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Grenaa aeldste Raadhus

AF

CARL SVENSTRUP

C\

Chpistianse..ijorgensons Boglr. Granaa.



Ved den Qravning, som for Tiden
finder Sled paa Torvet i Qrenaa,
dels for at Ia;gge Fortov cm Kir-
ken. dels for atnedlaggeKloakror,
er man stodt paa en Meengde Men-
neskeknogler, hvad jo ikke er saa
^^rkeligt, naar del erindres. at
Pladsen uden om Kirken (til atle
fire Sider) var Byens eneste Kirke-
gaard indlil 1822.

At man bar sparet og maattet
spare paa Pladsen. m^erkes tydeliot
paa al Skeletterne har ligget i f|e.

Lag oven paa hinanden De
0verste laa kun en halvSnesTom-

nerf ^ Jcdens Overflade denederst en Alenn Alen iccngere nede.

QravningSy^

Skeleij er

kens nordostre Hjorne og lige ret
' N. 0. derfor (NB. altsaa i en Af-
stand af kun godt 1 Meter fra Slol-
lepillen) fandt en Del af et solidl
Fundament fra en ccldre Bygning.
et bested af Flint samt enkelte
urbrokker af Munkesten samnien-
undel med Kalk, ejensyniig dannet

ved at man bar fyldt Piintesten.
Murbrokker og br^ndt, men ula=
sket Kalk sammen og saa ladel del
l^ske sig paa Sledet. ganske paa
samme Vis, som vi sidste Aar saa
del I selve Kirkens Mure -

Fundamentet. der var overordent-
ig starkt og Hasten ikke til at gen-
nembryde. havde en Tykkelse paa
knap 1 Meter.
D^ er ingen Tvivl cm, at vi hef

ar Resterne af Byens seldste f^aad-
"s, der ifelge samstemmende Be-

^etn.nger netop bar ligget N. 0-
Of Kirken. Dog bar ingen t dligere
. at det bar ligget saa t£et (a"'

aa kun knap 2 Meter fra Hjarn®
t" njerne).

dette £eldste Raadhus ska'
1 Anledning af det fundne giv^
kort Beretning.
ygningen, der var, hvad man t

Dage kaldte et Stenhus, vfli"

i  tidligere Tid det eneste grundmu-
rede Hus 1 bale Byen med Undla-
gelse af Kirken.

Ved den store Brand, som under

Trediveaarskrigenodelagde den ostre

Trediedel af Byen og bl. a. ifl. paa-
lidelige Beretninger ogsaa ramie
Kirken, undgik Raadbuset at blive
ildens Bytte.
Den nye Kirke opfertes paany,

korl after Branden, men havde op-

rindelig ingen Sideskib.
Raadbuset har antagelig varet

bygget adskilligt for 1600.
Den cEldste Beskrivelse af dels

Udseende findes i Pontoppidans dan-
ske Atlas for 1768 og er vislnok
bygget paa Pastor Risoms fndbe-
retning, der interessant nok findes
i  Originaimanuskript indlagt i et
Haandskrifl paa det kgl. Bibliotek.
(Kalis Sam). 379j.

Den lyder saaledes: jRaadbuset
er en garnmel og trofast grundmu-
ret Bygning. liggende ved den nord-
ostlige Ende af Kirkegaarden. I
den overste Etage er en stor Sal,
hvor R-etten boldes, nemlig baade
Byetinget og Herreds-Tinget.

Neden under har Vagteren sine
V^ereiser, derhos tvende vel forsy-
nede Arrest-Kammere. Men aller-
underst er en stor hv«lvet Kielder.
(Pent. Danske Atlas IV Side 273).

I  senere Beskrivelser nemlig
Brandtaksationsforretningen i 1801

omtales det som en Bygning, der
bestaar af 2 Etager med Kielder
under, 5 Kvarter tyk Mur og i

Omkreds 56 Alen. Den er tak-

kst med Fegl.
1 nederste Etage er der indiet-

tet Arrest og V^egter Kamre. Mod
Vest er lilbygget et Fialvlag, hvori
findes Trappe til Opgang.

Endelig giver Byfoged Aagaard
i  1806 i Begtrups Bog >Agerdyrk-
ningens Tilsland 1 Danmark« den
Karakteristik af Raadhuset, al

>Bygningen er yderst forfalden og
til Vanzir for Byen, desuden er
Arresterne ikke slkre for Arrestan-

ternes Udbrud« . . .

Om Raadbusets Inventarium op-
lyses i et Fiaandskrift paa det kgl.
Bibliotek fra c 1739, (Dauws An-

notalioner angaaende Kiobsta-

den Greenaae), at der 1 1693
fandtes: 1 Nye Korn Maal Ten-
de, 1 Nye Skieppe, 1 Nye Jern
Bismer af 2 Lispunds Veegt, 1
Jern Alen, I stor gammel Bismer
med Messing Lod, 1 gammel Veegt.
(NB. : Det maa her erindres, at i
gamie Dage opbevaredes Kobstee-
dernes Maal og Veegte altid paa
Raadhuset, og Handelen foregik
omtrent altid paa Torvet. C. S.)

Desuden 2 Par gamle Haand-
Knuder og en Laas. 1 Bolt med 2
Krammer om Benene. (NB. : Be-

regnet til Misdeederne. C. S.)
1  1732 findes yderligere falgende

Inventar, som Byfoged Chr. Bager
faar overleveret af sin Formand

I) et langt Fyre-Bord med aaben
Fod af Fyr. 2) et mindre Dito. 3)
3de lange lukte Fyre-Bsenker. 4) 1
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aaben Pyre-Bank. 5^ I gammel
Fyre-Kiste med Hangsler, uden
Laas. 6) en Messing Spare-B0sse
med Hange-Laas. 1, en gammel
Pal med Haisjern. (NB ; Vj min-
des her om Datidens aimindelige
Straf »Gabestokken«, hvis del da
ikke er en Rest fra Byens .Kag«,
der stod paa Torvet foran Raad-
huset, og hvortil A\isda:derne blev
bundet og kagslreget d. s. v. pi-
sket. C. S.) 8j en gammel Tronime
med Lffir-Rem og 2de Tromme-
Mokke. 9) 1 gammel ubrugelig
Tr^-Spr0ite med Slange og uden
Rer. 10; 3de Pyre Skabe med
Laase og Negler; indsatte i Muu-
ren hvorudi findes indlagt en lang
Rakke specificerede Dokumenler
'  ) ^ Segl af Tr® medMessing indlagi.

brf'(' var altsaabr0sl(a;ld,g, ved Slutningen ai del

18. Aarhundrede, og i 181)5 tog
man fat paa at oplore den niiva-'-
rende Raadhu.sbygning, som stod
fcErdig omkring 1808.

Del gamie Rdadhu> blev dog
ikke slraks nedbrudl. Det bar an-
tagelig vaeret benyttel til Material-
skur osv.

p0rst i 1834, da Byen tr<'engle
til et nyt Sprojiehus. I'ik den. der
skulde paatage slg delie Arbejde,
del var Murmesler N. Marthinus,
Pader til afdode Murmesler P.
Marthinus, Tilladelse til, at ban
maatle nedbryde det gamie Raad-
hus og af Materialerne benytte.
hvad der endnu var brugeligt til
Sprojtebusels Opf0rel.se.

Pra 1834 bar altsaa del gamie
Raadhus vccrel forsvundet fra jor-
dens Overflade, indtii det nu'ved
Oravning minder om sin Tilva;relse.

(Sn lille ^ulehilsen.

3^ra

2)et gamie Qrenaa
af

Carl Svenstrup.

^ulen 1927.

QRENAA
CHRISTIANSEN & J0RGENSENS BOOTRYKKERl

1927



Oeti sidste af de ^amle Vffigtere i Grenaa,
P. Ponlsen (Svitring)

(f. 1S42 d. 1925.)

3)e gamle H^cegtere.
C~Kfaar Tcellepraasen i Stagen brcender,

0^ Dagens Vcerk er tUendebragt,
Naar m)d Alkoven sig Tanken vender,
Saa drager Vcegteren ad paa Vagt.

I tunge Stovler og Vams ~ og gerne
Kabudsen dybt ned i Panden sat,
Og nied sin Lygte og Morgenstjerne
Gaar han sin Rmide den lange Nat.

1 brandmork Oade, livis Rendestene
lit liigter syrligi af Spildevand,
Der gaar den Vcegter saa muttersene
Og vogter Byen for Rov og Brand,

:: .'M '



Knn Sviregaster og lose /iigle
Gor Stoj i Gaden og VcEgt'ren Meen.
Men er der roligt, kan nok han snuigle
Sig til en Liir paa en Trappesten.

Dog hver Gang Klokken i Taarnet bryder
Den sidle Nat i den Idle By,
„Hov Voegter, Hov", genneni Gaden lyder
Og VcEgVren gaar paa sin Post paany.

Men Bindingsvoerket og Straa paa Tage
Og Rendestene, som lugted' slemt,
Og Tran i Lygter med Flammer svage
Er laingst forsvundet og ncesten glemt.

Nil rejlekteres i Spejlglasruder
Elektnsk Lys, mens en Natbetjent
aa Byen vogter, hvor Biler tuder —
De gamle Vcegteres Tid er endt.

APOTEKER DAHLS HAVE
NOGLE BLADE AF DET GAMLE

GRENAA'S HISTORIE

Af Qrenaa Bys 5 Hovedgader er 0stergade den yngste. Paa
Resens Atlas, der er udarbejdet omkring 1680, findes

den ikke aftegnet. Husrsekken paa Sondergades ostre Side
fortsattes ned ad N0rregade uden nogen Afbrydelse. Vejen
til Stranden gik gennem Kannikegade, som da ogsaa meget
betegnende paa Resens Kort kaldes Strandstraede, et Navn,
som man endnu kan traeffe i Dokumenter fra hen imod 1780.
Hvornaar saa 0stergade er bleven fort igennem fra Torvet,
kan nseppe bestemt afgores, men at domme efter Skoder i
de aeldste Panteprotokoller bar del naeppe vaeret senere end
1700. Paa Kortet i Pontoppidans >Danske Atlas* fra 1768
findes den i hvert Paid i sin nuvaerende Skikkelse. Og ryk-
ker vi saa frem til 1799, saa traeffes — paa kgl. Landmaaler
Storms fortrasffelige Kort over Qrenaa — 0stergade aftegnet
med et Porlob, som ganske svarer til Nutidens, ligesom og
saa Qadens Sammenleb med Kannikestraede er omtrent som
nu. Den Ejendom, hvis Historie her skulde skrives, er 0ster-
gades nordvestlige Hjorne, altsaa fra K0bmandsgaarden og
ud til Bildes Ejendoms ostre Mur.

Det vil sige 0 s t e r g a d e N r. 1 a, b, c og 3 (Kab-
mandsgaarden, Biografteatret og A. Bildes). Her var i Aarene
for 1800 en stor, ode, ubebygget Plads, der i mere end en
Menneskealder havde henligget saaledes. Og hvad der for
Nutidsmennesker er det mest uforstaaelige er, at denne Plads,
som udgjorde et Areal paa 7000 D Al. eller D Td. Land,
midt inde i Byen, at denne Plads var uden nogen Ejermand.
Om den bar ligget som en ^afbraendt Plads* (som man den-
gang kaldte Brandtomterne) siden den store Brand i Sven-
skekrigen, da Byens ostlige Del gik op i Luer, altsaa i 1627,
eller om en senere Brand bar borttaget en Bygning, som
muligvis bar ligget derpaa, lader sig naeppe oplyse.
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0ster{Tade set ira Torvet, omkriiifr |890.

-and^ldi'Tnd'eTmatf "S insen Eier-Mvnte Tilsland i megel lange'Tid rum ^'"''SSet i den
Henimod 1800 vat r., • nasrum.J'de Plads og lod den s.nie" 'i?- -^e paa denne

Rd^r
-.Sun^'af Ts Rdl.tilhorende ede Plads/esten ITk''if"" Qreenaae Kirke

enndres, a, del gamine Raarih 7 R^adstuen (deltat op mod 0sterjjade oa i pi nordost for Kirken
anden vedkiender sirfi Z denne), som -/fn

enten med Stee^M/ 'ader hele Plad.Kebesummen skulde"^ h7 Plankevairk efler Qodfhef'^*^7"®Ramshart, inden R-kevL°°en
betakes 3 pCt ® Auctionsdagen I is: ,.°g'""der
^  K-bereV'Lauri ts 1^ ' A-t.onsomk.
-n)^Tr;de^:t tdstrrk/]oSSi^=V

var tillige

Oodsforvalter paa Scheel og Birkedommer sammesteds. Des-
uden var ban Lieutnant ved Landevror'sl og blev se .re,
kort for sin Dod, Kaptajn.

Af en Mcengde Pantebogsliiforsler fremgaar. at Jesper-
sen maa have vioret en scerdeles dyglig og virksom Mand
med baade Adminislrationsevne og Forretningstalent. Her i
Qrenaa ejede ban bl. a. den Qaard, som laa, hvor lui Ho
tel Dagmar.

Naa, Forvaiter Jespersen satte el Stakil omkring
den kobte store Orund, der strakle sig 68 Alen langs Nor
regade og 107 Alen langs Oslergade, og opforte paa Hjor-
net af de to (jader, men lidt fra Qadelinien en lille Bin-
dingsvierksbvgning. Den var kun 190 □ Alen og bar vel
altsaa besta'ael af Stue. Sovekammer. Kokken, Bryggers o.
s. V. og selvfolgelig vferet udlejet.

Forvalter lespersen dode kort efter i en ung Alder
(1804) eg hans'Enke. Cathrine f. Ffsmarck. solgie Aaret ef
ter Pladsen og det opforte Hus til G e n e r a 1 k r i g s c o m-missai r Chr. Fisch er for 800 Rdl. Det njEvnes i
Skodet at Huset » . . . . af min Sal. Mand er opfort efter
Bevilling af 26. Juli 1798 . . . . .. Det er mig ikke klart,
hvorfor ). skulde have kgl. Bevilling til at opfore et Hus.
med mindre det skulde dreje sig cm Bevilling til at overfo-
re Brandassurancesummen fra et andet Sted til Opforelse af
delte.

Hinrne. a, 0s,ergade og Snnder.ade -d^ Apo^"-



u  n^vnte Chr. Fischer, der senere adledes og kom tilat hedde de Fischer, og hvis smukke Gravsten ses paa den
Runddel udepaa Kirkegaarden, ejede den store Oaard

fmfdlPrrH f '<®bmand Skov. Da hanimidlertid kun ejede Qrunden her i faa Aar, skal jog ikke

drFfscher n"^ I<omme ind paa Omtale af ham. 1 lS09'soigle
A n t o n h"? ' iviger.s0nnen A p o 1 e k e r Chr.

ny Have saa forholdsvis t.e" vel Ap'oteket"'
af MoUeejer'^DahK ^Efter^'ar ha^v'e og Sen
Laborant paa Svane Apoteket i Kcb l^iscipel og seneretaget pharm. Eksamen havde ban i IsSrafT "'t'"" "
Apoteker Albergs Arvinger kah^ ll, i f " 'oregaaende
som han saa faa Aar efler fivfi i P paa Sondergade,
k0bt paa Torvet. °P ' ^aard, han liavde

Apoteket med p'ro'^fsor men "°Sle Aar
f Son, Cbristia n>7scb e?Da''h,'''p'^^denne ogsaa samtidig laaet Haven h Formodentlig bar
s.dde .ve; men Skode derpaa fir'h T i Be-
1854 , indtil da stod bans Soskenrt senere (i

I  de mange Aar bar " 7 Medejere.
Hjerne Vceret udleiet ^]e7h''"t ^^^ning i Havens

^6nt Hansen« der i 1 tj. ^ hert, at bl a jStn-
skole her i Byen. en Tid^^'avdeN^kA Pnvat Drenge
IJ ; Ligeledes har jeg ladet . i nsevnte Havederfor ikke var brola|t naa Nerregade ud
kerens Have. Del maa in ■ § ' herte til Anote-
niscens fra den Tid da F' * havQ vceret en Ppmi
serge for Qadens Broisegnii?-^ '^^^stadgrundene selv skulde

^en vestlige Del af h" ̂  Apoteker Dahls Arvi
R- Redkia^r n I nied det HIIp h hele
til Medflrv- ^ " estlige Del rh T 0 ni r e rM^darvmgen C. P. Dabl.^ ' "" Bildes Ejendom)

"" •" -r..
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OslerfTiide, scl fm KirkctiiJiniet, efter koto^'rafi fra unikr. 1880.

Hiorneeiendommen var den nuv^rende, stserkt forandrede
Kobmandsgaard, den ostlige Del derimod en^ Privatbolig

Begge disse solgte Rodkjcer straks efter Opforelsen i Aaret
1856 til Kobmand N. L. Balle. som saa el Par Aar efter af-
hsndede den 0Stlige Bygning til Lffige Ricbter.

Vi holder os forelobig til Ksbmandsgaarden paa
Hioi net, altsaa 0stergade 1 a. .

Dens Eier K 0 b m a n d L a u r i t s Bal le, var Son af
en Skolelserer Hans Pedersen Balle i Qlatved, og ban var
altsaa Broder til den reldre Rebslager Balle i Qrenaa. N. L.
Balle var vistnok en ganske dygtig Kobmand, men var som
man siger »bldt af en gal Skuespiller., f de Dage blom-
7ede" Dilettantkomedien ret i Byens .bedre Kredser og
Balle var den virksomste af de virksomme ved Diletlantfore-
stillingerne Han brillerede som Klokker Link i Erik Bogbs
i.Nei/og som Skytlen i »Faslelavnsgildet..

Men disse dramatiske Interesser blev en dyr Spas for
Ratle idet han derved i nogen Qrad forsomte sin Forretningog riar U Ballit. Han drog derpaa til Norge, hvor ban
en Tid ernterede sig som Fotograf, og hvor ban kom til at
soilie en saerdeles betydelig Rolle inden for AfholdsbevrEgel-s7 i7t h7 blev Chef for 1. 0. Q. T.s Afdeling i Norge,
som kort i Forvejen var stiftet der af Skibskaptajn Reynolds.



Kebmandsgaarden solutes ved Auction i 1861 til | e rn-
X ̂ f"- ^ h f ̂ s ̂ e n s e n i Aarhus. som iidleiededen til Kabmand P. P. Raundrup, (Peter Polycarpus Raun-

drup) der etter faa Aars Forlob i 1865 efteriuli>tes at de to
unge K0bm£End Johannes Sorensen og A n d e r s S o r e n-
s en. SidstncEvnte blev dog snart efter Eneeier af Forret-

^  A. S0rensen var i 1876 Med-^ ̂ ^ f ̂  ^ f I ° ̂ ^

ban efter omtrent 50^Aars' VW]^

"-:srr |rr2'vzr„TV?
£« ":i?Xtei;£W aefter som Meddireklo? for d'enne " ' der-

KebmandHinrtir;nandel i Brabrand ved Aarhus^ ̂  overtog senere en Treelast-

""'^Her vTd ^'«ebmands,aarden
def sit iille
og udkom endda som e^A '''y'"''®-

Hertel dode af H-' ^rk Irverrden Oa
%«'"'■ Tij.

'ho 1841.)
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Derpaa indrettedes ncEvnte Del af Bygningen til Barber-
stue for C. Lyngbye (dod 1867i og efter et Mellemrum af
mange Aar til' Slagterbulik for Fr. Krogh, som boede privat,
hvor nu Skrccdder Svith, men her havde sit Udsalg. Slagter
Krogh var i adskillige Aar Byraadsmedlem og en af Byens
kendte Maend.

1 Slutningen af forrige Aarhundrede begyndte Kobniand
Hartmann S0rensen der Byens forsle og davaerende eneste
Cykleforretning. Og siden bar den nuvccrende Indehaver,
Cigarhandler Jacobi Jacobsen kobt og ombygget del paa-
gccldende Slykke af Ejendommen.

0stergade Ic.

Som for omtalt solgte Kobmand Balle i 1858 den 0Slre
af de 2 F:iendomme til i.a;ge Richier. Denne havde beet til
Leie her i Byen i adskillige Aar, men flyltede nu ind i sit
eget Fius, som ban beholdt og beboede i en Snes Aar.tjohan Christian Richter

var fodt 1816 1 Kobenhavn, Son af
Silke- og Klcedekraemmer Hans V.
Richter. Faa Aar efter at v£ere ble-
ven Student rejste ban til Amerika
for at' besoge en Soster og tog
saa Plads paa et Apotek derovre.
Efter et Par Aars Forlob vendte
han tilbage til Kobenhavn, hvor
han fuldendte sine medicinske Stu-
dier og il847 tog Eksamen med 1.
Karakter.

Derpaa kom Krigen, og Richter
tog ud som Skibslffige, forst med

/.<rge'y. c. Fregatten »Oefion^ og senere med((. "I, 1816, d. "U 1903.) p^^pbaaden .Ejderenc,
Saa skete del at han efter Hjemkomsten til Kobenhavn

til sin Overraskelse fik Brev fra en Qrenaaborger, Guldsmed
,ul med Opfordring til at nedseette sig som L$ge i Qrenaa.Denne Quidsmed Juul havde R. engang tilf^eldig truffet en&eSdag paa Strandvejen ved K.benhavn og ndbudt

at Lre med sig. Nu tog han saa imod Opfordringen
a attP siff i Qrenaa. Bag ved Quidsmed Juuls Henven-

H®| adskillige Qrenaaborgere, som havde faaet nogetdelse stod Districtslrege C. R. Arendrup. Det var
d7ls®r" M0ll^r Rodkier paa Sonder Melle, der havde et
Horn T Siden paa Districtstegen, navnl.g ford, denne havde

f
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paafart ham en Konkurrent ved at opbvgge Bavnhojs M0I-
ien, Nord for Byen. Man ventede nu, at den nye l.tEge
skulde 0del$gge eg atrgre Arendrup. f^ichler boede til en
Begyndelse hos Redkler ude paa Mallen, men da det viste
sig, at ban snart kom i venskabeligt Porhold til Distriklslre-
pn, kalnedes borholdet til den Kreds, som havde opfordret
ham ,1 a komme til Qrenaa. eg R. fivttede ind til Byen,
NlipkJr" Sa^nniel Lysesloberenke, MadamiNielsen. som boede paa iJllej^rade.

Balling^Datter'^'ifP^^ Ltsge Richter sig mej Amaiie
B. i Kobenhavn " ' "^"del .lonathan

paa Landm' 'v a"!" T baade i By egf OdLse var Rlch,t"cts7'Din"'M Stifsphy^^ikus

E\5"fr~ -?rende Krafter i Bvens MnsiWfor

Dilettantkomedierni'"Lm"^l::Lr*;a?(?r'r.''' 'nede paa Storegade. I 20 Aar i ^'^^'Rivergaard,
Idle Hus ude paa 0stergadp h f smukke
d0de i 1874. | 1878 solgte han R T
Meller og flynede selv 1,d III R^d'crT'" '''
"rregade (hvor nu Pedersen Ham' senere til

paa sine sldre Dage Byen i Aar^fifoj' ^"''elig
Praestegaard, hvor han dede i mn °S til Vejen

nans Datter Frir p n .
^ole her i Byen. Sonnen J RR-f'",' P'ge-
Mand, men rask og aandstr'isk 1 P "-aarig

bar en af Laniis sto ste n n T" ' R.

«;;;•!■ ,Sf,"
H„. d., L.";:

'VI a g n 11 c p u
Kolding "/■ 1S'?7 Pnni
P H. i: som Son af D var fodt i

""" ' "-I"™ dS"d.d".',™. k",""
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Dislrictshrge /W. C. Poii/seri
(f. i'j4 1827 d. 18^7.)

^5?==^-:^ raepidemi i Sommeren 1853 og tog
Aaret etter sin Bmbedseksamen

jf - ' a. 'ste Karakter. praktiserede
/  - - A derpaa nogle Aar i Lemvig, senere
/  \ ' Vdby ved Thisled og blev i 1865/' ^ \ l^'^^lriclsUege i Hvetbo District

US!^ •- med Bopcel i Nr. Sailum, hvor-
fra ban i 1880 udn£evntes til Di-
strictsi^ege i Orenaa.

Poiilsen Isle Gang med
Susanne Helene Agerbek, Datter af
Praesten og Salmedigteren Hans

Hun dode. mens de boede i Ydby.
Korl efler giftede P. sig med

.. . . . w /• 75,„/c..„ Elisa Cathrina Lund, Datter af
(f'^''i4 Vsf? d. -""ii-. IS')?.) Praesten Jens Nic. Lund. Hun dede

her i Qrenaa.
Districtslcege Poulsen var en dygtig og velanset Mand.

nogel ordknap, men med stor Omhu for sine Palienter. Han
passede sin Praksis til sin sidsle Dag og dode uden fore-
gaaende Sygdom d. '^ ^1x2 1897, aitsaa lidt over 70 Aar
gammel.

Allerede nogle Aar for havde han dog solgt bjendom-
men til Kobmand A. Sorensen, der onskede at er-
hverve Haven for derpaa at bygge el stort Pakhus, idet
det af ham ud til Norregade opforte 2 Etages Pakhus var
bleven for lille til Eorretningen. Poulsen boede derfor til
Leie i Eiendommen sine sidste Aar.

Efter bans Dod begyndte de forskelhge Forandnnger,
som nu bar gjort den ganske Bygning ukendelig.

I Aaret 1908 indrettes af Tandlfege Hammer biograftea-
ter i Eiendommens ostlige Del. -.4 4 n i f

Der er saa nu kun tilbage at omtale den sidste Dei af
Apoteker Dahls Have, den 0stre Deb som han selv beholdt,
denganp Reslen i 1854 solgles til Byggegrunde til Tomrer
RodkjtEn Det vil aitsaa sige nuveerende
0,tereade N r. 3 ,T 0 m r e r B i I d e s E j e n d o m)

Malr Nr. 164.

Her laa med el hojt Traestakit ud mod Qaden der. sid
ste Del af Dahls Have, og den blev liggende saaledes det
niste halve Aarhundrede, idet den medfulg e , Kebet, daSeker Dahl i 1867 solgte Apoteket til H o f f m e y e r ogflytte^e^ Keben^^^^^ i Qrenaa kender derfor Stedet under
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Apotekcr /•". Hoffmever
(f. 'I:, 183'. d. '"','12 '1910.)
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Navnci ; Api)k'kcrens llavc^. Hoii-
meyer arvede sin KorfJ.'enqers Kar-
lij;hed til denne, vistnok endda i
forsl^rket (irad. Han kom der

oij Haven holdtes i den
skonnestc Orden. \led sine store,
ijamle I icter, sine Drivlnise
"^jieldne Planter var den en Sev<L*r-
diirhed. oi^ Apoteker Horiniever
plejede i adskjiij^e Aar en Sonda^
hver Sommer at ^rjve Byt-ns Bor-
.i^ere Ad;^an^ til at bese 'Haven.

Smukt bar bans Son Aaye
Horfmeyer. der dode 1924 eg IiTt-
,i^er begravet i Pamilieirravstedet
paa Cirenaa Kirkegaard, tegnet et
Billede a den i sin lille Digtsam-
ling T Under l^egnbnen .

Digtet -^Bedstemor i
Havens solglade Blomster
duffer i A\idda<>;sro.
from af de svindendc Skyirtrer
Plffinernes l^ysvaeld j-ro
Buksbomshffikkens massive
slyngpde Ornament,
kiippet i sfiv (juiriande
bffSer om Bedene spgendt.

Bedstemor gaar med Bruneller
ben ad den tirusede Qane
Kosentiden er inde,
Dagen er varm og lanjr.
tiavens Sangere tier,
mat pipper den stovede Spurv
Bedstemor plukker sig Roser
og fylder sin svenske Kury.

R 0 s e n b a V e hedder det
Solvarm Pn.veiicerosen
boier sig venu.dstuiig,
den er jo Bedsteinors gose
den har liun elsket fra ung'
ind i dens Bladlabyrinter
in-isked hun usagte Ord —
|>k!uit I dens rodmende Dyhder
Bedstemors KtL-rjighed bor.

■^bdj lor Lavendelgangenkinden livailver sig bred,
Kolig'i kovlial sig ned —mellem de htcngende (irene

- skim er bun Midoagens B^d
bolpletter skEcIvende dirre"Id ovei Stenbordets Rand.

Her bar j Sorg og j Glcede
f^den^ Morgen til Kvald,kinden oin skiftende Sjagter
kuplet sit Bladevffild ^her blev der hvisket'og sunget
sv^rmet og sorget og^ronitcddrig Eaar Bedstemors Tanke
Mindernes Rosenkurv lomt.

^age ^offtneyer.
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Men Poesien maatte vige for Prosaen. 1 1899 solgte
Apotekeren Haven til T 0 m r e r m e s t e r A. Bi lde for
10,000 Kr.. en efter den Tids Forhold meget stor Sum for
en' Byggeplads, og Bilde opferte den nuvaerende Bygning.
der jo for Resten korl efter skulde blive Nabo til det nye
Apotek, som Hoffmeyer lod opfore i Liitkens Have efter at
have solgt Bygningen paa Torvet til Kobmand Vogek

Og dermed er saa Sagaen om Apoteker Dahls Have til
Ende.

Carl Svenstnip.
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Trommeslager S. Carlsens Hus i Kannikegade.

DEN GAMLE TROMMESLAGER

/ det cpldste Hus i Gaden
det mcd Bindingsva'rk i Mur
og den lille Kvist paa Taget
boede Grenaa Bys Tambur.

Snedker af den gamle^ Skole,
Haandvcerksmester i sin Fcerd
skred han fornemt gennem Gaden,
felende sit eget Vcerd.

Men til Skade for ham gjorde
Faget tit ham nok af Vrovl,
thi han dyrked con amove
Trommen mer end Sav og Hovl.

ns Bogtr, Gp«fiaa,



Kom der Cirkus og Tcatcr
eller holdtes der Koncert,
Carlsen da sin Trornrne rortc
ncestendt'ls som en Ekspcrt.

Var der Friigt og Kod paa ToDct,
aabnedes en ny Butik^
skulde Sneen bort fra Gadcn,
Carlsen riindt rned Trommen gik.

Og var Ilden los og Folket
hastigt hen til Branden drog,
Carlsen da igennem Gaden
varslende sin Tromme slog.

Skulde der for Skatten panics
— og det skete som bckendt
slog bans Trommestikkcr Hvirvler
med et kunstnerisk Talent.

Blandt vor Bys Originalcr
han med Rettc Pladsen fandt,
Byens gamle Trommcslager
fra en Tid, som Icengst forsrandt.

WfT
ir/- -

NOGLE BLADE AF GRENAA HAANDV^RKER-
^ FORENINGS HISTORIE ^

I ANLEDNING AF JUBIL^ET

Hen ..Idste de, kommende Aars Jubilarer er
I  / H-nndvi-erkerforemng, som den 5. Feoruar JY'
^ der Det er ikke Meningen at sknve For-

•  ufcrnrip naa de fan Sider, som her er til Raadig-eningens enkelte Trcek og Begiven-

som liar betydet mest lor den.
FORENINGENS STIFTELSE

Den £eldste Forhandlingsprotokol oplyser, at i JanuarISS4 kom en Del Haandvierksniestre sammen i Carver
M  I okale der iaa, hvor senere Bradsteds Bundt-!;^::Xretni^ng og ̂ no den ostre Halvdel af Tomrer
lensens Hus paa Storegade ligger. De enedes om at op-
late en Forening til Varetagelse af Haandvterkets Inter-
Tsser og til gensidig Stotte, og valgte en BestyreIse paa 6
Mtend, der skulde udarbejde Love og sammenkalde en
rpneralforsamling. Denne fandt Sted sammesteds den 5.
Febr s A. Lovudkastet vedtoges, og de 6 Ma^nd blev
Foremngensjoisje^eiig ligesom overhovede^
alle de Misnd, som stiftede Foreningen. Da man '1904
feirede 50 Aars Jubilaeum, levede endnu 5 af
merne fra 1854 (Skneddermester A. J. L^gbye,
R Buch Snedker Elias Hornsleth, Farver Qvist og V^ver
— ̂ipnere Kobmand — P. Jensen).

Men naar undtages Lyngbye, var det i'^^e disse Mtend^
der var de ledende inden for

Den forste Bestyrelse bestod af Skomager D. R. Ust
mann, Skrtedder J. Id. Jensen, Kobbersm d J^C Chn
stensen, Karetmager Fr. Nielsen, Snedker S. N. Juui og
Vasver P. Jensen.

"L.-' 's, v ' ■



Knh?rrZ^rrh aH0stes Aarei cficr af
f^ret ernf R ''^'vdc
Ssmerilel ̂ ®"' allerniest ansete Haandvitrkcrc, Hy-mdsmedlem m. m., men som havde den Ska-hne a hans

"ddde ud". Han selv maa.te s';'.." sin V edom paa Storegade til Vtever P. Jensen dtr d den
nednve og paa dens Grund opferte de BvgnTnge som
nere ejedes af Lerche (nu lessen-; lallge Del)
s.nesTdstelar'"" Kohbersn'eden ll n'

dem so„ f Mand og var en af

52'lp Og def sTa^" P'>'-'="i"R-ns'0konomiske

ved Maanedsmodet privat samL''ns"jd"'^"'T''"'''
som Tak og Anerkendeisp Sum til ham
Gavn for sine Medbopglre"
stensi'n' iTar^a^r", Tn'af' d'e'all "^"f^hersmed Chri-
gens Stiftelse, og at han i ,1, 7""''^'"^ '<"■
punkt var Haandveerkerne^ P«

Men den ^ Forstemand i Byeni dens^ort" Pe 7d^"7'arT;/r "-"'Ivter^^^oreningen
1857-1867). Det var hnm ^^-'^richscn,kun var 2 Aar gammel o^' indT' f'ofeningen endnu

^and, kom med Forslap nm nf k" endnu var For-
som Bolig for ^idre tr^engende /^'^erdomshiem

S- »P'" fSEii'; ^
som fik'op7ette7f'\ "'"'•"^hsen, /gen inde^ for Ha^ / 4^ «=. * \

M. C. Hfnridhscn.

•ifc' •■•

sens Formandstid, at det jed'aget^ paa Forslag af
F'lrver Graff - at oprette en Snndagsskole, hvor Haand
vierksktrlinge kunde vedligeholde og uddybe
kundskaber og at Haandv.^rkerforeningen stottede denKunasKaoer, RdH til Driften. Det var denne
med en VIS aarhg Sum (15 KOi.j ni ^^ri^hpr For Tek-

'"'Ss ar,r:."H,^sr«1^
Efter i nogle Aar at have rejst . Tyskland „paa Fagetbosatte ban sig i Grenaa^ Ei^ndom paa Lillegade, en Del
Aar senere^Naboejen^ommen denil
Sr *17 Garvefwilin Pel^rse^ns). Han oparbejdede sig I^a7en'es7.0b en -'^^'-.-eti^Gar^eH^"/en'Ty'^
Sadelmagenet havde He bl. a. havde
lig Vognmandsforretning, saaieaes
Byens Postkorsel ''' Inger Marie Brogger,Henrichsen havde . I8^39^tegtet^ Storegade.

^^'gteskabef var b^nlost, men Henrichsens tog sig af/hgtesKaoeu ggj-n og gav dem i deres
adskillige 7'®®7a et fremtidigi Tilflugtssted.
"'■"He^richsen var i en Aarrtekke Medlem af Kommu-
mlbestvrelsen og det er aabenbart, at hans D0d den 31.
?  • 1863 som der staar paa hans Gravsten)ites en%lrkelig Sorg for hans Standsf^ller. Det
var da ej heller underligt, at han fortes til
alle de ^resbevisninger, som Foreningen raadede over ,
som Forhandlingsprotokollen siger.

FORENINGENS LIV I DEN E0RSTE SNES AAR
Foreningens forste Lokale var hos Carver Norregaards.

Det birv seLre i „gl. C-stgivergaardG detjpaa hos A.Andersen paa Torvet og atter igen fra 1869 i „gl. Otest
givergaard". f„„,p Fa>rd et Mode hver Maaned
og e^Generalforsamling i Januar. ^^^'en^'de^'stTdif til-
Det var et af Foreningens .^^enrvigtU^^^^ Virk-
det var i erindre at forst et Par Aarsomhedsomraader. Man m. c.:Ptelse fi k Byen sin for-
efter Haandvterkerforeningens Stiltelse hk y



ste Si
det vj

kerne

4-/J OC

standens
SOerne ^

;iler 72 Aar »"Uiiiciiut:ii var

denl'^nHeresref Hiskussioner om Hnnndv.vr-■ne var def bTindrnde t som i
g Maderne. Men meeet ofte^'T Bykredse,
Jprotokollen. nr u^h m / ' Forhand-

vigiignea at torhandle" Saa er Ar.o niiec ar
I  [nt Samvser ved en Thevandskn! " gaaet
lokaie eller politiske Emner Samtale cm

''"SH'iifIr rUnderholdninger kom til -u "snill selskabeiige
eningens Liv. ^ Rolle i For-
Aar ^og 'men""ad k'n der farste
men forkastede Tanken om e"t'B«' ''K^ "l^^'Smar",

Man vedtoe at Bernebal.men det var ikke hver GaL"af Vinteren,
1 j snart begyndre m vandt Tilslutning nok.selsdag den 5. Fe^bk^at'^^meren'Sn''" '"""-"■"Sens' Fo^d-

F>en forste Gano i " ^Pisning.
bi''V/''°-ni"ge"s uformMnd''''M "nviterede
fri Couvert"®" fortjenie Kobbers'^m^ri rl"™"'" med,„  'ovsrs'\r£f£"si """""
nndne"o?'P® P-" Medfemmtr'''-f ""^"edes ved,^"a't gif [J^T som m f"-""
udvalg derfra over m ^len

Den nteste Fo Forlystelses-

Hin v/r I ^ '"erdinand n i"-aa"g Periode, vargens ferste Forma Mai 18^'"?'"' (1872- 82).
i  adskilljge a og havde fJr u Forenin-mann var gift „ To' Medlem af r" '"traadte Posten,g'f med Foreningens forsfe'v''""'^"-®rste Vaertinde, Karen

C. F. Osiermann.

Norregaard. Hun var Datter af
Havnefoged Anders Sorensen og
Enke efier den tidligere omtalte /Mj^
Carver Nsrregaard. Begge var fijp a\
sasrdeles intelligente Mennesker ^|E )og havde Kundskaber, der^stod
bety p_ Ostermann var Med-

brugt^e den Vending cm C. F.
r)<=;fermann, „at han havde lige C. F. Osiermann.

saa Jegen' Klogskab i sin Idle
''"'j^/rfore'r'd'ffo^trmat'" kan se, hvor s.ort et Lys
'''"'o™trvlr''Fo;eningens Formand fra 1872 til sin
^^''bet var oprindelig Lev, at Bestyrelsen selv val^e
sin Formand. Det aendredes ved denne Tid til, at de
blev Generalforsamiingen, som
det skulde vtere blandt Bestyrelsens Medienimer.

Ostermann var jo nok den Mand, som kunde v^rge
cm Haandvasrkernes Anseelse. , . . „ . ,

Da Apoteker Hoffmeyer nogle Aar i Forvejen ved et
politisk Mode paa Raadhuset, hvor bl. a. Sporgsmaalet
om fri Br^ndevinshandel paa Landet var paa Tale, havde
udtalt at han maatte fraraade dette, ellers kunde det nemt
gaa paa Landet, som det nu gik i Byerne, at naar man
S02te en Haandveerker i bans V^erksted, saa fandt man
ham ikke der, men derimod nok paa et Vsertshus, saa
vedtog Foreningens Bestyrelse en Protest denmod og ind-
y^kkpHp et Gensvar i „Grenaa Avis". Det er ret sikkert,
af dette, der havde baade N^b og Klor, var forfattet af
Ostermann, der var Bestyrelsens Sekretser.

T 1874 altsaa i Begyndelsen af Ostermanns Formands-tid ^dtoges en be.ydelig ^ndring af Foreningens Lovec7',ry.;war Pttnkt heri var Bestemmelsen om, at fra nu afkinde ogsaa Ikke-Haandvterkere bHve^ Medlernmer^a_f
Grenaa Haandvserkei

'""e IttnS en meget betydelig Indflydelse
paa Foreningens Vaekst.
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1  • var Medlemstallet 57, 02 der om-knng hoidt det sig i de ferste 20 Aar, idet den lille anr-
d£ekkede Afgangen ved

I Ai P ' I-' eller Udmeldelse. Men med de nve
HHndr H % n"! Tilgang af nve Medlemmer.Blandt de forste Ikke-Haandvcerkere, som optoges i 1874

som v^d-^hP^ o"' Foreningens store Velgorer,som ved betydeiige Pengegaver satte den i Stand tnl at

seneretw Medlemmer, og som for Restensene^ blev Foreningens ^resmedlem.
Dernaest Apoteker Hoffmeyer, Kebmand Inh< \ar

gensen og Kobmand Nobel. ^^t^niand Jobs, jor-

maa naevnes at man i i«7q 1 Formandstid
derdomshjem ved Vesterpon^'dfr'^
blevet utidssvarendp HfT i . hurtigt var
Fribolig uddelte Husleieh' ' ̂'^det for

Ugesom S ddS Hen'' " Medlemmer.som Fo%mand tU sTn Ostermann
gust 1882 vedtog Forenfn^e Begravelse i Au-
Hgesom ogsaa at betale Sni " bekoste Sorgemusikken

Efterfolgeren blev r l 7"''fodt i Aalborg s^Febr
selsdag sammen med Pnrp - . boldt altsaa Fod-
l^ykker Ree, arb^dede° S'i^Koh''"h
Og kom som Typoeraf rii Rp ' Kobenhavn og Randers
, , Efter at have v^ret Lemmich i Grenaa.deltaget i Krigen kom ban rPh '
nps Kompagnon, men blev cp Eemmich som den-

af^„Grenaa Avis". Redaktor og Ene-
Byens^klair kunde'vsre FoTe"' " af
"lod da bans Blads Par^•f El god Nytte til-
overens med det aldele^ ' "dprteget Grad st'emte

Medlemmers. ^^^--v-iende A^l af ForenTtl-

meddeL '/R^""emf0re ''er®ret''he""H 1- ^ejlig-
Moller solgt det on 'X 'S Sag. Som for
erh e '^''®®""up. Belobit vnr Alderdomshjem til
eaard'7® ®" Byggegrrtid
ftririe d V "'^"3''g „gi. G^estgiver-trtEde liggende Area]. Den nd -i f""" Skole-

"d til Storegade liggende

Foreningens Bestyrelse i SOerne med Fmrch som Formand.
I  haficrs.o Ha-kkct L. Kaiser, P. Koppel os VJ •

I forrt:s.c Ka-kkc-: Carl Sedcn. FaTe-h og O.ldsm.d AU.Ikr,

Halvdel frasolgtes, og paa den sondre Del opfortes i 1884
det nve Alderdomshjem. . r^, r

Ogsaa til en Foreiiingsbygning var der Planer
me i M^engde. Der var Tale cm at bygge ude paa Hav-
neveien ved Bredstrupvej eller paa Sondermollevej nter
ve^Aaen eller at kobe den gamle Borgmestergaard af
Herredsfoged Krabbe. Men ingen af Planerne kunde
Gnde Flettal, og der skulde gaa mange Aar, for Foren.n-

Ved^NySgSiforsamlingen i 1889 n-^gtede Fterch
at tage mod Getwalg, noget ban allerede ttdl.gere havde
""''S'som huns Efterfolger valgtes Skomagermester
V. Svaistnip ISO")- , j det faldtHan var " oVflret; a'f en Byg-
i  bans Lod at lede Ai ) P rin^e Begyndelse i
nlng til .Jekniske i Ha°andvterkeraften-
1880, da Tegning pokaler i Kommuneskolen
skolen, der Feny"^'^^ ^ p, ^ Isskolen gor, havde Skolen
paa samme Vis, som nu HandeBsK^^^^ ̂ Tegnefagene krte-
vokset sig stor, og oa jo
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yede s£erlige Lokaleforiiold, som —
ikke kunde skafTes i et alminde-
ligt Skolelokale, saa opfortes i / \
Sommeren I89i den smukke / \ \
Bygning paa Vestervej, der den- / L . \
gang var omtrent ubehygget. / IB ̂  V \

I davaerende Lierer A. Knud- \
sen havde man den Mand, der
baade havde Evner og Lyst til
at staa i Spidsen for Sagen, og \
som blev og endnu er Skolens
rorstander. Hans Samarbejde
med Haandvaerkerforeningen bar
altid vaeret det bedste og vaeret
nl Gavn baade for „Tekniske
oKole og for Foreningen. v. s\eiistrup,

Efter at Skomager Svensfmn ki i -i
Medlem af Grenaa Byraad fandt hnn .Hverv oversteg, hvad bans TM i ^ oftentlige
1900 n^gtede ban ar mnl '
Haandvaerkerforeningen. Genvalg som Eormand i

^^"^^Efterfolger valgtes
Sadelmager C. Pctersen (IQQO

hnvH Aarra;kke / \bavde varet Medlem af Bestv- / \
relsen. I bans ikke saerlig lange / ( \
Formandstid skete det, at Bygge- / B A
planen fik en forelebig Losninl I IjL^ K \
jdet Manufakturbandler Lindber ' *

S'. Partiio^en 1 Grenaa Anlteg. Den toges
den ferste BegyndelsAtl

gfre fortsEtte,' og°Gar,lfir S'T^p"" ikke l^n-
Portrffit se GruppebUledet k'n' 9
men efterfulgtes allerede Aarpf% ̂  Fo™and,
Udsen (1904^-1910) , efter af Malcrmcstcr lens
penode faldt Foreningens Formands-

^^i'ken Lejlirhef H J"''''®"™ d- 5- Febr.
sfmere^fefel dlbagev "rende Tf T""'5,iae 5) udn^vnte^ Tu % ^ Foreningensvntes til ^resmedlemmer.
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1 Slurningen af samme .^ar indtraf den tekniske Sko-
les 25 Aars jubiheum. ^^

1 Septbr. 1910 fratraadte Ud-
sen som Formand, og Fabrikant / \
Otto Hdssrlhcih'h 13)yalg- / ■ \
tes. Paa Grund af, at GeneraUor- j \
samlingen i Januar 1913 i et ret \
ubetydeligt Sporgsmaal (Bortgi-
velse af en Lejlighed ' W^JBP
domshjemmet) underkendie -
styreisens Afgorelse, nedlagde I
saavel Formanden som bele Be- \
sty relsen deres a Af \
Sncdkermcstcr S. Bildc (19K)
valgtes til Formand, en
som ban bar rogtet hidtil med
Dygtighed og megen Interesse. o. Hasseibaich.
"Afde vigtige ^^'^S'venheder, naevnes,

som er sket under Bildes afboldt
at allerede samme ^ommer ^ Haand-
Fi^illesrepi-itsentationen 2 Dage, som

Forarbeide^^ree.^ °e|endig'f^':
fnUsbygrng,\AlA^^^ i Kommuneskolens Gym-

Arr'angementet og hele Modets Forlnb var vellykke,
'ne'^'n J°te i Bifde'l'Formands.id var a, man,

efter i e Pa. M^n'eleafdre a. have foreslaae, og forkas.e.

J. LIdsen.

S. Bildc.
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Flen^ a' f='a <--i solidt
delsemed den Hrilfap"®" en Foreniniisbysniiii' i l-oi hin-
De^ne B^nina fir Tnepavillon i det nve Anl:en.
delagtiee Vilkaar t Torvct solirtcs pna for-
at anfore en Begivenhed fri^ , ^ endclig
Haandv^rkeSmS Usf: Sen Succes. ''iHe Henseendcr blev

lemm^r og kin siS^naa?"" "ted 420 Med-
somhed til Gavn og Qiide
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bryggergaarden
NOGLE TR^k af dens historie

I er af'To?hofdsvis^nv"or-'d Bebyggelse, der
, legade vsere. b^bv^e? i Storegade og Lil-
Aarhundreder. ^ nuvKrende Udstrsekning i

let tilhorte „Diurslands^7rv?ffp'' 7 sam-
Nederstrasde og hele Veien strakte sig fra
A» h P'adsen ved Randers I nnH og LillegadeAarhundreder siden af 2 eIpp^ '' fo"" Par

Da der i oamiJ l^'^l^idomnie.
»yestre Port" og en ^^"'"enter tales cm baade en

Og Told og AC-
at end -H Porte sa^ f^omgaar, at det har
den f ̂  ® den vestre Port hn anses for givet,den forannaevnte Grund! rimelinvu *'7®' ' "

Paa den ' "mehgvis ud mod Randersvejen.

af Grunden, altsaa^uT'^E"'^^^^''^
d^t " '"'e -•
der t p ̂ 7^ Skomager Berte! if "'"d Storegade,der . en lang Aarrtekke, og boede

sedet, der nu hedder Ne-

derstrjede, kaides desformedelst paa Storms Kort fra 1799
for „Bertelsgyde".

I  1783 solgte Bertel Skomager en Strimmel paa 13
AI. X 51 AI. i 0st-Vest af sin store Have til sin Nabo,
Toldbetjent Jochum Schuemann, der boede ud mod
Str^det og med Gavlen mod Lillegade.

Den svimlende Kobesum for disse ca. 650 □ AI.
Jord var 12 Rdl. , c c s -a

Og faa Aar efter solgte Bertel for en Sum af 31
Rdl Huset og Resten af Haven til sin Genbo paa Store-
gades sondre Side, Rebslager Hansjensen Sejer, som
dengang var en af Byens „Matadorer .

Huset maa senere vasre blevet nedbrudt, Pnsen ty-
der da ogsaa paa, at det bar vasrei tjenligt dertil. Og i
en AarrjEkke laa Grunden hen som „Rebslager Sejers
0de Plads" eller „Sejers Hauge".

Ltenge efter, da Rebslageren var dod, og det var
gaaet stierkt tilbage med Rigdommen, blev der gfort
Udl®g i denne Haveplads, og den solgtes til Naboen
mod Nord, Skibskaptajn Henrik Lorentz

Fra den Tid udgjorde den en Del af denne Ejen-
doms tiliiggende Grund, ganske som indtil nu.

Den

NORDRE HALVDEL

af Grunden, altsaa ud mod Straedet og Storegade, ejedes
af en Niels Jensen, som havde Skode derpaa af 9. Jan.
1730. Bygningen, der var paa 8 Fag, vendte Gavlen ud
mod Lillegade. Den var af Bindingsvserk og straatskt.
Og det kan vist anses for sikkert, at det er det samme
gamle Hus, som ligger der endnu.

Efter Niels Jensens Dod i 1766 beboede bans Hu-
stru Kirsten Jensdatter Bachmann Huset en Raekke Aar,
men solgte det 1 1782 ved Auktion til den rige Kebmand
Mads Metier (der bl. a. var Svigerfader til den for an-
fBrte Rebslager Sejer). t a ■ u h

Beliggenheden her lige ved Siden at Acciseboden
gjorde det jo til en bekvem Bollg for en Toldbetjent.
Det udlejedes derfor straks og solgtes Aaret efter til
Told- og Consumtionsbetjent Jochum Schuemann, dog
udstededes der forst Skode derpaa 40 Aar senere af Mads
Mollers Arvinger efter hans Dod. Men at Toldbetjenten
har ejet og beboet det den lange Rsekke Aar er sikkert
nok, ligesom at Bygningen i det Ydre saa nogenlunde
har set ud som nutildags. _

Det var dengang hverken nogen ret anset eller ind-
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n,od Neders,r„=de.

bringende Bestilling at V£ere
godt sagde. Men man faar nf oh u-n' ' og
at Schuemanns har v^re^ relnpf
deres Standsfeller. Sch^emnnn af
Gange med Kebmandsdotre ?" n'
deres Dad viser, at de har siddet
Aulcti Schuemann og Enkes n gode Kaar.
ved K«h' SkiLkaptain W
R.nrr Rasmus Bangs RnH ^orc'tz^z Berg^ang som laante ham Hovfdn^r^p' ?V^
vist tned Petrine Pp'h ̂  Rebesummen.
fpeklfP ■ ^yen. De havdp R'tidberg, som
Bera ' °gJ^g ^nener, at der er ' Grenaa en Aar-

as. ■" - «■-? i-ij
£?", "J "''SoreSe" S=|=rs E„ke H.vt-s'sSr- «S"s.r

fn Rmders l«rde Skole i 1818, men tog farst i 1829
medicinsk Emhedseksamen. Aarei
her niftede sig det falgende Aar med Jfr. MargretheLinne? og forblev saa for Resten i sin Fodeby, indtil ban

'nokto^r Ha^tli'-^'var ' en^'meget svter Mand, ban
d^rko^roi. Aan var en meget S^-ytlig Mand og der for
tes et selskabeligt og Tf'Havr.iT aUeSom tor °mta laa Huset^^ , g^__
Sider, °g det fortreHes, Sevterdighed, saa at
saa vel holdt, at nr-pHp if at Itet^ge deres Son-
Byens Folk havde deres GIsede at at ite^gc
'"•^"Det"er bl^ver mig'or" lt%t l^i-rtosl.ge R Aren-drup, der ^-'de Ernb^de ■ Grenaa f a .83V
Tid ^kal bave beboet Huset. Hus .Forvekshng af tie - ' In'af de andre Ejendomme, han
sen en Tid have beboet en^at Arendrup dog ikke have
ejede i Grenaa ' ^ „Hennings Gaard" paa
Smrega^d"e og boede der til sin Bortrejse fra Byen.Efter Doktor Hansens Dod arvede bans eneste Son
Lars Nicolai Hansea, Ejendommen. Der gik tmidlertidi Aar nden ban fi k „Tingsvidne som Adkomst paa den,
hvad nu end Aarsagen har vteret, og ban solgte den saa
samme Aar, altsaa 1856, til Kobmand Peter Feddersen
Kmckow. benne ejede Here Ejendomme i Grenaa, men
sad forfterdelig daarligt i det og gik senere Fallit.Bygningen her solgte ban omtrent med det samme
til Kobmand Chr. Schou, og det maa have vteret ham,sL omdannede den til en Kobmandsgaard ved at opfore
Bvaningen mod Lillegade og der begynde en Detailhan-
dei Han sogte selvfoigelig at faa nogen Landhandel,D V- or^hpHpn Hire ud mod 2 af Hovedvejene til Grenaa®  ,1! io at vJre gunstTg nok. Men de allerfleste Land-syntes )0 Kobmiend, bos hvem de plejede
,"handle orSchous Lbmandsbandel gik daarligt. Saaslog Scliou fig i Sommeren 1858 paa Gibryggeri. Han

averterede i G^-enaa^Av.s^ ^
'• 1 .G-oc HnoliP til flE. Prlser pr. Contant:Fra mit 01bryggeri ^pr. Anker 9 Mark.

Hvidt 01 Nr. 1 pr. Tonde b Km., P_ ^
"  " N- y " 2 Rd :'4 Mk., - : 4 Mark.„ Nr. 3 ■ « C. Schou."

'I I'1 r"' hM-.i, t. |,A-, ■ ■• .

,  'bv'v.'. ■ ■ ■-•Vi ' • ■ - ' ■•
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Bi-yggergaarden set fra Anlceget.

gik Schou Fallit. Handel, og i

Mev c f ®riBestvr.""' 1833 oe v/r f ' Kabenhavn 1809,
bere Spm- ^'°'"6hedinge ADotek'"^f I ' Aarraekkesaa^f blev senire BrJf Sunken-

5>rian var en n t"* Manden ved iecr iklcp

s.™ s™'^,i»^V»n5r;sw. ■»"
02 metrpt \^■ Johanne ?adt d om ham.-S nicget Kort efter igtedP ^ J.^P^ i^etterson, dede i 1871

£ SSr;'" fS.4 «?£ 4"
Toldinspekter Fcf' G'^'^naa Mer r®'stor Lunds D«ri C. H W s; T^""
Datteren, der nn Enk®" til rJ'"''''- P®"
indre'^R"^ Sel^'^elede" P^g^^ko"::"mens denne""va?®H Grenaa^Kfrke^'n^*""®'®^®® ®"Porten vlrende ''"'dtes der ' '8®^- Oghar altsaa™4,°®/ '^Vgningen J
r0mmedes. Op h Lagerrnm ^'"egade. Det
Handlineer foreTopp^^ midlertidig®  ®'"®ke som nu fSp 'a'" kirkeliglg Aar i Menigheds-

Bryggergaardens Indre

1-- rc- tiol da Kirken underkastedes enjny Restaure-
- bt"po.k"r .r-sig

.Ja, den og

den bl^^SV^solgtl Sailing Bryggeriet til F. ^rogft og
flvltede til Kobenhavn, hvor ban dode i 1885. Hans Hu-
stru overlevede ham i en Menneskealder og blev 82 Aargamme [<^rogh, der var en sjselden sympatetisk Mand,
har leg engani af hans Broder, Direktor E. Krogh, faaeten fyldig og meget Itesevterdlg Levnedstegning, som her

Brygger Viggo Krogh er fodt 1848 paa Vo-
strupgaard i Esbonderup Sogn. Efter Konfirmatjonen kont
hnn i I lere hos Skibsbyggerfirmaet Lowe og Rohmann ihan 1 L^re n gndt praktisk Uddannelse tog han iHelsmpr og efter enat p s^it,3konstruktion. Efter at
Kobenhavn Undemsnmg .

f  Anr Anst^tteTsThos Skibsbygger Buhl i Frederiks-nogle Aar Ansstte se nob
havn og , uggre praktisk Uddannelse arbejdede
paa Lteso. Til yderhgere Skibsvsrfter i Edin-
bu?g' og° nTdsItte 'sig i 1872 som Skibsbygger i Grenaa,
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Gruppebillede fra ca 1 Sm? , i . 7 - - -- ---^
Lsngst til hejre ses nu"v Prof Am, '

I rof. Aug. KroKh siddendc.
n<ln k,.^ 1 _

,  i^roKh siddendc.

Jv°iX'St4"„S"j;''7 «=" j««.. »>." «P-
fuT-'Nogen hSrniio p u ' Frederikshavni Grenaa® F'f^kerHaade faiidtes den Gang ikke

Krogh havde i 1^7:1 „r t
g^Ie Ejendom Nr. 50 nm 1 kobt den
»Grenaa Folketidende" oa h,, ̂ ^orn nu ejes af
opfert af Skolebestyrer Bertpk^/ f^ealskolen senere blev
Eiendommens store Have f P? fraskilt Del af

"s.' ""'
er den sidste Snn August fProf' og af disse

Cf.p®' f0i" havde V. Krog^h'^Ubf^.fl' Borgmester Krabbe.
s^o Seiling havde h t ."^''^'^I^hryggeri.
i  nn ̂  A ^'""l^somhed fort^ Eejlighed til at ssette' nogle Aar, men allerede i'lsRi m® " uforandret1881 blev det nodvendigt at

Rrveeer V. Krogh og Hustru.
nt kunne fremstille Lageral

udvide Bryggeriet »' °"'^ne Glson mere og d

efter forlaenges meget '' /pasteurisering. UMc
Bygning til tldssvarende Hvid g ggriet
blev Indrettet en renes Lob indkobt tii d ygs

Nobeipristageren, fern'af Havneudvalget. Endvide-
Professor Aug. Krogh-
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re var han Medlem af Saretten, og sammen med afdede
Stiltsprovst Jacob] o. fl, var han Medstifter af Menigheds-
hjemmet og Mediem af dets forste Bestyrelse.

I Efteraaret 1908 flyttede Brygger Krogh til Koben-
havn, hvor han til sin Dad i 1925 var Redaktar af A S
Dansk Safartstidende. — Han og Hustru ligger begravet
paa Grenaa Kirkegaard."

=y,t m' Levnedsskildring af V. Kroghska! blot tilfejes, at han i 1882, altsaa faa Aar efter at

RrnHp S'S sammen med sin
h^avrip h,„H I oifl Bryggeriets Drift. Denne, der
km Mer.h Uddannelse, blev ham en udmter-
solfft« F !r I AarrtEkke, indtil Bryggerietsolgtes. E. Krogh var i 30 Aar Grenaa Kirkevmrne on

Punk" ighe?"n''''" 'l' Sparekasse^' s :rs°^
Part ^^^ren'^F^'L 8^" %' °gsom dLlohdet' a" a'rsoHr" '
Barn. DL®®XtrSan°erPro?e'ssorAug''F''' > N'' '
er Emil Krogh, Kontorchef i ^afnrt ̂  Nr. 2
yngste, Johan Krogh er [eder ars^^ "f
Chili i Sydamerika Minevierker i

det B^ryggeriet"^r alirBvfn-^®®®'"
Det bestod a KmhlnHt^^F"^®'""® Konsoriium.
Byekjter Kobniand FH Dyrlfege M.tersen' og Gaardekr o' Vilh. C Pe-
ntevnte ejede „g|. Bryggeri'M-p Dolmer. Sidst-Konsortiet kabte saniufriio u® ' Lillegade, som

Der antoges fn Rrvn® ®'' ='f ^roghs Bryggeri.
Driften moderniseredes ®" "^ogholder, og hele

Der gjorde? betvdeL a"''^®"®' '^®" Skorsten.
til i starre Udstraekninn at y^n''®"!®'®®'' faa Folk
men det lader sig vel ikke sk i 'ol^ale Bajerskal,

konkurrere med de store Iandskendte%'" '^®"Felt var umulig for et mindre Rr, ^^gS^tter paa dette
^  Det maatte da niere on Grenaas.
brygge Hvidtal og saa for Rniy^t,^®I henvist til at
bltve Depot for et starre r Vedkommende
riet „Thor" i Randers der Brygge-
trtEde i Forbindelse tned Km^i, ®"® Gmraade kom til at
,  I Aarenes Lrb Zde de^S' JS'®
I^ge M. DyekjcBr blev Eneeier H og Dyr-
priet og Halvdelen af Gaarden til r" ^^yg-fra Kabenhavn, der nu fortsstter V^^kfomheden^"''''"''"

11

Og lad OS saa til Slutning foretage en lille Vandrlng
igennem den gamle ^.^V^g^rgaar ,j

Vi begynder ^ ^ontor og Privatlejligheden.
og laa - ud mod Gade o^ndersvejen, der er op-

I den neldsre Bygmng ud m _ omdannet af
fart af Kabmand Schou so 'porbindelse dermed stod
Selling, laa selve Brygpnet^ I
Kallen og Maitgareriet. g jremmevterk, stod
hvor man endnu ser d^t ntorsotjitTte . 01Iet efter
de store Svalebakker af Tr^ Aff-ciing. Vindflojen bserer
Fabrikationen stilledes ti j. i^j-ggh i det Aar,
Aarstallet 1877 og er altsaa sat paa
da han kobte Bryggeriet. , i SOerne

Den meste Bygn.ng mod Syu ede
Det varlshuset. I ^keroven paa hinanden de
Hvtelvinger laa her i 2 rumme henholds
store Lagerfade til Bajersk • Hvtelvmg
vis 10 og 12 Tdr. 0' Ofdes otli Vinteren ude i

SrShi'Smmek* J 'f x:
•pis Ti'/SSf sr-r, ,.P„ xYSfH;.:-'
To fret u oD./T/T(= f ncT kastedes &

jd Bygningens ned paa Hv®l-
Tagskasgget og "holdtes BajerskoHet^^^^e
vingerne. Paa den i sommerens L
mens Lagringen stod P ' des njeste Vinter,
Isen delvis bort, men Kroghs Damme . d-,
sten kom igen og "Hagde j^jrettet t.l Bilgarager,

De gaiule Lager Tilbygning. som
og oven over er F™ je laa e" ' jarvestroelse,

Yderst mod Storeg f^rvaret "".d®". ' porbrug.

en R^e^Tbeholdning ''^J^^^denrsom' "u. er og

reiser, der var ud e,^ ^s.onte^e^r hos Bjygg j ^ette,
Hvidtolsktelder, og oye"0 Grenaa Kirke restaurere-
der var Kirkeloka e • 186
des, og som nu er
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viA\ns
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NEDERSTR^DE
]^e gamle Stri-der med dc Huse smaa,
^ Son, m.nder on, en Tid, der ln,ngs, har Ende
Den, gaar ,eg ofte ned og stirrer paa,
g ud og ,nd leg gerne gad den, kende,

Ved Striedet her laa Rebslaar Seiers Gaard
Han, som var Svigerfar ,il Qle Jyde

Og Laigebolig var her mange Aar
og Strrede, ka.d.es „Dok,or Hanse'ns Gvde"

Da^KTh^andrde^;;^,:--:
vn,t k,y„„ ,i|

S™n;r »«.
Ja, vel at msrke hvemd ■ P'okked',

-™".e ,„d,n;:;;:-;-r.nkke..
KoblTads-iryrfra",!''':
Og maner f m e "xfd ,

isilii
sMiinsra'

^  — -

grenaa

° ̂ T ' ̂ n har fra Arilds Tid
1-xet samlende M'^'P['"Kirken^og .'^"er'^'N v'.' fo'l^Torvet,
I  ) vaeret Toi'vet med ''gg^ grund-^dens det nuvsrend oppidans Danske
laa Byens mldsie er% ^om „ord-
muret Bygning ' - , gyer den, ligoAtlas i 1768 kai-akteiise Pundament biottedes
0stre Hj0rne. hvis so'ide Kirken, laa iDet gam.e R-Tgdes nyc ^^^alrd og i en Afstand
1  Sommer, da ..^rende
Hj0rnet af Byens dav« Kirken. son, en
af kun 1 a 2 M^er fr^ j,,ksanonen under, 5

Det beskrives 1 ^ g^^ger nied ̂
Bygning, „der bestaar j omkreds 56 og
Kvarter tykke Mur ̂ ^gg^ste et Halvtag, hvori
ket med Teglta^ er "'by=g |^ealder tidligere
Vtegterkamre; m,°d ̂  En "enn go stor
sigfrVlmo^dan o-^det at^ A?rest-Kamre'

-'Sk, o..-
Men allerunderst -w.
ska Atlas IV Side 21^) ■
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at da'^a" A^resfe'^rnf vs7et'"i Ksldertn
- i-^'^e^ne o'Jn^

grave sig ud under D.rtrinnif ^

gik Raadhuset at blive Ildens Btou t^irken, und-

tykke'l^^ure tn ^"r'ny^. -^is sine
at "Bygningen^er^y^dem'^foifaML^ °'^

er Arresterne ikke sikre fn^ '1 Vanzlr for Byen,
brud'. Og Aagaard sammen mL h ^''-'e^'anternes Ud-
gere', der dengang udgjorde R?.r f t >.eligerede Bor-
sentatlon, besluttede at s^affe R°'Serskabets hele Reprte-

Straks at nedrive Z, Raadhus.
man maatte derfor se sig cm e re en R °g

Skraas overfor, ved TnrvL ^^Sg'^grund til et nyt.
K0bmand Chr. Holms Kohl h modsatte Hjorne laa
f'e Sted, som egnlTe sfe ̂ ^- det ene-
lioh Og da Holm ®'^rev Aagaard
Icfhf d' Oaarden faa Aar pf, ' ®'^°riomiske Vanske-kabte Byfogden paa BvLs Vp til Auktion,plus Omkostninger. Vegne Gaarden for 350 Rdl.

ilidsendle'" """"

"Sisr: -
.» rr.s S Zt zs" j "i-
'£Zzi\!Tr 'Ziz r
Thomespn H Kruse 02 Phr lT nemlig

?eri,".'V5H"«S.3'
elt saa stort som det forriae ^"'^ua nlesten

nederste Etage var

der efter Byfogdens Beretmng 6 til Arrest-
sikre Arrester samt et Vtereise g
forvareren. od, thi fra den gamie

Navniig Ordet ua^indeligt, at Fangerne
Raadliuskaelder var de ikke Arrestforvarerens

?e?igr,^d"pr'^. ̂ ^^.'^etro^K;kken^, den bar ikke v.ret
Btagevaren —

Byting'of NorrSds "Ret og desuden ''/f Bor|er-
kamre, hvoraf det ®n®,'^®"Vnf som af Byen erjtnskaff^^^^^
vaebningens Armaturs ̂ .^oygningen og til Kob a
Den samiede Udgift t.l Bygnmg
den var omtrent 5500 Rdl- oaafolgende haly^

vnr 1 a

Bailer og Selskabelig lO holdtes enDilettantkomedier Sted. ?^Vnkskerter eller
og Basarer. Og de blafrende Vo^sker^^^^^
Gang ved det sp^ede Ly gorgerskabet sa pjoyedet og
Taellelys set " erne med P . ses
Lag. Alt imedens y''^j|_.nden, saaledes so ^
med Morgenstjerne i ^."""nde Undren saa op
paa Byens Museum, d . maabend (jiborlig Af-
at de jasvne ^'^'"l^'lHstueruder, holdt Bagesens
mod de oplyste i^gen var ^ed, faldt
stand. Naar saa Spism"^ ^grfaredes Rett
udmserkede af ^^^^Napoleons-Krigens
der altid bagefter en . ^ed til Bedste for

1  Raadhussalen b Hojtidebghed ^ ^ ^
Slutning 1 1814de i Krigen qyf f„^^ers1cabet Byfogod Aaga
hussalen fejrede B fas2 , Reridere Forestil-
cr. A„„ I„hil!fium 1 _,„pHp,n gav BU"" I inpHnn-
hus^alen fejrede Borger|'^-..
50 Aars Jubilmum 1 IS ^ rden g^^^ der Linedan-

Og nede . M®"''®'r>ra rrketaarnet over
linger og der °P%p£endtes Tov® , .tjcob MoHers Kob-

hussalen rejreuc ^00,2
SO Aars J^bM^ti'ii ij ;

Og nede 1
linger, og der opshbed^^^
sere til Byen, senere hen ti
til Arrestgaarden modsatte ^ selvstsendig
mandsgaard P^^ J g 0st for ^^L^edes fra Raadhuset.

I  1876 opf^^Arrestkamrene fly Lejlighed for Ar-
Arrestbygning, og gn orde S
Derved blev der P ^okale j grug til Byraads-
restforvareren og til ^ ̂ j^^gst ta^et 1 orug

Salen foroven var
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sal og den mere muntre Del af Byens Liv var blevet
rorlagt nl ,gl. G^stgivergaard'^s Sal paa Storegade (der
hvor nu Pr^stegaarden ligger). Og saaledes har da nu i
lende MiHrn Borgernes Hus v.trei det sam-
nens S^vrp?.? ' ^yens offentlige Liv, lor Kommu-
PoUti oj DoLtoi fo-- 1-ov l^ct, for
oe fra^ den'^rn"^'"' ''f fra l^olitiet
AnledninrtM^, r Administration, havde nmr givm
husers Ydre Forandringer med Raad-

er Perlen I Byens Centrum Jubtlaeum

y//}rrca.«e

\  ̂ ^1 •
\ ' ' iM ' t f /

-rervaa, ^rir
c -i8 /C?

Ca^L.S,o

rtjt TfouxdAM^
•2

" 9^ ̂a<uiAu4

"7

8 JTi'i-Jct^curr'Ci

jULEN 1930

rnj fri



En lille Julehilsen
fra

DET GAMLE GREN A A

Af

CARL SVENSTRUP
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Christiansen & Jorgensens Bogtp. Grenai

KONSUL C J. MOM ME
I HUNDREDAARET for HANS F0DSEL

pn Selvfolge, at naar engang(7\et maa betragtes som Kpnsu!
SiSe vSre S "»• "" """" '

~  ■"■•XoSrS ''S"S:
lige Liv, thi oe Foreningslivet.
tagelse i det P® , fordi han fra en beskeden Be-Heller ikke alene, for fg^endegyndelse fbejdede s.g oet er der jo ogsaa
andre,^som i jer'me?en°udstrakt social Interesse
og aTTlnrrlgf Midler ydede nog^Seligt baade aabenlyst og ' det^sKju^ ^
eg velgorende F®"-" for svagelige og for fattlgeoffentllges Forsorg fo g eksisterede i Form af
endnu var meget nnge og „ ,Fattigunderstottelse. jg jet offent ige natur-

Og som den, der i en . ^ allernodven-nodvendigt var henv'st td 8f ^telig Rundhaandethed
digste Fsellesopgaven^ porskonnelse og
da'?l'?n1fgTilTlantnU^^^^^^ Anlaeg, der breder slg

Som Skaberen af^det^^^ Mommes Navn
s".ar.Zskr?vec'i Byens blev fed. 2. Juni

Niels Christian Johan^^^^g^^
1831 i en Landsby t®. og Senn^ fik denForseldrene sad ' . ,,„sijolen paa den Tid kunde
Undervisning, som



Konsul Monimc onikrinp 1877.
Knrxiil .Mdmric soni ii'ldrc.

J Fi'itiden maatte han for at riene lidt til HiitlDtil Foden arhejde som Vogterdrenff

den 1. No-

Det var en Kobmand Jacob Schou i Randers.
stod arnln^ hnn i h'""* som For-
havde han oi?sn Menneske i Leere, saa
drage ham hf rive!.'''" "■ ^P"
Arbejds^mr^d' °P'^'"°S sine unge Mennesker tilsSg ^Sm SPf^°'"'^elighed, alt'efter den Grund-giver m'eget i sin Tid^ "^P^'"®°'^'^®''ghed og Flid

forh'^reT^e!;"
Momme endn^ i'^ derefter blev

Kun med nnaif- p. c Principal som Kommis.Momme saa den Beslutnln? ' Lommen tog
Anbefalinger fra Jacob SchL h

B..,e„Kr^ r«e'^„=s„s=r;
N. Witrng"e\ g^FeTutorisk^ K0brnand J.Sandergade Nr. 1 (nu TorheF '\®,^"'^"dsgaard i Grenaa,
vseret udlejet til en ynare K^K Butiken havdebans lO-aarige Leienerfode nri?" Emborg. Menk0bt en Gaard sydiLt naa rnnH ^&  paa Sondergade (senere Momme

M M ! ljJ iJ
II '-|i i| iil|[

Til vcnsTC Roster nf den ntlds.e Gaard.
KnbmandsKflnrJd" ' tiOcrne.

flvrtet derned. Og det var Emborgsog Sechers) og var fl y ^Qj^me overtog. ^
fraflvttede Forretning, at . Qgt var jo i en uhyre^Smaat var det . Begynddsen ^
vanskeiig Tid, den r„de i den uiykkeiige Pen-
et Par Aar after var Lander ,gekrise. Adskillige for Momme kneb det haardt.Gaard og Ejendom, og o s .^iHede P^rsonlig toMen ban var 02 paerde tidlig og silde-
smaa Fordringer til L^et og h' ^ forlovet medMomme var panders, som han havde kendt,

""e, «r l» «S?" ?S« l.kk., .« B.,ik ;«»L0rdag Aften, ^"^Ted tii Randers for at t.ibnnge
S0nd^ge?rammen med -n K.reste.
^'""ryst tii sFLert i dobbeit Forstand vte-
m UgMS^smre OP'^^da'det havde vist sig, at Forret-

Et Par Aar efte , Momme saa Bryllup.ningen kunde ''"^'^her i Grenaa et iiiie iokait Biad
I  1857 naa Storrelse med et stort Ark

„Grenaa Avis". Dag. Den sidste Spalte
Skrivepapir og udkom



Konsul MommL-s-port or Knn.orvindu,.

i Bladet var helliget Annoncer O/* a/t j
flittigt deri, men han var rigdan^k
eneste i Bven som tr,a ^ ogsaa omtrent den

Tjeneste. Og j'eg h^r hm or?n!nK0bm®nd af den seldre Genera on davaerende
sserlig milde Blikke til den unal m ̂
til at benytte Avisen til at trtekke Ku"nH

Allerede i 1858 dede KnhmmH c iT '
og seks Born, endnu kun en un? M I
kort efter Kobmandsgaard oa Fnrr^,

Det var denganf en gamme r"'h?
Momme lod den nedrive og flv te
Baghus, og der staar den d°e1vfs^endnu'' '
stru og lifle" orttw'fo™ode^t^5^ ""f A^^'t
I860. Og Rammen var skabt om den \r v®®" t,^ h h
snart skulde blive Byens og senera en '

I  1868 kobte Momme ude ved O'f/ H''"''® c®?^'
af Farver Jahnsens Toft. Der lod et Stykke
Pakhus. Det indrettedes saaTedes at d"er " T"
lighed uden alt for stor Forandrtna Fid„ Mo™= .n=r.air/..g.:6\i" p,u';

om i sin Tid at omdanne og indrette det i filantropisk
0jemed. uo.rHp hm ved Havnen kobt etAllerede t>dl,gere havde^han^vea^H^^_^
andet stort, 2-Etages Pak ' | „ q Momme, der
dannet Skikkelse hedder .Granly^.^ ug
S'e^'Torhv "r Morgen sin Ridetur ned til og forbi

,5°rr':tning^s Tommerp.ads v-^i^n^Aar^f
Hjornet af Kannikegade. n Hus, som nu ejes
Prokurator MoHer, som lod opfore aet nu ,
af Sadelmager Greve. MpHarbeider i Forretnin-I 70erne E^ne^ TheXr Secher, Son
gen en ung Mand her f g > senere bans
af A. J. Secher Ejer af Ve . ,£gteparrets
Svigerson, 'de' Secher i 1878 g Samtidig optoges
Tar'som^ AL^o^/rP^t^ern^n^^og Firmaets Navn blev

ss'ls k»»» 1 Sii.'™. Bv«"« »«
privat Beboeise i en kobte Momme denne

Ejendom v?r1engan\'kun een
feSf £ I it-;:sSTA«ni 5. ".y b.5.

denirsm'i Grenaa, og Momme selv var en velstaaende

i mange Forhold. da han var paa Gennem-
Saaledes p^"bjndelse'med en Tobaksfabrik, som

rejse i Hoarsens, l^^bte hele det store Rest-
skulde nedltegges. Mo Tobakken, og det
oplag til en J" ®teredes med Hestevogn til Grenaa

s"'E.-sxfs 's?i
'dS" "o Tii S B,=. , s.„ .,A.r.
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Kohmandsgaardens Facade.

Changeriderhp'lp"!! Momme en uaneti Grena'a og Omegn YnZTrtereTe Tytkt Hsr""
havdf h"an oS ̂111^11 h'baade privat og offentlig. at stotte andre

hen °g Syd for Byen

Raad havde ̂0je dit l°ilde
Vinding for Byen, om det kunde
Fortsfiettelse af det allerede denan , beplantet som en
Anl^g". Men Byen Jattedes P^e"fe"

Saa tog Momme Tanken on rk^r
nale Forhandlinger viser — o?Arri T kommu-

fEnlS."" " «■ B£,'"p"„'^a5S'K""«i
Ha.n/Tu*Me'"r&onerai'"i?rHi'°Taei i tulat M.al passer, h„a Bvr„d^i E ' "n... D.d ,„d p.; d„ sr^SeE";

1 1

Mindesnu^rke i Anlsegget, at Hovedparten af ^ren for
dette LvstanU^gs Oprettelse tilkommer Konsul Momme

En izod Raadgiver og Medarbejder i dette Arbejde
havde Momme i davi-erende Skoleinspektor Reventlow.
Han var Byraadsmedlem og merede stor Interesse for
Rvens Saizer 0^^ da man ikke dengang af kommune-&n kfnde tV^nke sig at anvende ret store Belob til
siige Formaal, maatte Reventlow tit og ofte ned til Momme
for at oaakalde bans Stoite. .

Af andre storre Gaver til Byen maa ntevnes Arbej-
derhjemmet, som Momme lod opfore ude paa en Parcel
af Grunden, som liorce til Pakhuset

Det blev bygget i KS94, og her fi k en Del veltjen eArbejdere og enligstillede Personer fn Bolig og en Idle
""'"l Steda'Cat'" n-tevne alt, hvad Momma stottede,
kan det vtere paa sin Plads at anfore, at da ban fejredesifdO Aars Bo?gerjubiltenm, overrakte Byrnadet ham som
Byens Tak og Paaskonnelse en smukt udfort kaliigrateret
Mappe med folgende Tekst;

Hr. Konsul C J. Momme,
R. af D.

Det er i Dag 40 Aar siden, at De, Konsul Momme,
blev Borf^er i Grenaa og her begyndte en Handels-
virksomhed, som ved Deres Dygtighed og Energi
voksede op til et af de storste og betydeligste Poreta-
gender her I Byen. Hvad Deres Virksomhed bar bragt
Dem af Velslgnelse for Dem selv og Deres ntermeste,
skal her ikke omtales, og heller ikke, hvad De i det
skiulte har virket. Men det, vi ville freinhteve, er, at
De har fnit at De tilhorer Grenaa og ikke blot har
betragiet Byen som Stedet for Deres Erhvervsvirksom-
hpd men som et Hjem, hvortil De er knyttet medFofelsens stterke Baand, og som De bar ofret overor-
dentils meget paa at gavne og sm>kke. Og dette barGrenaa By i fuldt Maal mrerket. Det vilde fore fo rGd^her at opregne alle de Omraader paa hvi^e De

ri nH Haind bar givet Deres Bidrag til Grenaa
Borgeres Lykke og Velf^rd, til Byens Gavn og For-
u ^npUP Her skal dog nievnes Plantningen, ByensK  Smv^ke i hvis Tilblivelse og Udvikling Debedste bmykk » nseppe vilde

bar saa stor » Arbejderhjemmet, der
TfiHer Dem alene sin Tilvterelse, og derntest teknisk
Skole, Haandvserkerforeningen og Arbejderforeningen,



hvilke Institutioner staa i stor Taknemliehedsffjitld
til Dem.

For alt, hvad De, Konsul Momme, saaledes har
vaeret for Grenaa By, bringer dens Byraad Dem her-
ved paa Byens Vegne Borgernes bedste Tak og fojer
dertil Gasket cm Fred og Lykke for Dem og Deres
Familie, nu og i Fremtiden".

Grenaa Byraad, den 15. Juli 1896.
Rothe. G. Neess. A. Bilde. P. Alikkclsen.

Edv. Hansen. C. Sedan. J. Jorgensen.
Fr. Petersen. C. Knudsen. C. V. Fa;rch

Ved Kong Christian d. Niendes Guldbryllup i 18^^
udnaevntes Momme til Ridder af Dannebrog, senere blev
han Rtdder af Vasaordenen. Svensk-norsk Vicekons^
van ban bleven Itenge fonnden. Og Grenaa Haandver

' Men'sklt'^Ko'nfn' Mom'^'a'^s" 'lif
samfundsinteresseret Mand saa nfsinn i , meget
Deltagelse i det offentlige Liv on i P ®

Maaske kom det af at ban? ' ':°'''="'"Ssbestyrelser.
ham saa rigeligt at ttenke naa mn Forretning gav
fra sin Ungdom havde haf^ en uk^for i ^n Fritid dyrkede b^Uge Sysler

BogsamHngJdd^bTstafe'de'^Vsiy^lfr^'' "°'"navnlig af Rejseskildringer. ^''®"''"eratur, dels, og da
teresse. Og'' hyn^^oj'e^es^
Faerd i fremmede Egne men om andres
ud til de forskellige europ^iske'^rn^H'*^ gerne Rejser

I Paris yar ^an f^E^kJ'
lig Forkaerlighed re ste ban Hnrr men med seer-

Han ha^de en^TpadsLsm^ ' Sverrig.paa disse Rejser. Og 'i denn? lod'Cn
nene paa de forskellige Byer som i? '"'[Sravere Nav-
Da han i 1899 kom hjem igen' til Pre t besogt.
"1 Norge, var det med PorvUnina^m
gjort sin sidste Udeniandsreise Otr havfSt han
tede han derfor af med efter def slut-
indridse „Basta". Navn at lade

nogle A\yfo™'yem'l"g'"l,7u'li Tags''d''''r "n®'' ^lleredeJubilteum som Borger, oyerdrog han KTbrnardtgaTrd'^Tg

Forretning til Svigersonnen Th. Secher, som nu blev Hne-
ejer og med Dygdghed forte Forretningen videre paa det
Grundlag, som var skabt af Momme. , ^ ,

1  de Aar, som kom derefter, kunde Momme da
fuldt ud dyrke sine Interesser. . ,

Rideturen var lagt af, men regelmtessig hver Morgen
til bestemt Tid traadte den gamle Konsul ud af sin Ha-
velaage nede ved Stien langs Aaen og begyndte Dagen
med at gaa sin Morgentur gennem Anijsgget.

Noget tilbageholden og faamielt hayde Momme altid
viEret, og sierlig i Alderdommen var det kun faa, han
indlod sig i Isengere Samtale med.

Men dog har det vist gl^det ham at mierke, at der
n^eppe paa hans Spadsereture var en eiyeste afhansMed-
borgere, som ikke hilste paa ham med Sympati og JEr-
bodighCd^rdo^mens Sorger forskaanedes Momme selv-
folgelig ikke for. Sine to allerncermeste, Hustruen og
Datteren, mistede han med meget kort Mellemrum i ^9H.
Og tiltagende Skrobelighed hindrede ham i at f^erdes
ude de senere Aar. ,

Da Momme den 17. Januar 1916 i en Alder af nse-
sten 85 Aar gik bort, var det et Dodsfald, som ikke kom
overraskende, men som dog paa en ganske enestaaende
Maade berorte den By, hvor han i et Par Menneske-
aldre havde levet og virket.

Og naar nu i Sommeren 1931 Konsul Mommes
100 Aars Fodselsdag oprinder, var der saa ikke en pas-
sende Lejlighed for Byen til at mindes sin Velgorer ved
at fuldende det Mindesmterke, som alt Itengst er rejst i
Anleegget, men som synes at mangle en Afslutning opad?
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^avnhoj i'M.elle.

Bavnhoj Molle, hist paa Bakkens Top,
Hvor du hejt mod Himlen rager op,
Spreder Vingerne mod Vinden frem,'
Viser langvejs fra os Vejen hjem.

Som du staar en Sommeraftenstund,
Ved din Fod den festlig grenne Lund
Og med Solfaldsguldet ind fra Vest,
Kender vi dig vistnok allerbedst.

Og ved Cry, naar Sol staar op i 0st
Foraarstid og Sommer eller Host
Nffivner Soens Mand med Tak dit Navn
Naar hans Skude styrer ind mod Havn/

Men naar morke, tunge Skyer gaar,
Og en hostl.g Himmel bag dig staar,
Og tungsindig Blassten ta'r i Trter
Har mit Hjerte allermest dig k$r.'

Vaevet ind i Barndomsminders Krans

Saa vi dig i Tanker udenlands,

Dromte om, hvordan vi her har talt

Valborgblussene, mens Morket faldt.

Og naar atter vi paa Djursland var

Saa vi langvejs fra dit Vingepar,

Og med Gltede fyldte os det Syn.

Mens vi trajtte rulled ind mod Byen.

Byens Vartegn i saa mange Aar!

Skal det ske, at nu din Time slaar?

Slasgt paa Sl^gt du her saa svinde hen,

har du selv kun stakket Tid igen?

Bavnhoj Molle! Nej, det maa ej ske,
At vi ej paa Bakken skal dig se,
Naar vi fra det fremmede, det ny
Vender hjemad til den gamle By.

Byens Vartegn! Hist paa Bakkens Top
V i 1 vi altid se dig rage op.
Skal -- for Grus — du her end synke hen,
V i I mod Vest vi se dig rejst igen.

Carl Svenstrup.

V's,
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GRENAA

Som Jyllands faste Forpost mod Havet ud mod 0st,
Med Skumsprojt over Moler og Bolger mod din Kyst,

Med Sand og nogen Hede vend: frem mod Kattegat,
Saa ligger du, vor gamle By, med dine Minders Skat.

Da Harald Haarderaade i Isengst henrunden Tid

I Leding med sin Flaade mod Danmark st^vned hid,
Da laa du op ad Bakken ved Kolindsundets Kyst.
Og saa de Snekker modes udi saa gram en Dyst.

Og Krig og Brand har hserget i dine Gader smaa,
De Bindingsvserks Gaarde med Tage t®kt med Straa,
Og Havet derude har i sin st«rke Favn
Med Kffimpekrsefter krystet og sonderbrudt din Havn.

Men hver Gang er af Asken du vokset op paa ny,
Og Hus ved Hus sig rejste og blev igen en By,
Og Havet det stterke, dets Magt omsider brast
I Kampen mod Graniten, saa Molen nu staar fast.



Du lille By, hvis Agre er strakt mod Landet frem,
Og modes bag ved Bakker med jsvne Bondehjem,
Du S0ger din Handel hos dem, der dvrker Muld,
Du faar din Part af Hasten, naar Laden bliver fuld.

Og st0t din Skibsfart oges, og Havnen bliver stor,
Og Fiskere i Msngde i Havnebyen bor,
Hvor for et Par Huse ved Aaens Udlob laa,
Der ses nu hele Gader og hoje Huse staa.

Din brede Strandbred straskker sig smilende og hvid
Med Marehalm paa Klitter mod Syd fra Arilds Tid,
Og Bolgerne ruller endnu som for mod Land,
Saa friske og saa klare som kun ved Grenaa Strand.

ja, voks du kun og trives, som du er godt paa Vej,
Vi glsedes ved din Fremgang, men dog vi naegter ej.
At skonnest du staar for vor Tanke og vort Blik,
Som da du var den lille By og her som Born vi glk.

Sommermarked i Grenaa.

SOMMERMARKED I GRENAA
I GAMLE DAGE

En Skildring af Carl Svenstrup. Tegninger af C h r. Z e b i t z.

Sommermarkedet var i aeldre Tid den store aarlige Be-
givenhed i en Msengde Menneskers Liv. Baade unge

og gamle, voksne og Born — og da navnlig de sidste —
saa hen til det som Aarets aller storste Oplevelse og
teenkte paa det baade Isenge for og lasnge efter.

Sommermarkedet varede dengang i 2 hele Dage, og
da Dagen for gik med Opstilling af Telte og andre For-
beredelser og Dagen defpaa med Nedrivning og Oprom-
ning, saa varede Herligheden nsesten 4 Dage.

Kreaturmarkedet betod virkelig noget dengang. Det
holdtes ligesom i vore Dage paa Nytorv, som paa den
Tid ikke var mere end halvt saa stort som nu. Men til
Gene^ld blev en Del af den tilstodende Toft taget i Brug.
Og Tilforselen og Oms^etningen var dengang af virkelig
Betydmng.^r Landboere, altsaa M^nd og
Koner som tog til Marked den forste Dag. Andendagen
var derimod Ungdommens Dag, og det var da isser paa
den Dag, at Krammarkedet oppe paa Kirketorvet havde
sit Hovedbesog. , ,

Krammarkedet havde dengang et ganske andet Praeg



Sommermarkcd i Grenaa.

end nu. Der forsynede Landboerne med en stor Del
af de Kiaedningsstykker, Bru^swensfande o? „Luksusva-
rer", som i vore Dai^e udelukkende kebes i Butikkerne.
Men til Gengaeld flyttede ogsaa en Bel al' Byens egne
Haandvaerkere og handlende om Markedsdagen op paa
Torvet og falbad deres Varer.

De tilrejsende var dog i storr Flertal, og det var
dem, der praegede Markeder.

Der modte Skomagere, Hattemagere, Bundrmagere
og Skrasddere; Drejere, Kobbersmede, Naalemagere og
Kleinsmede; Pottemagere, Tnttojshandlere og selvfelgelig

Legerojsiiandlere, de saakaldre
„(3tie Skiilingsbutikker".

Dcsudcn \'ar der naturlig-
\':s adskillige Bagere og andre,
aoin handiede med spiselige
Sager.

Fra Raadhuset ned til Ka-

stanietraeerne gik i Torvets
vestllge Side en tre-dobbelt
Raekke af Telte. I den vest-
iigste Raekke ud mod Jacob
Mollers Gaard kunde der
vaere indtii 6 Boder med
Skotoj. Det var navniig Pan
ders- og Ebeltoft-Skomagere,
som kom her til Grenaa-Mar-
kederne. En enkelt Grenaa-
skomager, gamle Jens Kildahl,
var dog ogsaa Markedsskoma-

Oamlc Skomager Jens Kilduhl.

ger. Det

til GengklTbilli^e'"'^'' """"
i MMffderkf Ya afalle Slags: Silkebaand
Kanner d Farver; Modepynt, som Hatte,
men ' Bomuldstoj og Tvistl®rred,
selv elL Th ^arer. Dem fabrikerede Folk^ eiier iod dem vseve.

Slags terdigsyet Herretoj. Den
ikke De k tte Byens handlende og Haandvaerkere slet
1 Grenan w 3"" Markedet. Den forste, der
Herretaj var Skr^dd' avertere i Avisen om fserdigsyet
1 et gam'mpit Jensen, der boede paa Storegade

Og der var Bundtmager- og Hattemagertelte. Her

Sommermarked i Grenaa.

fra Grenaa siod Hattemager Moller og Bundtmager Brad-
sted ahid til Torvs om Markedsdagene, og baade fra
Ebeltoft og fra Panders var der Folk.

I nteste Raskke stod bl. a. Drejerne. Her fra Byen
modte Drejer Tolbo og Drejer Jorgensen.

Kleinsmedene solgte Beslag, Sem,
Treeskoringe, Tojrhaele, Kobler og
andet til Brug ved Kreaturerne; og
Naaiemagerne havde Strikkepinde,
Fuglebure m. m.

I  tredje Rskke, Isengst over mod
Kirken var „Otte-Skillingsbutikkerne"
de dominerende, og deres straalende
Herligheder samlede Bornefiokke om
sig.

De unge Karle skulde til Drejeren
^ ̂  , at se paa Pibe, og Galanteri- og Isen-

Dre er P. S. Jorgcnsen, r , i • r>'

f. iGrcnna 182.1, ci. st. 1910. kr®m mcrtel [606 trak isser Pigernes og
Konernes Flok til sig.

Mange af disse Galanterivarer solgtes direkte, men
meget mere festligt var det jo at vinde dem som Gevinst,
og i nsesten alle Telrene havde man derfor et Lykkehjul,
hvor Folk som Gevinst kunde vinde de udstillede Varer.
Sserlig straalede en Raekke Vaser og Krukker, der saa
ud som Solv og Guld, men som i Virkeiigheden var la-
vet af ganske tyndt Glas, der indvendig var belagt med
et tyndt Lag Metal. De tog sig „vaeldig flot" ud og fandt
rivende Afs^tning. Og endnu kan man af og til se et
Stykke fra den Tid staaende oven paa en gammeldags
Dragkiste paa Landet.

Yderst mod Syd i Rskkerne var
der endelig en Del Gartner- eller Bon-
dervogne, hvorfra forhandledes Frugt.

Dog var det selvfolgelig navtilig
til Mikkels Marked cm Efteraaret, at
de Drsegede Torvet.

Paa Torvets ostlige Side var Trae-
handiernes, Tr^skomagernes og Potte-

..W Tr..l=., T.r-

ler OS Klamper". Hos Traehandlerne
Ldf man b"]. a. faa Stole; en godBogej^s Stol koste ^ ^ ^
som selvfolgelig selv maatte bnnge s.ne Varer rundt,

Pottemager Beyer,
f. i Mecklenburg 1814,

d. i Emmelev.
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Raadhuscr med PoiicnioRorens UdsiillinK noj;lc Ttltc.

hvor der var Kobere at finde, var en stadig Mand ved
renaa Marked. Han kom kerende med sit store Laes af
ottemagervarer, og alle Markedsgsesterne kendte bans
e  taste Skikkelse og altid smilende Ansigt med det

Klippede Hageskteg.
Kirkens nordosrre Hjorne, ud mod 0stergade,

kr^H og oden om denne i mange Alens Om-
oa n opstillet sine Lerfade, Krukker, Potter
Bornp"" forskeliigste Storrelser og Slags. Til
sommp^^^i' foruden smaa Legetojsdunke nogle mor-
hlq='QP ; ^ hu\e, og gennem Halen kunde manna 1 dem og derved frembringe forskellige Toner.

<^om - sit Stade foran Raadhuset,
skiftpHp Billede viser. Uvist af hvilken Grund
halvt ringere her,
ham oa «iJ Goglertelte. Men Folk kendte

V^H d"" ̂  nok finde ham.
var erf M ^^^J^osderen stod Kobbersmedene. En af dem
solfftp^i u 1 ^obbermollen ved Flensborgfjord. Der
PoUeL.i 'd ^ Kasseroller, Kaffekedler, Tragte,
Det vflr "ivejern o. s. v., alt af Kobber eller Messing.J  endnu for Emaille- og Blikvarernes Tid.

Sommermarked i Grenaa.
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Ogsaa nogle af Byens egne Haandvaerkere, Rebslagere
og andre stod paa Torvet. Havde man intet Teh, klarede
man sig med et ParSt^enger over Kors og med et Stykke
Lasrred til Tag.

Men Markedsgsesterne maatte jo ogsaa tasnke paa
noget til Munden og Maven. Kagetelte med „a5gte Chri-
stiansfelder- eller Brunsviger-Honningkager" var der

Fra flere Vogne solgtes rogede Aal, hvoraf mange
foriieredes paa Stedet. Nogle af Vognene kom fra Lim-
fjordsegnene, Aalene solgtes 1 Bundter med 6 Sik. i hvert,
OK Prison var 1 Mark (altsaa 33 0re) Bundt

Nede paa Torvet, hvor nu Kong Frederiks Statue
staar, var dengang en stor grsesbevokset Plet, omgivet af
er lille Stakit. Det var den sldste Rest af den gamle
Klrkegaard. Derlnde var selvfolgelig fredeu Men laeiigere
ned mod Kastanietraserne stod nogle af Byens Folk og
solgte Franskbred eller flaekkede Surbred, hvortil matt
saa spiste Spegesild eller Aal eller - dyppede dem i
Sirup. Dertil udsktenkedes godt med 01 og BrEendevin.
En sikker Mand dernede var .Anders Svensk , som el-
lerq boede i .Taygyden" og bl. a. var Silderoger.

Inde 1 .Walhallas Gaard" var opstillet en Karussel.
Saaledes averterer en Schibier i Grenaa Avis i 1859,

Torvet rtielieni I860 og 1870.
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at han til Sommermarkedet .,viide indtraeffe med sin so-
lide tyrkiske jagt-Karusse! med Hjorte og Lover, og at
samme stod til Afbenyttelse i Hr. Tomrermester Soren-
sens Gaard paa Torvet". Denne Sorensen havde netop
for faa Aar siden kobt et Stykke Havejord af Kobmand
Winding, og der opforr „Walhal!a" med en aaben Plads
ud mod Torvet.

I en Efterskrift meddeler Schibler, at paa Grund af
anden Bestemmelse agtede han at scelge Karussellen, naar
Markeder var forbi, hvorfor mulige Liebhavere anmodedes
om at henvende sig hos ham, straks naar Karussellen
var opstillet.

Senere anskaffede et Par Grenaafolk, vistnok Sav-
skaerer Lorentzen og Drejer Bjerregaard, en Karussel,
som i mange Aar havde sin Plads under Kastanietraeerne.

Karussellen drejedes selvfolgelig ved Haandkraft. Et
Par Arbejdsmeend gik paa Lofter, oppe under Sejltaget
og skubbede den frem, saa Farten var ikke saa voldsom
som nu. Ved Siden stod opstillet en Stang, hvorpaa i en
Krog var hsengt en Ring. Hvem der under Korselen
kunde gribe Ringen, korte frit naeste Gang.

Af andre Markeds Annoncer fra Grenaa Avis's aeldste
Aargange, 1850 og 60'erne, kan bl. a. anfores:

nMed hcje 0vrigheds Tilladelse lader undertegnede i
Markedsdagene forevise

et optisk Kunstcabinet
hvori fremh^ves: def store Soslag paa Kiobenhavns Rhed
d. 2. April 1801 mellem England og Danmark; Slaget ved
Waterloo mellem England, Preussen ogFrankrig; Sokampen
ved Sebastopol mellem Russerne og Franskm^ndene; dct
ildsprudende Bjerg Vesuvs Udbrud i 1811 mod Hovedstaden
Neapel, en Bondeby Korasjoh 1 Rusla. d, hvorigennem der
kieres med Rensdyr, foruden en Del norske Prospecter.

Prisen er 1 Mk. for Voxne og 8 Sk. for Born og Skue-
pladsen er et Telt ved Kirken.

/Erbodigst
Madam Andreasen fra Kiabenhavn".

«TiI forestaaende Marked indtraeffer Undertegnede med
et Parti

Modepynt
bestaaende af Hatte, Kapper, Morgenkapper, Pynte Kapper,
oelskabscarifure, Pynteblomster og Gravkrandse til videre
rorhandling. Endvidere en Del Nipssager bestaaende at
Vaseboupvetter, Pyntedukker m. m. Alt til saerdeles billig®

iErbodigst
Mad. C. M. Henrichsen

fra Randers."

1I

til OsterRadc omkring 1880.
Do sm;u ved Kirken fra ..SkandmawLn

,Tn forestaaende Marked indtr.ffer Undertegnede med
e, stort Lager af

.e. rnlH oe i flare Aar ikke taber den
som er belagt bestaaende af meget fine Arm-
Glands, som det nu Charivari, 0rennnge, Finger-
baand, Brcscher, Ul^kieder,
ringe, Brystnaale, "aa ^^^re Gienstande, som uds«l-

urmveknapper og mans

ces til meget blMige i et Telt, som er forsynet
Mit Udsalg bliver paa To ^rbodigst

Movn. L. Brammer
fra Flensborg."

^vf>rterer om Bomuldsvarer,

dy^ Menagen og^en
seitei-e Glauert,^^ pe gik^ P Tern-
enkelt

:iemmersK .indertiden var .

Glauert, ^nsere. Qg Mollers Tom-enkelt Gang ,^gjaarnet over ti J

f > d„-
sesalen laa oven o
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Hotellets 1. Sal. Det var forinden Teatersalen i Gaarden
blev bygget.

Og naturiigvis var der en Del Lirekassemasnd, navn-
lig Invalider fra de slesvigske Krige, som io fortrinsvis
havde Ret til at spille.

Der modte ogsaa Italienere, der spillede paa nogct,
man kaldte Kaffekvasrne. Nogle af dem var Gibsere og
gi ^^ndt med en flad Kasse paa Hovedet, livori de havde
smaa Gibsfigurer, som de solgte.

