i gang.

Marsk Stig i færgelejet i Grenå 1955. I forgrunden Hjemstavnsbussen, Hurtigruten i som-
mermånederne mellem København og Fjerritslev via Hundested-Grenå.
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Færgefarten
under og efter verdenskrigen.
På grund af oliemangelen standsede efterhånden hele færgefarten. Den sid-
ste tur sejledes 5. november 1940. Ved hjælp af en lille reservebeboldning 
gennemførtes et par ture i julen 1940 og næste påske. Derpå lå alt stille 
indtil marts 1946.

Efter Danmarks besættelse blev færgerne efterhånden alle tre overtaget 
af tyskerne.

Marsk Stig blev i 1941 tvangschartret for en fast lejeafgift, som garan-
teredes af Danmarks Nationalbank og Handelsbanken og imod forsikring. 
Den sank i Helsingfors efter overbelastning af tanks, men blev hævet af 
tyskerne og slæbt først til Danzig, senere til Kielerbugt. Da den i 1943 
antoges for at være ødelagt, fik selskabet en erstatningssum på 2.600.000 
kr. udbetalt. 

Djursland, der var bygget for 415.000 kr., blev i 1942 overtaget af vær-
nemagten og betalt med 555.000 kr. i schweizerfrancs. Tyskerne anvendte 
den mest til sejlads mellem Tyskland og Norge. Den gik til sidst til bunds i 
en norsk fjord og blev aldrig hævet.

Isefjord lå i Hundested Havn og blev ikke beslaglagt i krigens første 
år, fordi besætningen havde fjernet forskellige vigtige maskindele. Men i 
1944 tog tyskerne skibet og førte det til Burmeister & Wain, hvor det blev 
repareret. Det blev af tyskerne anvendt mellem Gedser og Warnemünde og 
senere mellem Hamburg og Helgoland. Det blev fundet i Braunsbüttel af 
kaptajn Galatius, der i oktober 1946 fik det overleveret og sejlede det til 
Helsingør til istandsættelse.

Færgeselskabet havde ingen sejlindtægt i årene 1941-45 (incl.) ud over 
chartreafgiften af Marsk Stig. Den første tur efter krigen sejledes med Ise-
fjord 31. marts 1946. Denne færge besørgede så alene forbindelsen det 
første år.

I 1945 fik færgeselskabet af en dansk marineofficer Larsen at vide, at 
Marsk Sti“ lå i Kielerbugten imellem talrige skibsvrag. Pågældende officer 
og færgeselskabets kaptajn Galatius tog til Kiel og fandt Marsk Stig som 
depotskib for englænderne. Disse rømmede efter nogen forhandling skibet 
og overlod Galatius det. Det blev derefter sejlet til Svendborg, hvor færge-
selskabet købte det af forsikringsselskabet for 1.400.000 kr.

Selskabet ønskede det repareret, men alle værfter var fuldt optaget og 
kunne ikke påtage sig arbejdet med under 2 års leveringstid. Direktør Pe-
dersen, som altid vidste råd, fik så sat igennem, at skibets restaurering skul-
le foregå i Grenå. Det blev delvis ved lokale håndværkere. Denne fuldstæn-
dige istandsættelse skete på et år. Den var tilendebragt først på sommeren 
1947. Det var så meningen, at Marsk Stig straks skulle indgå i ruten og 
supplere Isefjord.
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Færgeforbindelsen med Sydnorge
I foråret 1947 var fremkommet planer om, at færgeselskabet i sommermå-
nederne skulle etablere en færgeforbindelse mellem Danmark og Norge 
med 2 ugentlige ture. Tanken faldt i god jord begge steder. Arendal var 
interesseret i at blive færgens norske anløbssted. Det hele ordnedes i lyn-
tempo, således at sejladsen allerede kunne begynde i begyndelsen af juli. 
Marsk Stigs genindsættelse i ruten Hundested-Grenå skulle tillige være 
en festlig indvielse af Norge forbindelsen. Et stort og righoldigt program 
var lagt fra alle sider. Men på grund af en lille maskinskade og et par små 
tekniske uheld blev afgangen fra Hundested forsinket med næsten 8 timer. 
Alle ankomst- og afgangstider blev derved stærkt forskudt, og mange af 
programmets punkter måtte udgå, navnlig i Norge, hvad der var en stor 
skuffelse.

Men der var almindelig tilfredshed med den nyrestaurerede færge, med 
sejladsen og med modtagelsen. Indvielsesturen startede i Hundested den 
7. juli 1947, afgang fra Grenå 8. juli og tilbagekomst fra Arendal til Grenå 
den 9. juli. Derefter indgik Marsk Stig i ruten Hundested-Grenå samt med 
2 ugentlige ture til Norge. Forbindelsen med Norge viste sig desværre 
urentabel og måtte opgives efter et par års Forløb.

Nogle talmæssige oplysninger om færgerne
Djursland blev bygget på Nakskov Værft i 1934 og kostede 415.000 kr. 
Længde ca. 50 m. Den blev overtaget af værnemagten i 1942 og betaltes 
med 555.000 kr.

Isefjord blev bygget på Ålborg Skibsværft. Leveret 1935. Købesum 
700.000 kr. Længde ca. 60 m. Beslaglagt af tyskerne i 1944. Fundet i Tysk-
land (Braunsbüttel) 1946. Hjemført til Danmark og repareret, hvorefter 
den indgik i driften 31. marts 1946.

Marsk Stig ligeledes bygget i Ålborg. Leveret 1940. Købesum 1.800.000 
kr. Længde 70 m. Tvangschartret i 1941 af tyskerne. Den mentes sunket, 
og i 1943 udbetaltes en forsikringssum på 2.600.000 kr. Fundet og tilbage-
købt af færgeselskabet i 1946 for et beløb af 1.400.000 kr. til Assurancesel-
skabet. Repareret i løbet af 1946-47 for ca. 1.100.000 kr. og derpå straks 
indsat i færgefarten.

En ny færge på 80 m længde er bestilt på Ålborg Værft til levering 31. 
december 1957.

Selskabets aktiekapital var oprindelig 275.000 kr. Den blev allerede i 
1934 forhøjet til 750.000 kr., 1940 til 1.010.000 kr. og i 1955 til 3 mill. 
kr. i anledning af vedtagelse om bestilling på den nye færge. Beløbet blev 
straks tegnet fuldt ud.

2. August 1955 døde direktør J. P. Pedersen. Om ham udtalte bestyrel-
sens formand, landsretssagfører A. Sidenius ved generalforsamlingen 30. 
april 1956.
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Direktør J. P. Pedersen var færgefartens stif-
ter og leder fra starten til 2. august sidste år, 
da døden var slutningen på hans gerning. Hans 
indsats for færgefarten vil aldrig blive glemt. 
Ære være hans minde. Om driften oplyste for-
manden, at året 1955 var det største i selskabets 
historie. Der var i årets løb overført 96.367 mo-
torkøretøjer, 9.700 cykler og ca. ¼ mill. perso-
ner (hvoraf ca. 100.000 motorførere). Regnska-
bets saldo var ca. 4.750.000 kr. Årets overskud 

ca. 137.000 kr. og aktionærernes udbytte 12 pct.

Grenå Havn
under tysk besættelse.
Krigens første år mærkedes ved Grenå Havn særlig ved mangelen på olie. 
Det nedsatte trafikken, standsede snart hele færgefarten og vanskeliggjorde 
i høj grad fiskeriet. Efter april 1940 neddæmpedes alle fyrene fra 60 cm åb-
ning til en sprække på kun 5 cm. Ved flyveralarm skulle alle fyr og lamper 
helt slukkes.

Magnetiske miner
Allerede i 1941 begyndte englænderne til stadighed fra flyvemaskiner at 
udkaste magnetiske bundminer over Kattegat og bælterne for at hindre den 
tyske sejlads. De vejede over 1 ton stykket og var indrettet således, at når 
et skib sejlede hen over dem, fik skibsmagnetismen en magnetnål i minen 
til at slutte strømmen, så minen eksplodere og skibet gik under. Minestry-
gere, både - danske og tyske - danske nærmest i bælterne, tyske i Kattegat 
rensede daglig visse sejlrender ved at bringe disse magnetiske miner til på 
kunstig vis at eksplodere og dermed uskadeliggøre dem. De sidste år af 
krigen tiltog denne udkastning af miner i høj grad, således at englænderne 
fløj over Kattegat vist nok hver eneste nat.

Havnefogedkontoret fik daglig meddelelse fra Søfartsministeriet om, 
hvilke sejlrender, der var renset. Alle skibe, som forlod Grenå Havn, havde 
ubetinget pligt til hos havnefogeden at søge oplysning om, hvilke sejlruter, 
der var i orden. Til tider kom der daglig 15-20 telegrammer om nye rensede 
render, eller ændringer i de tidligere. Eller omvendt - meddelelse om, hvor 
englænderne den foregående nat havde strøet miner ud.

Direktør J. P. Pedersen. † 2. august. Formand for Sam-
menslutningen Danmarks Bilruter. Færgefartens energi-
ske leder og stifter.
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Tysk vagt
I 1942 oprettedes ved Grenå Havn en lille afdeling af Hafenüberwache-
stelle (Havnekontrolsted), hvis hovedkvarter var i Århus. Det var 3 ældre 
tyske marinesoldater, som gik om bord i alle ankomne skibe og krævede 
visse oplysninger om hjemsted og bestemmelsessted og efterså, om deres 
Schein, d.v.s. pas, var i orden. I øvrigt foretog de sig ikke noget. Først i 
efteråret 1944 kom der større tyske styrker, og en kaptajn Meisner ansattes 
som havnekaptajn. Han var tysk undersåt, men havde i en række år haft 
ansættelse som international lods med bopæl i London. Han var en reel og 
omgængelig mand. Men de tyske myndigheder fandt ham ikke skrap nok. 
Efter nogle måneders forløb afløstes han af en ny havnekaptajn, østriger af 
fødsel, som var tilstrækkelig skrap og hensynsløs. 

Miner og cement
Grenå Havn var i slutningen af 1944 og hen i 45 et af de vigtigste indskib-
ningssteder for cement fra Ålborg og Mariager Cementfabrikker. En stor 
del af det ankomne cement skulle videresendes til Tirstrup til anlæg af fly-
vepladsen. Cementen forsendtes hertil, pakket i papirposer. Deres kvalitet 
var dårlig, og mængder af poserne var i stykker, så folkene, der skulle los-
se, vadede i cement til knæene. Danske vognmænd kørte cementen videre, 
men kuskene var slet ikke interesseret i, om al cementen kom til bestem-
melsesstedet eller ej, eller om der blev huggct nogle af sækkene undervejs. 
Det påstås, at højst halvdelen kom til vejs ende.

Et stykke af Havnepladsen. I baggrunden toldbygningen. Her lå i besættelsestiden tyskernes 
arbejdsplads for kystminer. Til højre ses øverste etage af Grenå Havns Isværk. 
(Foto 1955. Stender. Eneret).



917

Kystminer
Vest for vestkajen i den nye havn, omtrent hvor nu toldbygningen ligger, 
var reserveret et areal på godt 8000 m2. På denne plads lavedes kystminer. 
Et ingeniørfirma var entreprenør for tyskerne. Arbejdet udførtes af danske 
arbejdere. Kystminerne havde form som store firkantede klodser på 1,20 m i 
kvadrat og med en højde på ca. ½ m. De var delt i 3 rum. Når de blev udlagt, 
anbragtes en sprængladning i det midterste rum. Det var en gul, leragtig mas-
se, firkantet og ca. 40 cm på alle kanter. Den var ikke brandfarlig uden ved en 
særlig kemisk proces, når den påvirkedes af en vis syreblanding.

Disse kystminer anbragtes et lille stykke fra land til sikring af kysten 
imod landgang af tysk fjendtlige både og småskibe. De nedlagdes på en 
vis havdybde, et stykke under dagligt vande, men således, at et glasrør, der 
stod i forbindelse med sprængladningen, ragede op over minen. Hvis Både, 
som passerede dem på vej mod land, kom til at berøre glasrøret, knækkede 
det og bragte minen til eksplosion.

Kystminerne anbragtes i 2 à 3 rækker både nord og syd for havnen. Ca. 
160 syd for havnen indtil Pullerev og ca. 80 nord for havnen, halvvejs til 
Fornæs. Det var meningen, at mineudlægningen skulle fortsætte langs hele 
kysten op til Skagen, ligesom det allerede var tilfældet langs Vestkysten. 
Men krigens afslutning hindrede det.

Landminer
I begyndelsen af 1945, da det var ved at gå op for tyskerne, at det lakkede 
mod enden, begyndte de at gøre forberedelser til at sprænge hele havne-
anlægget, altså kajerne, i luften, hvis russerne ved krigens slutning skulle 
forsøge at gøre landgang her. Arbejdet udførtes af russiske fanger, som lå 
indkvarteret her. I alle havnens kajer og moler gravedes dybe huller med 
en afstand på 10 à 15 m mellem hver. De var 1 m i bredde og 2 m i dybde. 
På bunden af hver nedsattes cementrør. Oven over anbragtes et trælåg og 
derover et cementdæksel. Det var meningen, at når disse cementbrønde i 
yderste øjeblik kom til anvendelse, skulle der anbringes en sprængladning 
i hver. Disse skulle forbindes ved kjælp af elektriske ledninger, således at 
de alle på en gang kunne antændes og hele havneanlægget på den måde 
sprænges i luften.