\ji 1^", Skikkelse, som man aldrig savnede ved GrenaaMarked, var Ras Givoren.
Han rnedte med sin Violin, der var indpakket i et

^aiveskindshylster og med en Taske paa Maven. 1 Ta-
sken havde han en Mtengde trykte Viser.

Kaeriighedssange. Nogle om lykkelig
Forelskelse, men flest om Utro-
p^.^oedragen og ulykkelig K^r- '
k . ^ndog om 3-4-5 dob-belt Mord.

Saa snart Ras Givoren be-
gyndte at stemme Violinen, havde

Piger og

de spille-ue aa Visen igennem, rerende

lede^H*^"' Hjertet, Taarerne tril-
Rac ned ad Kinderne, og
Skill; indkasserede sine
Vi<^Pr ̂  og forhandlede sineviser oet var ikke rigtigt Mar-

voren RpfT" Ras Gi- jg
neskeaiH ''gosom det en Men-
at have var utaenkeligt ..Ras Givoren-.
Labri". ommermarkcd, hvis man savnede „Professor

nu ikke Ramten Hede, og han var
Figur. osset, skont han gjorde en noget underlig

fodt Rasmus Christensen. Han var
han knrt havde haft den sorgelige Sksebne,

dog ikke i hi- ^O'^^olen delvis mistede Synet. Det var
ferdes omkring^^ Grad, end at han paa egen Haand kunde

Fian sang ofte en Vise, som begyndte;
' Verden jeg var,Jeg havde to 0jne saa klare . . .

t'

Paa Universitetsbiblioteket findes i Samlingen af Skil-
lingsviser opbevaret en Vise, som skildrer Ras Givorens
Livsiob. Den findes gengivet i Randers Amts historiske
Samfunds Aarbog 1929, hvorfra den her aftrykkes. Visen
er maaske forfattet af Ras Givoren selv, men dogvistnok
meget snarere af Skillingsvisedigteren Ras Sams, der boede
i Femmoller, og som bar udgivet den saavel som et Utal
af andre lignende Viser.

Htornet af 0stergade og Torvei.

Ras Givorens Vise synges til
Jammer, vi skal flytte' :
Vidt i Verden maa jeg gange,

Jeg maa synge for mit Brad.
Og saa ofte mine Sange
Her til Marked lod.
Det er saa tungt, hvad jeg alle

maa sige,

Jeg er Run fattig, er ej af de rige.
Se, derfor saa det gaar,
Jeg her til Marked staar,
Og sjunger saa min Sang, imens

jeg Harpen slaar.

Den Ga

Jeg ej I

Melodien „Hvilken

ng jeg blev fedt af Moder,
Fejled' jeg slet ingen Ting,
Synet blandt de bedste Coder,
Tabtes, nssten blind
Igennem Morket jeg stedse mig

slaeber,

For at erhverve mig Bredet jeg
strasber.

Se, derfor o. s. v.

Jeg mit Syn har nffisten mistet,
Livet er en Vemods Drom,
Hjertet, som er niesten bristet,
Lokker Taaren frem;
Saa jeg min Gang gennem Morket

maa styre,

Pungen er slap, og Tiderne dyre.
Se, derfor o. s. v.

sse Ran i Beger,
Alt jeg Iterte udenad.
Med mit Spil Erhverv jeg soger,
Og mit Visebjad,
Som jeg til Markeder stedse maa

saelge,

For jeg ej Armod saa bitter skal
vffilge.

Se, derfor o. s. v.
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S I u t n i n g s e r s

(naar hver luir koht lmi \'isc. og
Lonimcii cr fiild af f'ircskillingcr.l

Tusiiid Tak! I nu skal ha\c,
Hravc. godc, danskc .Mit-nd !
Tusind Tak tor A\arkcdsga\ o!
„FireskilIingen
Nu vil jeg unskc. dc-t cr i sin

Ordcn,

At 1 niaa hlivc soni Kongcr paa
Jordcn.

Da komnicr jcg cngang
Til Eder nicd niin Sang
Og faar en Eircskilling. naar jcg

er i Trang".

Var jeg Run mig selv alene,
Sergede jeg ikke saa.
Men til fler jeg Bred maa tjene,
Jeg bar tvende smaa,
Og saa min Kone, som er af de

svage.
Elder af Smerte og Uro og I'lage.
Se, derfor o. s. v.

Saa jeg trestig her vil robe,
At Enhver, som hos mig staar.
De en Sang af mig vil kobe
Lindre fattig Kaar.
Fireskilling af Lommen lad

springe,
Som du skal here i Bossen kan

klinge.
Se, derfor o. s. v.

En anden Musiker var .iFlojte-Jerfjensen". Han koin
ofte til Markedet, men oj^saa til nndreTider trik Gade
op og Gade ned, spillende paa sin Elojte og indkasse-
rende sine Smaaskillinger.

Som faste Gtester ved Grenaa Sommermarked modte
ogsaa Anholicrnc.
Det var den eneste
Gang om Aarer, atde
fra deres fjerne, lil-
le 0 komhertil, naar
lige undtages, at de
unge vaernepligtige
kom hertil paa Ses-
sionsdagen sammen
med 0ens Sognefo-
ged. Anhoiternekom
sejlende herover i
deres Baade. Det
var en noget besv^er-
Eg Markedsrej se,
men de var jo vant
til Soen. Anholterne
boede nassten alrid
hosMadam Fladberg
paaTorvet, (hvornu
GsestgiverChristen-
sen). Hendes Mand
navde vgeret ansat
ved Anholt Fyr, for
ban blev Skipper,

bun, der nu var p * u , r •
tn Anholterfamilic for 50 Aar siJen.

Enke idet Manden var druknet paa en Sorejse, kendtc
Anholterne fra sine unge Dage derovre paa 0en

De bragte alt muligt Strandingsgods med herover,
som de saa solgte ved Sommermarkedet: Tov, Liner,
Blokke Sej), ganimelt Jern, men ogsaa til Tider vaerdi-
fulde Ting af Messing eller Kobber, som var kobt ved
UgSfS"rlg?e'de"schalotl0g, som voksede godt

' ̂"AUe'd^sse''Varer spredtes ud over Fortorvet langs Ma-
^  C HKira« Hiome Om Natten mellem Markedsda-
iTe Hv'ed sSerne ind i Porten, og den folgende Daggene nytte .p jp ivitq solgte Varer ud igen.

st'ib^sejlene fra de strandede Skibe kobtes af Bon-dernf som anvendiedemsom Underlag naar de t^rskede
Raps oravledes dengang ikke saa hdt Raps her . Om-
^^"^Piger og Karle paa Landet brugte Sejlene til Forkls-
der til grovfre Brug, og Anholterne selv brugte dem t.l
^"'Ad^s^klliiU''S?ede1-1'B^n^havde Anholterne ̂ rinde 1
de Dage deres Sommerophold i Grenaa varede.

De skulde io i nogen Maade forsyne sig for et belt
Aar med de Tlig, som'de Ikke selv fremstlllede

R1 a skulde de ned til Glarmester Zebitz, hvor de
.  u V?; no Rvder" (d. v. s. Ruder). De modte med
efpind med et Hak 1. Saa stor skulde Ruden v^re, og

Hpn nasse naar de kom hjem.
^t Markederne efterhaanden sklftede Karakter saa-At mere og mere forsvandt fra

ledes at "/"f^'^oerne i Stedet for sogte til Butik-
Torvet, og at t^"^„.nden var opstaaet rundt i Byen, er
kerne, som ^ " p^ik ved. Et trykt Vidnesbyrd
noget, som a le Avisberetning om „Midsom-
derom findes . j'''® iggi hvorl dethedder: „Mar-
mermarkedet i Grena Betydnlng for de hand-
kederne har ^ar slden, thl da kom Folk til
lende nu som for,lende nu sotn for nog'® derlmod er det mere For-
Byen for at gjore Indkob n^nojelserne det gjselder paa M havde cm Formrddagen,

De fleste Markedsgaester
naar de kom "'Grenaa, llsgtninge, thl 1 Kobmands-

Ir' R.:;' srs



Sommermarked i Grcnaa.

Ved 6 Tiden om Aftenen begyndte Landboerne at
tage hjem, og Trasngselen paa Markedspladsen var \ed

at va?re forbi. Snart rullede Vognaefrer Vogn ud fra alie Byens Kob-
mandsgaarde og hjem ad de sto-
vede Landeveje. Hyldt til sidste
Plads var de alie, og Humoret
stod hojt. Gaver havde man med
til dem, der havde maatiec bllve
hjemme og ikke kunnei komme
med til iMarkedets Gii'eder.

IJden for Huse og Gaarde,
som man passerede paa Hjem-
vejen, stod Born og 11 ngdom, som
ikke havde vaeret til Marked. De
iagrtog interesseret de mange
hjemvendende Markedsgitster, og
liver (iang en Vogn ruliede forbi,
sang de;

Aarhnni mCjIv en Markedsgave,'MirhunJrfdt (ra lyim

hcbocdL- G.iurd.-n paa Hj..rn"f CO HonnillgkagC.af OsfLTgadc.

er i Sommermarkedet i Grc-naa i garnle
terat Balle oc i'" Malermester Zebitz. afdode Li-
Aargange af Grfni^ Malennester E. Hartmann. Desuden de ;eldste
Aarbager" om Ras Sa Artikel i „Randers Anits liistoriskc

^ I" e n a a, i Decbr. 1931.

Carl Svenstriip,

Lidt

Bavnh0j M0lles Brand

Trav! Virksomhed paa Bavnhajbakken Foraar 1931.

Et s^rdeles travlt Livrorer sig om Issngere Afstande. Det er
i disse Dage paa Bavnhojbakken. Arbejdet med Gennemgravning af
Et Par Snese Msend fterdes der- Bakken og Forarbejderne til den
oppe, graver Jorden ud og tril- nye Vej, som nu er i fuld Gang,
ler den bort, medens Hestevog- En lille Del af Arbejdet bar
ne og Biler forer Sten, Jord og bestaaet i at nedbryde Beboel-
Ler af Sted, hvor det drejer sig seshuset ved Mollen og fore Ste-



nene et Stykke mod Syd, ned i
den gamle Grusgrav, hvor de
skal anvendes til Opforelse af et
nyt Molierhus.
Ved denne Udgravning fandt

man forleden i Grunden af Byg-
ningens nordostlige Hjorne en
indmuret Flaske, hvori Husers
Bygherre, davaerende Kobmand
i Grenaa Peter Sorensen, havde
indlagt en Del Papirer og en Teg-
ning, som refererede sig til Op-
forelsen. Et Par af disse er ikke
uden Interesse.

Nr. 1 lyder saaledes:
„Dette tjener til Oplysning, at

i Dag, d. 26. Juni 1886, l^egges
Grundstenen til dette Hus. 15.
Januar 1883 lagdes Grundstenen
til MoIIen, lagt af Kjebmand P.
Sorensen en gros og Detailforrer-
ning 1 Grenaa og afdode Hustru
Ingeborg Sorensen. Den 12 De
cember 1882 kjobtes MoIIen efter

a? 2?000 for en Sum
Nr. 2 lyder:

»Kj0bekontrakt.
^.V"^erskrevne Moller N. R
Ebbestrup af Grenaa saelger og
afhsnder herved til Detaillist P
Sorensen af Grenaa den efter

7® Penh ting-
gn'i^'Eiendom Matr. Nr^ e'b""tf

vtrende'R Ejendommen

samnteforTiden?or:rderig?som ,eg endvidere transpoVterrr
og overdrager til ham AnvenSe
af Assuranceerstatningen for den
paa Ejendommen tidliiere vteren

"odbraendte vInS:molle med Undtagelse af pt r
l0b af 3nnn v.. ^ ^100 at 3UUU Kr., som eg forlod^
er berettiget til at hive af Er
statntngsbelobet, mens han alen;

er berettiget til at modtagc og
kvittere for Restbeiobct, dcr ud-
g0r 12,000 Kr., dog efter Fradrag
af Vurderingssummen for de paa
Brandtomten vitrende Cijenstan-
de, som Koberen overtager. Sal-
get sker paa folgende Vilkaar:
Koberen overtager straks den

kobte Hiendom, der fra Dato i
enhver Henseende staar for bans
Regning ogRisiko. Sitlgeren beta-
ler kongelige Skatter, som for-
faldt sicist afvigte 1. Oktober, og
Kommuneskatter til 1. juni Ter-
min ltS82, hvorefter Skatterne
overtages af Koberen.

Koberen maa finde sig i,
den fortidenvterende Forpagter at
Ejendommen bliver boende '
Stueliuset indtil 21. Marts forst-
kommende.

Koberen er pligtig paa Ejen
dommen at genopfore den ^ed-
braendte Vindmolle til en Vterdi,
der svarer til den fulde Assuran-
cesum for den nedbraendte
og saaledes, at den er fuldt fasf-
digsenest l.Juni forstkommende-
Koberen er bekendt med, ^

paa Ejendommen haefter en aar-
lig Afgift 10 Kr. til Borgmester-
embedet, og at en paa Ejendom
men vasrende Hoj ikke maa sl0j'
fes, samt at der paa Ejendom
men falder Forpligtelse til ^
taekke Vaanings- og Udhus me
Tegltag, naar Bygninger opf®**®
inden for en Afstand af 50 A *
fra disse.
Overdragssummen er

deret til 16,500 Kr.,
Sexten Tusinde fern
Kr., hvoraf 4500 Kr. er for de
overdragne Ejendom og
Kr. for den overdragne Del
Assuranceerstatningen og me
folgende Raster fra Branden.
Kobesummen berigtiges

des: Koberen overtager og
frier uden Ansvar for mig

--- dl ii .a

Bavnhoj-Mollen efter den n£e%'nte Tegning fra 18^6.
d-

paa Ejendommen liasftende Prio-
ritetsgseld til N. C. Lovschall af
Belob 14,000 Kr., hviiken Prio-
ritet forfalder saaledes, at ban
svarer Renterne, som forfalder i
forstkommende 11. Juni Termin
og fremdeles, medens Sselgeren
indestaar for, at nsevnte Prioritet
forbliver indestaaende i Ejendom
men i 5 Aar fra indevterende
Termin at regne, og maa finde
sig i, at der for samme beholdes
pant i Saslgerens ovrige Ejen
dom.

Ved nasrv^erende Kontrakts Un-
derskrivelse er betalt 500 Kr., og
Resten af Kobesummen, 2000 Kr.,
lader Saslgeren forbiive indestaa
ende mod Prioritet i det solgte
og i den Molle, som derpaa skal
opfores ngest efter ovenanforte
14,000 Kr. mod Udstedelse af
ssedvanlig klausuleret Panteobll-
gation lydende paa 5 pCt. aarlig
Rente fra 11. juni Termin 1882
at regne og Afbetaling af 200 Kr.

i  liver Juni og December Ter
min. Forste Afbetaling i 11. Decbr.
Termin 1882.

Saslgerens ovenanforte Forplig
telse til at indesraa for, at Prio-
riteten 14,000 Kr. bliver inde
staaende i 5 Aar, er betinget af,
at den Molle, der opfores, assu-
reres til Brandforsikring til 15,000
Kroner.

Naar Saslgeren faar haevet de
ham tilkommende 3000 Kr. af
Assuranceerstatningen og Kobe
ren iovrigt bar opfyldt Kontrak-
ten, udstedes uforhseftet Skode."
Underskrift og Dato, som mang
ier, maa altsaa havevgeret:„Grenaa,
12. December 1882. N. B, Ebbe
strup".
Det fremgaar af ovenstaaende,

at Mollen bar ligget som en
Brandtomt hele Aaret 1882, at
den saa er opfort i Lobet af 1883,
og at P. Sorensen 1 1886 bar la-
det det gamle Vaaningshus, der
havde undgaaet Branden, nedrive



Og ophygget det MoIIerhus, som
nu i disse Dage er taget bort.
Ebbestrup boede som Avls-

bruger i Grenaa, men dede alle-
rede 8. Maj 1884.
P. Sorensen behoidt Mollen

til 1888, da ban afhsendede den
til Moller Chr. Boserup.
Angaaende selve Branden for-

tseller „Grenaa Folketidende"
Dagenefter, altsaa 6. Decbr. 1881,
folgende :

„I 1 d 1 0 s.
Det borer beldigvis til de store

Sjaeldenbeder, at der udbryder
Ildlos beri Byen eller paa Byens
Grund, og det vakte derfor al-
mindelig Bestyrtelse i Nat, da
Folk blev vsekket op af deres
Sovn ved Trommeslag og Brand-
klemten. Ilden varudbrudt i den
Hr. Ebbestrup tilberende Baun-
b0j Molle, som er forpagtet af
Hr. Laursen. Da Sprojterne an-
kom til Brandstedet Kl. cirka
balytre, var bele Mollen omspaendt
af Luerne baade foroven og for-
neden, og Kl. lidr over tre styr-
' n u Baal sammen.Der bavde v^ret arbejdet bele
Natten i Mollen indtil Klokken
ZllZ Mollersvendenpdagede, at der var Ild i Ma-
sk.nenet paa Mellemloftet, bvor
ipH " medens Mollen gik
Ite FnS" f" denover-ste Ende af Kvasrnens Axe an-
^ndte det omgivende Traevaerk
Ilden blev opdaget, lige da den

gaLkTltdTafr'''"^
PRr.nH kommet1 Brand men kunde, da passen-
de Slukningsmidler ikke bavdes

ved Haanden, og Ilden rask ud-
bredte sig, ikke standses af Fol-
kene paa Mollen, ligesom den,
inden Hjtelp kunde komme fra
Byen, bavde faaet en saadan
Magt, at der intet var at udrette.
Af Mollen staar nu kun den

grundmurede Sokkel tilbage, alt
det andet er blevet Luernes Rov;

selv de mL"egtige Mollestene ere
saa medtagne af Ilden, at de
faldt fra binanden ved den blotte

Berorelse. Af den i Mollen vse-
rende saavel formalede som ufor-

malede Saed lykkedes det Sven-
den ved ojeblikkelig tilkaldt
Hjaelp at redde der meste. Hel-
digvis barVlnden saavel fra For-
pagterens Bopael som fra den
overfor Mollen liggende straa-
t^kte Gaard, bvilket sidste det
vilde bave vaeret vanskeligt at
redde, om Vinden bavde fort Gni-
ster derover, eftersom der var
Vandmangel strax efter, at Sproj-
terne bavde begyndt at arbejde.
Efter Forlydende llder Ejeren in
ter Tab, da Mollen var godt as-
sureret, bvorimod Forpagteren,
der ikke bavde assureret, des-
vierre nu for laengere Tid ei"
standset i sin Bedrift og det
oven i Kjobet paa den bedste Tid
af Aaret."

Det var alisaa en lille Episode
af Mollens Historic. Begivenhe-
derne ved dens Opforelse om-
kring 1850 og ved den forste
Brand i 1868 skal jeg senere
komme tilbage til.

Grenaa, 31. Marts 1931.

C 5.

Christiansen ft Jofgansflfls Bogtr. Grenaa,

Paa Inkvisition efter

Br^ndevinstej.

I-

En kulturhistorisk Skildring fra
det gamie Grenaa.

Af

Carl Svenstrup.

'  GRENAA

.„Grenaa FoIketiciende'*s Bogtrykheri.
1930.
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Hvor isenge Br^ndevinen ^

i-f £S ''.,-=3.?Universalmicldel mod
domme Saaledes sigersr."*.»wys« «•;

|;«87* ,,°S fc i.mas "3 "fdens ioime ^ 0gla3ngevaivda
Uv«„de \ "j;"'/,- og For-
det }^} . liisirfeldteligGrad

f
Fouf sS3it bra-inde

Br^^adevin og vedblev derm^d
fffennem Aariiuiidi'eder. Ja, selv iJfen allBimyesl. Tid, da den
uhyre hoje Spiru'usafgift hai sat
BrEeindevinsprisen s'aa
op. har mail set Eksempler Pjia,
at ddn gamte Br«idevins»
ding i Hjemmeiie ige" ®r kom
meiii i Briig. .nhnoe tilMen for at vienoe Lilbo^
BivTindeviniens Banidom.BripindtngeniTid® ^d^^
bleyen meroden Lev;a.ldiga R<^genng,

koriet bated en Fare baade for
deii enkelte og for Samfundel, og
at BriOndevinsbriundingS'n paa
Landet i Sierdeleslietl var et Ind-
greb i Kobsla?dernes Relliglieder
af meget betydelig Rsckkevldde.

Allerede Chr. V's Danske Lov
af 1683 (2—11—9) forbyder Prse-
stentie at s^elge Br£endevin. Deir
er det iiserniest det moralske
Hensyn til Embedets Vrcrdig-
hed, solii ;er det afgoreude Men
ForordJn. rif 4. Jnnl 1689 omnnyt-
tigt Kroliold, samt Destiiliea-paii-
ders og Bta^ndevinshnttes Af-
skaffelse paa Landet, beerer ty-
delig nok Preeg af Kolisliedsrnes
Henvendelser i Anledning atI I'C'li * • • <_*

Vj" ' 4~ V

' ■' V:":-

Kr£enkelse af deres Retligbedeir.
Alen hvad knnde det nytle'?

Ogsaa for Bonderne var. Sporgs-
maalet dobbeltsidigt. Drikkely-
sten so'm ikke mindskedes \ed
det Ggede Tryk af Landniilits og
StaVnsbaand, kom' til at samvirke
nied la'ndokonomiske Yanskelig-
hedier, navnlig de elendigeKorn-
priser, som natiirligvisi til DieN
skyldtes den daarlige Kvalitet. At
bf^eiide Koniet til Brmndevin og
barteftier fodre Sviiniene mef At-
faldet maatte, som Tidebne Var,
syines godi 0kononti."

Og folgelig Wev Bii£0ndevms^



brteiideriel Gensiancl for-on haanl-
nakket. hiindriedaari<^ Ivaiii]) mel-
letn Boiul-erne ])aa dan ona Side
og Koljsuederne og Ovriglieden
paa den andeii.

Apparat til Fremstilling
af Brsendevin.

^  at I>esliller-pander, Brrcnclevinskedler ogHat
maa bniges mere end 3 Maane-
der efler Foi^ordningens Dato
Og ved Forordn. af 23. Uovhr
17o7 satles Straf for, om Bonder

It^'^^'isilioner To-
enl ModN^ccrge

efter kom BarAar

En halv Snss Aar s,enere CFn,-
OTdn,ng af 3. Maj 1768) beslulS;
man forsegsvis at borlfornaX
Retten til Brienden, dog at ci^d^e
og m.liticre B^eljenta, P.-o„S
lei, I'orpaglere, Fraistar od

sst^r 4
dp^®h Vedkomroen-borttorpagtiedes donno fet

lor (let under firenaa iK'nlaglii

lamddislrikl lor 'i iden iVa F.Ian.
1770 og I) Aar Ireni til en af
Byens kendle BorgriT, Kohinand
Jejis Xielsen Batig. loi* i-n aarlig
Afgil't af 57) lldl. 10 Skilling.
Men disse l*'orpag[ninger op-

lurvedas allei-ada vrd |-'oroi'dn. af
2. Seplbr. 1773. al[saa hrnge in-
den de var udlohei. ..da hwrkiMa
de forrige .Vnordiiinger.. ej liL'Ik'r
de sidcn el'ler Indi i H.'dr 1-oi'pagl-
ninger liar heniniei dm ulillada-
lige Hi'<m<levinsl)i-n'nden paa iaiii-
del og skailelig .Mishiaig af over-
llodig Jbamdevinsdrik, nieii sani-
ine (va'rl iinod iaget Overliaaiui
til S.u'deriies l-oialu-rvelsv. driKj^I-
K()nsum|ions-ln traders I-'orrin-
gelse og (let almindrligcs Skadc".
Den eneva-ldigv Brgrring J*''"

ber lierved. hvor hjadivelos man
stod over for delle L'viosen. Gg
de merniesl Idlgendc Aar cir I'igt"
paa lM\sem])ier paa den Kamp-
soni 'Foldva'senei lorte om de
I(jrlnidne Ilsdskaher og dope.s An-
vendetse, og som gav sig mang'e
<>{^ laiige Udiryk i Relsprol'dmF
lerne.

. Forinden jeg gaar over iil *''■
luevne -at Ikip saadaiine fra Op-
lajidel iner, ska! jeg blot
et Vidnesbyrd cm Ilijemmobrjcn-
dingens uliyre UdslAvkning an-
tore, at tier i Grenaa By. hvoi
Broending aU.saa var en lo'vlio
Sag, fandtes el'ter min
onikring ved 30 Brmnd'eviiisred-
skaber. X\aai' man IjeLa^mker, a
tl^r dengang kiin var omtrem
150 Hnse og Gaard'e i Byen, vit
inan forstaa, livad det batyder-

Et saadaiit Brmndevinsr&dskab
1 kompiet Sia:nd be-slod af
Keddel af Rnmfang: fra 'V2 bl
2V2 Tel., desiideii Hat, Gaag
Fiber, alt af Kobl^er, og eudi'^bo

en Svaletonde. Saa det er for-
slaaeligi, at det var koslbarl. Det
kunde inegel wl veje (i—10 Fis-
[uind. allsaa ca. 50—75 kg Fob-
l)er. og r8prLCsentei"0 en \fcrdi
Ira 15 til (iO Rdl. Det vil sige lige
saa nieget som en I'lCintedel at,
livad el godt Has eller 'en Gaarcl
kostede. Og man ser da 'Ogsaa i
Skode- og Paiit'eproiokolierne, at
..Bncndevinsredskabet" nrcst cl-

gaarden paa Hjornet af Sonder-
gade og Taygyden, den sinukkc
2 Elagers Kobmandsgaard, som
ligaer der endnii med 'sine soiide

00

Bindiiigsva}rksnuire, sin lioje
Kampestenssokkel og sine smaa-
rudede Viaduei*.

Men Forhoklene liavde va?i*ct
liam uguiistige, ban var gaaet fat-
lit og var nil 'ansat som Fuld-
mregtig paa Konsumtionskoiitoret

r 7 GBJ£yAA.E

-  A 1770 efter Pontoppidans danske Alias. - I For-Grenaa omkrine 1 Broer, som forte over Aaeo,
grunden ses ae "

I  . s^elve ditfii bisto Ejmdom yfir
det mest almindeliga PimlsttttL
'"^^Efternarsmoi-gan d 20 Ok-
tober 1774 korte et Idle SelskabI rVogne ucl ad Grenaa Sondre
Port forbi Acciseboden, lienovei
de Ire Broer, som gik over Aaeins
tre Grewe, og viderei Syd paa ad

Christopherseti Bi-ocli Kusk^ Ito
havde engang tXlcr
Grenaa og bavde ejet r,=e,diencr

lios Konsumtionsforpagteren Jens
Christian Juul.

Med sig i Vognen havde ban
Birkedommer Thomas Meiniclie
fra Grevskabet Sclieel.

De skulde nd paa Jagt efter
BrLendevinstoj i Sonder Herretl,
ligesom 'de om Foraaret og Som-
mere'n ha\^de vaeret 1 Vieggerslev,
Hiammelev, Hemmed og flere- Sle-
der. -

For at opfylde Lovens For-
dri'iiger skulde en eller anden
Rettens Embedsmand, .en Birkei-
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dommer, len By^oged elloi* en
Herrsdsi'oged vicre iia3rv£crendc
ved en siuidan TuJcvisilion, og da
Birkedomniei' Bay, soin 'hoede i
Grenaa og ellers plejede at vierc
med, den Dag var forliindi'el,
havde man faaet Tli. Mei niche,
der lit havde 'el og aiulel at gore
ved ReLten i Grenaa, 111 at lagc
med i haiis Sled.

I den anden Yogn var liaii-s
Jensen Sejr Knsk. Han var Son
af Rebslager Jens 'Pedersen, som
boede vestligst paa Slorcgade i
en Gaard, som; 'laa, hvor nii Dl-
rektor Liinoe lx)r, og som liliige
med sit Rebsiageri drcv bclydc-
iigt Avisbrug og lidL \'ogiinian(ls-
fori*etning.

P.aa bans Vogn beraiitit sig to
Grenaa!)orgiere, Jorgcn Aiidei\sen
.Winlher og Pieder Carlson, som
var med som 'Peslilicanler, all-
saa Vidner, 1 'den Undersogclsi^
som slod paa.

He'll mod Mlddag korn Selska-
bet lil Skarreso. Den i'orslo
Gaard, som de korle ind i til-
horte Niels Bacii. De randl en
Svalelonde at" Trai med 2 dcri
Mddende Fiber af Koblier. Boiggc
Dele blev beslaglagt og fort ml
paa Vognen. Niels Bacii vilde so
borordningen, ilblge hvilken Ove
Broch ko'nfiskerede Redskalierne
men dien var desvreri-e glemt
hjemmie.

Hos den najsle, Jens Rasiniis-
sen, fandt de Hat, Laag og Fi
ber og hos Jens Skr,bidder et
Robber Br,£endevins]aag, som alt
glk samme Yej op i Vognen.

Ved den iiseste Gaard, som
ejiedes af Peder Thuesen, • var
alle Done lukket. Men da del var
midt paa Dageii^ og Rog sM
op fra Skorstenen, var det io
aabenbart, at man mgd' Vilje

havde lukket sig inde. Da ingeJi
viste sig, Irods gentagen Baiiken
paa Dfiren, blev den spramgl, og
i Bryggerset la kU man en stoi
Keddel luld af ganske •yarin
Brieiidevinslianmie. KonsumlKjn^^
folkene gik videre og fandt Ro
uen og Pigeriie i et andoL > ai-
relse. Derlmod var don ingeai
Redskab at se. Man sogie saa
uden for Haiset, og i et Dmrao
nede i Plaven vai* Jordcn ganstc ^
frisk, og det var tydeligt, 9^^
nylig havde va?re( gravet
delta Sled.

Ved nan-mere Undcrsof^dsc u
sle del sig da og.saa, al Poikeui ,
der 1 relle Tid var liievoi'J aiai
merel, luivde gernt Svaloloude
med mere nedu i Cierdel.

Ved ep folgende Gaardinam,
Bo Sorenseii, var Doreii
lukket i Laas. Den blev
brtekkel op, og indenfor
et veludsiyrei Robber Bnend^
vinsredskab, der var i fnld Da
og iivormed blev klaret ..j,
viii. Overirmdelsen var ^ f'!.
ganske anbeiibar. Da Dikviren o ^
ne bragle Reclskabo'l ud l>au
men, som ventedo udoiiloi*, R
et „Rvin(llblk-' 111 Doren. ^
del var Ro^uen i ll'uset ellon
gen, vidsle de ikke. ^ qr**

Der boede I'lei-ci Mcc:nd J y .
res0, mien hos dem ^
kvireret denne Gang'. ' D'®'^
ikke, o'm det Vaiy fordi
mu var fulde, eller fondi ^
ikke havde dem mistainkt.
eflsr korle Selskabet saa

Vejen gik mod Syd
Aslrup, der ligger oniti^e'^^'^
Fjerdingvej borte. Men nuan
ikke koinme'n belt til Aslrupj
der fra Skanieso kom
fem Mand i fuld Fart.
til iHOgle P'lovfolkj som' giR

Aiarke'n, og ligeledes til noglc
Folk fra Elidrup, som korle for-
an, og iiele Plokken oniringcdc
saa de 2 Greuaavogne, somi
maatie sta'ndse. Rarlene stod af
Heslene, spurglc dem, iivad do
var for Folk, og skaJdle clem
snnilidlg ud for „Skielme og ycy
vere*\ Saa log Birkedommer Moi-
niche og Ove Brocii lil Orde og
sagde dem, hvem og hvorfra ay
var, samt at de var r^'st ud i
Hans Majeslrcl Rongeiis ^Frm ^
og efler iians Befaling for ofto
udgangen Befaling at soge e ei
Bnendevinsloj. _

Karlene gjorde san
ill vlile liige <le
Heiiskiilisr III' Yogiieiv^
dommersn advaredc dcMii «
tie, iiviid sinir
ved al [age sig sely /y',. . -i.k.
hrod Rarleue sig ®o„i. rte sla-bfe Heilskiil^rn^ n«l
sainilige Persouer nT.dge Mug, som de sa^d
vel rorljient, ja saada ,
sknlcle vcere i Sia'iid ti *

Birkedoniraeren vo'glo
lil dem, at del skuWe (to
sig Ibr. Nil li'ivcie de ^J
I^ed.skaberue lilbag^ o ^jq
saa lade ,de>ui i
ikke troede, at pel, saa
sagere var i deiy-s o nvad
vm- de villigo Id f , y. »•
Lil Bondernes tji Ryom-

1 cUSieil,
blive o'verbevisL "j pet o'o
O veren s s t enim'^1 si^
Forordninger Ting-

Men der djalp » ^ je gi^-
Bonderne blev jo^ vidsle
vere, og uden at nogan re

deraf, slog en af Rarlene Jorgelri
Winlher i Hovedet, og det saa
staerkt, al Blodel sprang ham nd
af 0rel, og ban gav et hojtSkrig
fra sig, iclet ban tumlede til Jor-
den.

Dermed var Sigialet givet lil
voldeligl Overfald. Bonderiie slog
los paa Birkedommerea og isajr
paa Ove Broch, som faldt om og
snarl laa blodig paa Jordan. Bon
deriie Iia^de nogle „Plovkjacppe-^
og j.Vognkjccppe'- at slaa hied.
Og de. der ikke havde andel.
Log Kobberpiberne af Braende-
viasredskaberne og slog los hued
deni. ^ ,

De to Teslificanler bcayttcde
Leiligheden, da det gik haardit
ud" over Birkedommerea og Ox-e
Broch, til al slikke at. De bar jo
aabenbart trenkl, at det gjaiidt
om at hylle deres eget Skind, da
der jo dog ikke var Mulighed for
at klare sig imod^ 'saa slor ea
bvermagt. Men da Rarlene ^aa
dem nygle, sprang nogle 'af dera
naa Heslene, satle bag 'efter ogindheniede dem snart. De raabte
lit hveraiidre: „SIaa, at de kan
hhve liggemde, de Hiimder-. Mem
da de kom deriien, lodi de sig
(log .af cle to Vidners yemodiga
Boa og Begcering bev^ege til ,at
skaane dem, idel . de, som da
inaalie indromnie, no'k kunde .se,
at det ikke var riglige Ronsam-
tionsbetjenle.

p,e ridende ilecle saa alter hen
lil Vof^uene og hjalp med til at
bibringe cle lo HiovedpersonieirVderligere Slai og 0^e^last. Hans
Ljr, som jo kun var Rask, rorle

a,Arimod ikke.
Om'sider kom det lille Sielskab

do'S til Vogns igen og korte, alt
hvad Heslene kiinde lebe, mien
Bonderne forfulgte dem' -at iangt
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(nu Kebm. Skovs) tilhorte Sorhen Ove Christophersen Broch

Slykke m.acl Sla^r og SkiW^isord.
Ove Brock var sladig Kusk i

den ane Vogn, ni.cii da dc nu
var naaet en halv Aids Vej IjorL
og SpOTulingen pog Kan-n var
forbi, sank han sannnen og kiiii-
de ikke mere. Blodci randL iuiin
fra Hoved'et ned -over Kl.icd'orno

ban kunde tkke rore diiMi
kojre Arm'. Saa inaall-e Birke-
ddmmer Mieiniche »elv varro
Kusk. Ove Brock salLe -sig inidL
1 vogiien og Jorgeii Winlker hag
yed ham for at holde bam oppe
ifald han skul'de besvime.
De lagdie kfjemAieipen am ad

Lyngb3^ Dec boede Siognepra;-
slen, Provst 'de liemmpca', som
vqr Ove Brocks Svigerf'ader,
der kom 'han ind og blev afva-
sket og forbundet. Sanime Aflen
blev ban kort hjem til Grenaa i
Provstens Uikkede Vogn. Mien i
Grenaa maatte ban under
bekandkng af Byens: Kirurgus,
Mesber AVnlff, og baade Brock

(kir-og de ovrige Iiavde hvigc
eller Men af Slageue.

Birkedomnver .MeiniclK' og Ovo
Brocli aulagde saa Sag mod 'K
5 Gaardnnciul og deres Karie
iiaade for Overlnvdels-c af Bi'n'U-
devins-PororduingeH og for
Void 'Og OverlasU som var b
fojet dem. Sagen koni for
ben L Grenaa d. 11. Novbr. 1^' •
Iherken Karlenc Cilbcr nogcn

af Bonderne inodle. Drriniot
fremkom paa dsres Vcgno
fogdeu paa Ryomg-iurd, Sr.
geu Tranberg. llan. erklicncd'C', ^
denne Sag var bam lige
ukendl som; uvaiiiel, da iian for-
l0e;ugst liavde ladet de SkaiTCS ̂
Mffiuds Brrendevinsredskal^^^
borttage, sonderslaa og
Og de P'Snge, som var Lndboni
met ved Salg al' Kobberet, hav.d
de vedkommende Bonder
Bondemes Hierskab, foriiEevn'

Obrist-Leuinant Htoff, kunde set
folgelig ikke forsvare Bo'ndern

8

grove og voldsomme Opforsel.
ineii var villlg til at give billigog
tilijorlig Saiislaciion efler de
paagaildendes fnllige Omstreudig-
beder. llan lod derldr wd Ride-
fogden levere lor liver af dc 5
Bonder den i Forordningen fasl-
salie Bode paa 10 Rjdf. allsaa
iall 50 Bdl. Og bvis Sagen kunide
ordnes i Miiidelisbed, saa skulde
de <S Karle, sm" ^
Overraldet; indlnide sig, naar del
ibrlangtes. lil Faingsel paa \aiid
og Brod i 8 a 11 Onge og des-
uden hver for sin Part beta't-
5 Rdl. Disse Penge skul.d'C gaa
dels til Deling melleni de fakige
i Grenaa og Skarreso Sogne o
dels til Badskjaer-Lon for
saarede og til audre Omkoslmn
fJ0J»

" Birkedomnier
log paa vedlcommaiides ' d
50 Rdi., som var deiiMu'kt. so
var fastsat i ^el
dermed vap for saa vidt deii Del
•if S-men afajort. Men i Hen
ieende" lil do'
vinsredskaber og t''
somnie Overlast niaaUe b. n ̂
servere sig al
pan mrrvi.rrend.e Tid '!^ f
erkUcre sig om, kvon'idt de
budne kunde niodtages

I-Ian onskede en Ud-sloait a
Relsproiokolben til Sagens n£er
mere Overvejelse •
Era Byens Kirurgus, Bans

Wulff, forelaa en Attest. "Den er
affabtet paa Tysk - onegel ̂
tegnende for dsn Tids Forko d
ot^ lyder i Overssettelsps saaledes.
° 1774 den 21. October har jeg .
paa Beg^rring
lions-Fiildfflaeglig Hr. Ove Lhri
Qionhersien Broch og 24. ditto
Bh-kedoimiTer Metaiche. D« to-
giyer begge al vvcre pveifaldet

ved Astrup af Skarreso Bonder.
Jeg tiar. fundet, at den forsbe,
Hr. Ove Clirisloiiliersen Bi"Och,
tiavde fire dybe slagu'C Saar i
Ibovedet, en Kv:vsiets'0: over den
venstre Tinding vsamt at ogsaa
den liojre Ainn og det hojreSknl-
derblad var meget "saaret.
Hr. Birkedominer Meinicke tar

oven paa hojre SknUlerblad lige-
saavel som lo Fingres Bredde
under samine og Tiaa venslre
Arm taU over Albuea ganske blaa
og tVirslaaet.

Hvilkel all tiermed oftcr Bc-
gicring aliesbei-es.

Grenaa. d. 14. Novbr. 1774.
Hans Wulff.

'CL. s.y^
En endelig Doin 1 Sagen s'es

ikke al vacer laldet ved dem ker-
va?rende Ret. Men nnder alle Oim-
standigkeder er det VlsL ganske
afgiort, at de skyldige ikke er
slnppet fra Sagen paa saa lem-
pelige Vilkaar som de, derfi-em-
ganr af Ridefogdens Forligstil-
biid. Tiii , vel kom de rigtig
skrappe Foixirdninger angaaende
nlovlig Brandevinsbrandeii forsl
lien i SO'erne. men Owrfald paa
Innbedsmarnd i Fnnklion bar
nappe knnnet sones med en
IcOrtvarig Straf paa Vand og
Brod.

En anden Inkvjsitioiissag, men
med et mindre voldsoiut Forr
lob og med en vis komisk Epi
sode, var forelvomniet sammo
Foraar.

Den 22. Alarts 1774 rnllsde to
Vo'gne af Sbed paa Inkvisition i
Norreberred. D'Ct var ogsaa 'den
ne Gang Fnldmagtig Ove Broch,
som af Gonsumlionsforpagteren
Jens Chr. Jiuil var iidsendt, men
som Retbens Middel rnedfulgto

.■'v. . "4
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deniis Gang Birkedomnicr Bay,
der var Byskriver 1 Grenaa, og
s<3;m liavde opforl og .)>eboeidc
den smukke Gaard i>aa T^ille-
gade, som nu Ulliorer Grenaa
Folketidende". Som Vidner
medfulgle da lo Konsumlionsbe-
tjenle, MaUiias Ahvtliiassen og
Hans Aalborg.
Turen gjaldt denne Gangliam-

melev og Saiigslrup.
Forsln^evnle Sled kom de ind

ho's Anders Schierbeck. I Bryg-
gejs og SUielias fandies inletmis-
Lsenkeligl. Men Belj'enlene var jo
kendt med, hvilken udspekule-
ret Snuhed der anvendlcs for at

I'relse de k«re Brtendos-insred-

skaber. Og de gik allsaa Gaarden
igennem fra overst til nederst.
Og ganske rigligl^ o.vre i Korn-
laden, tildsekket med et tyktLag
Halm, fandt de'hiele Herligheden:
en Kobber Brsendevinshat, Laag
og Svalelonde, hvori Piberne
endnu sad.

Kobberet blev gjort ubrageligt
og medta^et. Hos Naboen, -An
ders Frich, gik det paa samme
Vis. Ogsaa han havde geml Red-
skaberne under ten Pfalmidynge.
men de blev opdaget og konfi-
skenet. Og paa tilsvarende Maa-
de gik det bos endnu -en ai de
Hamnaelev Us^nd, Jens Jolinsen.
Faa Dage formdan havde den

lille Skare vaeret 1 Hiemmed, hWr
de hb!s Hians Breegaard havde
gjort en lignende Fangst.

Alle 4 Masnd blev saa stsevnet
til Grenaa Ting engang i Mai
Maaned.

Men nil kommien det komiska
ved Sagen. De HiammeleivMainld
var F^slere under Mojlgaarld. Og
paa Mejlgaard resideradei den-
gang SoUi Ejer Gieneral-Audiior
p. p. Ghr, Kall'ager. - Onii ham

skrives der i ..Oanmarks Ilerie-
gaarde", at iiaii sln(ll>ai' og
drev Processer som on Si>orl .
Inlet kan vicre sandeiv, Uii udoij
Ophold soger ban Proces ined
enliver, som lian bar ilen Ijor-
nesle Forbinclelse med; sine Bon
der, sin Hidelbged. sin Forpagler,
sine Nalxlor m. m. 11-
Hans Relssager er i Snese-vis.
Nil kom denue snedige Person

i Tanker <nn. at i I'oronln. at -a.
Novbr. 1757 sl-od der bl. a., a
del var, forbiidt Byens Folk at
sa?lge Bae-nde\in lil Boiiderii-e U
ForUering paa Stedel.

Del vai', der imidlertid ingen,
som iiavde laget ret tiojtidelig -
Hvorfor skulde man gore cle ■
Begge Parler iiavd-e jo i do ''
Till'jckle Inleresse af at lukko W
nene for Foroi'dningen: Bynian^
den solgle de Dranimier Here, <^o
Bonclerne vilde gerno liavie
Htertesiyrkning, naar de kom i
Byen. 9
Og hvad gor, saa Kallager •

Han henveuder, sig til do l>aa
gitddende Bonder, og giver dcim ot
Vink oni den paafolg^m'be
dag (21. Maj) at gore sig

hvev
dirinde i Grenaa og saa
is£er allacgge el Besog bos 'en ̂
de fire „v,a;ldige i Grenaa' , so
Pastor Mo'nrad udtrykl-e- sig
dem, da ban kort lefter blev a
klaget for samme I-'orseelsoi so
de Hlammelev Mmnd- D'e onil^
4 var; Konsumtionsforpagtm''^
Jens Chr. Jnnl, bans 2 „
bister og MedkorLtrabenler .
endelig naturligvis Ove on
slop'hersen Broch. ivr^n-
Det gik -efter 0nske. Da

dene var, vendt bjemi fraGneina^
lod Kallager udsporg© bps
o'g bod derpaa sin
ndf^erdige- ten Stcevning m'ed ̂
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Gammeie Eiitede ̂ ra
tiihorto i t770e»»c Hans

- Huset i Forgrunden fi! venstre
Broch. (Senere Hennings).

modiiing lil BylogedGrenaa cm at bide lore ng.^^del
fortiodne. ^agen lia\d J
Hast, saa Skriveisea '
lige slraks. Mulklen 01
ulovlig Udska^nkmng V r W ,
pi-o persona, ,/'^'Xlnok
Annielderen en lain
Halvdel-en. sna^udm-
Mmi nil fcoinnrer de ,

de Paa en eller anden Wa-i"havde Gnenaa ̂ ndene fnaol Un
derrelning oin bagen.

at li-la

mode i en Politaet na-sta
Tiilgdag, altsaa Maadag d. 30.

Brocli og nans Brdder
trans Broeh (det er deqne Hans

Broch, livis store Gravsleii en
fiytiet ud paa dsn nuvierandd
Kirkegaard og liggec ailer la3ngst
mod Osl. og hvis GaanI ses paa
vedl. BiiiadeX allsaa dc leBrodiel
Broch modle i Retleii paa egne
o<r de lo aadres Vegne. De er-
kendte sig skyldige uden inind-
ste Omsvob. De holdl paa, at de
ikke for liavde vidst^ at noget
saaclaiit ikke var. dem (jlladt, da
de m-enle, at det var en almin-
delig borgerlig Niecing, men det
skulde altsaa ikke genlage sig.

for. det allerede forbrudlia
medbragle de den faslsalte BodS
40 Rdl. paa alles Vegne, hvorpaa
de fik Retiens K\al-teriiig.

Nsest'e Tingdag, 6. Juni, kom
saa Kallagers Stfevning for.
Ove Broch modle og forlangte

paa alles Vegne Sagen afvist un
der Hienvisning lil, at den alle-
rede var afgjort som en Politi-

11



sag, og at Bodeii var belall.
Kallagers FuldnucgUg, Sr. Ole
Clir. Li lid. var naUirligvis megel
indignerel herover, men dpr var
jo inlet at gore, llan begieredu
Udskrift af Sagen, og dermed var
den Del af den forbi.
I selve Hovedsagen fremlagdc

Lind el Forligslilbud fra Chr.
Kallager paa Bondeiaies Vegne.
Gen/eral-Audiloren haevder deri,
at de som fatlige Bonder ikke
onsker at fasgte med deres Kon-
trapart, og da de ikke skolter om
yderligere Pengespild, tilbyderde
at betale 5 Rdl. hver, ,,ligesom de
flesle Bonder her i Egncn bar
givel'S^
Her 'maa jeg indskyde den

Benuerkning, at det vist forhol-
der sig rigligt med de o Rdl.,
men at det formentlig kun gail-
der de skyldige, som uden Ret-
tens Indgrlben gik paa Forlig
med Ko'nsumtions-Embcdsmajn-
dene.

Kallager paapegede lillige', al
Hammelev Bymasnd er, Grenaas
Naboer, som mau 1 Grenaa bur-
de vise alt muligt Hen-syn. Hvis
ikke detle Tilbud modtages, a,i-
moder ban om 5 Ugers Opsmt-

1 Oktober fcom^ saa Sagea for
paauy. Den ,ene af de sagsogle
navde irm,Hi,«i-r.nn ylxavdeimidlertidopnaaet;rXdehg Ordning, de andre 3 idem-

tes efier Lovpii en Mulkt paa 10
Rdl. liver og i "Omkostninger liver
2 Mark S Sk.

I  Dommens Prtrmisser faar

Byfoged Rehr Lejiiglu'd til at
stikke en lille ..Xn'si' " ' ud til
Kallagers I'lildnueglig, fordi ban
forsl havde forlangl o I'gei's ()])-
SEcllelse uden dog at Ibrriage sig
del nliermindske i den Tid og
endda nu bavde den Drisligbetl
at anmode om yderligeiv 1 Ugers
0 psu'I leise, hvi Ike I sc 1 1 ol ge^t ig
blev Iiam meglei.
Det var altsaa el Far lokale

BegLvenheder fra Bnenfleviiis-Tii-
kvisiiionens Dage. Alt gik jo end-
iiu dengang med rorboldsvis lem-
pelige Slraffe.
Men 2. Aug. 1780 kom en ny

Foix) rd n i n g. Ho ve d foro rd n i n gen
Ipr del hele. med inegcL skrappc
Forbud. Straffen for Ovsrp'i^del-
ser beslemtes nii til ,.Fiestnings-
arbejde for Mandspersoner og
Tuglhusarbejde for Kvinder af
Bondestand'en".

NB; En let tilRtcngelig Skildring 3^^
Hjemmebrffindin p findes i H. F*
Feilberg: „Dansk Bondeliv 1-Side
100 f.", Se opsaa Aarhus Stifts
historiske Aarboger 1911, hvor-
fra nogle Traek ere anvendt »
omstaaende Freinstilling.

Grenaa, Decbr. 1930-

Carl Svenstrup'
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VED AFTEN PAA KIRKEGAARDEN

Det lider nu mod Aften,
Og Dagen er forbi,
Om lidt vil Klokken ringe.
Og Laagen lukkes i-
Jeg gaar, som jeg har gaaet
Saa tit paa dette Sred,
Og drommer 1 din Stilhed
Og glisdes ved din bred.
Du kcere gamle Have
Midt mellem Land og By,
Med vedbendkljedte Grave,
I gamle Mures Ly,
Med skyggefulde Gange,
Med Lind og Birk og Ron
Bevar dit Prxg, din Stemning.
Det er mit Haab, min Bon!



I dine Traeers Susen

Der bor en sod Musik,

Ret som cm Lovet hvisker

Og Mund og Maele fik.
Jeg lytter til din Hvisken,
Der strommer i mig ind
Og fylder mine Tanker
Som lette Drommespind.

Og gamle, svundne Slasgter
I Cravens dybe Gem,
Hvis Navne spinkelt traeder
Paa Marmortavler frem,
Dem ser jeg for mit 0je,
Som da de gik paa Jord
Og stred og led og elsked
Og satte dcres Spor.

Og mine Tanker dragcr
Som Fugle smaa paa Track
Til Timen, der vil komme,
Da ogsaa jeg skal vaek,
Naar Livets muntre Faerden
Og al dets Straeb og Strid
Engang for mig bar Ende,
Og jeg skal bringes hid.

Da onsker jeg at hvile
Paa denne stille Plet,
Hvor Vedbend bar til Muren
Sig baeftet, gron og tact.
Hvor Vinden ta'r i Lovet,
Som giver Graven L»,
^er skal min Aske bvile
I Skyggen af et Trae.

SL/EGTEN BROGE OG HARBOE
1 GRENAA

K0BMAND OG SKIPPER

HANS PEDERSEN BROGES SLiEGT

Paa Hjornet af 0stergade og Torvet i Grenaa boede i Aarene
omkring 1750 en Vognmand Peder Hansen Broge.) Vil
man forestille sig Grenaa, som den var dengang, maa

det erindres, at dens Udseende var i de fleste Henseender
mere primitivt end en afsides Landsbys er nu. Men B^gerne
oe deres Byting vaagede med Nidkaerhed over Byens ̂ re ogdLs Rettigheder som Kebstad. Uden om Grenaa laa Kon-aens Ketngnc uberettiget Adgang fra
sumtionsdiget, som skul ^
Landet. Og ved ® Tolderne samvittighedsfuidt
Port og en Konsumtionsbod, hvor loiae^n
hoidt Regnskab med ait, .g®/J^roiagte." De fleste Gaarde

Gaderne var paa sin Rveninger var Bindingsvserk,
var tskkede tned Straa, og aile Bygninger
naar iige undtages "^^ebyggede. Den havde langt-

0stergade var gvenskekrigen. Paa hele

SdenTa kun'Tait" : 7 Huse ei.er Smaagaarde. Resten var
pif Srnet'Hge"ud T/Tet davterende Raadhus, der laa



med sine 2 Sider ind mod Kirke^anrdcn, bocdc altsaa Peder
Broge og bans Hustru Ane.

Det ser ud til, at de kun bar haft cct 1-iarn, Sonnen Huns
Pedersen Broge, der var fedt i 1741. I bvert Hald Hndes in-
gen andre nsevnt eller omtalt i Byens Arkivalier. Haderen, der
selvfolgelig foruden sin Vognmandsvirksombed bar drevet lidt
Avlsbrug som nsesten alle Indbyggerne dengang, dode *' 1 1773,
69 Aar gammel-), hvorimod jModeren overlevede sin Mand i
29 Aar og forst dede 'A 1802, 91 Aar gammel.')

If

OsiergQdes Hjornc cfjcr en [;ainmel HaandtcKninR.

''lie Gaard" "ogle Aar for Faderens Dod kobt sig on
Han, der senerP ^^^ndergade. Den er forli^ngst nedrevet.
^yens allerbetvdp^^"^ ^l^'Pper og Kobmand skulde blive en a
dom Igert Sovfpc l^a;nd, bar jo rimeligvis fra sin UngVeien tU at'uve tU n'ogeT"
ligste Pynrforl^^^^ Djurslands 0St-
Kabmaend var sei Handel til Sos, og omtrent a
P''" Skib. ^ ippere og hentede deres Varer bje

ogsaa den, som g^v Risikoen, me^
Rlgdom fremfor Ha ^'g^on til at blive anset og vinde
jasvnt og najsomt LivTT .'"'"'>'gsere, der levede et saar
oiler Avlsbrugere l^^'Oge Kaar som Smaahaandvserk

Efter Faderens D«ri
vertog Hans Pedersen Broge Ejen-
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1774 anfort som Gaardens b) , porhuus til Gaden, 6 Fag
„nedbr£ekked og opbygt ig'on ^nigemaade ombygt Side-
med Tegltag, Taxent lor i- oa denne Ombygning
Bygningen som er gig. Hans Hustru, der bed
var fuldfort, giftede Hans J Datter af Degnen,
Ane Sophie Pedersdatter B g j Qises-
Peder Andersen Breegaard, Bruden kun 18 Aar.')
borg Kirke. Brudgommen va ^ nyopforte
Alt taler jo for, at de i^mde uforandret Skikkelse.
Gaard, som staar endnu 1 g Sondergade solgtes

Den gamle, brostf^'d.ge Kobmandsgaard
kort efter, og i Stedet for k^bt . Aarhundrede
nede paa Lillegade, en Oaara Hjemsted, og
skulde forbllve i ® J^lbage.^)
hvoraf endnu et liHe Stykke ^et var en

Kobesummen angives gom i Brand-
latterlig liHe Sutn for en god,
taksation stod til 750 ' v®ret Kebmandsgaar . ans

Gaarden havde tidliger Kobmand i den ny-
Broge Indrettede slg nu som ^an og bans
erhvervede Ejendom, .j
Hustru her e, lykkel.gt Samhv. ^



Broge var jo som Skipper megct horte tra Hjciiiiiiet, men
han havde en lykkelig Haand til at faa alt ill at gaa, hvad
han tog sig For.

Han kobte sig i Tidens Loh ved en Mx-ngdc Auktioner
og ved private Kob en stor Hcl jorder paa (irenaa Mark,')
saaledes at han i dei mindste var Ejer af AO Tdr. Sivdeland
foruden Eng. Og ban bar altsaa haFt et ganske betydeligt
Landbrug.

Det maa her erindres, at det jo endnu var Utnge For Hd-
skiftningens Tid, og at Jorderne laa spredt i uendelig mange
Smaalodder rundt paa Bymarken, Hans Broges saavel som
alle de andres.

Ved given Lejiigbed erhvervede han Here af Byens storre
Gaarde. Han ejede saaledes i en Aarrt^kke den smukke 2
Etagers Bindingsvasrksgaard, som laa skraas overFor paa Ga-
dens modsatte Side (Liilegade, nu Nr. A9, „Aftenstjernen") og
som tidiigere havde tilhort den ansete KobmandsFamilie Mau.
Den solgte han senere'^) til Kammerraad Lanng, der var Ejer
aF Herregaarden „Hessel".

I 1782 kobte han den anden Genbogaard, ligeledes en gam-
mel Kobmandsgaard (Liilegade, nu Nr. 47, „Trampenbergs
Gaard"), aF Michel Maus Enke.'-*) Hun var Svigerinde til Ejer-
inden aF den lige For nsevnte Gaard.

Gaarden Liilegade, nu Nr.
39, som Broge ejede fra 1797 til 1810.

Gaarden Nr. 47, som er aFbildet bl. a. Side 24 heri, be-
holdt Hans Broge til sin Ded, men den bar jo sikkert vseret
udlejet til Privatbolig. I Skattelisterne ses Forskellige som Be-
boere aF den, og Hans Broge bar selvFolgelig set sin Fordel
ved at beholde den For at holde en Konkurrent borte Fra sin

Nserhed. Nogle Aar eFter Broges Dod kobtes den, som senere
nrermere omtalt, aF Svigersonnen, Fuldmi^gtig J. Harboe.

Endelig kobte Broge i 1795 Byens storste og skonneste
Gaard, den Brochske Familiegaard paa Torvet (nuvserende
Kobmand Skov's), der den Dag i Dag er Byens Fornemste
Bygning fra eeldre Tid.'")

Den solgte han dog kort eFter med Fordel til General-
krigskommissair Fischer, idet han selv beholdt de til Gaarden
horende Jorder og fik naesten lige saa meget for Resten, som
han havde givet for det hele.

Endelig ejede Broge en „S0boe" ved Stranden. D. v. s.
et lille Pakhus med Bindingsvasrk og Straatag, beliggende
„imellem Hans Brochs Soboe mod Vest og Soren Maus
mod 0st".

Han ejede desuden selvFolgelig selv sit Skib i Soen og
Part i et Par andre.

En stor Borneflok voksede op i Hjemmet: 4 Sonner og 3
Dotre. Desuden boede Broges gamle Moder en Tid hos dem.
Det er hende, om hvem der staar i Kirkebogen; „Den 4. April
1802 dode gamle Anne (her stavet med dobbelt n) Broge,

Gammelt Billedc af Grenaa Torv med den smukke toetagcs Bindingsvajrksgaard i Baggrunden,
som Broge kobie i 1795.



Enke efter forlaengst afdode Vognmand Peder Broge og Moder
til naervasrende Kjobmand Hans Broge, 91 Aar gl."

Men tidligt mistede Hans Broge sin Hustru. Hun blev
kun godt 40 Aar gl. og dode 5. Febr. 1796, faa Oage efrer at
have bragt en lille Pige, sit 8de Barn til Verden.")

Era hendes Begravelse er bevaret et Mindeblatl. Det var
dengang Skik, at et saadant forfatiedes af Degnen eller en an-
den, der havde Pennen i sin Magt. Det blev saa skrevet eller
irykt, enten paa Papir eller paa Silket0j og omdelt til den af-
dodes nasrmeste Familie.

Mindebladet, der var haandskrevet paa Papir, lyder saa-
ledes med den oprindelige Ortografi bibeholdt;

.,25ort f^jertes ©losde hold! op:
OOP 5)ands er oendt til Gorg:
OOP S^oDcds 2<ronc gp affaldcn.

OGremiG ScgrcedelsG 5. Sap., 15 25.)
Gqq moa dgI det Rus udbrpdc,

som nu sorgcnde saoner en 211[odGr,

SopsorgGPskG og Sarde.
S)en i CiDG 25Gla2dlG. ®ud og ©odclskGndG 2IIadamG Gtnne Go-
phie Srcdgoard,'^) som fo st saa Grjscd i f^cmmcd d. 28. 2Io-
Dcmbcp 1755, frcmbragte til CQscd i ct lo^saligt 22 00-s TSgtc-
skab mcd 25elcEdlG og fiojagtbarc f5r. f^ans qOcdersGn Sroge.
^KenomcPGd TTcgndant i ©rcGnaaG, 8 25orn. af hoilke 4 Gonncr
^ 3 ©ottPG tilligGmcd SadG cn Dcmodigc bcklagc (ocndes tiiliQ®

optgang. fioo oidncr ikkc, at hun ligncdc den duclige GoindG,
som Galomon bcskpiocr (Ordspr. 31 Sap 10—31 25Grs), idet hun
paa loDlig TKaadc troclig sogte at gjorc jin TTTand og 2S0rn
'OkkGligc. at fortjcnG Ggtelse af fit fSuus-ScfindG samt andrc
DGitccnkGndG TTcestcp og hun SGircdc fit Sormaal.
A' u ^^''dsligG OmhpggGlighGd oar Run dog ikkc det 3o'''»skG hGngioen: thi midt i 25Glstands Sloor. da Cuerne trucde

orttagc den, gttrGde hun dets ODcg'Delse, om ©ud saa be
saa mange TSeschdftigelsen udsaae Run sccp

hoxA ' '^•^bringe fin Gngdom nu i ®uds-Go2Pcn, nu isom e , nu i 23Glan5tcGndighed: af alt slutte oi med ©run

til p kiosr, som hastede med at hente Rcnde hjcm
ftoK .o skeede oed en salig ©ood den 5.Sebruar 1796 i R^ndes Ceoe Qlders 41de Glar.

• Sorgendc! sin SlTage Saare;
®llg midt I Sredcns blide SRoc

jiaakom mig Siltcrhcd saa saar^,
3cg grcede maa med mine smoa!
3g. Dcl. dit cr Ttolurcns Sprog.
Sets ©rund er ^(azrlighed Sank dog:

2TTon ser kun straj; det Sorgcllge;
OTcn tro ©ud haode den i f5aand:

fiun oar jo moeden til ©uds Q^iige,
Set sfaar med dcres 23el I Soond;

Shon da som hiin ret trommc 23lis:

©ud goo, ©ud tog, ©uds STaon skc JJrilsl

f5un cr til ©ladens Solig kommen:

G! salig i uskgldlg Standl
0! ZJel'dood cr dog hcic ©ummen
p3aa alt det, som os gnskes kandl
£Sct troste 3em i Cloet frcm,
01 Se har fSaab III samme fSjeml"^^)

I Kirken opsattes en Metalplade med en kortere Indskrift.
Den Begivenlied, hvortil hentydes i ovenstaaende, med

Ordene om, at „Luerne truede med at borttage Hendes Vel-
stands Floor" kan, saa vidt jeg kan skenne, ikke v£ere nogen
anden end en hseftig Brand, som 18. Jan. 1795 opkom hos
deres Nabo paa Lillegade, en Toldinspektor, Lojtnant Gade.
Ilden rasede slemt og antaendte og opbr^ndte 3 Nabo- og
Genbogaarde og Huse, hvorimod Hans Broges, der var tegl-
hsengt, reddedes.'-*)

Ifolge kg). Beviiling af 26. Febr. 1796 fik Hans Broge Ret
til at hensidde i uskiftet Bo, men i god Overensstemmelse
med den Tids Skik og Brug, maaske ogsaa fordi den store
Gaards Drift og Borneflokken gjorde det onskeligt, at der
snart kom en Husmoder, varede det kun faa Maaneder, fer
Hans Broge atter fsestede en Brud og altsaa maatte sorge for
Skifte med sine Bern.

Der holdtes derfor Samfrsendeskifte d. 19. Oct. 1796. Ar-
vingerne var de 7 Born, af hviike den feldste Son, Anders
Peter Broge var 18 Aar og det yngste Barn, Datteren Birgitte,
der var fodt faa Dage for Moderens Dod, og hvis Fodsel vel
altsaa Indirekte bar kostet Moderen Livet, var kun godt V2 Aar.
Af „Mindebladet" ses, at der har v£3eret 8 Born. Et af disse
er altsaa dod for Moderens Dod

Bornenes Vserge var deres Morbroder, Soren Breegaard,
Handelsbetjent hos Agent Frolich i Kobenhavn. Han modte
dog ikke selv, men havde tilforordnet Kobmand Mads Moller
1 Grenaa som sin Repreesentant.
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Boet var et af den Tids rigeste i Grenaa.
Af Aktiver fandtes:''^)

30 Tdr. Sffideland paa Grenaa Mark Vajrdi 1,560 Rdl.
Da 2 Gaarde paa Lillegade — 1,000 „

Leyewaaningen „De syv Meller", ligeledes paa Lillegade . — 150 „
Indbo, Udbo, Lesere og Creaturer ■— 1,000 „
Kebmands-Vahrer — 800 „
Halvparten i en Jagt ved Stranden — (500 „

lalt 5,110 Rdl.

Beets G^ld erklserede Enkemanden at vtere ubetydelig,
og denne saavel som Begravelses- og Skifteomkostningerne,
som ban selvfolgelig efter Loven havde Ret til at fradrage, er-
klffirede ban selv at ville afholde.

Efter den Tids Arvelov viide der saa tiifalde hver af Son-
nerne en „Broderlod" 464 Rdl. og hver af Dotrene en
„S0sterlod" paa Halvdelen altsaa 232 Rdl.

Men Hans Broge erklserede paa Skiftet, at ban af sin egen
Part vilde Isegge saa meget til, at hver af de 3 Pigebern kunde
faa 400 Rdl.

1 - W. 1?

i

oJ^rL!! lien var for I860. Set fra Syd. Her har allc Harboernesog Brogernea Daab Vielae fundet Sted, og herfra er de fort til Graven.

i  ssldste Son var Somand, ligesom Faderen havde vseret
H  Skiftet fremgaar, at Hans Brogee e 1 spunkt kun ejede „Halvparten i en Jagt ved

12

Stranden" er det klart, at ban nu ikke Isengere selv plejede
Seen, men sad bjemme som „velrenomeret Negociant".

Men altsaa, den aeldste Sen, som var Somand „og farer
paa lange Rejser", fi k sin Part udbetalt, de evrige blev staaende
mod Pant i Broges Ejendomme.

Og saa fejrede da Hans Broge, der nu var 56 Aar, for
anden Gang Bryllup. Det stod 2. Novbr. 1796. Bruden var
den 28-aarige Anne Kleitrup Broch, der paa den Tid opboldt
sig paa Herregaarden Lykkesbolm, men som vistnok var Dat-
ter af Qve Cbristopersen Broch, tidligere Kebmand, nu Con-
sumtions Overbetjent i Grenaa.'®)

Og Vielsen foregik i Lyngby Kirke. 2det iBgteskab var
barnlost.

HANS BROGES BORN

Med Bornene af forste ^gteskab gik det saaledesi'O
Den seldste, Anders Peter (fedt Vis 1778), der var Somand

og gik i Langfart, lod ikke i mange Aar here fra sig og er
formodentlig ded paa Seen.

Nr. 2 Peder (f. 'Via 1779) dede som ung.
Nr. 3 Severin (f. Vs 1788) blev Consumtionsbetjent i

Lemvig.
Nr. 4 Niels (f. 'Vj 1794) blev Skipper, ligesom Faderen

tidligere havde vseret, og om ham vil der omstaaende blive
forfait mere.

Den seldste af Dotrene Anne Marie (f. -7io 1781) blev
senere gift med Landinspektor Friderich Nicolai Berg i Grenaa.
De ejede og beboede i en Aarrsekke en Ejendom paa Store-
gadc, som laa, hvor nu „Magasin du Nord" ligger, men rejste
kort efter til Aarbus, hvor Berg fi k Udnsevnelse som kgl.
Landinspekt0r.

Nr. 2 Anne Kirstine (f. 1783) blev gift med Kebmand
Thomas Broch. Han var Enkemand ligesom Berg var, og
ejede en Kobmandsgaard paa Sondergade, der laa, hvor nu
Kobmand Otto Sechers Gaard ligger. Hun blev tidligt Enke
og overlevede Manden i nogle Aar.

Birgitte, den yngste (f. 1796), der kun var 5 Dage, da
Moderen dode, blev gift med Jens Jensen Harboe, Examinatus
Juris og mangeaarig Herredsfuldm^gtig i Grenaa bos Justits-
raad Aagaard. , ,

Alt som Aarene gik og nye Kobmasnd afloste de gamle,
vedblev Hans Broge at passe sin Forretning. Han nod en
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Gkfxxaai:

Ganimcli Bilk-dc iif Grcnaa i-ftvr Pontoppidans danskc Atlas ca. 17(»S.

ubegr^nset Agtelse og Anseelse i Byen. Han var en lang Tid
Stempelpapirforhandler og havde det derril horende Privile-
gium paa at forhandle Spillekort.'")

Han var en af Byens fire „eligerede Maend", altsaa noget
hen i Retning af Nutidens Byraadsmedlemmer, og var i det
hele en Mand, som alle saa op til.

Men Alderen meldte sig omsider, og i 1819, da Hans
Broge var 78 Aar gammel, overdrog ban sin yngste Son Niels
sin Kobmandsgaard og Forrerning.'^)

var i 1817 bleven gift med Anne Sophie Mag-
a ene e Hemmer, Datter af Sognepraest Henrik de Hemmer
yng y, og de fl yttede nu ind i Faderens gamle Gaard.
midlertid blev Opholdet kun af kort Varighed, hvad nu

end Grunden kan have VEeret.
Tiden fra 1813 og fremefter var jo en meget vanskelig
^  forf^rdeiig Pengekrise, med Statsbankerot og

V \ j g^nde Ulykker og Vanskeligheder, og Niels BrogesK0b af Faderens Gaard maatte gaa tilbage.-)
en gamle Hans Broge maatte atter selv overtage Gaar-

en og ytte ind i den igen (Panteprot. viser, at han i hvert
3  ' boede der), efter at den i et Par Aar havde

staaet edig. Oen tidligere Veistand var i nogen Grad borte,
0 rnandshandelen var ikke Isengere af nogen Betydning, og
aar en indrettedes delvis til Lejligheder, som udlejedes.
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Og saa den 22. Juli 1824 dade Hans Broge, 83 Aar gam
mel. Det er uden Tvivl, at ban bar haft sine Medborgeres
Agtelse til det sidste.

I Lobet af dette og nassie Aar bortsolgtes Boets faste
Ejendomme, Losore m. m.

Aktiverne var:

Markjorderne osv. sjelges for 2653 Rdl.
„Stervbogaarden paa Lillegade" 1027 „
Leievaaningen „De syv Moller" 201 „

/  398 „
Losore ved 2 Auktioner ^

Forudbetalt F^drenearv til Anders P. Broge 250 Rdl.
_  __ - Niels Broge 400 .
_  — - Severin Broge 450 „

1100 „

Forskellige mindre Poster "

Indtsegt ialt 6075 Rdl.

G®Id og Udgifter var "

Altsaa i Behold ^^^0 Rdl.

Heraf fik Enken 1445 Rdl., hver af Sonnerne skulde have
319 Rdl. og hver af D0trene 159 Rdl.'^')

Men det maa jo vel erindres, at Pengenes Vserdi og Kobe-
evne var adskilligt ringere, end da Hans Broge gjorde Skifte
for sit 2det .Egteskab i 1796.

NIELS BROGE

Cm Sonnen Niels Broge er at fortaelle, at han, efter at
han var fraflyttet Kobmaiidsgaarden, kobte sig et lille Bus
vestligst i Lillegade (nu Nr. 54) og genoptog eller vel snarere
fortsatte sin Nsering som Skipper.

Hans Chaluppe bed ,Jens Peter", og med den afsejlede
han den 14. Oktbr. 1828 fra Grenaa med Ladning til Koben-
havn. Skibet sank imidlertid ud for Gilleleje, og Niels Broge
druknede. Amtsforvalter Fasting paa Kronborg sendte Bud der-
om til Byfogden i Grenaa, og den 24. Oktbr. indfandt dennes
FuldmEegtig sig hos Enken for at optage Registrering over
Boet.-^^)

Til Sorgen over Mandens Dod kom nu for hende tillige
Bekymring for det dagllge Brod.

Niels Broge havde siddet smaat i det Isenge i Forvejen.
Pantebogerne vidner tydeligt om Gaeld og Pantssettelser. Da
Faderen dode, havde Niels forlsengst i Forskud faaet adskilligt
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mere, end hvad der kunde tilkomme ham i Fitdrenearv, og

bans Bo var ved bans Ded fuldkommen insolvent.

Af Skifteprotokoilen ses, at
Auktionen over det lille Stervbohus paa Lillegade indbragte . . .

„  „ nogle smaa Stykker Sx*deland

Auktionsbelob For det ved Gilleleje ilanddrcvne eg bortsolgtc
Losore

Og Boets registrerede Losore

Indtrcgt iait

Men Ud^ifterne var folfrende:
Den afdodes Ligkiste

Skifterettens Udgifter
Til Niels Larsen i Gilleleje, RjcrgningsudgiFter .

^0- Bjergelon
Transport af Ladning, Opkorsel af Vrag m. m
lovngt Greld og Omkostninger til en liel Kjekkc. del

firmaer, dels private

100 Rdl.

SO «

30(1

74 «

5(i0 Rdl.

Handels

Skiftets Omkostninger
Gteld iai

Udgift ial
Indtregt

Altsaa Boet fallit og ikke kan hetale

Som Folge af de fattige Vilkaar l^erte Bornene tidiigt uti*
yderste Sparsommelighed. Den ieldste Son Henrik Vilh, Broge
(fodt '-Vs 1817), der senere blev Storkobmand i Hamborg, af-
rejste som 15 Aar Aars Dreng herfra til Aarhus i Kobmands-
l®re.^^)

Den naeste Son, Hans Broge (f. og bjemmedobt 1822)»
var opkaldt efter Farfaderen. Det er for Resten vsrd at l$gge

Hans er et Slaegtsnavn, som gaar langt tiibage.
ihi da Oidefaderen (som f. Eks. Brandtax. i 1771 viser) hed
eder Hansen Broge, saa maa Tipoldefaderen altsaa have

heddet Hans til Fornavn.
som i sin Barndom efter meget gamle Folks

ovr^n^ mangen en Skilling som Keglerejser
Have i^r Keglebane i „G0estgivergaardens
mandsljeJ^"^A ^^geledes efter sin Konfirmation i K0b-
naaede ban • enestaaende Flid og DygtigJ^^^
betvdelieste K h at blive Aarbus's, ja en af Landets,
at Aarbus i bidrog mere end nogen anden ti »
blive Midrnn r "^^ "^Ivdel naaede frem til at
Maader JyHands Handel og altsaa paa mangeMaader kom til at indtage den Plads, som Hamborg havde
16

baft for 1864. Med god Grund rejste derfor Aarhus efter Hans
Broges Dod en Statue af ham. Og Navnet „den jydske Kong
Hans", under hvilket ban var kendt over det hele Land, vid-
ner hojt cm bans Betydning.

7!

Gammelt Billcde af Grenaa Kirke. set fra Vest, fra Storegade.

Datteren Margrethe Vilhelmine (f. V. 1826) blev gift med
K0bmand, senere Kaemner og Brandkaptajn R. W. Starck i
Grenaa. Hun fik den sorgelige Skaebne i en lang Aarraekke
at vtere fsengslet til sit Sygeleje, Seng eller Stol, af en alvor-
lig Gigtlldelse. Hun dode i 1888, kort efter Mandens bratte

Datteren Anne Sophie (f. »/= 1821), der som 12-aarlg
Tjenesteplge rejste fra Grenaa og tog Tjeneste paa Frijsenborg,
og som senere var Husjfr. paa en Gaard 1 Kankbnl e, aegtede
i  1849'') Snedkermester Niels Chr. Schou, en Snedkerson fra
Grenaa, der seiv var Mester her en lille Tid, men derpaa i
1852 opgav sit Borgerskab og flyttede til Randers.

Niels Broges Enke overlevede sin Mand i mange Aar.
Paa hendes smukke Gravsten paa Grenaa Kirkegaard staar:
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ANE SOFIE RROGE,

f0dt de Hemmcr,

®  7 1787, t 1844
efter 11 Aars ^gteskab, Enkc i 46 Aar
efter Kebmand og Skipper Niels Broge.

Efter saaledes at have fortait Niels Broges Historie, ven
der vi tilbage til 1824, da den gamie Hans Broge dode.

HANS BROGES D0D

Ved flere Auktioner solgtes de udstrakre Marker, de faste
Ejendomme: „De syv M0iier", „Trampenbergs Gaard" og
Stervbogaarden, der gennem et halvt Aarhundrede havde vae-
ret Familiens Hjem. Denne sidste kobtes af Enken, Ane Klei-
trup Broge.^■') Men hun beholdt kun den ostre Halvdel, alt-
saa den Del, hvis Bagside mod Gaarden endnu staar. Resten
udskilte hun som en s^erlig Ejendom og soigte den til en Kob-
bersmed Lund, Det er denne Ejendom, der ca, 15 Aar senere
kobtes af en Kebmand Lund, hvis Enke, Bine Lund, i et Pai"
Menneskealdre i en Butik, der egentlig kun var to ganske
almindelige Stuer, drev sin kendte Boghandel.

Men dennes Historie ligger udenfor ntervoerende Frem-
stillings Rammer, og vi vender os til den ostre Halvdel af
Ejendommen, den, som Mdm. Broge selv beholdt.

Gaard paa Liacgadt (nu Nr. 44 og Nr. 4(3). Her boede Brogi; fra 1776 (il si
'I venstre ses Malermester Hansteds Hus.

18

n Doti-

Hun havde altsaa som sin Part arvet 1445 Rdl. ved Hans
Broges Skifte, men en Del af Pengene medgik til Kob af
Gaarden, en Del har hun uden Tvivl anvendt til at hjasipe
Niels Broges Familie med, efter at Faderen var druknet, saa
det er formentlig af okonomiske Grunde, at hun opgav at
have egen Lejiighed. Hun nasvnes senere i Folket^llingsli-
sterne som Husbestyrerinde for By- og Herredsfoged Aagaard,
der var Pebersvend, men ejede og beboede den „G!. Borg-
mestergaardN som nu Grenaa Folketidende ejer.

leg antager, at Mdm. Broge saa har overladt sin Lejlighed
til sin vngste Steddatter, Birgitte Broge, der, som tidligere om-
talt var gift med Fuldmtegtig J. Harboe. I hvert Fald indsatte
hui^ nogle Aar for sin Dod ved Testamente aM/.2 1834^ ) disse
to til sine Universalarvinger. Det betod nu i og for sig ikke
ret meget da der efter hendes Dod {'h 37) nasppe var andet
end Huset tilbage. \ hvert Fald opgav Harboe til Skifteretten,
at Boet med Fradrag af Gaeid kun udgjorde 90 Rdl.

Dermed er det saa forbi med Hans Broges Historie: Hans
yngste Datter tegrede HerredsfuldmL-egtigJ. Harboe, og om dem
vil blive fortait i det folgende Afsnit.
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BY- OG HERREDSFULDM/EGTIG, EXAM. JURIS

J. HARBOES SELECT

IBegyndelsen af forrige Aarhundrede, i Aaret 1802, af]0stes
i Grenaa den gamie, ansete By- og Herredsfoged, Jusrits-
raad N. E. Behr, efter en 44-aarig Embedsperiode af en ung

Mand, exam, juris J. Aagaard, der i Tidens Lob erhvervede
en Popularitet, der ikke srod tilbage for Behrs, og som fik en
endnu jgengere Embedstid end Forgtengeren, idet ban i 1852,
faa Maaneder for ban dode, fejrede sit 50 Aars Jubilseum som
By- og Herredsfoged i Grenaa.

Denne Aagaard antog omkring 1809 paa sit Kontor en ung
Mand, der snart skuide komme til at spille en Rolle i Byens
Liv, dels som Heraarig konstitueret By- og Herredsfoged, dels
som Svigerson hos gamie Hans Broge, der var Byens mest
ansete Kobmand, og hvis yngste Datter ban segtede, og dels
som Ejer af adskillige Ejendomme og Partbaver i flere Fore-
tagender.

^ —- ■■ ^

en gamie Byfogedgaard i Grenaa, nu Lillegade Nr. 50, som Aagaard eiede
er var By- og Herredstogedkontoret i Harboes Tid.

og beboede.

Den ntevnte unge Mand var exam. jur. Jens Jensen Harboe.
Han var f0dt paa Herregaarden Hogholm, hvor bans Fader var
Forpagter. Denne bed Jens Jensen Harboe ligesom Sonnen
og havde i 1786 aegtet Jfr. Abigael Hasle.-') Hun var en Kob-
mandsdatter fra Aarhus, men Bryiluppet stod paa Hogholm.
Jens var deres teldste Son og debtes i Tirstrup Kirke Vs 1787.

Faa Aar after flyttede Familien til Aarhusegnen, hvor Har
boe forpagtede Herregaarden Konstantinsborg, der ligger Syd
for Brabrand So, omgivet af smukke Skove.

Der fodtes deres to yngste Born, af hvilke den ene, Jens
Peter mange Aar senere efter at have vteret Gaardmand i Tho-
strup'kom til Grenaa, men spiliede en mindre betydellg Rolle
end Broderen.

Allerede inden den yngste Sons Daab, nmeligvis inden bans
Fodsel dode Faderen, kun 44 Aar gammel. Aaret efter indgik
Fnken'nvt ,Cgteskab.-^») Hun maatte derfor gore Skifte med
Bornene, hvoraf der ialt var fern. Hver af Sonnerne fik 400
Rdl i Arv og hver af Dotrene Halvdelen, altsaa hvad man
kaldte en „S0sterIod".=') Og saa segtede hun Forvalteren paa
Konstantinsborg, der hed Boiesen. De fik efterhaanden 6 Pige-
born Af disse har kun to nogen Tilknytning tii Grenaa, nem-
lig Petrine, der i en Aarraekke boede hos Halvbroderen, Fuid-
mtEgtig Harboe, og Johanne Dorthea, der biev gift med Kirke-
sanger Friis i Th0strup, og hvis Son, J. P. Friis, i en iang
Aarrtekke var Snedkermester i Grenaa og bi. a. en Tid Med-
lem af Grenaa Byraad.

Efter denne korte Oversigt over Forteldrenes Levnedslob
vender vi os tii exam. jur. J. Harboe, der altsaa var fodt paa
Hogholm i Foraaret 1787. , c

Hvor ban bar tilbragt sin Ungdom, vides ikke. Formentjig
har han v®ret Kontorist i nogle Aar. I 22 Aars Ald^en, -'k
,809, tog han dansk juridisk Eksamens teoret.ske Dei met^
Beqvem" og den praktiske Dei samme Summer med „Vei . )
"  Umiddelbart after maa han saa vtere kommet tti Grenaa
enten som Skriver eller som Fuidm®gtig paa Herredskontoret.
Hans Navn forekommer forste Gang i Justitsprotokolien . Ma,
"siO da han optrteder som Vitteriighedsv.dne i en Sag sam-1810, da na P Byens Politibetjent. Omtrent

er7e en ualmindeiig smuk og regeimtesstg Haandskrtft.

hos sin Foresatte, Byfoged Aagaard, tht alierede 10. Oktober



/./ *'' .1^ ' /  /' / ./ . /
' ^ r '*. f : -^ r ̂  A-V- *- $> (,<< ̂  X t, t' /r *

.  .''.'T . ̂ //y,, /.//. ̂
/  XTy ' - ^/ / y ^
'  yyy ̂  ̂  f r ̂  ̂ C' / -» f' y^'* *''*■ ^ * *i

, ! / V /' If y ^ ^^  .' . ^ /' , VV v/*// y.-/ ^ ^ - --
- yv' *■ ' ^ j

Harbocs Haandskrift som const. Byfoj;cd i IKl.l. Den sIuiilt sanledes: „ . . (dcnnc I'orri'tninR
sluitui ved at bckrx'ftes) nicd I'n Jerskrivt J. Hahroc . . ."

(/ y 6*/

V ■ ^ • -■ ■'

' "y ,'''•' ♦' 4^£yfrf.-^ ^ f ^ ■ i/  y ^ A tec..
-f /✓ - •• ''^ /

.-^' ' P y y^y

Harboes Underskrift som const. Dommer i 1818. Dcr staar: „ . . og da ingen eftcr Paaraab
(meldte sig med vidcre at frcmme, blev) Retten hatvet. J. Harboe."

1810 konstitueredes han af Amtet til at forestaa Byfoged- og
Sknverembedet i Grenaa'^") og Norre Herred under Aagaards
Konstitution som Amtmand i Randers. Det blev for Harboes
edkommende en Konstitution, som kom til at strsekke sig

over flere Aar, og j den Tid bar Harboe saaledes i Hoved-
sagen forestaaet By- og Herredsfogedembedet.

Justitsraad Jacob Aagaard, var ugift. Han var en jovia'

og fornojelig Mand, der gerne foretog en Rejse. Han var
samtidig en sierdeles dygtig Mand, der betroedes adskilhge
Hverv. Saaledes da Grev Scheel paa Godset Scheel (det nu-
v^erende Benzon) i de ulykkelige Kriseaar mellem 1813 og 23
kismpede med uendelige Pengevanskeligheder og omsider gik
fallit hvorefter Kongens Kasse overtog Herregaarden med alt
tilliggende Gods og alle Herligheder. Da udn^vntes Aagaard
til Administrator af denne udsrrakte Ejendom og var i en lang
Tid borte fra sit Embede flere Dage om Ugen, og atter da fik
Harboe fast Konstitution. . n u . o- i

Fra 1818 til "^0 var Harboe Birkeskriver i Scheels Birk.
Han var den sidste i dene Embede, idet Birket derefier hen-
lagdes under Norre Herreds Ret i Grenaa.

Man faar af Embedsbngerne det Indtryk, at Harboe i mange
Aar bar vteret en sasrdeles dygtig og akkurat Mand, som under
Aagaards Fravterelse bar boldt udmaerket Orden 1 Embedets
Sflffsr#

Harboes farste Virksombed i Grenaa faldt jo i en Perlode,
hvor det danske Samfunds akonomiske Forbold var saerdeles
vanskelige, ja, bvor der var en Krise, som var endnu vterre
end den nuvterende. Og der gaar i Familien Beretninger om.

Tj . II
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^  . c. . Mr S 10 oe 12, socn Harboe kobte i 1816, og hvor han boede i
Tf ln..a h.. i .829 s„...e ,i. P.ov. Tug,.



hvor ked Harboe var af, at ban de mange Gange paa Embe-
dets Vegne skulde Poretage Udpantning hos Landmiendene for
Skatter eller gore Udlteg i deres Ejendomme.

I  1816 kobte Harboe af et Dodsbo en smuk gamniel Bin-
dingsvgerksgaard paa Storegade, soni nu larngst er nedrevet.

Et Par Aar efter (-Vid 1818) tegtede ban, der da var 31
Aar gammel, Hans Broges yngste Datter, Birgitte Broge,'^') og
det er vist ganske givet (jfr. en Pantebogsbem^erkning om „min
iboende Gaard"), at de nygifte saa er flyttet ind i den kobte
Gaard, bvor de forblev til 1829.

Samme Aar oprettede Harboe en Kontrakt medjens Mol-
ler i „Gammel Molle" angaaende Indretning af et Valke- og
Stampevasrk i ntevnte Molie, til hvis Oprettelse der var med-
delt Jens Moiier Ret ved kgl. Privilegium af 7. Okt. 1815.■'')

De to Parthavere skulde bidrage med lige store Belob til
Valkevaerkets Oprettelse, medens Moller skulde fore Opsyn
med og forestaa Virksomheden.

Poretagendet fi k et ikke ubetydeligt Omfang og mange-
aarig Varigbed.

Kort forinden bavde Harboe af samme Jens Moller kobt
bans i Thostrup liggende Ejendom Kirstineberg, den senere
Tbostrupgaard, for 400 Rdl. Beseetningen var „2 gode Heste,
4 Koer og 10 Paar".'^')

Denne Gaard solgte ban efter nogle Aars Porlob til sin
Broder J. P. Harboe i Thostrup.

Ogsaa i Grenaa bavde Harboe v^eret med til Oprettelse
af industriel Virksomhed.

Skode- og Panteproiokollen oplyser, at ban sammen med en
Kobmand Niels Kiersgaard og en „Kltedefabriqeur Soren Ander
sen" uden for Byens ostre Port lod opfore en Kltedefabrik.'

Det viste sig snart, at Andersen ikke bavde rede Penge at
stette i Poretagendet. Til Pabrikens Oprettelse og til Inventar
m. m. var medgaaet 2880 Rdl. Ved en Overenskomst mellem
de tre Partbavere i Maj 1815 fastsattes det da, at Harboe og
Kiersgaard hver skulde betale Halvdelen af Anl^egssummen,
og at Fabriken altsaa skulde tilbore dem. Naar Andersen kunde
skaffe en lige saa stor Sum at indskyde deri, skulde ban vasre
Partbaver med en Trediedel.

Derimod skulde ban vsre „administrerende Direktor for
Fabriken, „antage de dertil nodvendige Polk, bespise dem for
den Betaling, som ban kunde blive enig med dem om, skaffe
dem Sent^eleje, Lys og Varme samt forestaa Pabrikens hele
Drift" Derfor skulde ban bave Pribolig og en Trediedel af
Pabrikens Nettoudbytte, medens de to Ejere skulde dele Re-
sten lige.-'O

Gaarden Lillegade, nu Nr. 47, som Harboe ejede fra 1829 til 1844, or hvor han sikkert
boede i en Aarraekkc, Forsiden mod Lillegade.

tlWiv.

Gaarden Lillegade, nu Nr. 47. Sidebygningen ud mod Mellemslrtedc.



Tiden har nseppe dengan^ vitrci iiiodcn lil AnUvl^
Kl^defabrik i Grenaa. Det varede ikke mange Aar, for Viik-
somheden maatte standse, og den har meppe hragt de tre In-
teressenter akonomisk Udbytte.

Foruden flere Ejendomme i Grenaa, som Fuldmaegtig Har-
boe i Tidens Leb kebte og atter solgte, kan det her nitvnes,
at han i Aaret 1822 kobte Thostrup Kirke. Derom vii neden-
for blive neermere fortalt.

I  1829 solgte Harboe Gaarden paa Storegade til Byctis
Sognepraest, Amtsprovst Fug), og Hyttede ned paa
hvor han kobte en Gaard (senere kaldet ,.Tranipenbergs Gaard ,
nu Lillegade 47), som Svigerfaderen havde ejet i mange Aar,
men aldrig beboet.

Han beholdt denne Gaard til 1844 og liar vel rimelig^'^
beboet den i Storsteparten af Tiden. Efter Svigermoderens 00^
i  1837 arvede han og hans Hustru hendes Gaard og flyttede
erover, og der forblev de Resten af deres Liv.

FULDM/EGTIG HARBOES B0RN
I ^gteskabet fodtes 7 Born, hvoraf de to dode som smaa-
1) >Eldst var Anna Sophie Harboe, fodt 1819. Hun

segtede ^Ai 1847 Malermester Vitaiis Johannes Christian Han-

■  lij

Ga.rd=„ Lillsgade, „„ Nr. 47. Se, fra G.,rde„.

sted. Han havde taget Borgerskab i Grenaa 'h 1845, erhver-
vede, kort efter at vtere gift, af Svigerfaderen en Byggegrund
lige overfor dennes Bus og byggede derpaa en bile Ejendom,
som jigger der endnu, og udgor Hjernet af Lillegade og Mel-
lemstrtede. Det var en Have, da kan kobte Grunden, og det
var der, at gamle Hans Broge i sin Tid bavde baft sin Tem-
merplads. I 1853 flyttede Hansted med Familie til Randers,
bvor de forblev Resten af deres Liv.

2) Senntn Jens Jorgen Harboe, fodt -/. 1821. Om
bemaerker Praesten i Kirkebogen ved bans Konfirmatton i 1836
„fortrinlige Naturgaver - meget gode " "f" 'T
ste som ungt Menneske ud som Somand og var bl a. . Vest-
indien. Ved Hjemkomsten vilde ban ved Skagen klatre op i
Skibets Mast for at se dansk Land, og berfra faldt ban ne

Sn^nfAbigacl Harboe, fodt V, 1823, dode som ung.
4 Hans Broge Harboe, fodt 1825, n^vnes ved stn

Konftrmation „rosv^rdig i Flid og Forhold". Han re,ste som
is-aarig Tomrerl^rling til Randers, kom senere ttlbage og tog
i  1854 Borgerskab som Mester i Grenaa, bvor ban en Tid fik
godt at bestille og opforte adskillige Bygninger. Men del var
L meget uheldig Tid, han blev Mester paa, Pengekrisen var
over Landet, Harboe fik store Pengevanskeligbeder, opsagde i
1862 sit Borgerskab, forlod Byen=') og flyttede til Randers,
bvor ban etablerede sig som Tomrermester og deltog i Opfo-
relsen af flere storre offentlige og private Bygninger.

Hans Broge Harboe var gift med Anna Helfredsen. jEgte-
skabet var barnlost, men de bavde en Plejedatter. Senere
flyttede Harboe fra Randers til Holte, bvor ban kobte en Ejen
dom, og i den By tilbragte de deres sidste Aar. De begrave-
des paa Sollerod Kirkegaard.""") j , c .t,

5) Anne Kleitrup Harboe, fodt 1827, segtede 1. Septbr.
1855 Snedkermester P. Justesen i Randers, der var fodt i
Nibe. Han Iterte Faget i Randers, arbejdede derefter . nogle
Aar som Svend i Kabenbavn, men re,ste tilbage ttl Randers,
bvor ban gjorde Mesterstykke og fik Borgerbrev som Sned-
kermester.Han oparbejdede en meget betydebg Forretn ng, og
bavde adskillige storre offentiige Bygninger i Entrepris .

Efter sin Svigerfaders Dod blev ban E,er af Tbestrup Kirke,
som Harboe 1 sin Tid havde kobt.

I  1873 anlagde Justesen et Dampsnedker. paa Hjorne af
Burscbegade og 0stergrave. Det udviklede s.g . Ttdens Lob



og efter J. P. Justesens Ide til at bllve en ret betydelig Stole-
fabrik.

Ikke mindre end fire af Justesens Senner kom til Hande-
ien, de oparbejdede under Navnet „Br0dr. Justesen" en meger
betydelig, landsomfattende Virksomhed med Saede i Randers,
Aalborg, Aarhus, Odense og Kobenhavn.

6) Marie Kirstine Harboe, fodt 1829, dod samme Aar-
7) Niels Severin Broge Harbor, fodt ' Vi 18.^3.

EnU beholdt og scncre test:mcntcrcde til J. Harboc, der boede her til sin Dod.

HARBORS SIDSTE AAR
Efter denne liiie Oversigt over Bernenes Liv og Sksebner

vender vi tdbage til Grenaa, til den Brogeske Familiegaard,
hvor j. Harboe boede Resten af sit Liv.

alleraeldste Beboere i Grenaa kan endnueriiidre ham og skildrer ham som en lille Mand med langt
Haar og Skaeg, og som altid gik med hoj, graa Hat.

Hustruen, Birgitte Harboe, dode 1858, „62 Aar gam-
mel, efter 40 Aars lykkeligt ̂ gteskab", som der staar i Dods-
annoncen i „Grenaa Avis".

Karakteristisk for bin Tids Begravelser er, at Damerne
I  e u gte Kisten, saa da Harboe i „Grenaa Avis" takkede

n

Thostrup Kirke, som Fuldrntegtig Herboc kobte i 1S22_. og som Uge siden hsr vt.ret
og endnu er i Familiens Eje.

for Deltagelsen, rettede han Takken til „de asrede Herrer, som
fulgte min Hustru til Graven".

Da Harboe var blevet Enkemand, bestyrede bans Halvs0-
ster Jfr. Petrine H. Boiesen Huset for ham. Hun var en gam-
mel flittig Kvinde og kendt i Nabolaget under Navnet „Tante
Trine" elier „Tante Harboe".

Harboes tog til sig den ̂ eldste af Dattersonnerne, Bergelius
(senere kaldet Birger) Hansted. Han var fodt 1848, bar vist-
nok gaaet i Skole i Grenaa bos „Student Hansen", der i et
ParMenneskealdre havde en lille Forberedelseskole for Drenge,
der skulde optages i Latinskolen, og ban blev senere Student
fra Randers Iserde Skole.

Birger Hansted gik med i den fransk-tyske Krig paa fransk
Side. Han blev senere cand. mag. i Matematik og er kendt som
Forfatter af en R^kke politiske Skrifter. Han dode 1921.

Fuldm^egtig Harboe blev, som tidligere neevnt, i 1822 Ejer
af Tbostrup Kirke i Nerre Herred. Den blev i bans Besid-
delse til bans Dod, gik derpaa over til Born og Borneborn
og er den Dag i Dag i Familiens Eje. ^ u ^

Kirken bavde oprindelig bort til Hovedgaarden Scheel.
Da Grev Jorgen Scheel var gaaet fallit, solgtes Kirken ved of-



fentlig Auktion paa Grenaa Raadhus d. 15. Jan. 1S20 (il Kam-
merraad Esmark for 2200 Rdl. Solv. Af ham kobte Harhoe

den saa et Par Aar senere.") Skodet lyder saaledcs:
Kopi. Bila^; Nr. 25.

Nr. 11 FEM RIGSBANKD.ALER 60 Skilling Solv.
Betales med Deei meere.

Undertegnede Kammerraad (ile til .Wmii'ti-
^erste ̂ lasse /lo/f gar herved victerligt: at jeg haver solgt og

for (Sum 900 til 1000 afhajndet til Hr. Fuldmaigtig.Avks- Harboc i Grenaa,
Sihd. Salv incl. den mig tiihorende og i Norre Herred beliggende

1 8 2 2 Thostrup Kirke med Ornameiiter og tilliggeiuie
Kirke Korn og Qvxgtiende, der er matrikiilcrct

for Hartkorn 16 Tdr. og har tiendeydende Hartkorn 143 Tdr. for den imellcni
OS accorderede Kobesummen 1000 Rdl. Solv og imod at Koberen af bemeldte
Tiende svarer og udreder alle naivnelige Skatter og Afgifter fra dette Aars
Begyndelse, foruden at ban overtager sig og fra 1. Oktober aarlig forrenter
den derudi indestaaende Forhteftelse til Nationalbanken efter Frd. af 5te Ja
nuary 1813. Og da jeg for ommeldte Kjobesumma et Tusind Rigsbankdaler
Selv er bleven fyldestgjort, saa meddeles velbemeldte Fuldmiegtig Harboe 1
Grenaae paa ovenmeldte ham solgte Thostrup Kirke med Ornameiiter og
og Tiender samt rette Tliliggende lovlig Skjode, 1 hvis Folge samnie over-
drages ham og bans Arvinger med llge Ret og under samme Forpligtelse
som jeg Kirken og Tienden selv eiet og besiddet haver efter lovlig Adkomst
derpaa fra Kammerherre. Grave Scheels Bo.

Til Bekraftelse under min Haand og Segl 1 undertegnede Vidners Over-
v^relse.

Marienhoff, den 2den January 1822.

lisinar/i.

Til Vitterlighed:
A E. Jespersen. Niels Sorensen.

At ingen skrivtlig Kjobekontrakt eller Conditioner indbemeldte Handel
angaaende imellem os haver vseret oprettet attesteres.

J. Harboe.

Scficttbt9i0t:elfer.
A

ben oioiie ®ub, <D!onbojen 'ben
20bt b«. 01 botifolbe til ,1 b,t>tc Sit, min (IBtbf oo
uforgcmmcligf ©cobtr, Exam. iur. "i'cnSf en mn of 77 Uv ej.er li

©rcnao, ben 22bf Slpti! 1863.
^aa |jQn« IroncErenbt Scant

Ravine Soicjen.
©egcQbclicn finbct ®i«b l^eccrbaa ben 25bc b«

gormibbog fti. uy^. ^

Efter Harboes Dod tinglystes Arvelegitimations Tingsvidne
som Adkomst for Arvingerne; H. B. Harboe, C. Hansted og
P. justesen. Sidstneevnte kobte sine to Medarvinger ud og
ejede Kirken til sin Dod. Siden den Tid ejes den af bans
Born i F^llesskab.

Huset solgtes til Snedkermester Jorgen Peter Legaard
Friis, som var Harboes Sosterson og fodt i Nimiofte. Han var
i mange Aar ugift, og „Tante Trine" styrede Huset for ham,
som bun havde gjort for sin Broder.

Ved Harboes Ood var af Hans Broges Slaegt kun Familien
Starck tilbage i Grenaa. Men ogsaa dens Mediemmer har nu
alle forlaengst forladt deres gamie By. Synlige Minder om en
Slaegt, der engang spillede en ikke ubeiydelig Rolle i Byens
Historic, findes nu kun i Ane Sophie Broges foran omtalte
Gravsten paa Grenaa Kirkegaard og i Marmortavlen paa Fuld-
maegtig Harboes Grav.

n  ■ Exoni.iiir.

^ J. Harboes
^ Familie^Grav^ted



KILDER OG HENVISNINGER

1 Grenaa og Nsrre Herreds Panteprotokol. 2 og Grenaa
Kirkebog. 4 Grenaa Brandtaxations Forretning af 1771 med
^nere Tilfejeiser. 5 Glsesborg Kirkebog. 6, 7, 8, 9 og 10
Grenaa og Narre Herreds Skade- og Panteprorokol. II Grenaa
Kirkebog. 12 NB Navnet staves skiftevis Breegaard og Bred-
gaard, der farste er det almindellgste i Retsprotokollerne Af-
17 u' Jyllandsposten" Nr. 89 d. . 1890. 14 Grenaa og

nc Grenaa Skil'teprotokol Fol. 75
A  1 r Kirkebog. 17 Oplysningerne om Barnenedels efter Skif^protokollen og dels efter Grenaa Kirkebager.

Grenaa og Nr. Herreds Panteprotokoi 1787.
i\ Skifteprotokol. 23 og 24 Grenaa Kirkebager.Grenaa og Nr. Herreds Skade- og Panteprotokoi.27 Tirstrup Kirkebog og Aarhus „Vor Frue Sogn"s Kirkebog.