Til opbevaring af den uhyre mængde sprængstof var der inde i Gran-
plantagen vest for Nordhavnen opført nogle store bunkers, hvorved der 
selvfølgelig altid gik vagt.

De tyske soldater, der hadede den storsnudede østrigske havnekap-
tajn, sagde til havnefogeden, at die Dänen ikke skulle være bange for de-
res havn. I værste fald vilde de tyske soldater hellere skyde den østrigske 
Schweinhund en kugle for panden. Nå, heldigvis kom kapitulationen med 
så kort varsel og så fuldstændig, at havnen og Grenå forskånedes for den 
katastrofe, som en spræning ville have været.
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Da fredsslutningen kom, stod der endnu en mægtig lang række af disse 
kystminer langs vejen på den anden side af vestkajen. Tyskerne havde ikke 
nået at få dem alle sat ud. En del af dem anvendtes til fyld ved havnen. Ca. 
400 Stk. sendtes til Bønnerup Strand til opbygningaf en mole, som var 
beskadiget af isen. -

Ved juletid 1944 beslaglagde fjenden Havlund, Badehotellet og Anker-
stjernen. Fra Badehotellet til havnefogedboligen opstilledes nogle af kyst-
minerne, og imellem dem spændtes pigtrådshegn. Adgangen var selvfølge-
lig strengt forbudt for enhver, der ikke var forsynet med Schein.

Torpedobådsstation
4. februar 1945 begyndte tyskerne at bygge et torpedobådshus, fordi det 
var påtænkt at indrette en Motor-Torpedobåds Station ved Grenå Havn. 
Der udstededes et beslaglæggelsesdekret på 5.500 m2 af sydkajen i den 
nye havn, d.v.s. hele kajgaden, hvor færgelejet er, og et stort stykke af det 
bagved liggende areal. Herpå opførtes en stor, solid bygning. Dette torpe-
dopakhus overtoges efter kapitulationen af byen og solgtes i 1950 til Grenå 
Korn- og Foderstofkompagni for 40.000 kr.

I samme periode byggede tyskerne 
en mur omkring hele Shell-Depotets 
tank, udelukkende for at camouflere for 
luftvåbenet, at det var en benzintank. 
Af stenene fra denne mur opførtes efter 
krigen 2 huse. 

I krigens sidste 2-3 år var havnen 
meget stærkt besøgt af fragtskibe, som 
søgte nødhavn, dels af hensyn til mine-
faren, dels for de slukkede fyrs skyld. 
Det årlige antal indgående skibe var 3 
à 4000 højere end det normale antal fi-
skerbåde og fragtskibe.

Kystminerne uskadeliggøres
Ved kapitulationen var bl.a. fastsat, at 
tyskerne selv skulle uskadeliggøre alle 
de udlagte kystminer. De sejlede ud i 

Efter kapitulationen sprængtes ca. 250 kystmi-
ner i luften her på Grenå strande. En Vandsøjle 
kastedes flere hundrede meter i vejret. Den lille 
hvide prik til højre for vandsøjlen er en båd. 
(Foto Chr. Hansen. 1945).
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gummibåde og førte en elektrisk ledning ned til sprængladningen. Efter 
at båden havde fjernet sig i tilstrækkelig sfstand, antændtes minen, og en 
mægtig, flere hundrede heter høj vandsøjle kastedes i vejret.

Havnefogeden, der ved nedlægningen havde taget pejling angående 
stederne, hvor de forskellige kystminer var nedlagt, havde tal på dem og 
kunne altså kontrollere, at de virkelig alle blev uskadeliggjorte. 

Sprængningerne mærkedes viden om som et helt jordskælv. Vinduerne i 
Havnebyen klirrede, og bygninger og møbler formelig rystede.
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Redningsvæsenet
Den ældste redningsdåd, der findes omtalt ved Grenå Strand, er Søren Kan-
nes bedrift 16. februar 1835. Ridende på en hest og med en anden hest ved 
sin side red han ud til en strandet jagt og bjergede skipperen, Ole Jensen 
Jyde. Takket være Blichers digt er denne dåd kendt over det ganske land og 
navnet Søren Kanne uløseligt knyttet sammen med Grenå.

På den tid var havnen ganske ubeboet, og i heden fandtes kun 4 huse el-
ler halvgårde. Det var den nu helt ombyggede Havlund, endvidere Strand-
huset, som lå lige over for broen over åen, Kannegården, som dengang 
hed Hessel Strandhus, og endnu en gård, længere mod vest i heden, som 
forlængst er nedbrudt.

Forskellige institutioner
og virksomheder ved havnen

Den første redningsbåd N. C. David på Grenå Torv foran kirken i begyndelsen af 1890’erne.
Personerne fra højre: 1 bådføreren, Ole Thomsen. 2 hans søn, Poul Thomsen. 3 Laurentinus 
Sørensen. 4 Georg Larsen. 5 (?). 6. Rasmus Gissel. 7. (?). Forrest til venstre vognmand Rud. 
Christensens Kusk.
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Da Ole Thomsen i 1887 kom til Grenå Havn, var der endnu intet egent-
ligt redningsvæsen her, selv om en mand, der boede ved Grenå Havn i 
70’erne, har fortalt mig, at der dengang var et Strandingslaug på 26 mand, 
hvoraf de 6 dog boede på Bredstrup Sogns grund, altså formentlig Havne-
vejen. Fiskerne gik ud i deres egne både, der slet ikke var indrettet dertil og 
derfor i høj grad øgede faren for dem selv.

Ole Thomsen, der - som omtalt - havde været ansat ved Skagens Red-
ningsvæsen, var straks virksom for at få en rigtig redningsbåd hertil. Det 
lykkedes også. Den første redningsbåd fra begyndelsen af 90’erne var, ef-
ter hvad der kan oplyses, skænket af en københavnsk rigmand ved navn N. 
C. David, efter hvem den fik navn. Det var selvfølgelig en robåd, og Ole 
Thomsen blev fører af den. Det var vist nok den båd, som kæntrede ved Ru-
gård Strand under en redningsfærd, og hvorom  er fortalt på tidligere heri. 
I blandt bådfolkene var Ole Thomsens ganske unge søn. Både fader og søn 
tog alvorlig skade. Ole Thomsen. fik en øjensygdom og blev efterhånden 
halvblind. Sønnen fik en brystsvaghed og døde senere af tuberkulose.

Redningsstationen
I 1899 oprettede det danske redningsvæsen en station i Grenå. Der bygge-
des et bådhus på hjørnet af Kalkværksvej, hvor nu nr. 34 er opført, og der 
ankom en ny, på orlogsværftet bygget redningsbåd. Det var også en robåd, 
men større, så at den krævede et bådhold på 12 mand. Havnefoged Geisnæs 
var den første opsynsmand og skipper Th. Jensen den første bådfører. Bå-
den blev dengang kørt på hestekøretøj til det punkt på kysten, hvor der var 
nærmest til det strandede skib, som skulle have assistance. Det var hurti-
gere at køre den over land med hesteforspand end at ro den frem fra Grenå 
Havn. Men adgangen til Sønderstranden var i mange år kun den skrøbelige 
gangbro, så båden måtte køres om ad Grenå By ved strandinger syd for 
havnen. Det forlængede jo turen meget.

Efter en halv snes års forløb byggedes et hus til redningsbåden på selve 
havnen ved den søndre mole. Havnefoged Bilde afløste Geisnæs som op-
synsmand. I 1920 ombyttedes den med en ny båd med en 10 hk. hjælpemo-
tor. Motoren uskiftedes snart med en større. Båden er derimod den samme, 
men har nu en 32 hk. motor. Bådholdet nedsattes straks til 9 mand ligesom 
nu. Ved Fornæs var allerede i 1870 oprettet en raketstation, men uden båd. 
Dens første opsynsmand var fyrmester Rydahl. Fornæs station ophævedes 
i 1937, og dens raketapparater overførtes til Grenå Havns Redningsvæsen.

Efter havnefoged Bildes død blev Th. Jensen i 1933 opsynsmand, sam-
tidig blev P. Lasborg bådformand og fra 1940 opsynsmand. Han afløstes 
i 1952 af Vensel Rasmussen. Redningsbåden har i tidens løb været ude 
mange gange. I jubilæumshæftet fra 1945 opgives, at der indtil dette år 
var bjerget mere end 120 mennesker fra nødstedte fartøjer. Kort efter den 
sidste havneudvidelse flyttedes redningsbåden til det store, nye rednings-
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bådhus ved den nye havn.

Af Redningsforetagender
ved Grenå Havn anføres et enkelt: Den 18. april 1908 kl. 8 aften bemærke-
des en brig at gå til ankers tæt ud for Kalkgrunden, og da den var i en meget 
farlig stilling, tilsagdes til møde ved redningsstationen. Da skibet havde 
ligget til ankers ½ time, kom det i drift, og da det havde passeret grunden 
Naveren, holdt det lige mod land. Opsynsmanden lod straks redningsbå-
den føre til Grenåens udløb, hvor den blev sat i søen ved assistance af de 
talrigt tilstedeværende mennesker og roet ud gennem bråddet. Derpå sattes 
stagfokken, og der styredes syd efter mod skibet, som nu var strandet ½ 
mil syd for havnen. Der afbrændtes nødblus, som besvaredes med affyring 
af signalraketter. Da redningsbåden ankom til skibet, fandtes dette sunket, 
så at dækket stod under vand, og hele besætningen, 7 mand, stod klar, 
iført redningsbælter. De sprang straks i redningsbåden, som derpå heldigt 
førte dem til land kl. 9 om aftenen. Imidlertid havde opsynsmanden haft 
en besværlig tur med at bringe transportvognen til strandingsstedet, idet 
der måtte køres gennem Grenå ad Århus landevej til Fuglsang og derefter 
til Ramskovgården. Derfra måtte den videre transport ske gennem heden. 
Da det var meget mørkt og ingen kendte vej, måtte der tilkaldes hjælp for 
at vise vej til havet. Endelig nåede man dertil, men redningsbåden var da 
forlængst landet. Nu forestod den besværlige transport af redningsbåden ad 
samme vej tilbage, og først kl. 1 om natten kom man tilbage til stationen 
ved Grenå Havn. Det strandede skib var briggen Amazone af Horten i Nor-
ge. Den var på rejse fra Sunderland til Frederikssund med kul. *)

Den næste Redningsbåd, skænket af staten i 1899. Billedet er taget nord for havnen om-
kring ved 1905. I baggrunden til venstre Anholt-Paketten og dens pakhus. Dernæst dame-
badeanstalten ved nordre mole. 

*) Refereret efter C. P. Eisenreich: Det Nørrejydske Redningsvæsen, København 1927, 
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I fordums Tid, i svundne År,
når Vintren rased’, ond og hård,
og Isen dækked Vandet,
når Fiskeriet gik i Stå,
så der blev Nød i Hytter små,
da kneb det tit forbandet.

Da drog hvert År ved Fastelavn
et sælsomt Tog fra Grenå Havn,
fra de beskedne Rønner.
En gammel Pram på Vogn var sat,
med Skjorte hvid og Søndagshat
foran gik Havets Sønner.

Og Båden den var fint besat:
en Admiral med Fjer i Hat,
en Bådsmand med en Hage,
Lodhiveren, som måle kan
præcis, hvor mange Favne Vand
til Bunds der er tilbage.

Fiskernes fastelavnsoptog med Sluppen. Grenå Torv, 5. februar 1894. (Foto Vilh. Hansen).

Når Sluppen kom til Byen op,
såv gjorde den så jævnligt Stop,
mens Søens raske Svende
flot stepped, rundt og dansed’ Reel
og undte sig slet ikke Hvil,
før Dansen var til Ende.

Med Raslebøsser væbnet gik
til hvert et Hjem og hver Butik
en anden lille Skare.
Man modtog dem med Venlighed,
og mangen Skærv i Bøssen gled,
for ingen vilde spare.

Forlængst den sjove, gamle Skik
ved Grenå Havn af Mode gik,
ej længer Sluppen kører.
Med Traditionen længst man brød. -
Til Hjælp, hvor der er Sult og Nød,
nu andre Veje fører.

Carl Svenstrup.



924

Fiskernes Fastelavnsoptog
Sluppen
Det var i gamle dage skik, at havnens folk, fiskere og sømænd, fastelavns-
mandag kørte gennem byen i festligt tog. Det var en skik, som ikke var 
særegen for Grenå, men som kendes rundt omkring i landet. Deltagerne var 
iført sorte bukser, hvide skjorter uden på vesten, et rødt sjærf om livet og et 
broget tørklæde om halsen. 

På en hestevogn var sat en fladbundet pram, hvori nogle af de ældre 
fiskere havde plads. Fire af dem havde en særlig rolle: Admiralen med 
trekantet hat, Bådsmanden med en bådsmandspibe, Udkigsmanden med 
en kikkert og Lodhiveren, forsynet med loddet, som han flittigt lod gå op 
og ned under udråbet ’Ti Favne Vand uden Bund’. Desuden var der nogle 
hornblæsere fra byens musikkorps. Foran vognen gik en lille flok på 10-15 
af de yngre fiskere, ligeledes iført hvide skjorter og røde bælter.