29 Hads Herreds Overformynderiregn-

Nr H Oplpning fra Kabenhavns Universiter. 31 Grenaa og
Rnn o justitsprotokol 1810 Fol. 341 o. flg. 32 J. Bildes
I  P k' Meddelelse fra Grosserer
37 GrenaTna'N Grenaa Kirkebog. 35, 36 og
fra Prokurist H Meddelelse
protokol 40 MpHH I ' ganders. 39 Grenaa Raadstue-
GrenL o^N^^rP "^"^led, Randers. 41
staaende Skade. Skade- og Panteprotokoi og om-
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ChPlstlansBn&jflrgansens Sogtr. Qpafigg,

CSISSB va iSSlESHflt
iflU' X « II If

Pi:

^ \::if

den brochske gaard

(nu Kobmand Skovs).

Midt imellem nye Huse
i en dejlig kroget Cade

ligger dine gamle Fleje

og din Bindingsvffirksfacade.

Og din hoje, st^rke Sokkel

— Kampesten svobr ind i Tj$re

er en Fod, som gennem Sekler

nok endnu sit Hus skal bsere.

Svalegangen ind mod Gaarden,

hvor sig Vinens Ranker hsgter,
og hvor lonlig.Skygge falder,
den bar set saa mange Sl^gter,



Set dem faerdes her i Gaarden

— Folk, som ingen mer nu kender

ile ud eg ind med Varer,

Kebmandsfolk med travle H«nder!

Slsgt paa Slffigt har levet Livet,

felt dets Sorg eg nydt dets Glsde

bagved disse tykke Mure

i en lang og ubrudt Ksede.

I de gamle Stuer hasnger

endnu Duft Pra svundne Dage,
fra en Tid, hvorom kun Minder

svagt og bleget staar tilbage.

Som en Drom fra Holbergstiden,
snart et Unikum i Staden,

Brochers Gaard med Svalegangen
og med Bindingsvaerksfacaden!

Jernstaberigaarden

En gammel Grenaagaards
Historie.

AF

CARL SVENSTRUP

w

QRENAA

CHRISTIANSEN & J0RQENSENS BOQTRYKKERl
1 927
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8«i-hn>«<*»'i

Hvis noget Sted i Qrenaa kan
siges at have undergaaet en fuld-
stasndig Forandring i Lobet af del
sidste Par Hundrede Aar, saa er
del Torvet.

Dengang laa Kirken ganske vist,
hvor den ligger nu, men var til
alle Sider omgivet af Kirkegaarden.
Nord for Kirken gik Kirkegaarden
omtrent ud til Midten af del nuvae-

rende Torv, og Syd for gik den
ned til de 2 store Kastanietrceer,

der dannede en af Indgangene til
den. Mellem Kirkegaarden og Hus-
rfekkerne var der et Par ret smal-
le Qader. Den estre var faktisk
kun et Straede og kaldes ogsaa i
gamie Dokumenter »Det lidet
Straede, oster for Kirken«, den ve-

stre var en Qade, knap af Bredde
som en Nutidsgade.

Hvor primitivt del hele var. faar
man et Begreb om ved at bore,
at der endogsaa var bygget i n d
paa Kirkegaarden. Indtil omkring
1790 laa der, skraas over for nuv,
Slemmings Bagerbutik, et Hus med
tilherende Qaardsplads ind imod
eller paa selve Kirkegaarden. Det
tilhorte i et lille halvt Aarhundre-
de en Erich Andersen Hattemager,
eller soin man dengang sagde og
skrev, slet og ret, Erich Hattema-
ger.

De Ejendomme, som jeg mente
at fortaelle lidt om, er det nuvse-
rende Jernstoberi og dels Omgivel-
ser, altsaa

yr,
!  k '

•  • V'



Torvet Nr. 6.
(Matr. Nr. 125 a m m.)

Paa den Grund, som nu daekkes
af Jernsteberiet og alt hvad der-
til h0rer, laa for ei Par Aarhun-
dreder siden Byens »Praesle-Resi-
dentze«.

Den aeldste Prsestegaard. allsaa
for over 300 Aar tilbage, menes
at have ligget i det nuvaerende
Kannikegade, der dengang bed
Strandstrajde og var Byens For-
bindelsesgade med Havnen. 0ster-
gade eksisterede ikke paa den Tid.
Denne Prsestegaard er i saa Paid
nedbrsendt ved den store Brand,
som paasattes af Svenskerne, som
under en Del af 30 Aars Krigen
holdt Qrenaa besat. Branden, hvor-
ved ogsaa Kirkengikopi Luer, var
i Aaret 1627. For en Ordens Skyld
bemaerker jeg udtrykkeligt, at af-
gorende Beviser for at Prsestegaar-
den da bar ligget i Kannikegade
og er afbraendt, ikke kan feres, i
bvert Paid da ikke i 0jeblikket.

>Preeste- Residentzen« paa Tor-
vet er jo saa nok opfert i Aarene
efter 1627, og var saaledes om-
kring 1740, da vor Fortaelling be-
gynder, over Hundrede Aar gam-
mel og noget forfalden. Den bebo-
edes af den davserende Sogneprsest
Joban Lauritzen Risom. Denne
var fedt i 1707 og var i Aaret
1743 bleven Sogneprsest 1 Qrenaa.
Han var gift 1. Gang med Anna
Arensberg, bvis Fader, Mag. Peder
Nielsen Arensberg, var Prsest i
Hveisel-Givskud, og ban
var derved kommen ind i en sser-
lig udpraeget Prsestefamilie, saa-
som 5 af Pastor Arensbergs Detre
var gift med PrcEster og bans Son
ligeledes var Prsest og Faderens
Efterfolger i Embedet. Pastor Ri
som blev gift 2. Gang med Cecilie
Giese, men det var forst i 1770,

adskillige Aar efter at ban havde
taget sin Afsked scm iT^est.

Pastor Risom spillede en ikke
ganske iibetvdelig Rolle i Byen
baade paa kirkeligt og verdsligt
Omraade. Det var f. Fks. bam,
som i Forbindelse med Byfoged
N. E. Bebr omkring 1760 bekoste-
de et nyt Orgel til Kirken, og ban
maa have siddet i ganske gode
okonomiske Kaar, saasom ban cje-
de flere Muse i Byen og bavde
Penge iidestaaende i andre.

Prsesiegaarden, bvori ban boede,
tilbortc Kirken, men var meget for
falden. Derfor bestemte Stiftsovrig-
beden, at Oaarden skulde sselges.
Ved forste Auction opnaaedes ikke
tilfredsstillende Bud, ved naeste
Auction d. 23. Feb. 1745 blev den
tilslaaet Pastor Risom for »252
Rdl. Courant. Klingende Mynl.«
Det var dengang en overmaade
stor Sum for en gammel forfalden
Gaard, men der borte foruden den
allerede naevnte store Grund endnu
en Del Jorder til den, som strakte
sig Vesten om bag nuv. Hotel
Dagmars og Konsul Secbers Grun-
de. Skodet er ganske morsomt, og
som Prove paa Datidens Stil bid-
ssetter jeg en Del deraf i ordret
Alskrift j>—Auctionsskiode paaPrse-
ste-Residentzen ber i Qreenaae til
Velservserdige Herr Joban Risom,
Sogneprsest sammesteds .... bvori
giores vitteiligt, at ieg Christian
Bager, Kongl. Mayi! Byefoged udj
Greenaae i Underdanigst Folg®
Deres Exellence Hoyvelbaarne
Hr. Gebeime Raad og Stiftsbefa-
lingsmand over Aarhuus Stlft, Hr.
Jacob Benzon, saavel som Hoy-
sedle og Hoyservserdige Hr. Peder
Hygom, Biskop over dito Stiftj
Deres Hoye-respective Ordre til
Kirkevsergen ber ibid. Sr. Rasmus
Juul af Dato 12 Febr. sidstleden

(bvorefter, Praeste Residentzen ber
anden Gang maatte stilles til .Auc
tion og uden videre Approbation
til den Hoystbydende absolute bort-
sselges Efter foregaaendc pro
clamation opbodes nsevnte Prseste-
Residentze ved offentlig Auction den
23, Febr. 1745 med tilliggende
Haugesteed og Eiendom, saaledes
som det nu forefindes og forige
Prsester forben med Rette bar nodt
(d. v. s. nydt) og tilbort, intet deraf
at fragaae ...... Gaarden blev
altsaa tilslaaet Pastor Risom. Den
ne havde et Par Aar i Forvejen
kobt Naboejendommen mod Syd,
som laa omtrent bvor nu Hotel
j'Dagmar*!: og delvis Mors s Ejen-
dom. Denne var ban nu i Faerd
med at opbygge sig til en ny Prae-
stegaard.

Den indkobte gamle »Praeste
Residentze« solgte Pastor Risom
med det samme til Bager Niels
Pedersen Lange. Denne frasolgte
straks en Del Havejord, som laa
bagved Kobmandsgaarden paa Son-
dergade tnuv. Momme & Sechtrs],
men indrettede iovrigt Bageri i den
gamle Praestebolig. Foruden sit
Haandvserk bavde Lange for Resten
lidt med Kirkens Tjeneste at gore,
idet ban tillige var »Klocker, Gra
ver og Bedemand i Greenaae«.

I  1760 stilledes Gaarden til of
fentlig Auction, og da Lange leve-
de Isenge efter og senere kobte sig
et mindre Hus paa Storegade. og
da bans Laan paa Gaarden end-
videre var meget stort, lader det
sig formode, at der bar vseret gjort
Udlseg i Gaarden, og at det bar
vseret Tvangsauction. Den blev til
slaaet en Peder Jensen Smit i Ebel-
toft, som imidlertid straks solgte
den videre til Byfoged N. E. Bebr
for en Kobesum af 200 Rdl.

Niels Erich Bebr var i l757 som

en 24-aarig ung Mand bleven By-
og Herredsfoged i Grenaa. Uden
nsermere beri at give en biografisk
Skildring af Byfoged Bebr, som
uden mindste Tvivl bar vseret en
sserdeles dygtig Mand, og som i
nsesten et balvt Aarbundrede bavde

en betydelig Indflydelse i Byen,
skal blot nsBvnes, at Bebr som gan
ske ung Mand var kommen som
Fuldmsegtig til Toldforpagteren ved
Grenaa Toldsted, at ban i 1756
blev Examinatus juris og kort efter
konstitueredes i Byfoged-Embedet,
bvortil ban i 1757 blev udnsevnt,
efter at den gamle Christian Bager
var entlediget. Bebr var i 1758
bleven gift med Abigael Catbrine
Giese, der formodentlig bar vseret
Soster til Pastor Risoms 2. Hustru.

Bebr bavde bidtil ikke selv ejet
noget Hus. Han nedrev straks den
kobte gamle Prsestegaard og opbyg-
gede den i Lobet af 1761, men bavde
den Sorg, at bans Hustru dode al
lerede neeste Aar, altsaa kort efter
Indflytningen.
Til Gaardens Opforelse stiftede ban

et Laan paa 400 Rdl. bos en velba-
vende, meget fornem Damei Grenaa,
Fru Obristlieutnantinde von Wein-
igell, der for Resten senere skulde
blive bans Svigermoder, eftersom
ban i 1766 segtede bendes Datter
Magdalene Cbristiane.
Denne Gaard ejede og beboede

Bebr, indtil ban i 1811, kort for
sin Dod, forlod Byen og tog Bolig
bos sin Svigerson, Fr. Stabel, som
var Herredsfoged i Randers.

1 den nyopforte Gaard maa Bebr
imidlertid — mserkeligt nok — ha
ve fundet Pladsen for lille, tbi i
1775 kobte ban af sin Nabo mod
Nord, Kobmand Jens Poulin Win-
tber, som boede paa Hjornet i den
senere Edv. Hansen'ske Gaard, et
Grundstykke paa 12 Al. i Lsengde



i

og af en tilsvarende Bredde (Pri-
sen var ikke overvsldende, den var
12 Rdl.), og paa dette Qrundstyk-
ke led han opfore yderligere 4 Pag
Hus ii 3 Al. Det er ganske noj-
agtigt den Qrund, hvorpaa Vilh.
Hansens Boglade nu er beiiggende,

Winther solgte dog med det For-
behold, at der nok i det kommende
Hus maatte saettes Vinduer ud icnod
bans Have, men at de skulde for-
synes med Skaerme forneden, saa-
ledes at man kunde faerdes ugenert
1 denne.

Behr blev kort efter Kammer-
raad og senere Justitsraad. Han
tog sin Afsked som Byfoged 1 1802,
men blev boende 1 Byen en lille
halv Snes Aar og var bl. a. For-
ligsmffigler. Da han 1 sin hoje Ai-
derdom forlod Byen og flyttede til
Randers, solgte han i 181 1 sin
Qaard til en Enkefru Hingelberg
for en Kebesum af 3950 Rdl.
Dansk Courant. Det maa erindres,
at Seddelpengenes Vaerdi i de Aar
var staerkt dalende, saa Ksbesum-
men vilde, omregnet i Solv, naippe
have vaeret stort over Halvdelen

de 3950 Rdl. Fru Henriette
Hingelberg fodt Rothe var Enke
etter Sognepraest Hans Peter Hin
gelberg til Losning—Hjorning Me-
nigheder. Han var dod i 1801 og
med sine fire Born, 2 Sonner' og
2 Dotre flyttede Enken saa tn

efter, nemlig i
1813, giftede bun sig med Qrenaa-
kobmanden Niels Kiersgaard. Hun
bar varet ret velhavende, hvilket
ses af, at bun ved Skiftet med
Bornene i den Anledning maa til-
skrive dem i Arv 2250 Rd. Solv-
vardi, bvilket dengang var en me-
get stor Sum. Belobet udbetaltes
ikke straks men blev staaende mod
Prioritet i Qaarden.

Niels Kiersgaard (saavel som

Broderen jens Kiersgaard i stam-
mede fra Aarlius og bar kun en
kortere Tid boet her i Clrenaa.

Jeg bar indtrykket af. at N.
Kiersgaard var en iSpekulanti,
som begyndte paa adskiilige Ting,
men ikke ret fik noget iid af dem.
Muligvis bar de forvirrede og van-
skelige Aar omkring 1813, som jo
i mange Maader ligner den Ffter-
krigstid, som v i nu genneiiilever.
baft en Del af Skylden.

Kiersgaard havde i 181 1 kebt
en Gaard paa Norregade. Han
kobte senere Aftensljernen ̂ paa
Lillegade, men Handelen maatte
gaa tilbage, fordi ban manglede
Penge, Det bedder meget oply.sen-
de i det derom oprettede >Forlig«.
»at da det formedelst Pengenes
Forbedring og Prisernes deraf fulg"
te betydelige Nedscutteise paa faste
Eiendomme fra Niels Kiersgaard.s
Side er umuligt at opfylde de i
Kobekontrakten indgaaede Forplig-
telser, . . . . saa indvilger Saeige-
ren i at ophaeve denne«.

Kiersgaard oprettede sammen
med FuldmcEgtig jens Harboe og
»Klaedefabriqueur« Soren Andersen
en Klaedefabrik uden for Orenaa
>0Stre Port«. Desvaerre er det vist
ikke muligt at afgore nojagtigt,
bvor denne Byens forsle Fabrik
bar ligget.

Kiersgaard havde adskiilige Rets-
traetter og Forlig, mest i Anledning
af manglende Betalingsevne.
Hans Son Peder Kiersgaard blev

gift i 1817 (i Hjemmet, hvad der
dengang var meget almindeligt) med
bans Kones Datter af forste /Eglo-
skab, den 17-aarige Anne Mar-
gretbe Hingelberg.

Kiersgaard dode i 1822 og Fa-
milien rejste vistnok fra Qrenaa.

Gaarden paa Torvet, bvorom her
tales, og bvor K. selv boede og

drev KobmandshandeW'Krambodt)
solgte ban imidlertid allerede i 1814
til en Generalmajor Carl v. Telle-
qvist, der straks flyttede ind og tog
Gaarden i Besiddelse.
Hvad Aarsagen bar vsret til, at

Generalen flyttede bertil, ved jeg
ikke. Maaske bar det staaet i For-
bindelse med, at Grenaa i de lore-
gaaende Aar under NapoIeons-l\ri-
gene havde stor Indkvartering, og
at bans Son, Major Conrad Vil-
helm Ablefeldt Telleqvist-Buller
maaske bar vaeret ansat ved denne^

Faderen dode i 1817 som en 80
Aar gammel Mand. Majoren blev
boende her en Del Aar efter. Han
dode i Aarbiis. P«stor Ricbter,
Veien. der er barnefodt i Qrenaa,
bar fortalt mig, at Majoren efter
eamle Folks Beretning gerne gik
barbovedet paa Gaden, noget, sorn
jo dengang maa have varei et

de ovrige Arvinger solg-
te i 1825 Gaarden til 1. L. Schack,som kun beboldt den i 4 Aar. Da S.
derpaa i 1829 n«vnes som Told-
kasserer i Tbisted, ligger det n^r
at antage, at han i det Par Aar
har vseret ansat ved Toldvsesenet
her, uagtet jeg ikke i mine Opieg-
nelser om Toldinspektorer og lold-
kasserere i Grenaa kan finde no
gen torn Plads til Schack.

Koberen var Hans Broch Kruse.
Han var fodt omkr. 1797 i Grenaa
og Son af Kabmand og Vicekon-
sul Amdi C. Kruse (Bedstefader til
forbv. Kaemner Kruse her i
Grenaa). Han indrettede paany
Kobmandshandel i Gaarden og
giftede sig det folgende Aar med
Karen Moller, Datter af
og Agent Rasmus Moller. ( e
i Parentes bemserket
Moller, bvis smukke Qravsten en
nu staar ude paa Kirkegaar

umiddelbart op til Affaldskassen
ved Graverens Redskabsskur).

Nogle Aar efter, det var i 1832,
kobte ban af Ejeren af Nabogaar-
den mod Syd et stort Stykke Hus.
Det var paa 17 Fag, og jeg kan
ikke se rettere, end at det maa
have ligget paa den Grund, bvor
nu Kobmand Mors's Hus ligger.

Mere end en balv Snes Aar
blev H. B. Kruse ikke ved Forret-
ningen. En Tid sejiede han som
Kaptajn med sin Svoger, Konsul
Jabnsens Kufgalease, senere flytte
de ban til Aarhus og kom til at
fore Smakken til Kalundborg.

Fra H. B. Kruses Opbudsbo
solgtes Qaarden i 1838 til Skoma-
ger og Brsendevinsbraender Jens
Severin Moller. Han boede i det
Sted, som laa, bvor nu Smed
Hougaards Hus ligger, og ban var
en af den Tids ivrigste Ejendoms-
handlere og bar ejet mange af
Byens Ejendomme.

Moller solgte i 1844 Gaarden
til Kaptajn Knud Knudsen i Nim-
tofte Molle. Denne Kaptajn Knud
sen var senere en meget kendt, vel-
staaende og indflydelssesrig Mand i
Grenaa. Han var fodt omkr. 1780
og havde i sin Ungdom og Mand-
dom faret til Sos, efter Sigende
som Kaperkaptajn under Napole-
onskrigene. Han blev gift omkr.
1815 med Margretbe Catbrine Bang,
Datter af Grenaakobmanden Ras
mus Bang. Og saasom de nygifte
i de folgende Aar bar flere Born
i Kirke i Grenaa, maa de altsaa
have boet her nogle Aar.

i  1823 kobte Knudsen Nimtofte
Molle, bvorben de rejste. I en
Snes Aar forblev de der og vendte
altsaa nu i F844 tilbage til Grenaa.

Knudsen blev senere Svigerfadei
til de kendte Kobmaend j. N. Win
ding, som ejede Kobmand Skovs



Gaard, og C. F. Lund, som ejede
Kebmandsgaarden paa Torvet, hvor
nu Banken for Qrenaa og Omegn
•'gger.

Knudsen bar jo nok efter at
have kobt Qaarden boet her
en Tid, men tilbragte iovrigt sine
sidste Aar, boende i en Lejlighed
hos Svigersonnen paa Torvet (del
var den Lejlighed, hvor Barber
Eilertzen senere i lang Tid havde
Barberstue). Knudsen var en me-
get velstaaende Mand, der handle-
de med adskillige Ejendomme paa
Landet og i Byen og tjente derved
Han dode 4. Jan. i860 omtrent
oU Aar gammel.
Den Ejendom, hvorom her tales

altsaa nuvaerende Jernstoberi, af-
haendede ban i i849 til Svicer-
S0nnen j. N. Winding. W. var i
50 erne Byens mest omtalte Mand.
nan handlede med Ejendomme ef
ter en st0rre Maalestok og satte
>  del folgende Tiaar omtrent
urenaa paa den anden Ende, ind-

Om Knald.Om den Indflydelse, som K0bmand
Winding 1 en Aarsekke havde i
Grenaa, vidner en lille Historiesom er fortalt mig af Pastor Rich-
^  og som skal vaerepaahdehg : Ved en Visitats spurg-
te Fasten et af Barnene: .Kan
er "vem der
fit Den adspurgle var^Ifaeldigvis Sen af en af Windings
Daglejere og svarede i sit Hiertes
Troskyldigfied: .Almaeglig, det er
Nicolai Winding, r ^ ̂
Qaarden fier udlejede 1. N. Win

ding til sin Broder O. P P Win
ding i Folkevittiglieden omtydel
til .Op Fatter Winding., Denne
drev Isenkramfiandel i Butikken
nogle Aar, tian var vistnok Ung-

Selskabibroder, men maatte gaa fra For-

retningen kort for den store Brors
Fallit.

J. N. Winding mageskiilede i
1854 Qaarden med ex. jur. P. A.
S. Laurberg.

Peter Adam Severin Laurberg
var fodt i Randers '" .j 1819, hvor
bans Fader var Amtsfuldmeegtig.
Faderen blev senere Godsforvalter
paa Benzon med Bopcel paa Void-
by^ aard og dode i 18.LS.
P. A. S. Laurberg blev ex. jur.

1839 og Aaret efter — altsaa i
en Alder af 21 Aar! — (jodsfor-
valter paa Hessel. Senere lillige
Godsforvalter paa Katholm og paa
SkcErvad. Fra 1842 til 1856 var
L. Ejer af Enslevgaard og havde
tillige Fiskeriet paa Kolindsund i
Arvefaeste paa 99 Aar (fra 1844),
hvilket gav betydelige aarlige ind-
t^egter, men faldt bort ved Udtor-
ringen.

Laurberg ejede en stor Del af
Byens Jorder, havde ogsaa en Del
Jord i Forpaglning og drev i det
hele et meget betydeligt Landbrug.
Mange af Byens Beboere, der ikke
selv havde Koer, kobte Mselk hos
Laurbergs.

Kendt i Byen var bans elegante
Forspand af 2 snehvide Heste, der
ofte saas i Gaderne. L. teg livligt
Del i Tidens muntre og selskabe-
lige Liv. ^
,  I Qrenaa Avis "/3 1858 lod ban
indrykke fig. ;

DOpfordring*.
Da det bar vaeret et laenge f0lt

Savn, at der ikke her i Byen findes
e n G a r t n e r, der vil paatage sig
Haugers Vedligeholdelse og Beboer-
nes Forsyning med Qrontsager til
enhver Tid, saa tillader jeg mig
herved at opfordre en, med gode
Vidnesbyrd forsynet, duelig Gartner
til at nedscEtte sig her 1 Grenaa,

og tilbyder jeg derhos, naar ban
melder sig hos mig inden denne
Maaneds Udgang, at ville overlade
ham saavel Beboelseslejlighed som
fornoden Havejord paa Sccrdeles
favorable Vilkaar.

Grenaa, den 1 1. Marts 1858.
P. l.aurberg".

Tiden var jo dengang saaledes.
at n^sten alle Byens Beboere se.v
havde en lille Have ved deres Huse
og derfra iorsynede sig med de
nodvendige Grontsager. Enkelte
f  Eks. Retsvidne de Fonss aver-
tvrede Grontsager til Salg, men
nogen egenllig Qartner
saa ikke dengang i Qrenaa, h a
Avertissementet tydeligt nok viser
Det maa dog bemrerkes, a'0^'"®,
l-yngby paa Hessel I®"
Skrredder A. 1. i ) j
I vngby og Kobmand Conrad L.) ien^ L^rrekke Haltler
Familier i Qrenaa med „
Om Laurbergs Opfordrmo

Frugt, derom ved jeg intet.
Blandt andre jorder ̂ 1®^ '"•

ogsaa den saakaldte .Oildha) Vang.
_ eller Qylhoy, som den hedder
i  gamie Skoder. — ^enne lod
Godsforvalter Laurberg udstykke i
Smaalodder med Henblik paa Salg
til Bebyggelse og averterede i
Qrenaa Avis disse til 8 ""'J®'"
Benyttelse af Navnet
ne., et Navn. som lo
en senere Forvanskning a ® .
le Navn. Qyldenagrene omfaltede
alt det, som nu kaldes Qronland
og adskilligt mere til.

Noget af det udpai-®®"®/'®''®
L, selv solgt, og R®''®" de
senere bans Enke, Et Par
ffildste Huse paa Qronland, I. cK"
det tidligere Amtssygehus, optortes
i de Aa?. 1 1859, kort for sin Dod,
fik L, Udn«vnelse til Proveprocu-

rator 1 Nykobing Sj., men ban er
nseppe naaet at komme derover,
idet ban dode i Grenaa 1859
og ligger begravet paa Kirkegaar-
den her lige inden for Indgangs-
laagen.

Prokurator Laurberg blev gift i.
1843 med johanne Georgine Schou
paa 0stergaard. Hun var bl. a.
Soster til Fotograf A. Schou og til
afd. Fru Soht. Hun overlevede sin
Mand i ncESten 48 Aar og dode i
Kobenhavn.
En Datter er den nyligafd. Hof-

fotograf Frk. Julie Laurberg og en
Son er Provst N. S. Laurberg, tid
ligere i Stillinge, hvem jeg skylder
Tak for nogle af de i Begyndelsen
cm Prokurator Laurberg meddelte
Oplysninger.

Enkefru Laurberg havde efter
sin Mands Dod aWorlige Penge-
vanskeligheder, og Kreditforeningen
overtog i 1865 Qaarden og solgte
den samme Aar til Jernstober Knud
Knudsen, som indrettede det Jern-
stoberi, som endnu drives. Mange
Aar for var der indrettet et Jern-
stoberi nede ved Vesterport, men
det blev ikke af lang Varighed, og
Ejeren maatte flytte fra Byen. Knud
sen derimod fik Held til at oprette
en Virksomhed, der blev af Betyd-
ning for Byen, og som fik en lang
Levetid.

Knudsen frasolgte i 1874 den
lille nordlige Parcel, hvor nu Bog-
laden er, til Kobmand Asmussen,
eg i 1881 solgte ban Qaarden og
hele Virksomheden til Jernstober
Eli Herman Jorgensen.

Efter en lille halv Snes Aars
Forlob solgte jorgensen i 1890
til Anders Nielsen og J. Brinch
Sorensen (den senere Bygningsin-
spektor), og disse to afhsen-
dede det saa igen efter kun 1
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Aars Forlob til den nuvarende
Ejer, Fabrikant Otto Hasselbalch

Bygningens Udseende er endnu
som den var i 50 --60'erne, naar
undlages, at Butikken tidligere
havde Indgang fra Porten eg selv-
•folgelig havde mindre V'induer end
nu.

i

Torvet Nr. 8.
(Kobmand Mors). Matr. Nr. 126.
Som ncevnt 1 del foregaaende

kobte Kobmand H. B. Kruse i
1832 >de 17nordlige Fag. af den
mod Syd liggende Nabogaard, der
ejedes af Handelshuset Ree & Co.

omkringlooU havde overtaget flere af Bv-
ens storre Kobmandsgaarde. '
De soigtes sammen med Kruses

0vrige Ejendomme til jens Moller

dLf. Xnud^en.derpdd videre til J, n. Winding,
og denne solg'e saa i 1859 disse

^" °%Schou. Han var Sen af
.  . P^a 0slergaard ogjeg formoder, at det er ham 'som
bar nedrevet de gamle Bvgninger
og op ert den 2 Etages eTendTnj.om hgger der endnl o^ hv "i
hande'T ai"''''®"®''® '"anufal<tur-
et Par rid"""" ^"o^ede

gi-undmurede For-retninger af den Art i Byen, Brolt-

v/fl Forbrug af Manufaktur-
som nr' ^'0^1

Felgen var. at Schou gik Pallii

dLm'en i iThs"^'"
Schou gav sig saa til at v£ere

fotogratisk Atelier og slog sig
igennem paa den .Waade
Schou begyndte som Fotograf i

Mogensgade hvor senerc jorgensen)
og tlyltede derpaa til Kannikega-
de.

Kreditforeningcn solgle straks
hjendommen til Wanufakiurhandler
P. Forum. Som Lejer boede i en
Aarra-kke fra 1866 i en Del af
Ejendommen I oldforvalter, juslits-
raad L. Strandgaard. Toldkontoret
var paa I. Sal og Toldvarehuset
var ivistnok) i Cfaarden

A\anufaklurhandler Forum blev
boende her i en Del Aar, flyllede
derpaa fra Byen og udiejede For-
relningen forst til Funning senere
»\\alhallaO og derpaa til Lindberg.

Under ham blomstrede f'orret-
ningen op, og da han i en lang
Pt'ekke .Aar vfir en af Byens kend-
le Skikkelser, skal her anfores nog-
le Tra;k af hans Liv.

Jens Marius Lindberg var fodl i
Skanderborg d. 4. juli 1848, Son
af Snedker Lindberg. Efter sin Kon-
firmation kom han i Laere hos sin
Onkel, Kobmand P. Jensen, paa
Storegade i Qrenaa.

I  1876, da Jernbanen aabnedes,
og da Posthuset flyttede til den nye
Banegaardsbygning, lejede Lindberg
hos Postmester Skjerbek det gamle
Posilokale ude paa 0stergade, det
vil sige de vestligste Fag af nuvae-
rende L®ge llsoes Ejendom. Inven-
tarei var yderst beskedent. Det be-

fi?, S^nske bogstaveligt kun af en
'sk og nogle Stole, hvorpaa Va-

rerne laa opstablet.
Nogle Aar senere flyttede L. op

Pf\i han paa FljornetNorregade indrettede en Butik,
og derpaa herned paa Sondergade,
hvor ban forblev til sin Dod, og
hvor han drev en betydelig Han
del, isaer med Landboere.

Lindberg var ugift. var noget af
en Saerling, men en meget begavet
og belsest Mand. Som ung havde
han som Marinesoldat ved Inten-
danturen foretaget lange Sorejser
til fjerne Lande, og K»rligheden
til Rejser beholdt han op i Aarene,
saaledes at han, da han kom til
Midler," foretog adskiihge Rejser
rundt i Europa.

Lindberg var tillige en stor El-
sker af Naturen og yndede med sin
Fiskestang at foretage Ture langs

Han dode pludselig (Apopleksi)
den 2. Okt. 1899 og efteBod sig
en meget stor Formue. 26,0UU tNr.
deraf testamenterede han til Borne-
asylet i Fodebyen Skanderborg, og
et lignende Belob til Qrenaa Borne-
asyl. Naevnes kan det ogsaa, at
han ved at bestemme et Belob til
Hjalp til Opforelse af en Pavilion
i  Aniaeget, saafremt Or. Haand-
vffirkerforening inden en vis naer-
mere bestemt Tid tog fat derpaa,
blev Aarsag til, at Pavillonen rej-

I det offentlige Liv deltog Kob-
mand Lindberg aldeles ikke. Hans
mangeaarige Kompagnon, Frk.
Bruun, som bar meddelt mig en
Del Trsek, lever endnu her i Byen.
Ejendommen havde 2 Butikker.

I den nordlige blev drevet Isenkram-
og Galanterihandel, men uden Held
Dens Indehaver var omkring 1880
en Kobmand P. Topp, som var gift
med Pouline Jensen, Datter af Ma-
nufakturhandler Q. Jensen (og
altsaa Soster til den kendte Lieu -
nant J. Jensen).
Topp gik Falfit og lejsle til Syd-

amerika, hvor han dode efter aa
Aars Forlob. ^ ,,
Saa fik N. C. Fordsmand Quld-

smedforretning. Den gik go S

Fordsmand kobte senere Ejendom
men af Forums Arvinger.

Siden Lindbergs Dod bar For-
retningen vaeret fort af Kobmand
E. Holch, derpaa af P. Thorup,
der tillige kobte Ejendommen, men
dode kort efter, og nu tilsidst af
Kobmand Jobs. Mors.

Torvet Nr. 4

(Vllh. Hansens Boglade)
Matr. Nr. 125 b og 124 b

Som omtalt ved Jernstoberiet
kobte Byfoged N. E. Behr i 1775
af Naboen, Kobmand Poulin Win-
ther, et lille Stykke Jord ud imod
Qaden, omtrent 12X12 Alen i
Areal. Herpaa opforte han 4 Fag
Hus i Forlaengelse at det ovrige,
og disse Fag fulgte i et Aarhun-
drede med Hovedejendommen gen-
nem den skiftende Raekke af Ejere.
I  70erne var dette Stykke udlejet
til Prokurator Q. Neess.

For at skaffe en Qaardsplads
hertil mageskiftede Jernstober
Knudsen i 1873 med Kobmand J.
A. Moller et Stykke af sin Qrund.
Han lod saette en Etage paa Hu-
Sfct og solgte det saa i 1874 til
Rudolf Asmussen, der her begynd
te en Manufakturforretning, som
imidlertid ikke gik sserlig godt,
hvorfor han faa Aar efter udieje
de — og senere solgte — Ejen
dommen til Boghandler Vilhelm
Hansen og flyttede fra Byen.

Vilh. Hansen er fodt i Stage
20. Febr. 1843, Son af Urmagei
P. Hansen. Efter endt Uddannelse
i  sin Fodeby blev han i 1860 Be-
styrer af C. F. Lunds Enkes Bog-
handel i Qrenaa. Her forblev Vilh.
Hansen, indtil han I. Novbr. 1879
selv etablerede sig paa Torvet i
den Ejedom, som han 2 Aar sene
re kobte af Asmussen, og hvor
han blev boende til sin Dod.

11
10



Efter et !angt og smertefuldt
Sygeleje d0de Vilh. Hansen, der
var en meget kunstelskende og
kunstforstandig Mand, i 1904. Fru
Hansen har siden fortsat Forret-
ningen med Sonnen Knud Hansen
som Leder.

Bogladen og Kebmand Mors's
Ejendomme er jo ncermest Side-

spring fra selve Hovedejendom-
mens Historie. Men denne, altsaa
Jernstoberigaarden, er i sin 150-
aarige Tilvsreise, som del ses,
begyndt som Embedsmandsbolig,
har derpaa en Tid va^rel Kob-
mandgaard — uden sierligt Held,
for saa endelig 1 de sidste halv-
hundrede Aar at vaere Hjemsted
for en sterre industriel Virksom-
hed.

Den gamle Bagerbutik
paa Lillcgadc \ 6rcnaa

Hf

Carl Svenstrup

G R E N A A

Grenaa FolKetidendes BogtrykKen
1W2
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Lillegade med Hartmanns Butik, kort for Nedrivningen Sommer 1931.

Alter er et af vore gamle
Greiiaahuse faldet, og et nyt har
rejst sig paa Gi'unden. Biagea*
Hartmanns morsomme lille Gavl-
Ims', som ragede saa langt ud pai
F'orlovet, at del ncesten naaed'e
Rendestenen. og som var kendt
af alle i Byen og Omegnen, er
iklce mere.

Den Plet, livor H'uset laa, er et
af de Steder, der allertidligst er
nsevnt i Byens Aktscykker. Den
omtale.s i et Haandskrift om
Grenaa, som findes i det kgl.
Bibliotek. Det er fori'attet i Aare-
ne omkring 1738 af I. V. Daaw,

der var Prfest paa Aiiliolt, og in-
deliolder Afskrift af en Del Do-
kumenter, som angaar Grenaa
Kirke og Skole.
Deii omtales et Mageskifle,

som fandt Sted i 1664, og livor-
ved Byens davperende Rector,
Rasmus Raaballe, overdi'ager sit
Sted paa „den Liden Gade" til
den latinske Skole. Og det an-
fores, at nmvnte Sted var belig-
gende Vest for Rector Raa-
balles egen Have.
Gennem en Rrnkke Underso-

gelser, som det vilde fore for vidt
her at komme ind paa, menerjeg



at have aff^oreiule Bcvisci- i'or,
at den Bygning, som Latinskolcn
modtog, liar ligget livor nuLille-
gade Nr. 12 (altsaa Fai'velumdler
E. Mellei-s). og at folgelig Rector
Raaballes Have liar vrci'el den
Plet, hvorpaa mi Bagci* Ilarl-
manns IIus cr byggct-

ham i 1770 mwiies liverken llu-
stru cller Born. Men Miiset cr

pant^at for 30 Rdl. til en Chri
stian Broeh. og ban hiiver
derpaa dels I-ljer.

I en Kobniandsgaard paa Tor-
vet. soni laa. hvor nn Raadhii-
set cr bygget. boede paa den

I

Lillegade ca. 1900.
Sau er der el Spring fremad i

liden paa smaa hundrcde Aar.
Da ligger her et lias, som tilho-
rer Kobbersmed Mads Peder-.
sen. Hiiset er ganske lille oa
allerede gaminelt. eftei^som det 1
Brandtaksationen for 1771 kun er
ass'iirerct for 30 Rdl. Kobbersme-
den var vlst ugift. I Skidet efler

Tid en af Bj-ens ansete Kob-
nicend. Rasmus S c h i ̂  t *
Han koble omkring 1775 dcR®
Has (og for Resteji ogsaa Nabo-
huset mod Vest, hvor den ned-
lagte Latinskole havde vaeret).
Nabohiisel ombyggede ban
Crunden. mcdens delte fik
at ligge hen.

I 1787 legtede Schiilers Dallci\
Else, Bycns dav;ercnde Organist
og Bedcmand Gct)rg T i- 1 d e-
rich Remlc. og Scliiflcr over-
lod de iiygifle dc to Ilase som
delvis lielaling af Dallercns
jModrencarv.

.'EgleskalK'l varede kun korl.
Remlc I'orlod llaslni og Embede
ganske brat, udcn at nogen vid-
stc. hvor han di'og lien. Xoglc
Aar efler Idev TEgtcskabel oplue-
vet ved Dom. saa Else knnde
gifte sig igcn. Huset her var da
allerede solgt-
Af den Riekke skiiiende Ejere.

som del liar haft siden. skal jeg
kun na2vnc ..Hesleskiei'cr" S fi
re ii Mauritzen. der kobte
det i 1802.

Hestcskiercren var i fidligci-e
Tid en af Amtct beskikket Per
son der kastrerede liingstc ,og
tindre Dvr (I). Ordb. Bd. 8 Sp.
66). altsaa en Slags Forlfiber for
Nutidens Dyrlregcr. ligesoiii Bad-
skjjerer og Broksnidere var roi
Ifiber for Kiriirger og Lteger. 1
en af Scliaiidorplis Romaner ta-
ler en af Pei'sonerne om -M-en
Maner at de iiu kalder en Heste-
sk£erei- eller Grisegilder for.,Dyr-
Imger" eller .,Vet'i'en?erer'-."

Slorsonit nok fandtes ved Ud-
graviiing af Kseldercn nu iSoiii-
mer en hel Del Dyi-cknogler.
som formodcnllig maa sUimmc
fra Hesteskierereiis Virksomhed.

I en Braiidtaksation fra den
Tid nsevnes. at Huset er paa 5
Fag og vender Gavleii mod Ga-
dcn. saint at Ejendomnien slr^k-
ker sig hell ud til „Moiise Gyde ',
hvor Grunden dog kun er 9 Al.
bred.

En senere Ejer er Skoniager
Soren Koi-iip. der i Ib-io
solgle Unset lil Guldsined Bia?

nicr. dci' slraks efter. i saniiiie
Aar, aniieiidede det til Bager
li a n s H e n r i k H, a r t m a nil.
Dermed koni del cndelig paa

faste Ilasnder. idet det altsaa bar
vierel i denne Sliegts Eje i godt
iH) Aar.

livcm der oprindelig bar op-
fort Bygnjiigcn. lader sig ikke af-
goro. ilcr er lavet om, bygget til

Bager H. M. Hartmann,

f. 1813, d. 1892.

og repaixjrel paa dea i det uen-
d'elige. saa der kaii var et Par
Fag af det oprindelige Bliidings-
vaerk IVa 17-Hundrederne tilbage,
men disse Rester bar antagelig
vieret lienved 200 Aai' garale og
noget af det aeldste i Byen.
Gamle Maler E. Hai'tmann har

1 sin Tid fortalt mig en Del om
Huset og Beboerne fi'a 1840 og
fremei'ter.

Huset var selvfolgelig deiigang
Biiidiiigsvserk og havde Sti'aatag.
Kobcs'uinmen slailde vmre 90
Rdl., men fandtes lovlig lifij.
Srelgcren gik da ind paa at sfette-
en ny Owrdel paa Huset, Iivilket
formodcnllig vil sige nye B^jasl-



ker og Tegltag, og saa skulcle
Prisen vaei-e 120 Rdl.
Der var dengang 1 D^r og 3

almindelige Fag Vinduer til Ga-
don. Oppe 1 Gavlen sad en Lem.
Derigennem kiinde Melstekkeive

De tre Bredre Rudoiph. EmU
og Peter Hartmann.

op paa Loftet. Dien over-
^te Etage blev forsl sal paa me-
get seneiie.

mei fia Kobonliavn, hvor han

Z Z'dZ h^vde a,-5forstellige Steder her o<t i
Udlandet og kom til Grenaa°ef-
ter et treaarigt Ophold i Ham-
borg og biev Svead Iios en Ba-
gerenke, der hed Madam Bage-
^n. Det var oprindelig ikkehans
Mening at slaa sig ned for be-
standig 1 denne lille, afsides By
men efter at ban havde aglet
Christine Christiansdatler Lober

Datter at cn Skovlober i Drain-
inelstrup, tog han i 1840 Bor^r-
skab her i Greiiaa, kobte Ejen-
dom og vokscdo fast iier.

Kringelen over BiUiksdorcn
hlammcr fra Aalborg. Mdm. Ba-
gesen havde haft den nvcd hertil,
og af heiule i'ik Ilarlmann den.
Folgelig maa den viere niindst
100 Aar gaminel.
Den Tjds Ariiejdsrorlinlcl ior

Bageix; var megel forskcllige; imi
Xntidens.

Oc fieste Folk lagdc dengang
selv deres Riigbfod. De kobl®
Mel paa Mollen. lagdc selv Dej-
gen og kom saa til Bagereii og
fik den bagt. Broclenc liragtes l"l
Bagcriet paa cn Fjiel. Den van til
at sscttc paa Skuldercn og havde
en Inclskecring jiaa Midten. saa-
Jedes at den ragede fi'em Iniade
ibrlil og baglii jiaa hvei' Side al
Halseii. naar man liar den. I Al-
mindeliglied stod der saa 2 Bend
foran og 2 bag.

Hvcrt Bred var forsynet med
et Mserke, der var presset ind i
Dejgen, t Eks. ved Hjxlp aP en
Nogle.
Denne Form foi' Rugbrodsbag-

ning var saa almindelig, at den
langt ovei'vejende Del af Knn'
derne lod bage saaledcs. Af sit
eget Rugbrod solgte Bageren
nseppe oen Ovnfuid cm Ugen.

Derimod la\''edes Sm'brod. bagt
af Rugsigtemel. som solgtes til en
Pris af 2 og 4 Sk. pr. Stk-

Eller der bagtes Beskbjter,
som solgtes til Nordmxndene.

Naar de norske Sklppere koi^
hertil med en Lad'ning Tr®?
de hasten fuld af Beskojter hjem.

Dejgen til dlsse var alminde
lig Rugbrodsdejg. Den formedesi
som til et 10 Punds, Rugbrod og

blcv saa skaaret i Skiver pan 2
a 3 'I"ominei-s Tykkelse. De bag
tes i Ovnen og blev derpaa flxk-
kct. omircnl som nu Tvebakker.

i etog lonedes saa cm Natten
lukket Rum over Ovnen.
Gamle Maler Ilarlmann.

var Bacct'ons xldsle Son,

der

bar

AIL solgtes natiiriigm ud af
Huset. Undtagelsesvis kunde det
ske. at en sxriig vel anskreven
Person kunde faa Lov at rontsere
sit Siirbrod paa Stedet.
Som f. Eks. Byfoged Aagaand,

der jjcede Ixngst nede paa Lille-
Gade. hvor nu ..Gi'enaa Folke-

31 IH

Lillegade ca. 1905.

forialt mig, at ban i sine Drenge-
aar ofte maatle ligge nede i Ba-
geriet mange Tiinei* onr Natlen
og vende Beskojtcrne, naar de
var tilslrxkkelig torre. Saa han
Ixngles ikk'O efter at se Slcippei'
Tonnescn fra Arendal i Norge.
der var deres Hovedaftager.

Efter Torri.ngen var Beskoj-
teriie ca. 1 Toniine tykke ogsten-
haardc. De kunde holde sig i
aarevis og maatte hlodesi op i
Vand, for de skulde spises.
Af Sigtemel bagtes „Skaani'og-

gei- til Skilrsbmg; de var noget
inindrc end Beskojteime.

tidcndc", og som var Ungkarl,
Naar han kom fra Retben og gik
hjem. lagde ban ofte Vcjen ind
i Hartinanns Butik. Der fik ban
et flxkket Surbrod med; Smor
Qt* Ost paa, et Glas Rodvin til
0° en Siiak med Bagerens Kone,
der passede Buitikken. Hartmann
selv havde som Regel travlt i Ba-
geviet. . _
Naar saa Byfogden spargte cm

Prisen, var Svaret 4 Sk. Det var
Surbrodets Pris. Resten af For-
txringeii var betalt med iEren af
Byfogdens Besog.
Det blev saa en staaende ne-

6



gel. al Aagaand. .aaar liaii gik.
lagdo sin 4 Sk. paa Disk-en mod
de Ord: ..Viers'goci. .Mclm. Ilart-
niiiiin. og Tak skal Dc ha'".

Eftcrhaandeii blcv det nalur-

ligvis Skik. at Bagernc og.saa be-
g>'ndto at l)age livodel)md. I'ur-
uden al saelge Ira Bulikkeii liav-
de do saa en .,Ivarvckonc", Ilaid-
maniis hed Mettc Prnjs og liavdu
el lille H'us over Idi' paa (iadeiis
niodsattc Side, soin Ilarlinann
liavde hjulpel lietidr lil. Il-m
gik rondl i By en. l)aade III pid-
vate og ind til Gieslgivernc nied
sin store flcttedc Spaankurv paa
^rmen og solgtc Wienerbrod.
Snegle o. s. v.

Hartmainn vai- en af Bycii.s
mere ansete Borgcre, var en Tid
i  Byraadet og I en Aaiaaokke
Fattigforslandcr; ioi* Roslcn lo'f

ban ikke i>ol i del orieiUlige lav,
men passode sin XaT'iig.

I smaa iialvhundrcdc Aai-dre^
den gamlo Bager sin Forrelning.
1. iMa j 188h ovci'lug .Soiinen U u-
doli)b Ilarlinann denne og
scnerc b^jendomnion.
Den gamic Bager dode i da-

nnar 1S92. 79 .\ar ganiniel: liaiis
Husirn var dod on Snc.s Aar i
b^orvej-en. Me.sl kendl af Bonieiie
var den nddsle Son. bhiiil Ilarl
inann. .,Maieix;n". dci" node fnr
en hajv Sues Aar sidcn. bbi Dal-
Icr vai* giit ni-ed aidode Kob-
niand ctg Bankdirekloi* A. Sn-
rcnsen.

Nn ejes Bagcriel af en ilai't-
mann i Iklic (iencralioii. iten-
rik 11 a rim a nn. der liar gen-

del gamie hisloriske
Bagcri og forlsadler 'I'radilioiicn.

Co gamk Dokum enter
fra

„Dauws Hnnotationer

om 6rcnaa^'

Hf

Carl Svenstrup

»
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1 Dauws Lialigcre oiul-ille (Jp-
tegiiL^scr riiides 1>1. a. U) gaiult.'
Dokamenler. som har en svag
Forbindelse mcd roranslaaende
ArLikelb Indlodiiing.

Det ene er cii Ai'skriil af
Gavcbrevet —oiler snarere Mage-
skiftebrevet —, livoi-ved HekLor
Raaballe skserikede Laliiiskolen
et Skolebus paa Lillegade.

Del andet er et Gaveijnev fra
Chrislen Scheel paa Sosti'uj) (del
nuvaermde Benzon), som lilliffe
var Ejer af Gl. jfislrap m ni
pa 200 Rdl. til Hjuilp Lil faltige
batmskoledrenges Ophold
Kinder. °

De afskrives her med Nulids
Bogstavmng, nien iovi-igt nied
Babpoidclse af DaUdens Sprorr
og Vendinger. ' C S °

Gavebrev paa et Skolehus til
Grenaa latinske Skole.

Vi etlierekrevne H,-. Joi-gaa
Sei-ensen Bagge, SogneprjEst iGrenaa, Peder Pedersen. Bora-
mester i Gi-anaa, Jens Christen-

Povel Simonsen og Steplnen
Olteen, RaadmEend, og Christen
Michelsen^^ Byfoged, kendes orj
for alle vilterliggor, at vi i DaS
haver vasret over et venligMaf^c-
Skifle og Forligelse-Maal med
h^ederlig og vellaii-de Mand. Ras

mus Michel son. Lalinske
Skolemcsler hei* i Grenaa. aiilan-
gende den Jord og Ejendoni.
som Haniiem lUhorci'. liggcndes
nscsL oslen op Lil Salig Niels (hiri-
sl-cn.sen Brogis Gaard-Stcd og
Ejcndom og' na^sl vcslen o]) ih
hans egeii Have paa den I i-
den Gatlc. og ska! rorl)livc lil
Latinske Skole cvindelig. Samnic
Ejendom er la.ngs Gaden i 0isl—^
Vest 23i/i Al. lang. i veslre Side i
Syd—Nord 29 Al., i nordre Ende
221/2 Al. og i oslre Side 29 Al.

Derimod ska! Rasmus Michcl-
son have, nyde og .beholde lil
evindelig Ejcindom. for et .rulci-
kommcn ko'bt Kob! en Ejcndoni,
liggendes 0sler i ' B v e o
paa den o s t r e G a d e. som i
forrige Tider haver vicrel ,i"or-
bygt og holdt Latinske Sko
le, saadan som nu forciiinden 0%
liggendes naesl 0stcr op ,Lil Bet
Gaard-Sted og Ejendom. som
1 r £e s t e g a a r d e n i forrige 1 i**dp var byggel paa og siden blev
aibraindl, og nycsl Vesten op til
Michel Andeivson Malinoes Ejen
dom, saadan som den ,nu forei'an-
der er. Bredden ved .Gaden i
D'Sl—Vest er 22 Al.. i Ltengden i

61 Al. i nordre Encleld3/i Al. og i ostre Side 67 Al,
'Ut saminen maalt med jydske

.A.Ien. Og lover vi foreskrevnc
Maend paa KirkeJis og Skolens
Vegne at hiemie og fiildkomme-
lig lilstaa fornasvnie Rasmns Mi-
chelson,
og hans
dom for
Tiltale i
lover jeg,

02

Latinske Skolemestcr.
Arvinger samme Ejen-
alle og enhvei' Mands
alle Maader. Deidmod
Rasm'us Michelson, for

mig og mine Arvinger fuidkom-
melig at hiemie samme min Ejen
dom at f o r h 1 i V G 11 n d e )*
K Ir k e n til e in L a t i n s k S k o-
1 e evindelig.

Og lover vi paa begge Sidei'
for samme Mage-Skirte at holde
hver andre i aile Maader ska-
deslos. Til Vittcrlighed, at saa i
Sandhed er. som foreskrevet
staar, og i alle Maadei* ubrodelig
Itoldes skal, da liar vi foreskrev-
ne Maend hos Rasmus Michei-
Sfin vores Ha^nder undertegnet.

Datum Greenaae d. 14. Mav
Ao 1664.

Rasmnis Michelson RaabaEe,
m. m. p. p.

.forgen Somnson Bagge.
Peder Pedersen. Steffen Olleszen.

eg. hand. eg hand.
.fens Chrisbeins'en.

eg. hand.
Povel Simon.sen.

eg.

Ohristen Michelson.
Bghand.

Gavebrev fra Christen Scheel
Jorgensen til Sostrup til Grenaa
Latinske Skoles Disciples Under
sold paa 200 enkende Rixdaler

in Specie.
.Teg, Christten Schiell

.Tiirgensen lil Suosti'up kien-
des og gor hermed for alle vit-

lerligl, foi* mig og mine Arvinger,
eftersom min hierte ksere og nu
salige Moder, „Erlig og Velbyr-
dig Fru Jytte Bnoch, SaJig Hr.
.liirgen Schlells til Suostriip", ha
ver af et gudeligt og kristeligt
Forsaet lil Guds Navns iEres For-
fremmelse givet og Tundei'et evin-
deligen til fatlige Skole-boans
Hjaelp og Undervisning, til deres
Skolegang udi den Latinske Skole
udi Grenaa „Thou Hundnede en-
chende Rixdaler in specie".

Saa haver jeg samme min
ksere og nu salige Modei's Loftc
efterkommet, og bemelole Penge
lil hsederlig og relXserde Mand,
Hr. Sejer Rasmussen, Sognepra^st
1 Grenaa, samt Borgmester og
Raad sammesleds overleveiet,
after deres derpaa udgivne Be-
vis's Indhold. Hvilke bemeldte
200 enkende Rdl skal ssettes her
udi Jylland hos godt og visse
Folk og lade dem' til' evig Tid
paa Rente blive bestaaende, og
skal deraf aarlig giv>es lil Rente
af hver Hundrede 6 Rdl. in spe
cie, som' gor tilhobe af foi-naevnte
200 Rdl om' Aaret 12 Rdl in
specie. Og skal der af samme
Folk, som fornajvnte 200 Rdl.
hliver udsat til, tages nojagtig
Pant eller visse og vedierhaeftige
Folk til ForlOvenc, og for Ren-
ten deraf skal aarlig indkobes
Vadmel eller gix)ft Klsede, hvil-
ket skal udibyties til nogen af de
seldste i Skolen. [Endvidere] Laer-
red til Skjorler, Sko og Strom-
per, som ' Sognepi*aeslen med
Borgmester og Raad, som mi er,
eller som herefber kommendes
vorder, skal udbytbe til forbe-
rorte Personer inden Alle Hel-
gens Aflen — eller Juleartendiei*-
nsest efler i det seaeste, og til
ingen andien det uddele, end dem;

11
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som CP j-Kil fiiUig og ingeii Iljaclp
kan have hos sine Fortcldre og
Yctiner, lilmed ogsaa soin nogen
Tid Hang, vsere sig loellci'IreAar.
haver frckventeret sanime Grenaa

Skoie, og god Forhaabniiig cr
om, at i Fremtidien kan betjeno
Cuds Kirkc og Skoler. Og skal
Sogneprieslen med Borgmcslerog
Raad vsere forpligtet hvert Aar at
ibrskari'e mig clier mine Arvinger
en riglig Foi-legnelse, hvorledes
og lil hvad Personei* samme Pen-
go 'er iidbyt. Og d_ei\som saa skul-
de ske (det Gad naadig forbyde),
at bemeldto Sogneprsest, Borg-
mesler og Raad, som nu ei- ellcr
ci'berkommendes vorder, , heradi
nogcn Fbrsommelse lajgger,, at
samme Penge ikke bliver aarli-
gcn lil bestemte Tid anvendt lil
forcskTicvne Brag, da skal jeg og
mine Arviiiiger pialdmagt* hav(?
samme forbemeiate Kapital 200
Rdl. in specie med den forsomlc
Rente deraf til os igen at an-
namme^ og detn igen give til

hvilkcn SkoIe her adi .Tylland.
OS selv lysler. og foimcOvntcSog-
nepraist og Borgmeslcr og Raad,
som na cr ellcr crierkommeiules
vordci'. at er^lallc Fommvale Tat-
lige Skoleborn adi Gi'cana Skole,
hvad Skade de dernvcr kan lide.
Og findes af dcJinc Faiidats Lven-
de Kopicr. den one adiSuoslrap
Brev-Kislen, og dea andeii
Sogncpracslens saavelsom
m ester

adi

Boi-g-

og Raads eget Gemnie.
At saa ahrodelig holdes og oF-

■erkommes skal, ^havcr jeghcengt
mil Zignet her neden foi' ogmotl
cgen Haiand anderskrevel On
veniig ombedet min krere Fa;-
ders Broderson. .,Erlig og Vel-
byrdige Mand. Chrislen SchieU
Albretson til Holbcchgaard'', nicd
mig til Vitterlighicd , a.t 'Foi*segle
og anderskrivie.

d. 20.Datunt [GL] Estrap,
Janaarii, Ao 1C41.

Christen Schiell Jorgenson.
Christen Schiell Alhretsoh.

■  'ar

Den gamie Borgmestergaard
i Grenaa og dens Beboere.

Af CARL SVENSTRUP, Grenaa.

m

Grenaa Folkclidcndc"s BoglrykUcri.
"  1927.
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Den, (Ut cn Solski'ise;termic!d.ig
((111 Soiiiiiu'rcii koininer in 1 i Gienn i
Ira Vc.slsidcii o;4 drcje.- oii a l
-iadc. kan ikke uiidgaa. livis li '
cllrrs har I dl Sans lo;- sligt. al lolc
sig slarkt tillall al' dot Ivobdadinlc-
rior. soin dcr moilor bans 0,:e

l-iskcliandicr llc-nriksens inors'm-
inc. lillc llns paa Trekanlen. h^or
Vejcii drcjer af, Dirrklor Kroglis lilU
llavcsUimi). liryggrricls Facade mj
l.ilk-gadc- Ncdcrstncdcs Hiiidings-
varkshnsc, og sidst, men ikkc
inindst, d(m l-.icndoin, bvorom lier
skal lorUrllcs, den dcjiigc,
Ilindingsv;crksbygaiiig paa

om 111 Vcstbanen. soin nn eje> .
C.rcnaa Kolkclidende.

Dot cr en af Hyens a'ldste
kU-l .Icii er oplflrt oinknng l-6> af
davaa-cnde liirkedonuner oj! byskii-
vtr I'cdcr Hay. Del cr lilHgr cn .1
dc r.vgningcr- bvis lieboere gennem
: dL™. . nrkc ringe Grad har v.r

.  td al pnrgr H.vens L,v og ho
dens kcndlc Ansiglei. Det

dcnl Gnard. bvis Histonc her x
Korlhcd skal forhTllcs.

O.nkring 17f:8, da den h>ggcdrs.
randlo,s i Grenaa lall
ninger. hvoraf dc 87 var G-.ai U o„
Hcslcn IIIKSC Kjendonimcne l a "1
saa gc„ncn,gaacnde haft
Ornndc. der 1 Ilovedragen laa hen
sun. Haver, tildels ogsaa
Giuirdspladser. ,
.Saakdcs har .let hnidlertnl U-e

. .cr,.t TilhcKlcl her. idet «
n.cd dens Ha. e Hgger paa ikke ni.n
dre end 4 sammenkoble C.rnnd

iiK'd

Ul

scs Ejcrforhold kan fore; tpbage lil
Tidcn omkring 175!).

Vcd den lid laa.
1) vestkgsl el llle Ilu- Hole Fn-

cadcn (til (hiden) var O'/i A1-. deri
indbcfalicl Indkorscl. Dyb:len ul til
Vejcn mod Nord var -11 .-M-
Pel cjedes fra 171)7 al cn Vrever

Sorcn ilasnnissen Qvist hvis Luke,
Karen DanielsdaUcr. i 1712 solgle
del til Smincn Rasmus Sorcnsen
Qvist. dcr var Skoniagcr, men allige-
vel bena'vnles „Ra.smus Vjevcr , dog
al Srclgcrindcn liclioldt Bolig den for
1 ivstid. Rasmus ■A^a?ver har sikke t
bebokU Unset, indtil det .solgtes Ul
Hirkcdoinnier Bay. men he paa fii>
des ingcn tingkrste Papirer, saaAars-
tallcl kan ikke angives bestemt. Del
bar vjcret cRer 1761 og for I7r8

0) Dermvst laa cn Gaard, soni li'-
horte cn Rasmus Nielsen >roller.
Gaardcn havde Bygning baade lil
Lillcgadc og „Nordcn til den gamlc
Grofi'. Has. iMollcr solgte den 1 1761
til Birkcdommcrcn for 20) Rdl. kor
dcnnc Sum kiinde man i de Tidcr
kobc en ganskc betydelig Fjendom.

:t) Ost for Gaarden og sammeu-
byagel med denne laa et 6 l ags Hiis.
Det bar riixieligvis vmret Besten af
cn i Skallelislen for 1757 nxvnl
..Sorcn Ginderups Gaard", som et
Par Aar senerc var bleven solgt lil
Jens Peclersen Iloy. der var Kob-
mand her i Byen og ejede en storrc
Gaard paa Storegadc (nuv, Nr 36).
som senerc kobte og opbyggede
..Bine Imnds Gaard' paa Lillegadc.
og som udlcjede det lille Slykke Hus
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Den gamle Borgmestergaard omkr. 1910 i Vinterdragt.
Iier. Fra hans Dodsljo '„Sln-vl,oe ̂

Fjendommeii solgl til Hav oflrr
1/fit. men tingUpst Skodc fintlas ikkc.
4) (istligst (tddcls hvm- iiu

i  .Do gamles Iljcm") laa endnu el
Ille Iliis, Dct nivvnes iidtiykkelig. al

vpri"' og nt Bin,ling,.
(I'c g i' ^
•rtivi ni''", "■ "''™
l ld le' T!- I "''''i"-J- nmdingsvm-ksluFe. Sidstiifflv,!-
r  ̂ °g IR \l•lead,, td Gaden. og firumlcn liav.Ie

"d 11 Vejen 'allsaaJ arkcdsga.Ic) paa 70 AI. Jlet havde
lilliorl den rorna.vnte liasnnm S, -en-
son Qv.sf, vai- at dcnno solgl til Mi
ehcl Pedei-sen Toft og af I.ans Fnke
Mnrcn Jc-nsdattc-.- I.T,gk j ,75^
•lorgcn Laurscii P>alsclio for cn Kr
bosun, af -16 Rdl, 2 Mk, Ogsaa dette
kohtc Ray. n,cn .\ai-stallel kan ikke
Dcstcmt opgives.

Efter (Ictte orienterendi.- Ovorblik
over Iivorlcdcs ,U't Slykia; af I ilia-
gadc, Iivorpaa iiu ,/;r. I nlkelidende"

lif^gci'. saa ud for cl I'ar Aarlniii Ire-
der lili)age, og livciii der cjedv del,
lor del hicv sainlct og ombyggct. vi!
vi Ueiike os iieiisal lil

Aaret 1764.
N'leviUu Aar d. 9. Jaiiuar fik BirKe-

doimnci- og Byskriver I'cdcr Bay
soin iiiL'vnt Skodc af Ba-.iniis iMid'er
Piia ..mill tjlhoi-eiidi.' og iborude
Eaard -allsaa den sloisle < ig niidler-
slo aj Eiei.doinmene;, (iruiid, llaiige-
M;ed og Uiliggeiule iidcn l-;iciuloni,
nordeiil.aden t.i dcii gamle (iroft, alt
|)e iggcndo i nordre Side al dcii saa-
^•ddidi- liden (lade, luesl ViOsten og
'■^yggcl i; i-ag Huu.s. Sal, .Jens li0>s
•  Ivrvboe lilboreiKle, og umsten .lor-
f^cn Ear.seiis llnus og Ilaiigesbed,
JiiinU ladl osfen for Skoemager Bas-
auis Sorenseii Qvisles llnus og eyen-
<-oin all eller de gainle Skioder.s b'or-
niedolse^ ^oin benned folger. . ."
^ ian maa crindrc, at dct var i Bvand-
a-ssuranccns allcrforslc- Dago, og de

"-sle 1-olk vcdlilcv konge eudun al

aiigi\e (leres Oaarde ved al mvvue,
In em <k- var Xaboer Id. saaledes
-som <iel var S.ed og Skik og nod\'eii-
<ligl t'ra de ;eklsb' Tidcr.

Ktiliesimimeii \'ar LOU Bdl.
leorl eili-r maa s la Birkedomme-

ren liave kobl <le ovr.gc smaa Iluse,
ludbrndl del liele og ladel opfore
<ieii smnkke Bii:d'ngsva'rk-sg.iard. Inis
forhm. 014 s di'I'N'gniiiger cndiiu staar.

Drn bar slaai t f erd g senc t 1769.
X';e\ 111.' Aar iiddoder ncml ig Bay en
f'anl. ol)i :gal on 11! l-'orpagb ron l»:ia
l lis'-t !. Sr .lens 01 ca. paa 60) Bdk
'nor! I 'aid i m"n ibocnd.- og af
live ojibN'ide Baai'd me I dcri 1 lio-
'■''ikIc I .adi.'ga: rd. bci ggeade paa den

Bailes nordre Side og nndi r
Brmal bm-^. No 87. 8S og SO laxeril
og assm'eril for I.aDD Bdl., sniiil Iveii-
de samiiorende Hanger, den cue V:e-
i^leii (laanliu. imeilcm Hans Bod-
kers og Baarden, og den andcn O-Aba',
iini'llnn (iaa'*deii og.lems Ea.'vcyics ...
Baariii-n \ar paa 67 Bag-

Hen Maml. som allsaa nn flylte'Ie
Hid i den iiyoprorle, snuikke Gaard,
var

Peder Day.
Han var fodl i Omim Pneslcgaard

'Bju-re Herrcd. d. 10 Decbr. 1710-
Oni bans lorste Uddannelse og tidli-
geiH' Piv veil jeg inlet ud over, at
dan alleiede on Del Aar for havde
v;erel Birkedommcr BI llosenholm
<»g Vosnesgaards IPrker. et Embe-
de. som ban bcIiolcU ogsaa her 1
Breiiaa. 13. Get I7j8 var hmi bleven
ndna vnl tl ,.Kongl. Maysls. Hyo Skt i-
ver i (Irceiiaae og llerrits Skriver 1
^orl•e Hcrrjl".

Som de allerl'lesto af Byens Bor-
gei'e drcN' ban foriiden sit Erabedc
el ikke nbctydeligt Landbrng. ban
havde i del niindste HI Tdr. S;ede-
land fonideii — som de ovrige —
Aflgang til Ficdrift i Kfcrct.

Samme Aai" som Bay -Crhververle
den forslc af de 4 EJendomnie i
Brenaa, havde han ved Auction 1

Veggerslev i afg. Madame .ViiherU
Hodsbo kobl Veggcrslcv og Vi'-ler. 0
Kirker iiied lilliggcnde .lorder samt
Harlkorii-. Konge- og Q\arg-Ticnde,
all saahdes s.nn luin liavdc arvet
tiel iflcr s'n Bader. Provsl Rnse i
Veggerslev. Kohc.summcn for 1 eg e
Kirker o; he'c llerl ghcdcn v.ir liKO
Pill,, en Sum. soni Birkedomm.Ten
(log sehfolgelig maalle laanc nv d
Pant i Kirker og RcUigiicder.

Pav \:ir g fl 2 Bange. Hans forslc
llnsirn var .Hie HarsleF. S nn Ind-
skrifleii ran Bays liravpl idc mc.lde-
W\\ havde de Smincr og 3 Detre,
men Soimernc dnde i cn ung Alder,
og kuii do 3 Holre ovcrlcve.lc For-
a4drenc. I Oravskr ficn siges det
sinagfnidl i inn Tids blomslrcnde
SUI al bun var ct .,frugtbart Viin-
I viv v«l hans Huus, en yndig Mo-
(ler lil o. s. V- '

Hans aiideii Hnslm var Anellol-t.
fodl 12.-12- 1716 i Mollcriip paa
Mors pe hokll Bryllup i 1761, og
del var allsaa hen Ic, ined hvem han
tlrog ind i den nyopforle Gaard.

I-onidiMi Porneiie af forslc /Egtc-
skah havde de i Hiiscl Iios s^g Syo-
aercn WiHads Hoist, en iigift-^ hdt
svaeel'g Person, som h-alp Birlce-
dommereii i hans Embcdsforrelnin-
eer ved a I skrive. hvad der fore-
faklt, saa vidt bans Helbrcd tdlod,
hvilkct frcingaar af en tng^sesj K'on-
Irakt limcllcm dem i Anledning af
en Arvesag.

Iliislrnen dodo 14.—10 1//9- Be-
.ravclsen maa illg. Kirkcbogeii have
slaael her. men Kisten blev nedsat
i Villcrso Kirkc. af hvilkcn hendes
Mand — som for n^evnt — varEjer

Af de 3 Dolre blev den one giit
nied Clonsnint oiis-Controlloi
•raard i Brenaa. som kort foi'
hicven Enkeimuid- Den andeii blev
r^ift mcd Provsl og Sognepra3st So-
rcn Kheslrup i 0 og V. Ailing Den
treclie, Jfr. Catlirlne Elisabet, var
ugift.



Birkocloinmcr Bay dode 1.—10.
1787, men allerede i 17fO liavde ban
frasagl sig sil Embede.

Ligcsom Hustriieiis Lig ncdsattes
ogsaa Iiaiis i Villeno Kirkc. Deies
Kistcpladcr findos cndnii den Dag i
Dag o.pliangte ved IiidganL,s;ioren. t.l
Kirkcn, og da dcres bele h0jstemU-
og salvelsesl'uldc Sprog er el belt

lillc Slykke Kulhirhisloric fra bin
Tid. hidsattes de iicr i ordret Af-

skrlft.

Fru Bays (Iravskril't lyder:
,,Lad OS Gild saa kiendo at tx-lle

vorc Dage, al vi bekommc Viisdom
1 Hlertct. Vend o:n Ilerre, bvoriamge
ska! del varc og lad del angrc Dig
og Dine Tienere. Psal. 90. 12—13.

Saadan Bon erindrc vort llie. te ve 1

dcnne Kjstc, der bevarer den afsia-
ledc jordiske Deel af dcsi 1 Live Ycl-
a?dlc og ll0;forneinmc Malronc

A n e H ols t

En srer Clsket vairdig .Egte-l\xlie
af den Vclccdlc og Velvise

Herr Feder Bay.
Birkedoininer lil Boscnholm og
Vosnesgaai-ds Birker, iiye-Skriver
i Circnaae, Uerreds Skrivee i Xo.ix-
Ilerred saml Eier af Veggcrslev-Vi'-
lerso Kirkcr.

Hendes Indgang i delte u L I.iv
vetl den naturljge i-odscl siceede 1
Moilerup paa Mors den 12. Decem
ber 1716.

Hendes Udgaiig af delte 11 etbedre
Liv ved den naturlige Dod der fur-
aarsagedes af den bedroveljgc g a' ,
seronde Blodgang skeede i Gnnaae
d. 0, Oetb. 1779 efter at Hun havde
virrel s.n Mand og Hints en Martha
1  1.) Aar, sin eneste Broder en tro-
fast Systcr og fuldende sin Leve-Tid
-som varede (53 Aar inindre 2 Maane-
der 6 Dage.

Toenk Menncske, som Itescr delte
At delte Liv or el del rette '
Xej. undel Liv er os lieslemt
Os del bestandig er i Vent'

Lad (B'Ur da dil Siiul intagi-
\[ lesii Naadi- Dig inaa snuige

.''.aa naar Lu L'v»t misli-r linr

Del santie L v Du ny.ier der.

Birktdommereiis i.ira\skril'i lyder
.,Gen. 17, v. 9.

d. v s. 1. Moscb. C. .S.)

Faa og unde luir niit Livs Dage
v:eret, saaledes kom 130 forljigaiignc
Aars Liv en .laiob for saa korl soin

Intel ()g i Ligniiig nud Lvigliedcii
kommer <lel hengsle Liv ncppo i
Iraglniiig som Oicbliklie og virkelig
'I'livaTelse.

Besiiul delte Dodelige, som Oer
skiier el tiisyneladende henge besia-
lel Sli>\' al'den i rdodeligbeds Ilaab
Ilensovede

VeUulie og Veivise nil Salig»'

B ed er 15 ay
Kongl. Maj sts Birkc-Domnier ti! B"-

senliolm og Vosncsgaards l irke",
Bye-.Skriver i Grcnaae og Herre Is-

Skriver i N'oi re l lericd,
som hegyndle sit Liv i Onim Fr.e-
fsteg:iartl [ Bjerge Ilirrid diMi 10 lle-
icinher 17i(), jirove.Ic j)ageiiC< Vce
og \ci skill de loranderi ge Kaar i a'l'
i  sue 2ele < tirisl-, rl'g • .l£gle ka! e ,
<lel I'or^le med den Vekcdle D.uM-
rede. iorla iigst til l.inLcn lucmka-
<lede sal.ge Madame Ane l lar.ef. s .m
var ham ct iiMglbart Viiii-'l'iM' v d
bails lliius. en yr.dig Mo 1 r lil •>
homier og 3 Dnllre, af bviike de sli,".
en licrkomst vierdigc Doltre. allene
lever og urc^ vbd at besorge deres
^ai ge Fader en .'^■tands-messig lor.'c-
'■ai'd Sardek's bar den Dydivdle
;b>mlr. Ingei- Sophie udimerket s'g
' detle (iodc og (ind Veibebagel ge at
vederliggc I oraddiene ITim.S,!.—

Hel aiidet nied Dydadle og Dyd-
Sii-edc Madame Ane ilolsl, der lige-
cdes lorlicn er intagen til den sa-

bge Fvighcd.
I'ulendi ved eii sliligDod iC.reiiaae

den L October 1787. — 71 Aar 9
Maaneder 8 Dane.

I-arvol Hr. Doinnu-r Du mi slaar
l-'or Hoist lid all Yerdens Donimer
Vort O'e skuer. al Du faar
Den mUleDom Ve Du som kom ucr
Meil ve! udrelled I rovc-Sag.
;-om k elides, Itor ved N:agt at s a ule.
Tak lestiin Din. Lev saa i Fag
Og cvig vel i .Fi cns Lande."

Bavs Arv nger behokU tk ardcn i
nogU" Aar ellcr Ssigc.-faderens F0d.
lorsi i 17.12 :olgle <b' de.i bl To d-
insp.-klor Gade I Kobel var desimea
indherallel el lilie Bus paa 7 bag,
som l.ia paa II>rnel. livor iiu ,,Be
gamles ir.,cnT ligger. og so.n a tsi.a
Bay maa have kobl i Forvcjeii
del scs ikko hvornanr.

.  .Men nu koimner vi til del inierke-
ligc. Cnardcn var sU.d g b:andforsik-
ret for 1100 Bdl. med sine o/ l ag
Bvgninger. men Kobesunimea anio-
res I I 3(;0 Bdl. ( ) Om de.i ei fe
lavl aiirorl i Ski del for al
Del af Slempclargilleii. skal jeg i' ̂
kiinne afgere Men <la Kober-us .
Brioritelslaan er paa 3<.0 Bdl og i-
lor at faa en 2dcn I'rioritct pai 2
Bdl . desiKlen yderlguv maa paiu-
salle s'l Indbc), saa kiuulc det J
sla rki lyde paa, at
kelig bar viercl so'gt for 30 ;
.Maaske er del ogsaa for om mu
al fa 1 en liojere Fr.s, at Aivi g
venleilo adsk 11 ge Aar ,
sa-lge. Del kiindc her iircvnes, ^
af Birkedommeren i 1764 "
Bdl. kobic Veggersiev og Vi ^
Kirkor med Tiendercl o. s a -
vingeriic i 1785 .solgtes li ^
rensen Gissel for 2060 Ildl. Var
(iaarden gaael nedad i T.„,,ne
havde til Gcnga^ld altsaa Kirkein
foiTentct sia godt.

Den nyc Kobcr aT Gaarden va
Lieulnant, Told- og Consunitions

Inspecleur

Caesar Laesar Gade.
Ha,, var fodl 1750, havde VLcret

ToldkoiitroIIor j Assens og kom Iier-
t;l just 1 1/92. Han var gift med
ICl sabcl Krog og havde 1 .Fglcsl ab
mod bcnde 6 i:0rn. roldinspektor
Bade dode i en ret uiig Alder i 18Cf7.
i Kirkcbogen t.lfojei: „• ode ineg t
piuciseligt o;n Morgencii ti. 12. Oct.".
Ilaii dode dog ikke i Gaarden her.
\llercde flere Aar for havde ban
kobl en Ejcndom paa Storegade
hvor mi Kobinaiul Bagers Gaard': og

var flvitct derom. Hans Enke Over-
lJvc<le'bain eti Del Aar; bun kobte
o-/ bclioedc en Ganrd paa Torvel
under Kastan'.etncernc (hvor nu
Givstgiver Andersen.s Ejendom 1 g-
ger)-

Gaarden her paa L Ilcgade, hvor-
om Talen cr, solgte Gade altsaa i
1798 1 1 Landinspeklor ICrey. Kobe-
summeu var nu 7()0 Rcil. og nogle
v=debvgningor maa va^re nedbiiidt,
saasom der kun ailfores 42 l ag IIus.

Landinspektor Knud Krey.
fodt 1757, havde beet her i Greuaaadskillige Aar for. Del foreko^mer

•.T ot ie" bar set i et Skode, at
o'pnmTdig havue ejet cn af 0,..-

c„,i,en-s C,aa.-dc, jeg liar gleml hvil-
kcn me., i hvert Fald n.rv..e.. ha.iadslcilligee Aar for iom La..dm,pek.
lor bl. a, ved de store i:dstyl;n.nge..
■if Tliostnipgaards Jorder. llan vnr
'Kaptai.. og blev under Kr,ge.ie i
.\arl..mdredels Begyiide.se Compagni
Chef for 0.1 Balaillo.i at det Iste
iidslec I,ai.dcv.Tr.isregment. Et af
"a..d;..spoktor Kreys Vmrker er det

Grenaa-Itykort tra 1799, som bmnger
nooe paa Borgmesterkontoret, og
so... ban „[orFattedC i Forening med
Landinspektor F. N. Berg.

K.i..d Krey var gift med den 11
Aar midre Ane Mai-gretbe, fodt Ler-
che, son. dog
Aar Krey sciv dode 4. Juni 1820.
Of/ samt:dig solgtes Gaarden lil By-
0° Herredsfoged Aagaard.



Jacob Aagaard,
f. "l,, 1777 — d. '7,1 1852,

som cr den af samtl gc Grcnaa Ry-
fogdcT, som har suldc-l i F.mbcde
bongst, ncmlig i samfuldc 51) Aar,
og Kom vislnok lilligc I'ar vaTct <.'en
mcst populare al" clem allc. var f0('t
12. Septemher 1777.

llaii hicv ex. ,,ur, mcd KaraKtir
J)ckvem- i 1798, og eflcr Rylbgcd
N- L. Rchrs Enlledigdse i 18(.2 x d-
mcvnles Aagaard tl bans Efterfo^-
ger.

Med Emhedel var tjlgc forl.imdcl
1 oslincslercmbedcd, men dvtle I d
Aagaard dog paa sit Ansvar be, grge

f'x- jur, scnerc Kobmaiid paa
lorvet. Rasmus Moller. som for R -
slen en Tid ellcr fik fast Konslilu-
tion som I'oslmeder .;g belioldt den-
ne Slillng til do Pod, hvorpaa ha; s
I-mke overlog Rc-dJlngen. indtil de
lo Embeder adskjltes 1.. Jan I8*n
og Kobmaj.d S, Selmiidl xi Imevnics
I'l I'oslme.dei-, .leg kaix tillbjc. at
-Moiler og .\agaard v;;r personligc
\eiiner, og al en af Afoilers yag { .
.'■ionner b'ev opkaidt efler Ry.bgden
og kom t i id imdde .Jacob .\agaard
-Moiler Del var dcii senerc saa kcnd-

te .\rvl:iger 11 I'orrx tn'ng( n [ aa Tor-
\ el.

ll\'l'og<Ieii ii;i\dc dengaii'' en ser-
<!eUs helydelig liidllvdclse i li\en.
Del- viir iiilel egenirgt Ryraad, nnn
1  ..clgei-Kle I'orgi'ia". soni ink
viilgles id" Rorger.skiibel. men Inis
N'alg skuldi- iippi'obei-es af Ryfogden.
og Iivis -Vidid for UcslcM i 18 9 b'ev
m<!s;d ( 1 2. Del var allsia kiin eii
gaiiske s\ ;ig | "or!ol)i'r for de • cm rc
l'f)rg<'ri-epr;esei t;iider og de t ndmi
seiiere l yraiul .

Ned giinske sari ge l.ej gl edrr. f.
i-.l<s. \o. | l-nrandr ngen i '801 an-
gaaende Dr.i sni iiga-elliglic Icn i l"a 1-
lesk.-erel epcr i 1S:0 V( (1 .Markjor-
xlei-nes ( dskidn'iig, siiinmeidi l llis
d«)g lu'lc rorgcrsladiel pmi Raa Ix.-
sel lii snminen me<l ..de e'igerclc"
al iidlide sig om Sagernc.

.NaLUiard .sk ii.lres som im xidm.er-
l<x't Dominerj som iiu-d en overlegeii
Iio. en j.ivn, siiixd Sans og el go. t
IlLimor [ia\de en ndinarkcl Evne tl
al iorl 'ge <le slrdleiKlc Raider. Cg
iiaar del kom td Doni. saa for.'-tod
ban id komme Rctbi rd gh.-dcn saa
liar, at jeg bar ladet iirg foidmlle,
al lian 1 ^in 5l!;tarige l-nnbedsj cr'o !e
aldr.g lik e.i Dom miderkuxdl vid
liojirc Instanser.

Aiig;iiir<l \-iir en ivr'g .I.i ger. {!c.:-
maaske <Ien ci.e.dx' af Bycn;

1 lonondores. som gav sig af med
den .Apnrl. Vcd .\iikt( iicn pa;i

i Midlen af 20orne havdc ban
l^old adsk.llg. ovenirdcnllig fine (^c-
vai-ei-^ snin luiii Sidle stor Pris ])aii.

id (id- deiigang ikke i
■'■yiiaa var nogei. dor lied .faglret,

li skod. hvnr do liavdc LysL
llyens Drenge dcr kcndle liyf ig-

<  Lyst tl .laglcn, lag le sig cftcr,
aaai do opdagcde en Hare xidc paa

<'ini;ggciide Marker, da al gaa
Og xiiulerrelte Aagaard dcrom.

/  aUid en Ducoi*. .Saa bankcde
'••I I'^onlordoren. „IIva(lspiirgte !• uldrnfcgllgcn. „Ta!e

'am

med !'orgmo.-lercn"'. ,jl[vad vil I da
liam?" ..In. del- ddder to Uarcr udc
])aa Selioiiliyes Nfark"

Saa FiilLte Aageani mod Drengeiie,
og f,k Iiiiii Ilarcrne. siia bar Dren
geiie <Ieiii h.'cn for Iiani og fik til
(b ngield Kiisk.t d'er 1 ommer t
med .l-.liler el'cr P;erer fra den stmc
Have,

bra iiiHleii Kilde bar ,ic2 crfaret.
:d en sail kendl Personrgb.cd ?om
lll ieher. der jo < gsaa var en v:cld g
■la g. r. bar v;erel Angaards fnesl licr.

Ilvfcged .\; g-nu-d var ng fl I : <•"
skid'ige' Aar var bans llusbe-tyier-
inde l-'rxi .Nnne Kleltrup Ri''
el'ler Knbmand Him-^ Ri'olc. 7' '"
Viir <lnd 1821. og sxU^'i r'ler t rix
la ig AaiTiX'kke. ja I'ge til Aagaai-S
Dod, en Afdm. Lmid.

Men for lloslcix var .Nngaanl en
ndpi-:egel solskabclig Natm
I.ysl til Livol, Og Gron.m yw
xUmgang en .snare lilln og saaicsi
Ry. Siia R\'foge<len fixrelog niaiif;,
og lange Rej^cr til llovcd.'ilanem
mes! for s'n Eornojelscs .
bans I-'ravamclse var i ni:ing>- - ■'
bans belroedo Fxildmrgfg Jen<.e;i-
sen lliirboe konsftiierct ^
skri\er. senerc tillige sonx Tltiir
foged eg Dommer. ,

1 den' xilykkcFgc
lem 1818 og 20. <!a baade S
nu Rem-on'' eg Kidbdm gi ^ p' ,\p-

var P.vfoged Aaga-rd optagc a •
bMdel med Onln ngcn af Slamh ■
S<i,ee!s Affau-cr. cl Hvrrv som 1
bmg Tid lagde J^csleg paa '
saaledes at Hnrboe var \
som Rvfeged. som Aagaaivl
Sig ... .. . i mit Forfald vcc! Arbe
iidl den mig paabigte Scbe
Kommission . . ." , . ,i/i

Jeg bar hort addre l-olk fox rc ^
at man i By og paa I^and vai
fornojel mcd Aagaards lange ^ '
x'irrclsc. thi naglct TIai'boe
soml var en dygtig yfand mcc "
macrket Ordcn i sine Sagei,

vilde man nok se Iidl mere til deix
populare Byfogctl. Man iixdscncUe
derfor en Besvavring t.l liOjCre Sle-
dcr del maa vcl saa formodeixtiig
have va-rct tl Kongenk og Aagaard
fik Nnmodning om mindrc hyppifct
.,t so"e Orlov. DcUo cr en mumil-
1;.. Peivlning. bvis Rigtigli^d jeg
iUTe kan koiislatere, og sonx a tsaa

ingvs ,ncl el vist l orbebolJ.
O.u den joviele Tone, son. 1 er-

sUcdo i T'CllCii po.i Aageaids 1jvg Iigdede.s r.-n .mden Mde
lun-1 en lli.sloi'io.

,f i!M-ns .,M.->lndoi-c.- , ml-a,-
vo.- .loliiiscn, l.avde i llidJyIuU
siukUel en I-u-s-sing nd "l en Kiin-

,.c.- yior.lc Vi-ovl eve.- lojel. De
n,.idles i llellen, "S,il i-arvcTcn: ..Dn hm' JO " do 1
ilo„ M.md en Ln.ssiiig'. Jn, cleUaivligl nok. .,Det blive.- s,va on Bode
'"'iknere.'. Irak Bmigen op, lagdep,,„,,v„v pa.a Bc-dot. men sa| e

... Saa skal ixan S. . . . skni
c  ..M-c mi" ha' en til", og denned
shV'lKin Mandeii endnii en paa Orel.
'  . ko.slee del 10 Bdk ■, sagde
■  , .Inn 0"^aa deltc Beiob lagde'7:7 Bordet. saa sagde
\7iuird 11 Mmidcn: .,\u kail dii
bi-hokle dc o Hdl. for Svie og Smer-1: og saa lager PoUlikassen de an-

'7.r Mande.. godt lornojet,„7 lislede s^g hen III B.vlo-
■ lei. og hviskede til ham: . Jmf!:;;, .m gam ha iml el Par anner

"m'":7aai^"i '^7 '7"
, ' cu 50 Nars Jublkrum. afiiold-

'de'r 'en storre Borgcrle.d paa
|..,.„||uiscl. Boi'gcrskahel bragtchim

.■akkcllog, og saavel i Ta or so.u
,  S.U,.. prisode man den godc Boi-

elen d.vgtigc og bchagehge E.n-
i  sin Tid at Paslor Rich-,7 Vejen, taaet en AJskritt at den
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Sang, soin blov sungi-l til .\agaar<l.s
Pris \ed Haadliusfestcn. Del cr jnst
iUke hoj Pocsi, men vidner oni I'or-
gernes varme Foieiscr for .lue>-

giL'.sten.

,.I IlalYlreds ndstyve A;:r
Eyp du Sladcns Doniiner.

Del ei- i din >0lvgra:i Vaar ( )
I'orgerskai)!'! komnuT

Sammen Tor at his.- dig
Og d'g ;;t Ivkonske.
Did dii live lykkcPg
Oclte cr vort Onske.

Slagt op: tod. (g Slocgl forgik.
Aagaanl blev den sainine
Mildo 1-oged. og din Skik
Blev OS ill cn Vane.
Soin maaske vi savnc vll,
Xaar du ej cr mere.
Did del rarer lieiigi; til
Al (111 blandl os niaa viere (!)

Soni du levcd lykkelig
I den Brain og Sqvaider.
Bividslh-de-i s'gcr dig
I d'n hoje .Md.r:

h'H .gjorde. gjorde jeg
111 mine liorgrcs Bedslc.

jeg domic rellel g
I'd (!) den svage Xmslc.

Sa;.(la,) som tin er Uun fa.'ic
1  liele Danmarks Bjge.
Vi kuiine ikkc n eviic 'lo,
Ilvorom man del kan sige:
aa eel Sletl, s la mange .\ar

Som Du. ha- v:eret Donimer;
Og der V I iieng la Here Aar
Al Afagen dert 1 komincr.

liurra! ganPe Aagaard da,
Vi fur dig udbringe:
Aled et g'ad FalderaUda,
ni din Lov vi synge;
Hil dig rare, og igeii
Hurra for d'g svave
Gennem Luften; yores Yen
Jacob Aagaard level

Vid [•■eslCM lilev del aftall, at man
viide sair.mcnskvde en Sum. K)in

skiiale udgore it Legat. (ier skiiliie
bare Aagaurds Navn og \icre va-
rigt Aliiule oni iuiin. ng sum liveit
.\ai- skuide uddele.s tjl i ii [ra-ngen c
Boiger e Icr liorgers Fnke i C.renaa,
Der i nd.^ainledes IDl) Bdl. en efter
den r.ds [ (irludd megel l.etyde.ig
Sum

Aagaard. der i la-gyndehen al' sin
1-iinliidsl.d var bh vc.i Kanccl iraad.
iidn.evnles i IHlO I .I .l iislits'and

l-'aa Maaiuiler elicr .lubUcel d de
<leii gainle Byi'oged; del var il
ia. i; I8.'>2 .'•.oni lor na-vnl var ban
"ug.lt, ogi f ii 're.slaniei.te hav<ie bnn
beslcinl. al al' bans clleriadte lor-
miie skuide oinli'ent Il.dv.lelen (go "
lO.k) Pail) lilfalde Dreiiaa Kobsli.d

111 .Anveiidelsi' lil island-iiutU Ise : 1'
"yens Dadir.

Soiit man s.r. en betank.soni Bor-
g'T lil (li'l s'dsle.

-Nhevm s kan dct ogsna, at .\agaard
var en al' de virksoniine for al faa
del lorsle .An';cg jilant d. Del er del
nuNarciule ..ganile An'reg*. soin cr
■"I'agt oinkriiig ISIJ.

I el af lum.s Torstc Fnihedsaar Id v
del besteml. at it nyl Baadlius skuF
de ojifores j Stcdel lor det gamle,
<ler laa osH gere pan Torvct 1 I'lngi
med Dsti'i-gnile. og ?.oin senere 1)1 v
nedbrtidl Det ha-rcr sum bckendl
Aaislallet Isnri, nicn s la vidt j 'g knii
skfjiine. (1- ilet forst blcvet fu'dfoit
el cllcr to .\ar sencrc; men det er
.i" allsaa Ii.uade planlagt opfod og

kget i Brug under .Aagaard.
All i all er del deri'or intcl Fn-

der. at ilorgerskai)et loci lulforc ct
Alaleri af .lacob Aaga ird til Oplreiig-
O'og paa Baadhuset, et Ma'eri. ^om
den Dag i Dag bar .sin Plads i Rcts-
saJcn, og hvorefler ledfojcde Bi'lede
er reproducercl.

R.^ogcd Aagaards Arvinger, hvor-o all.saa Kommune var Hovedarvin-
gen, stdlede kort efler Aagaards D0d

11

Daauieii lil .Auction- Den sotgtes i
US.Ali til Pi-uprlet.ir Alonsled paa Fie-
\ejle.

Sum lor omtalt ha\de Birkeduiu-
mer 1 ay kobt 11 jorueejeudcmn.en
veil Alarkslncde (uu De gamles
lljnn-) Den inedfulglo ved de .se-
iiin- Sai.a af Daardeii. Del lille. gam-
h- I Ills cr enten iiedbnendl oiler
mdi.ruill. snaresl del forste, "n i
ISii:; kaldes Dnmdeii lor cn ..ode
Plads- Aagaard. som a.tsaa hnsde
va ri l interesscivt i at faa <lel gande
Ail ing \esl for Byen piaiilet. bar
II '. ppe iieller forsomt sin cgeiis o.e
( . l uiul. og jeg man derfor antage. a
(11 1 in- ham, som liar an'agl den On
line Del af Ilaicn ud mod miva-
r. nde Afarkstra de. saalede. al Daa ^
di-n laa omgivcl al cn ,
med en Idiuloalle til allc de .
en Alle. af hv !kcn der endmi d en
l lesl I Ibuge ud mod Alarke ga

Den live Mjcr var altsaa

P. Mork Monsted,
4^,,, I70T - il. ^

Han var lodl -1. September 17^ o«
var eu a'l Ire Broder
Xiels Seelier Aruiisted. som v
med en So-sler t:l Jacob
Torvet, og som lui ejede ByOo-

gaard paa Alois, llaii var alUau Ou-
kcl 111 den senere saa keaute Alar-
o-u-inefabrikanl Olio Afoiiaed, der
var eu Sou Ira Lyugsbajkgaard.

P  iMork Alousled ejede l-ivvejle,
meii liavde uu i eu iorholdsv.s uug
Mdir Irukket sig t.lbage fra Lam.-
li^el, lorpagtel sin Daard ud og le
vedc saa i en Iialv Snes Aai her i
in-enaa som Partikulier.

Som alle iiaardeue i Byen limde
deiine no.gie Ivoers Rett.gheil i i-al-
leskivrel. men Koerue \ogleoe.-. ..f
iiyhyrden. og hi Gaarden horte uer
J, iklce langere
bri,.r Dots Mbiistcd 1 Uebl
o„ cn luUkcl Vogn. ng near 1-anu-
Hcn sUuldc <Kl lil Bui cllor andouSciskabdigliecL I.eutcdes 1 Btel fr-J
,.;cvejle, saalcdes at dor b,e. et
cniiid til Kareleii. .-'Mnnded var g.ft BoHie Chn-

n.,id If Z). 1-ebr. j en
: a- b^^i ;de„,.-amillen var altsa.a nier be-
' l-i-olH baade med C- I". Gains og
;,H.d .lacob Alollers og deltog bvngt
:  livens Selskabeligiied.

|I Mork Alonsled dode m.dt under
i  \uc Grenaa

I:''-d" indk'varlerlng af m
1 , vv'seii kuii ndgik som el da^

b-l V, Arks Fl.vveblad. Ud overI'l^gsannon-e.i indeboldes derfor in-
ii.| oiii liaiis Dod.

.  ,,S ..\rvinger overtog Gaa.dm og
1  dl del 1 en halv Snes Aar, men

187.3 til I-gc """
Tel cl.au. in Svigerson at gone

ri f ntkcii Selchau varKmic;Bi-ad Dutkc.^ ^
'"1" dcde' ban Gaarden til Skibs-allueii som lieboede dm

var. men allerede so'gte dm
!  )s7°7 da ban kobte Dryggeriet. Da
r  ,|V, sa-a I.er i Byen jo saa uhe-
n,"cl er knyttel til Bryggeiiel. vil
,'"r vmre naturligt. at en Omtale afhonbvggcs til delte. Run maa

de nirvnes, at her i den gamle
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Den gamle Borgmcstergaard for Uaden til Vcstbat.en biev fort igctnett.

r.jiEinl R-dti's hans fi'klslc Son. vt ii t
bfi-omU-sU' Bysl.arn, XohelprMai^e
ren Prolcssor Aiigu t Krogn (f l.'i
Xo\l)r. 1871)

BryyjfcT V Kroj^h s so.n aPc-
i-pdc na'vnt, Gaanlrn i ],s7;.
reii var C. Kral)!)i\ som Anrcl kir
var i)!tvon ucln.vv„t t\\ Rv. . „
rpdsfo^Hl na ikirgmesler i Gren:ui
7  Afgang. Gaardcn 1 lev^aalcdvs nu igcn cn Ovcryar^ I'o-r

nicstvrbolig. ' ® -
iM-ablK- j„

:  '/'anmarks pol tiske ffisiorie■  leg her kuii 1 gaiiskc ];„rlc Tr,,.];
a.,1 opr.dsc l,a„s f.ernedslol,
f.eundlag af de Irykte B ografk

Christopher Krabbe
l>lev fodl 20 ,h.U ISi:-, paa
haal, i,aa Falsler som Stm aT (.rod--
I'jer 1-. A, Krabbe. Kfter al v;ere
bleveii cand, jur. i ir,89 rar ban ea
l id Journalist eg angreb som saa-
'lan villigt Og skarpt del her.,kende
iiationalhberale Slyre i Dnnmark
Han blev senerc Overretsprokuralor
1 Kobenhavn, i 1871 birkeilommer

paa

pail I'fjo og dfi-paa i 1870 iierrcd.s-
l')gpii og iiorgiiio.slcr i Giciia:i. Ihr
lAi-idfv KiMlthf [.[ I8S3, Pa pan u !-

tl rl I giU'tHle iGnlud.- i
iivorl'i-a han s;ri riKlc'.ig hU'v

II<Tn-(lslogc'(I i lA-sguanl llcm-d.
fiarlrii .soglv hau sin .Vlskr l i l;ll 0.

Ki-idiiiv var on Tjd j- ic.' ;d' l iovcd-
kani-dt-n lUPd ve.l Vihorg .s tni for
'•^■stcii blev i 1-ans r'ami I'es'd-

indlil for eii halv .^nc.. Aar
men kc.idl over drt g;iiiskc

-aiHl i,K.v Pan vcd sin pollllskc
\iHvso.nI,e,]. j.-ra bsoi t;i 81 var

1.1 ))e Mt'dlein id I-^olkct iigi't og d
<lds hclydcl.gste Mel'enmer! ji

'  • Aar dels ronnand. iiltsaa bl , a.
'  Efter dcriina<11 lalv Siii's Aar at have v;ercl
I  ' l^olitik sogte og fik

.  '89b alter Valg Fol^tin-
del lAirsvarsniinisler i
rim Veast-eniinbte-og udnnvntcs vod sin Afgni'g
der ' m' livad
-■"oh; ' bmir. ""
"■19 elodc 22. M,,|

Cliristoplier Krabbe,
[. '"'I- IS.Tl — cl-

Krabbe legtede i ISBl norolbea
I'oe.seii. luin dotle 1018. ^

Ki-idibe skiklres nlminh'lig >*'
en solvshi-ndig og stejl ^Aifu" '
slor ydre SiUkcrbed og ho rorcii
iiied i\fyndiglied og belydclig
<ligbcdssans. Ihui viii" _
l<nap og ikkc s:erlig
sniidig. men al" en nidelteh
lig Kar;d<ler og OveH)C\''^'^^^'d '
var ens j sin IMaade at '
entcn del sa;i var store ellci
som sogte liam. , ,

I de .tar. da ban Iiavde F.mbede'
i C.renaa, gik <le P"""-''-'" ,oget
mcgrl bojt. og <le[ vni _
<Uigligd:tgs s.yn at ineffe en j
mand, drr t'lhorte Venstre. ^
hyen virkede ICrabbe som .
piel Mndsatning til "Strain
■liistitsraad X'yborg. dd'
llnreaukral. . ,,

Xatnrligvis lagde
somheden i rdgsdageii Be .r?
den slorsli- Deel af
rndor lians lange ^.p.ie
gcdes Fmbedet af bans koiistdu
Fuldmieglig SirstccI, clci* stot

udiuierket I'orliuld til Heire:lets og
Hven.s iUfolknjng.

Da Krabbe hen imod Slutinngen
■if sill forste aklive iioUtiske Penoile
i  1S8:1 forlod Grenaa, solgle han
Fjcndoinnicn og tilliorcude s.o. e
Have td nealskolebestyrer I- nertil-
srn som nogle Aar for liavde over
laid den private Realskole i Grenaa
nr egcn Bogiiing og ledede den medslor Dvglghcl ogudprmget l-oi-ret-
:Us.ipSu. at cle gamK
T okaler i Mr.geiisgadc blev foi smna.
O,, der sku.de utlVdrs. I Havens
nstre Del opfortc Hertelsen straks en
„or. smnk. ny Skole. hy^ng
"" ':"7:;::?Xc;'in:f RcniSoie
'"tlmirden og clen vestlige Del of
n.v'cn 'udlnrfe Bertelscn t,l den"7 ircrredsfo.ged og Borgmoster

ri Vrent Far sen Brend-
n dJ^^ blev boende do" i he!enlibeddkl. Som 1-oIge derafblevF;;.:d:nmcn dndm. en Aarriekke

Porginestergaard.

Kiuid A. L. Brendstrup,
1S40 — d- Vj 1916.
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„Grenaa Folketidende"s Ejendom i sin miv^rcnde Skikkelsc.

Brcndslnip var 21. Aul-usI
1810, caml. jur. mcd IsIl- Karakler
1801. lifter en Tid at have v.xret
Amtsfiildma'glig i Hjorriiig blevhaii
i  1877 ileiTcdsrogcd i Hvetbo ller-
red og udn;evntes derpaa i 1881 HI
By- og Herrcdsfoged saml Borgmc-
ster i Grenaa.

lU-endslrup var en elskva-nli-v o"
onigrcngelig Maud og en dvglig Em"
bttlsmand, der havde Orden i sine
^ager. Som liorgniestcr. Skifielorval-
ler o. s. V. var ban sicrdeles velskik-
ket. som Politimestcr derimod sik-
kcrt nogct for lempelig, saaledes at
lian saa igennein Fingre med all for
megcl og ikke suite tiislra:;kkeli..
Kraft ind paa Forbrydelscr.s Opkla-
ring. Han adminislrcrede derfer o'f-
saa den Del af sit Embede med for-
bavsende smaa Udgiftcr, saa det
cndog vakte Forbavselse paa hojerc
Steder.

I bans Embed.stid indtraf i Om-
ognen en ^^a'llgde^opkli^redeBrande.
Maud og Mand Imollom lied dot fdr)g
vcl nok med en Del Ovcrdrivelsc),

at del biktislc var saadaii. at mange

a!" I-igiun.s I.aadina nd. <ler sa l daar-

iigl vc:i (iaardcne. sved dcm af fi>r

al lainne luevc Assnrnneen.

At man ogsaa i Ministericl bavde
Dje lor. al der l)'e\- (age! for 1cm-
beldigl paa do .Sager. !)C\iscr Bc-
skikkelsen af Ilojeslcretsasscssor G.
A. Jensen sdin Kominisslons Inmmcr

til Oid<laring af disse Brande. <lcr
jo i boj C.rad gik \id over Assu-
ranei.'selskaiicrnc

Borgmcslcr Brendslnip dellog ikkc
mcgel i Bycns ofrentiigc Anliggen-
der, gik heist iideii oin alt, Iivad dcr
iUke ulictingcl kom ind iiniler bans
Embede.

I Begyiidelscn af Aaret 1895 foidod
Breidslriip C.rcnaa. idel ban bAprd
nseviite Aar var blcvcii iidnrcviil til
llerrodsroged i Vinding ilerred. Her
iorblev ban. indlil ban sogle sin Af-
skcd. og flyttcdc dcri)aa til b'reile-
riksberg, hvor ban dodo 1. April
1916.

^Icd Brcndstnips Afrcjse or Borg-
mcstcrgaardcns Saga som saadau

iiorgmcsler- og 1 Icrredskonto-
rel rlyttedes under bans l-Jterfol-
ger C. !■: Bolhc op 1 Eillegade Nr.
21 hvor nil I.aiHlniaiuishoteliet og
kort derpaa iid p.ia Oslcrgade i dea
niivaTendc Emlicds'iolig for Doninie-
ren dcr bU-v opfort 1S98.

I  1891 liavdo Heals'.o'ebestyror
Berlelsen solgl Gaurden til en fhv.
Dircklor A .Icnsen fra Kobenbavn
efter i |-"orvcicn ul Iiave frasolgt en
>^lrimmi l af Havens vesti ge He' ti
N'al)oen. Smed A. Cbrislenscn Del
bar v;ercl omtrcnl del Stykke. h^or

I  (laden f.l Vcstl)ancn gaa.v
Da nil I^orgmester Brendslnip i

-'95 rcjste herfra, solglc Jensen
■aarden med Have, der alleredc titl-

-igcre var blcven ndskilt som sa^r
bgt Matr.-N'r, til Redaktor J. Skjods-
bolm.

At konimc ind paa, at Skjodd'O rn
tor og Boglrykkerl /
f'-a el liRe Bind, der bavde Koi-

nil

1895
(

"'a cl lllTe Bind, der navu^ y-
bavde oinirbcjdct „Grenaa Folkc i-
^^ende" til at blive O'planrlels m-s
I'dbredli Avis, der vel allereJe d.n.-
gang ogsaa i sclvc Byen
■•Grenaa Avis" Rangen slridig cr ^
sikkerl ovcrflodigl at kommc i"

her. Dcr er jo kun gaae
s'dcn Rladcls 50 Aars

^  livilkcn T.cjligbcd dets ^'^*1
^pridsodes. Og do fleste Regivcni

liggcr jo dcsiiden saa nrei in
Xntiden. at det man vfer^"Ok
for Kronologicns Skyld

na>vnc dcm i al Korth'"d ^
I 1908 solgle Skjodsbolm

Bygning til dir. G. Odensc ^ °
selv ind paa T^ankvlrk.sombed ^ ■

solglc .-\arcl eflcr til L- B
f>g N. 1-orthoft. af hvilke kun sia. "
nivvntc bocdc lier og tog 'Del i B -
dcLs Rcdaklion og for Resten i
blev Encejcr.

I  1923 "cfler Forlliofts Bortrcjsfra Grenaa Iilev saa cndelig ^
ineil Fjendom solgt fU et
skab, hvorved Fgnens Venstrcbe-

paa
A

ved

der
paa

folkning fik Inciriyclehe p-ia Blade'.s
in-irt licdaktioncn blcv
LIuslav S. Andcrsrn, dcr siJe.i 1915
Invde va-ret Bladels MeJreda.dBr.

Oil. sclve nygiiingea-'i Ydre er .d
hcnvrrke. at Indgangeii opr.ndeli„
var i Gavlen. Man gik gcnnem enStakitlaagc. som foHc md j' ''
nndcrli.' Lindeallc, som straktcr.ven rnndt. Visinok . Krai,
l;;.; Tid flyltcdes Indgangen nd Id

'■•''''"'°""on Foec''af'dcrn.ad"eregu-
/rnve. of to! at skarre .11-Gave til Bjei - D p^njestenene,

'''lifradenlnkes, og nnJe.-Byg-
.kke py--

let paa den. pjendomineii, Monslcds h ^ p,.
'Z (ti .Avl-sbrnc) ar snmo,enagbyginn. laa omfrenl

Slorrelse soin ^farkeds-

i'i nfiemkdrsclsporl Id den
de.sndei- iceniicm bn-
bagvcKl I ggcndc 0^; faregik.

Id Vejcn. laa e, nnrg-
Bag .j j y^ojdeii. inclen

'''ii'flindrallccn giU- Bran-nv.lkct ,aa. blcv sc.

'"Tdi VeTn. da nigel s'd,ife-r -fn oc nd mod MUe-
'1'"' H V n dcr-mod indbegnetnade var HCNti
at ct da Grenaa fik den

Saa kom der storl san
Vcstbaiicgaai . onskebgt
megen Sfnd, direklc ned til
I.illcgade. « for sam-

'-'"ti ei 1!™"=nien nied Have al afgive
Smcd Cliristensens Har

A
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Gnmd til den nye Gade.
-Sidebygningen traadlc dervedf em

fra sin Toriierosetilvccrelse bag de
gamlc 'Ira-er og koin til at ligge
aabeii iid mod den nyc Gade. og den
gainle Gaard forvamTlcdcs l.\
Iljorncfjendom.

en

I hengst hcnl'urne Dage,
Da endnu tiekt med Straa

Og rammet ind af Haver

Del halve Grcnaa laa,

Da byggcdes t'ra Grundcn
Af ligebiiidingsvaTk
Med rodcn Tegl pan Tagel
Den Gaard saa sk0n og stccrk.

P.yghciTcn. som indl'lytied',
Var Birkedommer Bay.
Og s'den eller fulgle
Soni Ejer Kaptaiii Krcv.

1 bjielkeloi'lcl ,Sim\
Blamit Vernier vel tiipas.
Mar gamlc .hieob Aagaard
Her stukkcl ud sit Glas.

I Havens bredc Gauge
Har Monslcds fngdom Iraadl.
Deiigaiig den eiulmi laa. ret
Som Park onikrlng el Slot.

Og varm af Stridens Hcde.
Hvor Ihiggene faldl tn-l.
liar Krabln-s lldliu flammel

I'aa deiiiu- stille Plcl.

Borgmcstcrgaard med .Ere
Du var saa mange Aar,

Dog. ubeiairl af Tiden
Dil Biiidingsva rk end staar.

(iid disse Mure gamlc,

Din Have ligesaa
l-hidnii for mange Slicgter

'lil Prvd i Gadeii staa'

Grenaa. December 1927,

Carl Svenstrup.

Pan given Foranleilning undladei
jeg ikki' at gore oimiarksom pan,
at <lisse Smaastykker. som Tid ofter
andcn liar varel til Salg soin S:vi-

Iryk. selvl'olgelig ikkc staar i I'O"
gen som lu ist Io,rl)inilclsc med t d-
givelsen af den Bog om Grenaa

Hislorie. .som jeg liaaber ad ;\are nt
fua I'a'rdig. ud over, at do er poi-

slndier til enkclle Parlicr af deiuic.

G. S.

Da Birkedommer Bays
Gaard briendte

En Skildring fra det gamle G^e
af Carl Svenstrup

Gren.i» Folhctid^f=



I Aaret 17GS laa pan dcnrinnid,
hvor nu „(;ranaa Folkciidenda-s
Ij^jcndonu Mgger, an. pa-n Ijiiii-
dingsvscrksgaard, ^:mv lillujidi.,
^cdcr B.ay, der var ByskWvcr i
brcnaa og Ldligo Biirkedom'iivar i
Iwsenholiiu og N'osinrcsgaui-d Bir-
ker.

Ilim havdo fine Aai; i Forveit-ii
tobt dcii i Formi aC lo minilre
Fjcncloirtnc, som haii forcncde lil
oen. Ilaa lodi don g.-imdigt rcna-
rere og i alle Maador oppvnlc o<.
ioi-sjniodo dan ),l. a. irfcd eS
Kvist ud Id Gadc.n, liA-ad <ta- d^a
Gang^ var cii inicget sior Luksus
Desiufeii havdo na'n ladol B^ns
Murniieslier, Ninls Ue.guin, ojdorc
on solid K;0llo i dciii ^cne Gndcj -if
Bygnlingcn, saaledes at Ma;ii .^Iv
knuds fmn'stillc Mali lil sit oj
Onsdagdu dan 2. iMaids :ii.xviUa

Aar var B,irkedom!incrcii ncdfct lil
Rosetihiolml for at ])asso sil Hm.-
bed«i der. Hjcmiiiic var bans II:u-
strii, Ane Ilolst, sonii. han, d'or
var Enkemialnd, luwcio ccgtei fino
Aai- for, og niied ii\'eni iiaii v;ar
draget ind i sil 'iiyindretlcidlq
rljemi. Desudeii Jiaris 3 Pigeliorn
af f^irste ^g'lcskab og Koncjnis!

Bi-odcr, Villads IIolsl, "Oii Irdv-
gani'mel. lid| svagrjig og s:ri* Ik'-
i>crsvoud. der lijalp B,irkcd;;iiViiK'-
I'eii ruled KoiU(n*arl>cjdei og <ler-
lV>i- fik sil Opiiold hos Jutiii'.
eiidolig nnUirligvis Hnsris '{"jeiir-
sicfolk.

Nresic Idig lidi Miildag
•ap-slod en ita-lng Ild'ebraiid i B"'"
kcdoiirnvci-ens (iaard. Dor var la.al
^lalt id Torring i Kollciii, og 'rn
af Pigcnie luivde fyivi saasjaM-kl

dcHat der var gaaei lid: i
omigivciido Ti-fcvan-k. Hos Birko-
domlmeiXMis oiidagcde
Brandcin, dn Sniiiion i Kolmiia-nds-
gaard'eii paa Gadeiis miadsnlt'J
H.jorne, der liv'or rm Kidvm'a"^
Norgaard komi ioljoiulo
i'anl)ici Alarinl Men da lilavde H'
ddii allei'cde godl fal.

I^c'n lOaarige Daltcr. Inger So-
Iol> straks over lil den nccr-

micsle Geiiljo, Soi-en Fisker, l(>i*
nt bode hum! k'omnic over at h.i^cF
po til med al dieiiii)C Ilden.
dcii var ikke sclv hjemliu'e,
Somicui, Ainders Fisker, ̂
sti'aks saimncii mcd Jonifr'u li'^"
g'cr over Gadeii.
Ha dei komi Ltid i Birkedonini^'

Da Birkedommer Bays Gaard braendte i

rcns Gaard. var l-'oikeiic ailei'cde
g'odi i Gang niied ai lieiilc \aiid

1  . * _ -T .. I iNri •!

g'odi i Gang niied ai lieiiic \ajiii.
I'i'a Bronden log lxvi*c dot op pn.a
Kollcn. Men livad lorslog nogle
S])ande Vaiid mii>d el saaitani
Baal! ■ T>:..i'..inr>ninvp--Tilnied vai

Hlrkedoinme- den Inivde .

dot vcsire Hjornfi af d^ir davac-
i-cnde Kirkegaard.
Men SprojK^n kunde_ knn "(F

eene mieget vcd Bn-kedom-mcrens Bindingsv..^.-^^

m

Blrkcdoinmcr Bays Gaard,
nil Liilcg'iric Mr

50 (Orenna Folhetidende).

at

'•ens Bnoiul snnrL lulinmll,
tci-en miaalle i:nd 111 Nnbo-cn

hcnie^miere Vniul.
Anders loi> saa ii.je'iiii h>r • ■
der. 'rill Vindnn l)Jn- over m-'

og deres Hus var ^
isteiSie fra Bays var alloiedc

til

dciini
G-ni
flero Gange ved at helugle
fll o

cll'jnes

Gnnrclcn vnr ctemt iil at
'"'''"i; |.rl Ct iMill'J'"'' Hus,

Nolven Rasmus Sn-
oe^na cKu uavd.

ixmseii • rryi-sogle niaii at
Helen 1:^.; Bi'aiutaii i.kto
i-cddc. 0=' I? :.j|;crlisiei-e ^ig,
sk.ddo geil'e drt

an'.

na'aalio"
B;i

blevK
iraiid'vieseliiet var

mx alarmieret, og Fort
kOmi de uvHcldeeindie nied ^
Hinder Anforsicl af S|n F

inJesteren, Pedier Ericlisen- ^P'«

tei

leu

-'•JUOtui'Cll, 1 iCUIClt 1^1 - I ,•
t

soiiil ;"„e'[urv'cfc Rdan fat
 ' ni'lui de Hus miad V«i,l'"f' T.nans.rciise:nBi)dker

Mvdes ai Tia:o.n fni

ch'iiset Ida oppe paa Poin'
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Da Birkedoinitier Bays Gaard braendte

Da Birkcdoniincr Bay lacsle
Dag koinl lijcm. luodt'C ham kun
Synet af m rygeahc Branili >mL.
Dcii paafolgoiKiii Ma.ndag. s:>iii

var Tingdag, rrc-iuLslotl han'i Rih-
len for al i'aa -ct Timgsvidnc om.
at Ildm var opsiaaet sum ,.Vaa-
des-Ild". og for at eriiolde B.raii<"0-
viirdcring paa. at ..de 21 afhi-aMid-
te I-ag nucxl en 2 F-.igs Qv-si. .v;m
mat sfor BekoslniJig variSland
sat og indrci'.ct, dc'sadt^n Slahi).
Lade mi .m. kimde aiisadies lil
den Sum) 640 Rdl.-

Sonii ^ Vid!ner fremftjrlc luui
Byens Taksalionsntoid, Braiid-
lolkene og nogle af dc Xal>ocr
sami forst havde set Ildcn '
Nabolmsct, dei- var assiireret

for 120 Rdl, var hdt ncdhnrmU
Len „atbi7clndle Plads--. hvor-

IKia detie Iiavde slaael. kobfe Bav"
foi Resten kort efler, da han r^en-

7^' u IngdoGrun-cien td' SLii Ejenflomi soni Ind-
k^irselsport og Have.
Men Brainden sluilde faa ct

Idle Eflerspil.
Torsdagcn ctoii 14. April hiolrl-

tes det SEedvaiilige aai-ligeBraind-
efteis.iTi, „Bra;n(l-Inc|vlsiilon"
som! man sa.gde. Iivor Sprojimiie
pravete paa Torvet i Ovkv.e
I else af B,y6ns 0vriglicd, del vil
sige Bjfogden og B.yskriver™,
da var Byons Braiuliiispekla,., oa
oet var alisaa Bay sclv.
I Forvejen havdie Braiidfolke-

ne vjsnet mndt hos Beboeme til
Brandsyn, og! naar der saa ve
dete Syn havde vreret et .eller
™det at uds^tle, saa pleiecfc
Brandtnspekteren efier S
Spiojteprovo at gaa nmdt lil die
paag£eldeiiid'e.

Delto Aar var del gall mivd
riionias Tobaksspindcrs Griio. Og
Byfogc'd l^oiu* anmodi'de da 13ay
oni sammcii mod ct Par ai'Braiid-

m^endciiK' al gaa deriirii for ai
se, hvorledes l>rmc*Idlo Gruc var
beskafroii.
Men da dc koini iiid i Tlioiiias

1 obaksspinders IIus o^ i al J'hxnl-
Swinliiu'Iiglivd vildc cllci'sc bans
ndsied, komi 'Jobaksspinderciiis
IIusLru, Stine Andersdatler Lulor-
m'ann. licn imod dein og overru-
sode isioi* Birkedommoren mcd
grove Ord.
Hiin spurgte ,onii dei var Me-

ningen. at do vildc slaa hicnfle.
bvortil de nii ikke havdc gi\''CL
ringcsie Aniydniing. Og Kun lod
Bay vide, at bun nok selv skublci
passe paa sin IM. ,.Havde Birkc-
clomlmercns Koiie passet sin
Uge saa godt, saa bavde den ildie-
nrand lueppe skol hos liendie. sonii
koi t loriiideii ]ia\'de vrcpci.
Bii-kcdf>inlnTerens Kono bavdo far-
^algt Ilden, fordi hiuii vildc liaN^c
afsvcdct flc| halve af Byen. Og
bavde Bii-kedomtiueroiis viici"e[ fat-
tigc Folk som; Iiendcs Maiucl og
bun, eller var, B'raniden opslaaei
hos hcnde, saa bavde Iieudes
*Maud koni'meii lil ai gaa i)aa Br^
mierholm og lum tit at sidde i
i "glliusci, bvoi-af Birkodom'ine-
ren vel kuiiide vide, bvad iians
Koiio lia^'de roi'tjcini.-'- Og bun td-
fojcde, at Bii-kedoin!niier Bays
Kollo var kendt for ai vaerci
most braiidfarlige i Bydn.
Det var on skrap Omgaing'. Moti

Biirkcdoanhier Bay log den neil no-
Hgt. Plan spiirgtct Stiine Luler-
m'anln, om Knn ikke vidsle),
ban var, og i Kvad yEriindci K^^^

I

Da Birkedommer Bays Gaard braendte

kom'. Hun mantle vel voglo sig
for, bvad liendes Mniul sagPi'e. da
ban selvfolgelig maalic soge Kpu-
do for ilisse Beskybbiiiigei'.

Slinc sagde. ai dot ui'aallo Bir-
kedonvmopcn genie, og at de to
Vidner, souf var mcik gorne
maatie lioie Iveudes Or^l.

kunde hvc&nd<^ af. Og i den Hm-
sint bavde lum ladet Dor og Port
hdcko i. saaledes at ingem skuldte
kunne kom'ui'e til Pljeelp mod at
sliddce Ilden. , ,, ,

Ticnosicpig-ein mbdsagde lidnde.
Inniii linvdo niterkct IWien fer
,H var for scU, da de W i dH.t

LMlegade Mr. SOltaren.n.-. rolKetidende) og
Selvfolmiiig kunde Bay Tfr- Bav straks gjoilBay stry.j;-^^aoigeiig Kuna'C na.) bavde Jrr.

sagso
^g| :
der

,

Kin saadain offoiiUig Genboeriie, da Mdeis
B-Gskyldiiiiiig sidd© paa sig. Wintlicr S- yor

igte Tobaks'spindiepens' Kone fortalie deni. at ■ -
^QL^r^nr^TinrrivirKn^maa. Kv^d bavde slot ikke
 ̂te Tobaks'spind'epens' Kone ,

bcgiaiiedoTingsvidliiepaa, Kvad Porteai bavde

D
ir foixigaaot. ^ ... vT-rel lukket.

reais
i\gen
n

Ji effer, da StiiU'e: Liiter- vm- .*™=t in-'g o

dml

ker
B,v
nay
.ati

'an

e

^ay
ns

var ncdci lios PeLor Snod-
soml bag't© Grovbrod foi
Folk, traP Ku'u der en a ,j-^^dciii
'ieincstcpiger. PIiHu koniil saa
II .-1 o ■.rlllPfllft 1

blev ^'e
g

.sit.
Kog'cn i m

s 1 jemcstcpiger. PIiiiu konw scuu
atier tilbage til Sagen og ylnedb 1
tlei-o Vidncrs Paabor, at da dei*
^■ar Ild'los hios Biirkedommope'ii^i

bans Koiiio, Mad'mL^Bdo lYOll-u, Ilia..."- - —-
bavo fordulgit Ildbn, saa Byejnl

Kilter, da bim og

-  ■'To' "iJ'Ly'rSfik ,,1 mcaiel ydmygt

OrfVSr?
Solso.' Him tilstod OS' for,t«d



Da Birkedommer Bays Gaard braendte

sine Ord og van villig til saniiiu<oii
mied liam at some sligt mcd en
„taalelig Mulkt til de faltige.
hvad Denes Velbyrdigiliicd, Hi*.
Kamlmer-Raad! Biehr efler vor
ringo Formliic for taalelig crag-
ter'\ Do l>ed!er allorydrntygsi, at
BytV^den \ted „siiQ godo MocVita-
lion vilde se demi hefiiet for vi-
•deno Lovraiaal, end Iivad liidtil
skct var",

Mui'mlest'Ci'en, soin havdo ind-
retlot KoUen, vidiivedic mJcd Ed

opraktc Fingre, al Kollen var
bygget forsvarligi og lige saa
godt som) cnhver andcn Kolle ner
i Byen. Dor var Brandmiiir om-
kring dm, og oppo paa Loflei
over dten var baade Tag, Lrcgicr
og Spsmdtrcccr ovorkli.iud mod
Ler; saa ,,nned ikke alt for ufor-
siglig Onigang og idykkelig Ilien-
delsio kimde dei- Jkke vrere nonon
Fare",

Birketkvmlmier Bay vai- ikke selv
tiisiedie, da ban i de I):ige just
var lido at rejse for ai saniild shr
noget Bygningsmaioiiule IB sin
afbrcordte Gaards
bagen ndsatlos derfor i t U"oi\
Nogcn D'omi I Sj\gei}i svnes ikke

at forelig'gie, saa del imaa fnrnio-
des, at doi or l)loven ordiiiol mied
robaksspindcieiis og Iluslnis
ulbrbeboldnio Undskyldning og

Betaliiig id' en Mulkl til Byens
Fatiige.
Men Bay log fat paa at faa^ sin

Gaard opbygget. og sidsi paa
Aarel 1768 oiler i doi scneslc For-
aaret dicrcfior sLod' cn siuiuk, 'ny
Gaard opforl paa BrandioiniLon.
Den blev laksonei til Brand-

assurance for 1530 Rdl. Dot van
eftor do TUlors l^orliold on n^ic-

get sior Sumi. livad man vil kim-
no forstaa ved at Iiere, al der j
hole Grenaa By ialt kmn var 7
Gaarde. soinl var tak&crci lil bojor'C
end 1000 Rdl.

Underligt inok skuldo lldon sic-
neno endnu on Gang Ivjom'sog-
Birkedommorcns Gaard. Dot
dog forsl efior Buys Dod og n""
der oji oriorl'olgoiule Ejor, ai dei
i  .laniiar 1701 atlcr opslod'Brand.
DeiMK^ onvraliedc dog kiin do ti'o
St rna ia'kle luv.ngor mod S la td.
Lade m. in., soni laa bagtil, bvon-
imbd det iolmngedo Stuolvus,
var teg'lluengi, i-oddedes. Dot ou
det, somi siaar ondlnii, og soin '
del ydio or nogenliindo uforaii'
circt.

Og dot or on af dc faa) Gaardic
mod sniuict, gammolL Bindings
vicrk fra Midten af doi 18-
hundredo, sonii vi ondnu liar Cu
bage Ivor i Gmiaa.

■ . ■V

%
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SKORSEENSFEJER S0RENSENS
GAARD

(„BR^NDERIGAARDEN*')

Af Carl Svenstriip.

■

Gaardens Indre efter Branden . 1930.

P\EN gamle Grenaagaard, hvis
^ ForhusLordagd. "'/eaodelvis
sdelagdes af Ildsvaade, stammer
fra omkring 1757 og blev opbyg-
get efter en Brand i 1750.

Naevnte Aar, Natten mellem 24*
og 25. Oktober, opstod der Ild
i  et Hus paa Gadens modsatte
Side, som tilhorte en Hans Han-
sen Nagelsmed.

Med den Tids Bygningsmaade,
Bindingsvasrk ogStraatag, og det
meget daarlige Brandvaesen gik
det her, som det plejede, at og-
saa nogle af de n^rmeste Ejen-
domme fortasredes af Ilden, for
den blev slukket.
Paa Grunden her laa 2 Smaa-

huse, det ene tilhorte en Enke
ved Navn Stine Malmoe, og det



andet Daglgnner Laurs Morten-
S0n.

De 2 „afbr£endte Pladser" solg-
tes senere til

Jens Pederscii jinil
i Emmedsbo, som her lod opfore
et godt og solidt Hus, det, som
nu er ruineret, og hvis anden
Halvdel foriasngst ernedbrudtog
genopfort af Skorstensfejer S0-
rensen.

E)ette Hus tilskodede J. Peder-
sen Juul Lillejuleaften 1757 ,.sin
kiaere Svigerson

Jacob Rasmussen AioUer
> Grenaa", der var gift med Dat-
teren Maren Jensdatter Em-
medsbo.

Skodet lyder paa „ei mig |
Greenaae tilherende Huus, som

lader onh''"'"
tilfr, h ^ tvende migtilforhandlede, afbrtendte Pladser

paa 0stre Side " ®

nir'S'" "SI""
sZ'r "= "

fiasmus Udsen.
2 Aar efter var hun atter Enke

og segtede saa i 1780 Ungkarl
Jens Sorensen Lind^

som altsaablevHusetsEjer. Han

var Felbereder, d. v. s. (iar\'er

eller Sadelmager, men mtvnes
tillige noget senere som „C)lder-
mand for Byens nye [Jg-I.aug".
Han bocde her ti! sin hoje

Alderdom og dode is2f), ^2'
Aar gl.

Hustruen var forktngst ded,
og I.ind havde gifret sig med Hn-
ken efter Boghinder og Kifke-
vterge C:hr. Ramsliardt.

Den nitste Hjer var „Avls- og
Vognmand

Laurs Andrrscn"^

om hvem jeg kun ved, at ban '
1827 af davcerende Sogneprt^stt
Provst Fug], forpagtede Pritsie-
gaardsjorden for Fugls Embeds-
tid.

Efter et Par ligegyldige Mei-
lemled kebtes Gaarden i 184(3 af
en Sp£ekh0ker

Niels Jensen,

der i 1857 solgte den til

Vicekonsul TV. L. Kock,
oien muligvis som Lejer har be-
holdt sin Mile Butikshandel.

Konsul Kock, der var en aj
Datidens allerbetydeligste M^end
1 Grenaa, ejede og beboede
tenstjernen", Lillegade Nr. 39,
men ejede ogsaa Nabogaarden
mod Vest, og havde tilkobt sig
det bagved denne, mod Storegade
liggende Hus, som laa, hvor nu
Kobmand J. Sorensen bor,
bvor han havde en Bestyrer i en
bile Kobmandsbutik.

Konsul Kock drev et betyde-

mm mm:

•91^58]
II n

If

Giarden set fra Gaden omkring 1900.
I Midten ses Maler P. Sorensen og Hustru.

ligt Brtendevinsbrt^nderi i Gaar- nere funde. ""d" Cff n ved
den paa Lillegade, og den her Gravning td Nedltegn.ng af Gas
omtalte Gaard ved Storegade og Kloak. ̂  , » jar-
kobte ban for at indrette Fede- Det
staid for de mange Stude, som ^ Opkfcber af
han kebte og fedede KreamS'til Krck'^Tit var det
men fra Braenderiet. m.gre Koer og Stude,
var i Sidebygningen, som end
ligger i Gaarden, og for at fa Landboerne med
Baermen til de mange Kreaturer
transporteret derover paa en nem nLrmestaldene blev saa vel
Maade fik Kock, der var Borger- sslges for
reprtesentationens Poland og en herhjemme eller syd-
meget maigtig Mand, Tillauets s 5on,
til at laegge en Ledning unde ^orge.
Storegade, hvor igennem kunde til Tider staa mere
men saa lob over i Staldene og Kvseg 1 Staldene
blev oppumpet til Studene. Re- en
sten af denne Trseledning — der i eo'erne, da Hercules
var sserdcles velbevaret erse-



Hoeg, der var Ejer af Christians-
minde, forpagtede Brsenderiet af
Konsul Kock, fortes en Del af
Baermen til Christiansminde med
Vogne, som daglig gjk frem og
tilbage mellem dette Sted og
Grenaa.

Ajlen fra alle disse Kreaturer
l0b ned ad Skraaningen, hvor nu
Haverne ligger, og ned i Faare-
teret I en lille Dam, som laa
omtrent, hvor nu Teknisk Skole

bygget, og som man kaldte
Organistens Dam, eftersom den
aa tat neden for Organist M0I-
lers Have.

Fra Skifteretten i Kocks Dods-

Maler"®'^' Gaarden i 1883 ,il
P' Sorensen.

Forh Heegs Tid var
Bl a h' ^«^hoelse.
lana Tid h®
Sfel '^"^"^Lejlighed. Han
Kni- H PaaKohndsund og brag.e baade P^r
soner og Gods til og fra Pro
Jeg mener at have hert at h?'"
rim-f Sk;ie.'  Malar Sorensen

Gaarden til sin Son, Skorstens-
fejermester

Alfred Sorensen,

som er dens nuvaerende Ejer, og

som straks nedrev og opbyggede
Ejendommens mest karakteri-
stiske vestre Ende.

Den lille Butik i Husets ostre

Ende udlejedes allerede omkring
1876 til J. S. Udsen, en Mand af
gammel Grenaaslagt, der oprin-
delig var Maler, men som her i
halvhundrede Aar drev en liH®
Detailhandel, og som dode i en
h0i Alder i 1926.

Det kan ogsaa naevnes, at 1
Gaarden boede i mange Aar
Byens gamle Skorstensfejer Wulf,
der var gift med Maler S0ren-
sens Datter.

Som Gaarden i 1757 opf0rt0S
paa en Brandtomt, saaledes ender
den nu atter som en Brandruin.
Om Navnet „Braenderigaarden >
som jeg har hort anvende om
den, kun dette, at det er ret mis-
visende, som det vil ses af fore-
gaaende, idet ikke selve Brsen
deriet, men kun Bsermestaldene
har ligget der.

Anna Andersdatter Basse.

En lille Ksrlighedshistorie fra det gamle Grenaa,
bygget paa samtldige Breve og Dokumenter.

AF

CARL SVENSTRUP

ORENAA

grenaa
rOLKETIDENDES BOBTRYKKERI

1929
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H.n« altsaa nuv«rende Sforegade 36.
Den vestre Sidela^nge i „Bassegaarden , altsaa

For n0jagtii^ 200 Aar siden boe e
paa Storegade i Grenaa en Kdb
mand Anders Michelsen Basse.

Hans Gaard var beliggende paa
den Plads, hvor nu Storegade 3b
ligger, altsaa den Bygning, som man
tidligere kaldte „G1. G^stgiver
gaard".

Samme Kobmand havde tiaft en
lidt underlig Skffibne. Han kom her
til Grenaa som Horer (d. v. s. 2den

Lsrer) ved Latinskolen omkr. 1710.
Men after nogle Aars f^orleb tog
han Afsked med Skolen, gift^ede s.g
„ed en Kobmandsdatter her fra
Byen og loste Borgerskab som Kob-
" Om Aarsagen dertil har v^ret de
meget trange okonomiske Kaar, un
der hvilke Lsrerstanden da

Ulyst til skolearbeidet. vides
ikke.



Anders Basse blev en velhavende

og anset Kobmand, selv om han

ingenlunde kunde maale sig med

Kobmcendene af de to gamie Slsg-
ter Bang og Broch.

y^!gteparret havde en Datter, Anna

Andersdatter Basse, og det er om

hende, at naervserende lille Beret-

ning handler.

Nede paa Sondergade boede Byens
dav$rende Farver, som bed Morten

Eskildsen. Han var en gammel
Mand, og bans Son stod for Farve-

riet. Hos bam arbejdede en Farver-

svend ]acob ]acobsen Hoist. Han

var Faetter til Byens Tolder, Mads
Lysbolt. Denne var en boj kg!. Em-
bedsmand, men i lige Grad hadet
og frygtet af Byens Beboere, ford!
han var usaedvanlig skrap i sit Em-
bede, skrap i sin Pen og skrap i
sit private Liv. Men desuagtet var
ban selvfolgelig i Kraft at dette sit
kgi. Embede regnet for en af Byens
allerfornemste M$nd. Han ben^v-
nes f. Eks. altid „Edle Hr. Tolder
Lysbolt".
Den n$vnte Fitter. Farversvend

Jacob Hoist, kom i Uenighed med
sm Master og blev jaget af sin Plads
i Utide.

Han maatte saa se sig cm efter
et Logis, og Anders Basse var saa
velvillig at overlade bam et lille
..Logement" nede i Kobmandsgaar-
den.

Mens Farversvenden boede der,
blev han angrebet af en Febersyg'
dom og laa til Sengs i nogle Uger.
Under bans Sygdom plejede Anna

Basse ham, og dc to blev gode
Venner. Hun gav ham sit Ja, men
forelobig fortalte de intet derom til
Foraeldrene. Jacob stod jo uden

Plads, og her i Grenaa var der in
tet at gore, da der kun var den
ene Farver, fra bvem ban var kom-

men bort i Utide.

Da Jacob var kommen over Syg-
dommen, lagde han og Anna Pla
ner om, at ban skulde se at blive
Farver i Ebeltoft. Hun mente nok,

at hvis han kunde faa noget at for-

tjene, „faa et Stocke Brod", som
man udtrykJe sig, ligegyldigt hvor
det blev, „ban da kunde overtale
hendes For$ldre at faa hende til

En skonne Dag nogen Tid efter
skulde Anders Basse paa Forret-
ningsrejse til Ebeltoft, og Jacob
Hoist rejste med ham i samme
Vogn, „men bver betalte sin Part
af Vognlejen".

Basse besorgede sine Forretnin-
ger i Ebeltoft, medens Jacob for-

borte sig om Udsigterne for en Far
ver. Han maa aabenbart have faaet

nogen Forbaabning om at kunne
faa Lov at nedssette sig der, uagtet
der allerede i Forvejen var een
Farver i Ebeltoft.

Han rejste derfor til Kobenhavn
for at se at faa Farverprivilegium
af Kongen, thi Farverprofessionen,

der var den mest ansete og ind-

bringende af alle Haandvaerk, var

dengang privilegeret, saaledes at et
Farveri kun kunde oprettes ifolge

Kgi. Privilegium, ganske som f. Eks.
et Apotek.

Hans Bestraebelser var imidlertid
omsonst. Kongen vilde eller kunde
ikke give Tilladeise til Oprettelse
af nyt Farveri i Ebeltoft, eftersom
han allerede i Privilegiet til den for-
ste Farver havde tilsikret denne
at vaere ene om Forretningen.

Jacob maatte saa drage bjem til
Randers med uforrettel Sag. Han
havde i Kobenhavn truffet en af
Annas Brodre og overtalt ham til
at tage med til Randers. Han lo-
vede ham at Icere ham Farverpro
fessionen, naar de kom dertil, og
fik ham derved til at opgive en god
Plads. Men i Randers fik Jacob
ingen Lejlighed til at l$re Farveri
fra sig, og Anders Basse gav ham
senere Spydigheder, fordi han havde
lokket Sonnen bort fra en god Plads.

Under sin Frav$relse fra Byen
havde Jacob sendt Breve til Ksere-
sten og bl. a. sendt hende en Vest.
Men Faderen skottede ikke om

at faa ham til Svigerson, saaledes
som Sagerne nu stod, isasr da en
af Byens Borgere havde anholdt
om hendes Haand.

Det var Kobmand Jens Pederse..
Hoy. Han var ganske vist Enke-
mand og betydelig asldre end Anna,
men sad til Gengsld i god „N$-
ring".

Anders Basse skrev derfor et
Brev til Jacob Hoist og sendte ham
samtidig den Vest tilbage, som han
havde tilsendt Anna.

I Brevet stod bl. a..:

Min Datter takker

og er meget /^re skyldigst for
haft /Eresbevisning og Comporte-
ment af Deni. Hun saavel som
OS hendes ForMre undser sig
for at paafere Monsfieur] nogen
Bekostning, i hvorvel vi vel ved,
at det er sket i god Intention og
Erkendelse at Dem for Opvartning
for Dem i sin [altsaa Deres]
Svaghed, men som det gores al-
deles ikke nodig at recompensere
Deres ringe Tieneste, sendes ud-
skikkede og vel optagne Present
tilbage, saasom min Datter er
forsiunet med flere af de Slag
'sorter. Takkendes ellers saa hoF
for som den haver vceret af hoj
Vcerdi. og saasom det Forslag af
Monsfiear] med at nedscette sig
i Ebeltoft misUngede sig, saamre
det langt fra os at gore Mons.
en Slave af sin Parol, men los-
eiver Dem paa Fritieds Bane. Der
tan altsaa staa Eder mange gode
Zd og Lykke for og kan soge
TFortun Dkkeligen paa anden
Sted •

d. 18. Aug. 1729.
A. Basse:'

Man ma^rker jo nok
at det var en tidligere Latmskole^
' er der havde skrevet det og
udsty'ret det med mange smukke

var io d. -

-  ikr;-Pie--:X%rae:et. Han sendte straks



Basses Brev til Grenaa til sin for
omtalte Fsetter, Tolder Mads Lys-
holt, der var en stiv jurist og Pro-
cesmager, og anmodede ham cm

at lade Anders Basse Indstcevne for
Retten for brudt Trolovelsesiofte.
Lysholt, der altid var rede til at
fore en Proces, var straks villig.

Jacob Hoist's Brev og Fuldmagt
til Fstteren lyder saaledes:

,,Kgl. Mayestcets Tolder, Sr.
Mads Lysholt, hejfornemme
Ven og Fcetter.

Siden jeg foraarsages at tiltale
Mons. Anders Basse for Betten
angaaende jeg med Hans og fin
strus Consens og Godtfindeude
har for over et halvt Aar siden
jorlovet mig med deres Datter
Mademoiselle Anna Basse, som
jeg na fornemmer skal ville gere

Zi "S tilintetgere, ladmellem os har vceret tail og slut

Td e"^R '""It ^P^'Sement
P<^a ny have forlorn sig sowm og af et fra Mons. Ba se tl

'If fi'-- kan erfare (sol tilEftersyn herved sendes), da for-
medelst jeg ikke har udi Qreenaae
andre Venner at forlade mig paa
'  "7 "ug tienstcerbe-dtgst begcatrende, De for den liden
B ods Forvantskab og fmiles Slwgt
skabs Skyld, ikke vilde se L
skalde lide denne Tort, men pal
mine Vegne antage Dem Sagen
hvortil jeg herved tilstrcekkelig
Fuldmagt givet jj^id I

got Folk ikke skuUe ville blive vrd

deres Lefter og Tilsagn, og ikke
har den Ka-rlighed for mig som
jeg for dem, da at kunne nyde
tilstrcekkelig Erstatning for paa-
forte Tort og Skade, saa vidt Lov
og Ret kand tilholde, og skal jeg
da for Hr. Tolders Meje ikke
manqvere og contentere efter hans
Vilje.
I evrigt forbliver hejfornemme

Ven og Fcetters pligtskyldigstc
Tjener

Jacob Jacobsen lioFt.
Randers, d. 28. Augiistij I729d'
1 Retten afhortes Basse selv og

flere Vidner, bl. a. Tjenestepige"'
Maren Ginderup, der erkl^rede, 3^
liun havde set dem kysses.

Imidlertid maa det have vcsrot
Anders Basse magtpaaliggende at
komme ud af Sagen paa en frede-
lig Maade og uden yderligere
ces, thi han sendte Bud til Jacob
og anmodede ham cm Forlig. Hvad
ban har lilbudt i Erstatning, kendes
ikke. Men ved n^este Retsmode
(3. Oktober 1729) fremlagde han et
i)Oph$velses Brev" fra Jacob Hoist,
som glk ud paa, at Sagen var for*
list.

Brevet lyder saaledes:

nHojtcErede Ven og Mademoi
selle Basse. Saasom fornemmes,

Deres /Egteskabs-Lofte ti^
^ig skulde vcere forand''et, og
paany til Sr. Jens Pedersen
skulde vcere forlovet, da medPof'
nojelse ophceves mit Forbud og
i^f(^tention i alle Maade og

conslderet hos mig selv, at Lyk-
ken bliver mig med Gads Hjcelp ligc
saa god. Derfor agter ikke at
gore mere Bekostning paa saa
dant anyttigt, men overleverer Dem
til den, De har fattet stone In
clination til, og takker for Deres
gode Fornojelse til mig og /Eres
Bevisning, samt ikke har andet
paa Deres Person at sige end det,
der er skikkeligt og honnet, og
det saa imellem os rigtig clareret
og rigtig qvitteret.

Ncest Kcerligheds og Velstands
Foronskning lever jeg Deres be-
redvilUgste Tjener.

Jacob Jacobsen Hoist.
L. S.

Til Vitterlighed ombedes Sr.
Jens Hansen af Randers og
Skipper Lars Snedker af Greenaae
til Vitterlighed med mig vil
underskrive.

Jens Hansen. Lars Pedersen-

Mads Lysholt modte med Fuld
magt fra Hoist til at bil^gge Sagen
og skulde paa hans Vegne betale
Rettens Salarium og de paa Sagen
anvendte Omkostninger.

Om Annas Folelser og Mening
findes intet bevaret. Det var jo
dengang Forceldrenes Vilje, der af-
gjorde /Egteskaberne. Hun $gtede
Jens Pedersen Hoy, og de arvede
efter Faderens Dod Gaarden paa

Storegade, som endnu la^nge efter,
baade skriftlig og mundtlig, beteg-
nes som Bassegaarden.

Ved den store Brand i Grenaa

j  1751 blev den fort^ret af Ilden
som saa mangfoldige andre Byg-
ninger.

Jens Hoy lod den opfore igen,
og hvis man kikker md ad
Porten i ,.GI- G^stgivergaard ,
altsaa Storegade Nr. 36, vil man
endnu se en Sidelsnge af ]ens
Hoys Gaard, hvis sv$re Egetom-
mer tydeligt nok rober sin Aider.

Mrerkeiigt er det for Resten, at
da Maitgorer ]ensen for nogie Aar
siden iod Bygningens Gulv s®nke
et betydeiigt Stykke, saa fandtes
i Grunden store Msngder af brsndt
Korn, som aitsaa stammer fra
Dranden i 1751, og som man ait
saa ikke engang bar giort s.g den
Uleiiighed at fierne, da Bygnmgerne
opfortes paa de gamie Brandtomter.

Kort efter soigte ]ens Hoy
Bassegaarden" og fiyttede cm .
M anden nyopfort Gaard, nemi.g
den senere saa godt kendte „Bine
Lundske Bogiade' paa Lil egade,
som deivis har staaet indtii nu i
Sommer.

Anna Andersdatter Basse over-
levede sin Mand i mange Aar
Here af hendes Dotre biev gift
med ansete Grenaaborgere^ Seiv
Sr.* »» - V"™...
Son, der var Gaarde)er i Thorso,
og hos ham dode hun.
December 1929.

Carl Svenstrup.

NB Brevene er i nogen Qrad br.gt
hen imod Nutidens Bogstavenng, men
er fillers uforandredfi.
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Den gatnie Garvergaard

Den Guard paa Lillegacb, Syom
1 en !ang R^ekke Aar tillierbo
og b-baedes af Garver Petersen
liglger paa en Gnund, sotn ersaml^
mensiykkct af 2 Ejendomlme. Det

altsaa her gaael modsat af
hvad der ellers piejer at vrai^
Titfaridet. Dei- or i Byens Hisio-
ne Eksemplpr nok paa, at do
tidligere sioro GnuncJe, Iworpaa
fei fonucten Gaiirdcne ogsaa laa

^ to eto fiere Parceiler. Her
« ;et Eksempei paa det inddu

saMet paa een Hnimd on- be-
ygg'et med eeu Bygnincf Beiaie

Bylto ved ,to„ B^aad
tilhorv Kjendomtilhoue 1 omlrenl eel Aorhn
dredb, indtil hm i,„„d Aar 1800
Steoten Palch. Dc-paa solgies
den til Ha ns Broge dter bl™d
megiet andet Var E^er af
gaarden CAfteinsijernen") h1
alhaendede don noget efier Ul
Konsid Amdi C. Ki-gse der
€jede ufen tilstodende Gaard paa
Storiegaade, og som allsaa derved

erhvei'vcde sig' Uclkorsel og G'en-
nemg'ung til beggc Gader. Og nans
Enke solgtc den sail enclellg '
1848 til Kaboen mod 0si, n.voi'VCf)
bc'gige foreoiedes.
Den G s 11 1 g's i c E j e n d o m

tilherte S0 r en At 1 c h cl s en

Biund'tniager og solglcs eftei"
bans Dod i 1712 "ill Jens An
dersen Bo el sin and', der var
Skipper ogi Kobmaiid. Ilan solgte
cien i 1720 [i| ^velagibare og fm'-
neinmie Aland .1 e ii s R a: s ni u s-
sen G in d crn p'-, d'er var hans
Svigersen og Skipper og KdB-
maiid llgcsonil forcgaacndc.
Efter bans Dod, inen mied'cns

bans Enke endnii Icvcclte ogl var
Ejer, indiraf (km siore Brandy
ng del er alisaa lien tile, soin Ind
Gaarden gicnnpfore cft^r 175E
Som alie de andii'e Bygininge'' var
(let Egeblndingsvrerk, men i Alod-
sa^lning iij fje're af dc andlre var
(let ikke Siruiatag, men Tegl. D®n
takscredcs id 470 Rdij., hvilket
dengiang var en stor Snm for ein
Gaard. Den bcstod' af 24 .Eaig
Bygninger og liaii' sikkert vcerei
godt bygget.

Slgegien Gindenip var i nsesl-
forirjge Aairbundrcdie ret jdbrfidt

i Grenaa. Dens Arcdlenmiier var
necsien alle Ski])pcre og Kdb-
niu'iid. ,Eg;ieparrtl her havdie 4
Sonner. der lilcv boende lier i
Byen, desiidCTi el Par Dotre.

koi-den her i Byen. Han icgtede
lii-e Aar efter AJarlba Maria
Strands; die var d'a beglge 22 Aar
gamle. De blev viet efier Koagie-

iiden foregaaendle Tixxle-
D

bi-ev

Garvergaarden set fra Gaden.

Enken solgte -i 17t3G Gaarden
til en af Soiuicrne, Skipper Am-
ders' .Tienseii Gind'ernp. N.i
Var Gaarden altsaia i Sdje Slregt-
I'Cd paa Familiens Haand. Om
sidstnaiv.nie b>jer bcretier Greinaa
Kii'kebog', nt ban den 28. Maj
1780 ,J'aklt over Bord paa
njenirejscn fra Norgie, strax her
'luien for .Strandien, for der blev
kastei Anker". Han blev fo-rst
fiindet en Alannedsiicl cfler og be-
gravet paa Grenaa Kirkegaard.
bniken st Ucdo saninile Aar Gaar
den til Ankiion, og den blev solgl
til Organist Otlo Ha tier up.
Han var Organist ved Grenaa
Kirke 1771—86. Da ban ansaltes,
Var ban mellemi 17 og 18 Aai
gummel,, nvilket vistnok or Re-

wise eller Tillysning ft'a P™"

—

; r':riet ar, og aad^up
h\-v>n'v ved S.iden ai-
sanledes et Sled.
tin' ved Consiimiionskontoret o
I an var i deniie Egenskab med
p-ia en Inkvisilion efter BriEn(ie
!?inslpi i Vinieron 1778, bvor det
^'or^anbt Haderup solgte i 1786G.°Slr,kobleonanto
Lillogade, Bortbylted.
nicd len Gaai P ,,.(1 por),

E' "" "«•
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at flyitc' ind i denne, iudcni haiii
dode, Jvun 32 Aar ganviiii?!. En-
ken a?gtede scn0ne ,,Krigskopisl
Pcder Winding Anche: &cii Mohr-\
der var Nordmand' og boede iier
soni Pensionist.

Sadelmager M. C. Henricl.sen.

df Oigaoist Hffldoiuip, var BiiOttr
HansJa-cobHanseiRitfo
Pad" S-miraiel Gnenaastegt'•t-adcnen havde ogsaa vairel BV

sS -"
e'bS,-:,'s

riMW Rifio,'' wi'v
m«I Baaor^vcHj w' '
sing. Ham var indvandlret h,ci- m
Byen og ha,- sikkeri on Tid x™
r«d Svend iio. RiRo Rvo b
saa endte ni«l al l>!ive SvigersC
Et Par Aaii efter udleiipdip' t?'h
Bageriet og Lejlighoil iii Svigl"
sonnon og kort eflar solgle f'
ham, faa Aar far sin ifJ
hele for 400 Rd| ' ' '■

Thomas Wossing, der var

fodt i 1794, siiuiinTPde fra Skaii-
(lerlxirg. /Eglcparrci fik cn nie-
gc[ sior Bonicflok; nilndst en
lialv Snes Bom bar ji^g lalL i
Kirko.l>ogp:me.

f  1839 kebie Wc-ssiiig on Ejoii-
dom paa Sloregaclia og i'lyiiofle
dcroin (niiv. .,^rng'as!n dlii Nord'"),
ng Oaai'dcn licr sol.gics 111 Sadicl-
niager C. ireni-ich-scn.

Mori en E h r i s t i n n Hen
ri oh sen vnr fodl 10. .Tanuar
1813 i Mi(I<iieif;iri. Han havde land
•Euget i Rnnders lios en Halv-
bmder (Be<listciader lil Gaeeer
Wlln. l^eiersen) og rejsie deiT^^^'
nogle Aar i Tyskland ,.paa Ba'"
get", som dengang Skik var.

31. Oktobcr 1810 arglode ban
Inner Marie Brogger. Hum liavdc
i  niaiigo Aar v;e,rel on [rolasl
Hiwsbostyrorinde hos Kons'al
•lohnsions, og j derCkS Hjom fej-
i-ede^i hendo.s Biylkip.

Hendes Fadier ' var Skoleherer
og Eirkesanger i Sejli.ng, men da
moderen dede af tyfiis, <la Tn-
ger ^ gr^innnel, kotn
Ii'iin i Il'usct soin Plojcdalter lies
en Shegtning' Rebslagor Rasmus'
Kru&c 1 Grcnaa. Do var sdv
barnlos-c.

Paa deres gainle Dage ojiret-
lede Kmsc on ^Fiedforingskon-
ti aki mod Honrichscn onii, alban
skuide tag'e dcin i Husel bbs sig
®g give dein Underhold og Plcj®

P^* Eesten af denes Liv ogi saa
til Vederlag have deres Stetl' paa
btoreg^adc.

Sadelmager Hcnrlchseni var en
ar sin I'ids allermest niiseie
I'Jp"^E'aei'kere og i 10 Aar, fralbo7 og lil sill Dod, Haandivforker-
loreningens iFbi-mand. Det var

luim, soni' var den virksomste for
al faa opforl iFoneningcn.s forsle
.Alflerdnmsiijim!. den langc. bvid-
kalkede Bygning yderst paa Lille
gade. Under han.s .['"Vimiandstid!
opi-e;tedcs den forsle Hnandvier-
kei-skf)le, der ikke som nii var
^n Aflenskolc. Da arbcjdede
Haandvarkcrno til seni paa Af-
Lrnnn, og SkokMi IvoKUcs dlsrfor
Sondag IHlermiddng. Heni'icbsen
Var 1 alle Foriiold en af Standen.s
so 1 vs k revn c R cp ra?s en la n ler og
naliirligvis 1>1. a. Medlem af del
3 Mands Udvalg, .som paa For-
cnlngens Vcgne i 1861 ved Kong
Erederik den 7.s Bcsog ,,i Eor-
^ningcns Navn skuklc ooske ILs.
Majcsiml meal Geiii'alinde Vel-
konvmlen I vor Midtc".

Heiiriciisms var solv barnlose,
men lioldi ni'egel af Bom. De log
sig af flere rjertiere Sia^gtninges
Born og adoinerode lo af dcm.
Den cne var ImiiiI Pctei'sbn (se-
^"^rc Gigarkandler i Grenan), den
a n de n AI ber t: n c H on r i cksem (se-

gift med Lmrer Ring
lerup). I 18(51 ( Stmndu'eai

Randers Carl Elkjjer Peter-
-scns Hiiislru. Pclensen var Son af
■cn Gan'er og kavde selv overta-

donnes Garveri. Det var der,
at Sadelmager Plenriclisen liavds
vmret en Tid i sin Ungdom, og
Ian mjstc nd RI Regravclsm. For

lijadpc, luikemanden, der sad .i
^kniskepgo okonomiskc Kaar og

ene med) fiere s'miaaBom,blbo<l h.,^i .ji mindstc,
^'p'n 3-aarige Emii, mjedl sig lijeni
^g adoptero Ifain.Kort efier gik Pctersen falHb
Larveriet 1 sirommicn liavdcvcc-

i Famiiiens Besiddelse itoilanlg-

foldige Aar, saa det folies deslo
tmigere at nijstc del. Ilenriclisen
hjaip Peterson hcrned og bori-
jejedc fra 1. •Ink 1863 sit Gar-
vei'i til ham. Biiiik fik Ejkjajr Pc
tersen (Icrimodi hojcre oppe i

Fru Henrichscn.

I.LlIc«aclc i Criarracsier Vogels

:■ r isns
Enkcfni El'sabel Kmse, Enke

Krigen, og Det

kir Folk,' 'S^-
dct' Herre, som
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koin fori>i og saa iiarnl i BlULstH
og arbejde paa IIiiscL, spargie
ham, hvcmi dct var, soni i (ib

var

cn

m):d'

Garver Carl E. Petersen.
Tider kimda Ixenltc paa ai bvn
ge. Da_ Wich^eox sna

Vail ham selv, sotn) var Bya
men log dm fremmiKile Aland

Mn^irat af 03 bnkkede cSybl C
Heni-ichscn vai- cn baade
« og fliilig Maud. Enmfli..

JO Sadclmagw- o"
^tydelg Vickso^hm

cIct^Aie-n iil™i"tofh
Garveci. Dei

som mdTO staair i Gaardm

hX Barkmollehvoi Egehaikeii formaledes til
mg vcd Gai-vningen. Del var

en KvEern, bestaaende af 2 Mnlle^

stcn. Den blev drcvei rundL af
cn IT'Csi og van indva i Baghuscis
reldrc Del.
Men Ilennchsen havde lillige

en bciydcrg Vognmandsforrci-
ning og da navniig Poslkorselcn
til Aarlius. Dei var jo for Bancr-
ncs Tid. Som Posiknnlralvcnl fbi-
gcde H'cnricliscn niedi Flag n^2'^
kongcl'g Krcnr og Navncii'iek.

.Flag gik i Arv HI sriicre
I^jerc og aiivcndics endni i iiei^ge
cflcr vcd liojiid'rlige Liejligbeder.
En afdocV gammirl Gpcnaal>or-

gcr liar foiiali mig, at Ilcni'ich-
^en i sin Glansperinde i sil Ar-
i>cj(le iuivde •! Garversvende, ^
Sadolinagei-svcndc, 4 Kuske, 1
Rogter sami paa Slaldcn 12 Tle-
sic lil Posl-, .FragF <>g andcn
Koi-scl.

1  Pnntcprolokollen s.cs, at

Carver Wilh. C. Petersen.

Ilcnrichsen i 1856 af Gemeralpost-
kasscn laaner 125 RdL. Ill Kob
af en ny .Fjede'rvogn iiiolU Parnit i

denne, AareL cfter ISO RciP til
Kob af en Wimei-vogn og igcni
del folgendle Aar 500 Bdl. id cnd-
nu en ny Wieoorvoga

Elkja^r Petei-sen i 1863 lejel Gar-
veriel af Sadclmager Hienrichsen
l)aa en vis Aarrrckke. Efter den-
ncs Opiior indgik ban Inilei^-

{  Garvcigaarden

Heiiriciisen var i en Aai'ra.'kke
Medleni af Koralnniinalbestyrelse'n
og var som foir njevnt Haaiidvajr-
kernes fodte Tillidisniand. Haias
R^^d (31. Jnii 1867) foltes da og-
Saa soni cn virkelig Soi'g for bans
Standsfmllcr, og' lian i'o'il'os til
Graven „med allc die .Eresbevis-
itinger, som .Foreninigen raadede
ove'r", j^oni Haandva^ikcrfnmiiin-
gens' .Forlianillingsprniokol sige'".

Henrichs'cns I'inke vedldev at
drive Vngnniaiids- og' Postkorsc-
I'cn en Tid cfter iMandienis Dod,
rncn omikring 1870 o^-el^drog: liun
^cnnc til Rudiolpii Clirisieinseo,

tidligero bavdla vierei Post-
kiisk pfia Ruten EbeUoft—Tir-
Mniip^ og haix fih ea lille Lejlig-
bed iiedc hos liendie.
Som allerede n^.vnt havde Cail

,  -.1.' -i. -T.'.

set fra Gaarden.

r't.rSsr:°JS5

c. Petevsen. derpai^
ve-ricl sfcUei sig inc«
til Englaiid (o" j , ; Fagei:-
i dc nycirc M Lo nj»i

B .er Olsms Daiter.prjicdc ban ba^., G-rrvenet
Addaidio OkioF 0-. Ga
og- kobte , jiog boendfe i
richsen. Hum We
Ifeet i en af de mm
beder jndtil sm H®"'
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W.ilii. C. P<?LCfi*S'cn vn^r .PoiTet-
iiuigsmmncl af cm mic>i*K2 iiiodicriie
Typ!t>. AUcircde ih Fadeneii liavde
oviertajg'CL Gai'vericl al" Fni Hen-
richsien, var 'det 1>I-gvcL en Del
inodterniseret, og Senncm iiclvide-
d'c. ■Foiii'eL'niTLg'cn. De inindire Gar-
Meriors Tid var iinidileriid forbi
allterede far Sliitningicn af Aar-
lnmd;iie,diet, og del blov niJeimest
is.n Lscderhandel cn giros de
tail.

Pt.tea-sens Kni tc et inemel [ii_
bag^3,ti\dvkci Liv, isa>r cfter deres
toJieste Daltei's Ded.

Ganiei'cn sclv var dog en nie-
gcl kcndi Skikkcisc, eg all© <"^6
iidl ickllrfc. busker Iiani, bl, a. sonl
ban daglig rijdl sin idoi'gentHir
glennem Bycn eg mad til Ilnvmen.

I noglte Aar sad ban i Ilaaind^
va[>i-lvoi-forcii:nge;n.s Bestyrelsie <>g
N'ar 'c.[ Far Aar .Forcning'C'ns For-
niand. mien deltog ellors ikke i
d'ct offeiuiigc Tdv.

I  1920 dodic Garvcr Petersen,
og Butik'en opbccvedes. Efier
•Fnuiens Dod solgtcs Gaarden d-
10. Marts 1930 [il Mal'enneslcr
C b a r I!o s U d s e n fur 25,100 Kr.
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I Grciiaa Bys GniiicUaksL fra
1GS2, som cr deii asldsLc Forleg-
nclse over Kjeiidomnicn'©, aiiforcs
];aa del Sled, livor nu Kohmd.
Iiliri nreicli bor. en Cbiard, som
inaa have vieret Byens miscligsle.
idcL den ansatles til en Vasrdi
af ISO Rdl., hvilkct or det tioje-
slo Beleb, nogen Ejendom er
sal 111. Man faar cL llllc Bcgreb
om, hvor slor Kobecvne Pcngcne
havdc for 250 Aar sideii, naar
man bclccnker, at man for en
Sum af mindre end 200 RdJ.
kiindc kobc Byens slorslo Gaard.
Som Ejere iiccvncs „Salig Jens

P'eLersciis Born", og Gaarden be-
bocs af Enken og Bornene.
Nogle Aar scnere kobtcs den

af cfhristen Zen ten, som
var Kapellan her i Greiiaa fra
1695 111 sin Dod. Han var (vist-
iiok) gift mcd Dorlhca Baden-
haupL og dodc her
1705. Gaarden
Maycslmls Tolder,

solgt'CS

Embcidct

ill „Kgl-

som

idcL

Sr. Jens Rasmussen",
var dens Nal^o med 0sl,
ban ejede og beboede en

Gaard, som laa, hvor nu
liuseL ligger. Da Tolderens Hn-
strii bed Job anno Frederik-
ke Badenhaiipt, er del at
formodc, at ban og ZcuLen bar
viercl gift med lo Soslre.
Tolderen var dcngang en af

Byens allcrliojesle Embedsmcend,

bar bocL lige
kan dcr dog
at anforc en

Inad ovcnslaacndc TlUilalnr da
ogsaa mcgel lydeligl viser. Da
Toldcrcii sclv blev boende i den
aiidcn Gaard. ndlcjcdes dcmio
bar. Men selv om ban allsaa ikkc

paa deLLe Stcd. saa
va?rc Anledniiig til
lille morsom Epi-

sodc_, som angaar samnie Tolder.
Hans Kone, den forna^vnle Jo-

banne Froderikke Badciihanpt.
var en mcget strain Danie. Hun
indscndle 28. September 1720 en
Skrivelsc til Sliflamtmanden 1
Anledning af en slor Uret ogFor-
nierinelsc, som var overgaaet
bcndc — og dot endda af selvo
Byfogdens Kone.
Byfbged Blicbfcld, hvis Ep-ila-

fiiim er keiidl fra Grenaa Kirkes
Yaabciibns, liavdc sammcn nicd
Tolderen, som var bans gode Yen,
paa belies Bekoslning indrettct
en lukkcL Stol 1 Klrkcn. I denno
Slol liavde dc lo Familicrs Da
rner i nogcnbindc Endrecgligbed
siddcl om Son- og Helligdagene i

Aar. ^len nu afvigl© Hel-nogle
liglrckongcrs Dag, da Tolder-
konen kom til Kirke, fandt bun
Stolen afdelt i to Rum og Laasen
forandret, saalcdes at him ikke
med den sasdvanligc Nogle kuii-
de lukkc den op og komme til
sit Smdc. Hun beder niU Siift-

amtmaiidcn om at gribe ind over
for Byfogdcn. saaledes at h'un
kan faa siii reliiucssige P'lads
igen.
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Jeg maa licr iiuiskyde dun Hu-
niycrkniii;», at I dlrvkkt'l oin, al
Tuldci- {).g Hylngud'i I-u-lk"sskai)
bavclc lad'Cl iiidnUu vn |ukk<>l
Wirkcslol Ljl Uitus Daincr. jkku 'ur
al I'orslaa saaladus. al dc lod l)a-
nicrnc gaa alaii2 i Kirkc og sclv
gik paa Kro i-llcr andrc vardsligc
Slctlcr Men Sagcii var ganske
simpcll den, at Kirkens ena Halv-
ucl ncmlig deii Syd Ibr Hoved-
og AluUcrgangcn. var forbaliokll

i-iaivdul Kvindcme, saaledes som
del cndnu kan scs en Dal Sled^r
paa Landel dcMi Dag i Dao

StifLamlnnuKlcii afesliwfe nii
y ogden en krklDcring, ogBlich

ield niuddelle da, at Inm o. To
deivn I 1715 havdc kolH del om
lalle Sloleslade i Grcnaa Kin-
for 16 Mark S«lv on Mn

ekstra for Stolen, k "■
"I S- Deraf havde do hver l!;.
o" licndcs''N''' ®^'"S<lcns Konc° "cndcs Nieoe, som var i ir„

«8 Touierkonen oa
nc Sfo .aa den"!

Tolderko?>e, d^'irr^eV'SrS'om er et Bam iki-I
sickle iidcnfor niin BivjdordaUCT
som or en fnldvok.cn Pfof "'j
hge saa vel en PrEe.ic-ioini;
hon". Byfogden
K'onc, som er sanifTnvi-Vr "af Natur, holdl hcndc'aiiid h'""^
dcs Mund tilgodc mcd'T ^^len da hun « paa^^ln^^^-
fokk -^i n Tsi
ko. s,,
er hendc, rykkede Dor?n op. t

larmcdc som ct ubesiadigt M.en°

ncske baadc under Saiigon og 'un
der vn Del al' DrnMlikcn. saa I-olk
i Kirkni nied I'oruiidriiig saa el-
ler liendc". Delle liendcs ulil-
bt)i'lige I'brlinld havde ByI'ogden
vel v;ercl Iiernjel til al drage un
der lU'Ucns Kcndelse III vedhor-
lig Slral", men for Iieiides Mauds
Skylcl, som var haiis gode Veil,
lod han del henslaa 111 vjdere.
.jd'Og skal jeg vaire mig rcservc-
I'ct, -cm de ikke lad<3r mig nynbe
Fred-\ Da Tolderen liar hod her
i Bycn l over 20 Aar og endiiu
i'llel iK'lall til Kirkcn udcii disso
S Mark, hvoriniod Bylogdcii ydei'
Ticnde af 2 Tdr. ilarlkorn og
d0.s\idcn liar incgcn Ulejliglf^'*^
mcd Syiisrorrdninger o. s. v., sna
beder ban Sliriainlmandcii al
-conscn-cro" ham bans IF'l.
'Jdvis Toldcrens Knne vil be-
iiylle den oversic Kvindeslol vt>d
Allorgulvcl, hvorlien li'-iii sideii
liar Kogt. saa kan bun geme. naar
luin vil bdale dcraf; men al by.^'
ac el r'lilpiiiur for hendc gaar

an. (la Kirkcii cr lang
mork eg vil konime 111 al s-
som el Hospital \

Hvorledos Sagcn endle. vcd jrg
ibke. Den cr her gengivd oFler
■JIubertz AklslykkeH= ' fra Slirt-
amicts Arkiv. Dcrlmod f'indes den
ilvke under nogeii Form i Grcnaa
Tingbog, hvorfor del er at an-
tagc, at Sliflamlmnndcn paa 'cn
ellor anclen Maadc bar faaelFar-
Icrnc forligl. Men Sagen viscr
mcd stor Klarhed, hvor forher-
delig noje man dcngang log del
med Rangfolgon; Bylbgclens Bro-
dcrdallcr mnnllc under ingen
Omstmndiglicder sidde paa on
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forncmmerc P'lads end loldercns
Falter.

.lens Rasniusscn dode 5. .Tuli
1725. (raai'den her var allcrede
kenge For solgl til .,/Fa-va'nligc

Hr. Soren Bagge".
Ilan var Kapclian her i Grcnaa

170) 175;). nun lorlod Byen
sidsluieviilc Aar. da han i Al
ders ()S. Aar r )rllyllcde.s hi Iknsl
ovre i llaiiinicnim Ilcrrcd som
S'ogiicprmsl. Dcr maa lulcn Tvivl
ikke have v;ereL Overllod af An-
sogcrc til del Fnibede, sideii saa-
d:ui en gainmcl Mmid kaldedes
derlil. Men del cr heller iiUcL
Under, criersnni Prrestcgaardeii i
Ikasl var saa forfalclcii, at dci
var hell ul>eboe]ig, og doi mnalle
Icies Vanadse ii'de i Byen. Bagg-l,Iov da ogsaa kun i Fmh^lel eel
Aar saa ovcrlod han del lil Gie-
.fcrs' Faiioc, der var gift mod
bans Dallcr. Men ban forblev i
So."nct, og der som her levedo
ban i Armed og Fatligdom, sna
ban endogsna mnalle
i SogncL og lig?c sin bode- Han
skildrcs i tWibergs F'mslcluslorK.
som .^iKlfryglig. nkyndig i
dens Hmiiker og ydeist falli„ -
tlanrdun her paa FiUcgade man
viere lilevcl solgl lor (neld o,..
liiraltl! i 1730 vcd Anklionsskode

Michel Rasmussen
Samsing.

Han var af gammel Grenaaslsegt,
Skipper og Kobmand og havde ta-
ffiet Borgerskab kort for- Han var
KEem'nler i 174.!. M'en det var i den
Tid, da Ksemnerbestillingen var et

borgerligt Omtyud og Valget kun
gjaldt for et Aar-

I'ra Michael Sainsings Dodsbo
sofgPes Gaarden i 17C2 til Byens
Kordegn og Lasrer-

Mathias Borup.
Han var fddfi i 1733 og kom til

Gronaa i 1755, da Johannes Hygom
reisie her fra for at tiltrsede Em-
Ledet som Kordiegn i Skanderborg-

Hygom havde cfst en Gaard i
„Taygyc-e;i" (nuvterende Kannike-
gade Nr. S—10), som Bortup hav
de kobt af ham, da han blev bans
Efterfolgcr- Til Kordegnembedet
horte tillige Embedet som Skole-
holder for Byens „Fattigsko:ie". Un-
dervisningen foregik i idi:n tidligiere
Latinskoles Bygning, et gammelt,
forfaldent Bus, som laa paa Lille
gade (ntuv£erenda Nr. 12, Farva-
handler MoHer)-

Men foruden danne Skole for de
ubemidlede Born holdtes der endmu
en Skolis i GPenaa, dan saakaldte
„danske Skole"- Bat var en privat
Skole, hvor Bornenes Forseldra letn-
Inede Leereren, men hvortil Byen
dog ogsaa gav et Tilskud 1 Form
af den svimlende Sam IG Rdh om
Aaret. Den sidste „danska Skole-
holder", Soren Dillev Eggars, kvit-
terede Embedet i hbraaret 1762,
tnlien form'edelst Dod eller Bort-
rejse.

Byfoged Behr sammenkaldte da
12. Maj 1762 „By^s bedste Borger-
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skab" til M0je paa Raacfstu'an.
Der var modt 12 af Byens Rorr^epa
samt altsaa SosTneprsestrn oa By-
fo^?ed'£n, cer ludppru'ia ..Skoiak. )m-
missionfen". Af Raadstaeproto]«)lbTi
fremgaar, at de beraadede sjg om,
"hvorledes -en god dansk Skotehol-

her i Bjien bekyemmieljnst og
billigst ktulnde haves, og hvorledes
ban kynde nydo forne-jen Sjbsi-
sfenoe, saa at ikke bepeffcer — som
hidtil sket er - -en efter andan" i
Mangriel af Subsistenea skal vfera
foraarsaget at kvjttepe Stillinn-cn el-
I'^r ogsaa, at man skulde m\2s mod
en saadan Person, der ikke kande
orrette Emted'at i ,et ,0,-; alt saa
rorsvarligt, som ske burde".
Fra den ttnge Kordiegii, Mathias
o Jp, var der taa Ug»r far til

^gneprEest eg Byfojed indsaMt et
Ferslag til en ny Ordnin., hvor

pas a' Skoleholde-Indkomst kunde Icomme paa
® nogePtade eoPvenabel Rod

1 Skoten blev ansat tor en vis aar
Vg Bstaling for hvert Barn saa

det sagte skolen".' p''
Gmndlag heraf bestemtes d^t da

11 at naar en god Mand blsv an-
a.^ot som Skoloholder. ,om
orsvarligen trndervise Bamerra i
Lmsnmg og Kristendom samt for
noaen Regning og Skrivning saa
sknlde der af Byens „p,ubliq^e''Kas-
» aarlig ludbetales ham IG Rdl. til

Hus- qg Kakk-clovnslci'e samt Ilde-
brsendsei. Desuden vjldo Sogneprse-
sten, Hr. Johati Rjsnm, privat til
lage ham 1 Rdl, nemijg Renterne
af et Legat paa 100 Rdl., som ban
agtede at opretfe og ,,]'3gic!rie" Sko
ten („Ri£>oms Legat").
2) 1-or Undervjsning i Lmsning,

Skrivning og Regning sk'ulde Siio'je-
holderGTi aarlig af hvert Barn frn
dets '1—5 ij] 12 Aar nydo et Ve-
derlag i Pclngje. 1 Rdl 3 Mark sk'al-
de VEere dot h0)"esfe og 2 Mark dot
lave'ste. I den Anlednjng slrulde
I'orEEldPene sgettes i en vis Takst
,,'efter Stand og Vilknar", og Sko-
lepongene bgnes paa dem efter
denne. „Dog skal Skoleholdsren 1
d'st bojestie ktunne gene Fbrdring
paa den Snmma 60 Rdl- fonuden
de for omtalte 16 f 4 Rdl til H'us-
leje og Breendsfel til Skolen. Skole-
l0nnen ndbetates Skoleholdenjfn i 2
1'^rminer. Halvdetien til Paaske og
feten lit Mikkelsdag. „I manglen-
de I'aid sker der Udpantning"-

3} „De fattigste Born, hvis Tor-
®ldre ej formaar at betale nogst i
Skotelon, nyder fri LFndfervisning i
Lsesning og Kristendom lige m'&d
de andre, dog at denes Tal ikke
maa overgaa 10 Stk. aarlig. Det
ordnes efter Sognepr^stens og By-
fogedens n^rmere Anvisning".

Disse Bcstemmclsier vandt lubetin-
get Tilsliutning og vedtoges af die
forsamliede Borgepa. De 'udforme-

dcs som en Slags In^tmiks og ind-
lendtes til kongelig Konfirmatron-
Denne erholdtes ogsaa, men rigtig-
nok forst nncter 28. Pebruar 1791,
nllsaa efter 32 Aars Forlob- Det
synes Puldkommen lubegribeligt,
men da ikke alene Raadsflueproto-
Uolten bcerer denne Tilfojelse med
en senere Skrjft, men yderligepe da-
stilsprotokoDen lunder 24- Marts
1794 bar en Afskrift af den konge-
lige Ko'iifirmation paa ovennffivnte
„i'OPening alter PuTidaticn" og med
snmme Date, saa er ingcn Tvivl miu-
lig. Ftundatsfen godketidies i aHe
„Klan9u!er og Pulnkter" dog m'3d
Undtagelse af, at Skolelsnnen for
Bornene ikke skal betales alene til
deres 12- Aar, men indtil Konfir-
mationetn.

Umiddelbart efter — altsaa i Sfiut-
ningen af 1762 — maa Byfogeden
paa Borgerskabets Vegne v^re
kommet overens med Sr. Borap
om, at ban for-uden Kordegnaem-
bedet, som ban altsaa alleneda bav-
de baft i 7 Aar, skulde o^^ertage
det nyoprettede Embede som Sko
lebolder for hele Byens Ungdom-

I den „Fmndat&", som opretteies
derom, er dog en for Sr- Borap
mindne bebagelig Klansiil, nemlig
den, at ban som Skolebolder for-
pligtes til om fornodent genes, da
paa egen Regning at holde en Med-
hjEelper og give bam Kost og Lsn-

Der kiunde )0 i Sandhed og

saa nok vsefe Brug for ̂  Personerj
naar det beteenkes, at foPudsn hele
Grenaas Skoleangdom tiliige ogsaa

alle Bornene fra Gammel Sognber-
le lander Skolen ber.
Samme Aar kobte saa Kordegn

BoPup den Gaard i Naerbeden af
Torvet, bvorom ber tales. Menin-
gen var, at ban skulde lada et Vse-
pelse i den indretie til Skolesfcue.
At den gamle Skolestue, som bid-
til bavde vmret benyttet, i enbvier
Henseende var elendig, fremgaar af

en Indberalning fra samme BoPup
til Biskoppen nogle Aar senere.
Her] staar, at „til Grenaa Skole er
hverken Skolestue, Borde eller
Beenke, alene en gammel Jem-Vind-
ovn, beskadiget paa begge Sidiestyk-
ker og mangier alt sit Beber af Fud
og Tromle, Dor, Ildtang og Skiuffe,
hvilket alt man bar ladet komme an
paa min Bekostning nlu i 17 Aar.
Her er og levnet fra den latinske
Skole et Cathedera, noget beskadi
get og mig ikke til synderlig Nytte,
med mindre det blev noget foran*
diet til at forvare nogle Skolema-
lerlalier ndi". Denne Indb3Petning
er fra 1772, og den omtalte garnle
Latinskolebygning var da Aaret fOT
solgt til en Privatmand og blev kort
efter nedbPudt.

I Sbitningen af 1762 flyttede Bo
Pup op paa Torvet, og der var saa
Byens Skole de nseste 87 Aar. I
Byens Kommiuneregnskaber staar
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regelmffissigt hvert af de folgende
Aar: „Til Chorsdegnen Bonup er
fortiden Cborspengs 5 Rdl. 2 Mark
tudbietalt ham Lsn for Skolshius og
Varme at holde IG Rdl.".

Den Gaard i Kannikogadie, som
han tidligiere havda ejet eg beboet,
solgte Bbrtup det falgendte Aar.
Pengenie til Kobet af Gaardeti vied

Torvet havde Kord^gnien dteivis
laa'nt af sin G-emboersba, Madam
Anne Olrog. yom fik Iste Prioritet
1 Gaarden for 100 Rdl. Dette Belob
testament^rtde Mdm. Olrog sicten
til Skoten. Ejendommm blev en
tonneskealder seliere stiltet til of-
fenthg Aiuktion. Aarsagen er ie..
Ak. belt klar o.er,

MyndighecJam..

r  paa K.rkens, Skolien'.
s  i attigvaeseinets Ve<tne"

for let Bind paa 90 Rdl, Dette Belnb
var .kke engang DiEkning for Ist^
Pr^ntet, saa dat er vel i sig «fo
V.dnesbyrd nok om. at den hL vl
«t I faldefa^rdig stand og tr^n^te
il at nedrives. Det er ganste to-
n at 1 det allerfOTsls Niummer
tr-dag d. 3. Jarijar I794, findes
cn Annonce angaaende dennle SW
tebygnmg. Deb lyder saaledes:

•ji-icilalions Pbrrplnirtrt
a 14 Fag nye SfcolehduiTijjr-
og Boelig for SkoelelfoldeKn'l
C-roenaae, bliver paa Raadlv^el

saniniestcds Ivoldcii d. 20de Ja-
iiiiarii Klukkeii 10 slel Fbrmid-
<lag 1701. iivcni soiii finder I,ysl
U1 al paalage .sjg at opfniT sani-
nic I^ygning af Ivcgo Bindings-
vcrk. niurede VLOggc og Tegllag,
i  luvslo S'[)minei\ vildc indfin(ie
sig benickUe Tiid og Sbed. Iivnr
Oondilioiicnie Ibrevise.s, og iniid-
lerlid kan faaes Bi'ierrclning om
bos Kamnu-rraad og Byelbged
Belli- i iionneviUe Greenaae.'"

t)e vcd Aidiljoiu'ii iiidkoinne 07
Hdl. aiivcndlcs 111 den nye Byg-
iilngs Opforelso. 13eL ses bl. n-
ni cii Brevveksling, soni mang-
foldigc Aar sencrc forle.s in:d
i^Iinislericl (Aiigiisl l.S()2b Den re-
■sullcredo i deUo ,,al del i Mdm.
Olrogs Gavebrev angivne Ojcm-d
incd Bcnlcn af den ciio Ilalvdcl
af Kapilalcn, nemlig. at don sknl
kommc fatlige Born til rijmlp til
Skolelonnon, belraglcs soni fyb
dcsLgjorl vcd Kapilalens Anvcn-
delse til Hjiclpi til en ny Skole-
Ijygnings Opforehe, hvorimocl
bcnlcn af den andon Ilalvdcl nj
l^^ipilalen, alLsaa Rcnlen af 45
Ddl., aarlig af Sikolckasscn bor
ndbclalcs til den af Sikolons Uv

iivcm SJcolelcommisslonenynder kvalificcret Lil for Em-
bedslid at crholdc dclie Till^cg
bl sin Lon '.

Skolcbygningcn var t'Lildfort i1707 og lakserccies 111 Brand-
nssurancc al' Byens davmrend'O
1 aksalioiisniccnd, livorai' den cnc,
•lommermand Sioren Jensen TirO-
niescn, i mangfoldige Aar liavdo
vmret i BesLillingcn, hvoriniod
Murernicslcr Ole Ekvald var ny,
1 Byen og ny, i Fagcl. Beskrivel-
scii gaar ud paa folgcnde: „Br. E-
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Den gamle Slcolebygning

Nr. 100. Den gamic Gaards 2C
lAig 11 us er ganskc iicdbrndt og i
dens Sled opfurL nye Bj^gningor i
ceil i'Jagc, Tegllag, Egcbiiidings-
N'lcrk og imircdc Vicgge,

a) cL Porlins til Gadeii inclrel-
lel lil Slucvicrclsie og Skolcstiio
nieil en liikkct Port i oslrc Ende.
Loft overall. FjLCllegulv i 4 bag
og Murslonsgalv i 5 Fag [formo-
dcnllig i Sikolcsluen]. Bygningons
Bmngde 28 Al., Dybde IOV2 Al.
og ilojdc 31/2 Al. — Takscrcs for
440 Rdl.

b) el Sidehiis ibygget loran-
nmviile 11 Fag i veslre Endc,
indrctlel lil Vmrelse, Kammcr,
Kokken og Broggers. Lofl ovei-
all. 3 Fag nied Fjrellcgulv, 2 Fag
nied Stciigiilv [formodenliig i
Kolvkcn og Broggcrs]. 12 Al. lang,
8V2 Al. dyb og 3V2 Al. bPi-
seres for 200 Rdl., iall 610 lull.

Bygningen tilliorle nui Sikole-

ved Torvet, nedrcvet i 1879.

vmscnet, og i deniie BySoi"S
holdtes Skole Indtil Aar 1849, da
den forsle Bygnlng paa Ycsler-
gado blcv lageL i ^nig. Del cr
den, som blcv nedbriidt sidsle
Aar

Den ganile, nn afdnde Post-
holder i GUesborg, Hans Se,rer
Jensen, hvis Fader var den 01c
Jensen Jyde, som reddedw af S<j-
ren Kanne, og hvis Moder hod
lensine jMarie Sejer, har torlalt
mi» at hans Moder liar gaael 1
«;v<3e hclc sin Barnclom i Sikolen
oppc vcd Torvet. Da hun er fodl
i 1797 bar tilbragt sin Barn-
dom og°Ungdom Her, skal del
io Of^saa nok passe. Posilioldcreii
sac^de, at hans iModer havde for-
tafi at Degiicn havde sin Lig-
kiste slaacnde fmrdig, og al den
havde sin Plads. inda i Skole-
sldcn. Delle, at Folk liavde da
res Ligkiste slaaaiide licugc for
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clcrcs Dotl, er der fleno Ekscmt)-
l€r paa licr fra Byeiis llisLoric,
og Irocls Lund iitcvncr ilcL og-
saa i .jDagligt Liv i No^dcn•^

iJisciplinen i Skolcn var den-
gung mcgid skraj), gaiiskc i Ovcr-
eiisstommclsc iiK'd deii almiiule-
igci Ik'lsplcjc. Hans Jensen skrcv
a ling clcron,: „Naar m-cgel uar-

skukiciilia.lcs, blcv dc fort ind paa
Baadslm-n, som jo laa Ugo ved
^iJcii af, og dor blcv de piskot
1  '•"c dc andro Skolcborns Paa-

acs ^bkoletid var en Drena d,n„
ogsaa fik en saadan. Hiidefuld Ris
"g ^om cRer Slraffens Puldbyr-
delse lob ned j;i a« ^
clrukne sig" vilde
de^l OP'Iysninger om Kor-
belh Marie p o Elisa-
borg. Hto dorif
Skifteprotokoiirn
ligl om Bod baar?^'"''

^or vidL aL udredJ her^Je^? slfl

Deraf lil Sinedkeren

^ R^;. 5 kit
Til Kjrken for Klok-
kernes Brug i r>^, ,

Gran slroet paa Kirke- ''
gaarden

.. Desudenfik Klokkemi der\n'
Iige var Bcdemand '
1) for at kaste Graven 2 M
2) for at indbyde GicMerne. 6 m!

3; i'or al ringc nied Klokkcii -1 M.
iaIL 2 Rdl.

Tilsamnien 10 Rdl.
I  Bed i'aiulle.s ,,cn Bneiidc-

vinskeddel paa 3 Fjcrdingkar
med Hat, Laag og Pibei-j all af
Kobbcr-, lil V;erdi Ri Rdl.
En Brtendeviiiskcddel var cii

mcgel almiiidclig Ting dengaiig,
og var del mesL vicrdirulde Siyk-
kc af hole Indboet, hVorfor dcii
opaa vai* d megd almindcligl
E'anLssDtlelsesobjdit. l-o]ks I"or-
Ijrug af 'BaeiKlcvin var inegeL
slorL^ eg en M;engdc Paniilier
Ircinslllledc allsaa .selv dcitiis I'br-
I'nig paa dd Oniraadc.
.Senere gifledc B'tn'ii]) sig nii'd

Ingeborg Palhriiic Ryg.iard, Dal-
ler af Stognejjrieslen i Veldby.
Hun overlcvede sin Maiid. soin
dode i 1810. Skifld viscr. nl
bans okononiiske Fbrlvold havtlc
Ijedrel sig, jdd der var on bor-
jnuc paa yjy v<erdi. I bde
Bod nieviies kini 15 Roger, livor-
d 12 tyske. 1 laliiisk og 2 dan-
^bc, saa dd bar iiceppe vfcrel
JkU l^erdc Inlcressor, al Bor'np
bar haft sin Silyrke. Sikifteprolo-
kollen nsevncr blandt andre Ucl-
pfter ,43 pj S.ubstiliuB
ten Sivendscii". Domic bar allsaa
vseret bans HjcclpoLeerer, som
ban efler Inslnikscn var pligO'g
«u Iiolde og give Kost og Lon.
Borups Efterfolger b]ev

Christian Bloch.
Han var fodt 1772 og dode H-

Jjimiar 1812. 70 Aar gammel-
Han havde vierd Kordegn og
j-^koleholder i Hobro og kom h'er-
B1 1 1811, allsaa umiddelbarl ef
ler Borups D.0d. Han var Ene-
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iicrcr iiidlil ISIS, da hcle Skolc-
viu.scnd omordncdcs. Noglc Aar
loriiiden var den megd omlalle
S k o I e a n o r d n i n g a 1 1811
konimcl. Dd cr jo iiden al Tvivl
en af llovcdbeglvcnhcderiie i dd
daiiskc Skolev:esens Historic.
Sum I'olgc af dcnne udskilles i
liSR) Gamnicl Sogn skoleinaissigl
fra Grenaa og fik cn selvsUendig
^kolc j Aaslrup. Den var bclig-
gcndc lidl Vest for Byen, ben
mod Dolmcr ad, men cr lor-
bengsl ncdrcvel.
Ved Onioj'diiiiigeii 1 Grenaa

Aar 1818 hcslemlcs. al der livm-
U<ltg skiildc viere 2 faslansabe
l-'crere. og al der folgclig maalK'
indrdlcs 2 reguUcrc Skolcloka-
ler cn ny Bolig. Der oiJforles
derfor cn ny Sidebygning.^ Der
kaldcdcs endvjdcrc en 1 eolog,
som skuldo vicre ForslcUcror og
iGUekcl. d. V. s. AndenprLCsl, me-
«lens KordegncbesUlling'-ii fieni-
Udig kiivlLcdcs lil Andenl®i^i-
embedd." Bloch ibrbiev i sidsl-
lucvnlc^ og Lil Kalcket knldedes
Hans 111 g e r s 1 c V, der vai
Lierer ved Lyngby Sieminarlnni.
Men da iian i 1824 blev Sognc-
pra?sl for Drliiig-E'albog Momg-
hcd, udntevnles iiigeii Efle'do -
ger. Del var Bcsparelseshensyn,
som gjorde sig giddende.
sogle og fik cRer en Del roi-
handlinger Minislerids TiUadels^
lil midlerlidig at oplRCve Katc-
kdcmbedel og igen gaa tilbagc i
Ordningen mcd Kordegnon so
Fbrslohercr og Aulagelse a
Andenl^crer. Herlil kaldedes bais
Olsen. Kalckdembedd slocJ sa.
ubcsal til 1843. ,
Det lader sig vistook ikkc

mcglc, at Blocii i hvcrl Paid i
de 'sidste mange Aar var en ret
middelmaadig Licrer. Navnlig i
„de dannedc Klasser" var der
Misfornojolse med, at Bornene
Uerlc for Hdl. Mnligvis var det
Skoleplanens Skyld og ikke Llc-
rerciis. Men nogle af Byens „dan-
nedc'' Familier slog sig i hvert
Fald i 1840 sammeii og opret-
icde cn Privalskole med cand.
nhil. Ludvig Hausen som L^crer.
Der var Ncd Bloclis Docl almin-

dcli'^ Slcmiijiig baadc i Kommn-
nalbest^ relsen og i Slolikommis-
sionei. for al faa dcimc ( ai.d.dal
||.,„scii- udiucviil lil del led.gc
i-,iil>cdc og mcd Forpligldsc lil
al oprcll'C og mulcrvisc on Beid-
klassc i Tilslulning ■ 111 del allc-
rede ■eksislcrcnde Skolcvicseii. Da
man imidlcrlid var klar ovci, al
del na'Plio rildc gaa saa glal
dennc Gang al slippc udon oiii
Kravcl om cn Kalekcl, mdiicnd-
cs direUle lil IvQUg™ ct Andra-i dcnne Sag. Det anfores

fieri at der hidkl „i Borgersko-
leii. som iovrigt er forenet mcdFalligskolen, ildilm liar varet
Lrt hvad der kcres i enhver
ciml'c paa Landel, og at der nu
ved Blocbs dodclige A!gang frem-byder sig en gimstig Dejlighed
til Fbraiidriiig og borbednng .
Man anlorcr, al under den lid-
iiocre KatckcL [Ingerslev] imder-
vfsles der ikke andet end .,1 dealmindelige, for en Borgersk-olc
befalede Lirrcgi^enslande-, me-
dens man nu med cand. pbil.
Ilaiiscns AnsicUclse for 0je on-
skcde opretlet en Realklassc. Og
man endte Skrivelsen til Kongen
mcd den Vending, at hvis Hs.
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Majeslaet vilde 'opfyide delLe
Kommimens inderligsl^ 0iiskc,
yilde den fole sig rorbuiidcL lil
forogel Taknemliglved imocl Ms
Majesl®t.
Men !\Iinislcricl var nu [ji

Mnds, al der skuldc p/iistes Liv i
latekclembedel, og -menle, al en
tcologisk Kandidal jo nok skuldc
amne vxrc lige saa vel cgnel
111 Unden'isnmgcn som don on-

wStudent Hansen**

ss, s

klasse. ° « Real-

ln-orleS™er iKTOe''Slf
Mode for nt ^il ct
Oiwkcr i dcLioT„ n
'I"-, at en god ^=8

micnd og cnkellc af dc mere op-
lyslo Borgerc. var sindcl for cn
vidcrcgaaoiide Skolciukiaiinelsc.
Ilvorimod Hcstcn — ca. 10 —
paa Brovslcns dircklo kdrcsporg-
•scl crkkcrcde. ,.al dci"C.s (iiiskc
var, al do maallc faa cn Kardogn
igcn - som afdodo Bloch - 10

I'orslclicivr. og al Skolcvicscncl,
mod hvilkcl dc hidlil havdc vic-
rel fornoj'cl. maallo I)livc uFor-
aiidrct ". Del vislc sig allsaa, livad
ogsaa Provslcn Iiavdc ladcL skin-
no igcnncm i Indbcivlnjjig 111 Mi'
nislericL. .,al dcr vjsliiok kun var
inn I'amiijer. dcr iiilcresscicdc
yig for cn Rcalklasscs Opreliclsc-
ng al dissc dcin-cd lilsigicdc nl
yiiule de sanime r-ordclc, soni
Byciis privalc Skolc hidlil har
ydel. j)aa en inindrc bckoslclig
alaade, end vcd den privalc ki'J-"
Ireprisc".
Naa, iMinislcriel havdc jo nu

IrulfcL sin Afgorclsc, og i ISl^
kaldedcs en Loologisk Kaudidat
som Kalckel og Forslclrcrer.
var

Sigvard Theodor Decimus
Flindt,

teller som der staar bl. a. i Bio-
grafisk Leksikbn, og som haiis
Uobenavn sikkerl har vrerel,
oigvardus Thcodorus Decimus
Hindi. Han var en Prsesleson
Iborslunde og fodl 30. Maj iSOo-
raa Aar efter tillraengies alter i
imj Grad cn Udvidelse af Skoic-
yscscnct. Den kan i korle Tr^eK
karakleriseres ved. al man vcd-
[og at byggc en hell nv Bygning
I Byens Udkaiil. Den skulde ligge
paa cn Bycn lilhorcnde GruJid
ved Ftcdrifien ud til F£ellesk,a:rel^
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den niivrerende Vesiergade.
Skolen skuldc have 3 Klasser. <5g
der skulde allsan ansrellcs cn
Trcdjclrcrer. Dennc Bygning paa-
bcgvinllcs i IS 18 og loges i Brug
Oklolicr 18-10.

b'lindl liavdc, for ban kom lil
Oronaa, vmrcL pcrsoncl Kapcllaii
hos I^rrcslcn Pr. Winding 1 Nr.
Simdhy. Dennc Winding var saa
umaaJclig sv(cr, al man sagdc
om iinm. al linn mnalfe forrclle
■Tordpaakaslclscr .siddcndc i sin
Vogn, fordi del fornuMlelsl bans
Tykkclsc vilde koslc all for slorl
licsvrer nl faa ham af Vogncn og
o]i igni. Del linr snaledes vmrcl
rcl nodvcndlgl for ham at holilc
Kni>cllnn.

I'lindls iluslru bed Pclrea Ma
rie Winding, llcndcs Fader var
Skrccddcr i Aalborg, men bun
har ibrmodenllig vseret en Slrcgl-
niiig al" den fornfevnle Pi'sest, si-
den lum bar Navmet Winding-

Flindt iindervislc selv bl. u- i
dansk I.aisning og Gramfjialik.
Don [jdligcrc najvnle gamlcPosl-
lioldcr fia GUcsborg, der i cn
Aarrickkc var bans Elev, ualallc
om jiam; ,,1'liiKU var vel '
i  Cirnmmalik, men jeg Uenkcr, del
kom af, al ban selv havdc iidgivoL
Bogcn, som vi bnigle cleriA Jcg
vil mene, at „vel liaard i" skal
belyde, at ban sUllcde vcl slo.o
Fbrdrlnger ndi o. s. v.

Hindi var en niegot^ svagelig
Mand. Han udnpeynies i lu
Siogncprrest paa Asko- Men ban
naacde kun at komme til at pree-
dike en eneste Gang i sit wyo
Embede, nonilig paa sin Indsret-
telsesdag. Han dodo lig® eflci
Nylaar 1852.

i\Ied Aaret 1849 h'avde allsaa
den gamlc Bygning ved Torvet
udspillel sin Rollc som Skole.

Straks efter Fiytningen til Ve-
s'.ergade stiUedes Bygningen til of-
fentiig A'uktion. Skode paa denivrd-
s'.ededies i 1850 til

Niels Nielsen Vaever.
Gaardejer i Dolmer. Dsnne Niel^s
Vffiver var en af de kendte Skik-
kelsar i Grenaa By. Han kom her
nssten daglig, og han havde Penge
udlaant til en Mmngde Mennesker.
Han 93S som Priorit^stShaVer i m^in-
,ne Ejendomme baade i Grenaa By
or, ved Havmen og var ogsaa for
korlera eller Imngere Tid sHv Ejen-
domsbesidder i Grenaa.

Niels Vsver var fra et megat fat-
Hjem, vistnok i Hobjerg Han
aliersde som Barn et udprm-

;'et Forretnmgstalent. Det (ortm-
fps at han for at tjene et Par SkilS; Lbte Fi.de og heeldte to

'  " Eiasker. Cermed gik ban paairFodil Granaa og solgte
J m Folk som ikke selv havde

u iH PptF Trfek er karakteri-
Manden. Fra farste Fmrd

tan en ^ohyre Flid og Spar-^r«hed o"
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s'je Datter, Ane Bendinie, bhv fodt
i  1832. Nogen Tid efter fiytt-da
de til Dolmier, hvor die ligetedes
bi3gynd:)e 1 et Ecdssfced, men Uobte
s^nere en Gaard, den, som siden 1
fea meget lang Aarrsekke tjihsrlie
Sognefoged Rasm'us Jensen. Da
Ntels V^ver fsrst var kommet til
Iiat Kapital, var han gnart klar
over at han med sit mdpragedie
Handi-lsta.ent kunde udnytte sin Tid

ved Handle] end v^ed seW at
lelta^ 1 Markarbejdet. Han hav-
a  '2re Karle, gom n'deliiiklpendl-

Uerte wndt i Om.egn^ og U^bte
op Ul ham: ̂ g, Smar, Hadar o.
Skmd. To Gangs om na„.sn I'

b.. u,, „

et lilte Hmtle u at
sav naa r. " ' ^^<58 nd-b^v paa Grenaa Aui<i'

har tolgsiKla Titel:
sikker vei til Volstand o->

-

Bogen begynder mk^a t : g

*.««.b™,., r.

hoste lige saa gode Frugier af
deri fremsatts Laerdomme, som
baade jeg gelv og flene hav'e h03tel
deraf. — Det kan meget godt gaae,
naar vi blot ville folge den jaevne
Vej. Udgivier-en".
Bogen indeholder en Raekke Be-

tragtninger om I-lid, /Erligbed,
Sparsommelighed osv. lagt i Mu'n-
den paa en Person, som han kah
tJ'er „Fattig Richard". Et Sted i
Haeftet har han anbragt et Vers,
som i en lidt drastlsk Form inde
holder ikke saa lidt Livsvisdom:

„Fiskefang og Pujglesang
01lrang og Nattegang,
Trommeslag og Sicj^gsjagt
Haver Mangien ^delagt".
Der findies inlet BiUede af Niiels

Vfever, men en gammel Dam's af
tnit Bekendtskab, som ofte har set
ham paa bans dagljge Vandrin-gi^i"
her til Grenaa, beskriver ham saS'
I'edas: „Hans Paakl^edning var m'e-
gst gammeldags. Paa Hovedet bar
han en hoj Uldhat, saaledss som
Bonderne clengang bruigta. Cen hav-
de ipngang vseret sort, men var for-
leengst af Sol og Veir gjort graa-
bpiin. Den sad altid i Nakken. Hains
lange Haar hgengte belt ned
Sknldrene. Han gjk i en m'Ogist
lang, gammel Frakke og en tvasr-
s^ribet, hiemmegjort Vest mfedSo^^'
knapper. I Haanden havde han en
solvknappet Slok.

Niels Vsever dode 20. Maj 1873'

v^gteparrets eneste Dattar, Ban-
dine, blev gift med Niels Chr. Lov-
schall. Han stammecie fra Havmol-
len, var meget velhavende, og over-
tog Svigerfaderens Gaard i 1702.
En Datter af Lovschah var gift

med Vejasssitent Wienholt her i
Grenaa.

Naa, l-Temstiliingen standsedle
ved 1S50, da Gaarden ved Torvet

solgles til Niels Vcever. Han ind-
re'iledie straks den gamle Sko'.ebyg-
ning til Entik otf ndlejede den til

r> '

Nobmand Kruckow.

Peter Feddersen Kruckow
var en Prresteson og fodt i Ever-

Han havde alll^nsidje i en lille
halv Snes Aar haft Forretning i
Grenaa. Han var saa 'uing, d'3 ban
S0g^e Borgerskab, at han maatte
have Myndighedstievilling og des-
'aden „KgI. Bevilling til at vinde
Borgerskab, nagtet han l^an bar
Ijent som Svend (Kommi^) i 2 Aar j

Han har haft Forretning flere
S'.eder her i Grenaa, sidst i dien
Bygning vestligst paa Lillegadie,
hvor der sOnere blev Brygg^ri- Men
det gik ikke godt for ham. Han
kobte Ejendommmen her i 1S35;
samme Aar tillige LiKegade Nr. U
OS Lillegadfe Nr. 61 (Bryggergaar-
den). Han bar aatenbart vteret
Wene Speknlant end jsevn Kob-
mand', der passede sin Batik, id'
med var Tiderne vanskeligie. Vi or
io ou lige op' mod den stors Penge-

krises Tid. Og det endte da ogsaa
med, at Krcckow i 1S57 opsagde
sit Borgerskab og forlod Byen. Jeg
i-r ikke" sikker paa, om han egent-
ht. nik l-allit. I ISfiO vendte han

aam.el Brandspand

•«« "S«--skab og begyrf.e e

Grh^han tidlige-hav-
£ haft KobmandshaBael. M- -
,,3r ikke d3t Kobmand
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Skomagerniester Julius Mojmark.

,Han-
solgt Ejietidommmen her ti!
delsfiL!ildma0<tti<f"

o

Michael Henrich Lundby
Han havdia vairet „PuldmEa«ti.,"

hos Grosaerer Winding i en Del
Aar og selv haft Forretn n„
VTOa,K„.„,s.fc; .

Mar..e Rndkiar, som var Datter at
den meget anseje Maker Ral
paa Sandra Mate. Kort efl t ?
havdie I„bt GaardeTn' ;
bfev ^gteparnet .apanerat, 0^"!;

nomiske Vanstelighe^/'®^'
sJag® K0bmand: oa i ig.f „
selve Pengiekri^en^'' n ' ̂
gik hanlfal:,ro:Bfr"'=A^^.

icgl. BeVillin^

Fni Hojmark,
fodt PwOdkj£Br.

■  I liSO.'i fik hans frnseparerecle Hli-
s'lPu A'uIUionsskoclo jiaa Ejc^ncl'Om-

samme Aar giftedie
sig mecl Skomaffcrmesler

O

Rasmus Julius Hojmsrk.
Denne ejede og beb(>3de H-Jset

EiPjegade Nr. G, som ban havde
overtagtet efter sin Fader, hvis
Skomageri ban fortsatbe. Han eje
Hers andre Ejendomme, et Par
ban misd HasMen, et Par havde
ban selv k^bt. Iblandt dissa via^^
den gamle Fattiggiaard „BagByan ,
hvis store Areal ban ludstykbeda j
^yggsgPUiTicIie. IVi;en det gib
ham som med l-'orgaengiaren
by. Daar'Iiga okonomiske bbrbo ̂
drev dem fra Hjemmet. Og b'egg'
rejste die til Amerika, hvortil
i de Aar var en meget Uvlig
vandring her fra Grsnaa. Diea H
ligere saa stollie Miallerdatiier, hviS
Liv til i&n Begyndielss havda
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Kebmand C. F. Ehrenreich.

bet saa lyst og godt, sad tilbage
med sine B0rn i meget k'ummer-
lige Kaar.

I 1SG8 bavde Hojmark solgt Byg-
ningen her til Kobmand

Chr. Frederik Ehrenreich.