Når optoget kom til byen, gjordes holdt med små mellemrum. Til mu-
sikkens toner dansede fiskerne så en reel - altid denne gamle engelske fol-
kedans. Imens gik 6 af dem, forsynet med blanke messing raslebøsser, ind 
i husene og modtog en skærv i bøsserne. Ved et par af hotellerne blev de 
som regel alle budt ind på en næsevarmer i kulden.

Det første elevhold fotograferet 1906. Fra venstre: Evald Christensen, Hans Andersen, Emil 
Andersen (stående), A. P. Kirk, N. C. Nielsen, Chr. Smed. (Fra fiskeriforeningens jubilæ-
umsskrift 1945).



925

De indsamlede penge anvendtes som hjælp til udkommet i en sløj tid, 
når havet var spærret af is og der var smalhans i fisker hjemmene, og ud-
deltes efter hjemkomsten. 

Hvornår skikken er begyndt her i Grenå kan ikke opgives, men det må 
have været ret snart efter Havnebyens opståen. Allerede i Grenå Avis d. 1. 
marts 1865 findes sålydende avertissement: For den af byens indvånere ved 
vort fastelavnsoptog udviste godhed aflægge vi herved vor hjerteligste tak.  
Grenå søfolk.

Fiskernes fastelavnsoptog eller Sluppen, som man sagde, var med få 
afbrydelser skik i mangfoldige år. Den vedvarede i hvert fald et stykke tid 
efter århundredeskiftet. Så var der i mange år et ophold. Kun ved særlig 
hårde og langvarige vintre optoges den, sidste gang i 1941 og det følgen-
de par år. De indsamlede penge anvendtes da udelukkende til uddeling til 
trængende fiskerenker.

Navigationsskolen
Et vigtigt resultat af fiskeriforeningens virksomhed er Navigationsskolen. 
Den startedes i 1915 af navigationslærer Emil Andersen som en fiskerskip-
perskole og var til at begynde med et privat foretagende. Den overtoges i 
1907 af fiskeriforeningen og blev året efter statsanerkendt som navigati-
onsskole. Skolen har haft stor betydning ikke alene for dygtiggørelsen af 
Grenå Havns unge fiskere, men tillige for de mange fremmede sømænd, 
som gennem årene har søgt Skolen.

Det første år var der kun 6 Elever, men der kom stadig flere, og sko-
len vandt anerkendelse som en af landets bedste. I mange år har der hvert 
skoleår været fuldt besat. Skolen havde en lang række år fast lokale på Sø-
mandshjemmet. Efter Emil Andersens død 25. februar 1945 lededes skolen 
i nogle år af en tidligere styrmand Hugo Jørgensen. Af mangel på lokale 
har skolen det sidste par år været suspenderet. Der er vedvarende en mæng-
de ansøgninger om optagelse, og alle betingelser for driften er til stede, så 
snart et lokale kan skabes. Fiskeriforeningen er stadig bestemt på, at det 
skal ske snarest muligt.

Grenå Havns forskole 
Byrådsforhandlingerne for 1890 viser, at kommunen allerede dengang er-
klærede sig villig til at yde et beskedent tilskud til en påtænkt lille privat 
småbørnsskole ved Grenå Havn. Om den virkelig blev oprettet og fik no-
gen betydning, ved jeg ikke.

Reglen var, at da Havnebyen udgjorde en del af Grenå Kommune, søgte 
havnebørnene, uanset vejlængden, kommuneskolen på Vestergade. Havne-

*) Til de 2 afsnit om Færgefarten under Besættelsen og om Grenå Havn under Besættelsen har jeg med 
tak modtaget en mængde oplysninger fra landsretssagfører A. Sidenius og havnefoged Arvid. C. S.
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vejens skole tilhørte, som bekendt, Gammelsogn og søgtes kun af børn fra 
Bredstrup og Havnevejen.

I årene 1908-12 skete en stor udvikling ved Grenå Skolevæsen. I august 
1912 toges den nye mellem- og realskole-bygning i brug. Samme dag 
indviedes en forskolebygning ved havnen. Frk. Bodil Mortensen ansattes 
som forskolelærerinde. I 1941 indlemmedes hovedparten af Gammelsogn, 
derunder også Havnevejen, i Grenå købstad. Som følge deraf opførtes ef-
ter nogle års forløb en ny kommuneskole Østre Skole for Havnevejens og 
havnens børn. Den toges i brug 1951. Til denne skole overførtes straks hav-
nens forskoles elever og lærerinde og efterhånden alle børn fra Østerbro 
kvarteret. Forskolelokalet ved havnen stod ubenyttet. Der var en tid planer 
fremme om at omdanne det til en Navigationsskole, men det er nu vedta-
get, at det foreløbig indrettes som kirkelokale for Grenå Havn.
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Opgangstiden begynder
Skattelisterne fra Havnebyens første halvhundrede år, altså til hen mod 
århundredeskiftet, viser med stor tydlighed at fiskeriet dengang var et ret 
fattigt erhverv: Afsætningsmulighederne var ringe, idet fangsten mest af-
sattes til fremmede kuttere. Priserne var derfor små, og fiskeriet indbragte 
knap til det daglige brød. I et tidligere afsnit ’De gamle fortalte’ er tidligere 
heri meddelt længst afdøde havneboeres erindringer fra 1860-70’erne, bl.a. 
også om den tids fiskeres kår.

Fiskeeksporten
Omkring 1880 oprettedes de første fiskeeksportforretninger, delvis som 
kompagniskaber. Der kunne nævnes navne som Bach, M. Madsen, Johan-
sen, Harald Poulsen. Efterhånden kom der flere til, som A. P. Kirk, Jan 
Jensen, N. C. Nielsen, Enevoldsen o.s.v., og foretagenderne blev større. Fra 
1900 og fremefter rejste sig langs gaden ved fiskerihavnen en række fiske-
pakhuse, hvor fiskerne, når de kom ind, straks afsatte deres last. Fiskene  
pakkedes i kasser og sendtes omgående med bane eller skib til København 

eller andre pladser.

Fiskeauktionerne
Det er allerede nævnt, at den 
første oprindelse til fiskeaukti-
onerne går tilbage til 1924, da 
der holdtes et offentligt fisker-
møde om sagen. Det var sam-
menkaldt af fiskeriforeningen. 
Der var stemning for at prøve at 
få et sådant foretagende i gang. 
Kort efter fik fiskeeksportør N. 
P. Enevoldsen bevilling som 
auktionsholder. Han fik nu ikke 

Større virksomheder
ved Grenå Havn

Parti af fskerihavnen ca. 1945. I for-
grunden kornsiloen. I baggrunden en 
kulkran.
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videre ud af det. Efter at Enevoldsen var flyttet fra byen, lå sagen stille en 
tid. Ved Navigationsskolens 25 års jubilæum i 1930 kom det atter på tale 
at få sagen i gang. Bevillingen som auktionsholder blev nu givet til skipper 
Valdemar Nielsen, og fiskerne gav tilsagn om at levere alle deres fisk på 
auktionen. Der var adskillige begynder vanskeligheder, og der kom først 
rigtig fart i foretagendet, da S. Møller Petersen i 1939 blev ansat som Au-ti-
onarius. Han havde set sig viden om i fremmede lande ogavde et praktisk 
greb på forretningsforhold. Sagen kom nu i den rette gænge. Under krigen 
steg omsætningen til millionbeløb. Der var gode indtjeningsmuligheder for 
fiskerne, men udbyttet begrænsedes stærkt af de svindende petroleums ra-
tiioner og de hurtigt stigende priser på redskaber, der tilsidst, efterhånden 
som krigen skred frem, slet ikke kunne skaffes. Den årlige omsætning var 
ved krigens slutning oppe på 1½ à 2 mill. kr. og er nu ca. 3½ mill. kr. 

I 1953 opførtes lige ude ved havnebassinet en ny, moderne auktionshal. 
Den byggedes af auktionsmesteren for egen regning, men således, at når 
byggegælden er betalt, tilhører auktionshallen Grenå Fiskeriforening.

Grenå Havns Motorfabrik
De gamle fiskekuttere, som kun havde vinden til drivkraft, kunne slet ikke 
klare sig i den nye tids tempo. Flere og flere af dem forsynedes med motor. 
Snart dukkede da et foretagende op, som i høj grad har sat sit præg på hav-
nens udvikling og på fiskerflådens driftsmetoder, nemlig Motorfabrikken. 

I 1906 startede fabrikant Anton Jensen under forholdsvis beskedne for-
mer en motorfabrik ved havnen. Den første motor, han fremstillede, var en 
3 hk petroleumsmotor, som leveredes til skipper Peder Bachmand. I 1916 
flyttedes fabrikken til den nuværende plads, hvor et tidligere røgeri og is-
hus nedlagdes og bygningen omdannedes, til fabrik.

I 1920 optog Anton Jensen som kompagnon en ung mand S. Møller 
Jensen. Han havde lært i Randers og havde derefter arbejdet hos Frich i 
Århus og Burmeister & Wain i København. Efter nogle års forløb ophæ-
vedes kompagniskabet, idet Anton Jensen helt helligede sig bilhandelen i 
Grenå og solgte sin andel i Motorfabrikken til Møller Jensen, som altså nu 
var eneejer. I de forløbne år er fabrikken.vokset til en efter byens forhold 
særdeles betydelig størrelse, og år efter år er der indført forbedringer i de 
motorer, som udgår derfra. 

Et stykke af kajgaden ved fiske-
rihavnen i 1943. Fra venstre, den 
østre, først opførte del af Motor-
fabrikken. I midten 3 fiskepak-
huse og den gamle fiskeaukti-
onshal. Yderst kornsiloen som 
opførtes 1942. 
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De er nu kendte og værdsatte viden om og sælges både i indland og udland. 
Medens motorerne for en snes år siden lå på omkring 10 à 20 hestes kraft, le-
veres nu motorer helt op tll 330 hk. Virksomheden har flere gange måttet ud-
vide. En stor, ny fabriksbygning var påbegyndt før krigen og fuldførtes straks 
efter krigens slutning i 1945. Fabrikken beskæftiger nu i alt ca. 85 mand.

Skibsbyggeriet
Til en fiskerihavn - hører naturligt - et bådeværft. Et sådant har eksisteret 
ved Grenå Havn allerede omkring 1870 eller måske før. I 1873 kom i hvert 
fald skibsbygger V. Krogh hertil og tog borgerskab. Han overtog (eller ind-
rettede) et værft over på Øen, altså arealet mellem det nuværende åløb og 
Søgade, hvor det ældste åløb havde gået. Det har været omtrent, hvor nu 
Badehotellets have ligger. Han byggede en skonnert og en brig, men der 
var dengang for lidt at gøre for en skibsbygger her ved Grenå Havn. I 1877 
flyttede Krogh op til byen og købte Seilings Bryggeri på Lillegade, yderst 
ved Randersvej, hvor nu Vesterport ligger.

I begyndelsen af 1880’erne begyndte Jens Andersen som skibstømrer og 
drev forretningen i en menneskealder. Omkring århundredeskiftet kom båd-
bygger S. Petersen, som byggede en del både og småkuttere. Værftet er nu 
overgået til Rønn & Petersen, hvoraf sidstnævnte er søn af grundlæggeren.

Foruden dette firma findes skibsbygger J. Vesters Værft, som grundlag-
des 1934, og som navnlig giver sig af med nybygninger. Der er fra dette 
i de forløbne 22 år leveret et halvt hundrede fartøjer på fra 10 til 50 tons 
drægtighed. Heraf er i disse dage netop nr. 50 på stabelen.

Isværket
er et foretagende, som i høj grad står i forbindelse med fiskerierhvervet. I 
gamle dage måtte fiskeeksportørerne klare sig med naturis. Efterhånden 
som eksporten voksede, kunne det kvantum, som behøvedes, slet ikke 

Den nye fiskeauktionshal, direkte ud mod havnebassinet. Opført 1953.
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skaffes på den måde, og man gik over til at fremstille kunstis. I 1907 an-
lagdes det første fryseri. I 1935 startedes I/S Grenå Havns Ishus, som ikke 
alene forsyner havnen, men også delvis byen med is. Produktionen er nu 
ca. 1900 tons årlig og omsætningen ca. 70.000 kr.

Trafikhavnen
I det foregående er nærmest talt om fiskeriets udvikling og, hvad dermed 
står i forbindelse. Og dog er det langtfra havnens største indtægtskilde. 

To fiskepakhuse ca. 1916. Til højre M. Madsens Fiskeeksport. Til venstre et fryseri og røge-
ri. Her ligger nu Motorfabrikkens østre halvdel.

Grenå Motorfabrik færdigbygget straks efter kapitulationen i 1945. Modstykke til tidligere 
foto og ovenstående. (Foto 1956).
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skibsfarten bringer meget større beløb ind i havne- og bropenge end fi-
skeriet. Det er da også værd at lægge mærke til, at da den store, nye havn 
var på tale første gang i 1911, var det nærmest en fiskerihavn, som byen 
tænkte på, og som staten tilsagde en kraftig støtte. Men i 1930 var forholdet 
vendt om. Da var byrådet fuldt klar over, at den del af foretagendet, man 
især sigtede på, var trafikhavnen. På dette område er der da også sket uhyre 
fremskridt i løbet af den sidste menneskealder.