Han var fodt 23. April ISIO i
I'aaruip ved Randers, bvor Fade-
ren var Gaardejier, og bavde Isert
Handelen hos Kobmand Henrikseri
i Randers. I 1859 forpagtede -ban
Skovgaard Kro ved Fjellerup og
forblev der til 18G3, da ban rejste
hi Grenaa og overtog dbn Fbrret-
bing, hvor L'undby var gaaet Fal-
bt. C. F .Eiireoireicb var paa dlet-
i'2 Tidspunkt endniu saa ung, at ban
ikke havdie naaaet Myndigbedsal-
dsren, og bans Fader maatts dlerfor
midlertidig lose Borgerskab for
ham.

I den gamle Ejendom arbejdiede
Ehrenreich sig jsevnt og stot frem-
3d, saaledes at ban altsaai i 1SS8

Pru Ehrenreich,
fodt Hasse.

kuJide k0be og 1879
on^hygg® ^ -
den forste og ' ̂  ^ jer der-
ste i 3 Etagej.G^^ ^
lor intet under,
tydelig , andboerne, gt^n
egne Folk og udstrtekning

t"®'Gaard" hos BySns K0b-„k0rt3 1 Una „ indret-
m»nd. I (Jen ny ̂  gom
ledte ■^'""^^'L/porhindelse med
stod i nmiddtelbar 1 jil
hinandien. D™ e®- y,

s;.
kramforratning- gjjtK.bmand Ehren^^
m-ed on D®"®'' i manga®enaa P,„„isgio-
Aar Medlem af L„
iiien, m'en ^ t ly Han" Byens oftanfhge;„/'dbg HandeIglonen,ngens m
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^!( Sti

Det gamle Apotek og Kabmand Ehrenreichs nye Bygnlng, ca. 1890,
g'eaarige Kasserer. Eft^r in a
Virk&omhed som .. overtoj^es Forretninj^en af hans
d'e ha(n i 1903 til Kabenha Harald Ehranrejch, som er
han forbliev til sin Dod • ^ q' n-uvEerende Eier, og som si'

V'ed Kobmd! EhrienreicL a7" • Miedarvingar
Atrejse Ejendommien.



Bodkermester

Emil Madsens Forfaedre

Lidt SIsegtshistorie

Af

Viceskoleinspektor Carl Svens
Qrenaa

Grenaa
FolKetidendes BogtryKXeri

1939



Som adskilligo i Grenaa ved
var afdfide Bfldkermcsler Emii
Madsen EfLerkommer af en af
Grenaas allerseldsle SltegLer En
af Lmierne kan f^res tilbaic m

hans Tiptipiipoidemodcr.

Sommcren WSs'opgravederp-,^
Vel-«dle, hoj-fornemme

Hr. Rasmus Andersson
Skifter,

1724. wm'^cnc?''sfn''Lysi'

Grenaae Ao Vi'\i

v,.i ̂  n kensovedevcl-acdie o" Dwri o- ,
Kii%vnsline Man

Og
Anne U1 r i c li p at*

"vlede 8 E®™, af hviUco a'^Sa

^'■liglicd i Handlinaer q
l.oldenhediUnerb«d,.e^e?atNnvn Og Rvrrte- ^Umisundclig over andres Fdririn

■' imod de Ring.

ej sloll af Lykkens Medhold
og fbrsagl i mc_gen Modgang hen-
sled Han sine Dagc jcevnt udcn
Bram. Gjennem cicl Hcle mser-

kede man efterliaandcn hans
Dannclsc HI en kommende

divjghed, h\x)rlil ban indglk ved
en forhaabenllig sallg Dood, dcr

skeede den 21. [Jnni] 1797,
gammel nreslen 73V2 Aar.

Denne fortrccffeligc Mand og
Borgcr var Emil Madscns T i p-
oldcfader. Som den pompose
Gravskrjft angivcr, var ban Skip
per og Kobmand i Grenaa i 40
Aar. Han var en af Bycns aller-
belydeligsle Forretningsmsend,
Kensumpl;ionsforpag'ter i en Aar-
raiikke og ejede og bebocdc den
Gaard, som'laa paa T-orvet, bvor
nw Raadb'uset ligger. Del var
dcngang Bycns s'Lorsle Gaard i

Elage, brandforsikrel for lOlO
Rdl. Men selvf0"!gelig kiindc den
ikke maale sig med dc 7 Qaardc
i 2 Etager, liwraf nu lain „Aftcn-
stjcrnen" og Kobmand Skovs er
lilbage.

^f Rasmus Schifters Sonner\ar en Ppoknralor paa SI. Tho
mas i Dansk Vcsiindien og vlst-
nok ugift eflerlod sig be-
ydcljge Mjdler. som bl. a. kom

bans herva3rende Sosier lil Godc.
Af P'igcbornenc var Else

Schifter Dalter af forsle
/-Eg'Lcskab. Hun var allsaa Kir-
stjne Maus Daller og gaar der-
igennem 2 Generalioner hcngei^e
Ulbagc i Grenaas Historic end
badcrcn. Hendes Morfar var,
som der slaar i Gjcssings
skc .lubcllaererc". ^jden ved sin
Forstaiul og Gudsfrygl navnkun-
djgc Kobmand i Grenaa, Ras
mus S Q r c n s e n M a ii".
var iiam, som bcbocde nuva^ren-
dc ,,\rtcnsljernen", dcngang en
mcgel ansclig Knbmandsgaard.

Else Schifler. dcr var fodt
1766, giftedc Sig i.l787 mcdGeorg
Fridcricii Rcmplc, Organist og
Redemand i Grenaa. Som Vc-
t'crlag for en Del af hendes
Arveparl gav Fadcrcn dem 2
smaa Huse paa Lillegade, hA'oraf
dct one laa, hAX)r niiv. Bager
Hartmanns Hiis ligger, og del an-

den lidligerc Latinskole,^oin Nabo derlil. Men /Egleska-
bel var ikke lykkeligl. Else, der
idligL var blevci modcrlos, var

megel ekscenlrisk Figc. og Or-
S^miistcn var af en vanskelig K^-
vaktcr. Flan forlod allerede ved
J ̂ aaskclid 1791 FIjemmel, og
^Egtcskabel oplostes da senere
-P ro pier m a 1 i I i o s a m d e-
^^I'Uonem" [d. v. s. Fordi han
' Ondskab havde forladt Hjcm-
mci], ,ji ind-
Saaolse af nyt ^gleskab. Skils-
missc var dcngang noget ganske
J^ooslaaende i ' denne "lille, skik-kCllQp pyugc

enn---ii uiT-e Dame var en af
yens mcsi frcmlrmdcndc Skik-

vclspp, Finn hnvdc sogl og er-
b''"ldl Rcvilling til at vccre sin
^gcii Vmrge. arvedc cflcr sin M'^-
ners Famil'c. Mau'erno, baaclc
1 engc og d Hiis, men forstod
Ikke nl spare paa s'n Kapital. sna

hendes Broder, Ppokuraloren paa
St. Thomas, der efterlod hende
flere Tusinde Dir., salLe dem
fast som et Legat 'i Overformyn-
dcriel, hvoraf hun kan fik Ren

Den 5. Januar 1803 iiidgjk Else
Schifter nyt ^Egleskab. Hendes
If; xf-trris

p A p. Madsen.B0dkermester r. • ^
14/4 im d- 2&/^

,  ; Slageil

Rheclen, b™' ' pension pan 3b
Rcll. Undei En= ^.Rav
han Opsynsmand g an
nc", som vai I ^tc-
Slrand. V Varighefl-
skab var at laOc
dodc i , ic D-alter, A "

' pan sine sene^ Vt paa
i  lior V®

1*1^0 Tfcn/i n

rcl 1



115 Aar, og hvor him vislnok
havcie boet en Del Aar for. Del
havde tidligere Ulli^rt en anden

hcndes Onkler. den rige K-ol>-
mand og AgenL Rasmus ATeller
der foruden detle Hus cjedc
haade de tilsledende paa Lillc-
gade (opad mod Torvet) og mod
Storegade (Kobmand Nielsens 02
Snedker Serensens).

fe™«=vnlc
^glede P e-
var Vtever.

Tspq F-'' ^^^^/,^l«derens Dod i1829 Ejere af HuseL
I 1817 herskedc der en slum

Epidcmi af Skarlagensfeber her
1 Grcnaa. El af /EnLcnarreUBoni, Emil Aladsen, dode^ dcra

dodc 2fi i som

var Peter A n-

W. "Ap«r ''isap d s e n (fedt
l<ermesto- ir^- Bed-mestei i Grcnaa, tog Biorger-

BadKermester Emil Madsen
('• 11/9 1871, d. 4/10 ,939) '

Marie Pedersdaf.er'^®''''
m5

offcn'lligc Liv, men var en saare
flillig Aland i sit Vicrksled. Han
dode 2G. Pcbruar 1902.
14 Dagc efler Log Sonnen, nii

afdode Emil Madsen, Borger-
skab som Bodkermesler. Han
havde Ijcrl FageL hjemme og
havde arbcjdcl saminen mod Fa-
deren hole sin Tid.

Forsl sent giftcde han sig-
Hans Hustrii, Dorllica Alndscn,
dode for noglc Aar siden. /Egle-
skabcL var barnlosl, og dermed
er aKsaa dcnnc gamlc Grcnaa-
slaegl uddod her i Byen.

Slamlavlcn er altsaa dcnne:
K i r s t e n R a s m u s d a LI c r

Man, dod 1724, gift med S'kip-
l^er Soren Jensen, dod ca. 17(W.
l^obmand Rasmus So r en-

sen Man, dod for 1755, gift
med Ane Alargre'lhc SorensdaL-
ler. dod 1773, "

^^i^'sten Rasmus dallt^r
Mail, fodt ca. 1737, dod 1770,
gilt mcd Kobmand Rasmus Schjf-
ler, fodl 1724, dod 1797.
Else Schifier, fodt 1766,

«0a 3. Juni 1829, gift 1) med Or-
gaiiisL G. F. Rcinple, gift 2) med
Remand Poder Hoeg, fodt 1770,
cl®d 17. December 1810.
Ane K i r s I i n c Marie

fecli 3. yraj 18CH, dod
Januar 1864, gift med Vicver

i^der Madsen, fodt 1800, dod 26.
September 1847,
Bodker p. A. F. Madsen,

It : 1834, dod 26. Fc-aar igpp^ Meltc Marie

P^^.^Ger, dod 2. Mai 1911-
Ridker £mil Madsen, f^dt

1871, dod 4. Ok-

^SdLn Diorthca
C a 1' I S V c n s t r II p -

CARL SVENSTRUP

En gammel Drabssag
fva Dolmer.

pjet var i tid.igere Tid alminde.ig^ at Folk i de^D Testainente bet.nkte > og for
telser med Gaver i For grindres, at der dengang
sig en smuk Tanke og spenderedes ret meget, ja
ikke fra „det offemhg og fattige Men-
ntesten inter, paa Forsorg for syge, g
"esker. 5,.,.- at adskillige af disse

Men formentlig fejier ' forbed-
Gaveydere "'"ge Jar re k ^iivtereise ved
rede man sine Cnancer
slige barmhjertige Gaven Qgard

Saaledes ̂ ar der Hvornaar og
i Dolmer, som ejed
hvordan den var kom bortforpagtet tii en Jens

I  >757 de imidiertid misiighoidt sin Fte-
Laursen Biss. Han .^-hph Og foi" Markerne ej
stekontrakt og forsonit J Hospitalsforstande-
skuide iigge ganske u yr Qgarden fra ham og iod
ran i Aarhus, Lauriiz S'tho , For at give et
optage Syn "^'=''^®"deL^Priser og om Storrelsen af en
lille Begreb om Dati anfores Kreaturernes Vurde-
Gaards Bestetning dengang anfores iv

Oril Mrlf. Sk.
ringssummer:

1 brun 2 Aaringers Mffihr Flag.
1 sort do
1 brun Hoppe, udlevet .. -
1 sort do., ligesaa..
1 sortbrun 4 Aars Hoppe
1 sort do. 5 Aars • • • • •*'■
1 sorthjelmet Ko U Aar .
1 sort 1 Aars Kalv
2 Faar
1 eet Aars Sogris
3 Hons og 1 Hane

Rdl. Mrk. Sk.
1
1



nEn gammel Drabssag fra Dolm
er

Hospualsforstanderen kr^vede ham ti! Betaling af 2
Vogn- og Rejseheste a 16 Rdl. 32 Rdl. 4 Ploug-Bie-
ster a 10 Rdl. 40 Rdl. osv. osv.

Bonden domtes af Retten (29. Aug. 1757) til at have

RHi . orbrudt og desuden at betale Hospitalet 223Rdl. 5 Mrk. i Erstatning.

rnn Gaarden, som saaledes var ledig, an-
sen en Karl ved Navn Niels Niel-
var troio ^ Todbjerg i Nserheden af Aarhus, som

Den Nielsdaiter, fra Dolmer.
med Kulde"og Uvilfe af^Reh Forhaand
test mod nr iio u ^ Reboerne i Dolmer som Pro-
af deres egne var sit f som en
inden det udviklede varede det ikke,
resulterede i et Drama^'^ Haandgribeligheder og
I^g af Samtidens RetsprmPkot'''^

^3ndaff den '?ft c
i  sin Gaard og Niels Todbjerg
Stakke uden for VinH Hvede af og satte det i
Til Hjaslp derved h det skulde staa og torre.
Fssteme.'som var f trolovede
.  Til Opiysning om^deTR.®!!®',s>g hos sin Fsestemand ^°t"hold, at Kseresten opholdt
her indskydes den Be dl ved Markarbejdet, skal

I'ge til 1799 var Trolovelsen dengang
ganske lovformelie hin^^ ̂ stet kirkelig Ceremoni med
ganske andet end NuriripP"c^ ^ifkning og altsaa noget
som Regel ikke hengik ® Endvidere, at der
Nielsen, samt at det ikk^^^ mellem Trolovelse og
det, at Trolovelsen betna/n'" "^^"^'"deligt, isasr paa Lan-
teskabeligt Samiiy uaptpfn Begyndelsen til seg-
vens Mening. ' egentlig slet ikke var Lo-

Gg hvad angaar den
Gange i det folgende kaM af Hvede, som flere
"lin Mening, at det man "Bevell Hvede", saa er det
veil minder jo stserkt om Boghvede. Ordet De-
gamle Navn for Chrisrif^n Debild Hede er det

't'ansm.nde, De, maa altsaa formo-

„En gammel Drabssag fra Dolmer .

des, at det er Boglivede, som er vokset paa tiogle Agre,
der laa hen mod Deblld efter, som her tales om.

Medens Niels Todbjerg og hans Forlovede stod og
arbejdede med Kornet, kom to Mtend fra
dem og yppede Klv. Den ene hed Rasmus Nielsen F
sang og ILde en Gaard 1 Fmste, som tilhorte Major Hoff
paa Hessel, den anden var ' m uaand-

Efter en Del for.uermelige Ord g.k de ov r t. Ha^ d^
gribellgheder og i Selvforsvar og ved et Uheld ko
Todbjerg til at slaa Rasmus Fuglsang saa stterkt . Hove
det, at ban samme Dag afgik bjev stterkt

Baade Niels «§ ' ja Rasmus vardod
forslaaet og inaatte gaa til Sengs. maatte Niels
og Sagen Indberettet til Byfogden • ̂ G^ren^a,^m.tm^^^^^^
Todbjerg samme Aften °P ® ^Ji^eren under Raad-
hvor ban indsattes i Byens Arr
huset. Pigen kom hjem til sin |g^,e den aivoriige
det saa ud til, at bun ikke sku g foged Behr tog
Overlast, bun bavde paa liendes Syge-
derfor ud og afboldt Forhor o\ under-
leje. Og Byens Kirurgus, Jo w jj^geb-
S0gte de paagasldende og afga j
tes Saar som om de overfaldnes ' ' derstrakte

Angaaende de ydre Forhold ved Rets agen,
sig over omtrent et Aar, kan anfores
som er vasrd at maerke sig. „o,-niip denS. Novbr.,

Ved en af Retsforbandlingerne Hads-

„maatte Retten forflyttes nea i • cf^erkt incomode-
lunds Hus. formedelst Kulden, som ^^;j'®;,\,„indelige
rede, at mand ikke paa Raadbuset, som det aim
Ting-Staed kunde bierge Kakkelovn paa

Altsaa, enten er der slet i^k ^ ogsaavirkede
Raadhuset endnu paa dette Ti flytte over til
den saa daarligt, at Retten af u ^ Spring
Genbohuset hos Kobmand Haslund. Dei
derfra og ti! Centralvarme. Larsen Biss,

Et andet lilie Trtek er dette at Jens L
som i sin Tid af Hospitalsforstande. en var
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den, den Aften, daTodbjerg fartes i Arrest, lod falde Ord
001, at Niels gerne for ham maatte bllve siddende i Ar-
restkjelderen, indtil ban fortaeredes af Maddiker.

Dommen faldt farst et Aars Tid senere. Egentlig maa
er siges Dommene, thi der var to Sager. Major Hoff

navde paa sin Fosters Vegne aniagt Sag imod Niels Tod-
jerg or Drabet. Men Hospitaisforstanderen havde aniagt
ontrasag paa Todbjergs Vegne mod den overlevende

fiiF«^ Anders Henning, for den Overlast, ban havde
statrlfn f" °^^^f3ldne, Desuden rejste ban Krav paa Er-
dets Hospitaiet havde lidt ved at
sit Arhp'H^^ ' havde maattet forsommes.t Arbejde, og Gaarden laa ode hen.

Tidsforholden1'f0r's?'fremro'''egne Forklaringer skaf ri T " P^iag^ldendes
f-es ke. .og an-

'ovede larlrioi LT'
hendes Dod toe Rvf h kun^Q befrygte
og afhorte L H ^ ^0. Sept. til Dolmer
Niels Madsens Schows Anmodning i
Nielsens trolovede F^st^e Nielsdatter, Niels
liggende, for af den a befandtes syg og senge-
skulde afgaa at imnHf ^ bun ved Doden
Porklaring cm den u eedelige Vidnesbyrd og
veret imellem hendes l^lT. '^''^['^gelse, som er arri-
nu afdede Rasmus NielsTnT^I''' og den
eher a, jeg [det er Byfoged Reh'"®
Maade paa Embeds Vepn^ i, ' skriver] da i lige
hanne Niels Daatter Lo betydet ommeldte Jo-
alvorlig formanet hende Vigtighed og derhos
sige den rene og sande betydelige Sag at ud-
hendes Samvittighed mpH ̂ "^"^^^bseng uden at besvaere
klaring, lovede bun at hold"°^^" u-ngtig For-
efterrettelig og Ved hendes denne min Formaning
dan Forklaring oe Vidnesh dkomne Fornuft gjorde saa-

SM-eden Mandag ^ ars'^X.^md hun

„En gammel Drabssag fra Dolmer''.

og hendes Fsstemand Niels Nielsen og
Hvede 1 Gaardstedel her 1 Dolmer, f
talet var betroet, og imedens bemelte hendes
stod paa Lsesset og forkede Hve en , ^
med deres iiden Pige og Dreng den
satte sammen 1 "^^^n u^en ^
skulde staa og torres, kom K Dolmer, gaa-
Anders Henning, begge hver med en
ende over Rasmus Henn.ngs Haveg®'''^;; h
Kaep 1 Haanden, fuldkommen a og
og gik lige hen de de m ̂
hende. Ved deres Ankoni ^ som han hav-
mand, at han skulde lose er at
de ladet drive i Devell Hv > .
det vilde han ikke, thi han a gom stod hos, kunde
derudl, som begge bans Tjenestefolk, som
bevidne. , „ ctriks til Niels Niel-

Anders Henning sagde din Todbjerg Skielm
sen: „Du Render os ikke j^gnde og faa at
og Tyvekn^gt, men ®ba , « Qg Rasmus Fuglsang
vide, hvad Dolmer Msend ey ^^jggg ord: Ja, slaanu,
stemmede straks i med og sag Qgrpaa nasrmede de
nu skal han aldrig g0re det me • paa ham
slg begge to til Niels Nie sen Njeis
med deres Kseppe, hvor ciryid at de dog vilde
Nielsen raabte og bad for ^ og sag-
lade ham behoide Livet, men e .. . nu skal Djffl'
de ydermere: „Nu skal du og Trusler, som
velen regere dig", erindre sig at op-
Johanne Niels Daatter ikke Niels Daatter nu saa
regne. Da merbemeldte Jo ann til Anders Hen-
dette, l0b hun i siorste Alteration indstsendig
ning for at afveerge videre ondt og ^uds Skyld
med saadanne Ord: „0, b^J^rte intet ondt gjort
lad ham v^re og slaa ham drive i Devell
eder, han har ikke ladet e e hvortil ban svarede.
Hvede, som I har han ladet bans Folk
„Ja, har han Ikke gjort det, saa
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g0re det". Og da hun ydermere forsikrede ham, at han
havde ikke heller bedet Folkene om andet end at passe
paa hans egen Hvede, og om der kom nogen Baester
derudi, da at drive dem deraf og hen paa Fselledet, saa
blev Anders Henning endnu mere forbitret og slog hende
med den Kaep, ban stod med i Haanden, baade i hendes
oved, paa hendes Arme og Kroppen, saa at hun deraf

en nu befinder sig saa slet, at hun ikke selv kan redde
sig af Sengen.
Imedens hun nu saaledes maatte staa og tage mod Hug

vpH " saa hun, at Rasmus Fuglsang blev

ier ceiv .1, hendes Fsstemand sige til ham: „Sk0t
iee har'i filers jeg slaarigen med dette her,
Niels Daatters!Ldes^' '"^'^t Johanne
Fred manrtP u c kunde udrette til at stifte
gfv sig til hendes Festema
at slaa ham, hvorover heTri c®
sig paa I ssser fr<, ri ® Fsstemand maatte retirere
kunSe dorei . nd . ""^en. Han
slog paa den ene SMe o^"h

Imidiertid aik ""<1®"-
ved den Side h.,1 ^aatter atter imellem
ham fra at slaa me'l-e ^t styre
Fsstemand slog Rasmi',»° c"",""®"''' hendes
hun dog ikke saa eller p"® ■"®'l Forken, hvilket
Rasmus Fugisang laa i „ til, farend hun saa, at
S'g op, tog Rasmus Henm ^
Haanden og fulgte ham h gaaende, ham ved
endnu staaende og Anders Henning blev
straksen maatte begive Niels Nielsen ud, som da
og Pine af de mange i Seng formedelst Vserk
han ej havde forskyldt havde faaet, endskont
som hun forklaret have "15^^ saadant Overfald, end
oplaest for hende, og hu hendes Forklaring blev
des Ord at vsere'fort 1 Pe^' samme rigtig efter hen-
frelst Samvittighed oare ^unde og derpaa med engore hendes Ed, den hun og aflagde

^En gammel Drabssag fra Dolmer'.

med oorakte Fingre efter Loven Saa sandtHjelpeHendeGad og Hans Hellige Me Vsnrog eTr-
seret stadfaestes under mm Ha
geres Underskrift. Datum ut Supra. ^ ^

Mester Wolff Kirurgus var^b^^^^
Dolmer, straks efter den u y
Attest derom lyder saaledes: Chirurgus„Anno 1757 d. 26. September^hlev |eg,
her paa Stedet, tilligemed ^ gj gt gaa til Dolmer,vel^dle Hr. Byfoged Behr beordret^atj.
og syne Rasmus Fugls^g, ® , _a„^(jen i bemeldte Dol-
af Niels Nielsen udi Nospi^lsga Tilstand
mer, hvor jeg da hefandt a pinger lang, ret paa
og et Hul i bans Hoved fj.grneskallen, og som ^e
Sutura Coronara, lige md loben ham ud af
berettede mig, at Blodet ve Cranium var bleven lae-
Munden, kunde jeg judicer , splint af Hjerneskal e
deret og i Stykker, og a onm ligger straks undhavde laederet Dura ^^^fX^'eiod- og Pulsaarer, ellers
Cranium og bestaar af . hurtigt. Men ^
kunde han umulig h^^^® . . ^^g hammed, gik sintet havde med mig at fo^hm^gSikamenter, som kundehjem og kobte paa Apoteket til Dolmer jen
vaere tjenlige dertil, og g fQ^g^dret og havde s
hvor jeg fandt ham g^^^ , gf jviunden pa >Confulsionery og Fraaden stod ^uO forvente,
saa man nok kunde se, a .gj^ yed min
hvilket jeg og gav Hr. By 8 j g yarme Vomentilkende, Lg forbandt jeg ham og siog
om Hoved og Hals paa ham. jgg med San

At jeg saaledes haver
bed attestere.

Grenaa, d. 17de ^ chirurgus.
Johan Frlderich povelsen Witither •

Mathias Christensen Skr^der, . ^ ja den stakkels
Dagen efter Begivenheden medtaget, var

Niels Nielsen Todbjerg, der s^ Kirurgen ogsaa
bleven Indsat 1 Arrest i > .
ham. Om dette Bes0g lyder hans A f j„Anno 1757 27-^SXten Ni^s Nielsen, ud. hans
Behrs Begsering hos Arreswi
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rrest-Kammer for at syne og efierse ham, hvorledes
an var medbehandlet udi Dolmer i Hospitalsgaarden d.
. oept. udi Overvffirelse af Hr. Byfogeden selv, Sogne-

prassten, Hr. Risom og 2 M^end.
0  meget ilde medhandlet paa adskillige

paa Arme, Ryggen og Hovedet, ganske op
tion • ' Blod underloben, og klagede
af jammerligen af Pine over bans hele Kropat de mange Slag, ban bavde faaet.

At det sig saaledes haver befunden Testerer.
Grenaa, d. 5. Novbr. 1757.

Johan Friderich Wolff,
r\ . .. Chirurgus".

1 Hni ̂  ^ Mester Wolff et Par Dage senere
var d'' ^t syne Pigen, der endnu laa til Sengs ogvar meget daarhg. Herom skriver han:

Byfoged"Be'hr^\g' velatdle Hr.
Hospitalsgaarden L e Byen i Dolmer i
befandt jeg bende Nielsens Kisereste. Og
Slag, mange Steder f bebandlet af Hug og
hun faaet et sv^rt SHa ̂  ganske blaa, og bavde
et temmeligt stort hendes Naese, hvor der var
maade st^rkt for Brv^rpr klagede bun sig over-
nogle fordelende BrvsfPt.i?^ ordinere bende
befundet Testerer ^ At jeg det saaledes bar

Grenaa, d. 5.* Novbr. 1757.
Johan Friderich Wolff,

Sagen g'k I^Vlnm'rens Vb' Arrest, og
Til Aktn. H Gang.

' Ebeltoft. Han skrTvTr var Byskriver
e"- ihjeislagen, bans Blod
Og Tildragelsen paa dpt ^^nemanden er bekendt,
vidnet . . ,« "Eermeste oplyst under Tings-

Han indrommer at Hp
med voldsomme Ord oo ^^end bar overfaldet N. N.
at Drabet er sket i men naegter,
„Saa meget er klart, at Nrek%^Hu""
Bymsnds i Marken tilbanes,» efter de andre
Anledning til, at deres BJ

'«ster er kommen i Devel Hvede

„En gammel Drabssag fro- Dolmer

og af den Gritnd er bleven optaget". (Her maa aabenbart
sigtes til, at de er bleven indfanget af Markmanden og
efter Loven, VIder og Vedtaegter, skulde mdloses af Ejer-
manden mod en Bode. Og det er altsaa "et, sotn bar
givet Anledning til Bymsndenes Raseri.)
Lvde Niels Todbjerg Frihed at slaa M'-nden tb el, ford,
de ulovlig forsogte at inddrlve deres -faine fCbrikJ p-».'«"'• «;f SSr.;
d. 5te) Lovens 6. Bogs 6 Cap. i. • forbrudi.
bode LIv for Liv, og bans Hove o Hosnitalsfor-

Niels Todbjergs Defensor og Patro ,
stander L. Scbow, skriver et '"dl-g P-
sider, bvori han krafngt har beet i
hsevder, at Niels Todbjerg, i .K.-kke'iigt Liv, hvilket
Dolmer, har fort et fredeligt og '
selv den afdodes Svigerfader Opforsel beviser

NI.I, romm.
sig endogsaa derved, J\ J hjem, skont den
Sept. tilboldt bam at skaffe s _ hentede
var vaad og ikke tjenhg ti at Morgen fort-
ban straks samme Afien et Have for at
satte med Resten, og afsatte samme i
torres. .HHQte meget vel, at han

„Disse ugudelige gin Dreng og Pige
ikke bavde gjort andet en . paa FsHeden og
om Natten at drive . komme i bans Hvede".
Grassningen, bvis nogen s u tvinge Tjeneste-

De bavde endog med V Bassterne hen i
drengen til at sige, at ba" ̂  ^^^^ggj^grs Hensigt, om
andres Hvede. Og det v^ jbiel saa dog maaske
ikke just at slaa Niels To
fordaervet. ^^^g og forlangte, at ban

„De tr^ngte ind i bans Markmanden),
skulde indlose deres ^ i^rig bavde befalet sine
hvortil ban svarede Nej, da , Hvede. Deres void-
Folk at drive Bassterne skal ban faa en
somme Ord som f. Eks. » . _„g* ham Stedet, saa
Ulykke" eller „Nu skal vi
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ok

Byfogcd N. E, Bohrs Ca.rd p.. Torve,, do„ JcT„s,„bPrg».rd.

l0ber i Favn til An-

Anders og bev^gede Ord: „0, Hjerte
"len han vii * vsere, ban bar jo inter ondt gjort",
biug og Slag'"^«^ inishandler hende tvsert imod med
Krrefter ^svind^*^'^ Jodbjerg i yderste Nod mserker sine
^en.o;rbtvTvi::^^-^den, om de ikke holde ' ' Haan-

forsvar, maa komme ind^'^^'T'
1-2. Art., som udtrykkeli Ar
som voldeligen overfaMp »DetskaI vaere enhver,
v^rge sig sL, ""g' Slag etc. tilladt at
ban msegtig er ..." gUg . ̂  ̂  Gods, med hvad Vaerge
tragter bam efter Liver''" "og^n overfalder ham og
drtebt, da skal hati ''srved selv vorder
vsrgede sit Liv, vtere Gernitiger, og den soin

p  ' sagesles ..«
Uetensor paastaar derfor N5«i

Niels Todbjerg frifundet og

„En gammel Drabssag fra Dolmer''.

tildotnt Erstatning for den udstaaede A"-' "/
som Hospitaler tiikendt Erstatning or „ ygjj
fra Gaarden i Saatiden. Rasmus Fugisang bnr efter Loven
iigge paa sine Gerninger. ;rt„mmes Bode for sin

Den anden Voldsmand bor stilleSikker-
Voidsdaad og Straf for sine Skmldsord satnt stdle S.kk
bed for, at han ''^tteiser'og Indisg, og forst

Tiden gik hen med Opsmttelser g ^ g
iO. juii 1V58 biev Sagen
Ugers Dagen derefter. ^g de omliggende Sogne
Meddomsm^nd fra Gammel ^ gamtlige som Med-
ril ar deltage i 33 Greenaae Raadsrue 8
domsmrend haver at mode n p g oni
Dage, for Dom skal afsiges, de udi denne
Formiddagen for at efterse ®g Reviser samt gore
Sag pro et contra fnrte og August Ki.
Demonstration, og derefter Raadstuen for at
8 om Morgenen at y og samme Dag tilhg^
tilkendegive og stemme deres ijg Dom."
med Dommeren at afsige en ® Dommen. Den

Naevnte 21. Aug. l"'/®'"! ,, Foiiosider og gaar 1
fylder sammen med _ Todbjerg, som deader
Korthed ud paa, at Niels Fugisang og Anders
er overveeldet af Rasmus gj saar og Hug og ej
Henning og af dem har ^1 den dr^btes Ar-
bar kunnet slippe fra dem, ovens Pag- 931 Art.
vinger i Overensstemmelse me dermed vasre
at betale 40 Led Salv, sorn er 20 Rdl-,
sageslos og fri for videre Ti ta .g^deren paa Nie s

I Kontrasagen, som Hosp.taisforstan^^^^_^^ ^
Todbjergs Vegne havde anlagt Tod-
kendtes for Ret, at denne ) bor bode
bjerg og bans Hustru ^1 hver,
Gange 6 Lod Solv, som er 9 Rdj. ̂ xod-

■') fordi han „med R ^ ham med Sksldsord,
bjergs Gaard og voldelig forn g^jv, som
Hug og Saar, bor han bo e difalder 'A Kongen.
er QO Rdl., alt ifolge Loven. Herat



»En gammel Drabssag fra Dolmer"-.

Trn.?p ̂  anvendte Sk^ldsord og
kasse L ^ ^ Gammel Sogns Faaig-kasse og de anvendte Ord mortificeres.

l0vrigt frifandtes Anders
Henning for Erstatning til Ho-
spitalsforstanderen for det lidte
Tab, idet Niels Todbjergs Ar
rest var udkrsvet for Sagens
Opk artng og for „Afgorelse af,
rede Drab kunde anses."

beesf^sT/ °'"'^°^'"inger paagg Sider oph$:vedes, saa
-eget mere som ingen a; p"!

tls:: '

l^ncr./ ^odbjerg maa for-^^ngst v^ere kommet ud af Ar
reSten, eftersnm t Klrurgus Wolffs Caord paa Storcg.,
j. ^ ̂irkebogen or^ Tomrer Jcnscns Hus ligger.'y^er, at ban alleredp q ,

Stlllingen som Ptester af h""' B'"y""P-
ret indbringende og nf h ^ P'^^'^g^arden var naeppe

vel nok Hospitaler tL Todbjerg,
derfor ikke betale de 4n ^^oderparten. Han kunde
'"^d, uagtet ban flere P skulde af

Aar, og saa r1^' Pengene. Derheden. Major Hoff var Pa^g^ldende Taalmodig-
anlagde i Septemner ne? """"" >"^0 hans Enke
egne Sag imod Niels TnAu-^^ draebtes Arvingers

Niels Todbjerg maatte • Metaling af Boden.
Jasngst skulde have betair r erkende, at ban for-
^avde kunnet. Han anmnH h h^dti) ej
or at ban bos sin HusbnnH^i'/ Dages Henstand
ren) eller andre kunde sknff I'l ^ospitalsforstande-

Det lykkedes ham imiriT Summen.
es derDom, bvorefterder ikke, og 5. Okt. afsag-ham for de 20 Rd). samt 2 Phi ^oretages Excecution bos

2 Rdi. 4 Mark i Sagsomkostninger.

Da Degnekonen i Nimtofte
solgte Kirkens Messeskjorte

for Braendevin

En Skildring fra gamie Dage
af Carl Svenstrup

I

1933



For godt H'uncli-'ocie Aai' siden
bocde I Nimtofie Johan Bang
soin SkolclEerer og Kii'kcsan,gcM"
I'or Nimtofio !Meniglied.
Hans Konc hcd Edsl Clirisline

"Wangcj-. Hnn var fodt i Vording-
Borg og Datier af en Kaptajn Ni-
colai Wangea*.

/Egiefsclicrne vai' begge om-
krlng' vcd cle lialvhundlrede Aar.
Men medens Diegineni var saaee
^'<^1 anskrevet i Byen somi
P Ugt 0 p f y Idcn d'e og' i' s i n d.i g
Mand, saa havdo Iians Koma den
slemme Fejl, at Iiun var over-
ni'aade stjcrki forfalden tilDii'ik.
Het Var kemdi af aile i den HU'S
Landsby, og man vidiste' emidog
forlscllc, al li'im til Tidcr afha?n'
dcde af d'ores feellies Ej&ndele,
Sengctoj og andei, ja ondagsaa
af Mandons: Klaxier for at faa
Pcnge til BricndeviiT.
Hvor laiigt nd dcnniC' Last fO' l®

bcnde, skal IbrtEcUe« i nedtefiT-
staacndo lille Bieneinimg-
. I Jnli 1823 kom' dei- Anmeldelse
111 Herredsfogedi Aagaard' '
Hrcnaa fra Sognefogc-dein i
fofie, Jens Andei'scni H-eena'ani, om,
at Diegneas' Koos. havde boittao'®
Halvdelen af den til Nini'lof ©
Kirke horende Messeskjorte og

solgt den tor Penge til Br^encJe-
'''ricaBeii hans Kotie og adskil-

Irotdtes far. Diage^ often .Ftoi-hor
paa Raadhnset i
°rnfSaS'ht«pa-

goi-c den . 12 Aar,
ikke vsei-et jj s],oi
de havde dartU.
kha d^n fed^ deriinod enAliei-dngen vaske del plojedla
Gang om Aa t, ^ ^a.,.Degnckonco at ° ' .-j • ,e,n ny

stoic Messe-
Aliei-dag, | af imod dem-
^;^rha:de*-*nma,.gePlet-

"S'w
konen eo 'piatHs' paa
icn, son^ |i.ue. og g'k ^
Som' i Sfue, ^^egi^oiienL

den'i "^S^koS'i Kogt gtk



Degnekonen i Niintofte

U! sin V'en'ii'^de BocVil KLisni'iisdnl-
ter, der var gifi merii .Mailcbvgger
og Husmand Rasmus .Madlsieii.'

I Di:gne.l>ol;gen havde dia im'el
Ur, og saa var der jo et /Erindc

liggendr hjcmnir. Resten dielle
hu'n i 3 Stykker og gik dermcd
III drii fornajvrjic Vcnindr.
dil var nii ikicc Imngere alcin?-
Der var kmnmen en Koiii^ i Be-

A

'-j i

mslev"', men hvis rigtigc' oJav
Var Kristine Knudsd'aiter, oi^som
Var gift med on Mairer NieL^

D-enii-va Kotiie

Nimtofte Kirke.

ret andet, Som) fcrak T h\?Piri't?'?! kencltc at' Omiale- som ,,Sli'ni-

iiaie Lrias Bisendevin, saa di-r nil-

sJa ™- ■—
«koMni, og Urn tccikio kunp!^^
hvardan, Iran skulcSe faa mn,i
sakge Ide at rive Mes^askjor tl
ita og saa s^elge Siykfceme to. ®
skaffe Paige til Di-ikkeva;,,^,.

liiiin nov vii'kelig Messp<;inrpi. «-ieJiau,L»ue uig 105111.— ;
ten over i LO Dele. DiqL halvehiip" Tnrklaeder. Selvf0lgie]igl101 Halve hliev talle hmi ikke, hvorfra de havd^

Eiislev i Grcnaa.
havde vajrel en Tur adie ad Ran-
dei'skaiitcin cftcM' oig var iniu P^''^
V'^jen hjenTad kommein.
at faa nogei at drikko Qg livde'

lidt.
Dicgn ekoineo sp 11 rglc slraks,

OHi Bedil vlldic kobe el Pai^ ^
de medlbiragtc Slykker Laerred.
De Var trekantede oig eglriedle sig
til

Degnekonen i Nimtofte

dores OiirincliclSc. og ingieti' a^
Koix-.nc gjo:de Sporgsiivatal dlrr-
om. Bodil vilde god't kobc, og i
Betaimg for de io af Siykkemc
gav biiui CL Par Glas Braendcvltii'.
Den uiiideo Konc kobte dJei sid-

Siykke og bclaiUc derfor 3
Skiliing. Ogsaa disse Penge om-
sidies i Brmndcvin.

D'ui Degnckemcin; koni bjrm, var
der altsaa iiigein 'Alesseskjoirte at
vuiske.

Degen et'ter, da liiiin var bleven
a^dru, fik bun Samviliigb'e<l!siiag
og forti'od Sin Gcrni'nig. H'ai'v gik
dceror atie-r til idollebyggcreHS
Koine, fortabc iicnde, bvortra
I 'irrredsstykkcrnc si ammcde, og
Bad Ivencie oinr at iilbageloveria
Stykkonip^ saaledcs at Atessie-
skjorien alter kiUido blive syet
sammcn.

Det nmgtcde Bodil, idet bon
tilfojedo, ail liim ikkc gav Lsei^
redet idbagc, Inden liiuinl fik Bo-
talmn for Brtcndeviocni.

Degnckoncini niaalte altsaa gaa
Hj'Cni nied ufoiTcllel Sag-

Bcvidsibcdcn om', bvad Blun
havde g'jorl, og onv, at det jo Tiok
vilde dirage Siraf ofter sig, naar
del blev opdrgci, optog allc tisii'
Jcs Tanker, og en af de folgenidls
D'age gik bun alter' op i Kirken
^ bigde del (ilbagevierende at
^losscskjorten fra sigi paa den
srcdivanlige Plad's i det forfsei^

Haab at Sageii deiHv^k'lmde skj'ules.
Den nmste Soodatg! tiar derikKe

Usenet Altergamg, Ibi del* blev m-
t'^l Hiislaenkeligt bemEorket.
alligievel koim Sagen nd, forni'O'
dentlig vcd, at Bodil bavdo; fait
deroni.

Den kom da ogteaa Kirkens^i'-
slaiidere for 0re. Nimiofte Knke
cjedes af Sognet, og der va giesSkifl^vis 10 af Byejas M^d Id
Kirkcforstaodere. d-
disse Gaardmaiid Rasmus
sen, Indfandt sig eii Dfig iboligdn for at fan Noglen Id &>
'^Tl-in fandt Degloekonm i Be-

M<^eskjo.te
k o.pa.a-
at Mdlle-

Kcne

den miangleti* "
rar skel ' xilstand cr-

Senerc og ■ i Ovcr-

Qiisstemmclsc ro ^ i,jejp

cwtoii CO sc°at faa Sagcnbyggercns o d'enine Gamg
oinlnct. jcrt' jMaoddii hjem-
ikkc Koncn, "C ^
n® og sagf?: ' ovoK hvad *'•raeget "bvglgeren svai^o
,vir sket. jkke
hOTde, at ctei selv
sigio noge Id. " maatle
taae imod, »'ao spiiirgte sio
tofoe". Da ha" s.den J
KoSe, "d ^
sig bcnjegtedc j^ferrccl af
iKi^-e (g,.s[ seiieaa, da



Degnekonen i Nimtofte

af :Pi'ygit for hami ikk© havde tur-
det sig'e Sagen, soin' d3n \ irkelj2
vaa-. ®

Molicbyggea^en gik saimme Aften
td Bang' fori-alte ham, hvadi
der var passeret Degnen bltev
mtget bedvovet og saigde, at cteraf
vilde yistnok folgc Straf. Jrolle-
byggeren Iiavde cist ladti-yk at
U'Egnen ikke forimideTk Itavdle haft
iiogen Alnielse om; hvad cfer var
passeret.

Soginefogeden blev saa uinidler-
rettet og aumeldtc Sageoa

paa, at da hian efier at have

Maltebyoigierens, saa var dal ude-
Klnll hvadKlokfcen var, da diet- i dJ^^.
holigien jniteL Ur fanidtes "

>1. Sanijmligh.d' roi-
havde ito'pI aTo i • ' hufni
i dw Hens rt■l^ordel s^dlnr n ®
cfter iiigte den
boldt m«ci wt?' . ^ fasl-var at va'slre tlen™ i n'
^^fler Besogei h"s B„a-, '?
j;ar paaviikct af Brea,i

- --S

ogsaa^ dette SyaspcSu ' lavt' n
Gmnd ved Domsafsige ,en ® '''

Bang havde varef hii  a] sin .Flrltid ds nLi'mgaaende Uger og ^saa da
ningcn skete. Sagen var ai s?i"
rupgaardme i Begyndi^^S
Jimi va,r nedbrfenrit, on' der ho
de ban .aavel

Degnekonen i Nimtofte
af Egbens iFoIk iijulpel (il ved
Oprydniiigenii o. s. v.

Kirkenoglcn havde allicl hirnigt
fi'emmc paa Vregigea i Diegneboli-
gcn, indtil hart horie om Sage«-
.Era den Tid' af gik han nltid
med NogJcn i sin Lommc.

Efter Forhoret aiTcstcred-es cii3
to Koner og' hensaltcs i Arrest-
ka^ldcrcn i Grcnaa.

Dcr holdtcs dei'pan ct suppl®"
ixinde Forhor, livorved hi. ai-
Messeskjortens 4 Slykkcr vai'
fi*emlagt. Den havde vaerci baad®
gammel og lappet og skonnedes
kun at yxvo 32 Skilling' VEord.

Men Sag'en var jo som Helhed
snarl opiysi; der bcskikkcdcsD'^-
fensor og Aklor, og der blev af-
sagt Domi den 27. Aug'asi.

I Domsprscniisserne frcmhffivc-
des, at naar del under Sagca»
fremkoninc fogcs i Bci'rag'n.in'g,
nmaae dot anscs for nmeJig't,
Ed'ClWanger havde hcint^i
skjorten udcn niagen oiiidi Hen'
sigt, idct ham var faldt bei'elli'
S'Gt til at iage den Iijem', og nt
iiam forst sinere havde fatiet
nen om at hemaegliige sig deni og
siolge clen.

D'csudcn niaaile dot tale tilhen-
des IFordel, at ham sciv, indieiii
Gernlng'Giiai opdugedics af andan,
havde tilsinaet den og forsogt at
crhverve Stykkerne l,LlbageSaa vidt gorligt at forsogo at SiSette
SkjorLen i samme Tilsiand soin
fni'hen. Det knnde darfor :Ikke
anses for Tyvea-;i, endmimtdbe
Kirkeran, men for svigagtigEFor-
hoid. Og Straffen derfor ansah

,lil .Faengsel paa Vand og
B'liofd] i G Gauge 5 Diage.

Hen andeini tilialte, MoUehy^

I t

geiiens Kone Bodil Rasmiusdattoi',
idomtes for Htelcri m. in. sarame
Straf I 2 Gauge 5 Dage.

Da Kirkeejeme ikke havde
g'jort .Fordrmg paa Erstalnimgfor
denSkade, som var tilfojet Mess©-
skjorten, borifaldl den Del af Sa-

mcm. De to domte erklasredte sig
liifi-edse med Dommen, soin afso-
nedes i ArrestkEelderem i Grenaa
Raadhus.

Om Degnekonens Sksehne" efber'
denne Sag' vidles i^et.



CARL SVENSTRUP

Morderne Schr^m og Schatteberg

og deres Henrettelse paa Hessel Hede

den 4. Maj 1825

Fornnlcdiget af en lille Arlikel
i Randers Amis hisloriske Sam-
funds AarJjog 1931), som i Korl-
bcd gengiver Hojcslcrclsd'aiiinieii
Over Morderne Schrrem og Sclial-
Icberg, skid her gives en udfor-
'igere Berelning oin Mordel, for
bvilUel de domles, samt om 'Ic
ovrige Oinsliendighcder i Sagen
Re lo Mordercs HenreLlclse

fandl Sled jma Hessel Hede om-
pna samine Sled, hvor Gjer-

BhuI 31 Aar senere led Dodcn,
neinlig n, Jmni 1855. Del er de
^ enesle Henrellelser her ved g
Grenaa, om hvilke der findes md-
'€»mmende Oplysninger, og
maa vGl derfor kmnne paaregne
Inieresse hos en og aiiden.

s

Sondag d. 4. J'uU 1821, da Sog-
Jieprseslen til Gjessing-Norager,
H. dir. Lyngbye, Iraadle 'ud at
^^orager Kirke efler at have slut-

Giiidstjenesten, beniierkede
at Kirkegsengerne, der som

s^edvanlig sLod og snald^ede i
Smaagriipper ade paa Kirkegaai*-
den, var opLaget af en uSisedVan-
bg Begivenlled'. Han erfarede

lraks of deni.

.ngeii liau e
''ew" "u- en omrejsencle

Pi-iESlen tog saa hjemKneromer Efter-

lil Gjessin^ Kvinder gaa-
„,id.dag J;rp%,^gaarden og vil-
eiuleop !\fani Hen one bed
de lale jeiisdaller og var
Klrsleii ^ ' Maud som had Jo-
gift nied en W' ^ ijcboedo el
r.anues '"ssin"
lille Hns pan go Chrislen
nnden var deresj'^?5,sln»vnteTraeskomaiij s at
forlaue nndei j gom vav
,leL var Een^ Man^
blevel ikke selv set
Hede. nini ,.,.erel oppc
Ligel. men E ^ hvor
ved' Bj g=''T „des Mandi befandt
menle, at fndes
sii og der kavuc n ,,am.
vilt erktei-el. ■ f p^gen for.
som var ̂ m^ ,„ske ^droste-
Konen synies b.



Morderne Schraem og Schatteberg

li_g og tbrlalte, at hendes Mand
sidsle Gang havde vaeret hjemme
i H'usel hos dom samme Efler-
iniddng, &om han blev drse.bt om
Nallcn. Han havde dia; vseret mc-
get liacrlig mod hende og Bor-
nene. Og da Konen havde be-
klagcl sig over, at de ikke havde
Brodi i ;Hiusel, havde ban sagt til
hende, at hiun lueste Dag kande
hcnlc 2 Skp. Hug hos Christian
Ihygesen 1 Rygaarde. Han til-
fojedc, at han jiust b.i skiilde

til naevnte Thygesen for at
^kke for ham, og at han som
Belaling for Arbejdet sklulde have
<le nsevnte 2 Sksepper Rug.
Ha Rygtet om, at det skulde

vsere Jobs. Andersen, der var ble-
vet draebt, kom hende for 0re
gik h)un straks til Rygaarde for
selv at skaffe sig Vished. Der var

8 'gl, at ban havde lovet at

derr™^ naar T'a.Ukearbej'.i.t ̂ va?

nseppe bundc va;re head^^M^ncT
da Ivans Besleinnielse l^var
pia til Rygaarde, medcns Ram
len, hTOr den myrdede var Ci"
del, laa langt borle fra den Vei
som for e til Rygaarde. Prmsien
sagt e Id hende, at hun hel er"
sklulde vmre gaaet lige til Sledht
hvor den drmble var funde tv...
at faa Vished i Sagen. Me^dS'
il svarede Konen, at hum ikke
kJunde vide, hvad Vej Manden gik
e ler ludgrundte, af hvad Aarsa^
h'an var gaaet om aid Ramtra

Hede og Skov, men at hun var
af den bestemte Mening. at d'en
Pundne var hendes Mand. H'an
ytredo stmrk Frygt for at vsere
hjemme i Huset og havde af d'en
Grund alierede 2 Nsetler forsam-
men med Bornene overnatlet i
Naboen, Chr. TVseskbmands fbus.
Hiun fortalte endvidcre. at den
cne Vajg i Huset var Natteii
mellem Lordag og Sondag slaaet
ind, saaled'es at Lerslinnpernevar
flojet hen i hendes og Bornenes
Senge, og at Jernet pan Dorklin-
ken var bojet helt krumt af Folk,
som havde villet irsenge ind. Men
da hun og Bornene jo var hos
Trfeskomandens. havde de ikke
laget Skade. Hun formodede, at
det var onde Mennesker, der vil-
dc gore hende og Bornene bbr-
lr;ed, ligesom de nu havde (Vra'bt
hendes Mand. Xogcii Aarsag til,
at disse kunde tragle ircndc eflei
Fivel, laiiide luin dbg ikke aJi-
fore, men onskcd'c blot at blive
bocnde for del I'orslc hos T'riesko-
m an dens.
Og cndclig lOnskcdc iiun, hvis

del virkclig visle sig, at dcu
dracble var hendes Mand, at oi-
holde nogcii IIja>lp af Falligkas-
sen til hans Begravelse. i
mindste til Ligkislcn, sansom bnn
onsk'ede ham .,skikkelig jord'el .
Prmslen sagde herlil, at denned
niaailc del vcnte, indtil den uteaF*
var gcnkcndt og del virkclig vislc

3l del var hendes Mand'. D'a
Kbnen endviderc grmdende sagde,
at bun inlet spiseligl havde i Hu
set, hvilkel NabOkonen beviduc-
de, gav PrjEslen hende et Rug'
broid og et Par Skillings Pengc
1 Sniior. Desiid'en paalagd'c han

Og deres Henrettelse 4. Maj 1825

hende. at luin den folgende Dag
skulde gaa lil Sie<let, hvor dcu
dode var (lenlagl. og dcu* skal'le
sig Vislied. om del var hendes
!\iaiKi eller ej. Denned forloil dv
lo Kviiuler Pneslcgaarden.
Del skulde iinidlorliil ikke vare

Imnge. iiideii Sagen kom lil a[
loreligge i el andel Dys.
Men for al gaa lilbage [il Be-

gyndelseii, saa var der om J'le-
dagen ske( .Vnmeldelse lil Sog-
ncrogden i Drum oni, al man nin
Morgencn nmvnle Dag paa Ram-
len Hede havde fimdel Digel a
en Mandsperson. der saa ud In
al van-e invrdel. Digcl fnrle.s U
Hamlon By. hvor del blev iagl
ind i Loan i en af Gaardeiic.
Der gik Bud lil Herrcdsioged
Aagaard i Greiiaa. som slraks log
ud lil Sledel og aflioldl cl forc-
lobigl Poliliforhor. Og om Man*

X" i:r

men med et Par af ByensGaaid-
ineend soin Vidner loieLog ^
Embedsm£end! saa Ligsynet- D
slriktslmgeii obdiicerede den c.l0 e
og afgav folgende Obdiiiktionsei-
kliering, som ikke er iiden t-
lurhislorisk IiUeresse:

„I Folge Reqvisitioii
red'sfoged'en, Hr- Kancellii a.
Aagaaial, liar ieg i Dag forelag
Svns- og Obduclions-Forrelinng
over en paa Ramlcii Hed'c fun-
den dod Maiidispcrsoii.

LigcL fandics iiidlagl paa en
Loe i en Gaard i Ramlen Bye,
liggende paa; nogcn Fiad bbclkj-m-
nien paakUedl. Del blev aJkla?idl,

og folgende Beskadigelser fand-
les; ^
1) Over Xicsen cl Irekanlel Saar

omlrcnl af en Tomnies Slorrelsc
mod fraclur af Xiesebcnel lil-
lige mod den mnlersle Del af-
Paiidebcnel.

El ligiicndc Saar omlreiil al
vZ Toimnes .l.iengdc over d'cl
venslre Oje lieniniod Sidcdelen
nf Hovcilel.
V Jifler at Havcdiiaarel var a.-

sk'aarcl, fandles paa liclc den
venslre Si<!e af Hovedel mang-
foldige Saar. hvoraf el omlrenl
4 Tommer langt. Alle Snarene
paa deiine Side af Hovedel var
i-'nnsedc ot^ gik Fgc Id Bencl,"k llesle Sted^r ogsa^

^ 4) Paa den hojre Side af Bag-
hovoilel fandlos Ivciitk- ligeleujts
kiuiseck Saar, liYcr onilrcnl 1 /l-
Toninic langl.
5) Fflcr al Hudeii var allagtl.

raintlcs en bclyctclig ^Bvug.le w-
ilerlobel (e x I r a v a s e r ) Bio-
paa helc den venslre Sidedil al
Hovedskallcn.
0) Da Hovedskallcn var afUvel,

[••Indies liffclcd'es en slor Micngde
!;;:;io^>bel BIcI, saavel imellem
Renel og den haardc njonieluiidc
,•(1 a r a in a I c r) som iniellcm den-
ne og Hjerneu sclv.

7^ 'Hjcnien sclv fandles i fal -
kommcn nalurlig

8^ Efler at Hjcrncn og Hjuhl
var iidlagcl, Rmdlcs em

fraclur i casu <=""
slraklo .sig fra 1''» l''. " "ji „
l i^ fossis pile node 1 paa mu.
one Sitle 111, samme 5l«>' Pf
mml-satlc Side Iviers sehc
tirrcica [•?]. Paa helc tkn



Morderne Schraem og Schatteberg
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[ef T "-f faiidles iii-e  reg„ „| lieskacligel .

'(ixLr iv, ̂ '■! idles undei-|<.l)al\11 .U l .sc-l) Ij|o,|.

efler dei-cs U 'Si'^i-'i inaac ieg.
^d v,e,; «'di.ge"led en .slnn'-l' ' Slag
slunipi Insli-„m„ ? "iidel
P'd'l kunde ; ■"" elvsere iilveichn fddiligl saaledies"es Besk::, S' d,, sv-

Haan.l al den ven-^™«1 denmcdi halS'ngene fn, Hn? . "fvcnde^kallens l^^en "nved:-
r-" ikio vS-e.?''' "''"ill-yndi eller s,>rnrt nin-delcs''""sede, njai ® ^'='d"i' ['?"], varSine har vareTs"

de h.® e Fr «dnnke
I'comit 'dlerno-
*. 0. JS «t"
^n-^M (h. S.)

Efier at n " '""''"''dinirgns;'
^ai- blevel Mandsper

kun faa'

ham,

Mark
hiden

fra (le naesle D.ig transporlcred^s
111 Arreslcn i (irciian. Dc

'• slraks i Forhor. .
»g Vcd dcrcs PaagribOse h^vt c ^

begge erklacrcL sig iidcn •
Men slraks vcd del forslc
hor her i Grcnaa oni
erklecredc Schricni sig ^*, ^1,^11
Bekendclse i Sagen. ,d jiafr-
Hcnseendc lian frivilligcn &
de folgendc Forklarlng: ,,e

„For 4 a fi Uger siden foj
Andreas Schatlebcrg iiam.
sLod i saadant 1 ^
hannes Andersen, at ha" ii>b
for. at denne entcn for ^YjiyUkc-
nere skuldc fore bain 1 ^ ^nrn'O-
SehntfohprrT hnvflc dcrfOl 'Schatteberg havdc bc-
del Scliraim om at vterc n ^
bjtclpclig mod paa cn ^ ^^eidlc
den Maadc at bringc pag®-
Johannes Andersen gchaF
Delte skete forst,
leberg forhen iiavde taU jgi^ at
om et lignende Tilfaeld'^ d'et
naevne, hvem Mand'en Jj^^'sid'ci"
skiilde iid'fores iniod. j-justr^'
havde Nicolay Corlscns
i 0rsted [det var den ^
li'os hvem Schallcbcig ..^jgn og
Logis] blandet sig i ''^iVIherg
i Forening med ^chatt at
vendt megcn Overtaleis i^veib'
faa ham [Sclirmin] td
tne sig til at vaerc T,^hanh^®
bjaelpelig med at bring® . j.jigei'
Andersen af Dagc- ^
havde Corlsens Kon® AJi'
Schraem, at selve J'oh^ nnib^ +
dersens Hustru havde a
hende om at medvirk per

D-el, 1 d®b

L ,®^'steO, Z I
magep frj r, ^^nd'en

0^t^bder Schraem vilde lage D'eJ, 1 ^ g d®*'

Gange baade af Scliatleberg og
at' Corlsens Hiislrn og under Til-
sagii 0111 Belonning af disse der-
I'or paalog Schnem sig al gore
failles Sag med Scliatleberg i
ovenmevnle Hcnseendc, naar Lcj-
liglied derlil maalle gives.

Nogle IDagc eflcr kom der Bud
lit ham fra Scliatleberg om al
komme op lil iiam i bans Logis
i  Corlsens Hus. Sagen bragtes
alter paa Tale, og Cortsens Hu
stru sagde, al Joliannes Ander-
sens Huslru im havde vseret der
og forcslaaet, al dc skuld'e gore
et Forsog paa at faa liend'es
.Maud, der da laa vedl Rygaard
Strand i Arbejde med Repara
tion af en Baad', ud at sejlc paa
Havet. Vcd den Lejlighcd sliuldie
de saa se al slyrle ham i Vaii-
det, saa ban kuiid'e druivne. Do
anlog, at Joliannes Andersen [der
[ Forvejen havde flare Tyverier
paa sin Sanivittiglied og navde
slor Lyst til at stjaile] nok vilde
v^ere vlllig lil at tage ud med
deiii, naar de kun gav det Ud-
seende af, at det var et Tyveri,
de paaliciikle.

Det fornodne al'talles saa imel-
!em (le to Maiidfolk og Cortsens
Hustru, og Tordsag d. 24. Juni
gil< Sclirajni og Schatteberg til
Rygaard Strand for at trseffe Jo^
hannes Anderseii. Da de kdm der
lil, var Andersen der allerede,
og de kom i Samlale med ham.
Herimder fortalte ban dem, at
den Baad, soin hnii var i Facrd
med al reparcre. havde han kohl,
for al liaii omkring paa Kysternc
kunde faa Lejlighcd til at begaa
Tyverier, uden <at samme skuldo
spores Naar han nii fik Baaden

1  Stand, kunde de to gaa med
ham lul paa en I'ur, hvis de vid-
stc et Sled, iivor der var noget
at gore. Og Schraem svaredc ham
saa, al han nok vidsle el Sled paa
den anden Side af Mariager
Fjord, hvor der var noget at
sljfele. Men Hensigten var alene
den at faa Jobs. Andersen med
ud paa Havet med det foromlalle
Formaal for 0je.

Schrjem gik derpaa hjem til
Orsled, hvorimod hans Kamme-
rat blev hos Johannes Andersen.
Og naeste Mandag, altsaa dl 28.
Juni, sejlede de to om til Hevring
Molle, hvorfra Schatteberg gUi i
Land og hentede Schrsem. Forme-
deist contrair Vind maatte de om
Aflenen sejie tilbage, forst fol-
gende Dag kom de til Mariager
Fjord, og om Aftenen Kl. 11 lagde
de til Land. Sclirsem begav sig
saa efler Andersens Tilskyndelse
lil Landsbyen Odde [skal formo-
dentlig vfere Ove]. Han afslog at
medtage noget Tyverivserktoj,
som Andersen havde medfort 1
en Kasse i Baad'en, alt under
Hensyn lil, al det slet iklie var
hans Hensigt at stjsele.

Da han kom i Nserneden af
Landsbyen, satte han sig i en
Groft og ventede en passende Tid.
Han gik derpaa tilbage og for
talte. at Tiiren var mislylckedes,
da Manden. lios hvem lian skulde
stj£cle. var oppe, da ban kbm til
Huset. Dermcd ylrede Johannes
Andersen :\Iisforii0je]sc og vilde
sclv have viercl af Sled for at
forovc ct Tyveri, livis ikke den
freinbrydende Dag havde vseret
saa nair forhaaiiden. Om Morge-
nen sejlede de dcrfra og Iconi

Synd, s-om deraf
Efter saad'an Frist
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hjem lil Hevring Mollc, uden at
tie lo sammensvornc havde set
Lejlighed til at uclforc dercs For-
Sffil. Dels var d'e bangc for, at de
'ike var stterke nok dcrlil, o.r
dels ̂ glcde de, at Baad'eii skul-

siede ham over Bord
Da de liom( i Land, forcslog Jo-

haimes Andersen dcm, at dc en
Paa olgcnde Nm skulde gore et

red Inx>r de skulde forove Indu

Frvfft Dels af
Vcd® a tat"'""'?"' 'l"-
"cllore-deres Hp •'t®'""''sa<fdp Aia • Densigt med ham
nied ham l^^d^hanriT*'
sing Mark nlfp n ^jes-
dag d. 1 T.ri? o ng, allsaa Tors-
0rsled, hvor de Tv^ ^'1
Corlsens Husfm ^^^^'ng med
samt om, hvad S P^^serede
Inreslaaet dem l^avde
yi'-ede, at ^ustru

at de t i^i^iet
^ejen p,aa Havet ^^^'det af
^^ var bedre at ^S"
Fastland'et. l^i^ni paa

de to^over lU gik saa
Hus, h\ror de ankbm^^ ̂ ndersens
tarns aIZZ
lede hjemme ca i • ^ nlle-
=iflaUe de med Ilait
angaaende det Daa?» i fornediiie

allsaa skuMe t"l''
Hedegaard Skdle don c i
Nat. Johs. Anderson P^^^®lg<^ndiGVejen, de skult g?a ?dT
de fojge Veien L . : Dn skul-
Skiov, og naar de kom
"f denne, skulde de ventf^'pa^

ham. Maaskc kundc lian vsere
dor lige saa luirligl som de.
De gik dcrpaa mod Jobs. An

derson ind i diuscl. Dcr befandt
sig Anderscns Iluslru og Ire Borii
saml en Mand fra Grenaa ved
Navn Diderich Ti*oIle. Der sad
do en Times Tid og drak lid'L
Brmndeviii og I'orlod saa Husel
sammen med Troilc. Da ban
spurglc dem. hvor do vilde ben,
svaredc de: „0p efler Ranilen
Skov'\ Og hail slog saa Folge nicd
dem. Undervcjs blev der ikkc talt
om Hensiglen med dercs Gang,
og Ikke heller var (let Sciu'iena
btBkendt. om Troilc havde iiogen
Viden derom. Dog synles iian
nok, al Johs. Anderscns Hnslri'i^
Djekasl til Trolle, da ban kom
ind i Husel. lilkendegav. al dc
vidste med hinaiulcn Ilcnsiglen
nied de to 0rslcdnuend« Koinw®
til Husel, og bvad Sk'scbnc der
forestod Johannes Andersen- ^ed
Fjerupgaarde, vesLen for Hanalen
Skdv. gik Trolle fra dem, ^det
ban bemserkede, at nu vilde nab
bjem til Grenaa. De to andre tOc
derimod Vcjen opi efter Ramten
Skov og langs norden om samnie-
De gik dcrpaa oji paa en HOJ
teCt ved Skoven og saa Johann
Andersen k'omme noget borte. D®
gik bam 1 Mode og bemserkede
slraks, at ban var noget beskpb-
ket. Han paatog sig at vise Vej 'Ot,
gik foran, livorimod de to fnl^
tes ad bagefter. Scbrmm var foi"
synet med en i Nicolay Corlsens
Hns liidannet Stok' af en Tbin-
nies Tykkelse med en Jerin'ibg
^g Jernpi^ i Enden, og hvori dei
var indsmellet Ely for at gere
den tungere. Schatteberg havde

en Tbrnksep af samme Tykkelse,
men uden Melal.

Da de var kommet omtrent en
balv Fjerdiiigvcj Isengere ud i
Hcden, gjorde Scballeberg fegn
lil Scbrrem, der saa iixvedeStok-
ken og slog Jobs. Andersen paa
venslre Side af Hovcdel, saa al
ban slraks faldi lil Jorden. bvor-
cfler (!e (o Yoldsmaend i Fselles-
skab liver med sin Slok vedblev
al slaa Johs. Andersei;' i Hovedfet,
saalasnge de kunde mserke, at der
endnu var Liv i ham. De gik
derefler bort uden at rare ved
den dude eller und'ersoge, liyad
ban Iiavde med sig. De log Vejen
lige lilbage UL Gjessing til Jobs.
Anderscns Hus. Hans Huslru var
gaact i Seng, men slod slraks op
og blev af Scbaiteberg underret-
let om det paa bendes Mand for-
ovede Mord; bvormed liun syn
les vellilfreds og tillige ytredte
til Schatteberg, ,,at nu kunde hun
snarl faa den Dans, ban liavde
lovet hende". Schatteberg blev i
Hiiset bos Jons. Andersens' Hu-
stru, medens Schrajm gik njem
til 0rsted, efler at ban havde
faaet en Snaps og en Bid Bred-
Da de kbm til Johs. Andbrsens
Hus, var Klokkcn 1, og da
Schrsem kom lilbage lil 0rsted,
var Solen allerede staaet op. Han
gik slraks ben til Nicolay Corl
sens Huslru og forlalte om det
passerede, som bun bifaldt. Siok-
ken, som ban havde anvendt til
Mordel, havde Schalteberg leve
ret ham. Den var laget i Cort-
sens Hus og var af Schatteberg
lildtannet med Blyindlaeg, mendbn
sprang) i Stykker ved at Schrsem
slog l0s paa Andersen med den.

Slumperne af den Ituslagne Stok"
kaslede han dbrefter fra sig, for
hail forlod Stedet, hvor Drabet
skele 2 Stykker var funclet der-
lule og blev af Helien Ibrevist
Schrtem, og han gcnkcndle dbm
som vserende af den Stok, som
han gav Johs. Andersen sit Be-
syv med.

Sideii Schrsem kom lilbage til
0rsled Morgenen after Drabet,
havde han ikke vseret i Johs. An
dersons Hus eller talt med! den-
nes Huslru. Endmi mindre havde
ban hverken gennem Schatteberg
eller Nicolay Corlsens Hustru vse
ret lilbudt ej heller modtaget det
ringesle, som kunde imnregnes til
Vcderlag for bans Deltagelse
det begaaedb Drab.
ForliSret over Schrrem varede

hele Reslen af Mandagen, og ved
Atlenslid blev begge Personerne
overleveret Arreslforvareren til

'^'"'^llgendO Dag forhortes
Andreas Schatteberg. Hans For-
klaring var i det store ̂  hele iOverensstemmelse h™d
Schrrem havde sagt. Han hsw-
dede med stor Bestemthed og
forsikrede paa *1
(let var Johs. Andersens Hustru,
Kirslen Marie Jensdatter, ^m
one og alene og ved mange br
slelse? havde forledt ham dels ti
.T heslutle og siden at formaa
Schr.-em U1 at hjrelpe med at
brince hendes Mand "age.
Hun var fuldt nd vidende om
Hensi-nen med den f0rn®vnte Sa-
rcire Sg dens Udfald. Og bgeledes
lidsle lum Besked' om. nvorfor
dd S kom 111 Johs. Andfersens
Hus d 1. Juli om Eftermiddagen
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og havclc selv orkhcreL dct for
godl og vfcrel foriiojcl dcrover,
ror dciinc Gcrnings Udforelse
navde iicxviiie Kirslen Marie Jens-
'Inllcr lovet ham fyldeslgorende
Betalmg derved, oL luin saa skul-
t  ham Stedet, hvorhcn-

f  liavdc nedgravcl enstor Mffingde Penge, som han fo,-
I  t/u sljaalelOS Kobmand Magnusscn j Ebcl-

^5 og hvilke Penge hun da vil
f clele med ham.^Dcsuden hav^
de bun forsdtrel ham. at det ikke

eftersogt da nii^ at
M^nesker i

^ned ham T-Tn« blive af

skede at fao vi ^ kun on-
var dels af8?re vilde have mert"h ''®""

at bestille feu
<»idi mod' hendp ^'ar

hende layu'e

alene medi blevet
stru on, Natten' da Snh'®"'
gaaet hjem ui S'=hrmm var

Huset to,' o,n^" .' ^fK^rsogle
Ponge eller andi-e Tvf,
Mandens. Men der Jnl ■ f®'®"" af
P^f folgles de ad
h'olm Sk'ov, hvor
Stedi. hvor Johs And P'''''^''sfc et
have nedgravelMaf ^huldc
og ^-le,®Men

hele var Opdigt^S^JS-t

misfornojel gik hor[. Han bc-
na'glcde. al Xieohiy Eorlsens
Hustrii iiavde anmodol liverken
ham eller Sclinem oni at hringe
Johs. Andersen at" Dage.
^ Paa Grundjag af Gaarsdagcns
borhnr var Kirstine Marie Jciis-
dattcr og Xicolay Gortsens Hu-
slru Dgsaa l)levcl arreslcrct og
bragt til Grenaa.
PorstnaivnLe erklicrede. at

Schatteberg i fjere Aar var leoin-
met i Huset hos dem. og at ban
var fuldt vidcnde om hendes
Elands Tyverier. Engang i Be-
gyndelscn af indcvacrende Som-
mer var hendes Maud kommet
hjem til deres IIus paa Gjcsslng
'Mark, og bun bemaerkcde, at nan
medbragte iiogel, som var ind-
svobl i et Torklsedc, og som bun
frygtede, at han ikke paa lovlig
Maade var kommet i Besiddelse
fif- Hun erfarede senere, at d'et
var Solvtoj, bl. a. en Del Solv-
skecr, og at hendes Mand iiavde
stjaalet det i Lyngby.
Sainmen med Schatteberg g'k

de den folgendc Dag til Ren
ders oy nicdbraale all Solvtojct
med Undtagelse 'af 2 Skeer, som
hendes Mand vilde forbeliolde sig
selv. Schatteberg fik Solvtojet at
^Igo for dem, og Ibr en Del al
{engene kobtc hendes Mand'
-feiTcd, blaat Vadmcl 111 eiiKj'Ol^
m. m. samt Lcvned'smidler, som
de alisammen bragle med slg, da
de den nsesLe Dag drog fra Ran-
ders. Under Opholdet i Randbrs
cgyndle Schalteberg at tale om,
han frygtede, at Jobs. Aiidei-

l^e" "^hde fore ham i Ulyk-'Og i hvert Fald, hvis han
opdaget, angive ham, Schat-

leherg, som Heeler. Under ct Bo-
sog i Grslcd, hvorUen him og
Mandcn var gaacl for al faa^ en
Kjole syct af det kobte blaa \ ad-
mcl, boede de hos Gortsens. Og
bun navde saa tall med Gortsens
Kone om. hvordan do skuliic faa
Mandcn ryddel af Vcjeii. C.ort-
seiis Koue havdc anbci'alel iicndc
at tale med Schatlclicrg dcrom
og lovet at liolde Jobs. .Andersen
ben med Snak bide i Stucn.
imens de to tallc sammeii udc 1
Haven. Del var tkb'. al de allalle
Planerne om Sejllurcn. De blcv
enigc om, at iiaar Schatteberg
koin i Uand efter at have kaslcl
Jobs. Andersen over Bord. skul-
de ban angive, ,,at Jobs. Ander
sen af Vaade og ved Storsejlets
Fald var kaslcl over Bord".
Da licndes Mand' d. 1- Juni

om Eftermiddagcii Icoin hjem fra
Sejlturen og fortalte, at de ikltb
bavde baft nogen Nylte af deres
Sejlads, var hun klar over, at
Schi'cem og Schatteberg ikke bav
de set Lejlighed tit at udfore dte-
res Foreliavende. (^g d.i de to
Msend kort efter Iraiidlc ind i
Stucn, forstod bun, at de nii
andeii Maade vib'.e sc al oinbrin-
ge Iiendcs Mand. Men om del
skuldc ske den Nat eller scncre,
vidste hun ikke. Ved Soliiedgang
var hendes Mand gaaet hjenime-
fra ad sammc Vcj som de to aii-
dre.

Hun benasglede at have talt
med Diderich Ti-'Olle om den Sag.
Da dc to Maend om Natten kom

hjem og fortalte lieiide, at nu
havde de slaaet Jolis. Andersen
ihjel, havde hun nok vseret i
Seng, men laa i slue Kinder og

vcntede paa Sclialtebergs Tilbage-
Ivonisl, Ihi han havdc sagt til
bendc om Eftermiddagcii. at iiaii
vilde koimiie ind til hende. Ug
hun veiilcdc saa Undcrrelmng
om. hvad eiileii de havdc vfcrct
udc at stjacle, ^ller de Inwde
slaaet hendes Mand ibjel Hun
indroimnede, at bun havde loyel
Schatteberg, iivad
(ICS af hendes Mands ryyekoslei,
og afgav sammc Bcrelning som
Schatteberg om deres
iinLli^c Eftcrsogmiig af disse. :>i-
lloii 'havde nun ikke set nogen
'^^HclcV'geii ud forlsattes Forlio-
rcne Der frcnikom derved en hel
REckke Enkcllheder, som er uden

SoTlseTlIus i Orsled' ad'.kilUgc
Gan 'e havde vreret talt on, S<a-
aen.°BI. .a. ha'^'de Gortsens Kone
fanl lit Schrsem, der i Bepn-
d'elsen havde haft en Del Beten-
ttetiglieder. at tian, „dei ha\ do

i Kongens Krigsljencsle,X'taalle la,nne staa saa.to
Karl som Johs. Andersen ihjel ,
hvorefTcr Scnra=m havde lovet a
va?rc Schalteberg

rrfaf'x'hTu.srr
riglige' NaviirifTiige iNavii ,, uip.
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Amtsprovst Plesiier t nge-vute Bv
fremgik, at Schatteberg uavde
Si fortroligt For-jiold 111 Corlsens Kone som
hentes Hand ildie txavde' Griiiui'
111 at vare lilfreds med".
N I c I s A n d e r s e n S ch r ce mvar fed! 1783 i Schr^m By iL;

nng Ami. Han havde vmi^t Tfi
og havde 4 Bnrn men 47^/

^ord og SengA I 1805 var ban
blcvei S'Oldat ved del jyuske letip

i Handers Dcr

Sid.n d'en^M f

og Rauders og nu
del saa p.. V ^ 0rsted.

Paaktedning, er
alle dc feln L •, ""f®" 1™'
Sclira^ms Vcdifbmm

6-HA T slaardel a{ Bygnino ''°j' m'd-
k'-ollet Hm,- ;u^' brunt,
®'gt og liar i'don ? 'i," An-

at et Laar-Kri'es iUUrd/ on tlaa I
g"le Knappcr on ,1'' ""'od
do. Knappcr,'el Ba,?', ' """ed
Manchesler Buxer SlJvf®''' 8"'eKaskiet af ^'^®^'ler og
ined Voxdug" ' -^^I'h'ukken

ar?'—0,
dor havde A.- Fn^dap

den drabble, var 40 I'
liaa Herregaarden rA '^dt■a.lcren lAde Aril s.'flliin biev gifi 10 } ^l^ovfogcd,
Hendes Mand docfe fan
og '"in giflede sig saaAed Tob^^''nes Andersen, Ir daAarAt":
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rer og arbejdcdie i Banders. D«
liavde siden boel en Maengde for-
skellige Sleder pan Djurslandi,
Id. a. en 'n<lt i Grenaa By, hvor
dc cndog havde Fobt Grundl til
et Bus og Tbmmcr til Opforei-
se. Dcngang var Manden nxv
kommel gait af Sted' fordi noglc
af do Pengesedler, ban havde be-
(plt mod, liavdc en ejcndomme-
lig Lugi af Kamfcr. der ledle
lanken hen paa dc Penge, d'er
var stjaalet hos Kobmand Mag-
luissen i Fbellofl. Og Andersen
sad da ogsaa i Varelrcgtsarrest i
Irengere Tld, inisloenkt for delle
f'yveri.

Konen liavde \'terel i Ficngscl
et Par Gauge for Tyvei'i og fer
at have ladet sine Born gaa ud at
l^elle. Hendes 13-aarigc Daller,
Anne Kirslinc, havde 1 Relleii
lorklarel, at Moderen 1 licndcs
Ovcrvmrelse Onsdag d. 30. Juni
>avde overleveret en Pige

Bjcssing, kaldct Pold Maren, ct
Grev, som bun bad hende Fringe
111 Grenaa og overlevere til Dide-
iich Tix)iie. Brevet var skrevet af
"^ehaitobcrg, som ofte skrev Breve
lor Moderen, der ikkc selv fcvr-
siod den Kunst. Samme ABen
win T'l-oile til deres Hus og for-
oiev der til nmslc Dag. da imn
i-ilgles derfra mcd Schrmm og

^chaiieberg.
Slraks efler Trolles Ankomsl

^enlcde Moderen en Flaske
"iteiKievin hos en Nabokoiie.
;■ 9 drak Moderen og TrnUe

•oroning, dels oni Aftenen og
^'allcn, efler at de ynr

lip' 1 ' nied liiiiandeii, thiles Moder og Trolle laa sam-
NalTen i hendtes Forsel-

■ir

(Ires Seng. Til Brmndovinen spi-
slc hendes Mooer og Trolle Hvc-
tlcbrod, som ilennc havde nicd-
bragl i'ra Grciiaac. lUm kundc
ikkc hore. livad dc lo taltc sam-
meii cm."

Den fjcrdc af Arroslaiilcriic.
D i d c r i c ii L u 11 e r m a n ii
'Prol lo. var ca. 38 Aar og Son
af Skomagcr Thomas froile i
Grenaa. Man var ugift og eriim-
rcde sig af Fiskerl om Sommc-
rcn og Skomageri om Vinlercii.

Dg saa endelig den fcmlc Arrc-
slant, Kjerstine Chrisleiis-
d alter. Nicolay Corlsens IB'-
slrii. Hun var fid Aar ganimel og
havde vicret gift lo Gauge. Hen
des forslc /Fgteskab havde kun
varcl faa Dagc. idet hendes Miuid,
der var Skipjicr, korl cflcrBryl-
luppet gik pan .Sorejsc Lilbraiik-
I'ig, hvorfra liverkcn lian eller
FarLojct siden vendtc lilbage el
ler mindsle Ihidorrclning den^m-
Scnere havde him mglcl sin nu-
vmrcnde Mand, med hvcni hnn i
en Aarreckkc havde hoel i 01*"
sled. Dc var barnlosc.

Kirslen Marie Jeus<!aUer var scb
[laa el rcL lidligt Tidspuiikt gaael
lil Bekcndelsc om, at hun og
Triollc .,hav(!e hafl Godhed for
hinaiidcii og Iiavdc lovcl hin-
aiKlen /Fglcskaib, naar hendes
Mand var dod". Scnere hen maat-
Ic liim vedgan, at der havde hc-
slaacL et inlimt Forhold mellem
hende og Trolle, og at han otte
var kommet til hendes Hjem og
var blevet hos hende om Nallen,
uagiet hendes Mand havde for-
budt det. Hun crkendlc ogsaa,
„at var Mordet ikke blevet opOa-
get, saa var hun og Tl*olle vis -

nok blcvei gift med hinandbn"
Men siinUidig iu-evdede lum. at
Fi-velen og Afskyen for Mandenrmhidst^ge saa lioj Gead havde
.h-evet hende 1.1 at vrbe ^ ^
f.m liain af Vcjen som I dbojclieheden for Trolle og 0nsket om
nriumne gifte heie

Ti-olle beiipegtcde frxekt neie
dcniie FrcmsUlling. Han megteceA?:ke..l^tGmUied^^r^ieih

nmgtede b.-dc
lovcl hinaiiden ;FglesKa ,

^dtgjort, a?" g."™ °b'
lAfoa havde vrnretGrenaa, H „ied ham en

saninien i Bnei ^
Dallercns Vidnesbyrd varS^an steju paa s.t

I""'' iSl AAtlanten .Toha.JDidcricl. Luller...am.^^Tl^^'<=5^\
b;an blavde eve j.^.^ien
gang med ^ de bavdc
Mane Jensdallci, olovet hi.W"A" v5°D0den afgik-
Jobs. ,^Ii„,.ede derlios, at
Jlen hail Tanke, at Johs.
det ikkc skee vedAndersens Dod

'sa.;"..'--
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Forklaring faslhokH liau til del
SKlsle. Og da Kirslen Marie, clcr
a isaa ojensynlig holdl af ham

egenlhg mad'sagde den
maatte deniie. Inw lUrolig den'
end' led, i si„ xid lajnnes m
Cmundlag for Dommen. '
Allerede paa et ret lidllatTid's

^tagen°efier Mord"rno,f Paa^rhfeT
m Wns Aagaa?',

og VldntnP ?D f-'Jens Kildam ..g^?ens
paa 0rum tcm

hvor Lioet nf /^ii^liegaard.
Sag vedlommeiidp"
Hede tundne Ramlcn
lies Andersen „^pl®'='giie Johan-
i  aaben Grav. ™l

Kirsten Marie .leiisdZ ^?/^®iii-.
ChristensdatLer of n , ̂  ̂̂'I'stcn

vare Trol-
blev fremstlllGdif'^*^^ "g

Kisle\t-'opUger"'' Amierscns
f«" al( Grave, Si-
liwrefler Li„ei "n'lmel,
sninUge ovenmeldli'a',,
• • ■ ^'ecl' at den D.ndn
pel Hovedhaarel Ho T'' ""Hip-
I'li'Ier ObdacSsfo^t aabn'el
en sterk Forraad,ic]se"'"f" '"8
var indiraad't kimdn a ^^^erede
ne ildie ligefrem i h
genkiende den draibl^lo^ '""g
Andersen. ... Men de

ililvC; jiogcL at eriiiclrc iimod, :U
'.deL nok kundc vitTc samme. Og
Vtejd^ fl[ den Dnnbles Kla?der,
hvorudi haji var fundcn paoi
Hnmlcn Hede d. 2. Jiili, biev
fremlagel og forcvist Arrestanler-
nc, vedkendlc dc lire af dem sig
samme som de Kkcdcr, Jobs. An-
Andcrscn havdc baarel, da ban
^ik fra sit Hmis paa Giessing
^Iiai-kl jxiievnle Dag, da ban bicv
ibielslagen cm Nallcn.
Derefter b]ev Uiiflcrsogclseii

fiorflyttel li;! del Stcd paa Rani-
len Hede. hvor forannacvnlc .T>
bannes Andersen var blevcn lun-
den dod, og hvor der endnu faiui-
tes Spor af del Blod, som var
lobet af den Draeble. Arreslanlcr-
np Schracm og Schaileberg gcn-
kiendte Sledel og paavislc, hvor-
ledes Ugiernlngen var gaacL for
S'S -. Vcd en paafolgendc Un-
dersogeise fandlcs 3 Slykkcr af
en blok, og omkring del enc Slyh-

Endf^ ̂ n Jcrnring og en Pig i
Derefier blev Undcrsogelscn

paa deile Sled luevcL og Arreslan-

ni™ overgivet til Bevogt-
I Midten af Oktober var Sagen

<>P'hlaret, at der kunde
aides Dom. 19. Oklobcr ncdsal-

Ekstraret, som beslod' af
"aarf ^eriad'sfoged .1. Aa-
kem-^' Retlens fasLe Slok-
Jens r? \ navnle Aar, nemlig
clKen Giirishan Ben-
sen d.vi Basmtis Ud-sen^Sidstnsevnle fire var allcBor-

andref^^^^' EoIilibeLjcnh
m^enHi Javne Haandvcerks-

skulde i Henhold lil
<>^-<>rddmgen af 3. Juni 1796 til-

deres Henrettelse 4. Maj 1825 13

tra?de Rotten som Meddoms-
mrend.

I Domsprt'cmissernc frcmli?cves
del. al Schrmm og Schatte
berg cflcr egen Tilslaaelsc og de
i  Sagen freinkomnc Oplysningcr
med Ovciia'g havdc dra?i)l Jobs.
Andersen. Bevrcggrimdcn var for
boggcs Vcdkominendc Haab cm
Belonning, for sid'sliimvntes lil-
ligc Frygt for. at Joiis. Ander
sen for cllcr sidcn skuldc robe
bam som Haelcr og derved brlnge
bam i Ulykke.
For Arrcsianlinden Kirs ten

^1 a r i e J e n s d a 11 e r s Ved-
kommcndc anforcs, at det var
bcnd'e, som forst fik I'ankcn oni

fan Manden drEcbl, og at del
^'ar paa hcnd'cs Opfordriug. at
Scbaltcbcrg pnalog sig Morddaa-
d'en. Som Bcvtcggriind for Iicndes
vedkomnicnde maa det af d'ef
under Sagen fremkomnc og ai
bend'cs egiie Ud'lalelser anscsi for
g^digjort,' at det dels var Frygt

Afsky for Manden, men navn-
bg 0nsket om at lainnc gifle sig
mod Trolle.
Eor Corlsens Huslru. K i r-

s t e n C h r {s t e n s d' a IL e r, ly-
dcr Anklagcn paa. at bun pa'a
flere Maader og adskilligc Gangc
bar opfordl'ct og lilsUyndet de
I-o Mccnd lil at dr-cEbe Jobs. An
dersen. Mollvcl derlil angiver bun
^Iv at vaere Andersons Hustriisi
0nsker og Overtalelser. og andrc
Moliver synes ej beller at v?erc

find!c.

0g endelig D idericli L ii t-
Icrmann Trolle. Han var jo
^genllig ikke direkle skyldig i
Prabet og havd'e 1 hvertFald lor-
staaet fraekt at fi'alaegge sin Aii-

del deri og Viden d'erom. Kun
havde han° ikke kunnet fragaa
vcd en beslemt Lejligbed at have
snf at der ikke kunde v^re no^
fef Svncl i ab slyrle Jobs An-
dpi-seii i Havel. „Men Trolle Ml

f,.,
Y"" is:

Hpvedcr Jens-
slanluidcn Ki sic
dallcr bor Clirislens-
rcsianlindcn Kns^' ArbejdeI^or l^nsce ICS Id
i  Viborg 1 "8 Diciei-ich Luh
Arreslanten liensajUes .
icrmaiin Ti ^ ^ ̂  Brod i 4
Fiengscl pna Vana ob
Gange 5 Dagc fpi-stnfevnte,
Saa bor og de 1

Een for alle Forfleg-
rcde de nf siraf'nydende„i„„, V.nrehegl °8_Sli.
Omk'oslningei- ' ngfensors Sal-
Deel nf mccl 10 Rdl-
laircr, der bil ^ ^xidersen,
Sniv til Anv
5 Rdl. Solv fd procura-
nitzbol, 6 forste
lor Olsen — F-. ' . Amlets
lillige Du-elpenge
Beslcmmelse. lanlen Tbollc
Ligesaa b0r A'^fArrest,Vare-

ndrede dc medl bans a
tTjBt Fcffflegning °S ij af
dtode Oroktelninger samt
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temeldte Sallair og Dia^tpenge.
ptVnr T Adfterdetler Loven. Aaga.'ircl,
Sot Med'clomsmEeml ,1. C, .T,n|i
Cliristian Bendixen, Pcdcr Idcli'

Rasmus Udsen."

saa al-

eeliff selvfoi-

reufn^DSl:,d?THol"

Sait!r¥'Sl"^^—
tcLn
Herom hedd'er ' det
Amtsavis" (for 7 Mai iot-a ?
Forimddags bfov p-" ? "I
Scli'atleberg o<. S<-I,r 7''""'=
tcde Died n7 lienrel-
'"mtrent en halv ? a"®'"'fw Gre„^° I Ga5';'^'T'=-i
endnu staerkt Haab i t>
n'°g- Kl. 8 i Mori Bwiaadi-
NadiVerens <5r>i n^odLou die
feggeiTfitiSn og%1^I Mode. Vela-rv^-??- D^d
Kjflby lii VegerslmP
forhen KapeUai, i'deres SjadLrger
ted'e dfem karliof^ ^^nderslgt-

SchTEem, dfer i
vedi Randbrs

D^d^stundi ef T^^te i
fatnmg. For Exerm;^
Ran sig Tilladfelse tU
Salme. og med fasf Qf ̂ ^nge en
sang ban Nr 413 r h «f-
l>sk-Iutherske SalnSebb?Salmen „Jesu Christ. ̂  ̂ed og

dode og for mig igien opslod". en
Salme, som ikke hnd'es i den nii-
vEerende Salmebog]. soin Scliallc-
berg ogsaa islemle. Som den, d'cr
ansaas for den slorsle Forbrydcr,
hlev Schrieni sidst rcllcl. Efler
cndt Execuiion blev Kroppene
nedlagL \ tvcndc laet ved iiinan-
dcn opkaslede Grave og Hoveder-
ne saLlc paa Slagcr. som oprej-
sies i solve Gravene. Henved 300
Bonder dannedc Kred'sen, og en
Idle Kommando af Banders Dra
iner var ogsaa Ijeord'rct liid lii
Grdenens lagtlagclsc. En Del
bolk af Byen og Omegnen var lil
Mede- men lil i^rc for Grenaac
Byes Darner saas ingen af dtem

d  . blodige Skiicspil."
i samrne^ Avis sLaar: „I Tirs-
ags Formiddags havdte man i
Grenaae fra Ki. lo til 1 cL fryg-
ic igL Vejr med T^rden og Lyn-
J  samt en voldsom Sk'ylregn.
nndlerlid anrelicde dfet, Gud' •
VEcre lovet, ingen Skade..

*  «
*

■  ̂ndelig anfores saai til Slul-
iig del ikke mindst interessante,
,'S et 0jenvidne, gamle Glar-

rZ ''^^gen Maddens Berelning
lenretielsen ude paa Hedftn:

ovo iiavde man
m-Tv T^^naa et frygteligt Uvejr
n/tt T^O'i'den og Skylregn.
sip paai sit allerhoje-
i/o' d'yngvaade og udasedb
mentiri^^" a
Hue fr p Renders. Mand'skabet
nTed siddet af, .og
FolkPM over Armen slaebte
mod Vpui'^ '°'R
i Byen osende Vande ind

Og deres Henrettelse 4. Maj ̂ 825 15

Det var noget nyt at se Sol-
dalcr. Siden FredssiiUningen 1814
Iiavde man ikke set saadanneher,
men dc nu ankommcnde skulde
licllcr ikke dvaele lEcnge paa Slc-
^el. Dc var udkbmmanderel lil

holde Orden ved en d'obbcll
Dcnreiielse. dcr den folgende Dag
skulde finde Sled paa Hessel
Imlc. lict udcn for Byen.
Del var MisdacflerpaiTet Skriem

og Skallcberg. dor Iier skulde
bode mc(! Livel. Deres Dom loci
paa Halsliugning og deres Hove-
ner derefler at smttes paa Stage.
R'gerningen, som de havde be-

^aael, var el Morel paa den saa-
kaldle Tyvsnedker, Gaul Jolian

?!* Johan Gaul, dcr var blevcnynkclig aflivcl i Ramlen Mosc
'R del nievnte Par.

LHcr]):)a folger saa Jorgcn Glnr-
nit-slers itovoinin.* i-k»n ^iioi'dcl og

el

mesicrs Berctning om
^cls Forhisioric

fnndet Sled med Henstm til dtet
Slot, som Fortfelleren ym kan
have haft fra de mimdtlige Gen
rrivelser af Forhorene, og som nan
^rpfr Snese Anr etter Imr gen-

Molle, ^al , udfen oiii
24 Men L midt i
var nedrommede
Kredsen '' ',„.a«t Btoklsen,
Sandforhojn.ng ved Si-
soin var f, 4\et°to Grave
den af dcniie var Til
lil Fo''b'-y^';^"i'„,delIe var loi-
Ordencns 0^"^ ' u-, Eskadroii
j,deii ovcnnmv" c By-
Rytlcri dcm-di^ ; 5
iiKcnd fra de

. Den giver v. , -
^■^1 Bidrag til Erkeiulclsen af, niicntl deres Stokke.I^ed IiviikcL Forbehoid den Slags Ul al var i Arresttu
TUndilige Ovcrleveringer bor la- , . ,i„ Pastor Kjolby i o

naar de gengives af en bere e
paalidelig og opvakt Person. Jor-
Sen Glni'iii not r,,, r-,.,r ot hf»fltT
e<uijmejig opvakt Person. .Jor-
gen Glarmesler forlmller, at beggc
^ lo Morderc havde vaeret godc
iekeiKlLe af Gaul Joliair og bansV'Oiie. Endvidere, at hun „lK>kU

^ 'p Rl beggc uden at give nogen
]  oein Forlrinnct". Og cndelig,
'  ̂ -^^l var en barsk og brand-e»rk Novcmberaflen, da Yeslen-
ybclen idskedc Ramten Sos Bol-

over mod dens IvngklauUc
^^akkcbrcddcr, at de to lagdc sig
• Baghokl ved et lillc skummcU
* osehuj mellem Bakkerne og dcr
gjorde del af med Gaul Johan".

Del cr allsaa megct slacrke
' rindtringsf'OTskydninger, der liar

SkafoUcl. Paa clen
ganrdsnnir pan .^.g i
kcganrclspoiden Mtn-
Vinckier vai dei . gj..^tl,
ncskcr, af MisUags-
mcdcns andie "tis Rcilei'slc-
v[ringcr. Ankonme fra
del kvor en Kvlnder,
BV og Land, Lsenk'ernenavdte s-^"^jf'^^tdl0mte og d'issc

^ . HI Bsddfelen.overgivne td og ^'s
j)Q vare



16 Morderne Schraem og Schatteberg

ITp^'^r Eksekulio
TJn 1 i" "cU^au'e de sis
«3 t^ni '"'f S=>lme• > iiMlkcn de klart ofi roli"!■remsagde^ og kdr[ dei-efrer i° 3

^'ddende til "^Wlensdagln^me

Skrsem, der sids^t
for til nf ho msatte holdc

mishandle- S I
Skc; gor cltrnn ,
med mig". '*'"'' kort al'

Hovcd fol"'0Useif'^nuden Uheld. ornf.- '^^"8
mer jordedtes vprl c-^f Lcge-

og en fteliesdisse mffirkedes in^T ■"^"S
itenstiod.! [ d^er
™adhedie op,- wdHil den

sle^TBerelnhw,'" ''^'"8'^° Glartnc-
P^rbrydero

Idev hcnrettcl, og Iivor en Men-
iieskcaldcr scnere ogsaii GjcidrucI
led Dodcii. ligger ganske ltd vcd
mivierencic Sladioiivcj, cL liHc
■Slykke Xord i'or deniie.

kor eii Hickke Aar sidcn vai'
na'i'VLereiule Arlikels Forfatlcr
•saninuMi iiied nii afdodc Kob-
niaiid' dir. Vogel og ligelecles aF
(lode Krcdskege Conrad Vogel
|i(lc paa Heclen og rammede 2
torsvarlige Jernptele i ^ord'eii paaoe Steder, hvor efler gamle Folks
Berelning Misdaederne blev ken-
iottet. pisse Jernpsele er senere,
niserkeligt nok, blevet fjernet,
"agtet de var rammel over 1
• leter i fJord'cn og knn ragedc faa
•ciiiimeier op over Jordens Ovcr-

ilade.
(.Filderne lii ovensEaaendo

I'l-cmsiiiiing cr foigendc: Grenaa
Xorro Ilerreds 'juslilspi*olok'ol

01 1825, Grenaa o-g Norrc Her-
j'eds Slaevnings- og Domsprolo-joi fra samine Aar. „Randers
Amlsavis" 1825. En Artikel iR-^n-
A  Amis hisloriske Samfun^'^Aarbog 1936 saml mundtlig Be-

^'ng af Glarmester Jorgen
T ^^cn, nedskrcvet af Lojtnant
cAf, 'Og oplaget i „AarliVS• bflstulende" 27. Jan. 1891.)

S0REN KANNE
Nogle Meddelelser, samlet efter
de foreliggende trykte Kilder.

AP

CARL SVENSTRUP

6^0

QRENAA
CHRISTIANSEN S J0ROENSENS BOQTRVKKERI

1927

Polketidend
Bogtrykkerl



I disse Dage, da der er gaaet
1 Aar, siden Mindestenen for Se-
ren Kanne afsloredes i Planlagen
ved Grenaa Havn, kunde det maa-
ske have Interesse for en og an-
den at se samlet paa eet Sted, alt
hvad der knytter sig til Navnet So-
ren Kanne og bans Daad.
De vigtigste trykte Kilder, hvor

denne findes omtalt, er folgende :

at Saren Kannes Navn endnu efter

?ynanY'D" '
Itvoraf den ene deMH

og I >Aarhus Stiftst ^onde<

dade Provst ved Roskilde Domkir-
ke Carl Tolstrup, som var
vort Bysbarn, idet ban fedtes her
i  Grenaa 18. Novbr. 1819 sorn
Son af Cancelliraad P. Tolstrup, '
en lille Fortcellingssamling
Ssmandslivet^ bar fortalt Begiven-
heden, uden at der dog er noge
nyt deri, ud over hvad allerede er
anfort 1 de forn^vnte Kilder. 'ol®'"'
essant er derimod Fortaellingen ve
de personlige Trfek, som indflef^®^
deri, fra Forfatterens Barndom her
i Byen, og som det maaske ve
anden Lejlighed kunde vsere v®r
at optrykke.
5) Desuden bar C. F, Bricks '

Historisk Tidsskrift 6 R. 1888, Side
536 skrevet en ypperlig Artike •
>S0ren Kanne. Et lille Bidrag "
Sagndannelsens Historic®, V?,
ban udforligt gennemgaar de his o
riske Kendsgerninger og viser
betydelige Afvigelser som er ,
lem disse og Digtet, netop ^
Henblik paa at vise, hvorledes ®
historlske Sagndannelse foregaar. ̂

Efter denne Indledning v*l
saa anfore Blichers Digt, Aakjse
Kommentarer, de samtidige Bere
ninger fra 1835 efter det omta te
Skrift >Jylland« samt dertil kny
enkelte supplerende Beretninger-

Digtet tryktes forste
1838 i »Randers Avis® under Ove
skriften :

En ny Vise om en Semand
en Landmand.

Der bIfiEste en Storm udi Kattegat,
De Bolger de ginge saa hoje,
Saa mangen stolt Somand den samme Nat
For sidste Gang lukked sit 0je.

En liden Skude var og deriblandt.
Fra Hornbaik monne den komme.
Ret aldrig mere til Havnen den vandt,
Fordi at dens Tid nu var omme.

Den Skude blev fort af en Somand god.
A{ dem, der ej plejer at ryste —
Thi forst sig beviser det dan ke Mod,
Naar Doden begynder at kryste.
Han kfEmped, indtil ban omsider drev
For Stormeii et vaergelost Bytte.
Mod Dagningen stodte ban paa et Rev
Med sin faldeffErdige Hytte.
Han baver kun med sig en liden Dreng
1 stffirken Arm ban ham griber:
"Her bliver nok redt os saa kold en Seng;
Det bjffilper slet inte, Du piber®.

De Bolger de bryde med stor Alarm,
Og Skibet det kranger og knager;
Dog holder ban Drengen i venstre Arm;
Med bojre i Vantet ban tager.
Han ser sig saa langelig ind mod Land
Iniellem var dyben Rende —
"Vi kan ikke naae den velsignede Strand,
"Hvis Hjcelp os ej Himlen vil sende.«
Da kom der en Bonde til samme Sted
Han bedde saamsend Seren Kanne
Han siger til Fa'eren, som og var med :
"Det Skib er nok nffir ved at strande«,

Saa springer ban til sine Heste to
De stod just tojred' paa Brinken
Han gi\ersig ikke ret Isnge Ro,
For ban bliver fsrdig med Rinken-
Ben Qamle, bam buer det ikke ret vel.
Han hovter med Haanden : ^Hej Soren
*Du drukner jo 0gene og Dig selv;
"Det Skib er desuden forloren«,

Men Soren sprang op paa den nffirmer

Og kaster et 0je til Fa'eren :
»I Fald jeg derude skal faae min Rest,
"Lad see, at 1 sorger for Kar,jn«.
Saa hug ban sit Hors med sin Trajskoh®!
Og lod hende springe i Vandet.
Den anden ban dasked med Tojrep®! ;
Saa maatte de begge fra Landet.

Men da ban sig havde i Dybet sffinkt
Alt udi de fraadende Slromme,
Ej skulde da noget Menneske tankt,
Han kunde til Vraget ud svomme.