Oversigt over havnens indtægter 1880-1939 (krigens begyndelse)
 1880 1900 1920-21 1930-31 1938-39

Bropenge af trafikken .............  15.603 12.180 19.745 55.946 86.716
Do. af fiskeriet ........................  1.030 3.390 10.360 9.612 7.619
Grund- og pladsleje m.m. .......  319 2.054 9.107 13.762 28.245
Tilskud fra kommunen ...........  2.090 3.000 0 10.000 20.000
Andre indtægter .....................  1.742 0  1.300 3.282 787
Indtægt i alt (+ kassebehold-
ning og renter) ca. ..................  20.700 20.627 40.500  92.602  143.347

Oversigt over havnens indtægter i årene 1950-51 og 1954-55
Bropenge o. a. Afgifter: År 1950-51 År 1954-55
Rederiet Anholts rutebåde ...............  10.173 6.891
M/F Isefjord og Marsk Stig .............  113 956 205.072
Andre lastfartøjer ............................  72.110 73.469
Vinddrivere ......................................  18.196 20.372
Fiskefartøjer ....................................  32.149 38.455
Lystfartøjer  .....................................  504 577
Skibs- og vareafgifter i alt ...............  247.088 344.836

Leje af bygninger, pladser og andre
lejeafgifter .......................................  63 321 69.874
Indtægt i alt (- renter 
og kursavance) ................................  310.409 414.710
Heraf er, foruden alle de ordinære
driftsudgifter, udredet følgende:
Afskrivninger på kajanlæg, 
moler osv. ........................................  48.114 65.683
Henlæggelser til særlige formål 
vedrørende havnen ..........................  42.416 68.262
Årets regnskabsmæssige overskud ..  20.332 80.553
I alt ..................................................  110.862 214.498

*)

*) Toldvæsenet opkræver havne- og bropengene. Det er toldkontorets specifikation, som er lagt til 
grund for ovenstående oversigt.
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Medens havnens indtægter ved bropenge af trafikken i 1920 var ca. 
20.000 kr. om året og af fiskeriet ca. 10.000 kr., var tallene i det sidste år før 
2. verdenskrig (altså i året 1938-39) for trafikkens vedkommende vokset 
til over 86.000 kr., medens bropengene af fiskeriet var omtrent uforandret.

Til oplysning om den uhyre udvikling, som er foregået med havnens 
økonomiske forhold i den sidste menneskealder, altså fra sidst i 1920’erne, 
indtil nu, vedføjes her to talmæssige oversigter. Den øverste viser den øko-
nomiske udvikling fra 1880 med 20 års mellemrum indtil verdenskrigen. 
Man vil se, at i årene fra 1880 og fremefter har byen omtrent til stadighed 
måttet yde direkte tilskud til havnens drift. Det ses endvidere, at det i årene 
efter 1920 navnlig var trafikken, som begyndte at stige, medens havnekas-
sens indtægt af fiskeriet omtrent var uforandret. 

Det nederste skema fra 1950-51 og fra det sidst afsluttede regnskabsår 
1954-55 viser trafikkens uhyre stigning i den nyeste tid, hvilket navnlig 
skyldes færgeforbindelsen. Samtidig ses fiskeriets mere jævne vækst. Her-
ved må man dog ikke glemme, at den voldsomme stigning i beløbenes stør-
relse ikke udelukkende skyldes havnens større benyttelse, men for en me-
get stor del skyldes pengenes stærkt formindskede værdi eller købeevne. 

Endelig viser oversigterne, at Grenå Havn - foruden den indirekte værdi 
og betydning, som den altid, selv i de ringe tider har haft for hele byens 
forretningsliv - nu også direkte er et aktiv, som giver et anseligt overskud. 

Kajpladsen
er blevet stærkt forøget, hvilket naturligvis først og fremmest skyldes byg-
ningen af den nordre trafik- og færgehavn, men også ombygning af og 
tilbygning til fiskerihavnen mod syd. Kajplads, anlægsbro og moler udgør 
nu en længde på omkring 2 km. Der er mægtige oplagspladser til kul med 
elektrisk drevne lossekraner. Der er store pakhuse med direkte forbindelse 
til jernbanespor. Og der er først og fremmest færgelejet.

Grenå Korn- og Foderstofforretning A/S
er stiftet i 1931, altså da arbejdet på den nye havn begyndte. Forretningen 
havde til en begyndelse oplag i et almindeligt træpakhus. 1941-42 byg-
gedes den nye kornsilo, hvis silhouet helt behersker havnebilledet. Den 
kostede ca. 300.000 kr. at opføre og rummer i forbindelse med det gamle 
pakhus 2000 tons korn. I 1950 købte firmaet af kommunen det af tyskerne 
under krigen opførte meget store torpedohus for en pris af 40.000 kr. og 
omdannede det til kornpakhus. 

Kulhandelen
har altid været en af havnens gode indtægtskilder. I 1876 altså inden den 
nye havn fra 1873-79 endnu var færdig, startede købmand, mægler N. P. 
Bach en kulhandel og indrettede en kulgård lige over for den daværende 
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nye havn. Efter Bachs afrejse overtoges forretningen af Karl Petersen, efter 
ham Albert Jensen. I 1934 overgik forretningen til A/S Grenå Kulkompag-
ni med direktør Henry Carlsen som leder. Kulpladsen flyttedes om til det 
nye havnebassin, hvor losningen foregår ved hjælp af en moderne losse-
kran med elektrisk drivkraft.

Den anden store kulforretning ved havnen er Grenå Kulimport. Den 
grundlagdes af Lohman Hviid og overtoges 1922 af grosserer N. C. Kjøl-
hede. Også der foregår losningen ved elektrisk lossekran. Samme firma ad-
ministrerede i en årrække Dansk Andels Gødnings Forretnings oplag ved 
Grenå Havn. Fra 1947 overtog Andelsselskabet selv administrationen og 
ansatte en selvstændig forretningsfører. Og så endelig

Færgelejet
i den nye havn. Om alle de anstrengelser, som gennem tiderne er udfoldet 
for at bringe dette foretagende til virkeliggørelse er fortalt tilstrækkeligt i 
det foregående. Det skal kun bemærkes, at den udvikling, som allerede var 
begyndt før 1930, først ved anlæggelsen af den nye havn og oprettelse af 
færgefarten for alvor fik vind i sejlene. Som et bevis for færgefartens be-
tydning for havnen kan nævnes, at af havnekassens samlede årlige indtægt 
i havne- og bropenge, der, som før nævnt, i 1955 var 344.836 kr., udreder 
færgefarten omtrent 2/3, nemlig ca. 205.000 kr. (bropenge ca. 192.000 kr. 
og skibsafgift ca. 13.000 kr.).

Det er også værd at nævne, at hele den del af havneanlægget, som befin-
der sig på land, nemlig moler, kajer, vejanlæg, banespor o.s.v. allerede ved 
den nye havns anlæggelse moderniseredes og fik et pynteligt udseende, som 
stadig vedligeholdes og forbedres. Det var ikke nogen overdrivelse eller falsk 
festlyrik, når admiral Rechnitzer ved havneindvielsen udtalte sig i rosende 
vendinger derom, samtidig med at han nævnede, at Grenå Havn nu fuldt ud 
kunne hævde sin plads i Danmarks mange udmærkede storhavnes række. 

Postforbindelsen med Anholt
I retslig henseende hører Anholt under Grenå jurisdiktion og har fra de æld-
ste tider på mange måder følt sig knyttet til denne by, som var og er dens 
nærmeste forbindelse med fastlandet. For et århundrede siden og fremefter 
var sommermarkedet i Grenå, som varede et par dage, Målet for alle anhol-
ternes årlige fællesrejse. De kom sejlende i flok og følge, selvfølgelig i deres 
egne både, og foretog deres indkøb for det næste år, ligesom de solgte deres 
egne produkter“ (se Jubilæumsskriftet, d.v.s. Bind A II). Mange anholtere 
tog i tidens løb bopæl i Grenå og fik som regel ordet Annebo eller Amme 
(udtales Amm) knyttet til deres navn som tilnavn, hvilket retsprotokollerne 
har mange eksempler på. Næsten alle anholtere var fiskere og benyttede selv-
følgelig deres egne både, når de havde ærinde til Grenå. Anden forbindelse 
eksisterede ikke i den ældste tid. Rejsen var tit besværlig. Men anholterne var 
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jo nu engang søens børn. Havet gav dem 
hovedparten af deres underhold. Fisk, 
navnlig rokker, var i gammel tid deres 
daglige kost. Resten af føden fik de fra 
øens magre sandmarker. Der dyrkedes 
rug og en lille smule byg, kartofler og 
scharlotløg trivedes godt i den sandede 
jord.

Græsningen var tarvelig, og hele 
øens bestand af husdyr var en lille halv 
snes heste og et lignende antal køer. 
Derimod havde man i almindelighed over hundrede får. På grund af græs-
sets sparsomhed måtte man tage marehalm til hjælp, ikke alene til græs-
ning, men også til vinterfoder. Marehalmen høstedes, når den var moden, 
og stakkedes ganske som hø.

Postforbindelsen Grenå-Anholt
Omkring midten af forrige århundrede kom der post til Anholt en gang om 
måneden med en Hornbæk skude, formodentlig over Helsingør. Så snart 
posten ankom, bragtes den op til Anholt by til et brevsamlingssted. Når 
den var ordnet, hejsedes et flag til vejs, og øens beboere fik travlt med at 
komme op og spørge om brev - eller eventuelt levere post.

Formentlig hen i 70’erne kom postforbindelsen til at gå fra København 
via Anholt til Grenå. Dette ændredes fra l. august 1885 således, at po-
sten fremførtes med dampskib mellem København og Skagen, som anløb 
Anholt undervejs. Denne ordning må altså have afskåret Anholt fra dens 
tidligere direkte forbindelse med Grenå. Det må formodes, at det er den 
omstændighed, som har bevirket, at den stoute Anholt skipper Peder Pe-
dersen og hans fætter og medreder Henrik Jacobsen med deres galease De 
to Fætre 2 gange om måneden sejlede til Grenå og bragte og hentede post. 
En gang imellem også nogle enkelte passagerer. Post-Peder og Henrik Ja-
cobsen var kendte skikkelser i Grenå. Ret længe har det vist nok ikke varet, 
inden ruten Grenå-Anholt kom under staten igen, og Pedersen fik titelen 
postfører, fik uniform og snore om kasketten.

Adskillige Grenå fiskere gik på visse tider af året på fiskeri i farvandet 
ved Anholt. I løbet af årene 1900-03 fik Anholt en statshavn til et beløb af 

Anholtskipperen Henrik Jacobsen, Post-Peders, 
fætter og medreder, der sejlede med ham mel-
lem Grenå og Anholt. Han var, hvad hans træk 
tydeligt viser, en typisk anholter af ren og ublan-
det race. (Acton Friis Foto).
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900.000 kr. Tidligere havde fartøierne måttet lægge ind i Pakhusbugten, 
hvor landingen var både besværlig og farlig. Post-Peder besørgede ruten 
til omkring 1910-12. I årenes løb skiftede han fartøjl tre gange. Den første 
Båd, De to Fætre, var ikke større, end at den kunne hives på land, hvor som 
helst. Så blev havnen på Anholt bygget. Trafikken til fastlandet voksede, 
og der anskaffedes en motorgalease. I over 30 år trodsede Post-Peder Kat-
tegats bølger. To gange var det nær gået galt, men hver gang nåede han 
frelst i land på Anholt. I sine sidste år udvidede han ruten, således at der 
sejledes en gang hver uge. Hans sidste skib, som var det største, hed Anna 
Elisabeth, opkaldt efter hans datter. Det kaldtes også med et finere navn 
Anholt-Paketten.

Da Post-Peder holdt op, besørgedes ruten et par år af et privat selskab 
med en lille damper, men overtoges i 1913 af Det forenede Dampskibssel-
skab og kom til at gå fra København via Anholt, Grenå til Ebeltoft og retur 
2 gange ugentlig. Den første damper hed Brage, den næste Møn.

I 1921 afløstes DFD af et privat rederi Anholt, som har ruten endnu. 
Skibet hed Vera, og den første kaptajn var Ole Larsen, som senere flyttede 
til Ebeltoft og afløstes af Albertsen. Derefter kom i 1933 den nuværende 
kaptajn Weber. Omkring 1935 blev motorskibet Vera indsat i en anden rute 
og erstattet af den særlig til Anholt ruten byggede damper Anø. (Anø er det 
gamle navn for Anholt). Dette skib blev i II verdenskrig minesprængt ved 
Hals Barre, hvorved flere af skibets besætning omkom. Vera, der i mellem-
tiden var blevet forlænget et stykke, indsattes derfor atter i ruten og har nu 
anløbsstederne: Anholt, Grenå, Ålborg og samme vej tilbage til København 
en gang hver uge.

Anholt Havn set fra molen ind mod land. Damperen er den særlig til Anholt ruten byggede 
damper Anø. (Foto Bent Rasmussen ca. 1935).
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Medens det sidste årstid af 2. verdenskrig for havnens vedkommende helt 
og fuldt var præget af den tyske besættelse, var den midterste del, nemlig 
årene 1941-43, præget af et stort havnebyggeri. Det drejede sig om 2 af 
molerne i den gamle yderhavn (altså trafikhavnen fra 1870’erne), som var 
meget forfaldne og nødvendigvis måtte ombygges.