Jo, jo! se, der sidder ban nok saa rank!
Han synes paa Bolgen at ride -
Men der kommer 0rer ■ og Hoved - og

Mank -

Og nu er ban ved Sejlerens Side.
>Hei Landsmand! sid op nu! hvis du
'  vil med,

,0g hold saa din Dreng ved bans TVoje. I
Han sidder der alt - og igen nu af^ted -
Det var noget Andet end ploje.
De Bolger de brusede over dem brat;
De tvende holdt fast ved *{ .
Men see kun! nu bar de 1°
Og frelsfe de springer paa Stranden.
Der kaste sig alle de Trende paa Kn®
Ho- t/ikke vor Herre for Livet.
PKml. BiSer Soren. -med m,g_nn
.Se hissetl nu splinlres io Skibet!-
Men Drengen ban skjalv som i^Blssten

. . Folg med m,g og

Han plejed den Somand med samt bans
8^^rar=L.rB?.ai:^"bantog,

fatlige Mand Kanne.
Saa skulle dog alle 1 danske M®nd
»f Hiprtet elske hinanden!? Fa en og Doden sig give ben
'oen ene led Lyst for den anden!
Saa skn!le I fast staae hverondre b. -

Skal f;n bag en Anden sig dolge!
Og Fynbc eg Jyde og Sj^ltandsfar ■
Sl^Fld"=rofAt%'Troskab bevar!
Og Alle til Eniglied

Til Digtet knjtter^saa Aakj^H
f

Sin
aromtalte Bog



c- L'^stragedie^ folgende'^Bind II Side 238);
Dette er vel nok det beromleste

ar Khchers fortaiiende Digte. Ved
dels jffivne Inderlighed og troskvl-
dige Meddelelsesform taler del
sig dybt ind i Menigmands Si<el
Men historisk set bar ban tanet
sig flere Fribeder end strangt ta-
de te"T I?",';®'- i
de t!l f f*' uomstBdeligt Mid-del til at kontrollere bam Den
Stranding, bvorom ber er Tale
fandt Sled den 15 Pehr ■
N^rheden af Grenaa ; Begivenhe'
.idenfBlad"aens Blade, farst i »Ugeblad for
en danske Bonde«, hvor Blirhp

denk den Sjatie (or eje Han '^r-.
Lyst ,i| at lade Sagen ns"

re undersBge oa irav .it
Je nedvendige Ordre
April 1835 kunT K 8.
forelaigge Kongen folgend'e

dm "TsoSlnd^otn
Kanae ud.iste DaT'"'"'

' Anledning af en i ri ^
ff"' for Onsdagen d'^'f^'/Da-
'fJgeblad for den a. , ' ̂ s. af
optogen Beretni^g o " "^""de,
"^"d Soren Mifi.T ^f Boels-
f^nglsang ved n Kanne af
®del Daad ved "dvist

'/r Mil solidenfo ^-'''PPorenHavn forlist Fartai fl^, ''^onaae
me ^3 ira at omi,
navn forlist Fartoj ^''eenaae
r ' S^'gerne omkom-
hagel Dares Maiestat'v .?'"ste Reskript af 2 Hq ^'lerhoje-
Kancelliet at Lu PaalJ„,
Onlvqn; jndhente
Mncelliet at inHhJ f
Op'ysning cm Sagens O "^''■"ereheder samt dereffer a^T

nedl^ggg

allerunderdanigsl Berelning desan-
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Baa samme Tid sotn Kollegiel
modlog forbemeldte ailerhojeste I^t-
skript, indlsb der hertil en Skrivel-
se fra Amtmanden over Randers
Amt, hvori ban indberettede den
af Soren Mikkelsen Kanne udviste
Daad og til Oplysning oni de med
samme forbundne Omstc'endigheder
indsendta Udskrift af et inden Ner-
re Herreds Poliiiret under 24. f. M-
i  den Anledning ogtaget Porhtjr.

Af dette Forher, hvorunder den
forulykkede Skipper saavel som
forncevnte Seren Mikkelsen Kanne
og bans Pader Mikkel S0rensen
Kanne bar afgivet Porkiaring, er-
fares Omslcendighederne ved
det omhandlede Redningstilf^elde
at have VcErel f0igende :

I)en 15, Febr. sejiede Ole Jen
sen Jyde af Hornb£Ek fra Heising-
0r med sin ejende jagtbaad iBen-
fe Marie'r-, 6 KommercelcESter
dr^gtig^ indehavende en Ladning
^ali, beslemt til Greenaae og be-
mandet med 2 Matroser, nemlig
dens Larsen og Rasmus Svendsen.
Samme Dags Aften omtrent Ki- ^
kom der en sv£sr Br£Eks0 over
^kibet, som borltog Kompasset og
slukkede Lyset, eg omtrent 'A Ti
me derefier kom Skibet paa Orund
under Herregaarden Hessels For-
strand. Slrax efter at Part0jet var
st0dt, gik dets ene Side itu, saa
^ Porenden strax stod under Vand,
•^g Skibsdcckket !0snedes oggik til-

Skipperen og hans tvende^troser forsogte at gaa i Land
med Skibsbaaden, mer denne blev
a? stfErke S0gang strax fyidt

.  saa at de maatte begive§ hibage paa Skibet, hvorpaa
'^aaden drev i Land. Skipperen

holdt sig derpaa fast ved Agter-
spejlet. staaende i Vand til op paa
Livet og forblev i denne Stilling,
indtil han nceste Dags Morgen
blev reddet. Den ene af Matroser-
^e, Rasmus Svendsen, holdt sig
fast ved Masten, men blev endnu
samme Aften omtrent Kl. lOkastet
i Seen af en Bolge og omkom :
den anden Matros, Jens Larsen,
gik op i Vanlen og forblev der,
indtil det begyndte at dages, da
ban sveminede i [.and. Han bad
Skipperen felge sig, men denne
var for udmattet og svag dertii og
maatte derfor blive paa Vraget, i
bvliken Stilling han tilsidst kom i

na-sten bevidstlos Tilstand.
Omtrent et Par Timer efter, at•Jens Larsen havde forladt Vraget,
kom Seren Mikkelsen Kanne 1 fol-

med sin gamle Fader Mikkel
Sorensen Kanne med Hest og
"ogn til Strandbredden. I det Haab

kunne frelse Skipperen steg
forsinaevnte i den i Land drevne
Baad og forte den fire forskellige
Gange ud i Soen, men maatte
bver Gang formedelst Storm og
^ogang med Paalandsvind vende
Llbage uden at kunne naa Skibet,
^g ved den starke S0gang var

aaden flere Gange nar ved al
kffintre, og kun ved at holde sig
^st til Reelingen af Baaden und-

g'k han at blive kastet i Soen ; da
'midlertid var bans faste For-S£Et at redde Skipperen, hvilken

han end udsatte sig for, hvor-
b ban saa meget mere bestemte

^'g- da man idelig horte den ulyk-
keliges Jammerskrig, sp£endte han
^sstene fra Vognen og gik ud i

med dem, uagtet hans Faderbad og besvsergede ham ikke nt
g0re det, forestillede ham, at det

ikke kunde ske uden Livsfare, og
at, naar det ikke var muligt at
gaa ud til Vraget med Baaden,
maatte det vare endnu mindre
muligt at opnaa denne. Hensigt
med'Hestene.

ikke desto mindre begav ban
sig som bem£Erket, sidd«nde paa
den ene Hest og ledende den an
den ved Haanden ud i Soen og
forte dem med stor Livsfare svem-
mende under en stark Storm og
svar Sogang med Paalandsvind,
saa at Bolgerne Jjange
over dem, til en Sandbanke i Nar-
heden af Vraget, hvor der vel var
Fodfaste, men hvor dog
gik ham op til Armene, ligesomogsaa Boigerne her slog over hans
Hoved og Hestene, saa at Fad
ren ofte ikke kunde ajne
dem Fra det Sted kastede han En-
den af Hestens Tamme ud hi Sk'P"ne?en der efter flere forgivesTorsBk omsider fik den bu^' h"U«t hvorpaa Soren Mikkelsen

°LCa svag og afkrieftet, at hanselv formfaede det, maatte
selv stige af i Vandet og lef-

Firikk^ vC iS"ii."at^V'"°rdL'"nfHa-rhordeh:"m
rheT/e «den Haand styrede begg cirjo.og saaledes forte sig selv

peren sit Hus, p jomhyggeligen og senai



til Greenaae, hvortil han endnu
samme Dag blev afhentet.

Paa Grund af de saaiedes op-
lyste Omsteendigheder, der yderli-
gere bestyikes derved. at den til-
bageblevne Matros Jens Larsen,
som var bortrejst, forinden det for-
ommeldte Forhar blev optaget
men far sin Afrejse blev fremstil-
let for Retten for at beedige sin
for Notanus publicus afgivne Sa-
forklanng, ved denne Lejlighed be-
vidnede, at Saren Mikkelsen Kanne
var den, der med sardeles An-
strengelse og Livsfare reddede Ole
Jyde, bar Amtmanden over Ran-
ers Amt anset farstnsevnte, som

desuden ifalge vedkommende Un-
deravngheds Erkl^ring er en god

^deT DaL a°''u® '^'^daillen for«del Daad og derhos holdt det for
enske .gt orn han, der san^ynlig:

er fattig, kunde tilsta^pc

passende Pengebelonninf
Mikkel"en'^Kani"^"ha'fuldkommen forh^t tfratS"""' 1'®
Medalllen for Drni! \ ^orundes"ed Tilladele , 1 a"?
det for Medaillpr, ^ i
Soslaget d ? A ■/ '^"'^dning af
Baanl. hvorhos''^'',,'^!"videre at burde ®°d-
^aiest£ets Sp ^finde Anledning martiht^ ""n

Render?"forundes Medaillen'ToTn^'l
Redoing med TillaHpi "^n®des

^<^^Meda^S-laget den 2.

te Baand, hvorhos lige allerunder-
danigst henstilles, hvorvidt D. Maj.
maatte finde Dem bevaget til end-
videre at tilstaa ham nogen Penge-
belanning.

Det kgi. danske KancelH, 8. April 1835.
Allerunderdanigst

Sternarin. Orsted. Larsen M. Lange.
Hansen. Hentzen. Jacobsen"

Kongen bestemte d. 1 1. April
1835, at Seren Kanne skulde have
den ncBvnte Medailie. (Denne Me-
daille er endnu i Si^gtens Eje til-
ligemed et Mindeb^ger, som Soren
Kanne den I I. Juni 1835 modtog.
og som bcerer denne Indskrift:
»Fra Borgere og Borgerinder i Aar-
huus til Boelsmand Soren Kanne,
den hejmodige Frelser af et Men-
neskeliv.*) Og der tilfojes : sDer-
hos ville vi endvidere allernaadigst
have bemeldte Boelsmand i Bc'
tragtning af de Sterdeles Omstaen-
digheder bevilget en Gratification
af 40 Rdl.-Sedler . . . P. R-«

Da jeg (altsaa Jeppe Aakjser)
havde faaet opspurgt, at den red
dede Skipper Ole Jyde eller Ole
Fisker havde en endnu levende
Sen, Brevsamler Jensen i 01®S'
borg ved Qrenaa — skrev jeg t"
ham for ogaa at here, hvad han
vidste ; han svarede mig fra Glaes-
boi'g den 7. Sept. 1903 :

»Fader er fodt i Hornbsek ved
nelsinger den 24. Juni 1790. Haos
Fader (Jens Nielsen) var Fisker,
og Hornbffik var paa den Tid et
fattigt Fiskerleje. Allerede da Fa
der var 12 Aar gl. for han med
en Galease paa Norge.

Senere kom han hjem og gik t'f
Konfirmationsforberedelse hos Prse-
sten i Tikjab, hvor han blev kon-
hrmeret. Han gik tilsos igjen og

var i de sidste Aars Krige med
England tilcaps. Senere blev han
ansat som kongelig Lods imellem
Kobenhavn og Helsingor, hvilken
Plads han betjente i 12 Aar. Han
havde mange Brodre, som alle var
Sofolk, men som blev borte i de-
res unge Alder; formodentlig er
de druknede ; men paa den Tid
hcEndte det jo undertiden, at So-
folk ved Forlis bjergede sig i Land
paa fjerne 0er, hvorfra de ingen
Forbindelse fik med Hjemmet.

Senere fik Fader selv en Jagt,
som han mest sejiede med i Kat-
tegattet. Han boede i Hornbffik i
mange Aar, og der havde han og-
saa Bopsei paa den Tid, da den
brave Soren Kanne bjergede ham.

Han var hin sksebnesvangre Nat
paa Rejse fra Kobenhavn til Grenaa
og inddrev hen ad Midnat med en
orkanagtig ostlig Snestorm et lille
Stykke syd for Qrenaa Havn. Jag-
ten hed sBente Marie« af Horn-
hffik, og der var foruden Fader to
unge og kraftige Folk med, men
som blev sky 1 let overbord af en Brak-
S0, straks som Skibet stodte paa
Qrunden. Den ene var saa heldig
Qt svomme til Land, men den an-
den druknede, og han var dog kun
faget med for at v^ere fri for at
mode paa Sessionen i Helsingor.

Fader blev ikke bjerget forend
RL 3 ncBste Dags Eftermiddag,
ban stod altsaa i 15 Timer paa
Vraget og blev overskyllet af Boh
gerne paa denne kolde Aarstid. Da
var det, at den hjertensgode og
heltemodige Soren Kanne greb til

ride derud med sine to kraftige
Fleste. Soren Kanne boede nemlig
paa en Qaard, som laa ca. 'A Mil
fra Strandingsstedet.

Da Fader saa Soren Kanne, var

han saa udmattet og fortumlet, at
han antog ham for en Strandfugl ;
og det vilde vist og.'^aa have vsret
umuligt for Soren Kanne at redde
Fader, dersom Vraget ikke havde
iigget'der saalaenge, saa der hav
de dannet sig en Sandbanke et
iille Stykke derfra, hvorpaa Heste-
ne kunde bunde, medens Soren
Kanne kastede et Reb over til Fa
der og halede ham til sig. Fader
havde paa den Tid omtrent tabt
Bevidstheden og syntes, at .han
havde faaet det saa godt, saa So
ren Kanne rev ham bogstavehgt
ud af Dodens Arme.Soren Kanne var en Mand af
niidde! Storrelse. og Fader var enmeeet hoj og sveertbygget Mand.Hvorledes nu Soren Kanne havde
faaet denne udmattede tunge Mandr^ed alt det vaade Toj op paa He-al ^aadanne Porhold, er

de bunde, men d^tKanne ® er at prise

3-4 Maaneder..
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om to fore Matroser, hvoraf den
ene gaar uhjceipelig tilbunds, me-
dens den anden svommer tilland
og formodentlig lilkalder den red-
dende Soren Kanne. Men saa sta-
dig bar Folketraditionen fastholdt
i'agnet om den frelste Skibsdren?
at en gammel Kvinde, der levede

Ole Jydes Kone i Lig., paastod at
have set Fabel-Drengen og beskrev
ham som »en bitte knev Pyr «
flSQl .Jylland.(1891^92) Side 156-160)

boren Mikkelsen Kanne var fedt

m" d ra

A^:
Han besad et livlipf
Sind og £og,e ivdlkf ^
meget Ifhoim Lune; ban varjagde bans Ord® s^o"'Befd"'-
ban havdefaaet en froHn y
thi Faderen, Mikkef K
var ret velhavPnH L der
baade Sorens oa\ I bekostel
Undervisning i R uT ̂ ®^^bendesda der var Uf-
""kolen i AaTso ''' ̂ og-
der saa'^kSt''f''S'' den Mand,
^jldt oprorte KaUenat
Sine Dage i et ai j!' ^^ulde ende
•'"dpt nok bar Vand'n Ir"'®'''
men den Skiahn^ c ^"«erne;
Mortens Aften 10 v. ban;
faldt ban i Diursaaen°™"'^'' '^'^0
Den tragiske Begivenbed
saaledes i .Qrenaa a '^Hcelles
Novbr. 1860 7 '3.

Uverdags Afte, er her i N^r-

beden passeret en beklagelig L'lvk-
ke, idet Oaardmand Soren Kanne
paa Hesse! Hede ved i Marken at
lede om en Ko faldt i Aaen og
druknede. Det var ham, der i
Stormen den 15. Februar 1H35 ved
Hjalp af sine Heste reddede 2 (!)
Menneskeliv fra Skibel ^rBenle
Maries, fort af Skipper Ole Jen-
sen Jyde 'endnu bosiddende her i
Byenj.'i

•  • . . Ole Jyde var tilslede ved
bans Begravelse paa Aalso Kirke-
gaard, hvor man siden rejste Soren
Kanne en Mindesten mod tre V'ers
af Blichers Digt.

Soren Kannes Kone bed Karen
Moiler ; Blicher bar kendt Navnet,
som ban anforer 1 Sangen. Hun
blev en 80 Aar, for bun dode ; de
havde ingen Born sammen, men
i0r Giftermaalet havde Soren Kanne
en Datter, der endnu lever som en
77-aarig Kvinde. Hendes Moder
tjente en Tid i Ebeltoft, og en
Gang, mens bun var forlovet med
Soren Kanne, var bun i Be-
S0g bos bans For^idre; der ska!
ikke paa den Tid have v£Eret me-
g^t propert i Kannegaarden, og
Kobstadpigen skal da have ladet
lalde den letsindige Bemasrkning,
at naar bun nu blev Kone 1 Qaar-
den, skulde der nok komme Gang
5^ bejekosten. Dertil skal Sorens
Moder truende have bemserket, at
,  en Stramaalsk« aldrig skulde
omme til at gore rent efter hen-

Og bvordan det nu end er
gsaet til, saa blev det Karen Mol-

Bredstrup og ikke Ane
Marie Pedersdatter, der blev Arv-

i Kannegaarden.
Ole jyde, der 1 en Menneskeal-

®r levede i Qrenaa og fra Sklp-
P®'" var bleven Fisker, overlevede

8

i  tre Aar sin Redningsmand ; ban
dode i Grenaa 19. Marts 1863i.

Saaledes lyder allsaa Aakj^ers
udnuerket fyldige Beretning om de
bistoriske Begivenheder, som lig-
ger til Griinci for Digtel.

V'i aftjykker dernaisl det ene af
de omtalle Stykker fra Maaneds-
skrifiet jylland, Decbr. 1891:

I  : Ugeskrift for den danske Bon-
for 18.35 findes en Arlikel med

Overskrift ;

..'■hdel Daad udovet of Boelsmand
Soren Konne af fii^/sang \'cd

Grenaa".

Den lyder saaledes :
del haarde Vejr Sondag Af

ten den 15. Februar kaempede et
lidet Skib fra Hornbaek 1 SjcEliand
'mod de oprorte Bolger for at naa
Qrenaa Havn, livortil det var be-
stemt, men Skipperen, Ole Jyde,

de 2 Mand. der foruden ham
vare om Bord, maatte friste den
tunge Skjcebne at lide Skibbrud
ved Hessel Forstrand, kun Vj Mil
syd for den Havn, de havde onsket
^t naa.

Efter at de ulykkelige havde —
staaende i Vand til op paa Livet
ff tilbragt en r£edsom Nat paa
j raget, uden at dares jammerskrig
l^unde bores i Land, hvorfra de
ikke vare mere end et Par Hun-
Jrede Alen fjernede, segnede Styr-
manden henimod Morgenstunden
^fkrffiftet I Bolgerne og blev deres
Kov. I Fortvivlelse besluttede den
"nge Matros at styrte sig i Van-
Jet for om muiigt at svomme i
Land, og dette lykkedes.

Gdmattet af Anstr^engelse og is-
nende af Kulde naaede ban Strand-

bredden og slffibte sig hen til et i
Nffirheden liggende Sfed, bvis Be-
boere straks kj£erligen antoge sig
bans Pleje. Underrettet om den
endnu paa Vraget vcErende Skip
pers Nod Jlede Boelsmand Soren
Kanne til Stranden. beredl til at
vove alt for den ulykkeliges Red-
rii"R- c. fEfter at have gjort flere tor-
gffives Forsog paa med den iland-
drevne Skibsbaad at arbejdesigud
til Vraget iler ban bjem og benter
sine 2 Heste, for med dem at
svomme ud til det. Hans gamie
Fader beder ham indsta'ndigt at
afstaa fra et saa farefuldt Fore-
ffluende • men ban bar besluttet at
vo've si.' Liv for den UlykkeligesRedning og lader sig ikke afskrrekke.

Den "bekymrede gamie staar imid-
iertid paa Strandbredden og serLigerne siaa over Sonnens Hoved
o. !f og til skjuie de svommende
Hlsle. der frygtsom soge at vende
om, men tvinges frem af de" dr

.SroCrm^^n^arTertnitr-
;.:Se: den ulykkelige Skippers ,am-
merlige Tilstand, og den ^nclerligste Medlidenhed bevteger sig^ hau^^^landrtr'hv^rpaT^HesXe
^"ndfbunde, men meliem^ Revlen
"^FM^sln^baTen lykkedes det
^^Igt'rotm'^tfrren'ilfktyesVbragl l£enge, inden
per; men begribe
denne kan fa^e tiiby-den underfuide Redn,..g, _^der^_^^y_
:^:'lenXnToVmfar at faa Ton-

get saaledes befmstet om s.g,



hans Redningsmand kan drage
ham til sig. Omsider lykkedes det-
te dog; den Skibbrudne er hos
sin Redningsmand : men nu moder
en ny Vanskelighed ; den afkrsfte-
de Mand formaar ikke langere at
holde sig opret eg endnu mindre
at bestige Hesten.
S0ren Kanne maa allsaa stige

af hjffiipe ham op og, da han
ikke en Gang formaar at sidde
paa Uyret, men maa ligge tv^erts-
over dette, maa han med den ene
Haand styre Hesten imod Land og
med den anden holde fast paa den
afm$gtige men nu freiste Skipper.

M  A den sed-le Mands Foleiser ved at betrsede
den frelsende Strandbred '

Sig bkipperens og den unap-nds Pleie og L nu d^n^QlJ,;
at de, ved en duelig Lasges Hi^.lnsnart ere helbredte%aK',^jP'
I stor Fare for Koldbrand. SWn!
pcren, som selv var Pmt. t
jorbste Skib, bar lidt et Lor Tab'
geltriau. Td. en
>J'8'37L?reuj"t|g
aoL nLlteLLLmHcf''"?
af denne Bys Borg'e^re °o/r
inder enske pf • ^ Borger-

et offentligf Bevis "n
^®iagtelse. Delte f
t'lfredsstillet, idet df a deA; Thomsen' % Reda'ktoEl'fqu.st, have® Se A. P.
smukt og storf ina ^ et
SolvbiEger, paa hvTs ®e
httas cudle Handling er Ti,
mdgraveret og naf I Killedlig
Mgende Indskriftf ®"den

Fra Borgere og Borgerinder i Aarhus til

BOELSMAND SOREN KANNE
den hoimodige Erelser af et Menneskeliv

Den 16. Fcbruur IS35.

Med Bffigeret fulgte folgende
Skrivelse ;

>iCdel Daad l0nnes ei med Quid
eller SgIv, ej heller be'hsver den
Mand. som vovede sit Liv i Men-
neskehedens Tjeneste, nogen ud-
vortes ^resbevisning. Men for os
er det en Trang. som vi med Qise-
de tilfredsslille, at ledsage Bevid-
nelsen af vor dybe Hojagtelse for
»den hojmodige Frelser af et Men-
neskelivc med et udvortes Tegn,
der kan gaa i Arv fra Fader til
Son. Medfolgende Baeger fremsen-
des saaledes, idet hundrede er-
kjendtlige Hj^erter forene sig i det
Qnske ; jL^enge leve den kjtekke,
menneskekj^erlige Soren Kanne«.
Det andet Stykke i Maanedsskrif-

tet >Jylland« er som nfevnt skrevetaf
Inspektor A. Knudsen, Der anfores
i Slutningen af delte, »at Soren
Kanne kunde taale alle H^edersbe-
visningerne ; stiile og bramfrit som
lorhen levede han sit Liv paa He-
den og ved Havet, uden at nogen
31 hans Omgangskreds nogensinde
tik at marke, at han folte sig som
den beremte Mand .... Men BH-
chers Digt gjk saa mserkvcerdigt
'evende ind i Folks Bevidsthed som
en virkelig Sandhed, at endogsaa
oik fra Soren Kannes egen Tid.

]a selv Soren Kannes egen SlfiegL
aer iovrigt sjalden kom i Beroring
^ed ham, har adopteret Digtets
eretning om Skipperens Dreng-
n endnu levende gammel Kone

lortaller saaledes, at Ole Jydes
Kone, som hun har »lagt i Lig«'
"ar stadf£estet Blichers Digt og
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endogsaa sagt, at den freiste Dreng
var en >bitte knov Fyr«.
Der er dog ingen Qrund til at

tvivle om Politiforhorets Autenticitet.
Endelig vilde jeg gerne til alle

disse udmcerkede og udtommende
Oplysninger knytte et Par enkelte
BemcErkninger.

Ole Jyde ejede jo — som for-
talt i det forrige — selv Skibet.
Ved dels Stranding har han jo saa
rimeligvis mistet alt, hvad han
havde.

Dertil kom, at han nu flk et
flere Maaneders svaert Sygeleje her
i Qrenaa, samt at den Tids Trafik-
forhold var megot primitive. Jeg
har derfor tidligere antaget, at det
te var Qrunden til, at han slogsig
ned her i Qrenaa og ikke tog til-
bage til Hornbaek.

Men Unders0gelse af Qrenaa
Kirkeboger har vist mig noget helt
andet, nemlig dette, at Ole Jyne
ikke har vaeret ukendt med Qrenaa,
da han strandede her. Kirkebogen
udviser, at Enkemand Ole Jensen
Jyde af Hornbak allerede 14. Sept.
1833 var bleven gift med Jfr. Jen-
sine Marie Seyer, Datter af Rso"
slager Seyer her 1 Qrenaa.

Rebslager Seyer var 1 sin Tid
en meget velstaaende Mand og hans
Qaard laa paa Storegade, hvor na
Direktor Lunoes og afd. Qaardejer
^^icolaisens Ejendomme ligger.
Begge Svigerforceldrene var imid-

lertid dede far 1835. saa det har
ikke vgeret hos dem, at Ole Jyde
kunde bo under det lange Sygeleje.
Og der var Intel Sygehus her i
Byen paa den Tid. Ole Jyde maa

jo saa have fundet Pleje hos en
eller anden af Hustruens Bekendt-
skabskreds her i Byen, eg hun er
da rimeligvis kommen herover no
gen Tid efter, og de har saa be-
sluttet sig til at forblive her.
De boede forst i et lille Hus

everst paa Norregade, som i IbJy
blev nedrevet for at give Plads til
den senere Lundske Kobraands-
gaard paa Torvet, (hvor nu Ban-
''"iWenTdl'boede der, blev Sonnen
Hflns Seier Jensen fodt. .
" dL er ham. son, er om.alt ,
Aakirers Skrift, og som senere
blev Brevsamler i Qlffisborg.

Trods sine lever .ban
ra^"vLdMindestenensAfsloring.rask

devinsbrsnder Jens

ler Hiorneejendomme
^^f^k Hans Jensen sit Barn-

dol^rhjei^. o%r^boede Famd.en
til Faderens V0d. soWbffi-

Angaaende
ger, som ^k^nkedef, Beboerne ;^^Aarhus,^_^^g
man mente oplyst, at
Bladene ]o sids

s:S 4*&«
Qrenaa, i Ju'' Svenstrap.



Seren Kannes Mindesten
ved Qrenaa Havn.

Hans Sejer Jensen
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Hans Sejer Jensen, tid-
l'e"e Brevsamler i Qlaesborg.
Veteran eg Dannebrogsmand.
^e^r^Sendag den 11. November 90

Baade for bans egen Skyld, fordi
ban 1 sit lange eg virksomme Liv
har skabt sig en stor Kreds af

historisk kendle
Saren Kanne, skal nied
•ag af Kirkeboger Panr®

aogle Oplysninger cm S1
on; Fodselsdagsbarnet. ®
iBeg;nW:eVJlr''^"'''ovode
"•■■"ie en Skipoer Ole'T
og bans Hustru Peterniir"
"attar samt deres Da '
var barnefedt i Hornh^'i
an Fisker orr Son afHan var med i p" Sos.
men slog sig sna^, ® ®"''®''''Hgene,
Barndomsby. Hustrue 'ay nustruen dode tidligt,

og Enkemanden segtede 14. Seplbr.
1833 i Qrenaa Jfr. Jensine Marie
Sejer, der da var 36 Aar gl. Hun
var Datter af en af Byens mest
kendte Borgere, Rebslager Hans
Jensen Sejer, som havde haft en
stor Qaard nederst paa StoregaJ®'
bvor nu Direktor Lun0es og
Nicolajsens Huse Hgger.

Rebslager Sejer var gift 3 Qan-
ge, og da bans ferste Hustru, Bir-
the Marie Rasmusdatier, dode '
'796, sad han i saa gode Kaar,
St bans 2 Born 1 Modrenearv fik
en efter de Tiders Porhold ualmin-
d®t'g stor Sum i Arv. Hans Hu
stru var en Soster til »den rige
'^gent Rasmus Moller?, hvis Grav-
®ten endnu findes ude paa Kirke-
gaarden, tcet inden for Laagen.
Men senere mistede Rebslage**
^^ier sin Velstand og dode i
beskedne Kaar 20. Juli 1822. Han
var den naestforste, som begrave-
des paa den i>nye Kirkegaard* ved
Norreport.

Gle Jensen Jyde havde en T'd
Vffiret kgl. Lods imellem Helsing^f

og Kabenhavn, men fik senere selv
J^gt. Den blev kaldt >l3enthe

Marie< efter en af Svigerinderne i
Qrenaa. Og det var med denne, at
Ole Jyde Sondag den 15 Febr.
'835 afsejlede fra Helsingor til
Qrenaa med en Ladning Salt.

Som bekendt strandede Jagten
pas Hessel Strand, og Ole jyde
reddedes 1 yderste 0jeblik af den
tapre Soren Kanne, der boede i
Hessel Strandhus neer Qrenaa
Strand.

Skipperen fik Koldbrand og laa
^yg i Qrenaa mange Maaneder
derpaa. Rebslager Sejers Enke le-
vede endnu dengang, og bos hende
bar vel Ole Jyde senere fundet
F'eje. Hustruen koni saa herover.
Med Skibets Forlis havde de jo
u^istet, hvad de ejede, og Ole Jyde
slog sig saa ned 1 Qrenaa for Re-
sten af sit Liv, Han boede heroppe
'  Byen, men fiskede nede ved
Havnen.

Ge boede forst paa Narregade i
gammelt Hus, der laa, hvor nu

^anken ligger. Der blev Hans
^^jer Jensen fodt den 11. Novbr.
'838. Han havde en Tvilhngebro-

der blev hjemmedobt, men
dode inden Fremstilling i Kirken.

Qle Jyde kobte senere det liHe
Bindingsvferkshus, som laa paa
Storegade, hvor nu Smed Hougaards
Hus ligger. Sonnen gik forst i
Skole 1 den gamle Bygning paa
'Forvet, der laa, hvor nu Ehren-
•■eichs. Men i 1848 indviedes den
"ye Skolebygning paa Vestergade

(den, hvori nu Viceiospektorens
Kontor er). Der var 3 Skolelokaler
forneden, et til Priskolen, et til
Borgerskolen og et til Realskolen.
Hans Sejer Jensen var i det forste
Hold Elever, som 1 1848 rykkede
ind i >Realskolen. i den nye Byg
ning Hele Klassen var for Resten
kun paa 4 Elever. Lille var den
altsaa. men Fagenes Antal og den
Flid -cm anvendtes derpaa, var
stor'nok, og Hans Jensen fik en
udmffirket Skoleuddannelse, der
senere er kommen ham til pde.

Efter Skolegangen blev Sonnen
sat i Bagerlsre, og senere begynd-
te han selv en Forrelning ■ Fade-
rens Ejendom paa Hjornet af Sko-
lestrffide (hvor nu

Saa kom Krigen, og Hans Jen
sen blev indkaldt. eg da banP.edslutningen kom tilbage var
Forretningen borte, Fadere

Postvffisenet og b'ev an g
medelst gode Anbefalmger og Skolekundskaber, der var over det

.  Han blev Brevsamleralmindehge. ^ en
i niasborg og fi l^ desuden selv en
P .ilrute Og i den Stilling virkedePostrute. ug ' ,

- -

^Tbolk, som kender Hans^Sejer
mindehg p3kke for
fyldende Mand. Var e



stor til, at han kunde b^ere den
med sig ud, naar hao bragte Po-
sten rundt, saa kunde det meget
godt ske, at ban om Aftenen efter
endt Postgang i ene ^rinde kom
med Pakken til Adressaten. Intet
Under, at han i Qlteaborg og Om-
egn er skattet og agtet som faa.

Trods sin hoje Alder er Hans
Sejer Jensen endnu rask og rorig.

Ogsaa i Qrenaa kan man nu og
da se bans lille Skikkelse bevaege

sig af Sled med hastige Skridt.
Hans Hukommelse er i allerbedste

Orden, saaledes at han endnu kan

fortaelle mange Trgek fra gamle
Dage, og man taenker ikke paa, at
Forteelleren nu fylder de 90.
Qrenaa, 8. Novbr, 1928.

Carl Svenstrup.

CARL SVENSTRUP

Fra Reberbane til Raadhusplads
Nogle Tr«k af Nytorvs Historie

Nytorv set fra Hjornet af Mogensgade.

qrenaa

arenaa rCKe.idendes Bog.ryH.en
1937
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under Rebene. Naa, FierclSelen
over ,.Nylorv" har jo dengang
vnsreL ret ubetydeiig.
Imidlerlid' en Ulempe har del

jo v®ret, selv om' Fserdselen Uun
var ringe. Og at man ogsaa i
Ryens.Slyrelse har hafL 0je der-
for, frcmgaar af. at Kommunalbe-
slyrelsen i 1857 slullede en Over-
enskomst med Rebslager Soren-
sen anpaendc Borttagelse af den-
nc Rehslagerbune. N^vnle Over-
enskonisl bar endogsaa vserel ta-
get saa hojlideiigl, at den intl-
sendles Lil Mimsleriet og af delte
apiwobcreJes unctcr 9, November
7 D ̂ ^'^^^i^skom.slen gik udna iat Rebslager Sorensen , forijliatcr

til inclen 1. Januir 1858' 7

Ki0bstafl b ' bemeldie

Hinens (jiujul, imod at der

forri-re
Byen al , " """'mnslinie bag

Bredde 5 Men

ani'e o7d liarSyilT®^?
v^erende Crf^^ I
Vest -*^^7^I^ndssUen". Mod

i'&Fald he"7
..Aposlollab

vis belt til Norregade. Og paa
del. at ingen skulde finde paa at
gaa hen over den nyc Banc, saa-
ledes som del incllcm LInicrnc
skimles. al man har gjorl over
den ganile. saa lodi Rebslager So-
rensen, der var en nogel ,.kras-
liorslig" Mand, i „Grcnaa Avis''
for 1. Oklober 1857 ind'ryklce en
kraflig Advarsel saalydende:

j,Advarsel.
Al Fserdsel over min nyan-

lagte Reberbane, bcliggendc i
den osire Toft af Byens Jorder,
forbydes her\'ed'. I-miivcr Ubc-
I'cttiget, som anlrajffcs paa den-
ne min Ejendom. vil vorde dra-
gen Li] Ansvar cfler Lovcn.

Th. Sorcnsen,
Rebslager."

Nyiorv inaa jj saa formentlig,
t^fler at Sorensen bar' fiyttel sine
Raile, va^re blevel j,ac,vnet og pla-
nerel, og formentlig er Navnel fra
den fid bicvcl nogenhinde gccngs.

Dyrskaepladsen.
Uele Jordslykkcl, allsaa i 0—V

lea Norrega.de og lil Vejen op lil
nuv. Frk. Kudals Gaard og iS—N
fra iMarkedsgade og op til Digel,

dengang en slor Tiofl, som
Ulhorle Kommunen. Den var om-
givel af en hoj Tjornehiask og
navde oimindelig poa Livslid va:-
ret ludlejel til Kobmand Schoii-
byes Enke. Hiun fik nu som Ve-
derlag anvisl en slorre Joa-dlod i
Leje nde ved Havnevejen.
Farcellen benyltedes senere lil

Oyrskiiepiads, og saa vidt jeg ved.
Stodi Dyrene i bele Pladsens Ud-
rse ningj Uge op til Reberbanen.

Da Sorensens Plcjedaller se
nere .acgtcde Rebslager Mclchior-
f^en, fik ban Bane i sammc Toft,
men saaledcs. al bans Rehslager-
b'us slo.l ncdc ved Xorregad'e
Rancn slraklc sig o;> mod S^■iger-
fadercns. Dc spandl allsaa mod
Byggen mod hinanden.

I  1881 flylledes Byens Sprojlc-

Ivus fra Torvet og ned til Nytorv.
Del fik sin Plads lige inden for
'I'iorncliiiJelkta, i Tloflens sydvesl-
li^slc Hjorne. Del er altsaa paa
den Plet, hvor nil Brolfegnmgen
op mod dot nye Rtiadbas
der Sprajleliiiset opfortes ^Serialerne fra Byens .-eldre
Sprojleliiis paa Torvet, og iss

R£e£R0ANE

pyR5KU£ PI-ADS

nvtopv

■ Plser efterSituatlonsplan over Nyiorv og Ejendom, sotn L®Brand. Sp = Sprojtehus. f ̂Teisen' Eiendcm. "a
remzen kobte til Savskaeren. 6 ^ ^ to smaa
+ b Lorentzens Ejendom. Smed Thomse •
tlomme, som lilhocte ° pgn aTligg"
Staldbygningen. ^4 b Smedje ^ ^ .n'ethver-
giver den nuvarende Grsnse Kommune
0s. for denne. er altsaa de G.unde lagdes td Ny'
vede efter Savskareriets Brand i '
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Nytorv set fra Nord fra Frk. Kirials Gaard.
vai men deivis laget fra ddt ̂ Id-
ste Raaldihuis, det vil altsaa sige
at dfe var mange Aarbundreder
gainle. Flylningen til Nylorv ko-
stede ca. 1400 Kr., og Belobet
'udrededes af 3 Grundfejere paa
lorvel, der ̂ nsk'ed'c Sprejiekusel

Hensyn lij, at del laa
'ubehagellg i^t op ad d'ercs Eien-
domme. ••
pen meromtaile Tofi, i hvic

jxlerste Ends nu SprojtehuseL
aa og hvis nordre Del Var Rc-
lierbane for Rebslager Snrcnsen
var 1 en togere Aarrtekke Byens
Dyrskueplads. Selvc Skiiet iVokk
tes der, hvorimod Feslligjieden
om Aflcnen fandl Sled i det
gamje. An|,a\g. Imidierljd vurPiad-
sen ret kmeb-en, og Eandibafor-
enmgcns Beslyrclsc sogle fiere
Ganp ved Forhandiing med By-
raadet at opnaa en bedre Plads
dog laden Resultat, I 1896 sogte

Foreningen om Tilladelsc til at
oenytte „Kj,®ret", d. v. s. den n'u-
v^ende Sportspladls ved Skblen.
Det bevilgcdcs. Og dcrincd I'or-
svandt Dyrskiucrne fra Nylorvs
Omgivelser.
Alleredc sammc Aar frcmsattes

Flanei" 1 Byraadet om Borlsalg af
%ggcgrunde. Den forsle, som
Koble, var Trselaslhandler Fr.
rhykier. Og gradvis forsvandt
den gamle Dyrskiiieplads. Byraa
det S0gie at fortieggc Mark'edernc
til den, men del syncs, som om
Eandboerne hellere vilde benylle
\ylorv end den gr,a3skbedte Dyr-
sDuepiads,
Efler denne lille Afslikker 111

^^ylorvs Nabia mod Niord vender
^i alter Ulbage lit selve Tiorvet.
el i4ev for nscviiL, al dels vest
ige Side var optaget af en lille
kjendom, som efter Ejeren gib
'under Navn „Kolduighus". Den-

Traek af Nytorvs Historie

Dygning fik scncro el ParNa-
^ocr, idei Skomager Kolding fra-
solgte 2 smaa Ikircellcr i den
■sydlige Entle. 1 liver af disse op-
•lyggcdes el ganske lille Hms; cL
id tiein vair\ i en Aarrickke 'i:dlejeL
Id Grcnaus sidsle Bybyrdc. Carl
■Fu-obsen. Selve lIovcdi)arcellcn
died ..KoIdingb..;s" koblcs efler

long iPvkke luirligl sklflendc
dere i igyp Lorcnlzeii.
Ian indrcllode sig forst el Sned-

bervmrksled i on lille Biiulings-
vierksbvgning mod Nord iid til^jen. Soncro lod ban opforc en
Dampskorsten, ituHagde Maskiiier
'^g nidreltcde ilel Idrsle Dainp-
^'iveri i Grenaa.

Savskfereriets Brand.
Oklober

prand i
1895 opslod der

SaA-skicreriel, hvorvede 1 e V i rksom be de n n e dbrrcn li 1 e.
Slvbrslenen og Privatlejlig-K'un ,

Iieclen d.
^yd''d 'er laa et lille Stykkefor Vyerkstcd'ol, Idev reddet.

\  slorsle Bran-.  ) d'er havde vaeret i Grenaaet meget langt Tidsrum. Og det
fol "^en, at Fausb^II til dtetjj^^dde Aars Fastelavnsrevy i
n-.«^^^'^'®^*^^erforeningen skrev en

Viltig Vise.

^  SavskcEreriets Brand.
F* Nu skal du faa din varme Mad.

d«' t lEedsom Ildebrand>
j  ̂ vort meget gode Vand« nytted' ikke Spor.
f^^^^vspaan ikke regned',
^  dog man blegned',
8if Himlen tegned'rode Flammeskaer.

Det var Lotentzens Saveri,
der led en Smule Havari,
det faldt som Tonden i Staver, thi
det brsndie Rub og Stub.
Og Sprojterne de modie snart.
dc bcede ttet derved,„g en af dem blev . en Fait
til Kruse skikkct ned.
Hans ostre Ende bitendte
tnen da saa Sprojten sendle
sin Straale mod den, endte
den Brand for tidligt, thi:
Skuret var daarligt konseryert,
temmelig godtKtuse :r;b^.Bdt.
da ban hotte, det ej
Og ttenk. Lorentzeus Stuehu.
blev grusomt ^ j orus,
de. nser var sunket belt

og sroed det i ^ stueur,
D« " ®Pet Koinfur,Kakkelovn og e' ^„,e,nt

"^ravdegl"""-derafman „ot sin »'■
VortBrandkorpsa^^ sendt,
ej Sproj'" I"" ,ar brsndeligt.
tor alt, hvad der

en Sptojt"'^^ j^ndte.

Lj^ilirtere og
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- • -W".

Nytotv og Grenlandsstien.

clbg store viltle dervcit uccslcn blivc fort

Byratt

l

lelI'ltinsen TrTi- ^ * Slorrclsc.iv.n n° .. var meget

iol)-

, ,
Pa iiu Sa^e^ie^ vTr? 'T Byraatlc
to maaige buadfe f ' indled'erle i)rivat FoHiantlling

for Rsin.fioi . . ^ 'udeii dc 3 Ejcrc an"aac.ndt\ i)aa iivilb
**4LJ

uc o ujcrc angaac.nctc^ jKia

B

:e

aTd^rvlr'er."
at faa en FlT^ r^i'"

samme Aften som r Endii'n
v,a.rel skrev'Wen*- i si„™On"ui:"^;'

„ForhaabcnUig vii mi/p
lage lunder Overvciott; ^^'ft'ddol
Hr. Lorcni.ri r
den lil Nylorv, De" Pa °l

tosle,'^UnftoiUige Piads '4,tete"
, fJtiL var snn

hav- Ki,_

elingelser de vildc sselge.
gav L€(fle om at ville afslaa
res Griindc for licnlnald'svistJiniiKlc for hcnnoiusMo

<\c
(Ic-

001)
-

pl'iis en nv Byggcplacls ii
Lorenlzen. 800 Kr. lil BnkcliH
T'olboc og 300 Kr. lil SnicdTh'om-
sen. '
Ben at Byraadsmcdlcmmernc

f^oni var den virksomste og s[.ccr
Sagcn,

— T v<* V 11 oi.^^ - r?

kcst iiilcrcsscrcdc i Sagcn,
Hotclejcr C. Krrudsen. Dct var da

^ .aus JCL onveic" """ ?Ssaa ham, som 1 del ncest p^aa
forpni^^^' ^toingeii fonri ^^'gcndc Byraadsmode (17- ^
nX ^'"""1' at IcleV?' ^'"'<^'1^ posilivt Forslag ti
nmUe, s,n ,Tkl; tr.iso,'fGrM^ "'Iviclelse af Nylorv vcf K^b a'
r T '" '<=■ Brandlomleu o/dc to, aiulre nni'
s'alall Smccl TW Del Anledkii»g
m ai ! vilde Co'!'; l^a=kke Mode?,, hvor Lirfeb',.Saa omtreni i i;„_ skahcnic kom cniulmi i Kog. "'S

Limemof] \^Tr i ^'^''kerne koni siuidan i Kofra 'Sm rson'edestr^die. Det Bebalten antog saa pe
uge Og 'ubeherskede Fornaer.

pe
soED

i
■sV

T'

"f*h

A'isl aldrig nogensindo for eller
sitlen liar fLindel Sled i Greiiaa
Byraad.

sin

om

Den

Nytorvs Udvidelse.
Kimdsen freinh^cvede i

„Grdforerlale", „at Tanken
cn Udvidelse ikke var ny.
bavdc VcereL Ibrliandlet i Raadiel
for 17—18 Aar siden. Nii var
I'orhioldene imidlertidl foraiidre-
de. Ved at mageskifte inedi PIr.
Loreutzen vildc man komme me
get billigcrc over d'et. Maninaallc
jo saa kolx; de lo andre Sinaa-
griind'e, og desiiclien var Real-
skolehcslyrcr Berlelsen, som eje-
de Gnindcu Vest for disse. visL-
nok villig til at afstaai aidskUlige
Kyadralalen lit en Regulering, saa
Ujeblikkct var gunsligt. Ogsaa for
Uandbocnies Sk^dd burde manskvidie til en Udvidelse, idet disse
Id Markedcriic hcllcrc vilde
B'omslille Dyrene paa Nylorv end
paa Dyrskucpladsen [d. v. s. del
^Ecal, som gaar fra navicrende
KaadlHis og hell hen lil Norre-
fi'-id'e]. Man bmrde ogsaa for de
nicringsdi-lvcndcs Skyld sogc atiiolde iMark'cd!spl:.(Iscn saa iiaer
vcd Bycn som inuligl."

Uni Sagcn 'udsiiandl sig en liv-
ptdial. Dc flcslc vnr cnigc om

I  ̂ ^'ddclighedcn af slraks at cr-
ivei've Braiidiomlen og tilbyd'e
^orcnizcn en andcn Plads. Men
' ernmd Ii^rie ogsaa Enigneden

P- I'm Del af Medleinmcrne, ii^er-
^11

skc
U P P '^'dder Anforsel af Apotekerl^ifmeyer, onskcdc af okonomi-

GitLinde, at d'ermed skulde
• 'di Sagcn i'nreloliig vmrc afgjorl,

en anden og storre Del
Ide have hele UdVidelsesplanen

realisercl slraks: Der nedsatles'
saa el Udvalg, bcslaaende af
Borgmesler Rollie, Holelcjcr
Kiiadsen og Apolcker Hoftmeyci,
der skalde komme mcd en In(>
sibling. „

I  ct elcslraordin?ert Mode o
Daae efter (24. Oktober) Fremsat-
lcs°el Forslag, som iraidlertid
faldl med 4 mod 4 Slemraer,
fordi Kanlor Pelersen 'undlod at
slcmme, og Redaklor Fa^rch. dor
var Tilhrenger af Planen. vai- Ira-
viercnde med lovligt Forfald.

Sa^en rejsles imidlertid ipnslraks cfler pan el lidt jendret
Grantllag. Der opslod ved de te
Mode slraks Dcbal om, hvorMdl
T'omrer A. Bible og Avlsbniger
Peder Mikkelsen, hvis Ejendom
|a,i lige op lil Nylorv, „skWde
vige deres S,irde i denne Sag
s^ni personlig interesserede
Raadels Flerlal sagdte Nej dertd.
5 November kani selve Sag^en for
paany. Efler cn cndelos Diskus
sCr om, hviiken Plads man ewn-
luell vildc tilbydte Lorenlzen, blcv7eronisitoWangtA^~
o'» B')ramcslcren optorcireae
Knurlscii lil skriflligt at formu-inPP Lil Forsla^. Kn'udSen havdte
lidligcrc paa Atlenen
Markcdsplads, vi na tilbjae

vU beyej^
OS wr XCorlsynelhod, om ® *:*Sagen ihjel (^f^Cilger 2,500 Kr.
slag on , al vi bevn„e
til Ind'kob af
rC ]'P n ^rkel vil Wive op-kendl, I bnd Mikkelsen

e gjTsiisw-- FI-.
sen".
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Ho elqer C. Knuds.n, d.r var By.aads-
il" allet, Ordfarar ved de indledenJe Ma

der, og sotn formulerede Forslaget.
I L0bel af et 0jel>lik Cik saa

"' "Ill u«:
Oaerslat '^'Sende
Pladseii til Hr T '
ikke overstiffP J ®"' '''
■■eulzena T IK Lo-
Smed er paa 600 KrESnJ To,h™' 500 K?::
Pladsen 300 it ̂ piX'""'""lOle Spindebod 1,11^ "?
chiorsen 100 Kr Mel-
''bcu' 2:4™'°''"'"-
Slemm'ertnemlir't®'"'' ®A- Bilde hS 1,.

'-rclK K,b-
sen, Avisliruger P \ri 1 '
Kanior Fr. Ppipi-c^ ^^''^kelsen og
nemlin Eoromp^i Imod] var 4
r^i'^leuralor^Neelr'";ster Krogh. " ^Mgterme-
tokoilen -^^ lilferl Pro,"Jeg ser med B,eUenke-

Borgmester Rolhe, dt-r var Byraadels For-
mand, og trods hvis Modsland Sag«n

gennemfartes.

lighed pail d'eniie Udgii'L pff
Gnind af, aL Byen er ckmrligL
slillel i okon'omisk Hensccnde."

Men n*Li komnicr Hiiinlen!
Kmidsen havde i Skyndingen i
sil Forslag kiuii aiiforl, al Koni-
ni'iinen Ijcvilgede do 2,500 Kr. lil
Sagen, men glemL 'iidlrykkelig Jd
i>elone, ai desfornd'cn skiildc L-o-
rentzen have som Vederlag en
nffirniere besleml Plads i Dyr-
skiiepladsens ^slrc End'e opi imod
Missionshii&iet. Om Biorgmesteren
'inr \'5eret ond'skiaibsPuldi nok til
med Vilje at fortie dtenne Man
gel, eller om lian selv f^rst er
j'level klar dei*over cfter APstem-
ningen, vides ikke. Men' iimiidldel-
bart efler, at Stemmerne: var talt
ng Fiorslagel vedtaget, udtalte
nan: er ve] bevilget 2,500 Kr.
to Udvidelse af Nylor^', men der
er ikke Tale om at afgive Grand
111 Saveriel '. - Almindelig For-
^^^'selse. Sil,a sprang F^erch op:
vMaa jeg slille et Forslag?" Borg-
niesleren; „Nej, mi er det for
sent . Flasrch: ,,Maa jeg stille fol"

k

Redaklar Fierch, der udtalle de histoiiske
Ord cm Byraadets Prostitution og oplor-

drede sine Meningsfccller til at
forlade Modet.

gende Forslag: „Fremd!eles vedba-
ges som ydcrligerc Ved'erlag for
l^randlomicn en Gmndi af Dyr-
SK'iiepliulscn mod GO Alens Fa-caife 10 Vcjen „Bag Byen"
Gybide indtil Gnngstien". Borg-
niesteren: „Nej".

Saa sagde Fiasrch: .,Da del ser
til, at Raadet skal pi-oslilueres,
Jeg foreslaa do Herrer, der

slemt saninicn med ra ig,p vi forlader Model". Og som ef-
en Snor rejsLc dc fi sig og

'nriod Salcn 'under almindelig Be-
^'n^gelso biandl Tiiliorcrnc.

RlaiuU d'c lilbagcvrcrcnilc Moii-
eninicr var der cl Ojeblik I'.ild-
t^mmcn Tavshed. Ibid'elig bryder

nogh den vod al iidtalc ben
^er Bordel [ii Hxiffmcyer: „Nii
poteker! Fad os mi komine til

iii.ii 'V'^^ejde". Borgmester Rolhelalie: „.I,ai^ jeg beklagor, ai Medi-
ninerne ble.v vrede og gik, men

er icltog ikke min Pligt at
u  deres Forslag. — Raadet er

slutnuigsdygiigt endkiu. Skal vi

Saverieier Lorenlzen, hvis Savskffirerls
Brand gav Ankdning til. at hele Nytorvs-

sagen rejstes.

saa gaa over til nicste Sag paaDvig^ienen!" Dc fleste iif d« 0\-
rige Sager udsattes. Stemmngcnv?r ganske naUirligt noget mat^N^este Dag mecldielte ..Gren^
Avis" imidilertid, at Sagen havle
faaet en nanet fredcl.g Lcsning,
idtetdet af en veil Sagens Ekspe
dition indf«Erdiget Skrivelse
Braiicllomtens Ejer, som •
senit rnndit til
r-iad til Underskrift, fremg F acnl Ldcl Imvdc vedtaget det afhV Lorlntzen gjorte Ttltad om

at der nn er

a—de1and«
aT 41 'vmre ti Hinder dcrfor".r^enaf Folkelidende", paa..(irenaa ^ Refernt nfer-
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maerkningen om' Norlem og Lo-
renlzens Handel skal lean bemier-
kes, at Lorentzen, dnr var ked
af denne Trfekken Sagen i Lang-
^i-ag, havde kobt Norlems Eieit
dom paa Lillegade med lilhoren-
de Have >u4 mod Markedsgiidc
hwr Han siraks efter opforLe del
niiv^rende Savskasreri. Prisen

Samlidig koble Nor!
Lorenlzen

skrev ,.Folkc-lidende s Medarbejdier Jonas"'
vL vefkendi:

nbtteiliden vil en Gang med Un-
dren l^se yoj. jids Afsnit af
dei^^T-n r Nylorv
de s f®" P'dviAiscdels I lankevan-k forlasngsl er

meyer iki
(Ta lil ,"8™S crinclrcs mere,
fecL h-'f -'f^iciis liislonske Ord ved siil-

■ le Byraadsmade, fortelle om

le "der f'' lUilg-
redde de " Salen for al

Fa^tX. ^ Fausboll skrev i^ ̂steiavnsrevyen derom:
.  ̂ytorvsvisen.

S.m\XdTmtmbr:efaT'r'''fra Mode, fulg.es alle glad '

Saa kom en haslig Ildebrand
Sem sela dem - '
«om gjorde. at ej enes man

Nytorv udvides eller ei
Sem sela dem

Sporgsmaa, fee„

Nogle var for og andre mod,
Sem sela dem -
Mod Sagen Krogh sit Hjerteblod
lod.

Flertallet slutted' sig til Fa^rch,
Sem sela dem —

Enighed, ved De, gor et Va;rk
siterk.

Stor Konfusioii bar Sagen voldt,
Sem sela dem —

Seks jolled* a', men Krogh sig stoU
holdt.

Valen var bans, men Slaget tabt,
Sem sela dem —
til Krog(h)vej er vort Byraad knapt
skabt.

For en objekliv Bedomnielsc
ii'u, da Sagen forkengsL lilhfSi''^''
Hislorieii, maa del vel sLaa saa-
led'cs, at BorgmcsLcren formell,
da nil Afslemningen eiigang hay-
de iUmd'et Sted, var i sin Ret til
jU naegle al modlage et Forslag,
der vel nok medi en vis Ret kiiin-
de belegncs som et /Endriagsfor-
slag til det lige vedtagne, og
sselte del lil ojeblikkelig Afslcin-
ning. Men i Realitelen maa del
vislnok med eiidnJii siorre Ret
knnnc karakteriseres som et
smaaligt Drillerl over for den sej-
rende Modparl at villei haenge sig
i denne renc Forgleinmelse, efter-
som riEesleii hele Afleiiens Dcbat
bavde drejet sig jast om Belig"
genheden «nf det Griiiidslykke,
som skuilde afgives som delvis
Vederlag, og som i Knudseiis
niuiuUlige Forslag iidtrykkelig
var iiEcvnl. Der var ikke el Menne-
ske i Byraadel, som ikke var
klar over, at delle Punkt var en
iiadskillelig Del nf Planen.
Den fredelige Losning, som det

Tr^k af Nytorvs Historic
13

en Tid saa iid lil. al Sagen nu
sk'iilde faa, blev imidierlld lil slcl
'ijtct. I nmslc Byraadsmode 21.
November) havde Flcrlallct. ,,de
seks", i'ornrulerel dercs Forslag
paa en fyldig og klar Maade, mer-
mcsl bcregnet som Bilag ved Sa-
gens Indscndelse lil Minisleriel.

Borgmesleren havde imidlerlid
opforl delle Fiinkt paa Dagsorde-
^en med folgende Ord: ..Forslag
til fornyel Behandling af Sagen
om Xviorvs Udvid'clsc". Ileriniod
pix>leslcre;les paa det voldsomsle
ri*a (!c seks, idol der fra Here af
*lem hievdicdes. al Forslagcl allo-
i)edc v a r vedlagel, livatl lydeligl
tremgik af Skrivelsen til Lorcnl-
I'-en. som del samled'e Byraad
bavde iindorskrevcl. Del, man
miskccle, var kun en lykiigere
orinulering af det i lorrigc

I ode j)aa 1 Minut loseligt ned-
idsede l-'orslag. Og desiui'en
onskedc man vedlagel, al der
sja et Udvalg Lil a I lage

T  og varelage Byran-
I'^n 'under hele dens
'p. 1 Der kunde sleL ikkeva^rc

vild'e indgaa paa
.  . ̂ D'el Forhandling og Afslem-

vo-H? allerede var
Icr Derom ndspandt sig al-^ \oi<i'somste og most pcr-
iiav D'iskussi'Oii, under hvilkcn
reni^ Kanlor Peiersen kom i

personligt Skienderi med
et Par Gauge

dou V Ordet. Omsider blcv
d^ ap samlede Forslag sat mn-
valffpf og vedtaget. Ud-
sen 1 , tage sig af Sa-
ral ' til at bestaa af Pmk'u-

rp, tNeess, Holelejer Knudsen
■  -t®mrermester A. Bilde.

Forslaget pointerede, 1) at
renlzeii skulde afstaa sine 1201
Kvadralalen Grund paa Nytorv
orr som Vederlag have af Kom-
inimen en Grand Vest for Mis-
sionsbuset paa 2900 Kvadratalen
samt i Penge m Kr. 2) Hion
sen of^ Enkefru Tiolboe skulde af
staa lalt 414
Vederlag nf henlioKfcvis oOO Kr.
o<T SOO^Kr. 3) Berlelsen skdldc
skmiikc en Gnuiid paa 3^^
dralalen iidcn kontant Vederlag
mod at erholdfe Facaderet n od
det nyc Tbrv. 4) Tbrvel skMde
rvddcs og makadamiseres sam^
P'orlov og Rendeslcn .
1-m.ts med Bcrlelscns Skel. eat

W) Kr. 5) Til
andre l'd<dfler bcvilger B^^n 2oOO
io i Penge. Hvad der yderligere
uLv nan 'ca. 1000 Kr.), 'udre-
des af private under Forslagssld-
lernes Garnnti-

Minisleriets ApprxftaUon
Uclvidelscn og R^lalenngen ■ f
Nvlorv indiob i Jawuar paaJol

" Ento'S. Dobat i By
raadel sk'iiWe Nylorvssagen af-

^  ],nvde i Vinlerens

ninger, som ,,pi havdir

:rpri™t-BcUling
«om del samledte Arbejde,^ ibc
regnel alle ' ■
kom lil at betalc'
som Konirauneii skulde b .

at

Iirnvnle Udvalg. at u«mrd,ge
disse Doktumenter, som ban vist-
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Smedjen. I Baggrunden
nok havde tilbudi si -
ved.rlagsfrit. Da det kom W Sd®'

«« .1l eSnit'S' S?
RVkS,i":f^de -udtale If Byraadet skub
Udvaleels' Mp,h *
i-Ph 1 Nedssetlelse havde v-p

s-^a«a«e ae

Rothe satle slnkv^ R^gmcsiertagelse ,^1? n'"
111 Fdrrelninn<dn..vi Henhold
26^ November 1868 ̂§^2^
han«Sr til Be-
Kogepiunktet A nr^.?;

Nytorv med Cirkus Belli.

Byraadsmedlemmerne frem-
tidig skalde staa op,

nuar de laUe. ,,Del vild^ from-
nie Raadels V,ierdighoi.i og
tlrage lil godi Tone". l>ct vaklti
slraks den voldij'onisLc Uvilji^B
Here af Mediemmerne, navnlig
Neess og Joli-s. J<5rgcnscn.
ylod, at de ikke kiLinde Laiilc iil
sLaa o]) i Imngcre Tid'-
mesler Rolhe holdt imidlcrlid
paa, at dot var Jiam, ddr i Hen-
hold til FdrretningS'Ordtenen b'®'
stemle, hvad der horle lil
Tone, og at man derfor fik id
retle sig derefter. Diog vildc ha"
vsere villig lil at dispensere, hvi^
nogen at" Medlcmmcrjie fornic-
delst Svagelighed! liavde Vanskc-
ligheder ved at slaa op.

Deitte Krav var jo noget gniiske
nj't i Grenaa Byraad, men det
vai' sikkerL rigtigt, at det vilde
fremme den parlamenlarislte
Form og oge Raadets Yeerdighed^.
Men Raadels Medlemmer tog det
som et Udslag af Bdrgmesterens

4

Lyst til at drille dem og havde
ondt ved at forsone sig dermed.
At Borgmesleren Imicllcrlid var
I  sin Ret lil at slille delte
Forlangende, fik nformodet en
omgaaende Bekr;cftclsc i'ra hojere
Sled, id'el Indenrigsminisleren ved
bolketingcls Bchandling af Lov-
forslagel om ,,i'olkevalgte Borgme-
slre" i Model d. 16. Marts 1898
paa given Foranlediiing ndlalle.
i,at Bbrgmesleren i Grenaa havde
yseret t sin godc Rel, iiaar ban
lorlangle, at Byraadsmedlemmer
ne i Overensslemmelse me'dFor-

retningsordenen skiild'e rejse sig
^P, naar de talte".
Efter disse voldsomme Slorme

^om saa omsider Nylorvssageii
i ot mere roligt Leje.

Lorenizen var allerede slierkL
1 bang ined at ojifore el nyl Sav-
syaercri paa den knble Gnmd ve<l
^arkedsgadc, medens liaiis vedi
^^ageskjfiel erhvervede Parcel af
p ̂  afh^end'cdes lilJ-'^yl^ier. Pladsen jyaa' Nytorv
ycldcdes og mak.vdamiserctles og

^'jakle sig nn i sin nye Skik-
1  lil .,Bng Byen", dor imid'-
Ar > snarl efter omdiobles lil
^ arkedsgad'e. Derimod laa Toflen
ve ^P^®jl^''''aset belt paa den

og omgivel af sin
an 1 . —omlrent iiifor-
j  1^®^ "aar 'iindlages, at der ef-
I  var horlsolgl en be-
n  j S Del af den oslre Endc.
Mn 3"vendles til Hjielp lilJ kedsplad'sen, og desudien hav-

Plad's der sin Oplags-

^sLe store Fdrandring,
l^ndt Sled, kom saa ved

Sprejtehnsets Nedrivning
og BraadstationeDS

Opforelse,

I  1908 (11. August) vedtog By-
raadet at anvende 4000 Kr. til
Flylnin" af Kommnnens Oplags-
nlads paa Markedspladsen, Re-
diilcring af denne samt Flylnmg
af Sprojlehuset. Det var visl op-
riiidelig iklic Meningen, at der
sk'Lilde ske andet end en ren
skier FJylning af del gamle Sproj-
lehus. Men da Sagen luesle Gang,
faa Maaneder efler, alter kom til
Bchandling i Raadet, var Ud-
irvkkel ..Sprojlchusels Flyin" 8
blevel onibyliel med „Opforelse
af cir BrandsUUioii". SamUdig
kom der en hel Nyordmng a
Bvons Brandvicscn. saaledes ai
der nu anlogcs last Brand-Mand-
skub, og den gamle, lonoldyde
(}r<lniiig med Ivungen \iernopligl
for ailc Konimuncns voksne
Maiulspersoner borlfaldl.

Staldbygningen med Koerne
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ladsen bag Brandstationen var i en
lang Rffikke Aar ̂Stadeplads" for Lande-
vejens farende Folk, Sk^rslibete. Mu-

sikanter o. s. v.

BrandsLaLionen onbycfredes i
"2 atEsle F.or-

Kr' sessummen var 5881
Tpno Tdmrcrmcslcr PJensen, som havde Enlrenrisen

ry<Med'es liele

Imn T S™'"'ms Havde slaael, Tjarnehajldieii
ijernedes, og de sidsle Resler af
den gamle Reberbane forsvandt

KreXm
navnlig da dlisse snart efler i

i* sST ^^Syndte at aflage
iiricf Bietydning «g uj

g- ^ Ved) tiere Nybyoninaeruavnlig ved Opfeelse a® ItTye

Andelsmejeri medl lilhorendc Be-
slyrerbolig i 1910, bebyggcdes
Grundene eflerhaanclcii langs
med alle Nylorvs Sider. Og naar
mi engang [ Fremliden do smaa
Hjornebygninger: Staldbygningen
mod Nord og Smedjen mod Syd.
ikke er mere, saal vil hole dennc
Forandring af Nytorvs Udseende
vmre fiildbyrdet.
Paa Styldvct mellem Gronlands-

slieii Og Markedsgade var i Aarc-
no hell ned til Nnliden den fnslc
Plads for de smaa og store Cir-
k'lis, ■ som regelmmssigt gjes'lcdc
Byen. Og ved saadanne Lcjlig-
heder var der fyldt til Trieiigsel
paa Nylorv. Disse K'linslens f«i-
rende Folk bar jo altid ndovel en
nneglig Tillnekning og k'tmiici
samle Tiiisinder af Menncskcr fi*«>
By og Land.
Den lille Plads bag ved Brand

stationen var i mange Aar Sladc-
plads for de omreiseiitlc ,,Bebocl-
scsvogne", i hvilke Slunrslibere
o. a. drog fra By til By, Folk, dei*
ofle var af mere eller mindre
'ii'blandet Zigojnerblod. Og h^"OI
nn den nye „Raa'dliusgaard"' for-
nemt gemmer sig bag sin Indheg-
ning, bar der tit for rort sig el
meget broget Liv, ildce altid til
Glsed'e for die omboende.
Den sidsle store Episode i Ny

lorvs Omdannelse er endln'u i saa
frisk Mlnde, at del; er mfornodenj
at komme ind derpaa. Knin sknl
det lige nsevnes, at i Vintereii
1935 vedlog et Flerlal inden for
Byraadet Opforelsen af en ,^d-
ministrationsbygning", der i Vir-
keliglieden blev et nyt RaadbJus,
og hvis Indvielse fandt Sted den
22. November 1936.

Nogle Irak af

Grenaa Lystanlaegs Hislorle

Af

Carl Svenstrup

grenaa

Orenaa Polketidendes Bogtrykkeri
1Q38
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1. 
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Aar 
1858. 

Kortet viser. hvilken sm
al, spids Trekant, Plaolagen,

sdel 
jam

le Anl®
g" 

dengang dannede, 
idet baade Partiet m

od Nord (Volden) eg Pariiet m
od Syd ikke dengang eksislerede.

La>g desuden M
x'ke til, at den gam

ie tandevej fra Panders udm
undede direkte i Lillegade.
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ner i 'Grenaa. iMdii saatlnnnei™
ryrc var ju ikke saa nenime al
h'olfle i 0rerne, og ^ra^knla^^leIl
liavde saa en Dag maallcl gribe

Byfoged a. Nyeborg,

A,; rr, forSe al de aarlige Qrundlovsfester.

sins ' nil''''' ="1 Lus-s ng. D-et gav Aniedning til on
Slrejke, vislnok den forsle i
"cnraik f itlol n'reii-
de ikki vi -f"',- erktercdc. al
siL If rii " En Lus-
rlpn L^remosloren cller Svcn-lene vaiifcede dor vel saa lit del
var 1 sin Orden. Men del nnri iu

S afr deres Van-dig.
mandcn rn''"
R, Fr, / 1 Sigendc iraadle.  gcd A:igaa,rd niaglcndc 111 o-r
Bk slullel el Foriigf saa edcs ̂ 7
Traerne blev idanlet'
.oL'-r"'®"-'" f'T 1.-) Mni
S.'""/"! 'f" Skill
hX' , den ved
Snrop f gammeldags
er dansk/®'' Forslagels Nalvilelg nske morsom og i Virkelig.

hcden i I'jia Ord oidyser.
dan dcL slod til med .Aiiliegel
Aar oiler dels Grundla-ggelse. aii-
t'ore^s Arliklen som [Icllicd her.
UcL niaa sladig eriiidres, al del
kun cr del ganile AnUeg, dcr Ucii-
kcs pa:ij ja, slrengl lagcl kiui
Ilalvdelen al" del. soni vi iiu
dcr siinledes. Ilelc ,,Voldeir"
den sondre Side ud mod Vejen
eksislcrcde ikke dciigang og me-
gel mindre del nye AnUeg. som
I'orsL kom 111 hen mod ISSO. Oni

Grenaa Lystanlaeg 1858
skrivcr „rirenaa Avis'" <1. lo. Mf.l -
„l)el er nii omlrenl IG Aar sidcib
at de Jlerrer .\j>.)leker
Slii'lsphysicus .Vrendrap og
mesLer Gelhcr gnindcdc del An-
licg udcnfor Grenaa Vesterpoi u

Vicekonsul N. Kock,
mjingeaarig Formand for Koaimuno

bestyrelsen, Medlem af Koinit^en
Afholddse af Qrundlovsfester.

Tr£ek af Grenaa Lystanlaegs Historie

som nu, el'Ler at T'racernc ere
voxcde til, afgivcr behageligl
Samlingsslcd og Spadscrcgaiig for
Indvaanerne.
Man maa vislnok vterc de

Mfcnd Tak skyldigc, som torsi
fallede den 1 ankc, al skabc en
blind i v!)r skovlose bgn, og oL
de 1 Aarenes Lob sorgcdc for
del Holes Vcdligcholdelsc, ligc-
S'om man bar paalskionne den
sencre Bestyrelscs Ombu i saa
Ilcnsccndc, mumlig Hr. Borgcr-
reprrcsenlanl \Yessings Talent og
Qpofrclsc. Men paa don anden
^idc maa man beklagc, al Folk,
som vise pobelagUg Opforsel.
skulle have Adgang lil dcllc
smukke Aniteg, for ved derc^
uliumske Adi'terd at kaiine be-

at Hovedforskcllcn mcllcm

Postmester Skjerbek,
af Datidens meget paaskonnede Ta-
Medlem af Komilden for Aflioldelse

af Grundiovsfester.

clem og de Umtelende cr den:
al de gaac p:ui to og de Andre
paa fire Been.
Del er naUirligvis unrubgt, saa-

Sadelmagerm. M. C. Henrichsen.
Haandvffirker- Foreningens mangeaaiige
Formand, Medlem af Kommunalbestyrel-
sen, Medlem af Komitfien for Alholdelse

af Qrundlovsfester.

vel for Poliliel, som for iwgle
Fan, som inleresscre sig for Sa-
.tcn at baaiidincvc Orden og paa-

al lumManidigo Misbnig som
dcrcs AfskyeUghed for. yi-re

Publikums Fonioielse,
Sled, og vi Iroe derfor at handle
i Opinionens Aand, eller dog i
den bedi-e Doels af samme ved
at prop^ere: at en Foremng
\  citr bVis Medlemmer
sldftedes Ur^t mode i Anicegel
liver Hiclligdagsaflen, eller andre
Aflener, naar Vejret var godt for
at forebygge de Skiindalei i
Fremtiden, som have ^
ledning Ul disse Limer. Red.]

I-Ivilke Skanclaler clot drcjcr
sin- om, vicles ikke. Men forment-
lig maa det have vmret mere al-
vorlige Ting end Fscrdsel uden
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for Gangciie, AmraUning af
Greiie eller deslige. Nogcii I-or.
cning 111 Vim-n ibr Anhugcl dnn-
nodcs clog visliiok ikke. ijcriniod
will dcr Ida Uger erier eii Ai--

r? 1 Aviscii, uiiderskivvc-l^,1 icre iyjrgerc •, .siom slog 111 Lvd

Skr^dd^rmester A. J. Lyngbye
Byra.asmedle„ i 27 Aar. VaabenlJdr;.

foreningens farsJe Formand. Me^et
benyttet FesHaler.

VLtre lil slor

og' Boiu,^iiaLd

Og »om en Udvci don if w

mcns dct endnu var Tid Ai '
vcde den ga.nlc Ve A
fil Anla^get. B^esudea, 'A maa■"(Hog el godl Slykkc al dLi Svioi \ ejen liggcndc Del af FaiUcsteret samt del nccraiest op mod
hwr Rch'^ Jordslvkkc,h-di sin

'  ligc iiiclen for

Oigel langs Vejen. Til Licscrnes
(-Iric'iilering iiiaa jcg her ligc
niiiide oni, at den ganiio Raiiders-
vej havdc Heliiing ligc iiicl mod
lAlIcgade, og i\[ Anhcgcl dcii-
gang var en lang, sjiids Trckanl,
kiin ca. lialvL saa bred sum lUh
men omlrciiL af luivjerciide
Uengdc. lit Hlik paa vedfojede
(iengivelsc af KorLeL i I. Udgas'c
af ,/J rai>- fra Aar ISoS vil vmre
oplysciule i dcii Jlcnscciidc. Phi-
ueu var mcgcl lillalende. Km^
•skuklc der hengaa 12 Aar, iiulcii
der blev Biikser al" del Skintl-
Saa benge vai-ccle deL nemlig
cleii iiyc Landevcj forLcs ITcm HI
(ironaa.

Fornojelser i Grenaa
Lystanla&g i gamle Dage.

llvacl var del nii for „Gkcder
og Bebageligjhedcr for Bycns Ind-
vaancre*', som Indsenclernc aii'clen
sidblnreviiLo Arlikel luenkle
Ja, 'Ogsaa cler giver ,,Grenaiai Avis
en Pcgci>iiid mcd Ilensyn HI Sva-
ret

Der var nu forsL Griindl'ovs-
fcstcn, sum faldt ligo umiddel-
bart cflcr disse Indlrcgs Frcm-
komsL. Aviscn skrivcr:

,,Gmudlovens 9 Aai'sdag bdi-
Hdeligb'Oldles her i Byen mcd
Plaguing fra den tidligc iMorgcn-
slund, og om Aflencn samlccles
cndeel af Byens Borgerc HI m
PestmaalLld pa i Gjieslgivcrgam'^
den, hvorfra de mcd ^lusik
Spidscn drogc i Pitaccssi-oii IH'
Bycns Plaiilagc, b\''or ]\Iasikfoi-
cniiigcn og Saiigiorenirgcin nP
vcxlende foredTOg adskilligc Nuin-

Tr^k af Grenaa Lystanlaegs Historie

Konceit en Sondag Eftermiddag i det gamle An!$g. Tlden er ca. 1900.
Lag Mffitke til de gamle primitive Lygter.

og h\-or cn icrcL Talcr 1 Da-
gens Anlcdning, ledsagcL af iioglc
velvalglc Orel udbrnglc cL Love
for Grundlovcn, dcr modloges
mcd almindeligt Bifald. FraPIan-
lagen drog man til Bycns Tiorv,
bvor Festligtlicden cndLe mcd
^^^syiigelso af iiogle ficdrelandske
Sango og et nidoPbeU Hurra for
Dnuidlovens Giver, Koaig F'rcdc-i"ik den S^'vencle."

Allsaa, Griindloysfest i egent-
bg P'orstand kaii del ikke sigcs
al have vseret, men cfter cn Fail-
msspisniiig paa Gccsigivergaaa'den
Piiii SLorcgado sluUede man aU-
saa af med cn Tiale samt Sange
bg kfusifc i AnUr^get lil Fornojeise
m Selskahet selv og for andre

Glsicdevserende.
og til oin SommerafLcnernc

<ir der Servcring i Plantagea
Avison staar saaledes i 1858, at

'j^Haiidag d. 14. Juni heviertes 1

Planlngcn mcd Rodgrod, Kage og
Drikkc°\arer. C. Kaiser.''

Koinmunalbeslyrelseii udlejcdc
deirumg for el Aar ad Gangen
Sladcplads 111 el Bcvierlningsslcd.
Den var i noglc Aar udlejcl Id
Undcrskrivcrcn, C. Kaiser, _ der
allsaa bavclc Lov til vissc uiige
eller Aflcner, formcnllig clter
cftel ForgodlbcTIndende, al ser-
vcre i del gronne. Kaiser havdc
vlslnok Hclligere vccret MejeriPor-
nnrrler paa en af Omegnens
Hm'egaarde, men var kommel
clerfi'a. Han dodc Aaret efter ret
pliidscligt pan en Fodreise paa
D'iurslaiid. Euken havde cn lille
Pogeskole, forsoglc sig ogsaa mcd
en lillo Handel, men det gik ikkc
ret gocU. Hun forlsnllc el Par
Aar mcd SiommcrbevteiTnlngen i
Anlfegct, men sad i forfierdelig
kiiappo Kaar, saaledes at der i
1862 holcUes Auklioii over hen-
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des Bevierlnin^ssled i Grenaa
AnJpcg. Del sblglcs for 31 Rdl.
Ill Majiufaklurhandler G M Ten
sen, som behokU dot i cn Rickkc
Aar og iidlejedc det.

Avisen mcddelcr ogsaa, al sam-
nie vouisc Kaibcr i Srwiiinei-niaa-
nedeme „dagUg aflagcr Porlrailcr
1  1 ianlagcn iVa Kl. 10—4" Det
nir i den folografiske Kniisls al-
erferstc Barndom, hvor Ale-
Iicrcrnc cksislcredc .o^f i
hvcrl Fakl vur ydcrst priiiiulve.

r?.?m If ■' havdc Ma-Uim Kaiser jo gralis PUids o-r
1  S , ' Oi'crfl^od. Og1  , , var cn Nodvcit

Phdw r' fotogratiskePlader, dcr lu-bcjdede meget lang-
Bevfertcnie i Anlaegei skiflede

e hnnigt. I 1862

faa mnn f
stedoT^r Pr Bevicrlnings-&tec et af Kobinand P. JensenRetlen ui Udslnenldung af Bv
raadet. Aaret efler var det GaisI

forlsalleId 1870, da ban for nogle An.rItesles ar Julius liujniX. U^'dei Baago, som jo i manrre Mi.-icler n^rede store Plane7°a.X
Son""''./"''frn Hclligdagc aiibcii

a Krf 'oa S^aeckgtia ivl. o Eflermiddag. Def ho,.

foslel ikke kunuel svare si^ qS
eflei Baagos Tid gik del da°ogsaa
f / "®'"® modcrat Tempo S^elv
vplAf v^rel
Koncerto/tt ^^"igfoi'eningensLe^iXdcr^al™/nboouei, at gcr var noget at

gore for Rcslauratoren. Den for-
onitalle Samnier. alLsaa 1858, for-
anstallcde .Musikrorcningcn ct
Par nicget vellykkcdc P'eslliglic-
dcr. Saalcdes giver Avisen for 23.
Aug. Referat af cL

„Vauxhall i Plantagen
PcL af Musikforeningeii i Af-

Ics i Byeiis Plantagc foranslal-
ledc Vauxhall var sacrdelcs smag-
fuklt arrangcrct, og skjondt dcL
var Fuldmaanc 'Og Iliinniclcii
klar, tog del sig dog piaegligl ud
i det lille Ankcg, dcr var bcs0gl
af over 600 Memicsker. DcL var
forslc Gang, at Grcnaaensenie i
dcrcs egcn By fik on F'orsniag af
de kjobenlia\'nsk'c Tivoli-Aflener,
og llgesoni lielo Arrangeincntel
blev rocsl, saalcdes vildc vislii'O'l^
mange unske, at del blcv gien-
lagen, saa megcL more som Om-
cgnens Bcbocrc ci vare tilsLrde
i noget sLorl Anlal, og dcr allsaa-
cndmi engang kan ventcs lalrigt
Besng." En saadan Gcnlagelse
fandl ogsaa Sled hen paia EHci'-
aarcl. ]>isse Fesllighctler var aU-
saa arrangerct af Musikforeiiiii-
gcn. Men ellers blcv del nrcrmcst
,,FiiL-Jorgcnscn", som eiilcii alone
cUcr i F'orening mcd Grcslgivcr
A. Andersen kom ill at slaa foi
dem i de folgende Aar. Jog skal
give en lilJc Prove ved Hja3lp
af nogle Averlissemeiiler:

„10. Maj 1SG3. Mnsik, Fyrvier-
kcri og Ballonopslignidg Soudag
Eflcrmiddag fra Kl. 7. Enlpo
Mark for Yoxne, 8 Skilling foi
Born. J. Jorgeiiscii.

,,27. Seplemljer 1803 iiiusiceres
af Musikfureniiigen sidslo Gaiio

/ -if-
^^1

Sondagskonccrt i det gamle Anl$g. 1 Baggrunden ses .Restaurationsbygningen
Skovlyst", som dengang tilhsrte Brd. Lassen.

1 Aar. ICrier Oplbrdring afbra^n- kecTcl. IJagcn luivdc vaerel fejre
dcs el brllhml "
Ballonopsligiiing
Voxne 1 Mark '

Fyrvicrkeri.
Kl. G}k. 'Enlre

B 01*11 8 Sk.
J. Jorgenscn."

y,i Anledning af Istcdslagels
Aai'sdajAai-sdag, Fredag d. 25. Juli 1862,
l^Iusik og F'yrva;rk'crl. Hiovcdind-
gani/eti op'lyses oninioviegangcn oplyses nied ooulorlc
E

I

ampcr. ludgangen aabiies Kl. 6.
Enlre 8 Skilling pro persona.

J. JGrgensen."
Illuininalion med kulorlc Pa-jdrlnmpcr cllcr udhuledc Grc

'^ar, B;il Iinnimvc 15f-m! !•»pf rv-f IVvirvr
-••I'vv UUIlUICLll. ^^.CCS'

Ballouopsligning og Fyrvser-
var allid paa Programnicl,

naar Fut-JDrgenscn
02 del iivad

ker

sLci
lavede Fe-

.  cnlcn de nu-LV.1, uo aei nva

k
de Ogsaa
sler
ger.

Goorgincfcsl el-
criiesl. Men dcr kun-

nocui i Plainlagen holdes Fe-
i mere specielle Anleclnin-
Vi har lige

akUes Moslfesl,
ier Fyrvyerkcriiej

i«eo Rso set, at man i dcleslUghokU Isteddageii 1 An- lil

t
i  Tidskillige Aar, men FesLcnic
Ino'dc de foregaaencle Aar vteret
lienlagL lil Enslev Skov.

Grundlovsfesterne.
del forcgaaende er ogsaa for-

lalt at Boi*gerskabet efter^ enGnuidlovsfest j>aa Gl. Gaeslgiyer-
«aard i 1858 begav sig ned i
Planlngen, og at MnsUt- og Siaiig-
farcniiigeii der gav nogle Numie.
Dot kan jo kim l ucgenllig Fm-
slaiid kakles cn Grundlovsfosk og
del sammo maa sigos om cn Fest,
som fandt Sled paa GnindloAS-
dacTcn i 1863. Den fejredes paa
en^ikke belt almindeiig Facon og
^■nr arrangerct - ikke af nogen
lokal Forenmg, men af en^ om-rcj&eiidc SkuespiUcr, ClinsUan
Nielsen. Der var heller ikke i
dens Forlob iiogeii TilknyLnn^

Dagens Belydning, idet der
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1 edes KI. 6 mcd Bomcbal i Rund-
dclen. D'creftcr opforles KI. 8—9
ct Par smaa Skuespil af Clii\
Nielsen selv og en Parlnerskc
paa en idle inlerimisU.sk Fri-
liulssccnc. D'crpaa Kl. 9—U Dans

Musikdirekt0r Carl Moller.
I Runddclcn for voksnc ende-
o  j^r^yi-vscriicribagaLeller" Snm

udelukkbnT
„ikke-h<3jtidclige-' Del af Fnsten, som blev amoldt

Oenne Grnndloysdag blev for

tormedeM°1> Slet ikke

"TMrL2,'^r"3.«Y
at dpr i r ' *"^11 dcn'cd

,  ̂ 5)Gienaa Avis*' 1 dn, fr^i'

b^FeideT In?''? bdcuskabe:
Poged kyeborg nKvlijo IfI

-ndt Ivo,n,„u„e„. C'o,""

-»°E3f sss

uaar dcii opfatlcde dcllc Trrck
sf>m Udlrvk for liyfogcdcns
..kigcgyldighcd og Ringcagl fnr
Ivong Frcderik den Syvciidcs Ilrc-
dersdag og del danske Folks Fcsl-
dag". Udlrykkenc i dc ind.senclEc
Indbeg blev saa voldsoinine, al
dc cndlc nied Sagsanlmg
Nycborgs Side. Der kon.slUiicrc-
dcs en Siclledommcr i Sagcn. Fa
dc paaankcdc Arlikler var ind-
send! aimnyml. og da Rladels
Rcdakliou ikke vil(?e opgtvc Tnd-
sciulenie, blev del Redaklorcn
■selv, som maallc imdgmklc dcr-
for og idomlcs cn slorrc Penge-
l>odc. Dot paaiolgendc Aar, Krigs-
nnrcL 18G1, var der sclvsagL in-
gcn Slcmning for al lioldeGriiiid-
lovsfcsl. Men Aarel cflc-r hold-
tes saa til Gcngacld cn meget
slorslilet Fast, den forsLc cgenb
ligc Grundlovsfcsl, som or lioldt
i Grenaa Planlagc. Grimdlovsda-
gcn faldt 1 1865 pna 2. Piiisedag,
og dcllc var vcl nok medvirkeiide
U1 Feslcns Succcs. Del var forsle
Gang, al Feslcii var ordiiel aif cii
i dcnnc s]>ccicllc Anledning sam-
mensal Komile. Den besfod af
18 af Byens mere frcmtrrcdeiidc
Borgcre. Af disse var ca. en Trc-
dicdel Bvens Embcdsnircncl, By-
fogcd, fiddforvallcr, Postmoslcr
og Prtesler. Bcston var iioglc ai
Byens mest kcndle Kobma^iid og
Ilaandvan-kcrc, delvls MccIIcni-
mcr af Kommunalbcsij'rclseir
Del er gansko piidsigl al lacse
dennc Komilcs Annioinec oin, ,5a
da del maa aiilagcs at vrcre 0
almindeligt 0nskc, at pcstcn bu-
ver lilgaingelig! for EnhVer, og
saa ibr den Ubcmidlodc, og ^'
delte ikko kan ske, medmin 1
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Musikdireklar Carl Mdler og bans Orkester i 70erne.
Metier selv ses i MIdten i ferste Rfflkke.

Billclpriscn smiles saa lavL .som
nuiligt^ saa opfordrcs mredeyicd-
borgcre lil at tilsLillc Oomilccns
^VCdlemmer el Bidrag [lil Hjcclp
id Fmkiiing af Udgiflcrne ved Fe
slcns Afboldelse], sLort cllcr lidcl
<^fler Evne, saalcdes al Billclpri
scn kunde blivc gaiiskc lillc?
N'Ogle Bidrag maa vcl nok va2re

ud Lil (Icn feslligi sm

e3aEfi«fe

ykkcde Plaii-
ln<TC Fcslcii aabiiedcs mod en
Sa'ii'T ,og dcrpaa folgcndc Tale for
Hs °Maj. Kongcn; dcrefler fulglc
Sangc og Talcr for Grundlmeib
Frcderik den Syvendes Mmde,
Fredrelmidct, Sles^agc^ne og Mo-S a.ft>fRg^

N'"glo B"kU-ag"m.;^ v^x^re clerik den
pdkommet, Ihi Billolpriscii sat- over hans sat
sif .'L ^ "S 8 S?„:°= nod sit Udlryk dervcd, alxTiMl JV l\fX V'U«ll ^

for B

aa

fidligc Dod'sit'Udlryk dervcd alorn. BillcUcrnc kimde
paa sclvo FesUlagcn kobes bos
^obmand Ehrcnreieh paa Tor-
^yl saml ved Indgangen. Og om
't!slens P'oiiob oplyslcs nmslc— laiiiuu Oplyslcs

al den havde vicrcl besogl
;'i 12-1100 Meniiesker, dels IVa
^^ycu og dels fra Landet ,dvl. 4
samledes Dejtagcrnc pav Torvel,
^ivorh'a man i Procession med

og Faner i Spidscn drag

Forraudingen blolledo Ilnveder-
„e; alle do ovrigc Taler edsage-
des af iiiblcnde ITanaiaab. Eflcr
den alvorlige Decl af Feslen mo-'ode .nan slg .nod Da.u s og in.-
cle.i LvsligI.ed iiidlil KI- 12, a
man aller i Procession veudlc
lilbaro lil Tio.-vel, livor Forsam-
lingcn crier forsk'jelligo Ih.rraer
skiTlcs ad-'.
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D-et var den forste vLrk'elige
Grundlovsfest, som er holdt i
Grenaa, og dens Program var
saaledes, at det faldt i Folks
S

fca Balob sk'ulcle danne en Grand-

fond, dar skulOe b'iva staa'snda til
de folgiande Aar, og at der skul-
da 'udn.Tvnies en parmanient Ko-mao Hi f 1 'adn.Tvnes en parmanient ivo-^  ̂aii da 'Ogsaa siges, mite til framdeles hvert Aar at for-

tMitAGE 18^2

MKAlESTOl'v

UdMvI Grenaa paa Grundlag af Kotlet i Traps
mod Notd fra I'fifiR fra 1812 er hvidl. Udvidelserne
veiing. Den gamle rLh"" med lodret Skra-
nye Anlffip sum h Landeve] gik midt i sidstnasvnte Del. Dety Anl^g. sum paabegyndtes i 1878. er forsynet med vandret Skravering.
O Qi

H.«u.gynuies 1 1878. er forsynet med vandret Skravering.

Recent {oi-l'0b'"r'''^ anstalts Gnundlovstest afhoMt. Der-
S f B " , RI valgtes 5 at Ucf.'algets Mied-
skealder el lor Mennie- lemmier, mem'ig Justitsraad, By osKealder ellcr end.iu teagere. Nv'ebo-g Postrjes er Ski-vb-K

64 0- K-.af Koct der "var Kemrvrbnal-
Med'll^ Pestkomiteer,s bcs4yrelsens Formand, aamt Sadel-
' ̂  l«sjut,edes det, at ttet- mager C. Benriclisen og Kobmand

Adolph Lyngbye. Disse blev
dende en Aarrsckke, dog med en-
kcKe Suppler'n^er forme-elst Dods-
fald el!er Bortp;is.e, og foranstal-
tsde flere vellykkcde Gran3l3v&3e-
£iter. Forst langt s^neie blev det
^idk, at nogle af Byens slorro For-
cningier hver valgt?e 2 a B Misd-
lemmer, der sammentraadbe som
Komite og arrangerei^e Grindlovz-
resbeme. Og endelig langt 9>ne:e
igcn, et godt Stykke opi i vcrtAar-
h'L'ndrGde, da Borgerskatet hav-e
tabl Irteressen for at here om Da-
gens Betydning, og da i det hele
Interessan for de nationale Fmlles-
minder var omtrent forsviandet, gik

Grundlovsfosbarne over til at bli-
"ve rent poiitisl^e Pester, som til-

retfcelagdes af bes'.em'te, skiftende,
politiska Partier og i Ilovedsagien
kuti besogtes af vedkommende Par
tis Medlemmer. Cer var da for-
loengst indtraadt det Forhold, som
har fundet sit Udtryk i de klassi-
ske Linler:

i»En Mand staar op og siger smukke
Ord.

i^g Iror de. samme Ord han sa' i Fjor,
ban (akker Fredtrik for Folkegaven.
Men ingen herer ham, for der er Dans i

Haven."

Ved Grundl'ovsfesteri i 1866 ind-
viedes Vaabenbrodj'^forleinitiigietniS
Pane. £>et sketie paa Torvet, for
Proo&ssioinen afgik, og effcer en
Tale af Formanden, Skrsedderm'e-
ster Lyngbye, og Afsyngielse af et

Par Sange marcheredes til Plan-
tag'cn. Ved Ankomsen de.-fl g]or-
des Holdt. Vaa'-enbrodiema stilh-
d-2 op i Espsler, og helo den ca.
2000 M'.nneslter store Prooasiion
drog derigennem ind i Plantagen,

Skoleinspekter H. Reventlow,
Byraadsmedlem. Meget vlrksomt Medlem

af Planlningsudvalget.

som a! Byens Damer var smyk-
liet paa det tesHigste. Talemehold-
tes af Justitsraad Nyeborg, Redak-
tor Pmrch og Postmaster Skjerhek.

SidstnEeviite var i de Aar gmi-
ske lutvivlsomt Bycns flnerte Lej-
liahedstaler. Han havde et godtHo-
ved var baloest og havde let ved
at bagejslres. Han var paa en Gang
vittig og skarp, ja til Tider iige-
frem girtg. Han var en begeistret
Tilbader af den nye Grundlov og
af da Fruedar. den havde skaen-
Icet Foltoet, og forstod altsaa at
forme en Tale paa en tiks og vittig
Faoon. Og tiaar som heist Borger-
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sikabst samledes, fcog han tit og
gerae Ordet.

En anden af Dagens Taler,
Skrajddermiesl'er Lyngbye, var ny
i Faget. Mjan i de kommende man
ge, mange Aar skulde han ved

Gr-undlovsfcsternie og \ied andre na
tional ellier folkeligie Fesfep faa
sm visge Plads paa Tal-epstolien el-
ler senene paa Pladsisn paa Tor-
vet nedfe \ied Kong Frederiks
Mindestotle, s-om rejslcs 1 1881.
Om Fastens Fbrlob skriver Avi en
Oagen efter: „Under bale Fasten
hierskede ■ ien monter og hjertelig
Stemnmg, og forst ved MidnatsliJ
vendte man tilbagie til Byen, hvor
cndnu forskellige HorraOr veksle-
des". Tilbagie til Byen! Ja, del ly-
dar io, Eom om man deno-ano- vir-
kolig pegniede det for en'' hel Ud-
fl'iigt at gaa ned i Plantagen o'
holdo Pest.

Sommerkoncerterne
i Plantagen.

Oo OOcuio havdc spillet en slor

iidrinicr® V''^ M^'llcmincriicIeliilikeiKlc beslod at Bomere
S'on, dyrkede Musikken con

>S70traadlsl.cikl 1 Baggninden. I Stcdcl
opdukkcdc saa on ung cnergisk
Mand som Dirclcloi- for el Oi-

Dmif ^P'lledc m
pnin„' " Miisikfor-
den V™ r*™! Man-den vai Carl Mollei-, der vaa- at

gammel Grennaslrcgl. DcL fora-
kommcr mig, ;U jcg liar Imsl, al
han el Pur Aar havde viercl Hi-
rigenl for Musikrorcningcns Or-
keslcr, men var komnicl i IJrnig-
hcd mod dclle. I OJcblikkcl kaii
jcg ikke findc hcslcmlc Pcvlscr
dcrl'or, og del iiiaa deiTor slai
hen.

Carl Mollcrs forsle ort'enlligc
Oplrredcii .som Koncerlgivcr —
i  liverl Paid under cgel Navn —
var, saa vidl jcg kaii se, Pinsc-
niorgcii 18G9,'da han mod sil
Orkesler musicercdc i Plaiilagcn
fra Kl. 5 til G. Og da der jo
cfler god gamnicl Skik skal spi-
ses og drikkcs, for at man sknl
kunne nydc en Konccrt, saa bc-
vrerledcs A^ed samme Lcjiighed
mcd Te og Kaffc af Gteslgivcr A.
Ander.sen, der var Kjer al ,,IIiolel
Grenaa'-, nuvmrcndo ,jSkandina-
vien". I Siommcrcns Lob musicc-
rede Moller og Inins Orkcslor cii
Gang om Ugen i Planlaigcn. D'ct
var entcn Siondag Eflermiddag
Kl. 5—71/2 cller ogsaa om Ai-
tencii KL 8—10.

Cai'l Moller var Son aif Siicd-
kcrmesler V. Moller, som bocdc
i  0slcrgadc, og ban begyndlo
som selvslanidig Musikdircklor 1
Jamiar 18G9j idol han i Aviscii
averlcredc, al cfler ail ban hiavfb
„samlel el nyl Miisikkorjis", P ■
bod ban sig mcd Miisik lil IL^ "
ler, Skovliirc og nndre fesll^e
Sammenkfunsler mod P*a 1
Slcmmcr. „SGrgemusik kaii
res", Udlfvkkcl ,.sam]el cL^ ny
Musikkorps" syims at
den Formddning, jcg for udla ■
om, al Moller forsl en T'id haAC
vmret DirigcnL for ̂ Musikibnonia-
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Udsigt over den smalle Bro ved den gamle Aas Udtob 1 Kann en. 1
De smaa Planter er Ticcetne, som nu ^ gve-
som delvis ryddedes i Summer. 1 Baggrunden fei ommu^nes 0 ineen
ning og den aabne Gymnastikplads med Klalreapparatet D.r var dengang

Gymnastiksal.

gen"s Orkesler og forsl fralraadlc
dennc Post sioin Folgo af on
peniglicd. llans nyc Orkesler liar
^ Modsielning lil INtiisikForeiiiii-
gcns sikkerl vmrcl el rent fag-
kgt, der dyrkede ?iliisikkeii som
ct Erhverv, hvilkcl selvfolgelig
ikke udelukkcde, al der bos Mcd-
mninierne deraf samlidig var slor
t'nusikalsk Inicrcsso lil Slcdc.

1 Tidcns Lob forcnedc sam-
•nc Carl Moller ficrc aiidre mu-
sibalske Virksomlicdcr med selvo
den ^som Musikdircklor. Han
havdc cn ikke ubclydelig Ilandcl
ojed live Inslriimenlcr og modlog
'kle Slags brugte Musikinslim-
inenier m Reparalion. train Ifav-

en M'usikskolc, liVoi- ungc
iMeniicsker kundo faa Uddamiel-

hvis do var ndeiibys, kim-
de cle Ulligo Itos ham faa Oplibld
'dg Lolig 1 Lmrelidcn. Og eiidc-
ig bogyi-icUQ han en Udgivervirk-
somhed af Nioder^ dea* i Aarencs

l.ob vokscdo Lil en rcl anselig
Slorrelse. Dorom skriver ̂ brenaa
Avis-^ IS. Juni ISSO: ,.Siora be-
kjeiiclt driver Hr. MusikdirekLor
C Moller her i Byen en ikke
ubclydelig Forrelniiig med mu-
Ualskc Instrumenler og seeyg
Ud<iivelso af Dandw- og anden
lei Musik, bvoraf den overvejen-
de D'C'Cl er Hr. Mollers egenKom
posilion. ligesom de Irykkes i et
al ham selv indreUet antografisk
Nodeu-ykkeri her i Byen. H™r-
\idl lir. Mollers KomposiUonei
ere af slorre cller mmdre Vaerdi,
lor vl ikke have n-ogen Mening
Lii. men en Kjendsgjemmg er
del at do ere meget sogle af
Mu'sikere fra allo Landels Egne,
hvortor Hr. Moller kaii gtede sig
ved et slorre Antal Abonnentei.
Og at do ogsaa have fuiidet \ej
udcn for vort Lands Graindser,
derora vidner en smigrende Or-
dro fi'a Ainerika, &iom vi have
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Skole oi/^Han ferer ud i Ka-ret, I Baggrunden ses Ttkniskg Haandvffirkerforeningens Alderdomshjem. Menighedshjemmet er
endnu ikke opfert.

haft LciUni,e<l m at soc. I>ciino
shal imitllerlid ikke vicre dcii

Xcl"\v "'f' Ai,t!
liuii, som vi fm'licn liar srl,
vist niusikiilsk T'alcnlj saaloclcs' at
liaii sciv kiindc skrivo T>aiisc-
musik og Koiicertnumrc.

Plantagen bliver for lill®-
iod MGHer^Greiiar^^'fi Sidcspring til
Skive, hvcr inn til fsrste fasto Orkesler og dels Dii-
Aar for derefter at dr rigent vender vi lilbage til Ho-
hbs, hvor han fik . lilAar- yedemn-et. Del kan da sLraks si-
set Orkesler o/r *"*t ved flere og Here LejUg;
blev til sin biod ^ hcder blev Plantagen laget ^
Dot er h-pvpf baado til Festlighoder o,^

T\rWr^ ^ over enliver cindin var

hlev til sin faod.
pet er hjcvet over enbver

TVivl
"-'o iJ'ciauu ui X

Modcr, at Carl MoUer i de

Ib'TV rfp"'"' Mii^kdirek.

r,»7- - ESaf hans Musikere var ret un'c
og umotlne. Del vai- ham som
gennemferle, at Orkeslret' Son?
iperen igennem gav norrle uaem

faa SUf ham at K;„ge„r;p3er®t. Og endehg havde Grundloven, Konsul Kock

, men at det sLadig vai
Grundlovsfestcrno, der samlcdc
det slorsle Antal Dicltagere. Do
var da ogsaa cflcr en af dissc,
at dot offcnlligl kom til Orde,
at Plantagen var ved at vteio
for Idle til de mange Meniiesker.
Sualcdes skrher Aviscn Dagen
efter GriiiidlovsFesleii i 1868 eliei
forst at have refereret Dogens
vellj'kkede Forlob og c?,.
Justiisraad Nj'eborg talte
Kongcn, Apoleker Hoffmeyer f

°.1, A...^ ir 1 iz^r-ii for

Fa-drolandel, Skr:eddermesler
kyngljye for Dannebrogc og atter
Apotekcr Ilolfmcycr for Slcs-
yigerne, iblgendc: .,nct visle sig
i Aar som ved Here Lcjlighedcr,
at Planlagen egenllig cr for lillc
lil Afholdelsen af slorrc Fester.
Hnskcligt var del, om man snart
vilde tiigc under Overvcjelse,
bvor oil mere passende Plads
kundc vindes og (leniie da snarcsL
^'^d Planlning kuiidc paabegyii-
dcs".

Slcinningen for en Udvidelse
thir aabenbart vacrel sUcrk i
Dycn, for allercdc sammc Efler-
aar skred man til en Ud\'idelsc,
^dct man inddrog el belydeligt
^lykkc, der laa Nord for den
hn-stc Planlage. Det var den
Bakke, som vi i Almindelighed
kaldcr .,Voldcn". og som damicr

spids I'rekanl, svarcnde lil
del oprindelige Slykke, dog al
den vender Spidscn lige modsal
dette og den bredc Endc ud moti
> est. Paa deii iMaade blev Pbuit-
ningcii udvidet lil nieslcn del
obbeltc, og dens Griuidj)lan fik

Oil niermcst Form som ctReklaii-
gcl.

Eheste Aar maaUe man lil
Griuullovsfcstcn licit Iioldc sig
Jorto tra Planlagen og Iccggc Fc-
^tcii hen til den aabnc Plads lige
'>d for dennc, allsaa pan den

ii? Side af den daveerendeaiidcrs Landcvej. Aviseii skri-
•  sjbesten var forlagt Lil del

Jge over for Planlagen bcliggen-
ae Kjtcr, dels af Ileiisyii lil Ny-
t^^^Jtmnger i Ankxget og dels

di det alleredc ifjor viste sig,

nv nV hdt Plads". Siom .y  laler optraadte dette Aar

Byens nye Lrerer, H. Reventlow,
ligesom en aiiden ny L^erer, N.

Munch, dirigcrede etParSang-
ivor, der sang en Riekke flerstcm-
mif^e Sange. Del var dels Grenaa
Mirsikforcniiigs Medlemnier, dels
et Ivor af 50 Skoleborn. Begge
Dele knniklcriseres som „en ny
Atlraklion for Festcn". Paa deniic
Plads lioldtes Grundlovsfeslerne
derpaa i en Del paafolgciide
Aar, medens miiidre Fesillgbedcr,
bl a. Sommerkonccrterne, stadig
afholdlcs i Planlagen.
Som lidligcrc omlalt var man i

Slutningen af SOcrnc ved at pan^
bcgyndc

den nye Landevej fra
Randers til Grenaa.

Ueii lik I>;ui v:vsciitlige Punk-
(er cl bell andel Forlob end den
.r;uidc, idet den fik saa iiogeii-
funde Reining i cn lige Lime fra
Vest lil Hsl. Den gainle lla^de
hu'dcL sig lid og "
dds log Hcnsyn til Ttrrionet,
dels lil Egnens Bebyggelse. Lige
ind mod Grenaa var den projek-
Ic^et at skulla gaa et lille Styid^e
cydiicrere end den ganile, saalcdes
U der allsaa. vilde fremkonime
ct disponibelt Stykke Jord afAn som cn smal Tl-ek.-uit, der
den bredeste Eiide ind mod
k cn vm- omtrent af Bredde som
del dobbclte af Vejbanen eller
ca. en Snes Meter. Det var^ delate
'sfvkkc som man allcrede i ISoS
liavde iidset lil Hdvidelse af Plan
lagen. Mdi i bmge Tider, vist-
nok omtrent en halv S,nes Aar,
slod Arbejdet belt stille. Dot gik
endogsaa saa vidt, at dor ved et
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Mode af Borgerskabfet i Februar
lo70 afscncUcs et Andragende lil
Iiidemigsministcriel angaacndc
Fuldforelsc af den farlscngsl naa-
-•egyndte ChauSxSc. Ilciivciidclscn
gav Frugt, endda omgaacndc. idcl
der samme Sommcr berammcdcs
et Mode mellem Myndighedcrne
■og Grenaa Byraad lil Siigcns
^remmc I Byen var der en DelUcnighed .om, hwr den nyc
Landevej skulde udmundc Den
gamle gik dirclcLe ind i J.dic-
g-fe. VejinspclUorens Projekl cdv
"d paa, al den nyc skulde 1J.-
feom'fn 'It denKom 111 at laa Reining ]i^e midimellem de to Gader. ° ofBygere, vel n^ermest af dem dlr
havde Inlcresscr paa Slorea-X
loldt paa, at den nye Vej skuldelobe direkle iad i Sloregade

.  a. foi at der kundc blivc en
saa meget bredere Trekant a
Isegge til Planlagcn Med Belle
mredes herai nt ..defveS
rendel ll ^daivm-rende] Skikkelse ikke just an-

i'ldgycle de lilr^sende, der torn hertil ad Landi
veten synderlig Respekt for den
eflersfm r.^'""'^^''dssans,eilersjom baade Gaden selv

Forfatning". VeivmsneK

SI fi? g^^emtortes del Bstli^steStykke af den nyc Landevc nilsaa Stykket fra Greim eg opover Bakken. Men der var eldnuoa bctydelig Del at del LeUem
TvSit Bidvundneirekaiit erhVenredes og la^des 111Plantagen, saaledee at den^alU^

nu havde faaet en Udvidelse bna-
clc mod X'ord og mod Syd.

Dot forekommcr mig, at Sani-
lidcns Udlalelse om cii Sag mc-
gcl ofLe kaslor el langt bcdrc
l.ys over dciine end cii scncro
'tids Oniiale. Og jeg skal dcrfoi
her cilere on Avisarlikcl fi'a ■^b
Maj 1S72; .,Vor By kaii just ikbc
rose sig at al have anvciult stvi-
deles mcget ]>aa al forskioa'^^
sine nauaneslc Omgivelscr; 'ag
(lerfor Iwliencr del saa
mere Paaskioniielsc, iiaar dor dog
cngang imellem gjores Jiogct —
om end nok saa lidcl
vidncr om Sands for, hvad (o
er smukl, og Yilje lit <i'i;saa ax
ofrc lidt dcrpaa.

Et saadant Vidiicshyrd afgivoi
iaar den lille Planlagc her ^cu
Byen. EfLcrat der i aclskilhge*'
aldelcs iiUel liar vmrcl
paa dens Forskiomiclse, hIc^
lor 3—1 Aar siden
Udvidelse mod Nord, incii^ ,
iiingcn mislvkkcdc-s. U'cr ci i
sidstc Eflcraar og
Foraar plaiiLct pamiy,
tidig er del Jordstykke, / . t ,,^1-
Anlajget af den nye [.-.cn'cm
devej leom Lil at ligg® ■
denne og Plantagen, pl^'^
heplanlel, og del
paaskiomics, at der vea
Lejlighed er anveiidt
paa i del hcle tagel at for
ne Anlseget Del regnfalde
aar giver ogsaa Haab
Plantningen dcnme Gang j
kcs. — Onskcligt vilde del Vc j
om man frcmdeles vilde gaa
dero paa den hctraadle ^^1
r. Eks. aarlig aiivende et ^
Belob! til eilerhaaiiden at t'O
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sadlc Planlningen paa f errrcnet
iniellein Skolcn og Baiidcrs-
Eamlevejeii. at livilkcl en slor
Reel kun giver Hveii lidel eller
inlet Udhvlle.

Konsul C. J. Momme,
Det nye Aniaegs Grundlaegger.

Yed at onitale Planlagcn skiille
vi meddelc Lkiblikum, "at Moslk-
direktor Carl M,oiler aglcr al
Inde udgaa en Indbydelse til
Rycns Indvaanerc, lil vcd frivil-
ligc Bidrag at ariioldc UmkO'Sl-
ningenic vcd, al der i Sommer
nuisiceres cen Gang ugcnllig i
1 hintagcn. Der kan vel lueppc
vcere Tvivl om, at ciihver Y^iidcr
'Jf Musik med Gla3dc vil bidragc
dcriii"

Banders Landevej, langs [nuvre-
rcndcl Vcslervej og holt hen til
Skolen. Del var del lidbgcre
l-aarckier, som cflerhaandeii \ ar
koinmel tlirektc ind miderkom-
inuncii vcd Atlosning Grtes-iiinnsretliijUcdcrnc, som ici Ul-
l orlc Bvmis Grundcjere. Men dcifr en hmg Vej teem, inden den-„c I'Uui skulde blive re/iUseic^
t)ct var jo nogcl, som vildc Ko-sf mange Fenge, og dc o fcml-
liirc Midler var dcngang .lorsvindcndo sraaa og admin -i'crcdes mod stor Spnrsomnm
!'f',5s''faa IliSLel- [irXing. som
kuiKle Ualdes

SK, a sas-sff»f Ptember is77 indsliHede de
"som

i'-lSer niellem Aaen, Blanlelmulel,tuuclers Landevej og » Lin e

bidrfe mid 2000 Kr. lil
lift til at DKUiio^ , .
,  Sifts L<3Siung, og del erclcnne i^ags ^vistnok gaiisk h'ar bevirkct.

mod blstillu J Tikskrivclse

Del nye Anl®g.
Som vi ser, hrevede der sig all- HKtiiicae -- . ,

stniks Roster om, a.L man | hicrlclig T'aksknvclseikko skulde blive slaaeiulc vcd M virkclig storslilede 111-
fo smaa Udvidelscr af Pbm- for bans

fagcn,^ som mi var en fuldbyr-
,^f f'^endsgcrning, men at man^kulelo skrido III AiiUeg af en

Ueit iiy Pianlago fra den nyo

I'nr bans VlU^L.iio
liud der altsaa paa ecu Gan^^  det muligt at virkeliggorc
rii Plan, som saa lamgc havdeligget i Lnrtcn. I Skrivelscn be-
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nyttes Udlrykkct, aL man takl
i'or Konsulens store Bidrag til al
skaffe Grenaa „en Skov".

NaesLe Aar blcv der saa la^ml
fat paa Arbejdet, idcl man be-
gj^ndte 1 den D-el af Kmret, som

Konsul Mommes Mindesten i del ny Anla;g.
laa op til den nye Randcrs Lmi-
devcj, og hwr Rebslagcr Ballcs
Bane engang havde gaael. Dc
tolgende Aar -fortsalles mod Syd.
I 1879 og i 1880 sksenkede Kon
sul Momme atler bclvdelbrc
Pengegaver til .,FuIdf0relse af del
begyndle Skovanlmg', 1000 Kr.
hvert af Aarene, fordelt paa en
Aarrsekke cfler Byraadels nscr-
mere Bestemmelse. Og det er
derfor ikke uden Grund, at der
paa den lille beskedne Mindesten
node i Anlacgel, som ct langt se-
nere Byraad lod rejse, slaar:

GRUNDL^OGELSEN
AF

GRENAA LYSTANL/EO

SKYLDES I HOVEDSAGEN

OFFERVILJEN HQS DEN

CODE BORGER

KONSUL

C. J. MOMME

I Labet af den naesle Sues Aar

voksede dcime ,.Skov \ det nye
• AnUcg. op, og ailcredc forsl 1
OOernc var praktisk lall allc
storrc F'esler hcnlagl fra del
gamle Anlmg til „Fcslplads>on i
KmrefS som allc dengang kaldlc
den, og som mange icldre cndnn
den Dng i Dag sigcr. Del vil all-
saa sige den smukkc, Incindrain-
mede Plads, som vi nu kendcr,
•og som paa gamle Kort slaar bc-
legncl som „Planlc]andeL". Men
torst, da Grenaa liaandvperkcr-
forcniiig i 1902 byggcde Sommcr-
pavilloncn i Udkanlcn af Fesl-
pladsen, fik denne hell sit niivm-
rendc Prteg.
0sl for Festpladsen, livor nu

Skolens Boldspilplacls liggcr, laa
,,Posthavcn", hwr fra Arilds Tid
Byens PosLineslcr havde haft Ret
lil fril at lade Postlicslenc grms-
se. Den var forlicngsL gaacL over
lil Byen som Ejendom og udlcje-
des lor cn Aarrickke ad Gangen
lil den liojslbydende. Den maallc
ikke benytlcs lil Kornsmd, men
kun lil Grsesning. I 1896 ncdsal-
Ics Lejeafgiflen 111 35 Kr. aarlig
jncd den Molivering, al Lejeren
skulde find© sig i .,at afgive Plad-
sen lil Dyrskuet, naar det for-
langtes, og at ingen Del af den
maatle opdyrkcs". Vcd den Tid
flylledcs Dyrskuernc allsaa der-
hen. Omkring 1900 gik den over
111 samUdig at blive Kommunc-
skolens Idrmlsplads. Mellem Pcsl-
haven og „PlanlelandeL" laa cL
smalt Irmbevoksct BcelLe, der
hvor nu Kastaniersekkcn slaar.
Paa dette Sled h'avde Garver
Hald i 50emo og OOerne sit Lini-
kogeri og sin Have. Der fandtes
endnu U1 ©Rer 1900 Rester deraf
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i Form af et Buskads af Smaa-
Irmer og Biiske. Dc ryddcdes, og
inin Kaslaniealleen i)lcv sla.iendc

nu i Senimor faldl allsa i og-
sau dennes veslligc Side, saa kun
een Rmkke Trmer slaar lilbagc
S'oin Skel mellem dc lo Pladser.

Del vil viere paa sin Plads
her at nmvnc nogle enkclle af
Byraadels ^iedlemmer, som 1
smrlig Grad bar arbejdet for del
nye Anlsegs Pianlning. I .Aarc^e
Ira 78—82, da selve Planlningen
voclloges og fandt Sled, beslod
UdvalgcL af Borgmcslc-r KrabUe
"U Fancclliraad I.iilkcn saml eks-
I ra 0 r (1 i I ne r L a f M an u fa k I u r h an d -

P. Jensen. Jeg bar horl gamle
f'olk sige, at sidsliimvnLc i ITem-
I'agendc Grad log sig af Arbeidel.
Kort cfler kom Skoleinspcklor
Pevcntlow ind i Udvalgel, og
bans Inlercsse for og Arbejde i
1 bnuningssagcn er smrdcles vcl
keiidl, saaledes al del sikkcrl kaii

at ban i den folgcnde lille
Snes Aar var Sjmlcii deri. Jeg
bar hort forlsclle, al Reventlow
1  adskilligc Sager \ar Konsnl
Mommes hojre llaaiid og najppe
var uden Andcl i, al Momme

okonomisk Slollc
til Planlningen. Men jeg bar og-
saa hork id Konsulcn var saa
y^^t lilj at Revenllow kom til
"'^ni med slige Planer, al ban
stuncloin, naar sidslnm\mle kom

ham og vilde Ibrlcelle om en
ey god Plan, sagde: „Er del no-

som koslcr Penge?'
Flier Rcvenllows Afgang som
yraadsinedloin var del 1 mange

Hotclejer Knudsen, som var
. ̂^tningssagens ivrige Talsmaind

yraadet, os sammen med Kon

sul Momme og Skolcinspektor
Revenllow er del nalurligl al
nievne bam som den Iredje. bvis
Navn bor inindes i 1-orbindelse
med del nye AnUegs forslc Aar-
lier.

Hotelejer C. Knudsen,
Byraadsmedlem. I mange Aar PJantnings-
udvalgets Formand ogvirksomste Medlem.

Det gamle An!®gs
senere Anvendeise.

Vi vil saa lil Slulning endnu
en Gang veiide os III „det gamle
\n\xo-' og dels Anvendeise. Til
allc Festligbeder og i^Ioder, hvor
der ikke kunde veiiles alt for
overvseUlcnde 1 ilsbiliiing,
blev del at anvendes, laenge ef-
ter al Festpladsen i Kmrcp var
ta«et i Brug. Og del kan vcl fak-
lisk siges, at forsl da Kommimcn
;  iQOO°onbvgsedo den nye „Mn-sikitvilloir'^Iige ba- vedHaand-
vrerkerfarcningen, og daSommer-
konccrterno bcnlagdes derlil,
forst da ovcrlodes del gainlc An-
beo fuldt ud lil Privaliivels Fred.
' Der ligger altsaa naeslen el
halvt Aarhundrede mellem delle
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Musikdirekter N. Pelersens Orkester larsi i yuerne. I Miuieti sea
Musikdirekfereri sclv.

flan -Inw vi•  P iiaaclea i dct foreaaueiidc

■Ille^r'ip r ng na;vnc'^fl'gliedcr, son, hai-rnn-Jlet ^Icd dcrncdc under de ganile
liwje Irjecrs Kroner, vildc fore
all Tor vidl. Som Rcgei gav lU-
raadel rel liberaU Tiliad'olsc lU
AHvoldclse af sanadnnc Moder O'.
•csler. Dog scs del ai' Dvraaids"

lorliaiuilingcrne, al dcr ogsai i ai'
og lii cr givel Afslag med rnr.sbcl-
lig Regrundelse. Derpaa hcnlv-
dcr hi. a. cl Yers i c;i af Faus-
bolls Fasleja\'n.srevycr i OOerne-
,Vi bar jo en Planlage, den er saa lun
>. • . 'lypRelio-.aaja og sing salia,mod Venstrefolks Menage den skfe/mel
-ia. aaia, aai„

j\Ien lor Resleii cr dor lioldl
Mrengdcr af Modcr deruedc, baa-
dc Uirkcligc, folkclige og polit;-
ske. Fn (ienucmgang af Byraads-
forhandlinger og Avlscr godlgor,
nl alie Dalidens Parlier en eller
llere Gauge har holdt Moder o-r
Fester i Phmtagen, selv SociaF
demokraiicl, som jo cllers ikk"(Icngang nod slorrc Velvijic i Bv-
liiadct. Og Sommerkoncerlonic

OS suulip He

[r " Fa.ri Mollers nn iMuMkdirokln,. IVle.-snns Ti,l fed.
kiiieicde mndl i p\rn,, t3
Iprfnn,r, .• l yen. Bor.geriie
clfpr i'- sLarrccll" innnli-e s-rii i Rrg-
Icn bclnlies nred del samme. Del^'den slnllede Va-rle,, i „Skov.
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Runddelen i dd 01. Anteg i Sne Aar 1915. Uer va. nu bedre BJysn.ng
(Qaslamper). Tffit ved ses den primitive Musiklribune.

Til hajre ligger „Skovlyst".

ham, og navnlig erSlOllC la...", -o - -'>sl' visluok ogsaa Forelagcndct
med en liHc Sum. D i Mollcr om
^Ong \cd 1883 forlod Byen over-

cn af hans Musikere, Maler-
mesler Niels !>clersen, Orkeslrol
^;<'m i)i elersen, Orkeslrol

der
ved

r:»enl
^'oninierk

lorlsalle mod
voncerlernc. Dcroin skri-^  ooiierkoncerlernc. Dcroin skri-

),Drenaa Folkolidciule- for 11.
den' ^1"j ^ brrenaa Musikkorps's lidli-A'i'o Dirigenl, Ilr. Carl ^Lollcr,

^ Byen kan man allcr i Mor-
gen ' -
'«i-tod Byeu kan" man
iiii gUode sig ved al boreisikalskc Tdner i vor lillc1 ynieligct;?) Pianiage. Man maa
tor nuvicrende Direk-1  i ' Maler Pelerscn, megel

fordi han har sat sig 11  tsen for Musikken. off del fci-
ler

t, fordi han har sat sig i

nil cn god Anlcdning clcrlil
cm rigel'i" leaning iir BKlnig paa
del, cirkiilcivndc Lisle. At m.
Pclcrsci cr i Slaiid til at .prx-
slcre nogcd smuki, kumie \i dii-sUl sigf, idc.t vi blot lionvisc Id
l-Tojles'Oloen, soin han
ved' Sangforcningcns sidstc Kon-
cerl clcr forener baade lalentI'n-aklisk Fierdighetl saavelsom
inegcn ArrangcmcnlslalciiL .

Dengaiig var Grenaa jo ikke
forv^ennet med Musik og disseS'ommerkoiicerter i det gamle
Anlieg havde et sl-ort ikum,
siom nod Musikken ved e Ghs
01 eller en Kop Kaffe ved Boi Dl eiiei en ^ omkriiigor Musikken, og del fc]- dene, som var opsUl

"^«Ppe, at han, cleCer i Besld- -- nrnndive, aabneprimitive, aabiie Mn-S kller som svmrrne^delsp mp* ' ' *sp ,■ ^ 'oveiwdcnllig Inlcres-
en Inleresse, der er med Pigeu

reii ikke liden Iheo- lagcns mei
kun pi'^^klisk Ficrdighed, vil
ud nf noget rigiig godt
ninrr Arbcjde i denne Rel-
j)y. er deiTor cn Pligh dcr

^ller euliver her i Byen, al

den saarer ibnne.
under Armcn i 1 hm

"e eller mindre dunklc

^ Mutlkdirektor N. Petersen
smaat i det. Byen var alt foi
line 111 al en DlrlRcnt kiinde leveiidelukkunde af dcimc Virksora-
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hed, sclv 'om den supplerecles
med iindct Arbejde af musikaisk
Art S'om Spillelimcr o. I., og Pc-
Icrsen havde rel hurligl lagL Pcn-
bt'Icn pa:i Ilyldca. Ilan s0glc
Here Gauge Byen om Tilskud U1
dissc Sommcrkonccrler, saa lum
kunde blive fri fur dcii aarlige
Gang rundl mod Aniiiodning o:n
Bidrag. Men del var I'orgicvos

enkcll Aar fik han el „Gra-
lialc paa 33 Kr., incn cllcrs Af-
slag. Fersl da Pelerseii var rejsl

Byen og Andrcasen blcvhaiis
Efterf^lger, blev Konccrlerne
kommunaie, idcl Byraadol i 190)
b^vilgede de .375 Kr., hvorom der
S0gles, imod at der som Vodcrla"
idev holdl 12 Koncerler i Soni^
merens Lob.

En lang R^ckkc skiftendc Be-
slaiiralflrer bar haft den lille Bi-
forrelning, som Drlflen af S.^ni-
merbcvaerlii:ngen nede i Plan-
i'gen frcnibod. Liengst tilbage i
lideii var det, s-om allercde lid-
•jgere nsevnt, Gscslgiver A. An-
deisen, der i en Aarraekke var
Ljer af „Skandinavien-'. Og for
Resten kan det i al Korthed si-
ges, at 'Ogsaa de folgende Ejere
eller Forpagtere af „Skandina-
^en har fortsat Traditionen.
Oer bar saaledes vseret Jul. Eoj-
mark, Crone, Esbcii Rasmussen,
N. 0. T'hyg^en og M. Kjeeinilb
Og saa endelig Brdr. Lassen, der
ombyggede og i hoj Grad udvi-
dede og forbedrede den lille Trte-
bygning, hvorfra S-erveringen fo-
regik. Brdr. Lasscn var de sidslc
Indehavere, og de fiingercde. ind-
Ul Musikpavilloneii i del nye An-
Iseg opfories og Koncerlerne hen-
lagdes dertii.

Foruden de allercde incvnLe
Mus:kaflcncr, Skovfeslcr in. m.,
som er aflioldt i den ganilePlan-
lagc. bor del anforcs.. al ogsaa
I.andbolbreniiigcn hiir holdf I"c-
sler derncde. 'Del var i den Aar-
nekkc, da Dyrskucrne aflvoldlcs
paa Tollcn bag del d:iv;ercndc
lille, bcskcdne Nylorv, del vi)
sigc i Tiden for og lidl iiid i
OOernc. Da var den paafolgeiide
I'esllighcd om Aflenen henlagl til
del gamlc Anlrcg. Og ligesoni
saa mangen Gang vcd Gruiidl )vs-
festeiTie og de mange andre Fri-
luflsfesler _„gik Danscii saa lel
genncm Liindcn" paa de to op-
sUllcdc Eslradcr, der sLod 1 den
cnc af de to lUinddele, soin bc-
fandl sig oniLrenl niidl i Plan-
lagcii. hvor den slore, aabnc
idads mi er.
Og nacgles kan del jo ikkc, al

der var en cgcn Cliarine vcd al
danse saa al slge direkle under
de slore, gainle Trmcrs Kroner.
som mangledc paa den nye I'"esl-
plads 1 Kajrcl. Og vlst var der
Poesi ved del halvdunkle Lys fra
den Rgckkc Pelroleumslygler,
som var anbragl ved Musiklri-
b'unen og langs Danseestradernes
Rsekveerk pg senere hen i T'iden
med Mcllomrum hen ad Vejen
mod Ind^angslaaigen. Og navnlig
var der Poesi ved Sommcraflc-
nens Tiisniorke i de langc Gauge
med del taalte Loviagj hvor Lv-
sene Ira Pladsen kiui svagl skim-
edes mellem SLammerne, og
norhcn man kiin horte Musik-
kcn som en diempel Melodi i del
Ijernc.

Grenaa Kirkegaard
gennem Tiderne

En Skildring fra det gamle Grenaa
nf

CARL SVENSTRUP

Med Illustrationer after Fotografler
af Forfatteren

grenaa

Grenaa Folhetidendes BogtrykKeri
1936



Den nuvierietnid'e Kirk'egaard v«)
N0rreporl er don tiodje Kirke-
gaard i Greinaa i den hisLoriske
Tid.

liyens ieldsie Kirkogaard liai-
ligget N'od Foden at' Buvnhoi ca
100 Meier Norfl (or Haven vsd
Anussygcli'iisels ©konoinibyrrnini-f
Og Siuilecles,. al dten omgav 'Cain-
mel Kirke" vislnok p"aa alle (
■Sicler. tfter al denne Kirke i 1558
opherie nieel ai viere Annexkirke
taiytledes dien dtog imiligvis emd-
nu en Aarraekbe i ijoiisiligi 0j,e.med men i hvert Paid er cC

a SNenskelc-igen vur (drbi o"
8«nepforlesetlei en Brand. Del e,- ddw ikko

Paa hoi-iB o]> med at anvendes til

imo l a liaNe |,as|, ndea al jeg i
0.|el>likkel kain findo. hvor del
ei', al del iiiormcst vai- do I'alli-
gei-e. &oin bogravodes der. Og m
maa jo iiok skyldes., ai Jordon
dcroppo var ludl gratis'. Ca. I7ilo
noite dog a! Begravdso op, Dfon
sidst jord^ skal ellor on agm-
mel Tradition hn\e vceret Byens
Markmand. Da Kirkogaardsidigei
mango Aar sen-ro hlrev jKeelibnn'di
fetdes en Del af dels' .storo' Slcn
ned lii Bycn og anivendijes! bl. a.
Ill Sokkct i T\'.Eerbygiiinge'ni i
Kobmand Hartvigsions (niuv. K^tb-

mand Skovst) Ciaant. Kirkegaatr-
den koin derpaji lunder Ploveiv

Den usesie Kirkegaard, alLsfaa
Jien paa Tor\-ei, or formentlig
lige saa gamniet soin Kirken selv.
Det vil sige, al den rinieligvisi er
anliigt engang i ISOOerne. I ftere
Aai h'ltndroder Iieu- dnn t'olgolig
VcEPet tvenytted jicvhs'iite.s ined d'en
\'ed Bavnhoj.

Kirkegaiirden laa lige op til Kirken og stfakle sig iid til :d!e fire
Sidei', lajngsi selvfolgelig mod'
Syd, livor de 2 silore Kastanie-
traser endnii visior dlemsi ydieirsle
Grain.se. Kirl<egaai*clcii var, sdm
der ineddoles' i Daiiw's Aniiota-
lioner Ira 1740, inddelL i forsikol-
lige Al'delinger. Den foraeimste
var den. der laa lige Syd for Kir-
j  Begravelsie der Ivosledie4 Mark. I del folgende Stjdclce
piod Syd var Prison 3 Mark, og
liengst l>oi-te fra Kirlcen lvosiie<Ile
en Begravelsle 2 Mark. Paa de an-
di'e Sider var Forlvrddpi noc^et
lignende. Der laa 3 Bv-niinwHr
hell ©Her d,e]vis in.de pai° ctotiue
Ixiikegaiird. I del nordpstre Pljoi-
™ ail© RaadhiiTx,.f'lJ'idmnret Bygndjig i 2
Ian Snri-, f noi-dVestre Hjarne
en og (mod V©dtnooel Gaard. spm iWem© tdhorte len Borger EricliAfcn HaUimager. ^ D©™©
t^aaid, aom var pantsat til Kp-

Grenaa Kirkegaard

cvty

Gr-eTvoez
c

Ca^L. Sofnjf''v/>

Z Jtrtiif
3
¥  .

'rk«rt

8 Xo-A-egcurrd

iiedrevet i Tidea
on Griindea blev

Iven, er blevet
omki-ing 1785,

til Kirkegaardon. som dcrved!
i'ik en haardt tillncngl Ud'\ddelse.

I 1805 kom en kgl. Forordning,
dvorl bl. a. beslemtes, at ©uliver
Kebstadkirke, der ikke alLepedie
navde Kirkegaard indenfor Byen,
•  det sienesl© i Lot>et at' 2 AjII'
slculde sorgo for at erhv>erve en
bek\'ein Pi ads
<lnn Sioi
liedeiisi
kelig
fiein til 'delte Bniig icv* incilrelLet,
or vecj ^ pasisende Tale nf

^ogneprses'ien der til hoitldeligea
Uld^'ies^".

lit samnie j,af saa-
rrel&e. som efler Mi'iiig-

Folkem^engcte er tilslroek-
h\ilken Kirkegaard, naar

til ^

Denne Forordumg maa for
mentlig have givel Greiiaa Kirke
en kicrkommen An.edmng til ai
skaffe sig en uy Kirkegaard Dea
rnnnle var san tail belagt, at In-
Sene paa siine Sieder har hggel
r tlere Lag oven paa- hinanden.

Of dog varede det meget lienge
iiidcii den nyo Kirl;egaard, hTOrtd
udvalgte.^ et Slykko lord udenfoi
Evens davrerende Korreport, var
fEerdig Id at tages: I ^
sikeie forsit i 1822. Og denned var
praktisk tad al Begravelse paa
Torvet forbi. Etdiede >
der slraks' erhvervede
gravsted paa den nye
lod fore KiSterne med tidligere
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Hovedall6en paa Kirkegaard A ved Foraar.tid.

be-\i(ra\cd'G Lig I'ra Torvel dcriKi'.
Den gaml'O Kirkcgaaial !>icv

selvfolg-clig ikke sLraks netllagl,
aieii havaivd'es i Ilov-odsagcii iiidk
til 1S40. G Aar lor var det gamlc
Haadhiiis' og Sprojleliuset blevet
necU-cvet, og hek Pladsen mod
Noi'd er formenUig dcriii'od om-
dannet lit Torv.
Endnu i TOeniiC var dei* imld-

leriid mod Syd el Idle iiidhegnel
Stykke lilbagc imclleni KasUinie-
U'tecrne og Kirken. Del h'Oiilaa
soni en grxsbevoksel P!;ene uTod
enkeUo BIomslerbL'de. Uden om
var en splnkel Indliegning afTi'^e-
pisele med gennemtnuknie Jcrn-
sLpngei- Dem'nie sidsle Rest af
Rirkegaardem paa TorveL s'lojfe-
deiisi^ vislmok hen mod Sluinangen
af 70erne. I hvert Fald var den

da Frederik VIFs Statue
^ejsites' 5. .Tumi 1884.
UlalUge Skeicldielie er i Tidensi

Lob opgravel P=uv^ To>;vel__ ved
ral'k"d"'!- so.n Rcgel bragl ml
paa den nyc Kiekegaarcf og jord-
''^Kii-fccnaari-ien vet'f iXoiTeport tn-

dtsaa i Bnug i 1822 og mc-
viedes 21. April samlKPg metl, al
S Byenl lovnemsPe

rrenera!kng»komimsiii-eci
l5gea^.da. I^ne

i-,(ni-uird som kaUies AUl. A.
V  Knrlskils:e . var omg
vct ar on lav Mnr mod Ves
laims mod AasLrnpvejcn vislii^
itirsainme, som staar crnmu ilu-
ren "lob nogle Ian Molor
i? beggo Sidor, baacte
og Syd° og fortsattok saa foi Re
slen videre af el Dig«-
Dens Plan ved Aiil.ieggelS' ^

onnske den samme som niu.
KTrkegaarden^ Midtpunkt
RiLihddel. Her nedlagdas, siom f0i
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HoveaalUen pa. Kir.ega.a A vea Qen„a,.Hgako!l™!''r Fisch^f^stcd
mtolf 1omtalt, cur. de Fi&cher Rn

ejede og bebdede Uaard'en ^J^dga-nge, der gaar langs de
SendergadJe, sbm nu tilhorpi- ^dergi-^ciis'e-r. ('.raA'plad^Jornie vckS
maiid Skov. (Om Fischer ^ Gatigo ind mod M'liren rid
Gienaa Bv&' T-TJc'irv»»?.,^. o- ■ Giget &jimf Ri*'">\7T>,inir?cii>TTi'f^
maud SIrov. (Om '"Filchei
Gienaa Bys' Hislort© Sid

 uango ind mod ivniren og
&amt Gravplaidseme om-e

Gmknng dmm Runddel var a
st0iTe Familiebegravelstor De er

_

krmg Rimddelen, var Bclalings'
-  ' • - - - ,7;edsicii-

-  '"fc, iiuuuueieni vai i>L*LciuiJ~j.'j

jord og delvis! Familiebcgravelsicii*.

-  ui -± ill nyensi davmren- var Frijord og Enkeltbe-de fornemsle Fainiliier, licnholdv ^'avel&jr, dog incdf UndlagolsiL^: al
vjs' Sladshaupimand, Kobt-mnr-i ^ydiivesiUge iMondicdLd; V'&d al
Rasmiiis Bang (1828 . SogHeor.^^ ^amlo'K.)rl over Kir-
Provst A. P. Kroycr (1827) Ann' don og folg.. a&m fni Gi-;n'-
tekor A. C. Dalil (1822) otr n?" n Gravsloni faar man en bo'
sp ikl.skirurgas Well'crop 'I8^i> w ^P^dilion af Navnene ])aa. Bvens!
dissic fiiides endii.i da to mm\\l '^^'^dLo SImgticr ira 1820ern.2
Dahls og Kroyers, medens d! fremefter.
andre to Idrlmngst or inddiracrn ^ var denno Kirke-
og sblgt igen. g^ard ibr Ulie. Dor indtogesi der-
Runddelen er altsaa Kirkerraar t ̂  liisivarende Stykke

dens Miaipunkt. I den skasrcr da , niod 0st og en nv Kirkc-
to Hovedgange, nemlig LEEnrrdft. • a,nlagdfesi derpaia;
gawgen i 0._v. og Tv,jerga„°ln ^ dms, AnJiog
1 S, N. hinanciea korsivis Des «'■ Plan som i forste

"• -■

y* C0».X5

Rdgle
0ml-
der

KUiSVlS. Ues- nn»« ^ I01i.LV vyiiden er der siaa fi re andli^e Ho- f iJr",. sige. ait (
I Alidlen anlagdes! on. SiMdlel

-imtQ

Apoteker Dahls Gravsled.
<l«n skrcrei- d« lo Korsgaiigc hiiv Dot var henlioldsvW Kobinand,ViL. ixoi ^
anden^ og langs med da fire A'dcr-
sider gaar saa liro andrc II'->-
vedgange. Riuncldeiioni kobtes af
Kobmand, davtcrcnde Borgerre-
pr£csontaiil J. C. Einborg. ITaniJ
Son var dcii forsto. som begrave-
des deri. Ilerom ilndleS 1 Orga-
nistens; Prolokol folgeinde: .,Aar
1S4S lilov lilfoiet Kirkegaardeai et
hge sna siorl Slykke som del i
1822 forsit aiilaglc, og blev snm-
me at" Sogniepr,icslcn, Ilr. Frede-
rik Cliristian Blocli indvicL d.
7de September. El'ler Ihd'vielsies-
lalen blev midl paa Pladsen, 'Lub
RiCnddclcn diet i'orsile Liig brgra-
vet, som var Handcbsbeljenl Aini-
dreas Kragh Emborg, 19 Aar
gammel. Og deriiiicsl, sammie Dag,
Enken eflcr Gaardmainid Soren
Christensisin 1 Doliner. Karen Ras-
miasidatler BasBaiid, 72 Aar."

Ogs'aa de fire store Gravsleder
omkring Riinddeleni i Kirkegaard
B. erhvervedes! af iiogle af Bj'cnS
dengang me'st kenidto Familier.

sienerc ICsemnei' og Brandkaptajn
Starck (1853), Siiiedker Jmid (1853),
Kobmand C. F. Lumdl (18o7) og
Kobmand Winding. Do tre forst-
mevnte koblesi for besla'ndig og
er der endnu, hvorimod dot fjea-de
rorlmngst er iiiddraget og siolgt
til Kobmand Sochting.

Efter en Sues Aai's Fdrlob var
orisaa denne Kirkegaard for llll-e,
oS der maalle tieiikesl paa UdVi-
tlelsie. Del var i SloLningeni af
GOerne, altsaa cfier at Byen hdvdo
I'aacl &n lokal Avisl Og man kan
i  Grenaa Avis*' fra lien Tid se
Bor^erskabeis Stilling til Plaiiem
cm °h\'or den iTOdje Kii'kiegaaixlls^
■ifdeling (Afd. C.) s'knkte IceggeS.
t  Grenaa Avis^ for 12. Oktbr.
1S& fiiides' en inidisendit Artikel,nndertegnet „Flw Borgere". Deri
lice\'des, at del vistnok vilde
^^^cre rigtigere at Isegge dein paa^
iLcnkte Kirkegaardsliidvidielse nord
for den alleiTde eksiisterende Kii-
kegaard i Stedet for modi Syd,
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GeneralkrigskommissEer de Fischers
Gravmonument.

Myndigbeclei-nL,- liavdie i Sie-te Som iMonvei-ing anforcs. 1) at
iUJkegaardsnnuren, h\is Udvid'el-
VpI ar Hensvn. til\ e o„, RentiBg Wide faa et Kucok
poa Mullen hviiUet ikUe vilde

V® "rff hvorlmod den\ ed en Udwdtelse mod Nord kmn-
e foitsitettes: i lige Linie. 2) Dci--

n®>t og som del vigligsie fnem-
ha;\-6des del sumdliedstarligie i at
have Ku-kegaarden liggende saa
jI et op ad Byoii, at Yandct i Beoinl
demo 1 de nierliggeede Ejendom-
me eveniuelt pas'sier^ede Kirke-
gaarden, hvad baaub vildc v,cGre
megel ohygiejnisk og mdogsaa
vod Jipidiemiei' kimciie blivD fuld-
kommen siundhedsifarIi<Ti. Og
naar Udvid'elsen forsL cr°sket,"saa
•er det for silde bageflior at IxnkG
paa at gore clet oni".

I  cL paafolgende Nummer af
Aviscn svaiede Pastor Danlzer
paa Kii kclrcsiyreiseiis Vegne. IIa:i
imodegik forst Sporgsmaa'icl oni
GmndvaiiaL'L og crkliercdb. al ef-
ler mange lagUagcIser slod
Ginnidvandct i Kirkegaardens
nonlre Side saa Uojt op mod
pvcrlladen, at nye Grave, for d'C
lilkasledes. ofle var fykU nved
^and i liimderv. Delle var der-
iniod ikkc bcinaerkcL vecl Grave
paa Sydsiden. Og el'ter sagkynd'i-
gcs Erklairing maaile dcL anses
^01' utvivlsoinl, al berneldlc
Gnimdvand ikkc havde sit Lob
ind mod Byen. mei-i tvacrliiivoJ
inorl Nord og Bsl til del saa-
baidie Tukjacr.
Aiigaacnde forsic Piimkl crklae-

'cde Pastor Danlzer, al del var
cn lejl AnslvLielse. al Kirkegaards-
muren ved at fores mod Nord
Ktrnde komme til at gan i ligc
Linie. Den vilde i s'aa Faid koin-
me lil at skaere Yejen, hvad selv-
Fjlgclig ikkc kiinde lade sig gore.
Disse var Pastor Dantzers Ord.

Sids|n,a;vnle Piinkl er saa fiild-
kommen rigiigt, hvad cnhver kaii
se, dcr pas'screa- Kirkcgaard'sm'u-
ren. Og hvad angaar dct lille Ind-
hak 1 dennc ved Materialskui^l,
som jo ivascglelig maaile frcin-
kommc, saa er dcr sikkert mange,
der synes, at del, navolig nid, da
dct er b'jplaniel med Baiskc, paa
en megci hyggelig Maado bryder
dea laage Mars' Easformighed.
Aaa, Rcsiuitatel blcv nitsiaia, at

Gdvidiclsica kom lit at gaa mod
og 10. Jaii 1869 iiidviedbs

uet o Slykke (Afd. C.). Vedl deanc
ejli^ghed begravedesi Kobmancl

i. Dialler Johaiina Cat-

Grenaa Kirkegaard

Kapellet set fra Sydast.

lUrinc. Del nyc Slykko var arj-
lagt i islammc Slit som dc lo forc-
gaaendc, dog al Brcddea var bc-
tydclig auiuire end ved lUssre. Uc
I o I i 1 s'V a re a do Bund (.i'e l e k o b Ics
henholdsK'is af Mollcr Ebbeslrap
Og af Eager Nilschkc. begge i
1879. Den Lredje Riimddicl mod
Vest, som fremkom ved, al Kirlco-
gaard C. gaar ct lillc Slykke Len-
gei-e md mod Ycs't end Kirkegaard
A., kobtcsi af Evens da\ieroiidQ
^fasik d irck to i\ ('.a rl Mo 1 le r, (b-i
var Svogcr til Kobmaad Chr. ̂  O"
gel.
Den n;jeste vigUge Begivcip,bed

paa Kirkcgaarden var. at derbyg-
gedes ct Ligkapel. Bycn havde
bidtil ikkc hafl nogel saadant.
Ligenc af de dniluiodie og ilaad-
drcvne eller af aadrc, som irjtet
Hjcm havde. silllcdes iad i et
Ullc, slicrligt Rdiin i del gainle
Sprojlcirus: paa Torvct, men oi

lers var der. saa vicU jeg haV
kiinncl skaffe oplysl, inlet Lig-
hus men kuii el liUe Ram ved
dci namlc Svgebus paa (rronlaao.
Vllsaa 1 eller vrtl -d'en Rvgning.
som riu ejes' af ̂ ^ll^er Ivoppe'. Cp-
l'„ielse af el Ligkai^el var on af
de mange nyllige Foranslaltmn-
fTcr stoni Byensi nyc Prxest L.
7acobi. salle sig i Spidsen for.
Del opforlos: i 1881 og b/S^oS
■if rode Mlurstern i golisk Std mcd
kamgavle. Kgl. Bygningslnspek-
lor Walther havde givel Xegmng
,:i ,if.t o'^ del dekororedesi inct-vinilig eft°er TeguiBgei; nt N. Fn-
siniip D'ct regBeciiesi dengiuig for
en SLMik title Bygninig. D'st er vel
note en licit raiia BecMmmelsia
Men naar Xuticleo. e'er jo har
iviunlds paa Hjerncn. stallcr over-
Icnent act den. saa maa diet jo
vcSre on Trost. at Hisltorlen med
nomtvistelig Klarhod viser os, at
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Kastanieall^en

keclsommd^-e, store Fladter
lilier Udvidielscn; ined \|-(t

g K d.r alter em god Snes Aur I
J89G kom &aa den n^si-e Jt
fj«i-de Udvidielsfe idel "delfor KirkegaardeA Ug' de W
s^tykk-e btev indlagct Indvif^i • '
fandt Sted 26 AnNI 'orr ?
ste. der begi-av=efc^ ' ,

hard T'l'*"'

p^l, R Norregaard, forelog^i't
Oreraa Kirkegaard.
Og Saa koin ondelig i 1914 (r^„torelohig sidsle Udvlidi'^ ̂ r

nC-T gik modi
LTl TVK- en dob-beJt Udvidelse, idet baade Ku'ke-

ved LovfdldsiiJ,

gaard E. og F. togcsi i Brng sani-
idig- Aldcling E. var. soni Kor-
et vis-er, kun en lille Parcel, dor
laa melleiu Kapeliel og Vojeii, og
soiti Udligerc havdc vscrel iid-
ejet lil iiave. Deii forsjo Begra-
veisie fandt Sled 21. Marls 1914.
U'6l var Manufaklurhandler Mi-
uieas Briirim, som jordedies.

hae Kirkegaardon alt-
'udvides: oinlivnthvert

in tV Jo iiclleiru^en Hemmeliglied, at djct allo-

Pino knibe niedllaasen, og at en ny Udv^dlelsiej
maa konnne i Lobet af faa A'ar.

Sixri uden Tvivl blive det
^jigger ben imod Gor-i t banens Forbinclelsiesspor. Der-

M'nh- 1 Idsyneladendle alle
nnn r/?i ' l/dvidelso udldniL
Sl^rtt St'&d, og en komm'enrilemaa finde on hell my Pladsi

Grenaa Kirkegaard ]]

I
m

Paili ved Kirkegaardsporlen med Prokurator Laurbcrgs Graveled.

naar dot n.a>sle kvart Aarh'U"i>
ilredo cr gaaet.
Eftcr .siiale.iles I koine Ti'ick at

bavc gionneiiigaaot Kirkeg.uirdeniSi
M'nindeligei lii.slorie vil vi ber
lerelagO' en lille Vandring rundt
pua den gainle Kirkegaard og
^liindso lidl ved de leldslo (Iravo
°^^"Leniessnnlesti0 (iravmiel'Cr.Typi£,;k pQi- forrigc Aarbiuidro-
des Smag var, at man, naiar der

ddrtil, indhegnede Grav-
^toderne mod .Iernge],a?nider. Del

&om Rcgel sloble Ting. De
id&ie var Ircmslillct paa (lulea-
ysi Stoberier. Men mange af do

^enere er ira Grenaa Jernstoberi
Torvct, hvor Jornslober

•iiud&ien havde indrettet siig paa
•  at lave siaadanne.
bige indenfor Laageni laa Pro-

Laiirbergs Gravslod, der
_etop var omgivel af et s'aaclant
eiander, og som nied sin Mar-
I'OrpLade i Miuraii .og sin rige

Vedbendbekbo(iiiiiig dannede ct
Ltie'^ct malerisk Parti, som. miaiigo
mod Beklagclse liar siet forsvin-
de. Laiiirberg begravedes 1 lb5J.
Da Gravstedets Ejcr, Hoffologral
Frk. Jolie Laiirberg, dei' varDat-
tei' af Prokiiraloren, dode, og da
del' iiigeii var tii at bekoste del
vedligcholcit, blev dot for faa Aar
siden inddraget og &o!gt, og dot
namle Geliender afhsendedes.

Tiel derved finciieB: Kjrkegaar-
dens inieres;sanile:de Gram,®le.
Dot er en Slen, som ler rejStovier
KM. .\gGnt K0bmnnd Rasmm^
Mollcr. og siom stamnier fra iV
den li^e efier Kirkegaardens ImJ-
vielse, idet baade MdUer og H'n-
stnii ddde 1 1824.
Efter kvndlgos' Mening er sielve

Gravmomumentcl, af en
rodllg Sandstcn, im]dleiLid_ ad-
skilli^L Forklaringen liggei
Uae for Den Mollcrsike SUegt, dor
ejede Kobmandsgaarden paa Slo-
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K

Agent Rasit.us Mellers Giavmale.

i^gade, hvor niu Kobmaiid in
Nielsiem _Enc.-falgei- boi-, h,v,i,o
level hei i Bj'en i mannie \nr
og sielvfBlgdig hafi Gi-avslcd pea
Kirkegaai-den paa Torvct. Da
denne rai blev nedlagt og for eller
Siejiere vilde forsvindD helt liar
Rasni'iis Mollers Arvinger 'ladet
et gammelt Gra\an,EElie, miulinvis
over bans' Fader, Kobmaiid ^Uk\i^
M:0ller, I'lyilc on forsync mod nv
iMarniorplade og nyc Navne. Paa
deii Maadc or (iienrje siEerdelteg
sm'ukke R-epnaisenUuiL for Sliit-

ningenv af I/OOcimc blcvel bovarst.
Indskrificn. dor or lypisk for
den Tid, lyder saaledos:

Til Gravens snrevre Bollger
her overladt clet som kaii visne af

Agent Rasmus Moller
fod her i Grenaae 1764 d. 27. Sept.
dod sammesteds 1824 d. 8. Juni

OS

bans elskelige Hustru
Kirstino Meller fod Skifier

fod her i Grenaae 1776 d. 21. Dccbr.
dod sammesteds 1824 d. 7. Septbr.

7 Born vare Frugterne af dcres kierlige

i^gteskab.

Vi syncs vel, at mork er Dodens Nat,
Men saligt soves der i morke Hvile,
Og vel er Gravens Vei saa trang, saa

brat

men trindt cm den dog Haabets Stjer-
ner smile.

Til vcnsirc for Hovedindgan-
gen liggcr Pnslor Dantzcrs Grav
eled. Del cr samnieiisat af f u;l-

Si'amnKmkoldc (irav.s'.evlieir.
J^leiion cr vislDak I'ra lS7cS. da
I-aslor Dnnlzcr dndo.

Y'derst i Rtoklicn ligger By- og
tlcrredsfogcd Aagaard og Pixivst
r^'ugl begra^-et. Begg-es Gravm.ajler
ci' lypiske for den Tid. Del maa
oeklages, at dc niii er liefl over-
g'oet af Vedbcnd. Navnlig ei*
on Skain for Provst Fiigls, livis
■Icrnkors er den smukkesie Re-
prccscnlant for dem Slil, som fimdes paa Gi^enaa Kirkegaard. Dot
mbildes derfor efter et rekb^o
Fotografi, siom jeg liar taget, for
Aeilbendranken:,ie belt dtekkedie
Korset. Graven er fra 184d og
^teiien formcnllig fra samnieAar.

J'u&tilaraad Aagaard begravedbs

Grenaa Kirkegaard 13

i  18")2. Ilaii var ugift- Fxcculor lo-
^lanienli i Bciel slilivde el Legal
paa 100 luil. Ill Kirken. iniod
ai Kirkon a ed I incliold I Aagaard'S
^jravsicd pan 11)0 Aar. Saa vidl

Pastor Uanizers Qravsted.
io. liuskcr. bk-v Gravsleneii i^st
■0' lakneniliii'e Metlboigor-- >> ta Inincls. af <ta 50 Aan, i
ke Va^aard var Byens' ovcisteMvn liq^rcd og var ctet HI Borgc-

Amtsprovst Fugls Gravmaele. Byfoged Aagaards Oravmffile,
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Kancelliraad Tolslrups Uravsted

Aagaards og FugirCw^ j^'unde ituliji'iingc, og roi-slyrreii'O
o • (ranrfl<L Pi«nnrtFort^setler gn;ird& Prrcgman saa ad Lajna

Srfn- opnndieliji
ste lilbagev^rmde Begravelster
del er begmet med Sandisileiissl,0L'

p! j-- Fulcl-

.
Fasting, dcr var FiildunegUg

lios Herrcdsfoged' Angaardl d'ocl^e
i  1829. Hans Roman" or for-
lalt i Grenaa Rys Ilisloric (Side
159 og 201). Kancclliraad Tol-

,:r ,axam. jur F,il,i v^'''">P Sviger^omnen,
m®gtig FasUngs o" KanopliVn , ^'"handlor Mminiah, i 1835. Grnv-
Filldm,£egag XolslTOps, K^dSf' er sikberL begge indrel-
var oprradelig hSftet helt ' SOernc. Do falgcnde Biegra-
paa Kirkegaai-dimiuren. Ont doi- lilhorlie Dalidieinsimesl
Marmorpladen, der nu staar rS? kendte Gi'cnaaborgerei, bl. a. K0b-
paa en af Gravene, var nnhrnrTf • Rcintnghaiisien, der i noglo
Miurein. Det var dengan^'et af ni Kalholm, X,0jl-
mesl slemningsfulde o° idvlli^i/ Tolder Framdsien og Hav-
Sieder paa Kirkegaard^en Noarn Soi^nsiani, icr forliiengsit
Tid .efter at den norctoe- Kutll ^^waget og alter sblgt. Donmod
gaard&'afcleling (alts'aa R) var \■^- ,<^rdniu Kobmamd Sclic>uil>}''^^
get i (Bnug, blev dette StykkieMmr Tr^*" P'Ostniestor Schmidts ogog hel© Diget med stoi-e Bekost Briecndevinslbraendler J.
ninger og 'ubegribeligt Snajvorsfvn , Gravsteder, deii' alto er
nedbnudt og ersitaltet mieden H^ek i hesHandig, bevaret. Do
h\^orved Bagsiden forsVandt for r og vi trceffer atlier
heto Raskken af Gravsteder on v /^^'".g^l'^^ndere.
til KapeUet. Fdi'andrlngcni koste- tin til Kapeltol
de mere, oiid den derved ind- ^^^^konsiul, Kobmand Amdi
VLjndne R,8ekke nye Gravsteder h ~' Familiebegravietse Deogi dog ikke iioget Pi'iSeg af sin

Kebmand Johan Hansens
Gravmsle.

Ald^\ Gaar man Saa viderc mocV
trfeffcr man lige bag de'lieje

Lindetn-^er et inddragat Grav-
Mod, ,der bar lilliort Kobmand

N. Kniise, Broder til for-
"^fvnte Amdi C. Knuse. Paadclle

hcnsat Bycns gamle Granit-
Qbefont, sbm vel or omti^'ent GOO

^  gamniet. Desvmrre er dctto
^jviordigc Minde. dor nok er ctot

d&te Slykko, sbm findes i Byen,
'pi^ngt itu vod at slaa nde og
•®ie iiinderkastot Frositens Virk-

^"ger. Et itttQ Slykkc derfra llg-
cancl. phil. Pt H. Bendixerv

g Hiustru bcgi'avet. De ©jede i leb
'_eu,a2i^I^e „Gl. GEeslgivorgaaixl".{Jan dade i 1845, Enkera 1 1875.

gsiaa det var 1 lidligere Tid oni-
8^vet af igjt Jenngitter. dcr for fda
^var sliden fj-eniedes'. Tset vedl Ug-

irer Boghaneller F. C. Diiudy og
Kobmand Brokmann&' Gravsteder,
benge fra 1817, men med Monu-
mentcr af langt iwcre Dato.

Dermcd er vi kominet til Eh-
den af Kirkegaard As veslre og
nordrc Sidegangc. Del er mi\Tilig
del' at de mcsl kenciite af do
gamic Familier ligger begra\-et
Men naar man cr ypaa Hat mcci
dc riesle af do gamle Grenaaskeg-
icr saa Irxifer man ogsaa mange
andre Siedcr paa Kirkegaard A
man-d d Gravslcd. hvor man
suuul.<>ci- OS i sil slillc Siiul
(Icr en Tankc 111 bans ellci hen-
(les Livsroman, som ker bar iuii-
dol sil sidslc Hvilesied. De ll^to
■if dcm kail jo imidlertid ikkepaaregne dm kore Off^lligliedS

*mar deVfor ow paa Kirke
gaard' B og slandser wl «
enkelle spreclie Gra^'e. I
deleii iigg<ii' Borgen^pr^sientaint,Kobmaind I. C. Emborg begrav^t.
Det var altslaa den forste Begra-

t
KJOBM

VkWjlLl

Kebmand J. C. Emborgs Gravsten
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veisie p;ui dL'nne Afdcliiiy. I Hjor-
iicgriustedcl lige over (ov mod
NV. liggcr Niels Broges Enke.
Ilciides Mand' var Sou af en af
Gienaas mest aiisele Boi'gi're,
Kobmaiul og ellgerel BorgcrUans
Brogc. Niels Broge var sdv Skip
per og oinkom i 1828. iclet huns
Skib sank vcd Sjailiands Kysl mi
for Gillclejc. Enkeii heivsacr i fal-
lige Kaar og ovcrievode sin Mand
1 46 Aar. /Egtepnrrels Somicr e-
de to beromle Kobmiond Hans
Broge 1 Aarlmis og II. v. Brogc
1 Hamborg. Stenens IivIskrifL iV-
der:

Hemnder hviler
Ane Sophie Broge
k de Hemmer
fodt i Lyngby

d. 28. August 1787
dad 1 Grenaa

d. 23. Juni 1874

Efter 11 Aars ̂ gteskab
var hun i 46 Aar Enke efter

Kiebmand og Skipper
Niels Broge.

Hvil i Fred!
f

En Datler alf Niels Brogc vn-
gitt med Braiidkaptajn oAlLm
nor, Kobmand Slarck. Do lit®:
begiavet samniesleds ®

J/li 'jf "88®ndc Grav-sled ei Byensi mangeaarige gamlc
PohUbcIjent J. c. .I,bd ®
SIsegt jordet. Den sidst begravedc
heT er fculsl Daltcr, Jfr S-
grethe .Iiml, der i ei Par ilea®"-
skeaklre iiavdte Skole 1 Grenaa
og var en nalmindclig dskelig
Liererinde for Smaaborn.
Gaar man lige frem ad Midter-

gauigen, belt lud mod 0s't, tr^fer

■ai. r'H "-rC.jM.^?v~

I

Grenaa Kirkes aeldste
Dobefont.

eL tiiidicrligt
j)an Jnnlien,

fiiiiLi'es ein
KIrke-

Den ci' l)rag^
U'li-

man up ad DIgct
Grnvslcd. Xcdlagl ,
omti'ent rhuUliggciulc
Grav.slen I'ra den "gaiiiie
gaai'd pna T{)rvcl. Den er
fieniuk da demie slojlietiics:
ligvis er ogsaa de jorcliske Rcster,
^^'om hvilede nnder den, foid
Del er en o\eriordenllig sin'iik og
velbevarci Slen og or typisk^fo^'
sin Tid. Den er lagt over Ivob-
mancl Hans: ChrisiopherseniBrock
og HnsiiiLi, smm dode henlioldisvis
1786 og 87. og siom ejede den'
Hennhiigske Gaard. (Sc Grenaa
I^ys Historic Side 173). Dcres Ai*-
vjngei\ hvoraf flere lerccld (bl. a.
Hnuserne), da Kirkcgaarden sl0j-
Icdes:, havde cien Pictclsfoliels'e, at
de ikke vilde have diette ,aDrv£er-
dige Hindies'm,£erke siolgt og briigt
tn profanenende Brug, men Ibdl
(let fore benid. Indiskriften ly-
der:
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Her under hviler

Vekedle og Iloyforneinme
Hr. Hans Chrisiophcrsen Uroch,

soni hlev focU i Grcenane d. 22. Novhr.
Ao 1740.

Njiiede sig.selv og andre soin eii :er-
bg Borger eg god Ilandels Mand ituUil

sin Dod, der skeetle sainincsieds
d. 6. Oct. Ao 1786
og bans Hustriie

Vela:dle og Gud clskende
Madame Karen Jens-daiier Rhode,

som hlev fodt i Ebekoft d. 6. Martii
Ao 1737, i sit ganske Eorhold, gift og
"gift, var et smukt Eksempel [paa ?]
ansta^ndig ^iLrbaihed og borgerlig Dyd
(lode i Greenaae d. 15. Martii Ao 1787.
Geres Efterladie 4 uopdragne Dottre

egrtede billig deres tidlige Afgang.
dendes tvendeStedsonnerelskedehende
smn deres sande Moder og tilligeined

oitrene a;rer begges Stov soin Ihu-
kommelse vrcrdige Fora^ldre.
Levende ved disse Dodes Graver,

oin du, saa de og forhen vseret haver,
^sieled Muld ined Borgere i Tiiden,

en nu afsielede henlagt til Siden.
med din Aand til reene Aanders

Ah ,1tlen ved Jesu Tro kan vaere rolig,
^ftyged, at den og sin Ret der haver,

kand du glad besee de Dodes
MiH Graver,t Under Tiidens Kummer trostig
rp., smile

rav Sted, hvor Dit mulled Stov
y  skal hvile,
S' '^iJkomst dette og skal nydem orger Ret, selv aandelig sig fryde.

I cletle Gravsled er iieidHagt en
^Itcngcle Skeietciel'e fra

ciJ. 'niiderjordiske Begra\-el-
vp-i Hirkiegaarden pan Toir-b Soin. ved forslvclligie Liajllglie-

■ -

.  • • • . . • - .V

Kobtnand Hans Brochs Gravsten samt
Mf-numentet over de fra Kirkens

underjordlske Begravelser
henbragte Lig-

Til eL yiindei der-dor cr opg^>^^t• i'' ^

forneckm paa tni
geiide Inclskrift-

praed. 12,7.
Stovet maa konime til Jorden igien

crun det var for» .
O, AandTn-naa ko.me til Gud :g>en,

som gav den.

Job. 11,25.
Jeg er Opstandelsen og Livet;
hvo som troer paa mig,
cm han end doer,
skal han dog leve.

Krtasi
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Aften ved Kirkegaarden.

iiu. Den ertenfccTa'f'By^^^^^ Kirkegaard.
vrerende Organist, forge,^' 0,to."
Mens VI cr ved Kirkegaai-dicns

allei0stligsl© Dd, ktuxide dermaa-
d.e Y^re mednma til at me;^,e

fL-1 °i Ny.elx)rgsramilietegravdsie, der ligger uSe
op ad Kirkegaard C. Det er ?Ht
^Ulfuldt og fornemi Grav&l^d om-
give - af Jerngei,^ridar, hvor Ved'-

Granitplader," "tr
holdsKds Byfogden, hans Hmstm
og 2 B,0rn Det er fra 1863. Men
Nyeborg d^de t'OTst selv i
som en meget gamimiel Hand.

^'0- Han anbefal

nijtnge

1892

ban

o- Forsiag til

Som aKe W'
teiies'serede ved; reltiedes der lor
faa Aar siden et ret skarpl An-
8''eb paa den af Havcarkitel^®^
Tholle, der talte cm dennc Sag

et offentligl Mode, ^om
bekoste-Grenaa Menighedsraad -

ede en meget
baardlig^ndot Nedhliigning
sLor Del af de gamie AJleer, sum

med, n> hnrt ftvrnlcom mledlidia fiNBrnkom —

Efter denne
gang lager vi

^lygbge Getiriem-
Af&ked med den.

Kirkegaardens
Moderniseriiig. Heldigvis' havde
Menighedsraadct dog saa megen
sdnd Sans og Pietelsfolelsie over-
for den garni© Dei af Kirkegaar
den, at dot fandl en IMellemvej',
der bcvarcde Kirkegaard A, B og
C& Praeg, men dog glk ind paa
adskillige Reformer. Der vedtoges
on Udtynding a'f do for tset sitaa-
onde Allcer og navnlig en kraf"

og liltr^engt Rel'ormering af
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sel ve Gra v s ledernes V iidei'be-'
voksning. Og der skcle riiiKll om-
krliig eii R:ekke smaa heiisigts-
niiesslgc lAn'a ml ringer, der lil-
^animen hidrog lil at forskonne
Kirkegaarden. "Men navnlig maa
del paaskimnes. al Menighe<.lsraa-
det N-edleg at bevare Kaslanie-

Ret lider nu mod Aften,
og Dagen er forbi,
Orn lidt vil Klokken ringe,
Og Laagen lukkes i.
Jeg gaar, som jeg liar gaaet
Saa lit paa dette Sted,
Og drominer i din Stilhed
Og glaedes ved din Fred.

Do kffire, gamle Have
Midt niellem Land og By,
Med vedbendklsedte Grave,
1 gamle Mures Ly,
Med skyggefulcle Gange,
Med Lind og Birk og Ron
Sevar dit Prajg, din Stemning,

er mit Haab, min Bon!

1 dine Tracers Susen
Rer bor en sod Musik,
et som om Lovel hvisker

Mund og Mivle fik.
lytter til din Hvisken,

Rer strommer i mig ind
Og fylder mine Tanker
oni lette Drommespind.

aiUxMi iiul mod Syit, siom ^
Tliolle vildc have hielt vsek. D«r
vilde formcnlli^ ogsaa i ^en
have ix^jsL sag en bai^ettiget Har-
inc. h\is detle var sket.

0<r lad mig saa ShiHe deTin©
Ovcrsigt mod en lille .Ubensto-
ning fra deii gamle Kirkegaaixi.

Og gamle, svundne Slsegter
I Cravens dybe Gem,
Hvis Navne spinkelt trader
paa Marmortavler frem,
Dem ser jeg for mit 0je,
Som da de gik paa Jord
Og stred og led og elsked
Og satte deres Spor.

Og mine Tanker drager
Som Fugle smaa paa Trjek
Til Timen, der vil komme,
Da ogsaa jeg skal vak,
Naar Livets muntre Fserden
Og al dets Stra;b og Stnd
Engang for mig bar Ende,
Og jeg skal bringes hid.

Da onsker jeg at hvile
Paa denne stille Plet,
Hvor Vedbend bar t-l Muren
Sig Ineftet, gron og tset.
Hvor Vinden ta'r i Lovet,
Som giver Graven hx,
Der skal min Aske hvile
I Skyggen af et Trse.

Carl Sveostrnp.
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De lokale Revyer

S'Oni' d^t visliiiolv' i over eiet
AarhiuncU^ede har v,?eret S.kik i
det ganske Land: al s'i>ille DileL-
tantkomiodic, saaletles' ogsaa hfcr
1 Lronaa. De skifleiule siefekako
iige Forcjiinger IVai- dvrket Kawv
sien 111' lige uov Gladici foi- de
agerende og jlor Tdskueme.

g aetop d^n Omst^einkiigh'etd,

k^dte fra det dagligo LiV, der for
s^^a T opt'raadlc paa de
efren gav del h'ele en
dm n det giver dot
tir»P?" ' °S fik TikfcLic?ne
ian« - over med ii'umlgaae-V Mangier i Tcknik og Opte-
At ̂ oinla le I^ lle I ta n t koiii e d renio

ner i Byen somf irelLed, ellierblot
&om de ibrmede siig i den ,?eldrc
J-id, ellcr at n,ncvnc de Slykkcr,
soni' spllilctlos, og do oplnxdondei
i ersonor I'igger ganske -iidon for
nservcorende Artikelis Hamliner.
rier skal kiin forleelles om] do

lokale ReVyer og de Lo^
^  samit anferosi enDel af dem.

M  at Di-lettantkomiedienne alUd h'ar Waft
ot stort og taknemimlellgt Pnbli-
kum', saa ̂ aaldeti* dette da i mdindst

de lokalfe Revyer, hVor m'an saa dejligt

ga.r

Lejl'iglied lit at kigge ind ad
,.vorcs egne Vindver" og til
li'ore Nal;)ocrneis og Gcnbocrnic's
sinaa I-iid.sigluHlar bl'iva tVcnvdra-
gct paa liiiiiniorlslisk VIs'.
De forste lokale Yiser, som'

blev suiigol lier i Grcnaa,
vistnok lilbage til Midten
80"erne. Og de fi^iimkom 'under
den Form-, al de var higt i
den paa en Figur, sonH kald es
„Syl '. Man var aidklx-dt som on
vandrende Skomagersvend
Randsel paa Ryggeii, UiS'Ol i Roj
og med en forsVarlig Knortekcep
Ilaanden, cni ziinflig Svmd. t
ikke var fri i'oi* at h'ave ,,1'ag o
lidt HI Fiaslcen".

I'iguren slamniei' faa et Slcu
spil, dcr var nieget yndet 1 von
RedslofoneldrCiS Tkl og ^
,J.nm'pacivagal)iindus" eiler .,i o
del paa Landievejen". Der ojp-
Irxcder. soiiT NaVnel rober. n'<^
„vaga])onderendo Stoddei'^' - b
Tallet, iiemilig Syl, dor or
seiide Sikoniiagensivendt, Naal ui
SkraeddiersVcnd og Hovl, dei' va
Snedkersv'end. De lavor cm
miunlre Ldjer og fi'einssetier
Del mi0i"ie og inindre alvorlig'C' Ro-
tragtninger. ^

Sylskikkelsen vandt sttor
dest li'er i pnemala. I en lamg
rselcke optraadte h'an ved Haiatnd-

j

vierkerrorcniiufcns FaslclavHsly-
sler. Og sU'dligc I'orraliei'e skivv
lokale Vjser. soin Syl foredrog
for cl lakiU'iniiieligl lylleiulo Pul)-
likum.

Fflcr hvad jeg har kunncl faa
oplysl, var at'dodc Braiidinspek-
tor Ferdinand RasiiTussen den
forsle Sylfreins'liller her iGrcnair
Del iinr vterct onikidng ved 1885.
Sencre oplraadlc Kohmand

Hcnrik Qvjst og BoglVan<lier
ba'iisl)oll. hcgge diss'c dog kan
nogl'c fan Gangc.
Oinkring ved 1890 kom Frcm-

slillingcin i IlimKlernc paaMaicr-
iiiester Chr. Zebilz. llan vai' har-
nerodt i Grcnaa og havde deni-
gang Forrctning hci'. Han flvl-
tedc scnerc l^orl og boi' nn 1
Oden.sc. Mod ZcIjHz h'avale man
Iriifrcl den retlc Maiifl til dci^
Follc. Hans lille. nnndc. ryldigc
^kikkelsc. mors'omme Facon og
Mincspil og komiskc Belonimg
yakle al'tid slor LiiIk'I. Og sont
'bek-sLrorfaller ~ og samlidig
^0111 Insipuklior og Hcgissor
Var haxisboil et virkcligt Talent

vistnok saa iihelingct dcm, dei"
freni'l'or nogcn aniden Iver i Bycn

forinaaet at forme en lang
R'Ckke vj'ikclig vitligC' lokale Vi-
^cr og tilnnc'd kom|)onej^e en
taalelig, iiiio Raimne omkring
Here af donr.
lb Ch!r. Vajicnr FaiisboU var

jodt paa Noi-agcrgaiard ved IIo-
3. Januar 1857. KFler at li'ave

Fcrt Bogli'andelcii i Vcjle og haft
orskclljge A[cdh'ia3lpc.ri)!adser var
ban iVa 1. Siciptem'beir 1882 Besty-

af Enketru Lunds Boghandel'
' Orcnaa. Da Frii Lund dodc i
1898, oveirlog Wan seh" Boglnuido

len og nyilede den snarl el'ler op
paa Slorogade. Del er niiw.erende
Boghandler Ilcllemnnn Nielsens
Forrctning. h'ausboll var Peber-
sveiul. iiullil ban. paa sine gainle
Dage. efler al ban var lileveii
selvsliendig Boghandler. gil'lede
sig nicd sin Kiisinc. Fni Anna
Briuin. De dodc l)C:gge faa Aar
cfler.

Malermest^r Chr. Zebitz.

Fa'usboll var egeiiLlig pcrsonlig
af cl lidt VanskeJigt Tcinpera-
lu'cnt. Han var Indsk og salirisk
og liavde on skar|i range. Vist
nok sl'od dbt nogct i Forlaimdelse
lived al ban bavde el lidt skr[)l)e-
ligt ilelbred. Jlcin ban bavde alt-
saa nogcl af del Giislav ^^'i'eldslke
Gliinl i Djcl over for sine Rys-
borns P'udsighcder og Skavankei'.
Og ban forslod al forme sine
Vcrs paa eii saa fiks Maade, at de
taaler al Iveses, selv aiden del
inliegligo PI'u-'^- ^om Foredrag og
M'uslk cr. Del er — snin Ivekemdt
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— ni(?rc, '111(1 mail kaii( sige om
mil iiif e ar N u Li tlciis R cvyylsw,
sci\" oni cle er skrcvci at' slosmc
Aaiuler eml FimslioU.
..Syls lokale Bt.'lra«flningcr'" o])-

r<M'l(.'s al'lsaa som iiegcl I'aislc-
lav'iis Mandag ATleii i Ilaandv.'ter-
kcirroiviiingcin, Og da Fauslmll
miierkcde, at lian havde 'I\ilcnt
paa del Omi-audc. og al Visenie

mk

Boghandler Fausbell.

Fan om'-viiiiH 1&93 fonuleii SylMsen al
; ; Revyer medllenc Personcr og
ganske lynd Ramtne (if Samnien-
knytiiMig ai Viscme.
I 1S93 havde Haaiid'vserkerfor-

cmngcpj faaet 2 nye, iiinge , Bah
msiK'kidiVi-- \v(l Sidcn af dcm no-

ieldrc Skoiiiagcr Kaisei-. Del
var lonxEevnle Maler Zehilz or.

hl'f Jacobsen. Og do
o  90 erne dc fasle Persoiier i

inrm i Revyer. Die bav'deljeggegxidu S.angsLemtoeir lOg ivdryMle

hinanden godt. I DanviTollen oii-
Iraadlc Frk. Alexandra .leiiseiy

inangeaarig Ilu.sijrslyivriiidc lios'
Rcdakler FaM-eh. sencic gifl iwxl
al'dode Lod.s Andersen ved Ilav-

nen. UnvkriPjg dem var tlei' saa
I'orskcl'ligc^ skittcnde KrieRer siaiii
Bl'lkkciiislager ^rorlcnseiv. den
nngc DiTjcr .Torgeiism o. fl.

FaiisV.oll iiulsliiderede allid sclv
lidle Foreslillingcn og alle Vjsiern/e
mod de agercndL'. Tealerscoiiee'
var i Bcgyndelsen ,,Skaivd'ina-
vieiv's. senerc. da Ilaaivdvierkcr-

t'orcningciv riyllcde lil ,,DagniarS
Idcv del den lille Seeine d(^'r. Dcni
var ikke lilslnekkelig sloi'; naai*
der \'ar ilere Pcrsoner. og Faiis-
IkjH sagde. al med dis'se (laarlige
Piadsrorhald vikle han ikke iiVerc
skriv'e Revyer. Aliisikdircklo'r Pe^
lerseii var in lorliv.elTciig Repeli-
lor og Ledsager 111 Sangdno.
kd al' Aarcme liavdc' Syl' ikke

fnael sin Vise ixcrl saa godt sioini
onskeligt. og SnlTIoveii ni'aallo
li.iad'pe ved krariigl mod. Na;sie
dar .slod der paa Programmed
-NB; I Aar bar Syl' Riaict l^crt
Verg0nc".
Bcr skal' nii anforcs eiiv Del

af do I'akale Viser, somi var lagl
i ^Iimdein paa dc forskolilige Per-
soiier. men mnvnlig iiea Zebil^!
sonv var I-'oid'allereiis: K.adiL'bai'ir
Des'iiden viodrojes noglo orieiiTle-
ronde BemEcrkiiinger for hVoni
der ikke hiusker Beglvonhediei'iie.
Raininein ndeii om, dor soin sagt
var ganske lynd, bar iiigen Be-
lydiiing.
I April 1893 liavde Mcinichos

Fnke, hVis Mand i nianige Aar
I I'a v do b-esorgic t B yen s' N a IreniO-
valioii i prival Fiitrepriac, sOgt

Byraadcl oiii Ihiercl herjiaa. men
Piael el .Vfslag. Byraadcl onskede
nenilig al fan Xalrenovalionen lil
al overgaa lit Koimniinens Be-
^o^geIse. Dg 28. Jiini 1893 slad-
hesIede JusIil.sminisIerieI el Re-
giil'aliv dGsangaaende. Slraks elder
hiev der anlagel e:i lokal ,.Fn/lre-
preiior" lil Foi-elagendcl.
Nicslo Aar oplraadle i Revyen

en saadan loknJ .,BeslillmgJ'mand"
lived Lygle 1 Ilaaiuleii og ovrigt
liiiiorende L'dslyr. ViLliglieden i
lians Vise Ijcslod navnlig deri. al
del kritninelle Drd i Slulningcn
af i'jcrde Linie ikke bbv sungel
direkle, men kiin geimem Rimel
nveldle sig af sig selv for Tilho-
rerne.

t)en kommunale »Embeds-
inand«.

^'el : Den fotste Skaal jeg ^ivet
./Eglestaniien —

Hvad jeg er, De onsker at eifaie.
^aa, lad gaa, jeg skal Dem det forklare
straks jeg viste mig, jeg troede, atman
ande se, at jeg var G;enaa •

•ra la la la la la la
aye hejt betroede Embedsmand.

Aner De, hvor hojt i Rangen jeg er?
rangerer med en Skorstensfejer,

ag niena han og bans ved Brod er glade,
®ret jeg omkrlng med Choko-

la da da da da da da
V okoladebrune Heste for.

besoger Pisest, Borgmester, Kruse,
°it sagt alle Byens bedre Huse,
®gerne Recepter gi'r paa Filler,

®ae jeg se, hvad Folk be-

K u 1® 1® lae over — oiie eller Opium.

Ad Kontrol kan min Forielnmg blaese,

hvtm vil stikke vel i den sin Naese.

Folk mig und<rtiden for at spotte
finder paa at kalde Kammer

ira la la la la la U

Kammerhene, da jeg Nogler bajp.

Naar om Nalien efiet 12 De borer

V. gn paa Oaden, er det mig, der korer.
Folk de siger, de kom slemt i Svaeiten,
naar af min Befoidring de fik

tra la la la la la la

blot det alleim'ndste Glimt at se.

Bogblnder Carl Jacobsen.

Fra «aniinel' litl bavd'e del jo
vOTct Skik, at dc.1 jicvnere Piib-
likiuii i Grenaa lavede NytLOTS-
lojcr paa Gaderne. Men el Aa,
liavdo o^saa ..den finere PorUon
dcllaget flilligl den, og do.r van-
kcda adskiliige Miilkter.

>;i3r Opsi^l vakle del, al nogte
Pcnsoner eiedogsaa h'avdo stebl
ot slort Skill, sorai MamifakUir-
iraiidter Lindbcrg liavdo shiaonde
iidc ved Eiisleybakken, md Id
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Bym. Ved neeste Faslolavii lad
on Vise saaledes;

Nytaarslejerne,
Fra Arildi.Tid vj har haft Skik den

stdsie Nat i Aaret,
at paa Gaderne vi slog Gaekken los.
Pistoler at vi fyrede, men ingen dog vi

saaied',
VI kun varmede Vagterne, som fros,
i: Og Lindbergs Skilt vi hented' hjem,

for det var jo en Skam,
om en Fyvekn^gt var stukket af med

ham. :|

I gamle Dage var det kun de fattige alene
men nu gaar de tige ogsaa med.
Man siget dog, at dei ei ogsaa Skum-

leie, 8om mene,
at det ej passe kan til Lejlighed og

1. Men det er Politiets Fejl, thi de for-
•  •_! stod ej, atV blot onsked- dem en god, lolig Nat :]
De rige kan betale Mulkt, det kan vi

II andre ikke,Mulkten erjo saerlig hoj i Aar
Men jeg hat hort lor ganske vist. at

det skal deii ligge,
at den i oinvendt Forhold til Svine-
, ^ . pmen ataar.|: Og da nu netop Svinene er faldne

II , i Aar,Mulkten for Balancens Skyld stiaks 1
Vejret gaar. :|

Men de, som Mulkter faar, som de
8let ikke kan bttale,

de skal pultes i det sorte Hul
Og Boden konverteres kan til Rig paa

deres Hale,
saa den bijver om og sort som Kul
1: Men Damerne - bevares vel, man

Hensyn ta'r til dem,
naar de skal ha* Ris, maa Fru Koppel

frera. .1

Donne Vise I'ik for Reslem ■el
iragikomjsk Efloi-S'pil. Arreslioi-
varer P. K.jppel. der var iiningc-
aarigl Pcslyrel^esm-edlmi ogKas^
sorer i (ironaa llaand\';ierkic(i"'Fjr-
oninjf, var selivrolgeliff Uls'tede N-iecl
I-'asLcravnsfe.slcn. da Vison IjIov
siingel. Ilaii niioredc sig over don
I'igosoiiv alle de andire Tiliibrei-'e,
idel selvrolgclig alle vidsle, at do
to sidslc Linier var Tid PVvnUesi
og indsal s'onii on Villigli'ed'.

Men seiiere blev luni vred ovei*
diss'C Tdnier og rorl'anglci at de
skuldc slryges'. tla Revyen den
paaroigomle Soiidag skiiltle geiv
Uiges for Medleimnnerne nvod Fa-
niiiier. Da delle ikke skde. iiid-
mcldle Ko]>p-eI sig siraks at'
naandvjerkorroreniinjgcn og necl-
lagde allsaa dcrni'cd siit llverv
soiu Kasise^rcr.

Fn AaiTa;.klco cflcr, tia Sagcn
var glomt, og da Kasseron>^^'^®'^
cfler Bl'ociis Dod alter blev Ich
dig. iiidineklle Koppel sig igen,
sogle og rik alter siin gam'l'e Posi.

En Vise onr Gcrrird Ki""© freni-
koim i Faslel'av'ns'revyen 1890 cl-
^er „i\lGdet i B-onzon Sikov".

Den gjorde stor Lykko og
liavde sin Oprindel'se i, at Borg-
nuesier RoUiie. kort cRer at han

iudntevnt lit Hcri-edsfoged og
Pol'itimester h'er, niiiilkiei'CdoKro-
cjer Bjorn i (lerriM for 0\'eiF
trtedclse af Foror*diniiigeini ang-
Krohokl. I ©t af Vcrsene forekom!
A endingeiu om'. at .,vi itekl're vildog rniindios, vi ciigansg liar haft
en Bjoni"', hVis Mor&'oin'hed jo
forhojedes ved' Tvetydigheden i
Ordet da Kroejei-eo aK-
saa^ netop selv h'ed saadW.

F.lloirs or at bcumrcj'ke, at Hoi-

gcr Drnclimainn og Foidatleren
Carl Moller den foi*€gaaende Som-
iiici* iiavUe boot i Soninieriiensio-
nat paa Kroen — at Godsforvalte-
i"rin havde forbiidt Fici-dsiol i Sko-
von uden foriul iiwlhonLct Tiila-
delse, fordi Piiblikiim dengang
soni ilc.svanax' lildels endnn,
manglede den relle Skovkultur.
•saint — at Iloiisone vriinlede i
Kroiiavon og uiKlcrlideni gjorde
Be.sog jiaa Bordene.

A iscn om Gcrrikl Kro lod:

Gerrild Kro.
Til Gerrild Kro vi kore
saa tit i Regn og Plore;
den Kro paa Mode er
blandt Kunstnere isaer.
Man faar lidt varmt i Maven,
hos Hensene i Haven,
gaar Tur i Benzon Skov,
naar man har bedt om Lev.

Hov:
h Gerrild Kro, du huset kun Noblesser.

"sk Carl Moller, Drachmann og
p  . Niecer.

trild Kro, du bli't vist snart beromti
Skade, at man si'r, du alt til Un-

dergang er domt. :|

paastaar, at din Handel
er ikke lovlig Vandel,
men selv i saa Fald maa

u snart ha' Haivd derpaa.
laa du glemt af Loven
lunt i Lae bag Skoven

vinked' frank og fri,
nu er det forbi,

1* Q . ■Dfiriild Kro, skont svaeit jeg holder
Gerrild ir .
Gerrild Rmhe vilde ta' dig",halv/ P®® lovlos Qiund du staar,s i Mulkt, pas paa, at snait ej

hundrede du faar. :j

Hvot ofte har vi ikke
sogt Ly og Mad og Diikke
detinde i din Sal,
saa muggen og saa aval,
tf! Toner let bevinget
i Dansen Tosen svinger,
koit sagt, holdt Skovtur, naar
mod Ruden Regnen alaar.

Gaar
|: Gerrild Kro af MInde hos de unge,
Gerrild Kro, din Piis vi seldre sjunge,
Gerrild Kro, naar du bli'r glemt af

Born,

vi {fildre vil dog mindes, vi engang bar
halt en Bjoin. :|

Lad OS af Sted da drage
i Kroen Vinen smage
med Bjorneskinker, jo,
og Lsngkaal til, min Tro.

(vendt mod Publikum):
Men se, hvem er de maoge.
jeg bliver ganske bange,
for taenk, cm de har hort
den Tale, vi hat fort.

Rort,

[: Det et sandt, fra Autor skal jeg bede,
var vi grove, bliv ej derfor viede,
I forstaar, det hele var kun Spog.
Hva'be'hai', jeg syn's bestemt, at der

var en, der sa', du loj. :|

I  1893 opsknajnilc^i Grcnaa B3;
ci'Lor cii omliH^iit 50-aarigpcriodo-^ af m "Hege't bclydck^
Brand. Dei var Lormlzon« Sm-
storcri l>.a Nylorv, soni 9. Ok-
tober om MorgGiicn Kl. o i LO
hel ai- en Timies Tid UnlAtendigort.Trecle:s nf Uden. Brnnden Var
opslaaet paa LofWl, vjstnok i
nogte Spaaner, og slanitaede ii-
nrclif^vis fi'a Skorsleiien.

Gnisleme ftej oVer Berte sw^
Have over lil' ct Sknr i Ivnb-
mand Kilnses Gaiu-d og anta;;rKUe
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(lelle. mien BrandVmsenct slnk-
kcclc! h'lu'ligt IMcn cler. Vcndinf-
gen i ct ar Ycrsenc oin, at tic-
mange Redningsniscnd i dcres
Virkeli-ang kun havdo ladet eoiu
Imstem't af PoUerne Iilive staacn-
d'c i det br.pcndende llus, referc-
rede sig til de virlrclige ForiiioUl.
Heir er nogle af Yei-senc:

Savskeereriets Brand.
Mtl.: Nu bkal du faa din varme Mad.
Det var en raedsom Ildebrand,
der haerged' os i Fjor,
og alt vort meget gode Vand
det nytted' ikke Sdoi.
Man Savspaan ikke legned',
for llden dog man blegned',
da den mod Htmlen tegned'
sit lede Flammeskajr.
Det var Loienizeis Saveii,
der led en Smule Havati,*
det faldt aom Tenden i Staver ihi
det biandte Rub og Stub.

Og Spiojteme de medte snart,
de boede tat derved,
og en al dem blev i en Fart
til Kru«e skikket ned.
Hans 0stre Ende brandte,
men da saa Sprojten sendte
sin Straale m(d den, endte
den Brand f:>r tidligt. ihi:
bkuret var daailigt konsetvei'r,
temmelig godt dog assutei'i.
Kruse af Haime vat ra^r k.enet't,
da ban bane, det ej var brjendt.
Og tank, Lorenizena Stuehus
blev giusomt odelagt,
det nasr var sunket belt 1 Gius
skont ej ved Ildens Magt.
De biave Rednintjssvende
af f'lygt for, det sku' bramde,
satt' alt paa anden Ende

og smed dtt i Haven ud.

Der var et gammelt Siueur,

Kakkelovn og et Komfur,
Giyder og Potter, dog en beatemt
derat man havde glemf.

Voit Brandkofps gjoide stot sin Pl'gb
ej Sprojten bort blev sendt,
for alt, hvad der var bircndeligt,
11 Grunden ned var brxndt.

Et lille Uheld ha^ndie,
en Spiojteslange braendte,
dog Spiojten ej den tsendte,
saa den htr vi i Behold.

Og skal det ske en anden Gang,
at der skal bh' for Sprojten Trang,
da skal under vild Beg^-jstringssang
den ,^1* en Straale laiig-

IMcbraiulcn hos L-orciilzcn
gav for UcsLcii Anlctlmng til cn
al dc most .jOprivcndc * ICpiscd-cr
i Grenaa Byraads Ilislorio.
Som .ocldrc Grcnaaboi'gcre ii'ti-

skcr, var Nylorv dongaiig k'lnn
h'alvt saa slort .s;om' iiii, iclet Siav-
skecrcriet, Loi'cnizens Privalbolig
og 2 smaa BcbocilscsJibse laa
don Gr'und, sonv tin udgo-r Toi*A^ols
vesUige Ilalvdel. KorL ofler Bran
don var d'or cL Flci-lal indriiKfor
Byraadet, som ons'kodc at kobc
Brandtomlon, l;mggo d'oin og tlo
ov'rige Sm'aagriiiKlo til Nylorv,
der dongaiig allsaa var lurgol
sm'alt og al" ot gaiiskc ,.laindligL"
Hdsecind-e^ og saa plan-erc og nila-
kadamiisero h'ele Torviet.
Lorcntzeii og dc ovrige Ej'C'i''0

skuldc saa haVc en vis' Erslait-
ning i picingic, Lorenlzon GOO Kr.,
Enkeilrii Tolbo 800 Kr. og Smiod
niomsen 500 Kr. DciSLidcn var
dot iinidieirforslaaet, at Lici-osnii^on"
skliilde h'avc anvist cn amclcn
%ggegrtmd imjoUem „Bag Bym"

9

Scenebillede Sra Fastelavosre^yen I896eller uModei 5 Benzon Skov«.
Personerne fra venstre: Sadelmager Greve, Zebilz, J. Petersen, Frk. A Jensen,

Bogbinder Jacobsen, Tornee (Suffler), Frlis Mikkelsen (Alt mulig-Mand;.

og Gronlandsslkin, lige Yest for
del niiivai,re!ndie MissionisiViis'.
Ved ByraadsmiodcL den 5. No-

J^Jiib-cr 1895 s 11 llcdc 11 o Iclcj or
yniKlscii, Siciiiiatoren. siomi Folice-

^dligiiicicicin kaMle hami, Forslag
m"'', dissio Bdiuli bcviigcdcis: 6
l-edleimiiiier slemlc for, nomlig A.
ilde, Reidakl-oir F^mrch, Johs. Joi-

genscin, p. Mikkeliseni, Kaintor Pe-
01 son og Knuidscii selv. Imlod
_ eniie, 4 AletUiemm-cr: BorgmrstCi*
Olive, Moffniciyor, Neo.ss ogSl-ag-
P Krogh,

,  "^^^'ogcL var nl!si;a vedtngel til
,  orlrydcl'se for do 1 Mod-

koninier El-

Kniiulsion Iiavde i For-
gEmvt at indforc, at Lo-

izen forudcn Pengebetebet

cksndeii i Ersliiliiiog slcuMo ll'a^»e
on ander^ Byggcgrund. D^onwe
scJ'vfobmligo Beslrmmcls? vi dc de
6 saa Ikive indfort. og Kicrch sUk
Icdc Forslag om' cn Pilfojclse^i
clot oprimlcligc Forslag, s.g endo
dorlil -Mou Borginipslci- HoUiie
neorlode pare at sadlc dbtte under
Afstcnmii)"- — Ataii"clelig Be%£e-
ihr Saa" rejsle FiercK sig, og
under Forintiudciys vcdlmMcrata
Hinrelii mod KlokUrn. ludialle Iian;
D1 del .sor od lit, at Byraadet, .Ulituercs, Ml jog

si:;:! de Ite-e, yor ha« JjW
samuiem mcil mig, at vi foiladc

^^ot'somi cfter en Suor rejsle do
6 si« og foi-tod „
eS Sag, dea- i de saidme Dage
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bcvsegede Suidemc. var. al Magi-
stralen, d. v. s. Byl'ogcd Rolhe, Ul
Rnibedet som kgf. Vcjer og ilaa-
ler havdc indslillel Kccmlner
Knise. miedms h<;I'e Ryrnadcl
lOnskcd'e gaml'C Skrreddei' Lyngl)y.
del* Slid sni'aaL i dc-t^ og Ivvciii
Byen var en Tak skylrlig I'or lians
mangeaarigo Arhajdc i del ofi'ieinl-
liges Tjenesle. Under Sageiis Be-
handling havde navalig Kaiitor
1 elersen og BargmicslcT'eii vcks-
lel m^eget skarpe Rej)likkicr. Se-
nerc kom dot saa Ui- cL korlirr
og Lyngby bl'ev Vcjer og Maaler"
hiikeHlieclcnie i Sagoi^ vildie d^et
fore for vkll at gengivc lier,
1 ii£eale Aars Revy var der 2

Mser dcrom. Den coe vai* ivvi
saiibiie Mclodi soni Ilciiricfues'
^Icngang saa kmdic KolKnidivnei*-
Mse og hcgvndlc nied do samnie
Uid soni' denno. Den andcn var
paa en aixlmvi more kendl Mel-odi

KrageUad^"^'

Hil dig, du brave Borger.
Mel.: I Lille Kongens Gade.

Hil dig, du brave Borger,
du gaeve Son af Grenaa By,
aaja, aaja, aaia og sing sali'a.
Din Havn bar voldt dig Sorger
dit Byraad nasten Verdensry,
aaja, aaja, aaja og sing salia.
Men naar del kneb, du sagde aelv,

hvor Skabet skulde staa,
som den Gang Neess haii laa
og spekulercd' paa
at bygge dig et GasvEerk, Be detfik

du BNaeset" a',
hvorfot sku' din oplyste By vel

Gasvaeik ha'?

Da man cm Vej'ren sksendtes,
og Degnen blev til Do: en vlst,
aaja
da Ben for Nytorv spsendtes,
og Blomberg ban blev Journalist,
aaja
da kneb det, men det klared' sig^

og nu det BRoiheri"
aldeles er fotbi,
paa Lyngby blev Foilig.
Selv Kantoren saa gladelig nu til

Hr. Roihe set

og biuger ingen uforakammet
Tone mer.

Du bar jo en Plantage,
den er saa lun og byggellgi
aaja
mod Venstrefolks Menage
den skaermet bli'r betryggelig.
aaja
Nu planter Knudsen Tracer, men

gi'r forst de gamie Knaek,
baa lydder rent dem vaek
og laver Gennemtraek.

Men skidt, om ogsaa hele P'at-de-
menagen slaas ihjel,

vor Kaerligbed Senalot'n bar
alligevel.

Nytorvsvisen.
Hojt paa en Gren vort Byraad sad,
Sem sela dem bam ba sela du sela dem>
fra Modet fulgtes alle glad
ad.

Saa kom en haesllg lldebrand,
Sem sela dem —
som gjorde, at ej enes man
kan.

Nytorv udvides eller ej,
Sem sela dem —
det Sporgsmaal frera nu traeogte sig
Vej.

t

4

Nogle var for og andie mod,
Sem sela dem —

Mod Sagen Krogh sit Hjerteblod
led.

Fleitallet sluttpd' sig til Fserch,
Sem sela dem —

Enigbed, ved D , got et Vseik
staiik.

Stor Obstiuktion bat Sagen voldf,
Sem sela dem —

Seks jollcd' a', men Krog sig stolt
holdt.

Valen var bans, men Slaget tabf,
Sem sela dem —
til Kiog(h)vej er vort Byraad knapt
skabt.

gam'mcl Titl iiavclc Allnbot
h'a Uillcgadcs og Slorcgadcs Ri'ii-
drsleiio viorcl gcnmom' on Cirol'l.
som glk goimcm Amlrcgel ncd 111
Aacn. i)eii [lalgLo iiojaglig den
idiiic. soiiv cir angivcl af den mi-
ViEorondc ..Rogcallo", livis Tr:o-
Y^kkc jiist or piaiilol ved .,Mnd-
deii*g]'0fi,en'<y Sidoi*. Da Groflen i
JO orue l)lov aidlori-cl og ersLallel
lu-cd cn Kloak. oiilraadtc i Re-
^'yeii ,,Koiioni. fra ^['udderg^oflc^••
"g sang eii Vise.

Konen fra Muddergreften.
maa fra Eventyret vide,

ieo^? * Muddergroften bor,
enhv aldeles ikke lide

som ikke paa mig tror.
Isdt Kobenhavnerinde,

|. ^®d forste Gjekast saa.
tt Fodested maatle forlsengst ior-

det V svinde,den dejiige Rosenaa. :]

Mb tnlsled min Mand desvjerre,° ®n vat kon, men gru'lig dorsk.

altid jeg maatte nu selv vaere Herre,
lOE ban var It' saa dum som en Torsk.

Da de saa dskked' Rosenaaen,

vilde ban ot for Muien fri,
j: men ban kloved' derpaa sin Pande,
nu er jcg alter et godt Parti. :i

Endolig skal mifoi'C-s noglc en-
kelie af ,,Syl-'versene. Da Zchitz
forstc Gang liavdc Rollcn, allsaa
i  Shiliiingoii af 80'cmc, lod det
forsle Vcirs saaledes:

Mel: Sikken voldsom Ttaengsel
eg Alarm.

Gamle Syl er endnu ej krepei't,
nej, den Tro. den er sku rent forkert.
Ej saa hast'g bliver man kaput,
thi solid det er den gamle Sut.
Folk de siger nok, at jeg bar Pip.
for paa „La:rken" ej jeg kan gi' Slip,
men de kan da tto, jeg nok bar set,
|: hvad der i det sidste Aar er sket. :|

Ell Damie 1 Gmiaa havde ved
fkro godc Borgeres fxelles; Hj^lp
faact Tviliiiigcir. Deroin' lied dci.
Alt skal laves nu i FacUesskab,
det gi'r storsie Fotdel, mindsle Tab.
Bondekonen er for Malken fii,
den gaar nu til Andelsmejen.
Nogle driver det jo til saagar,
at de ogsaa Andelskoner bar,
andre, sikke' naer'gt Rak del er,
]: fabiiketet Born paa Aktiet. :|

T  Viik'diiing iif, lit Jlcinichcs
Enke havde mislct Reuovatwn®
og dei-ter tovd® oplf
Vn>,lel sin LDS'sieplads nde \ed
Rondei-s Landevej, lict
Anteg. loil et Par Lamer i el at
Versaiie:

I Plantagen kan man

Madam Meiniche har kas.et Graven til.
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Baneuret vil ej mere os 'otskriekke,
ihi med Kirkeuret smuU det folges vil.
Matken bugne skal som i de gode Dage,
over Smor- og Kornpria skal man

ikke klage-
Med Agrareine vi slutter Venskab alter,
vi vil ogsaa vaere fii for Skaiter.

Revyerne varedc som Reir-cl en
Um'eslid. Do var alLsaa ikke Lil-
slrcckkeliigo til alano at 'udiyido
cn Aflen. Rn, Undtagolse danncdc
Clog kaslel'avnsreiVA-ciii 18R8, der
cr den bedsl komiponciedc fvb
aigslc ar alilo Faimsbolls: Re™-.
Det or tillige den en'oslc, h'vis
Sangc oi' Irykl. Do ovrigc on- i^c-
fereivi ei'Ler Iliukommcl'se ii'ller

°S ciikcHc; andno^cldie Rorgepos ('Cngivolsic.
Aaret fop jvavde Grcfiuia ericr

mange og Hange ForliaiMUincre,- o-
Ansu-e,jgete. fnao,

da S r var

d"
Uontocr .ilbngc, ev imens 'Ga !
s^. t,• 7'' '*W'. 08 Gas.™Miaaiu Ira clen hisioriskc l-o-

Tnrv som s:od pan
oJn /°'c

ncn, da han forhder Bvm. Siaii
usevncs deri',W Byens ikke aHid yelsclc Op-

ter^Vw, Forenmgskonillngeiri-icr, S ka tier p. s. v.
Sang Nr, 2, der jo i va^sentliige

uelo er koplercl cifter im kondt
kobeniiaviisk Revyvise, hordydor
riL >! Ti^alikforhbld,der havd.© vgeret i Anledninio af

Gasrorcncs Ncdliegninig i Ga-
dcrnc.

Nr. 3 var lagl i 'Miinckn paa ei^
Rigiir. der skulde loPL'slille en
.."J-ganisri-rl Vask.; kmie ■. IJe! var
just i <le Aar. at der var dannct
cn Fagi'orening og opstiriel on l>e-
steml Taksl. nogel. sivin h'avde
vakl sior (Ipsigt. iilonrbrrg. soni
ruevnes i Sangen, var Soclaideniio-
kraticls davarcnde b^ors'Lcmniid
her i Rycn. Vendingcn oiu' Asyl'ct
sigtcr til .,Koncmodcrne%
alhol'dles der on .M'ten oniUgci-b
og Ivvor iibpm'idlede Kviiidci" k;in-
dc fan in-iigl Toj lil Onrsyning

i  'lilgifl dertil cn Kop KalTc
og li-.mojciig Undcrholdnj'ng.

AT Nr. 1 anl'nros knn 2 Vers.
Del ene sigtcr til. at dot nye,
siorc* Kloakanbeg til cn Regyiv
delse ikke rnngcrcde Ivelt godl, og
ilel nndet lib at RclolknirvTon imcd
Relic var nogcl I'oi-bavsci over,
at Bancn forelobig ikke (mskedc
at fan Gas indlagt.

Nr. 5 ]}lcv siiiige'L af cn ,,Tclc-
fondamc'* og hcnlydcde til', at
Apotckcr IloirmCycr, der h'aVdo
v,aj re I d en civc i-g i s kc Fo rk aniip c r
for Tcleronvccscnel licr i Bj'-eis
og var TeleFoinsclskabeis' Dii^ek-
lor, havdo ai-bcjdct pa,a cn Snni-
mcnsliutning af de jydslcci Tclo
fonsclskaber. Han blev for Re-
slen faa Aar senere aidmiiniisilrc-
rende Dii-eklor for h'cl'o Samlmcn-
si'u(iningeni og tog Bolig i Aarli'ns'-

Nr. 6 blev snngel af Blikken-
slagcr Morteinsicin, der var m'a-
skcrel somi Cirkiiisdirckioi'
Glancrt. Demic bom: i SOernc og
OOcrne otto paa Besog 1 Gi'cnaa
med sit Sel'skab og gav Fore'siLil-
I'ingor. Mem det var gaaet tilbagc

for iinni, og cn Vinlcr bocdc ban
fast her i Bycn og crnasrcde sig
bmn'mcrligl vcd Vclynderc-"^
lljiclp. llan drak flilligl og var
Here Gauge i Konllikl mod Poli-
lict. Bl. a. havile han engang. da
han ikke kinide faa Tilladclse til
at bcnyltc Nylorv lil l-orcLstll-
ling, slaact ct Tell op lulc ved
Sondre Mnlle. hVoi- han gav ..gra
ils ForosliHIng". naturligvis med
den undcrforslaacdc Tanke. al
Riibl'ikum saa bageftcr ,.fi-ivilligl""
vil'de hclamkc ham. Men Forcsiil-
Hngon blcv nlbnull af Polilict.
Giauorl flyglcde. men blev sc-
nerc nnhokll i ITaminoIcv.