Denne Fornyelse var egentlig allerede påbegyndt 1925, idet man da 
foretog en ombygning af nordmolens bolværk og en udvidelse af kajplad-
sen. Det var et foretagende, som kostede ca. 300.000 kr. og som udtrykke-
lig var tænkt at skulle være begyndelsen til en samlet ombygning af denne 
havn. Således blev det nu ikke lige straks. Fortsættelsen opsattes en årræk-
ke. I stedet for tog man fat på bygning af den tidligere omtalte, helt nye 
nordre trafikhavn. Det var det arbejde, som fuldt optog årene 1931-33, og 
som er udførlig omtalt tidligere heri. Denne havn indviedes 10. juni 1932 
og gav basis for færgefarten, som åbnedes 14. juli 1934. Derefter kom så 
endelig fortsættelsen af ombygningen af den gamle trafikhavn nemlig dens 
sydmole og det yderste stykke af den oprindelige ydermole, som man nu 
kaldte tværmolen (se senere heri.

Ombygningen af resten 
af den gamle yderhavn fra 1870’erne
Man tog først den søndre mole, som ind mod bassinet bestod af pæleindfat-
ning med opfyldning af søsten. Den var allerede i 1930’erne i en så dårlig 
tilstand, at der flere gange skete sænkninger i molen, og søsten trillede ud i 
bassinet. I 1939 havde havnens projekterende ingeniør M. Lilholt udarbej-
det udkast til en ombygning. På grund af uvillighed i vandbygningsvæsenet 
blev sagen imidlertid syltet hen. Man mente, at Grenå var ude om at få en 
ny lossekaj, og ikke, som tilfældet virkelig var, en dækmole. Trafikminister 
Fisker beså personlig forholdene og udtalte, at selvfølgelig skulle Grenå 
have en ny mole.

Efter en licitation blev der 6. december 1940 skrevet kontrakt med Inge-
niørfirmaet Kjær & Trillingsgård, der var lavest bydende med 268. 000 kr. 
De inderste 274 m af molen, som var ældst og mest forfaldne, ombyggedes 
helt. De yderste 80 m, som var fra en senere forlængelse, nøjedes med en 
hovedreparation. Sydmolen var færdig i slutningen af 1942.

Grenå Havns udvidelse og ombygning
i tiden 1941-1956
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Tværmolen
som skilte den gamle trafikhavn fra den nye havn fra 1933 (se vedføjede 
kort), ombyggedes det følgende år. Her var Topsøe-Jensen & Schrøder, Kø-
benhavn, lavest bydende med tilbud på 72.750 kr., som antoges. Arbejdet 
afleveredes i november 1944. De to arbejdets samlede beløb lå tæt ved ½ 
mill. kr. Yderhavnen fra 1870’erne var dermed helt ombygget og fornyet.

Sydhavnen (d.v.s. fiskerihavnen).
Som en foreløbig orientering, for hvem der ikke er særlig kendt med hav-
nen, bemærkes, at det bassin, som nu kaldes fiskerihavnen, består af 2 dele, 
en gammel og en ny. Den nordligste del er den fuldstændig ombyggede 
allerældste havn fra 1812. Den sydligste del er en helt ny havn, anlagt i 
årene 1951-52, udi det åbne hav, syd for den foregående.

Da yderhavnen, altså søndre trafikhavn i 1944 var fuldført, var man 
midt i krigens sidste og allerværste periode. Tyskerne havde beslaglagt 
havnen, og den påtænkte ombygning af den ældste lille fiskerihavn måtte 
selvfølgelig opsættes, indtil krigen var forbi. Da der atter var blevet nogen-
lunde normale tider, tog man fat på

Nordkajen
i fiskerihavnen. Arbejdet overdroges i 1948 til Firmaet Melchior & Volte-
len for en tilbudssum på 190.600 kr. og fuldførtes i løbet af godt et års tid. 
Det afleveredes i 1949. Med påløbende udgifter var beløbet blevet lidt over 
¼ mill. kr. Resten af arbejdet udsattes.

Den nye søndre fiskerihavn
På grund af havnens stærkt voksende benyttelse i tiden efter verdenskri-
gens afslutning og ikke mindst på grund af færgefartens stærke vækst, viste 
der sig meget snart brug for mere kajplads. I årene 1947-49 havde hav-
neudvalget ved flere lejligheder drøftet sagen. Man overvejede, om man 
skulle bygge en ny anlægsbro i den store, nybyggede, nordre trafikhavn. 
Eller om tiden måtte være inde til helt at ombygge og udvide resten af 
den ældste havn fra 1812, altså den gamle fiskerihavn. Dens søndre mole 
var i en så dårlig tilstand, at man alligevel ville være nødsaget til helt at 
ombygge den. Man valgte den sidste af de to udveje og foreslog byrådet at 
lade havnens nye projekterende ingeniør, P. Herskind-Diemer, København, 
udarbejde skitser og kalkulation over en fuldstændig om- og udbygning 
af sydhavnen. Derefter ville den blive udvidet til en bredde i nord-syd på 
112 m imod hidtil 42 m. Det nye bassin ville i midten få en anløbsbro på 4 
m bredde, lidt syd for det sted, hvor den gamle sydkaj lå. Endelig og ikke 
mindst - ville man, delvis af den opgravede fyld, opnå en hårdt tiltrængt 
bagplads, altså et jordareal, syd for kajen, ud imod havet på 40 m bredde 
imod 4 m ved den gamle havn. Denne store bagplads ville være en ganske 
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overordentlig fordel.
Byrådet sluttede sig i mødet 28. november 1949 til denne plan, og en-

treprisen overdroges Firmaet Melchior & Voltelen for en tilbudssum på 
619.000 kr. Arbejdet påbegyndtes i foråret 1951 og var færdigt i 1952. Det 
udførtes som beskæftigelsesarbejde, hvorved opnåedes et statstilskud på 
202.684 kr. Den endelige opgørelse viste, at ombygningen havde kostet 
havnekassen ca. 797.000 kr. ud over statens tilskud. D.v.s. rundt regnet 1 
million kroner.

Foroven: Kort over havnen 1940: Nordhavnen fra 1931-33. Sydhavnen bygget 1873-79. 
Fiskerihavnen bygget 1812. Forneden: Kortskitse over hav nen 1957: Alt med fede linier 
optrukket er den eksisterende havn. Alt med punkterede linier er projekterede, delvis på-
begyndte foretagender: 1. Nyt færgeleje . 2. Opfyldt bagplads. 3. Nyt åløb med opfyldning 
af det gamle løb. 4. Ny kørebro over det nye åløb.  5. Ringvejens forlængelse til det nye 
færgeleje. Mærk følgende: l. Nordre trafikhavn er havnen fra 1931-33 med det nuværende 
færgeleje (dybde 5,7 m). 2. Søndre trafikhavn er den i 1873-79 byggede trafikhavn, som er 
helt ombygget 1942-44 (dybde 5,1 m). 3. Nordre fiskerihavn (dybde 3,3 m) er i hovedsagen 
den i 1813 byggede havn, som er fuldstændig ombygget i 1949 og 1953. NB. Anlægsbroen 
ligger dog lidt syd for den oprindelige sydmoles plads. 4. Søndre fiskerihavn (dybde 3,3 m) 
er en helt ny havn, bygget i 1953.



940

Herefter består Grenå Havn
altså af 4 afdelinger, alle nybyggede eller fuldkommen ombyggede og mo-
derniserede, og alle i fuldgod stand. Nordligst

1) den nordre trafikhavn med færgelejet ombygget i 1931-33.
2) Den søndre trafikhavn (oprindelig bygget i 1873-79), men helt om-

bygget i årene 1942-44.
3) Den nordre fiskerihavn (oprindelig bygget i 1812), men fuldstændig 

ombygget i 1949 og 1953, og endelig:
4) Den nybyggede søndre fiskerihavn fra 1953.
Men dertil kommer endnu

Et stort nyt projekt
som allerede er under udarbejdelse (se kortet). Det består af følgende:

1) Opfyldning af et betydeligt areal syd for den nyanlagte sydhavn. Ved 
dette agtes anlagt et nyt (eventuelt dobbelt) færgeleje.

2) Flytning af åens udløb ca. 70-80 m mod syd og opyldning af det 
gamle åløb.

3) Opførelse af en ny kørebro over åen, øst for gangbroen ved Badeho-

I nogle sommermåneder 1914 etablerede fisker Laurentinus Sørensen ruteforbindelse mel-
lem Grenå Sønderbro og havnen med en lille motorbåd. Foretagendet fik for ringe tilslut-
ning og måtte snart ophøre. (Foto august 1914).
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tellet, for at muliggøre ringvejens forlængelse ud til det planlagte færgeleje.
4) Ringvejens forlængelse fra Kystvejen skrås over heden, syd om Re-

servatet til den nævnte nye kørebro.
Når dette er sket, vil en udvikling være fuldbyrdet, som har strakt sig 

over 150 år fra den første, lille havn, som i 1811-12 under englænderkrigen 
anlagdes ud for åens udløb, og hvor der dengang ikke fandtes en eneste 
menneskebolig, og til den nuværende, fuldt moderne storhavn med en be-
byggelse på langt over 1.000 indvånere. *)

Endnu et kongebesøg ved Grenå Havn
I juli 1951 oplevede Grenå i en hel uge at være genstand for omtale i næ-
sten alle landets blade. Årsagen var en dobbelt, dels Det danske Spejder-
korps, korpslejr ved Grenå Strand, hvor i alt 8.000 spejdere var samlet en 
hel uge, dels kongeparrets besøg i Grenå på gennemrejse til Ebeltoft, der 
fejrede 650 Års jubilæumi d. 7. juli.

Luftfotografi af Grenå Havn ca. 1932 med indtegnede senere forandringer. De fuldt optruk-
ne linier er allerede fuldførte arbejder, de punkterede er under arbejde. Yderst til venstre 
ses det nye udløb af åen. Derunder havet. Her ligger nu nr. 1, den nye Søndre Fiskerihavn, 
fuldført 1953. Nr. 2. Den ældste havn fra 1812, nuværende Nordre Fiskerihavn, der er helt 
ombygget i 1953. Nr. 3. Trafikhavnen fra 1873-79, nu ombygget som Søndre Trafikhavn. 
Yderst til højre et hjørne af Nordre Trafikhavn, bygget 1931-33.

*) Dette afsnit hviler i høj grad paa oplysninger hentet fra de forskellige årgange af Kom-
munale Vedtægter og Forhandlinger udgivet af Grenaa Byraad og paa meddelelser fra  hav-
nefoged Arvid, hvem jeg herved bringer min bedste tak.
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Om morgenen, søndag d. 6. juli ankrede kongeskibet Dannebrog op på 
Rheden uden for Grenå. Kl. 9.45 lagde skibet til ved vestkajen i den nye 
havn, hvor der var foretaget en stor afspærring. Indenfor stod en lang ræk-
ke af foreninger og korps opstillet, ligesom byrådet, amtsrådet og byens 
højere embedsmænd selvfølgelig var til stede.

Kongeskibet på vej ind til vestkajen 6. juli 1951.

Kongeparret i samtale med amtmand Holck og borgmester Aksel H. Hansen. 6. juli 1951.
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Da skibet lagde til, gik kongen og dronningen straks i land. Amtmand 
Holck udbragte det traditionelle 9 foldige leve for kongen, og borgmester 
Aksel H. Hansen bød i en hjertelig tale kongeparret velkommen til Grenå. 
Han dvælede bl.a. ved, at kongens besøg ikke alene i de store byer, men 
også i småbyerne var et udtryk for tanken om, at vi alle her i vor fælles 
hjem Danmark hører sammen og er ked i den store helhed. Efter et kvarters 
kur på Havnepladsen kørte kongeparret med kongen personlig ved rattet 
til Stadion. De modtoges af spejderchefen Ove Holm og lejrchefen Jens 
Hvass og overværede en festlig indmarsch af ca. 7.000 spejderdrenge, som 
alle havde bøgegrene i hænderne. De aflagde derefter et besøg i spejder-
lejren ved stranden og deltog der i et festligt kaffebord. Om eftermiddagen 
besøgtes Grenå Dampvæveri, De gamles Hjem og kirken.

Om aftenen var der faffel på kongeskibet for en indbudt, snævrere kreds 
af gæster.

Næste formiddag aflagde kongeparret jubilæumsbesøg i Ebeltoft og re-
turnerede til Grenå ved middagstid, hvorefter Dannebrog straks afsejlede 
med Århus som mål.

Kong Frederik IX.s besøg i Grenå var det 4de i rækken af kongebesøg 
her i løbet af de sidste hundrede år.
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Grenås nærmeste nabo mod syd har fra de ældste tider været hovedgården 
Hessel, som med sine udstrakte jorder lå i Ålsø Sogn, altså i Sønder Herred.

Hvor grænsen mellem de to naboer oprindelig har gået, er det umu-
ligt med sikkerhed at afgøre nu. Derimod må det betragtes som en afgjort 
sag, at det mellem Hessel og Djursåen (den nuværende Grenå Å) liggende 
store areal oprindelig som uopdyrket ingenmandsland har tilhørt Kronen. 
Det benævnes da også i et dokument fra 1561: Kongens Hede, som kaldes 
Bro Hede. I 1440 udstedede Kong Christoffer af Bayern et privilegium til 
Grenå, hvori bl.a. indrømmes Grenå borgere fri fægang ud mod stranden 
til Saltbeck. Rækkevidden af dette privilegium er ikke helt klar, men af 
udtryk, som forekommer i de følgende århundreders stridigheder mellem 
Hessels ejere og bystyret i Grenå, fremgår, at dermed menes retten til frit 
at lade byens kvæg græsse i Bro Hede, som den kaldtes, eller i hvert fald i 
den østlige del deraf. Hvor grænsen har gået, har altid været uklart. Og det 
er sikkert den uklarhed, der er den egentlige årsag til den nævnte strid, som 
i århundreder nu og da gav anledning til retstrætte om græsningsretten.

Omkring år 1550 var Niels Krabbe ejer af Hessel og gjorde Krav på ret-
ten til Bro Hede. Der var tingvidne og gomsforhandling om sagen i 1467, 
1556 og 1583. Dommene var alle i Hessels favør, da Grenå ikke kunne 
fremlægge det omtalte kongebrev. Derom skriver byfoged Blichfeldt langt 
senere, nemlig 15. januar 1720, da han indsendte kopi af nyens privilegier 
til kongen, således (idet sproget for læsernes skyld er noget tillempet efter 
nutids dansk): Denne by skal i gammel tid have været berettiget til fædrift 
[altså græsningsret] udi en mark, kaldet Bro Hede imellem Grenå og Hes-
sel, som højsalig Kong Christoffer skal have givet byen brev på. Men efter-
som dette privilegium, muligt i fejdestid eller i ulykkelig ildebrande som 
byen nogle gange har været undergiven - skal være bortkommet, er samme 
fædrift af Hessels ejere blevet frataget og forment Grenå til mærkbar og 
ubodelig skade for byen. Hvis derfor nogen copie af allerhøjst bemeldte 
Kong Christoffers privilegium til Grenå by udi gamle arkiver i København 
kunne findes, vil det være ønskeligt og meget nyttigt for byen, om de der 
måtte blive eftersøgt. Blichfeldts ønske gik ikke i opfyldelse, og Hessels 
skiftende ejere besad vedblivende uimodsagt Hessel Hede og strand, og 
åen dannede grænsen mellem Grenås og Hessels jorder. Om denne lang-
varige sag er der i nærværende bogs Bind A givet en udførlig fremstilling, 
hvortil henvises.

Hessel Hede
åstien, granskoven og stadion
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Sandflugten
I den store sandflugtsperiode i årene omkring 1610, som anrettede store 
ødelæggelser rundt i Danmark, også her på Djursland, dækkedes store dele 
af Bro Hede med et tykt lag sand. Kvægdriften må derefter have været ret 
problematisk.

Efter en række skiftende ejere gik Hessel i 1840 ved køb over til cand. 
jur. C. G. de Lichtenberg af den kendte, rige og ansete købmands- og gods-
ejerslægt fra Horsens. Allerede i 1850’erne begyndte den nye ejer af Hes-
sel, senere i samarbejde med Det danske Hedeselskab at beplante store 
stykker af heden, således at der hen mod 1900 var fremvokset ganske be-
tydelige nåleskove navnlig på den sydlige og vestlige del ud mod Fuglsang 
og mod Århus landevej. Efter Lichtenbergs død i 1868 ejedes Hessel en 
række år af hans enke og overtoges i 1889 af sønnen, løjtnant Gerhard 
de Lichtenberg. Der bestod i disse ejeres tid et ret venskabeligt forhold 
mellem derskabet på Hessel og bystyret i Grenå. På 1. verdenskrigs tid var 
Lichtenberg en ældre nand. Han var barnløs og enkemand og ønskede, bl.a. 
fordi ejendomspriserne i krigens sidste år var særdeles gode, at sælge god-
set. Han tilbød 1918 Grenå by hele ejendommen på meget gunstige vilkår, 
nemlig for en sum af 800.000 kr.

Byrådet mente ikke, at kommunen turde indlade sig på et så stort foreta-
gende uden på forhånd at have sikkerhed for at kunne videresælge godset. 
Dog ønskede man at forbeholde byen visse arealer. Først og fremmest øn-
skede man at erhverve en strimmel jord langs åens søndre side, således at 
der kunne blive adgang til stranden ad den vej. Det var et gammelt ønske 
hos byens befolkning. Hidtil havde man nærmest måttet stjæle sig til at 
færdes der, dels fordi Lichtenberg havde forbudt færdsel, dels fordi jorden 
var meget lidt farbar formedelst ujævnhed og vandfyldte steder.

 C. G. de Lichtenberg,  G. de Lichtenberg,
  Ejere af Hessel 1840-1918.
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Det andet areal, som byen ønskede at reservere sig, var stranden. I årene 
mellem 1900 og 1918 var det efterhånden gået op for folk, hvilken værdi 
der både skønhedsmæssig og sundhedsmæssig lå gemt dernede. Men Lich-
tenberg havde ved flere lejligheder betonet, at han egentlig ikke gerne så 
den efterhånden voksende færdsel langs strand og i klitter. Han lagde ikke 
skjul på, at kun det nabo venlige forhold til Grenå var skyld i, at han ikke 
skred til at nedlægge forbud.

Byrådet var altså nok interesseret i købet, men turde ikke slå til, inden 
man havde en køber til resten. Ved byrådsmødet 4. februar 1918 nedsattes 
et 3 mandsudvalg med frie hænder til at ordne sagen. Der dannedes et lo-

kalt konsortium på en snes medlemmer, dels 
byrådsmedlemmer, dels folk uden for rådet. 
Dette konsortium indgik på at overtage det til-
bud, som godsejeren havde givet byrådet. Man 
tilbød at skænke byen de 2 ønskede arealer uden 
vederlag og så for egen regning afhænde resten. 
Byrådet gik ind herpå. Konsortiet fandt derpå 
en køber nemlig gårdejer Ove Svendsen, Søby. 
Handelen kom i stand omgående og således, at 
konsortiet tjente en god overpris ved forretnin-
gen, foruden at man gratis overdrog byen de øn-
skede arealer langs åen og ved stranden.

Byrådet vedtog med enstemmighed, da 
handelen var afsluttet, at udtale en tak til gods-
ejer Lichtenberg for det store og nabovenlige 
hensyn, han havde taget til Grenå Kommune 

ved på forhånd at tilbyde byen hovedgården Hessel til købs, idet der ved 
afgivelsen af dette tilbud vederlagsfrit var erhvervet værdifulde grundare-
aler for kommunen.

I byrådsmødet 18. marts 1918 forelå en skrivelse fra sagfører Viale, der 
havde været medlem af konsortiet. Den var vedlagt en check på ca. 7.000 
kr., hvilket beløb var hans fortjeneste ved salget af Hessel, og som han i 
henhold til tidligere tilsagn skænkede til kommunen. Han udtalte samtidig 
ønsket om, at disse penge skulle anvendes til anlæggelse af en spadseresti 
langs åens søndre side på det fra Hessel erhvervede areal.

Byrådet modtog selvfølgelig med tak sagfører Viales gave og udtal-
te, at man var indforstået med, at der skulle anlægges en gangsti langs 
åens søndre side, så snart forholdene tillod det. Allerede samme år blev der 
nødtørftigt planeret på det erhvervede areal, så at man kunne færdes der 
tørskoet. Men stien lod vente på sig i adskillige år, indtil hele stykket op 
til Sønderbro var erhvervet. Hessels ejendom gik nemlig kun til over for 
Gasværket. Resten tilhørte gårdejer Friis. Kommunen lod derfor opføre en 
bro over åen tæt øst for Gasværket for at skaffe forbindelse mellem byen 

Sagfører Fr Viale.
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og det erhvervede areal langs åen.
Nu bagefter er det let at se, hvad nogle straks var klar over, at det var en 

fejl, at byen ikke straks havde forbeholdt sig hele hedearealet og hele stran-
den. Salgsværdien af disse arealer var dengang kun ringe og havde næppe 
kommet til at betyde væsentligt ved afhændelsen til Svendsen.

Bag efter, da byen fik øjnene op for hedens og strandens store værdier 
og ønskede at købe, var der mange vanskeligheder, og det kostede byen en 
artig skilling, før man omsider i flere tempi endelig til sidst i 1931 blev ejer 
af hele det ønskede areal. At byen ikke selv købte, uden at lade konsortiet 
være mellemmand, kan måske nu bagefter se underligt ud. Men det hævde-
des den gang - formentlig med god grund - at der skulle handles hurtigt, og 
at Indenrigsministeriet næppe havde givet sit samtykke til, at byen foretog 
dette store ejendomskøb og i det hele optrådte som ejendomshandler i stor 
stil. Konsortiet var altså et nødvendigt mellemled. 

Men lad det nu være, hvad det er! Vi har i hvert fald grund til at være 
glade for, at Grenå omsider - selv om det var med bekostning - kom i be-
siddelse af, praktisk talt, hele arealet. Og en særlig tak skyldes den mand 
i konsortiet, nemlig sagfører Fr.Viale, som straks på forhånd frasagde sig 
sin personlige fortjeneste, og som ledsagede sin gave med en henstilling til 
kommunen om at anvende pengene til anlæg af Åstien.

Byen havde ved salget af Hessel i 1918 vederlagsfrit erhvervet et areal 
på 36 ha [ca. 65½ td. land], dels strand og klitter syd for havnen, dels en 
65 m bred strimmel langs åen. I 1928 erhvervede kommunen for et beløb 
af 2.500 kr. endnu en strimmel jord på 1,9 ha langs åen, nemlig det mang-

Åstien, hvis midterste strækning ikke er delt ved beplantning.
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lende stykke fra Gasværksbroen op til Sønderbro og var endelig i stand til 
at virkeliggøre tanken om en fortløbende færdselsvej, der anlagdes som en 
kombineret gang- og cyklesti.

Købet af hele resten Fuglsang 
og Hessel Hede og resten af stranden
Det i 1918 erhvervede strandareal forekom med rette både befolkningen 
i Grenå og byrådet at være alt for lille, efterhånden som badelivet tog et 
meget stærkt opsving. Man ønskede at komme i besiddelse af mere.

Det første, som skete i den henseende, var, at man i 1926 afkøbte gods-
ejer Ove Svendsen strandarealet helt ud til Pullerev. Det udgjorde 24,8 ha 
og købtes for 14.000 kr. Man ejede nu en strand på 2½ km og mente fore-
løbig at have nok.

Det varede dog ikke længe, inden ønsket opstod om yderligere at for-
længe dette strandareal mod syd helt til Katholms jorder, og desuden er-
hverve den bag ved liggende hedestrækning. Efter langtrukne og besvær-
lige forhandlinger lykkedes det endelig i 1932 at købe hele Hessel- og 
Fuglsang Hede med tilhørende skov- og strandarealer af godsejer Ove 
Svendsen i forbindelse med Kreditforeningen. Arealet omfattede 529 ha, 
og købesummen var 68. 000 kr. For at få Ålsø-Hoed sogneråds tilladelse 
til at få dette store areal indlemmet under Grenå Kommune, måtte byen 
senere yde Ålsø-Hoed en affindelsessum på 35.000 kr., således at arealet i 
virkeligheden kom til at stå Grenå by i 103.000 kr.

Spadsere- og cyklestien langs åen, til hvilken sagfører Viale straks skænkede sin ved salget 
af Hessel indvundnc fortjeneste, men som først blev anlagt efter en række års forløb.



949

I dette køb fra gik dog 3 parceller, der lå som små enklaver midt i det 
købte. Det var Havlund, Kannegården og Yde Poulsens Ejendomme, som 
alle tidligere var frasolgte af Hessels ejer. Endelig købte kommunen i 1933 
af hestehandler Bertram Svendsen det til gården Havlund hørende areal af 
størrelse 17,4 ha for en købesum af 25.000 kr. 

Indlemmelsen af resten af de købte arealer under Grenå bys matrikel 
skete pr. 1. april 1935. Dermed var så hele den tidligere under Ålsø sogn 
liggende Hessel Hede indlemmet under Grenå dels som byens offentlige 
eje, dels som privat ejendom. Dette gælder navnlig hele den stærkt vok-
sende bebyggelse langs med og øst for Århusvejen, nemlig Fasanvej, Sta-
dionvej m.m.

Det vil så være rimeligt her til slutning med et par ord at omtale to 
anlæg, som - ved siden af Åstien og den nye, snart fuldendte ringvej - lig-
ger på de udstrakte, fra Hessel erhvervede jorder, nemlig Granskoven og 
Stadion.

Granskoven
De store arealer, som kommunen altså i flere tempi havde erhvervet, var 
allerede i betydelig grad beplantet, navnlig imod syd og vest. Det var i 
hovedsagen nåleskov, nogle steder dog også birkeskov. Denne beplantning 
fortsattes samtidig med, at plantagerne gjordes mere tilgængelige ved an-
læg af bedre veje og navnlig ved anlæggelse af en bekvem cykle- og gang-
sti, som førtes gennem den smukkeste del af skoven, hvor nåletræer veksler 
med birke og danner mange, meget maleriske partier. Denne sti førtes fra 

Skovstiem fra Stadionvej til stranden ud for Havlund gennem en del af de i 1932 fra Hessel 
erhvervede smukke nåle- og birkeskovsarealer.
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nuværende Stadionvej helt ud til Kystvejen nær ved stranden. Den holdes 
altid i fin orden og benyttes om sommeren særdeles meget.

Helt mod øst, direkte fra Kystvej ind over heden anlagdes en stor gran-
plantage. Det var lige ud for det sted, hvor Søren Kanne i 1835 øvede sin 
bedrift. Den døbtes derfor Søren Kannes Plantage. Efterhånden som den 
voksede til, er der i dens udkant, op imod Havlund udlejet mængder af 
parceller, dels til sommerhuse, dels til feriekolonier.

Stadion
I sportens barndom var skolens idrætsplads den eng, som lå umiddelbart 
syd for den nuværende mellemskolebygning, mellem denne og åen. Den 
kaldtes fra gammel tid Posthaven, fordi den i postvæsenets tidligste tid, 
altså ca. 1720-80 havde været indrømmet postrytteren til græsning af post-
hesten. Siden havde den så i en lang årrække været udlejet. Lidt efter år-
hundredeskiftet, da fodbold blev optaget som skolefag under gGymnastik-
ken, blev denne posthave indrettet til fodboldplads for skolen, uden at der 
i øvrigt foretoges andet med den, end at der opstilledes et primitivt mål i 
hver ende. Uden for skoletiden og navnlig om aftenen benyttedes den des-
uden både af børn og ungdom som fodboldbane.

Stadion. Den største dag i Stadions historie, spejderparaden for kongeparret
den 6. juli 1951.
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Efterhånden voksede brugen, så det kneb med, at den kunne forslå til 
alle de fodboldinteresserede. Tillige var der en betydelig mangel ved plad-
sen, idet dens udstrækning ikke svarede til de reglementerede længdemål. 
Der opstod derfor inden for Grenå Idrætsforening et stærkt ønske om at få 
anvist og anlagt en virkelig fodboldbane af reglementeret størrelse og med 
planeret overflade.

Grenå Idrætsforening
var ikke den første sammenslutning af idrætsfolk, som havde eksisteret i 
Grenå. Der havde tvært imod været en hel række, hvoraf de ældste alle-
rede var stiftet før 1900: Grenå Gymnastikforening, Cykleklubben Fly-
ing Fellow, Fodboldklubben Fremad, Grenå Idrætsklub, Grenå Boldklub, 
Arbejdernes Idrætsklub o.fl. De var efterhånden næsten alle opløst efter 
nogle års forløb. De sidste sammensluttedes med den i 1911 stiftede Grenå 
Idrætsforening. Foruden fodbold optog denne også gymnastik, fri idræt og 
atletik på sit program, senere også håndbold.

I 1933 kom planer om et stadionanlæg på tale. Der indsendtes andra-
gende til byrådet, som lod gade- og vejinspektør Rathje udarbejde projekt 
til et større anlæg på en lille del af de nyerhvervede hedearealer, umid-
delbart op mod skoven. Byrådet vedtog planerne. Grenå Idrætsforening 
vedtog at lade opføre et idrætshus på Stadion og at lade medlemmerne 
udføre alt arbejde selv. I 1935 blev både klubhuset og Stadion indviet. Der 
var dermed skabt en god og fast ramme om idrætslivet i Grenå, som siden 
den tid har udviklet sig til en bevægelse af aldeles indgribende betydning 
for ungdommen.

Den sidste tilvækst på Stadion er anlæg af en træningsbane øst for ho-
vedbanen, som anlagdes for at skåne denne til de egentlige kampe, samt 
anlæg af tennisbaner mod vest i skovens udkant. Grenå Tennisklub har al-
lerede bestået i et halvt århundrede. Dens første bane var på det nu bebyg-
gede areal mellem det gamle anlæg og Vestbanegården. Senere indrettedes 
baner syd for Epidemihuset ved Havnevejen, og endelig kom så i 1950 de 
ny tip-top moderne baner ved Stadion. Dette kvarter er altså nu i sommer-
halvåret samlingssted for hele byens sportsinteresserede ungdom.
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Som det enkelte steder i det foregående er berørt, spillede stranden i lidt æl-
dre tid, d.v.s. til hen mod slutningen af 1890’erne, ingen nævneværdig rolle 
som badestrand. Der var næsten heller ingen færdsel langs stranden. Når 
Grenåenserne gjorde en tur til havnen - næsten altid kun søndag eftermid-
dag var det i reglen til fods. Det var jo før cyklernes tid. Og målet var som 
regel eftermiddagskaffen hos mdm. Momme eller mdm. Hilfling, senere i 
tiden Logen eller gæstgiver Johansens. Og det var havnen og skibene, man 
så på. Det var mest drenge og unge mennesker - og det endda ret få - som 
badede fra stranden. De fleste skoledrenge benyttede badepladsen oppe 
ved byen. Tæt ved det sted, hvor Gammel Å løber ud i Kanalen, altså lidt 
syd for gangbroen, var der opstillet en badeskærm. Umiddelbart syd for 
denne var der nogle gange om sommeren i gymnastik timerne badning for 
skoledrengene under skoleinspektør Reventlows tilsyn. I øvrigt var denne 

Stranden og badelivet

Udsigt fra Badehotellets veranda ud over stranden, således som der så ud ved indvielsen. 
Hvor den lille sø i forgrunden (det døde hav) ligger, er nu anlagt et smukt reservat for fugle 
og strandplanter.
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badeplads - hvor der kun var opstillet en yderst beskeden lille badebro, et 
lad, som man sagde - til fri afbenyttelse for en hver både dag og aften. Der 
kom kun skoledrenge og lærlinge. Piger badede praktisk talt ikke i de tider.

Badeliv i gamle dage
Imidlertid er det en misforståelse at tro, at Grenåenserne først i vort år-
hundrede har opdaget havets værdi som badested. Nej, man må helt tilbage 
til 1860’erne. Kun er der den store forskel på dengang og nu, at badning da 
foregik umiddelbart op ad havnen. Lige ud for begyndelsen af nordre mole 
var anbragt, først en transportabel badevogn, senere et fast, men ret primi-
tivt badehus. Og det var kun en meget begrændset kreds, mest af overklas-
sen, som gjorde brug deraf.

I midten af 1860’erne dannedes med apoteker Dahl som formand et 
lille aktieselskab, som anskaffede en badevogn. 4. juli 1866 averteredes 
i Grenå Avis, at denne var anbragt nord for havnen og var til almindelig 
afbenyttelse. Prisen var 12 skilling pr. billet (altså pr. bad) og kunne købes 
hos apotekeren eller hos gæstgiver Bonke ved havnen. Badevognen kan 
benyttes af herrer onsdag og søndag eftermiddag fra kl. 5 til 8. Den øvrige 
tid er den udelukkende til afbenyttelse for damer. I den tid, da badevognen 
benyttes af herrer, vil der være hejst et flag på vognen.

For at lette folk turen til havnen averterede købmand J. A. Møller sene-
re, at han lod en vogn afgå til stranden hver dag i sommermånederne, og at 
man for et lille beløb (vist nok 10 skilling tur og retur) kunne få kørebillet. 
De følgende år var der en eller anden af byens andre købmænd eller en 
vognmand, som overtog denne kørsel, først enkelte gange daglig, senere 

Havnepladsen med Badehotellet og Havnekontoret set fra søndre mole i 1950. På dette 
areal ligger nu den nye søndre fiskerihavn, som byggedes 1953.
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hveranden Time.
Allerede i 1868 opsattes et badehus på søndre side af havnen til afbe-

nyttelse for herrer. Abonnementsprisen for hele sommeren var 7 mark (= 
235 øre) for en enkelt herre. 10 sk. for et enkelt bad. Betalingen erlægges 
til mdm. Momme ved havnen.

Badevognen ved havnens nordside var fremtidig forbeholdt damerne. 
Da damer dengang var mere ængstelige end nu, for at nogen skulle se deres 
yndigheder, måtte politimester Rothe engang i 90’erne ud med en kraftig 
advarsel i avisen imod, at mandspersoner opholdt sig på nordre mole i nær-
heden af damebadeanstalten i den tid, da der badedes.

Omkring ved århundredeskiftet
begyndte folk at opdage den frie strands fordele for de skumle lukkede ba-
deanstalter ved havnen, og friluftsbadningen begyndte. Adgangen til søn-
derstranden gik over en gammel, skrøbelig bro, som det næsten var farligt 
at passere. Stranden og klitterne tilhørte, som forhen nævnt, Godsejer de 
Lichtenberg, Hessel. Han var ikke særlig begejstret for den uorden, som 
de forholdsvis få badende forvoldte i klitterne. Brandfare var der også til 
stede, fordi folks uforsigtighed med ild og tobak var lige så grænseløs i de 
tider som nu. Badelivet på stranden var altså ingenlunde velset, men tvært 
imod lige knap tålt.

Badelivet udvikler sig
I tiåret fra århundredeskiftet og til begyndelsen af 1. verdenskrig udviklede 
badelivet sig med hast. Den frie strand var opdaget som det ideelle bade-

Badehotellet Grenå Strand. Indviet 5. juni 1914. Til venstre gangbroen over åen opført 
1914. (Stenders Foto. Eneret).
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sted. Efterhånden kom tilrejsende turister til Grenå, som ønskede at benytte 
stranden. Men der var ingen hoteller ved havnen, så folk måtte bo oppe i 
byen. Sidst på året 1913 stiftedes et aktieselskab med det Formål at opfø-
re et moderne badehotel direkte ved stranden. Hvor gæstgiver Johansens 
keglebane hidtil havde ligget, fandt man en egnet plads. Aktieselskabets 
formand var konsul A. Thykier. Som arkitekt antoges M. C. Thoft. Byg-
ningen, som kostede 30.000 kr., opførtes i rekordtid og indviedes 5. juni 
1914. Hotellet bortforpagtedes oprindelig, men solgtes i 1919 af aktiesel-
skabet til Emil Voss og har siden været i privat eje.

Aktieselskabet. som opførte Badehotellet, forpagtede af Hessels ejer 
brugsretten, men ikke eneretten, til det nærmest havnen liggende stykke 
af strandbredden. Langs stranden opstilledes en halv snes fikse, små ba-
dehuse til omklædning. Til ordenens opretholdelse bestemtes, at badning 
uden badedragt var forbudt, og at af- og påklædning på det af selskabet 
forpagtede areal kun måtte foregå i disse badebuse. Badehotellets pensio-
nærer havde gratis adgang, medens andre måtte købe billet, enten til hver 
benyttelse eller løse et - ret billigt - adgangskort til hele sommersæsonen. 

Da Grenå by i 1918 var blevet ejer af stranden ved køb af Hessels ejer, 
gled nævnte forbud angående af- og påklaedning på åben strand ganske 
stille bort. De små badehuse, der allerede delvis var noget medtaget af 
havets angreb i de foregående vintre, opsattes ikke mere. 

Der spilles håndbold på stranden. Sornmer 1950.
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Vejforholdene forbedres
Efterhånden som Grenå i flere tempi erhvervede stranden helt ud til Kat-
holm skel ved køb fra Hessels nye ejer, blev vejforholdene i høj grad for-
bedret. Først anlagdes en god cykle- og spadseresti, senere blev den yderst 
primitive hedevej, som førte ud til den oprindelige, gamle hedegård Hav-
lund, omlagt til en første klasses bilvej.

Badelivet forlagdes i stigende grad mod syd, helt ud til Pullerev og 
videre helt til skellet ved Katholm. Havlund omdannedes til sommerhotel 
og restaurant, og stranden ud derfor blev et nyt midtpunkt for folke- og 
badelivet.

Grenå Strand sommeren 1956. I baggrunden havnen med kornsilonen.
(Stender Foto. Eneret).

Sommerliv en søndag på Grenå Sønderstrand. Foto 1951.
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Efterhånden som det blev en af alle anerkendt sag, at man af hensyn til 
sine medmennesker havde en vis moralsk pligt til altid at benytte i hvert 
fald en antydning af en badedragt, kom solbad til at spille en fuldkommen 
lige så stor rolle som selve badet i det salte vand. De små badehuse havde 
udspillet deres rolle og forsvandt. Friluftslivet langs stranden helt til Pul-
lerevet, ja om søndagen helt til Katholm Skov, blev nu den fælles kilde til 
glæde og sundhed for byens egne indbyggere og for tusinder af tilrejsende. 
I biler, med færge, pr. cykle og til fods strømmer folk i sommertiden til 
Grenå Strand. Nogle bor på hotellerne, nogle på vandrehjemmet, nogle i 
telt- eller billejren mellem Kystvejen og klitterne og en meget stor part i de 
lange rækker af sommerhuse. Og endelig er den største del søndagsgæster, 

I anledning af det nye færgelejes anlæg ved sydhavnen gravedes et nyt å løb i vinteren 1957. 
I forgrunden det gamle å udløb, i baggrunden det nye med gravemaskinen. Fotograferet fra 
Badehotellets altan. (Foto 1957 Øvlesen).

Hotel Havlund ude bag klitterne. Rester af en gammel bondegård med tilbyggede moderne 
lokaler til pension og restaurant. Til højre en af havnens rutebiler.
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der drager hjem, når søndagen er forbi, og når brisen fra Kattegat sætter ind 
og fortæller, at aftenen falder på. 

Allerede inden 1918 havde Hessels nye ejer, Ove Svendsen, afhændet 
nogle grunde i forreste klitrække, lige ud mod havet til opførelse af som-
merhuse. Nogle enkelte solgtes og tilskødedes køberne, de fleste udlejedes 
mod årlig lejeafgift. Da Grenå by blev ejer af stranden, hørte alt salg op 
og alle de følgende byggegrunde udlejedes. I forreste klitrække afsattes 
ikke flere parceller. De følgende grunde kom til at ligge bagved Klitten i 
flere rækker. Efterhånden var hele arealet mellem Klitten og Havlundvejen, 
som nu fik navnet Kystvejen, optaget. Derefter blev al bebyggelse henvist 
til arealerne vest for Kystvejen. Foruden en mængde private bebyggelser 
opførtes der forskellige feriekolonier og lejre.
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Det danske Spejderkorps, korpslejr ved Grenå Strand betød uden tvivl det 
største besøg af tilrejsende, som Grenå nogensinde har været ude for. Lang 
tid i forvejen havde man fra byens side begyndt på de nødvendige forbe-
redelser, som udkrævedes for at modtage en indkvartering på 8.000 faste 
gæster for en hel uge. Pladsen til lejren (ca. 15 tdr. land) var helt ideel: 
flere kilometer badestrand ved siden af hede- og plantagearealer af rigelig 
størrelse. En stor, åben plads var ryddet i plantagen. Der var sørget for fin 
vandforsyning, og den nye kørebro over åen var anlagt på rekordtid for at 
gøre trafikforholdene så gode som muligt.

Fra hen mod 1. juli havde mindre spejderafdelinger i forbindelse med 
institutioner i Grenå gjort forberedelser til modtagelsen. Der var rejst tri-
bune; afstukket gader m.m. Der var indrettet telefonnet med omstilling til 
25 lokaltelefoner i de forskellige lejrafdelinger. Lejren havde posthus, en 
bankafdeling, C. B. brandkorps, lejrpoliti og lejrlazaret.

Spejderlejren
ved Grenaa Strand 4.-12. juli 1951

Fra åbnings højtideligheden i spejderlejren ved Grenå Strand 5. juli 1951. I baggrunden et 
lille udsnit af teltenes mangfoldighed.
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Dagen før åbningsfesten
begyndte spejdere fra alle kanter at strømme til. Lange særtog gik helt til 
Havnepladsen, Færgen bragte sin part, og mange kom cyklende. Dansker-
ne var selvfølgelig i overvældende flertal, men der var mange hundrede 
udenlandske deltagere: Sydslesvigere, nordmænd, svenskere, finner, tyske-
re, hollælndere, englændere, skotter og canadiere. Af disse vakte selvføl-
gelig skotterne med deres kilte, sækkepiber og andet typisk skotsk udstyr 
særlig opsigt.

Djurslands divisionen samledes på pladsen ved Søren Kannetroppens 
tropshus ved Sdr. Mølle, overnattede dèr og drog onsdag formiddag med 
klingende spil gennem byen til lejren. De medbragte Grenå-Kærren, som 
afleveredes til lejrpolitiet. Grenå-Kærren  var i dagene 4.-6. maj i ilmarsch 
ført gennem landet fra Helsingør til Grenå af skiftende spejdertroppe. Den 
rummede et fyrfad med gløder, hvis ild stammede fra det sidste nordiske 
lejrbål i 1950 i spejderlejren i Avatyr ved Stockholm. Lejrens ledere var 
spejderchefen, civilingeniør Ove Holm, København, og lejrchefen, stats-
skovrider Jens Hvass, Rold Skov. Desuden var der et lokalt lejrpræsidium 
med borgmesteren som formand.

Fra indtoget i spejderlejren 5. juli 1951.
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Lejrens åbning
Torsdag den 5. juli holdtes den officielle åbningsparade. Lejrpræsidiets 
medlemmer sad på en forhøjning ved lejrtorvet omgivet af alle de øverste 
ledere inden for spejderbevægelsen, og foran dem stod mere end 7.000 
spejdere opmarscheret på lejrtorvet i troppef og divisioner med faner i 
hundredvis. Herfra udtalte lejrchefen: Tidspunktet er kommet, Grenå lej-
ren er klar. Rammen skal nu fyldes af godt humør og glade drenge, der 
nyder livet på en af de skønneste pletter i Jylland. Benyt lejligheden til at 
få venner. Vor gamle chef, Lord Baden Powell, sagde, at det gjaldt om, at 
ungdommen mødtes, før den var gået i bås, for drenge verden over har en 
forbavsende lighed med hinanden. På de forskellige sprog bød han derefter 
de udenlandske gæster velkommen. Derefter erklærede borgmester Aksel 
H. Hansen på lejrpræsidiets vegne korpslejren for åbnet, idet han overrakte 
den sølvpokal, som byrådet havde skænket som præmie. Om aftenen tænd-
tes det første fælles fejrbål ved gløder fra fyrfadet i Grenå-Kærren. Efter at 
spejderchefen havde holdt en tale, trådte efter tur en spejder frem fra hver 
af de 10 lande. Hver holdt en kort tale på sit eget sprog, og derpå kastede de 
under stormende bifald et stykke ved af pågældende lands national træsort 
på bålet. Derefter var der et par timers lejrbåls underholdning.

Kongebesøget
Næste dag, fredag, var helt igennem præget af kongebesøget, først af den 

Fra kongeparrets besøg i spejderlejren fredag 6. juli 1951. Dronning Ingrid, lejerchefen, 
statsskovrider Jens Hvass, Kong Frederik, spejderchefen, civilingeniør Ove Holm.
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store parade på Stadion, derefter af kongebesøget i lejren. Om natten fandt 
lejrens største og mest krævende øvelse sted. Det var natmanøvren ved 
Sostrup, som havde fået den romantiske og eventyr duftende titel Cey-
lon-Oprøret og skulle figurere at foregå i et opdigtet land i Orienten, hvor 
de kongetro singhalesere retter et angreb mod Veddaerne, der lever af 
opiumssmugling. I manøvren deltog 6000 spejdere. De vendte først hjem 
næste morgen efter en anstrengende tur, hvor enkelte af de mest trænede 
havde tilbagelagt op til 50 km, og hvorefter de i sandhed nok alle kunne 
trænge til Søvn. Den dag var så hviledag.

Søndag formiddag
samledes 6000 drenge på lejrtorvet, hvor søspejderchefen, sognepræst 
Fritz Lerche holdt en protestantisk gudstjeneste. Et andet sted i lejren holdt 
den katolske Sct. Knuds Division gudstjeneste. Her var 300 til stede, og 
pastor Knud Ballin forrettede messen. Søndag var i øvrigt den store pub-
likumsdag, da gæster i tusindvis aflagde lejren et besøg og med beundring 
iagttog det storslåede arrangement og det brogede liv, som udfoldede sig. 
Særlig den etnografiske lejr med de malede og sværtede drenge, som skulle 
forestille at være repræsentanter for de forskellige naturfolk, havde stærkt 
besøg. Søndag aften var der stort fakkeltog fra lejren op til Grenå by. På 
Torvet holdtes taler, som gennem lejrens fortræffelige køjttalervogn rund-
kastedes over hele pladsen. Nationalsangen blev sunget, hvorefter faklerne 
kastedes i bål i en stor sanddynge, og spejderdrengene gav sig af sted på 
den 5 km lange tur tilbage til lejren.

Mandag og tirsdag var størsteparten af spejderne på besøg henholdsvis 
i Ebeltoft og Århus. Turene foretoges med lange ekstratog. Mandag af-
ten havde lejren besøg af den skotske spejderchef Jack Stewart og af den 
skotske oberst Wilson, som faktisk er den øverste spejderchef for alver-
dens spejdere. I den anledning holdtes senere på aftenen et Gilwell-Gen-
syn, hvilket vil sige førersammenkomst, i Katholm Slots borgkælder, som 
godsejer Collet, der var medlem af præsidiet, stillede til rådighed. Onsdag 
var lejrens sidste dag. Som afslutning havde lederne bestemt at give udtryk 
for spejdernes taknemmelighed for den gode modtagelse i Grenå ved at 
foretage en ’good turne’ til gavn og glæde for Grenå by. Opgaven bestod af 
tre dele: 1) En flytning af de tusinder af søsten, som strømmen havde ført 
bort fra Pullerev, tilbage til dette. 2) Rensning af hele den 3-4 km lange 
badestrand for tang og affald, der hobedes op i stakke, som let lod sig trans-
portere bort. 3) Lugning af de to lange rosenbede langs hele Århusvej fra 
Søndermølle til Fuglsang Skole. Alle opgaverne klaredes smukt og hurtigt 
af de mange flittiger hænder.

I løbet af torsdag var hele lejren rømmet, hjemturen var begyndt, og kun 
enkelte hold blev tilbage nogle dage endnu for at rydde alt bort og aflevere 
det benyttede areal i fineste orden.
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I foråret 1926 satte Marineforeningen sig i spidsen for indsamling af bi-
drag til at rejse en mindestøtte for Søren Kanne i nærheden af det sted, hvor 
han i 1835 udførte sin kendte dåd. Der anskaffedes en smuk, stor søsten, 
som forsynedes med en passende indskrift og rejstes på en lille høj, ude på 
den åbne hede, med forsiden vendt ud mod havet. Afsløringen fandt sted 9. 
maj 1926. Der stod stenen nogle år. På en del af det areal, som byen havde 
erhvervet fra Hessel, var der blevet plantet en birke- og nåletræsplantage, 
som fik navnet Søren Kannes Plantage. Da den voksede til, og da vejene 
ved stranden og i klitterne efterhånden anlagdes og asfalteredes, blev Sø-
ren Kannes mindesten flyttet og fik sin plads i ovennævnte plantage, såle-
des at den nu står tæt vest for Kystvejen og er synlig fra denne.

Søren Kannes Plantage
og mindesten

Søren Kannes mindesten i Planta-
gen vest for Kystvejen, afsløret 9. 
maj 1926.
(Foto 1950).
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Når Søren Kannes navn og hans redningsdåd nu er kendt over det ganske 
land, skyldes det i aldeles overvejende grad Blichers digt. Den digteriske 
fremstilling i sangen er efterhånden gået ind i den almindelige bevidsthed 
som rent historisk. Den stemmer da også i hovedtrækkene, men den virke-
lige begivenhed, som ligger til grund for digtet, afviger dog noget derfra.

15. februar 1835 sejlede akippen Ole Jensen Jyde, hjemmehørende i 
Hornbæk, fra Helsingør til Grenå med en ladning salt. Skibet var beman-
det med 2 matroser, men ingen dreng. Under en voldsom østenstorm drev 
skibet på grund tæt syd for Grenå Havn, som dengang var ganske ubeboet. 
Et forsøg på at gå i land med skibsbåden mislykkedes. Den ene af matro-
serne blev om aftenen, udmattet af kulde og anstrengelser, slynget ud i 
bølgerne og druknede. Men i dagningen lykkedes det den anden matros 
at redde sig i land ved svømning. Kort tid efter kom Søren Kanne og hans 
fader kørende langs stranden. De boede sammen i en lille gård på heden 
ikke langt derfra. Da Søren så vraget og hørte skipperens ynkelige skrig, 
besluttede han at prøve at redde ham. Han forsøgte først at sejle ud i den 

Søren Kanne

Afsløringen af Søren Kannes statue på Grenå Torv, udført af billedhuggeren Johannes 
Bjerg, 30. juli 1949. (Foto Øvlesen).
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i landdrevne skibsbåd. Men det var umuligt. Så sprang han op på den ene 
hest og lod dem begge svømme ud mod vraget trods faderens advarsel, 
trods den bidende pålandsvind og de iskolde bølger. Ved overordentlige 
anstrengelser lykkedes det virkelig for Søren Kanne at nå ud til skibet og 
redde den næsten bevidstløse skipper ind på land. Han kørte skipperen og 
matrosen til sit hjem og plejede dem på bedste måde. Men Ole Jyde var så 
medtaget af de 15 timers ophold i det kolde vand, at han fik koldbrand og 
måtte ligge under lægebehandling i Grenå i mange måneder. Da han ved 
forliset var blevet fuldstændig forarmet og ikke så sig i stand til at købe et 
nyt skib, bosatte han og hans familie sig her i Grenå, hvor han levede som 
fisker resten af sit liv.

Søren Kannes dåd blev omtalt i flere blade. Fra en kreds af Århus bor-
gere modtog han som gave et stort sølvbæger med indskrift. Kong Frederik 
VI gav ham medaillen for druknendes redning samt en pengegave på 40 
rdl. Søren Kanne omkom ved drukning i åen 10. november 1860, idet han 
i mørket gik fejl. Efter hans død rejstes en sten på hans grav på Ålsø Kir-
kegård. Den bærer som indskrift et par af de sidste vers af Blichers digt. I 
forsommeren 1926 lod Marineforeningen i Grenå rejse den tidligere om-
talte mindesten i nærheden af Grenå Strand.

Ved Grenås byjubilæum i 1945 op-
stod planer om på et centralt sted i byen 
at rejse en billedstøtte af Søren Kanne. 
Ved hjælp af store gaver fra borgerska-
bet og endnu større bidrag fra Carls-
bergfonden blev det økonomisk muligt 
at realisere planen. Opgaven betroedes 
til billedhuggeren Johannes Bjerg. Sta-
tuen fik - efter en del overvejelser - sin 
plads på Grenå Torv og afsløredes 30. 
juli 1949.

Søren Kannes statue modeleret af billedhugge-
ren Johannes Bjerg, afsløret 30. juli 1949.
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