.,F.i}i Manm, som nok rofer mod
Sikh' refcrcircr sig lil cn ikke
vel anskrcvcl Fiskeliamiloi" .,Sil-
de-Lars" af svcnsb FodsH. der
i do sammc Dage var sat fasl foi'-
modelst el Ijlie Mellcmv.ieiviido
mcd Pol'itiet-

Nr. 7 bl'cv snngcl af cn ung
Pige og hbnlydc-de lil, al Cdiri-
slopher Vogel. der opirindclig hav-
de vaD.ret cn sknrp Modslandcr af
-lanken our cl Gasv.rerk, ^cncic

don miodcrnc BclySning
ll'Utigt i Bnug.
.) S henlj'dcd'O ligcsoim Ni'.
r  de i saa king Tid oiibnek-kcde Gad.™-.
1  Denzons Miiidcslottcvar
siiaa*^! "'®d^rindt og dclvis sonder-
M'lrf ildc'stnidede Pcrsoner.

at del h'avdc pol'itiske
SoinoiT' det skyIdles nogle
lTi\n ^'^^'^ki'aler i Grenaa, der])pi ^ ddlrykt Foragt over, at
dm havdc i^-jst Stoineni. Vedomslyriede Stoltc laa elBrev,

.Spejl'slcrifl", hVoriaaialitcs, at deime Stotte ikjic

sbnkle komlnie til at staa i Fred,
bvis den alter j*ejsies. Sbriflcks-
pertcn Jobs. Maiior erkiteretlc. at
del var Blonibei-gs Skrift, og
Blondxrg kom dcrfor en Tid 1
Arrest. Sagcn blev visinok nldrig
hell oplyst.

Frit. Ale.\andra Jensen.

Fndehg er Nr. 10. Slutnings-
^•imrcn em ren Skonsang Id
(innaas Pris, dor
Ira den mere ,.poeliske Side,

Her folgei- saa Sangeiiie, idetdel bemifoSces, at Numrenc ikke
ivcll svaror lil
kcR, ikke stcrlig v,a;rdifnld San^
cr ludeladt.

Nr. I.

M 1. : Dansk Udvandieraang.
Du By, s^m bar baaret min Vugg^y"
og foatrel m!g 0mt vid Dit Bry,og hvor jeg harlymtblV^gWncs Sang.
der slilkQ' min batnlige R0st,
hvor Cailsen omtrcnt
med Kuoelnertalent
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101 Trommen, saa Folk lytter speendl —
fra Dig sVal jeg nkiilea, aki skilleB gar

ondt,
men Rejseliy er jo aaa lundt
Parvel, Parvel, ParveJ, 01 Do kaie By,

Faivel I

PelroleumaiygteiDe, var I end faa,
Man keodte Jef alie derpaa:
cm Natlen var aldrtg saa sort elier giaa.
i sorlere Maike I !aa.
Eo ken Reg der var,
og Kenrog man har
jo Brug for, den Ting er da Liar;
deJ bruges 111 Tiyksvaile, Nutidens Alt
ak! Du Eders Dage er talt. *
Parvel, Parvel, Farvel, Vjere Lygfemand.

Parvel!

Vo.l Rtndc.t.nsvanil, lig „voieti Tes.
har voldet oj maogen Malor
Om Som'ren del lugled'. om V,m'ren

OR Mulkter vi lik i Duser; ''''
men nu har vi Klo
fik, blot den er go'
i Sommer den stinked', min T.o _
Og ] g er lillreds, maa jeg blot vare fri

al siikke min N«se defi.
Parvel, Paivel, Parvel, Qi vort R^aen-

vand. Parvel!

De Sprajter, jeg nylig ved Menatringen
• Om

Og Byens Avieer, o Ve 1 '
stiv .Ristrn' og .Glffiaborg Kro- lacker

aki Iffinge jeg ej Jer ska! ae!^^
Sau, Hygum og Priig,
Bom 8'0t aarevis

har aibejdct paa mil Porlis
P'" dobbell d= Andre, men. jeg ,ej,„

p' Sl!ilsmi.sen bl.'r kun .a,''kotir
'V'l- P"vel, O ! Du ksre By.

Parvel I

Parve), kare Venoer, til En og Enhver,
paa Rejsen I blt'r mig et Save;
jeg eUker kun E^, men har Alle saa

krer
fra Bauchej og til Pastelavo,
fra 0viighed til
det laveate Spil
i L'hombre og Whist, aom Ds vil;
men bli'r jeg C jdllle paa Rejaen, in'o Vcr,
aliaks ilffivntr j g hjemad igen.
Parve), Parve', Parve', OlforaidBte Gang

Paivel I

Nr. 2.

Mel.: Prederik, er Du oppe.
Det cr dog no'n vaem'itge Gadcr,
vi har hafi nu fra i Fjor;
jeg er nemllg afgjort Hader
af at kravle om paa Jord.
Skert jeg aegte Konlenancen
at bevarr, det ej hjalp,
og naar jeg har labt Balancen,

Bynger slraks hver Hvalp;
Aa! Prederik, er du oppe?
Prederik, hop nu op,

Hu^rae for Predeiiks MoV,
hop op, du s0ie Nor.

Vil jeg mcd miR Kone vandre
hen ad Qaden Arm i Arm,
maa jeg atadig Trit forandre,
hvad mig voider megen Harm.
Naar, akent sdru — det foiataar Big —
^og jeg Blingr^r aom en fuld,
B'ger Muiter altld, naar jeg
Bidder i et Hul:
Aa 1 Prederik o. s. v.

Taenk 1 til Benzon vilde jeg kare
Mutter og de Smaa, men paa Dril
Muiter ej mit Raad vil here,
hun ad Gaden kere vil.

Qall det gik, bekende maa jeg,
Liltegade er jo lang,
Vognen hopped' -- Bums! der laa jeg,
mena de andre aang
Aa! Prederik o. a. v.
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Syv Spaserealolike jeg brskktd,
Tak, at ej det var mine Ben,
Mutlcrs Parasol den kngekked,
men det var en gammel en.
Tre Galoscher lilsat har jeg,
DU med 6n jeg nejes maa;

ganske let jeg det dog ta'r mig,
Daar «j Store, Smaa
Bang : Prederik o. s v.

Nr. 6.

Mel.: Hiv nu Anker og giv Agt.
(At .Quller ombord").

Del er naeppe tit nok sagi:
'or vi Darners atille Magi
a'le Heirerne b0r ta' sig Hdt I Agt.
Vi har Neever ve! paa S'<af',
men vor allerstarste Kraft

har fra Aiilds Tid 1 Munten dog vi haft.
Derlor: Skeelv! skcelvl ak^lv! J gode

Heiier,
®r 1 ej med oa i Pagt,
vi har nu det dertil bragt:
Y' er ej Jer underlagt,
vi har oase stundom no'et, vi ska' ha'

sagt.

Hedder det; .Her, Madam Brask!
jeg faa Dem til lidt Vask?"

e®. saa avarer j'g, begrivelig lidt rask:
■  fra Sekj til Seks, og mil

roner, Kost til Bom og Manden

Men n
„Nei "''^ertiden Pruen 8)'er:
"vare'r
som a! It "^^^'''^rgerskidt I
'rorOe»  end Og Bern har ingen Appetit r*

^ m " g"'.
DemT^ er Social
for hn« Sabroe er vor General,
"R han V charmant,^  ''l^nver saa pibant,

og Hr B'ommenberg, det er hans Adjutant.
Tffirk! hver femte Juni bar' jfg Panen
for vor hsekke BalaJlon

Sirunk og fm gaar hver Person,
foran mig gaer lor Patron,
men 1 Regnvejr bli'r det lit Pros! tulioo.

Patter er et 90lle Nols,
han er fedt et Sled paa MoIb,
og han bli'r nu aldrig andet end etPjols;
Boinenc endnu er smaa

og kan i Asy'et gaa,
og saa er jeg selv for Resteo ovenpaa.
I Asylet, laenk Dem, faar vi Upper
til det gamle Taj, vi har,
B:0d og Kafle, iote bar,
og en Kaffepassia',
og den Bidste <r saa umanerlig lar.

Jeg ska' s'le Dig. m=n Ven:
S emmeref, som vore Msod.
er del Maal, hvoimod vi Datner sHler hen.
Kvinden som er Mandens Sj*l,
bar ej (raedes under Hsei;
vi vil vaIgH Ja, vi h.lst vil vslge. »el I
Naar min Mand mod s|ig. 0n.liar mukker.
gi'r leg bare ham Hot Dasb.
Er jeg som'itd' end lidt rask,
om end inte just hi Vask, .
uden Bram erj.g dog allid Madam Bra.k,

Nr. 4.
Mel :Guldvisen.afGateotte&Sophander.

Vor Kloak jeg hojt vil pnse;
den er mere vaerd end Quid,
for nu kan saa let vi komme a med Vaadet.
Men til Trods for alle Vise,

Derfoi Somme paaslaa skal,
at Kloaken ej har Paid,
medens Andie siger: -Ne].^
men det gaar den gale Vej ,
(tales)
jal
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mm jeg sloler paa Jens Lyslrup, gait
,, , . han nivelleier el,
(lales) "
og 1 Vffirste Paid kati vi jo leegge Kloaken
om. Da koster ganske via Ment, men
saa tjenes der da

lidt Gu'd paa de pasacnde Stcder,
ganske lidt, men paa paasende Steder.

Se, at Banen ej iik Gas, kan
vi ej faa i Ho'derce,
men det maa vi deitor dog ej ggre Grin a',
nej, for legner har beviat han
dog er med paa Noderne,
n^sten h'saa fuldt som K.jaeren al Kina.
Selv et Ijerde Tog jeg spaar,
at VI nok med Tiden faar
om et andet Hundred' Aar,
hvis e] Tegoer fer forgaar;
(tales)

J'a,

for sHgo Katasfrofcr ej en Qa„g
(tales) Tegner raa'r,
men derimod nok for at sam'e
2  Quid paa de paasende Steder
yg 'g Quid paa de pasaende Steder!

Nr. 5.

Mel.rOet taT man s'gu ikke fejl i.
(Af »So2odont").

Det ta'r man s'gu ikke fejl i;
Selv .Gottes Segen bei Cohen-
er ikke halvt saa dejlig
som en Aktietelefon.

V Faldera, hurra. Hurial
far Nordamerika,
'or er Be.l og Edi.on og Telelonen

kommen fra.
Et Telefonnat var udspandt
i Jylland saa excellent;
og Telefondiiekler omirent
var hveranden Abonnent,

Faldera, Hurra, Hurra!
det ku' Ingen jo Uve a',

og selv cm man ikke som Grcve kan leve^
man Leveb/od dog maa ha'.

Men Silualionens Herre,
en Mand af et Karnestof,
ja, han var egentiig meget vaire,
for han var nogel med — „HoI".

Faldera, Huira, Hurra!
vil I hgre, Bern, hvad han so':
»De enkeile Dele maa voide et Hele paa

Aktler, saa bh'er det bra'".

Det nordlige Jylland ban samled';
dog voldle det meget Besvaer.
Mod Wullf I dit Sondre han op dog ej
,  hamled*,tor i,Wo|fen so fres>ig- er:

Faldera, Hurra, Hurra!
det gjorde ham Brak nok endda,
og Telefcndireklionen derfor Apolheker

ptiser vil ha'.

Den tffinkte: .1 Jylland vi raader"
(det var nu i Halvdelen blot),
»Vi selv vil bestemme de Priser, som

baader
08 alle, vi kender dem godi"

Faldera, Hurra, Hurra!
iiVl kgbte Jer dyrt, og endda
i Stedet for hojere Takster I mener, vi

for sku slaa Halvdelen a".

Alt blev ved det Gamle til Slut da;
nu hedder det Dagen saa lang;
■Hallo! Er der No'n? Er det Petersen?

hva'l
Hvadbeha'r? Sig det nok en Gang".

Faldera. Hurra, Hurra!
•Forsfod De da ej, hvad jeg sa'?
Hvadbeha'r ? Sa' De Fee? Naa de talte om
Tr®, tak, fasrdigl rm ringer jeg a'.

Nr. 6.Mel.: Frit gfier .Md. Angots Datter"
og en svensk Folkevise.

1

%

Europa ich po Profess!onen,

verslehen sie?

Scenebillede fra Fastelavcsrevyen 1
sGrenaa ved Petroleum oft ®p*'. a jensen, J. S0

Fersonerne er fra venstie: Spangsted (Sufflor), S. ^ lidsen, Zebitz,rensen, Frk. A. Homburg, Blikkenslager Mortensen, Fr . ^
Frk. S. Homburg, P. Jcrgcnsen. Frk. a.

plejet po Kryds und po Langs,
p. Paroil

blandt alle Byr, hvor ich vohnen,
versteh mi'h I"■ renaa war doch ersten Rangs,

Hi ^
keite
trink'rl?l!^ set' min M0j,
8*9ted thrlich Rus,'  'gt Koppela Hus.
^®nk, veri -•

sindre MUhle ich spielte,
Publiu., verstehen sie?um grails aliein,
narJi . Parol!mich Betjenfene ilte,

als Dji, versteh' mi'h Ivar ich dem fUr fein, . p»joi:
Hammol.f in Rnh

fUr

Da

ein Pfannkucken oder thu
sorglos ich and milfels 1,
kam verdammter PohU.
Ach, Kiod«...un
ein Wa?«n fUr Deren der halt,

guldirasae. Ku.k aad ,, ,

uod Diener, d« sahr m'ch
Snarl in Koppal® sin Hot.l

nun Iflr knap mm Sopmn.
mich conversierteDer Burgmeist verslehen sie?
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ein Sang undeitiden liviite,
versleh' mi'h!

ein Mann, som nok refer mil Slid,

I Stockholmsgalan levfer jag ■
sS fornajet och th glad
i en Sus och i en Dus,
i en bestandig Polkerus.

D;e heirliche Tage zum End gik,
versfehen sie?

alt gut ist, naar Enlen ist buI*

Parot1men da ich mein Rechnung til Slut fik,
versleh' mrh,so stivned af Schrek all mem Blulh.

Derfor si'er ich nu mins$l!
GotI bevai's lUr saa'n Hotel
Man akal lefe af Profit,
men dier lar di Skjoiten mil.

Nr. 7.
Mel.: Svensk Sang

sjiung en Fogel paa LMc-

Kn 1-itan Vogol er jag
och kai, spela'och .janga.
Alenvarer for a]le Laa

F^kkor, Vesle og BtU«or.

omi Halte, Hiucr tbi- aHe La^r
omi Ktode, Lreived og Si.dsci-
liens Foglm tbi- sjiimg tVa Linde-

hw Teliefonp^a;], del v«rf7vist
1 Amilet nulndt nu dens Sanghsr :
Och Voglen sjumg om' Petroloum
lortalte alle, at mian vai- dimi
ilaM man stomle for Gaslsian '
Och Voglen sjiiuger endnu 1 Da<t

mien nu dens Sang er lidL me?o

den ga.sser sek sig ved Gasste^'':,;

Nr. 8.

Mel.: Drej cm ad Lille Kongensgade.

Ifjor laa allid vore Gader

jo i el syndigt Roderl,
men Poliliet sligt tillader,
naar blot der er Melhoder 1.

At Galskab modsat er Melhoder,

desvierre ej vi kunde se;
vi ku' ej faa i vore Ho'der,
hvor vi sku satte Eentne.

Man braskked' Ben og Vandtingsalaven,
ja taenk! selv Prffislen gik i Graven,
han sa': „Drej hellei' bag cm Byen, der

er jo ligesaa rart,
han aa': ,Drej heller' bag om Byen, der

er m ndat ligesaa ran".

En Dame, som vil Bjoinson hore
og vovtd' lil Theatr'el gaa,
da ej hun havde Raad at kare.
for Moster syg desvaerre laa —
hun spulel var og amukt kalfaliet
med krellel Haar, ny Kjole paa;
men far hun naaede til Thealret,

hun krollet var fra Top lil Taa,
og Snavset laa i taetie Rader.

Hun 88: ,FyI Fej! for Grenaa Gader,
drej hellei' cm ad Handera Landevej,

der er jo lige saa rart,
drej hellei' om ad Randers Landevej,

der er mindst lige saa rait".

En Mand, som sku Madammen hente,
og op ad Lillegade kom,
da ej en Maaned han ku' vente,
ad Nedcrstiaede drejed' om;
men da han kom til Storegade,
akent der just ikke .SPERRBT" sfod,
cn Qrenaaborger af de glade
sa : ,Her del gselder Liv og Bind,
Her maa vl vente Ahesammen,
men ska' De nelop ha' Madammen,
drej om og ko'r ad Veggerslev til, for

der er jo lige saa rart,
drej om og kor' ad Veggerslev lil, for

der er mindst lige saa rart".

I

En Hansehund, slef ikke bister,
som paa den Vej har promenerf,
hvor der er Bane for Cykllster,
af Poliliet blev noter'l.

En Hare kunde knap sig klare,
den Dsr var bleven oveikert,
men Politiet led den fare,
da ej Tobak den havde re.t.

Moralen er: Se lil, I lyder
vort PolitI, hver Gang det byder:
.Drej om ad alle andre Veje, der er jo

lige saa rart
drq om ad alle andre Veje, der er mindst

lige saa rart*.

Nr. 9.

Mel'.: Ein flottor Studio.

Bcnzons Mimidesiolte
viU-dlol Ina og koust.
PoliUcL inodlc,
mien bicv rent coiiritsl.

Hvad mon del l>cL0d?
Hvem' mon Slenen brod?

Ileldigvis del var ej Stmein, der
var blod.

Men ved Stetnen fandt man,
at der laa et Breiv,
^'anske man ej dog kan,
n^em,' der Brevet skrev;
jj^t var ej saa fejl';

Swfi'" ̂  Hj,8elp af Spejl,"ten var slet ikke s'omi Ideen
stejlL

Poliliet ledtci,
Skurken famdt,

nl'enschlager sviedte,
'ehlienschlager sVandt;

saa fandt det paa:

ilrCi ^ Marer gaa;
ban ii Danimark Skrlft for-

staar siig paa".

Marer i et Stykke
netop spillet bar,
hVor en Skurlv bans Lj'kke
i sin Haand jiisi bar.

• Marcn Marer red,
og 1 Aingstetns Sved

svared' ban: ̂ Omi Brevet Bl'om-
berg ved Beskeid".

A- X.: A'

Zebitz som „Syl".

Og i HiuHet putted' ,
piolitiet da
Bl'omberg paa Mmuttet,
mien li'an „wj '
og nu ved m'an ej
Dm saa lidt somi jeg —

naai- Vor Mind-esl0tte gaaf deasamlme Vej.
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Nr. 10.
MeL: Hiv mi Ank'rcl, Maii/net.

(Ar ,,Giii'ltcr om'bord".)
H'lmclt i nlle Riger
er der Folk, dai' siger,

at vor Jord er kiia enJanunierdaT-
ej de Livet fatter
og dels G'uMkora skatlei*,

gtemiiner al dels Fryd for Jordeiis
~ r - ■ • • -Kval.:  : Men af alle Rlger dog jeg ti'or,

at det skonnesie paa denne Jord,
hvor man Lykl^en vindei',
jsevn Tilfredslied Rnder
er, det lille Danm'ai-k, hVor vi

bor. :

Her, somi Solvbaand fame
mellem gyldine Agre

sla^U-ende sig bugter Reek og Aa-
Rugl'esangen toner '
smiukt fra Bogeki^oner

Seh paa Heden, alvorsfuld og

IVUler jubl.„tr end gold miin Hede
byggeligstc Rede

dog Hlie Danma,-k, hWr jog
bor." :

Iklve hojt vi stiler,
dog, niens Tiden iler.

soger vi med don al Iiokle Skridt.
Er vorl Arbejd' AandciixS,
oiler er del Haandens.

liver af bedsLo E^^lc dog liar
s-lridL.

Borger. Bonde — vi h'ar sanHnie
Mo'r,

dlle vi til Danncbroge svor;
og i Slriden a lie
glade vii vl faldc
for del bllc Danmiark, iiS'Or vi

bdr. :

„Grenaa veil Petroleiuiri'og Gas"
Var den sidsLe egeniitlige I^evy,
Faiusboll skrev. Samlnic Aar ovelr-
log ii'an Boghandelon eileir Frii
IJii'nds Dod og fik .saaledosi nok
at tctonke paa.
Aarel efler giftede h'an sig, v'ar

allerede dcngang em niieget sVag
Mand, og 5. JnM 1901 afgik lian
ved Doden.

Den Feriode, somi F'aiLDsl>olIsi 1h>-
kale Revyer og Siuige straekkei-s'ig
over, og foi' li'vilkcn der er Geand
lil a I 'inii'iides ham, or idt&laa
90 erne i forrigci Aadiiiiindrede.:

I Qrenaa og Omegn

under Krigen 1864

Ell lille Oversigt i 75-Aaret
derefter

Af

Carl Svenstrup

grenaa

Qrenaa Folketidendes Bogtryhkeri
1940



INDLE

Dsn 15. Novemb'sr d0d'3 Kong

Frederik d. VII ret pludbisligt pan
Lyksb'org Slot. D^t var let Dods-
fald, siom indtraf paa et saa kritisk

Tidspjnktj at manga for Alvorm=n-
t'e, at Kongen Ijemmialigt var b'-evet
myrdet. To Dage far havde det
dansk-s'esV]gsk(3 Rigsraad Med'.aget
cn Feelhsforfaining fcr Danmarks
og Slesvigs faelles Anliggender,
hvad der var i Strjd mi3d Forsik-
ringier, som man tidligjrs havd'egi-
vet Projsisn. Da den Kcnge.

Christian den Nknde, 'adraabfes til
K'cnge, nolieda han mied at sgettte
sit Navn 'under d3nno Faellesforfat-

ning. idet ban var klar over, at
de'ns Folge vilde bliVe en Krigmcd
Prolsen. 18. November gav ban dog
'sffcer for Polkesiiemningi^ og skrcv
Zander.

I T^skfatnd friemkaldtia denlnle saa-
kaldie ,,Noviemberforfatning" len
saa rasende Forbiinelsfe, at Stor-

magiiernfes og Sveriges Reprass'en-
tantfer raadede Kongen til at traek-
ke den tilbags. Folgien var, atMini-
st'ertet Hall traadi'e tilbage Og a'f-
l0st'es af Minisfcerfet Monrad,
SJom tilbod at forsoge paa ad par-

DNING

lamentarisk Vej at faa Rlgsraadet

til at traikke Novemberforfatningen
tilbage. Men det var for sent. Proj-
sen V i 1 d e have Krigen, og 0st-
rig inrde ikke overlade sin Rival
ene at have /Enen for de[^ i Tysk-
land popnlcere Krig mod Danmark.

24. December 1863, altsaa sielve

J'uleaftensdag. trshgte saksislce og
hannoVeransk-e Tropper ind i Hol-

sien. Danskertie trak sig of'.er Sior-

magiOriiii^s Raad tilbage fl Ejder-

floden !uden at gorc Modstand. Det
var Datimarks gamle Grae'nse. Proj-

sen og 0strig sendfe len Heer pan
60.000 Mand genniem Holsien op
m'od Ejdenen.

I Bi'gyndelsien af Febrjar 1861
indtraf de noksiom ksndto Krigs-
biegivenheder: Trgefningon ved My-
snnde, Danixevirkies Romning (5. Fte-
bnaar) og Trsefningen ved Salikel-
mark. Dermed var Slesvig pris-
givet Fj'enden.
En Del af den dansko Hser Irak

sig lundibr Anforsel af Qen'eral Ho-
g o r m a n n L i n d e c r o n fe mod
Nord holt op til Limfjordin. Mien
Hiovfedpariien af den danskte Hser

blev tnukket tilbage td DybbslstiUin-
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gen, Iivor den stod oinder iG e r -

lachs K'ommando. General d2
Meza, der havde Ansvaret for

Dannizvirkcs Roinning, b>ev kaldt
l{ibag3 til K0-Cn'';avn for at
Rcgnskab derjor. 18. Aprjl stod ef-
(er mang: Ugers fo'tercd nde Ka-

ncnild Stornii.n paa Dybbc*!b;erg,
hv'or Danskcrne eRer en tapper
M'Odstand maat'e vjge for Over-
mag[ien efier et Tab paa ISOO dode
og saanede log 3000 Fanner.

9. Maj kom 'gn Vaabenhvile i
Stand ved engclsk Mseglfng. Ved
den saakaldte Londonier-Konfe-
rence foreslyges en Deling ef sies-
vig. Tyskeme vilde gaa med til en
Dolingslinio fra Tidier tjl Aaben-
raa. Dat menie Danskernc ikke, at
de kimde gaa ind paa. KonDenenccn
i London oplosfes d. 25. Jiuni netop
den Dag, da Vaabenstjlstandfen lud-

I  de folgende Uger var dcr
itere mindne Trgefninger. Do fandt
i Ho\^edsagen Sted paa 0en aIs;
de viste klart de pr0jsiske Bag-
ladergievffiiiers Ovcrlegenbed ower
Danskernes Skyts. Og de danske
Troppier blev tnukket tilbage til Fyn.

^ Dermed havde Danmark opgivct
sin Sag som haablos. 1. August
sJuttedes en Pr^Iiminaerfred, der d.
30. Oktobier afstutt'edes af den en-
delige Fred. Begge lundertegmedes
i Wien. Derved maatte Danmark
aistaa ikke alene de tyske Herfug-
demmar Holsten ^jg Lauenborg,
mien logsaa det danske Slesvig til

de to allierede Magier. Ministariet
Monrad afgik <ig aflostes af
Blijhme. Cet danske Rjgsraad
samtykkied: 11. November i Fre-

dan, der sonderlcmmede Danmark,
mi'n var den enes.fe m'jiigs Udvej.

Christian IX loste faa Dage elter
Indbyggerno i de trc afsiaaede
Landsdelo fra deres Troskab'Jed til
Danmark.

Fflcr dennc orienlcrcndc Incl-
leduing gaar vi over til at sc
paa

Krigens Virkninger i Grenaa
og naermeste Omegn.

Under Forfolgelsen af General
Ucgermann - Lindcncro-
ncs Division havde Tyskeriie i
Claris 18G1 ikke vmrcl inde 1
Ranclers .'\mt. Men eflcr DybHols
I'ald d. IS. April fjk deres Ge
neral, Grev j\r i'l n .s I e r, Befalinf^
111 fra Vcjle at dragc Nord paa
mcd 9 Batailkincr, 12 Fskailro-
ner og 16 Kanoncr. Man skuldc
opercre selvslrcndigL i Norrejyl-
land og fiildstmndjg niiderlaeggti
Mg detle Land. Del blcv cndila
Ulfojct, al i Be'traglning af dc
p^)liliske Forlield var en liurlig
Frcmrykning gcnnein Jylland i
li0j Grad onskelig. Vaabenlivilen
sLod for Doren, og Tyskernc viL
de gerne have en saa stor Del
af LandeL som miilig besat, indeii
deres Bevmgelscr slandsedes af
denne.

Alle de i Jylland slaaendc
fjendtlige Tiopper samledes Id
el Korps (3dje Kor]Js) under Ge
neral Vogel von F a]ckea
st ein, som Ul Slabschef fik den

Grenaa og Omegn under Krigen 1864

Billedo fra r.-.. 1804 af Grenaa By

nu Rosenhakkc

scncrc saa kendlc Frjheric von

i^lolLke. den Gang Gcnerallojl-
nanl og Chef for Goneralslabon,
Udligcre dansk Kadcl og dansk
Ulficer. Norrejylland b;ev bcsal
belt op 111 Llmfjorden.
H'obr o var clen naUirligc Gen-

ncmgangsby for dissc lyskcTrop-
pcr. Der var til Tider 1500-2000
IjciuUlige Soldalcr i Byrn. Den
dO. April krmvcdc Fjenderne
ALOno Bdi., ai bcUde inden 2

Da detle blcv afslaaci,
boi'irGries noglo af Byens mesl
IrenisUiaende ^hend s'oni Gidsler.
Dc blev dog koiT Tid cfler fri-
nivet paa Overgcnoralcjis, den
ganilc Wrangels BcFaling.
Uagcns for var P'rojsernc aii-

kommcl Ul Banders. Komman-
danten, Obcrsl Winlcrfcld,
forbod slraks Udgivclscn af
;;Bandei-s Avis". I helc 14 Dagc
maatle Borgcrne saviie deres lo-

oa Kirke set fra ..Sdioubyes Lade",
n, Nord for Byen.

kale .Vvis. Forst ved Vaabenhvh
lens Begyndclsc d. 13. Maj ud-
kom Avisen atler.
Banders nod den Ivivlsom-

mc dire en Tid lang at v;cre
Sfccle for den projsiske Bcgcring
for Norrcjylland. Fra Fredag d.
8. Juli blcv Banders Amts
Avis" ophojcl til P'rojscrnes oF-
ficicllc Organ, Amtslidendc for
helc Jylland, cn Vmrdighcd, del
bevarecle ligo til 8. August.

General Vogel von Fal-
ckenstcin boede sclv cnTid
i Banders. Naar han var boric,
blev bans GcnUng varelagcl af
Prinsen af Hiohenlohc som bans
Slcdforlrrcdcr. Banders Borgere
nieglede ligesom Borgernc i H'O-
bixT og aiiclrc Slcder at iidrede
den krfevccle Brandskal. Til
Straf herfor bortforles ogsea der
iioglc af Borgerne som Gidsler.
De fortes til Renclsborg, hvor
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(le sad fsengsIcL i 5 Uger, hwr-
cfter clc blcv frigivct. Dcii 21.
Maj holdt P'rojsernc Auklionovcr
Udssetlcrlicslc, men ingcn vjlde
bydc paa dcm. En Del af dc iil-
slcdevccrcnde forlod Ivrcrlimod
L'Oknlct iindee hQjroslcdc liurra-
raal). Era Projsernes Side paa-
i'.od mail, at PoIiUmcsicr
quisl luwde opfordrcl Folk HI
ikke al hydc paa IIcsLcne. Som
Hccvn blev Polilimesteren arrc-
slerel faa Timer efler, og i lians
Sled konsUluercdes .Tiislilsraad
Kampmann.
I Aarhus rykkcde d 2S

April de forsle 1400 Mand jnd
nr dc anmeldle 30;)0. Del var
Folk af forskellige Yaabenarter.
En Del var af GarderegjmcnlcL
,,Konigin Elisabctli". I Op
folgende Dago foretoges Rcko''-
"oscei-inger ninclt paa Djiirsland.

I Grenaa indtraf de forste
tyske TropperTirsdag den
3. Maj om Eftermiddagen.

havdcHcueclskontorel mGdlagel en
Ubeseddel ' datereL Tirslrnp" d
Tr; 1-^' ""^'ideltes. al on■Udeling havde: passeret Tii-stnipKro paa Vej til Grenaa. Det va'?

menf V - Garderegi-ment Konigin Aug-usil'
under Anforsel af PtmU Fri-
herre v. Pa till z. Efler al de
nfonrllafscndt en Lalrouille m Hav-
noii, undcrs0gles de Icongclige
Kasser paa Toldkammerel on
Pos kontoret, der nalurligvls
fandtes lomme. Efler at Mand-

skabcl paa RaadlinscL havde nydL
noget Smorrebrod og Kaffe. nie-
dcns Officererne sogle Grcslgiver-
gaarden, korlc alle bort oinlrenl
KI. 7. Mcd Undtngelsc af el Par
Vogue fandt ingcn Udskrivning
Sled af nogcl som hclsl. All,
livad Soldatcrno koble i Biilik-
kerne og paa andre Slcdcr, bclal-
Ics, og cicrcs Opforsel var upaa-
Ulagclig.

Del var Krigcns Idle Forspil
bcr i Grenaa. Ryens overslc Em-
bedsmand, Ry- <,n Herredsrogcd.
Politimeslcr m. ni. var .Tiislils
raad G. Nycborg. Paa I'anl>eds
Vegiie maatle ban vcd dcnnel-cj-
Mghcd vaere Hi Slcdc jiaa Raad-
kiisel. Man var ellcrs en mcgel
niyndig Herre og fryglcl af den
ganske Slad, men vcd dcnnc Eej-
Ughed var ban hell forslyrrcL af
Nervositel. Noglc af Byens Fdlk
i'ar naturligvis paa Torvct, 'nag-
tet der i Fdrvejen fra P'olili-
kdntoret gennem Byens Tromme-
slager var paabudl, at man saa
vidt maligL sknlde holde sig
kjemme. og al del navnlig var
forBudt Born at fscrdes paa Ga-
dcrne. Tilsledcvcerendo paa Tor-
vet har forlall mig, al da Nye-
Borg skulde kaldo pan Arreslfoi'-
vareren, raaBle ban gcnlagnc
Gauge ud af Raadlriisvindiuerne;
•jSvendsen, Svcndscn, kom ber-

uden i sin Dislraklion at
kiiskc, at denne var dod flerc
Maaneder for, ncmlig 21. F^^"
Bruar. Og Folk, der maaske nok
var lidt skadefix) ved at se den
ellers saa sclvtJevidsle Byfoged i
Kiiibe. raabie Ulbfage: ,,Svendsi^a
€r ikke her, ban er docl for laen-

&iden".

Clnii<; Goltlieb N^ eborg.
By- og Ilerrodsloged i Grenaa

lb53-187C.

Xnar man gciiiicmlfc.ser Aar-
gangen IS 0 4 af ..Grenaa
Avis-, ser man, al fra den Tid
og indlil 1. NovemBer er Avisens
TJdgivelse snspcnderet. I Slcdel
ndkom omtrcnl bvcraiiden Dag
el balvl Ark, som kun var Lrykl
paa dcii cue Side, og bvis Tilcl
var „Grenaa FlyveBlad^'.
Gennem dcnne lillc Tryksag
koldlcs BeBoernc imderrellel om,
Bvad der skcle i Bycn og — for
saa vjdt man var hcldig — og-
saa i del ovrigo I-,and. Men del
^'ar m sniaal nok dermed. Red-
aktoren, der bed Lenimjcb, skri-
ver saalcdes i FlyveBladcl for
4. Maj: ,.Vi levc i denne Tid
som 1 en Udorken, idct vi sidcn
4'irsdag i ftorrige Ugc ingen Pdsl
Have bavt-'. Del var hele 8 Dage.
Gg saadan skele del adskillige
Gauge, .selv om UdeBlivelscn af
Fosl ikke alUd var slel saa lang-
varig. Samme Dag som de for-

sle Fjender rykkcde ind i
Grenaa, indeholdt FlyviB.adcl cin
Redaktionsarljkcl. hvorl Befolk-
ningcn opfordredes til saa vidt
gorligl al vise Fjcnden en kold
Skultier, inlcl al give bam uden
paa I'orlangende og al lade ham
inecrkc, al del kun var Ivunget
nf den Bilrc Nodvendighed og
som vcergelosc overfor den v.eb-
ncdc Magi, al man log imod ham.
Slykkcl cr el vaerdigl Svar paa
del lyske Overfald.

.■\ngaacnde Krigsskallen. som i
Medfor af Lov af 21. Marls 1864
sknlde udrcdes, opfordredes
Grenaa Bys BeBoere til at ind-
scnde Selvaiigivelse til Pix)kura-
lor Lunoe, der var Medlem af
Eignjngskommissionen.

Man moerker paa Avertlsse-
mcnlcl deiXMii, at Borgerne ikke
dengang bar vrcret slel saa kcndt
mcd'' Selvangivelserne, som vi ev
nil til Dags. Det frembaevcs, at
Lignjngskommissionens Medlcm-
mcr er pligUge lU iiHrodcligTavs-
lied om, hvad de erfarer. Urig-
lig Selvangivclse sLraffes med en
Bode af del tidobljellc af den
Bcsvegnc Indkomslskals Bcloh.
Del frcnibscves, al skonl man
nok bar Lov at opgive sin Ind-
ta)gL i en samlet Sum, saa cr det
dog klogcst at specificerc den —
navnlig hvis der er saerlige For-
bold til S'.ede, som kan Bevirke
Xedsajtielse. Som saadanL gielder,
al bvcm der bar vcerel iiidkaldt
111 Milibertjeuesle i ninulst 8
Ugei", ,,erhoklcr en Blllig Ned-
ssetlelse".

7. Ma] rykkcde atler en lille
Slyrke Tyskerc ind i Grenaa.
Det var dels Gardere af de for-
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Facsimile at „Grenaa Fjyveblad" for M """ ' °"""°
fjendtlige Tropper rykkede ind i r

urenaa. s/^ Storrelse.
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Den gatnle Skolehygning ved Torvet, nedrevet i 1879.
iiiiiviUu Rogimciilcr. dels Dni-
S'^ner. Ue hav.lc dcnnc Gang
iiavniig tlercs Opmierksomlicd
lieiivciuU paa Ilavncn, livor
JJami'.crcii „Y(lun"' under Forb'i-
sejiingeii havdc landsal noglo
I'assagcrcr.

Saa koin

Vaabenstilstanden d. 9. Maj.
Ved Konferoncen i I-ondm

l^ii&lemles del, aL dcnnc skiilde
varc til 25. Juni. I den Tid for-
pljglede PrGjsornc og Qslrlgcrnc

HI ikke at inddrivc nogcn
Krigsskal eg at bc!alc all, livad
deres Tropper rekvircrcde. Dor
niaallc ikke Ireggcs Hiiiflriiigcr 1

for Ilaiidel og Sambcrdsel
for Adminislralionens regid-

niie&sjgc Gang.
Straks i Bogyndelscn af Pe-

jdoclen, ncmlig 14. Maj ryk-
'<^edc 7 00 Pro I sore ind i
^^renaa. r3eraf skiildo de 210

have Kvarlcr i sclvc Byen og
Resleii fordeles 1 de niennesle
Landsbycr. I del hcle liulkvarle-
redcs der 1 ligiien inellcni Gicnaa
og libellofi 2i:0:) Mand. De hold!
SkvdcGVclsor paa IIcsscl Mark

I-Icde. I den P'criode maalle
Skibe kun lobe ind i Grcnaa
Ilavn om Dagcn, og I.adningcriie
blcv nojo iindersagl for al paase,
al Ijeiiesledygligl iMandskab og
Krjgsmidler ikke forte.s Borl her-
fra. Man havdc vcnlcl, al de
fjcndlligc Tropper skulde have
vierel her under hcle Vaabeii-
h'vilen. Slor var derfor Forbav-
sclsen, da Projsernc allerede S
Ddge efler, iiemlig d. 21. Maj
lidligL om Morgencn, drog Borl
Afrejscn foregik i osendc Rcgn-
vejr, men under fiild Miisik af
hole Regimen tsrauslkkcn, som
bcslod af ca. 45 Mand.

Miisikkcn havdo navnljg op-
lagcl Grenaaensernes Opm£erk-
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somhed 1 den Tid, Tyskernc var
lier. Thi hvcr Aflcii Iiavdn den
givcL KonccrL — skii'lcvis nan
lorvcl og i Eyciis I lanlaga vcd
veslcrporl.

IJc li-ji-idi-agcnde Fjcnder fik
del Skudsmaal, al de s )m llcl-
nea Iiavde oplorl sig godl \-n
><er.e Udskejclsc- ImvdV dc/vt
lel, men do var soni oficsl H'c-
yel slralf.l" Aviscn J d ̂ '
■'ill. U, al del ei- al haaba. al vim blivcr fri foi- den Slaiis lud-
K\ailcriiigci-, saa lamgc Vaab'cn-livacn vare,-'. Do lAnddian. 2
rapper indkvarlercdos i Ka
nmki-ing Gl. Jianip

- sd. 24 Mii nuM I 1- •
lil:saHoll'i-G.|iVeir i''""I Haaptoaml V
I Byen o<r foi-Hlov i Bid

tiaf Aarsdagcu tor Or
BivcUe. Del vnr iii A^"^Bovens

nalional Fc&tda-"''^ ^If^ngang
Paa en lanr^i var del
end nu. SkSnl p, ^laadc"Cistcdl ForB,,cl m'oirai'Finicd Dannebrao p";,'
dei% som var Wesnl nv \
kunde de dog ikkc Irn i

Forsandmg al Even'

livoi

venclig-,oglional o. Juni-Fost. Baade Jfii
Mklorcningcn „„ Sangforeningen

as.si.sU'1'ede. Der iioldU's Talei',
pas.sende 111 OJel>!ikke:s Alvoi'.
Og liele l-'eslen, dei- varede 1:1
den lyse Morgen. Ikii- i'i-:eg ai"
(.en Friniodighcd. hvornied liid-
' yggerne saa FreinUden i Mode.

I  J-M>'ellori, hvor der lige-
ledcs var Ferb'ad mod I-'Iagning,
knyde man Irodscl Forlilmiel og
Iicjsl^ Damicl^og. Vcd Midilags-
Ud Belalcde Projsrrne de! fjer-
ncl, men forgievcs, livorel'lcr dc
selv maal'.e j aalage sig Uic.gig-
licdcn. Flagel l>:diandledes dog
nicd skyldjg ,l"j ])'nljglicd. og nil
loidob ruligl.

Be projsj.ske Gardislcr blev
Mggcmle lier Id Vaabenlivileiis
Miilning og ilr(i.g al' Sled slraks
(lerellcr. I)a Koiifercnecii i Lon-
j-'on endle rc.sul[allosl. var man
•cr i Grenaa som lamdl i Onii-

mark klar over, al Krigcms J'drl-
-Sielielse vildc komnic. Men Iivor
oplimisiisi; man saa paa deimc

endsgerning, I'rcmgaar af en
Arlikel i del lokalc lilleFlyvc-
oiad Der slanr: .,Men nnar vi
mindrcr. al en Genoplngekse af

5.ynes al vacre dcii ciieslc
\ '-'Bglied Tor al frelsc Danmark,aersom vort clskede Fcedrcland

m \c.dblive at vacrc dansk —*
^aa maa dctic give os Kraft tH
vir at Irxfle dc Gcn-.^^Sliedcr i Mode, som mnlig"
vo . Laenge kan del ikk^
del-^' ■ Krigeii jgcii lulliry-
r-F-ni Gnd sender os don
cer'' Vi saa hojlig invn-L, ,' Bermed cr formenll'J^
rj Jt paa. at man nncredc -d<-d
VanMp ^'"gland vjlde gidbc I'Jaaben mod Tyskland for at

Danmark. Det b'lev soiu
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Storega.les oslligste Del omkting 1864. Ejer.dommen til vensire er .Hennings
nuv^roncle Grenna Handels- og Landbrugsbnnk.

Bekcndl en slor Sknffclsc. Kon-
fcrcnccii i Ijondon blev rcsullal-
los.

Vaabenstilstanden udlob
den 25. Juni,

'ag Dagcii cflcr nds'.cdle Gene
ral \-. l-' a 1 c k c n s I c i 11 Ira Ran■
'Ic^rs en Rcfaling saa'.ydcnde;
.'^yllaiuls Bc.slyrclsc ovcrgaar fra

Gag Id dc allicredc Arnucrs' Gag Id dc allicrcdc Arnucrs

at alle dc clcri indrykkedc Mcd-delelser fra den miliberc Gaycr-
nor b'lev oplagcL i de forskM-
lige lokalc Aviscr og 1pm lu Be-
folkningcns Kiiiulskab.

Korl cflcr aiikom der alterIndkvarlcringcr Id Grenaa og
Onic<m Fkscinpelvis kan nee\-
ne^ al i Fgncn mellcm 0rmn og"unurv sSm sorlerede under
Magasinel i Nimloflc, der for-^^Bigasinii i G renaa, laa ca. 780

•M minislralion. Indvaaneriic maa syn D'Ch dagligeetle Sig cflcr deniic og aflcvcrc mn^
1 1 sammc alle SkalLer og Lau- ^ | eller 303 Pd. rogct(iols ovi-igc Indkomsler'-. pde BogUvcde-
, Bamlidig mcddcllcs, al Ran- kUesK, ^ 28 Pd.tlm-s lokalc Avis fra samme Dag grjn ell FlasUor
^rkUerodes for Amlslidcnde for Kaf , Try^i.t!flnder Breeiulevin,■^ylland. Redakllonoii forpligtcdc Vm 70 K^aU.olu

Id al oplage alle den mill- PP '
I'tre Guvernors Forordiilnger, og BB. "
alle .Tyllands Amler heiivislcs lil Ikk , Hovn laa til Sla

holde delle Blad og sorgo for, Grenaa Humi laa tU

vm 70 ICvartlonder Bricndeviii,9\f l>d Tobnk, 140B Pd. Brod, RO;i
IT-o, 700 Pd. Halm og 2300
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clighed cn KystpaUx)iiiIIc paa ca.
70 Mand. Chefcii for liclo Balail-
lonen var Baron von dcr
Oslen Sacken, som mcd sin
^lalx ca. 100 Mand, havde Kvar-
ler paa Qrlxckgaard.
I Tiden mcllcin forslc og an-

den Vaabenslilsland slod Kain-
pcn paa Als, soin rominodcs d.
^0. Juni. Samlidens Dom dcroin
var al del var cn mcgcL uhcc-
derlig og megel sorgolig Begivcn-
lied for vorL Fcedreland. .Men den
N ar sandsynligvjs cn uoingajn-fc-

myklvtligc Forholcl. Mcd Tabel af
Als opgav Danmark sin Sag som

^^'^f'sministerielli lull mo afloslc dot Mo nr ad
s'ke Ministerium

Tidspunkt incl

ude mod *"1'^ Epi-

Aaroes Korps's Angreb paa
Projsernes Feltvagt ved

Grenaa Havn,
Mm lanigc mindedcs ' af allc
G.cnaacascrc, uaHlel det 1 og for
sjg var udcn n£cvneva;rdig prak
tisk Bclyduiug. ^ ̂

nl udrislcT c[Idle, hurljgt virkende Strcjfkorps
for med delle al gore Laadgan.
umdt paa dc af Fjcndcn }>-
saLlc Kyslcr og dcrmcd gorcdcm
den Skade, han kunde. Kornsel
oprrllcdos virkolig „g udforii
fleie kadvke og forvovne l-Iksne-
diUoncr, hvorved dels Navn ])icv
kcndt over del ganske Land. Dels
Slorrelsc var til en Begyndelse

200 Mand, men vokscde under
Vaabenlivileii 111 000. Del var alt-
saa en ganske beskeden Slyrke,
men del var overvejcnde smr-
delcs modjgi'. ja dnmdrjslige
Manu). Ved Vaabeniivilens Op-
lior havde Korpsel jilaniagl cl
Overlaid paa den ved Grenaa
llavn llggendc projslske FcU-
vngl, som man menle boslod af
1 Officer og 40 Mand.

For al udforc delte OvcrFald
afscjledc PrcmicrlojLiianl ScluiLz
em I'ftormiddagcn (1. 0. Jidi fro
lyilimdbu'g mcd 2 af Korpsels
Kmnpagnier om liord i Damp-
s>Mbcl ,5-ryl!and", som var slillet
111 Korpsels Rnadiglied. Pan
Grimd af Bhesl og slmrkc Rcgn-
bygcr lurde Dampskihcis Kap-
lajn ikko ankre oi) ircl Syd for
Grenaa Havn, livatl der var den
oprindelige Plan, men maattc gaa
lor Anker tccL iid for Havkmi-
den. Ved Midnatslid glk Folkcnc

^ p Og rocde i Land. Enm Baadenc kmnlrcdc i den
slccrke Sagang. men allc Folkcnc
iccldcdes, og dyngvande kom dc
'  i Land og stod rede
hi Prcmrykning. Del var cn lang
og mistrcngcndc Tur. Man pas-
sorcdc Kalholm Strand. Paa
Gaardcn inn iVs Komp. Proj-

som hcldigvis ikke niser-
i-edc nogel. Efter cL Par Timers
March naaedc Sljrken lil Grenaa
iiavn. Der var cl Gangbrccl -over
aen ta^L uden for Havncns da-

v^^Jrondc lilic Kro. Brocn var
m-erkcn afbrudt cller l^csal. P^n
lor en, men luirligl eflcr hinan-

ir^^i Folkcnc over Rrocii.^lalvdclen af dem besalle Vejcn
Od> lil Grenaaj en IRle Afdeling
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Gicnaa Kirke ca. 1864, set ha Storegade.

sendles som Palronillc under
Pyi'skippci- Larsons Anforsel ud
paa den liUe aflukkcdc Havnc-
Plads, medens solve Hovcdslyr-
ken gj]. Kompagni-
obcfcn spncnglc sclv Dorcn og
yoin iud j Kromandcns Sovc-
^aminer. Kromauden og bans
Konc loruiidrcdes hojUg over
cLic nailigc Besog og tbrkla-

ledc, at P'roJ.serne laa i del ncer-
K'ornmagasin Ul liojrc for

loen. Delte blev omrlnget. Ved
orcii paa den modsatlc Side

^iidtes 4 opsadledc Hiisarheslc.
oren var aaben, og iiide fra

Morkel horlcs Tale og Vaabcn-
Kompagnichcfen sprang

Iv med Reviolver i Haandeu

i,„l i Morkcl og opfordrcdc 111
Ovcrgivclsc. Som Svar lod Oi-
dcnc ,Pai-doivS „Gnado" og of-
crhaandeii kom 8 vmlmcde Pl'oj-
leic ud. Ivorporaleii farklare^e,
al Aflcneu foriid var dei
ncn fra Grenaa kommel 1 Ofhcci
o-T 40 Mand, men dcraf
nanlen og de 30 Mand sent paa
Vflenen kaldt lilbage. De fangne
P-oi^erc satles i 2 Baade. som
H^ved Havnen. Heslone blcv
drevet ind i ct Indedukkc, men
0,1? koi-l efter nd og lol> op
uemicm Grenaa efter Sigende i
Diin-sgaard, )ivor do ved de, s
Aiko.nsl lod Overleommandaen,
som laa der, ane, at dor va, no-
get gait ved Stranden.
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Aaroes Korp.s arbrod Gang-
brocii over Aacn og l:cgav sig
langs med Slraiidcn nia:! Baa-
dcnc. Ticl \cd Udskibajngsslcdel
blcv dc opdagel af cn Flok Proj-
scrc. Indea I-jcndenic kjin dcni
paa Skudvidde, var dc do<r lif
Sqs og paa Vcj mod ,.JvIland",
som do naaedc cflci' el Par Ti
mers Boning iidcn al have mi-
slcL cn Mand. Ilcle ArPcrcii var
vom sagl udcn slorrc prakllsk
Bclydning, men forogedc vcfl sin
Di isiighed den Nimb.is, s )m var
om Korpsets Navn.

MaasUc toraiilcdigel af delte
Uvcrfald aiikom Nalicn lil u
■ u 1 cn Sncs Vogne med projsisk
nfanlen saml cn Del licslfolk
Be dnog vidcre lil Kalliolm, hvor

lene Dmcscn, som vjstnok mis-
Imnklcs for al have hafl mcd den
Aaracskc Affierc al gore. Han
feilcs mcd lil Randcrs, hvor han

lid sad fangen.
Faa Dagc cfler indeholdl

«t.i cnaa Avis ■ en Mcddclclse fra
Byfogcd iXycborg, hvori slod, al
da Bycns Kassc .som Folgc at de
vslandig .sligcnde Hekvisilioncr
hi Fjcndcns Magasdier snarl vil

nnmodcs,  dci skyldcr Ivommunoaigif-
iLi for 1. 1-IaIvaar af 1861 oni
J"arcsl al in:lbe;alc dissc. ' By-

de Old; „.Tcg bar den Ovcrbcvis-

Mnfk (^nhver vcl[.a;nkcndeMcdbnogcr vil opfyidc dcnno An-
modning".

En ny Vaabenslilstaud
traadte i Kralt 20. Juli.'
Af den af den projsiske Mill-

Imrguvcrnor ndskrcviic (vf)nlri)3in-
Ijon paa (laO.i'O) p:'njs:.ski' Thaler
skuhio Grcnna udrede 1871) Tlia-
Icr, svarciidc (jl 1821 Rdl.. al b.'-
lale indcn I. Aagasl. I inanglen-
dc Paid vjide Beloliel blivc iiid-
drcvcd vcd mililmr h.xekidion lil-
Ijge nu'd (L Sra!fc: l:cb
ledes skuUle alle Slals.skallerne
iiidbclalcs lil den fjendlilg.' MiU-
licrgiivcrnor Manned for Manned,
idel Aarsskallcii dclles i 12 Ug-'
store Dele. Ogsaa for clen.s Vcd-
konimentic var der anordiici mi-
lilier I^xekulion vcd nianglende
iiclaling saml lilligc el Slraffelil-
Ireg p.aa 50 pCt. for Rcslanccrne.
Sammc Dag som den nye Vaa-

bcnhvile Lraadle i Krafl, kom
111 Grenaa en ny Indkvarlcring,
ncmlig 470 i\Iaiid af Garderegi-
nienlcl 5,K6nigiii Augn-'^i''^
saml cn sl.orre Deling rodc Dn-
sarer, all under Kommaiido af
ObcrsL P o d r i 1 z k y.
iudkvartcredcs dels i Grenaa,
dels i den nacrmeslc Omcgn-
Mrcngde Ileslc rckvlrcredcs i
Landsbyenic, og alle Piskci-liaadc
fra Ilaviieii borlforlcs paa Vognc
til Brug p.aa andre Sledcr. Iml"
kvartcringen varcde kun
Dage, og i Gliudcn over at sUpP'^
at" mcd Fjcndcrnc fcjrcdc man
mcd Flagning 25. Juli-Dag^'^
(Islcdslagel). Men Glcedcn varedc
turn kort. Dagen cfler indli'^''
F1 is abe t Ii - G ar (1-e n s t.hcf,
Obcrsl WiiilciTeld, som l>-'6udc-
dc, at cn slorrc Indkvarlcring
vilde kominc den folgcndc D*i.g*
Den belmdcde Iiidkvarlcring _i

Fyen blev mi imidlcrlid ikke lil
nogel i iorsle Omgang. Deriinod
Flev mange af Landsbyenic i
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Gammelt Billedc at Grenaa Skole paa Veslcrgacle_ Den cclclsle at de
Bygninger, som endmi eksisterer. opfort 1867. Bil.edet er

taget faa Aar derefler.

Omegneii belagt. De iia-rmesl ved
Grenaa liggende l^j'cr. som liavde
indkvarlei'ing, var Skmrvad og
_^f.astrup. I'Ti slorrc Siyrkc paa
doOl) Mand laa i Nimlorie og ain-
liggende lauulsbyer.

I Bcgyndclscn af Angusl laa
dc 2 danske Orlogsskibe .,Dan-
uebrog" og j,Nicls -Tiid" for An-
i^cr udcn for Grenaa tlavn. Bc-
Ficruc fik Lov lil al l)csc Ski-
bcnc, og dc gocslcdes af ikkc saa
faa. MclL udcn Indkvarlcring var
Grenaa ikkc i dcimc Pcriode,
men del var dog forboldsvis min-
drc Afdcllugcr, der var her. Ik
Seplhr. skrivcr Avisen: .,Dcl ISilc
Hcgimcnls 5le Gomp., der 1 krii-
gcre Tid bar liggcL i Canlonuc-
uiciil her, afrcjsle omsider iGaar
Morgcs sydpaa, forhaabcnllig foi"
aldrjg mere al vcnde Lllbagc her-
iil". Den andcn Vaahenbvilc iid-
l^ob 31. Jiili. Allcredc to Dagc

eftcr sliiltcdcs Aftalc om en ny
trcdie Vaabciihvile. som
j>lamn:cssig skuldc varc i GFgcr,
men hvis stillicndc Foriidsrcliiing
var at den skuldc slullc mod
on 'cndclig Fred. Forhaiullingcr-
nc dcroni forcgik i- Wicii. Der
var lil cn Bcgyudelsc 6 Rcprm-
sciUaiilcr, ncmlig 2 for P'rojscn,
2 for OsLrig og 2 for Danmark.
Tallet linlvcrcdcs scncrc lil 1 for
hvcrl tmnd. Paa Danmarks Yeg-
ne forliandlcdc Minister Quaadc
og Oberst Kaiiffmann.
°l August og September var del

som 1-lclhcd kun mindrc Slyrkcr,
som var iiulkvarlcrel i Grenaa.
Da lui altsaa dot fjeudlUge Tryk
follcs mindrc sliorkl. g[k del saa-
ledcs, som del saa oflc gaar, al

sammensparet
Misfornojelse kom til Orde
i Aiilediiing af de ForaiislaUniii-
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S*-'i sum var foi'L'laguL i don Vici'-

Jill. \ c(l Indkvarlcriimcnics
Bt'f^yndclsc var cicr l)Icvcl sam-
mensal an Indkvariariiig.skoinilv.

var visl c.ircniijr^
"ogcn, num liavdc jimriiK'sl

-'Igl sig sclv. Dei-paa [ydcr i
I-ald en licmjerkning i

V •iyvrbladcL- Inr IG. Sepliir.
;\lt.'dlemmcr aJ den var bj a bv-
logcd Nyebarg, Preknralar [.'muK-
og BraiidkaiHajn Slarck. Baade
» nWyvcbladel- og Uiiiul og Aland
I"m' I" .I'pBedcs der nu en rclr>' lig Krilik mod dcnne Ivomilc
Abtn skumlede miiidre over. al
Mcdleinmcrnc synlcs al liave la-
\oiisereL sig selv ved Indkvar-
Imingornc, end over, al do lil
syne aciende liavdc lagoL Hcnsvn

ku die og Ivundcr. Og da Komi-
tcji nu hen i Seplembcr aver-
tiede cm, al dens iMcdlemmer
ilde vsere m Slede paa Raad-

luiset hver Onsdag og Lovcrda"
a"o Be

^Icelser, saa kom KrUil:ken
^aben yst m Qede i ,,F]yvebla-
En 'inr ' T Siflig Form,n  Indsendcr skriver f. Eks •
,,Har del nu i 4 Maancder vajrel
!"gieslosi at laic om Edei 01'
til Eder om Eder.s Geniinger saa
fll ii^gen nu for i'denfoihaabenllig korle Tid, der er
tilbage, at opnaa en LemneUP

den llie Tpne selvlavede Tri-

landt fe^-^landig Alandwandt Eders Aledborgerc kan
Ijcse Eders Bekendtgorelse udcn
at Mdme paa Eders Venne"
I el senere Nummcr skrjver en

andeii Iiidsender: , Teg Imr
lueppe. al ('.oin|!eeii kun skiilde
liave lil llensjgl al iirotilagi' og
redrv'ssere Bes\au jngei'. soui al
E  I"'ks. (dans Iiavile lor Ijden
Carl For niegen In:lk\arlerjng• •.
Ilvorleiles skiilde vel snadanne
Besviei iiigei* koinnie frcnp iiaar
man ikke foran sjg liar on sani-
Icl Lisle, hvoi-al' man kaii so

Eonlclingcii? • Alcn iovrigl nicner
Indsciidcien. al man inctl Tak
burdc erindre. al del Ihcrv, sun
Indkvarleringskomilceii paa log
sig, var baadc vanskcligl og
lyrdefiiMl og ingcnlando niisaii-
dclscsvpcrdigt.
Den, sdm iiiaii iiavnlig luivdo

ct ,.godt-' (eller snarcre oiidl) D.'b'
til, var Brandkaplajn Slarck-
Dol siges nu'gel giillgl 'Oin baiii,
at det ikke or at niidrcs over, at
ban ikke kan have Tid lilovors
lil en samvilliglicdsi'altl Bcs«i'-
gclse af rndkvarlcriiigcn.
man belacnker, al Mr. Capilaincn
foruden at skiille rcgcrc Brand-
vtesencl og Brandfoikcnc — o'J>
det skal veere nogle farligc Folk,
disse BrandFolk — Ulligo or Bor-
gerrcprocscnlanl, Alanufaclnr-
liandler elc. Og om end Hi'- Ca
pilaincn besidder en iiok saa
usscdvanlig Arbejdsdygligbcd, saa
or det dog for megct forlangt selv
af en Brandcapilajn, al ban skal
kunnc v^re baadc lier og der og
Straalcmcsler lillige". (27. Sept-)-

I et af de sidste IndlEEg, som
fremlvom, efler at der 1 Sepleni-
ber var indtraadt en ny Vending
mod Hensyn til den miUlycre Bc-
laegning, slaar: ,,Indkvarlerings-
komitecn Iiv[ler nu efler sitHa?-
dersvserk og Iiensidder forvent-
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R. W. Starck,

MamifaUturlianiller, I3ran(lk'ip'*'iu-

iiincsi'ul hvadog vcnlcr paa,
B'libikum vii s'gc... Dol kan si-
go.s 1 liolgciide Ord; Koinileen 4"
N'yeburg Icr. og bcle Byon g'"^'
der".

-Ta, del kan i Sandbcd ofle
vierc en ulaknemlig Rolle at be
stride orfcnlligc Hverv.
Del ladcr sig formode, at en
aiuleii af Byens ungc Piger

kan iiave visl sig mere venlig
imod de indkvarlcrede fjciuUligo
^'oFlaier, end pnssciule var, og
al ondc Tuiigcr mcd cllcr udcn
Aarsag Imr skuinlcl dcrovcr. I
bvcrl I-ald finder man i ,,Flyvc-
bladol- lolgendc Averlissemcnl:
„Da jeg bar bragl i Erfaring, al
del Hygle or udsprcdt om mig,
^t jeg skuldc have spadscrel I'lcre
Aftcncr og Nceller i Aliollcr Rod-
triers Lund mod den lyskcLjeiU-
t^anl, som laa i Qiiarlcr bos bam.
saa Lidloves en Diicear af 5 Rdl.
til den, som kan oplyse mig om,
hvem der forst liai- fremfort

foranforlc lognaglige Rygte. Da
min Bcslilliiig udfordrer, al jeg
skal fortjene mit Erhverv 1 saa-
vel den Rigcs som den Falligcs
Minis, saa or det saa megcl mere
rcrekro^nkcndc for mig at virre

udsat for saadanne slello Bc-
skyidnlngcr.

Alarlc Sorcnscn Dam,
Sypige,

b ;cnde lios Alollcr Jensen.'-

Allc Berclningcr gaar ud paa.
nt dc indkvarlcrede mcnige
tjcndUigc Soldalcr var megcl om-
"lengollgc og bciisynsruUlc. Og
mnir flk Indlryk af, al de var
lige saa kcdc af Krigen som vi.
Dor bcrskedo dcrfor nreslen allc
Vcgne el mogcL g'Oflt Forbald
mcUcm Kvnrlcrva;rlernc og de
indkvarlercde. I dc gnnske faa
Tilffclde, bvnr der skcle alvor-
ligc Brad paa DiscipUnon, straf-
fc'tlcs disse mod haard Ilaand.
Proj.scnics I-Iove:Ikvartcr(?) var i
Kobniandsgaardcn paa Lillegade
(mi • Kobmand Norgaards), der
paa den Tid slod ledig. Og
ttamle Grenaaenserc bar forlall,
at SpFlsiodsslraffen endnu den-
nang cksekvcrctlcs som mililmr
Slra"f lios Projscrne, og al dc
bar scl Soldalcr blivc piskcl node
i den gamlc Kobmandsgaard.

Alcn var Stcmningcn over for
de mcnige Soldater gcnnemgaa-
cnde velvillig, saa var Fladel mod
dc ovcrordncdc og da navnlig
mod clcn almrcgtige von
F a 1 c k c n s t c i n dcslo slierkcrc.
At ban bar vmrcl en typisk Re-
prresoiilanl for Projseraandens
mindst lillalendc Sidcr, cr vel og-
saa temmclig sikkeii. Som mevnt
iiavde ban oprlndclig sit Moved-
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Prokurator L. J. Lunoe.
Byrandsmecllem. Medlcm af Lionincs-
komniissionen. En aF Byens niest ind-
tlydelsesnge Borgere i GO og 70c'rne.
kvarlcr i Raiidcrs. I Berivntlcl

jpiijd (|i Aarhus, og AnrlvinMc

blev officicl Ti-denclc for Jylland, saalcdcs som
„Haiiders Amis Avis" for^L Inv-
de voeret. Samlidig med FlyUdn
gen lavode von Falckenslein dc i

>TOen ved Langaa i Luficn Del
\ar den, hvorover don nye midi
.lydsko Bane Dennc fit

Jk\- r- "cmlig en-

rResit
Ffi„ prejsiske Slal

rr
ftSivrji S"™v"

af August. Avisernc bcreller. at
lian g.jnrde sit IndLog i en Vagn
forsi/jondi med 1 Skimlcr. og at
iiaii Icjrcde sin Ankomsl ved al
('oinnie en slakkcls /Fgtvogns-
kusk (11 7 Dages Van<l og Bnul,
iordl luui kk ■ '"jaa Koniinaiido
liavile korl luirdgl nok o') ad en
IFikkc.

Slraks eflcr Ankomslcn rejsic
ricnei-alcn ud paa Inspektion i
<lc lunriiggcnde Anilcr og koni
d. (i. Sept. Ill Grenaa. ..Fiyve-
bladcL" bragic nrcslc Dag en liUc
^»o[ils dcroni. Dens isncnde Tone
i'olicr lydeligt nok Slcmningcn.
bJei" Maar bl. a.; ,J Aflcs blev
der visL vor rjngc By cn Op-
majrksnnilicd af cn cgen Slags,
idct .Tydcrncs mregligc Bcbcr-
skcr, Ilr. Falckenslein. indlraf
norljl fra Ebcllofl, Icdsagct af
el Par prcussjskc og oslrigskc
Officcrcr, og log ind pna Gfcsl-
Sivcrgaardcn. I Merges blev Dav-
nen bcsigbgcl, hvorcfler Rcjscn
gik vidcrc lU Banders.'' Bladct
lilfojer: .,Her liggcr vcdvarcncic
cn lilie Slyrko af 18dc RegP
nicnt. Mngasinct cr i Tirsti'iip,
"Og Slabcn ligger nii paa Nnrnp-
bind", Faa Dage eflcr afrcjslc
k.iendcrne dog for en Tjd Iierfra.

Allercde ved Krjgcns Begyn-
f c so liavde von Falckenslein la-

Qi.- /^^P^i'ge Byens Poslnieslcr,
' bjerboek, oni ban vilde fo^d-
ITu. ^^-'n fjcndllige Bc-

svarcde Nej
^bl, suspcndcrcclcs ban, "O.g

<^\'crlog selv Poslvcesc-
Qp I varede ved indlilPJ ? da Skjerba}k averlerede, al
ostkonlorct nu alter var aa]>-

C4«r«^nfip fniivrerende Iscnkrasmmer Poulser.s,Prokurntor Lunoes Gnarcl paa Storegade (mu rerei
Fru Dahlias og Snedker Olsens Ejcndomme).

Kort cfter at den Sdfe Vaaben&til-
S'tand var sluttet, begyndte iOvier-
stcmmslsie mted leli af Paragraffier-
be i d'cnuie

Hjetnsendelsen a£ de danske
Fanger.

Der var ialt ca. 62ri0. Deraf hav-
de de 47.70 ligg^et i pr0isisk)e Fsest-
bingcr, Reste'n i crstrigsl^fe. Al'sne
paa „Hohe Salzburg" var infcerne-
fet over 50O danske Fanger. Det
cr den sammie Fses.ning, som iNa-
zismems forstte Dagie blev navnkun-
dig ved at vsere Fgengslel for de for
OprOTsfors0get feengsWdie Nazisfer,
bg hvor „F0rene!n" niu i Sonrniieir

opholdt sig i do for Polen sk^bnie-
svangrc Krisadage. De dansbeFan-
ger hpemsiandlies net burtigt, som
Regeil i Tog med 1000 ad Gangen.
De sids'13 1000 kom til Kohienhavn
23. A'ugJSt- Straks, da Hjems-indel-
scn rygtedos, danWedes der her i
Grenaa som endna Stoder cin Konii-
le, yom skuldc tag3 sig af dehjiem-
vcndtandie. naar de kom til Gnenaa,
bevEerlie diem og gsr's det lidt fest-
ligt for dcm. Samtidig hjiempermi-
tenedies Stars'iiep-artea af de indkald-
tc dansko Soldater. Modtagelses-
komitecn bcstod af Garver Carl E.
petersim, Skrtedd.:rmiest£r A. J.
Lyngbye, K0bmand Adolph Lying-
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Postmester Skjerbek.
Veteran fra 1848. Fremtrfedende Horger
og meget benyttet Taler i IBGOerne

byo log ^iGPeiiaa Avis'" Riedaktsr
C. LcmmiCii. D^t indsamhd} Btels'o
var saam^nd megat baskedent
iiemlig knap 90 Rdl. For detinieSum
bespistss ialt 191 Mand, a\h fra
Grenaa og Oplandet. og saa var dor
endda nogh Rdl. ti!iovers, som ovier-
drogcs til leti andsn af Krigstid^ns
Komiteer, „Fireskillingssijbs!irip-
tioTien".

Dennia var datidst ailprade ved
dc f0rsti,3 Tiegn til Krigsns Udbrad.
nemlig i Dacicmtier 1863, og dens
Opgavc var ^konomisk at st^ttado
indkaldte SoldatJars Familier. Det
var den paa Initiativ riga VeHeran
fra den forrjge Krig, Postmester
S k i e r b £e k, som ved cn Artik:^!
i „iGre:naa Avis" havde slaaiet til

Lyd for Sagen. Han skriver: .,Da
morkc og 'uv-airssvangrie Sky'^r
hmvc sig over Vvart Faedrelands Ho-
risont. og dor kon er svag Sand-
synlighod for. at do villie fordelosig,
men alt tsler for. at den nsermeste

Frcmtid vil bare en Krig i sitSkS'd
.. • .saa opfordrcs den offentllg^
Godgjorcnbed tH vcd en Sobskrip-
tion at bidrage til. at de indkaldtes
Familier ikk2 skal lide Savn af dot

dagligo Brod ..." Ved ist Ms'de i

Haandvaerkerforeningen udpcg.3-
dcs 6 af dennos M'edl'emmier, som

samm^en med 2 Borgcrreprassien-
tanter og 4 andre Borgere, niemlig
SogncprEestsn, C. U. DaTitzer,
Kordogn R. Jb'h a n n sie'n, K^b-
mand C. F. Lnnd og Postmester
S k i c r b ee k, traadfce sammleli i 'em
Komite og forctog le'n saakaldt
■jFircskillingssiubskription" for at
tilvejiabringe de fornffdme Midler f.l
nmvnte Brug. Det var Moningen.
at hver Bidragyder skulde giV'
niindst 4 SkiHirig om Ugen. M'etn
adskilljgc lagde for med mieget
storrc Bialab, saaledes Apol'eker
Dahl, som tegniede sig for 100 Rdl-

En andcn Komite ddnniedes iPe-
bruar med det Formaal at sJenda
Lcvn^edsmidJier, Tobak eU'er Penga
til do indkaldte fra Grenaa. Nogla
af dens Mtedoleinmer 'er da sam-
mo, som gaar igan fra ,'FiriesUil-
lingsgjbskriptionen". Og salv
nyeTis TjiiDeg.'jepjglep fioranstaP'eda
en Indsamling. hvorv/ed indkom 22
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Rdl. 4 Mark. Derfor koalas ■> Uld-
trojer. 1 Par Underbienklsedar, 9
Mavcbsellier, 10 Par Stramper, /
Par M'uffediss^r og 1 sirikkiet To.'-
klmde, som tils;'nd':ts de ber fra
Bycn tudkommandoreda Soldater.
Af djsse forskellige Komiteter var
.,Fireskillingssubskript;onen ■ d:n,
som fik langt den storsto Betyd-
ning og leengste Lavetid. Den vir-
/iede hiele Krigstiden igermcm og
fordelte genniem Uga'ntljge Bidrag
ialt 1247 Rdl., som kom 28 FamiUcr
til gode. Den hojest'e Understot-
telsie var 2'-/-, Rdl., don mindsl'e
V.T Rdl, alt pr. Uge- Det fremgaar
heraf, at der fra iGremaa By altsaa
niaa have vmret mjndst 28 FamiUo-
fmdrc mied i Krigen. Deres Navno
cr mig kun delvis bek&ndt. Mon i
Aviscn Ses dog, at on D^el Haand-
vaerkcrie elfer ForreiningsdriVctDda
avertener om, at de i Anledning af
Indkaldclsie bar antaget en dygtig
Svetid ollor paa andsn Maade sot-
get for Forretningens Fortsastbelse.

Nolge af dissa iGrenaas Sinner
ofrede Livet for deres Land. Et
Par saarcdes og <l0de 1 Fangen-
^lab, andre dode paa Valpladsier-
nc. Den forstie, soni faldt, og den
rniesio, som del har vseret migmn-
iigt at faa et Fotografi af, var Kom-
rnis Joha'n Frederik Miller, S0n af
Kobmand J. A. Moller paa Hjornet
af Torvet og Sbndergade (Edv.
Hansens Gaard). Han faldt vedBn-
^>trup 3. Febrnar og blev begravet

Skrfeddermester A. J. Lyngbye.
Veteran fra 48. Vaabenbrodrenes niange-
aarWe Formand. Medlem af Grenaa By-
rand i 27 Aar ('I 1S64-^V, 1891). Taler

ved nationale Festligheder.

som lukendt Soldat. Hans Fader roj-
stc seniere rundt dermede for om
m'uligt at finde Sepnuens iGrav, men.
forgsevcs.

Forhandlingerne i Wien
angaacnde Fredsbetingelseme trak
i Langdrag. Man var ctiig om, at
Fred maatte sl'attes for leinhver Pris.
Ligeledes var de danske Forhand-
lere Idar over, at der ingen Hjmlp
var at venUe fra England oiler
Frankrig. og at Slesvig var tabt.
Men om Enkelthederne ved
Greenseliniien og om Erstatningsbo-
lobets St^rrelse m. m. var der mo-
gen Uenigked. For at gsre Dan-
mark mere villjgt til at boio sig
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Port ud ' Kobmand Norgaards Gaard. Her havde Proj-
serne ■ 1864 deres Hovedkvarler og Magasiner.

for de haarde Fredsvilltaar, blev
det beslfemt at egz det Tryk, som
hvilede paa Narriejylland. Defjiendl-
lige Troppars daglige Nataralfor-
plejuing skulda hsevies, Hiest'sratio-
nerne ligiesaa, Ksbstasdernia skiulde
have stOTpe Indkvari'ering, og alt
sIc'jJdc mdretties paa Viniierkvarter.
Tahkcn om len Rgmning af Jyl-

laad var belt forkasiiet. Og i Slfiit-
bi'ngcb af Septamber dsr da

tajllioncr samt desuden 5 Eskadro-
ncr Ryt^2^i og 2 Batfceri'er.
Det vil alt&aa sjga, at iGr^enaa, der

dcngang havde ca. 1600 Indbyg-
gcrie, skijlde havie 700 fjiendtlig-Sol-
dater i Indkvertering. Cet varsislv-
sagt c'n nsestein (jmijlig Opgavte at
skaffe Se'ngiet0j til ist saadant An-
tal. D#t sies da ogsaa, og det ct vir-
kellg ronende at lase det, at flora
af Latidsbycrnia [ deti nserm'esl'enrrcao i-aTiQSDycmis i dell nEermesiHs

Omslap ■ dstaendigt Omegn luopfordriet meldt'e sig m^ed
marsch r'f Fi om Levtering af Halm
^dT F a M^r m.d Udlaan af
i 28 ^ n. H B«r^er3 prdvars-

at trseffc AftaLe om Indkvarterin-
gcn. De'ntiie iGdng skulde man alt-
saa ikkc havie 'noget af at ludssette
sig for KritikkcTi.

relsle angaai^d'e' de projsiskie Trop
per& ViintErkvartier. Af Kabst^dier-
tie sktulde Ebieltoft og iGdenaahVer
have 1 Batailloin, Randers 3 Ba-
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Raadhtusct blev taget i Brag tO
Lazaret og Vagtlokale.
Man vcntede almindeligt, at

fjenderne vilde indtraeife
her Sondag den 2. Oktober,
cfliersom de dc i 2S. Sei^L'ember var
afmarscheret fra Horsie'ns. Det slog
ogsaa til. Neevnte Saadag var der
K'onfirmali'on i iGrenaa. Dastor
D a Ti t z c r slod nelop paa Praedike-
stolcb, dc^ projs^rne m'ed fuld M'u-
sik rykkcde ind 1 Do fiesta
af Kirkcgseng?rris gik sielvfelg^elig
straks hjem, da omtre'nt alle Bus-
Statide i Bvlein skald's have Indkvar-
tcring. Pastor Dantzier maattie saa
5>c at fremskytide Konfirmatron'Ein
d'et m'est nvilige, saa ogsaa Kotifir-
mandernie og deres paanarende kuti-
de kommie hjem.
De atikomnie var 1. Batt- af 4de

Garderregiment 'under Oberst Es-
beck. Tyskerne havde anlegt sn
Fclttelegraf fra Aarbus tjl Grenaa,
^aalcdes at Byen n'u for fOTsteiG^g
^tod i tclegrafisk F'orb^'ndels's wed
Omvcrdemeln.. I Avisie^ m'-ddeles, at
•^gsaa private ku'nde fan LejUgh'sd
01 at afsieUde Telsgrammer mod
aim. tarifmeessig Botaling. Dannie
i,Fiernskrift" vakte slelvf^lgslig stor
OpmEerksiomhcd i dio lille Stad.
Der ludst.edies Forbad modalFserd-
^el mied Skydevaab'sn af civile, og-
^aa Jagt blev forb'udt. Alle danska
Aviscr ludea for Jylland blev for-
budt nied Undtag^elste af „B'erling-

C. U. Oantzer.

Sognepraest i Grenaa 1857—1877,
Kateket sammesteds fra 1851.

ske Tidende'', „I11. Tldende" og
„Flyvcpost£n".

I  Qluobcr Maaiied havde saa
iGrctiaa den st^rste Indkvartering
tender h-ele OcCupaticOsFiiTiodeli. De
forst anlromne Batailloner afmar-
schcred« offer en Uges Forlsb til
Randers m'ed Undtagel^e af et min-
drc Vagthold. M'cti samme Dag an-
kom et Par Kompagnfer, lige'jedes
af et iGarderregim'ent, og*de blev
Ijggcnde til Fredons Sbtning. For-
skellig^ af Bj^sns st^rre Nserings-
drivcnde oviertog LeVerano&ti af
Fodevarer til det projsiske Depot.
Men Kvartorvasrierne var ikke altid
tilfreds med det leverede. I ,,Fly-
viebladet" er der flare Gango Pet-
tiet Kritik. Forholdet var dette, at
enten skalde Tyskerrte have Ad-
gang til Kokkeniet og yelv tilberede
dv odleverede F0devarer. eller og
saa skulde KvartervEerfemie mod-
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Johan Frederik Mailer.
Den forstc Grenaaenser, som fnlclt

i Krigen 1864.

tage del leverede og tillave dat for
Soldaneme. Dot sids'.ie var vistnok
det alminda'dgsiie. De fiesta H'us-
ni0dre hold! ikke af at have diss-
fnemmede Folk tjl at mmstere \
d3res K0kk^ri2r. Og Soldaterae paa
denes Side vilde heliiere end gerne
have Madon fevehet tilbaredt, men
var for Resten m'aget villige til at
Jdie len Haandsraeknitig ved alt
hvad die kiunde. '

Endelig undeitegnedes saa
Freden den 30. Oktober.
„Giieliaa Avis" Mkom atter som

egieJitlig Avis og ikte Flyveblad d
1. N-ovbr. 1864. Diar var iiiu ny Riedi
alit0r, idet Liemmich havde ovsrdra-
giet Bladets Redaktion til c. V.
Fierch. I det fBr&ie Nnammier hav
de Bladet en Meddetelse om Fbeds-
slutningen. Der staar bi. a.: , Pne-
den bar ganske vist kostet store
Ofne, men mted Gnds Hjmlp viUeog-

saa disse k'unne beenes. saaledes at

Danmark. om det 'snd cr blovet ba-

tydeligt beskaanet, atter kan ss 'en
lykkeljg Fne.-ntid i M0de. Eftarde'n
'jheldige Krig. der kon kan batrag-
tss som "en Folge af vorie Fjienders
stone Overl'eg'enhed; vor<e ,,Vcn-
b)er"s Trolosbed samt maaske en

mjndne heldjg KrigsbestyrOlso, og
som det nseppe vilde hava nytl'et
OS sytiderligi at fortssettie, k'ande
Danmark ikke vente at kommia til
at diktene Fredsbating'als'rrnc. Jy^'
land vil val endnlj i 'nog^e'n Tid for-
blive hiesat af de ostrigsko 'Og proj-
sisk'e Troppier. mJen vi ville des-
^Jagiiet haafce. at Oen. Falckanstein
n(j bar udspillet s:n RoHo som 0vcr-

sle Myndig'.jjed i dinne Provi'ns"*.
Dot skiete ogsaa. 5. November ai-

marschenede da prsisiske Tropp^r,
iniemljg 2 Kompagnier af Sdj'e iGar-
dernegimient, fra iGnenaa mod Aar-
hns. Avisem ludirykkier Ved Afska-
den Haafciet om. at Byen ikkie paa-
tiy sloulde b'live besat af fjie'ndtljgt
Militser og bl'sv endslig de'nWeiGang
ikke skluffiet.

I Slutningien af Maalnieden bort-
^'olgties Ved Auktion. som boldtes
i C. Vogels iGaard 'ud mod Lille-
gade, Restbeholdningen af Rekvisi-
tioHsmagasinets Proviant. Ligalcde>
solgttes ten Del Sdng'esteder mied
Skraamadrasssr og HoVedpjder.
som var anskaffiet af Komm".inie'n-

Snart faldt Byie'n altter ind i do
gamlie Folder. Mien Krjgiens
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Lillegnde. Kobmand Broktnanns Gnard og (li! vensfre) et bile Stykke
af gl. Apoteks Malerialbygning. Her bgger nu bl. a. Kobmand

Meldgaard Nielsens Ejendom.
*^2 de mangehaanda Degivenbrder, badt hver med sfn Dame. Dyrlaege
"lan bavde haft saa tsei indpaaLi- Beyer indtadada mod len Skaal
^^-t iidlet forkbno Aar, vedblevl^n- for Kongen. for hvam ban onska-

I^Tigie lef.ier at v^ra Samtata- de, „at ban snart paa en for Fol-
"smnie, naar Folk Irom sammien. ket forstaaielig Maade maalte faa

Miedens Komitee'a i iGneinaa, som Lejlighied til at vise sit danske
sl^ulde tage imod de hjiemvsndende Sindelag". Pastor Foiersom take
S'oldatier, bavde indskr^nlttet s'g til for Landsoldaion. som, salv omhan

ta&e imod dem og bespiSe dam, jkke havde viundet, „havds ksem-
^^holdtes der i B^gyndiels:ii af dot pet mod -^ne og vundet aba darme-

Aar i Omiegnielns Landsbyenen de Natfoniers B'eJundr.Hg for sfnUd-
Eekkie festljge Sammienkomstier, holdenhied og sit Mod

der gjordes Ijdt Stads af de Ssmene udbragjes der SkaaJerfor
Soldaiter, der bavde v^et i Pdteii, .,dien tnofaste Hiuslnu. som verger
og hvor man mmdedes dam, der Rieden, modons Matidan var borte

btevet denudte. Dan fsrste af og for , den inofasie M0. som ma-
var iEnsliev. Den hoMfles d. niede sin lilte Jensamands Billedie

4- Bebnuar i Sogniefogted L. Ma- fmm for sit Blik og blev bam tno".
thia^ens Gaard. Samtligo Sogr^ets Og .endaJig for Nordstesvigeiifle,
M^nd og Karla, Siom havde vmret .,der fik Brodierparieti af Sorgsft og
"idkaldt lander Pelftoget, var ind- .SnUerilen". C'er berskede ifolge Re-
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1

Oammelt Billecle Ira 0stergades o
Haven til venslre ligaer, beliiuler

fcra.et ,^en. smialt:, ja neestion ho'j-
tidelig Stemning". l de fglgiend'i
Uger Mghz ftera af Omegnens
Landsbjiar i givn,: Fodspor.

Miediens St'enmiiigaTi v:d Fesben i
i Enslav b:skrivessiom,n3est)enh0i-

'tidelig", bensevrjes dien ved nogle
af de sfewere som ,.g3mytlig". Saa-
ledes i Hammieliav, hvopom dsr
^iaar: ,^d3n gemytlige Sbamning,
deP hiersfeeds lund-r hebe Festen,
vil g0re denne Dag aiforgbmmielig
for OS (Vieteraiuernie), da dst hete
saa sandt og indarljgt afspaj-
I'ede det danske Folks Hjcrfelag der
tager dai gode Viia.^ i .Gjcmmge^is
Sted'b ^

5tligo Del ved Jernhanetorvel. Hvor
nu Kobnifl. KaiiKtriips Ejendoin slg.

Endna langt hen 1 Aanet 1865
treeffer man i Avisen D0dsaTin'on-

eer fra HustPLOr allcr Formldrc an-

gaaende paarOTenda. der siom

haardt saareda havdc ligg'et paa

La/5art3tber i FjendUand og f0rst da
var d0de, leU'ar om Soldabsr, der

havde vsenet savwet, og hvis D0d
fsrst da var kionstatoPet. Ligefades,

treefbes paa Indsamlinger til For-

del for Krjgsienkier, hvis Famili'sr
led N0d.

KrigeTis Skj'gger hvilode l^nge
over Laodet-

Lidt Hjemstavnsloere til Skolebrug
af Carl Svenstriip.

Evens Scgl fra 14. Aarhundrede.

Djursland.
Yderst mod 0sl paa Halvoen Djursland, der straekker sig

fra Norrejyiland ud i Kattegat, ligger Grenaa, vor hlle, vor
gamie By. . _

Djursland har vgeret beboet af Mennesker i niange Tusinde^ar, langi lasngere tiibage i Tiden end f. Eks. til Gorm den
Gamles eller Regnar Lodbrogs Dage, ja endog Aartusinder for
Kristi Fedsel. . , „ j. . •

Man har fundet Spor af disse Oldtidsfolk rundt otiikring paa
Pjursiand navnlig I Form af Redskaber, soni bar tilhart disse
Mennesker og er tildannet af dem. De smukt formede Flinte-
redskaber og Vaaben, som man I stor Mtengde kan se nede paa
Museet paa Sendergade, er Here Tusinde Aar gamle og stammer
fra disse Folk. , ̂ , d .t i, u

Men ved andre Udgravninger bar man fundet Redskaber,
Som ikke er naer saa godt lavet, og som man b^temt mener er
J^lndst 5000 Aar gamle, ja der er endogsaa fundet 0kser af Ben og
^jortetakker, som er endnu geldre end de ®ldste Stenekser.
f^ndelig har man f. Eks. ved Mejlgaard og ved Kolind fundet



13 n

J- JL

.  jft-,

StorcRodc op imod Kirkcn omkrinR 18()0.

hvori laa Rester af Dyreknogler
dLp ̂  T^- stammer fra Oldtidens Bopladser. Og alt
flf Mpnn^^l Djursland i mange Aartusinder har v£eret beboetat ^etmesker. De mange smaa Hoje, som findes rundt omknng,
dinper* piipr'"^^H vseret Begravelsespladser for
der^nok r. m^pgere Folk, og vi bar altsaa synlige Mm-aer nok fra disse gamle Tider.

sik hl^hTiennP^^^u gennemskaaret af et bredt Sund, der
aaLs Mundina^ Halvoen fra 0st til Nordvest, altsaa fra Djurs-

Ef- s i;.|
Halv0 ' Djursland er en sammenh^ngend

En Msenodp iinSrn, • sejioar Forbindelse dermed. . ̂

"■V" ttS

Gammcl BindinRSVxrksgaard Lilkj-ad. 311. _After.sti.rnen". opfort 1751.

Grenaa By.
Ingen ved nogei bestemt oni, hvornaar de ferste Mennesker

bosatte sig paa det Sted, hvor nu Grenaa By ligger. Men saa
meget ved man sikkert, at allerede tor 1000 Aar siden har her
vteret hebygget. Og vi tager nteppe fejl . at antage at dengang
Harald Haarderaade og Svend Estndsen i Aaret 1060 holdt So-slag i Djursaa eller Kolindsund, og dengang Sveiid Grathe og
bans M-.end efter Blodgildet i Roskdde gik i Land ved D,urs-
aaens Bredder, saa har denne lille Bys Beboere set til Og med
sngstelige 0jne har de nok fra Aastritp- og Bavnhojbakke.
stirret ud over Vandet. , w u c • t j

Grenaa n^vnes ferste Gang 1 Kong Valdemar Sejers Jorde-bog (omkr. 1231) som „KonungIev", d. v. s. Jordegods, sorn
horte ind under Kronen. Men om den da har vceret Kobstad
dler ej er uvlst

Der Inr ma'den Tid ligget en Kongsgaard 1 Byen, og Grun-
dene Syd for Storegades overste Del hed endnu for et Par Aar-
hundreder siden Kongsgaards Tofter. j r . .

Et Minde, vistnok fra denne Kongsgaard, fremkom i 1910,da man ved Nedltegning af Vandror i A^gade andt en Lerkrukke
et lille Stykke nede 1 Jorden. Den indeholdt ca. 12,000 Solv-
monter fra Valdemar Sejr og hans Sonners Tid. Det er det
starste Montfund fra de Tider, der nogensinde er gjort i Dan-
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^srr- 3i,r:rr' ■»■Aaen og Brocrne dcrovcr, snmt Vnndmollcn.

er have udgjort en uhyre Formue og
kommen uden ijorden, og Ejeren er saa om-

Bvens Navn andre, hvor Gemmestedet var.
lige Maader f F\c^ seldste Tider paa mange forskel-
Da oVdet Grind Grinde, Greenaae.da Byen fra den jHH ^P^og kan betyde en Bro, ogsit ByvLben er de hLT-^ Bysegl og i
af Bro. ' niehgt at antage, at Byens Navn er afledet

Rettigheder^^er'^eLet^til^vpii^ aeldstetil Grenaa med Bekrifterse i R Kongebrev
"""'Hvf; v'f k stammer fra Aa/ufi''''
Aarhundreder sme^n^sa^v^Megammeldags Landsby. Veien til d \ lignede en rigng
over Sonderbro, men Aaen Hpu gi'^ ligesom nti
Man skulde altsaa over tre Rrnl p'^ i tre Dele,
ved den inderste af disse tset vpH c ^®"^tne ind i Byen, og
hgger, laa et Bomhus. Enhver der kn ' "" Vogterhuset
korende over Broerne mantrp gaaende, ridende eller
nogle 0re til Broernes Vedlipphnin Bomhuset og betale
Bommanden, som boede i Bomhuset^^' opkr^vedes af

V^»>: 'J

i - >"3 '^5 ^ L

°°

aim

Rids over Grenaa Torv ca. ISIO.

k £t  ̂

«§ ^
S  "

Gader og Bygninger.
Adelgade forte ind i Byen. Det er omtrent, hvad vi nu

kalder Sondergade. Pladsen oppe ved Torvet var meget Idle,
thi omkring Kirken laa Klrkegaarden, der strakte sig belt fra
Kastanietrteirne og uden om Kirken paa alle Sider saaledes atder kun var en ganske smal Gade paa hver Side. Lillegade og
Storegade havde omtrent samme Forlob som iiu, men deres Huselaa uregelmtESsigt ud og ind, og Gadernes Navn var Liiie og
^'°'N0'^re"|ad"e'®to'ligeledes omtrent, hvor deti nu iigger, iiien
hvordan 0stergade bar set ud, derom vides iiitet bestei^t. Der
er noget, der taier for, at den oprindeiig siet ikke bar eksisteret.
Vejen tii Stranden bar saa gaaet gennem Kanmkegade, der da
ogsaa i meget gamie Papirer kaides
det til Tajgyden og endnu senere til Kanmkestr^ae.

For godt 100 Aar siden boede der ikke mere end omtrent760 Mennesker i Grenaa, og der var kun de faa Gader som for
er n^vnt. Rundt i Byen laa Haver ud til Gaderne. Huse og
Gaarde laa ikke som nu i Hge R^hker,de Gaarde, som vi nu ser paa Landet. Kun 7 Gaarde var to
Etager hoje. Af dem er nu de to tilbage, nemlig KsbmandSkovs og „Aftenstjernen", Resten var kun i een Etage. De fleste
Eygninger havde Straatag. Kongerne havde ganske vist ofte be-falet, at Kobstadshuse skulde ttekkes med ^var saa langt borte, og n^sten alle Folk i-Byen havde selv Mar
ker og avlede Korn. Derfor havde de let ved at faa Straa og
blev ved at bruge dette 1 Stedet for at kobe de dyre Tagsten.
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Kobmand SUv. Gaard pan S..nd.r,.dc. Uy.ns smn^.k.s.. .:ds,. Uindin,svxrkshy,nin«.

det ved ^e^"smnn'' af Bindingsveerk, saaledes som vi nu ser
"•'S " Sir- '=»'"-
liee Del 02 i I7=;n (eller 27) hele den 0St-
den midterste Del tF If samme Maade med hele

V„ .=.

Folk end nu."^^DeF'^^ar fkke'^no"®^ h" Ulykke for
surere sit Hus eller slnp t* ' kunde as-
det brsndte. Saa Folk Erstarning, hvis
Begel alt, hvad de eiede nn mistede som
kunde yde dem lidt HjWln %]TJr Naboerne
rundt eg tigge. Ellers var de henvist til at gaa

Skik^afFoVselv'lkufdl'L'rge Senere blev del
Vi forstaa uden for deresGader brolagdes. ' varede Isenge, inden al'^

Folk havde ikke anden r«i, •
en daarlig Belysning, qo derfor Tsellelys. Det var
kaldte man det Nat, naar Klokken Dengang
eren paa Vagt i Gaderne I sin h"" V'^"" '0- Saa gik Vteg-
lygte thi der var ingen Gadell„, ^avde han en Tran-
Skulderen bar Vtegteren sin Morll • for 1860. P"®B  sin ,.Morgenstjerne«. Det var en rund

D.n vcnsirc H.lvdcl .f acie liMc Hus v.r Evens Aodscbod vcd Nnrrcpor,.

Triekugle, der overalt var besat med spidse Jternpigge, og som
sad paa Enden af en lang Stang. Med den maatte han orsvare
sig, hvis det kneb. Vtegteren skulde P^'l' ^
gjorde Llfred I Gaderne. Og hvis der opstod lid skulde han
straks gore Alarm. Det var Skik, at Vtegteren skulde synge,
naar Inn ved Nattetid glk gennem Gaderne. Hver Time havde
sit Vers, som begyndte med at anglve, hvad Klokken var slaaet.

Told og Accise.
Ved de fire Indkorseler til Grenaa, nemlig ved Sonderbro,

ved Enden af Lillegade, ved Enden af Norregade og ved 0ster-
gade, tor Ln srtder' sammen med Kann^egade altsaa ved
Kobmand Kanstrups Hjorne, laa fire smaa Huse e' hyenper sad Toldbetjentene °g ylr^r,® eg ligeledes at
Landet uden in^ fra deres Marker uden at
yens Borgere ikke 0 „ jngen skulde komme uden

svare Konsiimtion deraf. Og for at g

Z' nZ hrat'^ZntSll^t.rtj^trkom og op. Ud
O^^t "^rSti'entlnV §rtTan''d^n%dtrvttbanegaarden Dei
nd over 0stergade og f f ''' ^tlden om Toldbetjentene.
ke skulde lis^ nlan' Acciseboderne ved Norreport,
De smaa Huse kaldte man of hpfiip Tnld ntr Arrt«:p

JrSnSe'.,: n,S. ^

ved Norreport. Muligvis er Halvdelen af det Idle Hus nede ved



Grcnaa a.-idsic Skok-r paa Vtsicri'n'f ei^dLL. opfnrc hcnholdsvis IH-IH. -U? -87.
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Res. arvLSpom'Bod,'men''d°e^ e""r«'^'sikke'"rr"''"
SkoIev£esenet.

undervlses. Me^if der^var "^ri B0rn skulde
Reformationerda Konren ind^ "''' ^ebst^der en Skole. Efter
og KlosterfTods. .. en Del af det tidligere Kirke-

set skulde anvendes til'"ripn ' Kirkegod-
holdes. Det var nu ikkf n^r Skol e maatte saa ikke
skoler, og mange Folk knnn/J^ ' disse Latin-

I Grinaa oprettiL eiler l^se.
Egget paa den nordlige Sirip saadan Latinskole. Den har
pde — men Bygningen gik r!i J'*' Kannikegade eller 0ster-
len flyttedes saa til Lillegade u Branden 1627. Sko-
Hus liggcr. ^ ' omtrent hvor nu Eager Hartmanns

der kun var megef'fa^a^Born'^som Hj^lpeprtest i Byen. Da
IfnJ oprettedes Eatinskolen, ophssvedesKori^gn blev Lserer. »dansk Skole", hvor Byens

vufp^' ■ havde Ic ® "^^"d Ehrenreichs Hus
Itr. k f" Byens Bom L^rere, og dog under-

P® eg Aastrup Bvenln^^" ^®'""ene fra Bred-
' eg forfalden og desuden for ni^ ' "Widens Lob gam-

>  eg i 1849 opfortes en ny

Grenia iMeilem- og Realskole opfort 1912.

Skole. Dei er den gule Bygning Vestergade 7. I den indrette-
des 3 Skolelokaler og paa Isie Sal Laererbolig. I de tre Skole-
stuer var der henlioldsvis Frlskole, hvor eihvert Barn kunde gaa
uden Betaling, Borgerskole, hvor der betaltes nogle Rdl. aarlig i
Skolepenge, og endelig Realskolen hvor Sko epengene var noget
hojere, og hvor der undervistes i Sprog og Matematik. Det reg-
nedes dengarig for en god og moderne Skole. En Snes Aar
senere var Bygningen Imidlertid for Idle og en ny opfortes vest-
ligere 1 Gadln. Atier en Snes Aar efter byggedes endnu en
Sknlp fil I'pnaere mod Vest. Det er den Del af Skolen, hvor
nu Pigeklasserne har Lokaler. Endelig opfortes i 1912 Bygnin
gen til Mellem- og Realskolen.

Postvsesenet.

Indtil 1876 kom alle Pakker og Breve til Grenaa med Post-
vogn eller Fragtvogn, enten fra Aarhus eller Randers. For 150
Aar siden fik vi kun Post een Gang om Ugen, for 100 A.ar siden
to Gange hver Uge, og lidt senere blev det ot;dnet saaledes at
der hver Aften kirte Postvogn fra Grenaa og td Aarhus og hver
Nat ankom Postvogn her til Byen fra Aarhus. Det syntes Folk
var et voldsomt Fremskridt. ^ ki

Paa Postvognens forreste Saede sad Postdlonen og bisste .
sit Horn, saa Folk vldste, at nu korte Posten. Grenaa Posthus
var fra 1852 ude paa 0stergade 1 det Hus, som nu tdhorer Lsege
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Gamle Huse i KannikcKadc.

"lS"an'e pfkker o'l IZ' Tid ko. se.v-ned til de to osrIicrQtl Toget, og Posthuset flyttedes■"ange Aar efter by|gedesT seTvMigT
Grenaa Havn

bar no^k^v^r^Ukit^dybere end^^tlf Munding. Denend at kun mindre Skibe kunde Lile ind® n
skibenes Tid, og Fartoierne var i ri if h ?"

En Del af de lidt sterre Skihl dengang.
et Stykke ude, og saa blev I , , ''og "gge for Anker
'0' ud til dem i Ir^aalaade n"; "^'o" ' f ^o'""'
f-? oXarTd^s, 'tif'^ie^^skl^l^of

Met^XdTsom^rStro,;Sy f'"a Kolindsund samt FTyv"esa^nTV''"R^ Strandbredden, ogHesselhede) fyldte efterhaanden A^m Brohede (nuvaerende
og mange Gange v^ret klaget til Knn" der har tit
^jlingsforhold. Forst i Aarene daarlige Ind-
nia^^* inderste, lille Hav"n^ byggedes en rigtig

.. dmd..

fiinm

Gamlc Husl- i Nidcrsn'tfJd

Byens Fsellesksr.
Ve., og Sjd.» ;o; O-'-l ir,'™BnriiTe:.'®

SkiT S ifk^ Brrfien '™S''g^SL''" """"""
Og mod Nord ttet op

Derude grsessede V frit at lade en eller fl ere
ejede et Hus ' Byen, Ejendommens Storrelse. Ejerne
Koer grtEsse i Kteret, at eaf meget smaa ''"'f ̂nden ligestillet for 1 Forening med
slaa s.g sammen med en an ^
ham at holde en Ko Eliers Kreaturer gik lose ude iV= Kg at holde et ^'le 'Ifen Byhyrde, der fi k en lllle
Kseret, og til at passe dem holdtes en oy y
aarlig Afgift af liver ei_ Byhyrden genneni GaderneOm Morgenen ved 4-T.den^,jk t5>^^y^
og bl^este i sit store Koh j
Museet. Saa maatte .- gj mj ad Porten. Koerne gikKoerne malket og at faa dem gennem Vestergade. Lidt
0se og kunde selv fi nd ^ ^ Kobroen ventede de saa, til
l^ngere henne, halvvejs Hyrden og bans Drenge
hele Flokken var samlet, ^ „pde Dagen lang, kun afbrudt af
dem ud 1 Kferet, hvor de g^^=®ssedeen Tur hjem p^Ljer hie^ og stod i Staid om Natten.Ved Aftenstid kom K0 Kommunen efterhaanden Grees-I Aarene ef er 1870 ^ b '^^el af det gamle K^r be-
ningsretten af alle Husejerne. i-



Grenaa Kirk. f..r OmhyKninR.n

st0rre eiler^m^nTre^StyYker^for'^^^ Anl^g. Resten udlejedes i

Kirken.
Grenaa seldste Kirke laa et lillp Qm h

bakken, lidt Nord for det eamle Anii ̂  rf Bavnhoj-
1 Valdemar Sejrs Tid og bar ^ vgeret opfort
kirker. Den benytfedes ikke efter lfi?7 ^Idste Sten-
senere nedbrudt. ^ og blev et Aarhundrede

dsekket F?nSeTernV°t^®derne ^ar siden af-
Den laa ganske lidt Nord for det nv!^ q og Taarn.

Kirken paa Torvet er noget nvprp
Aar gammel. Vi kender ikke nouer vih' omkring 600
inden den store Brand i 1627 undp Historie for-

1^ i! men kort efterKirken havde oprindelig kun If t israndsat.

"7 sar»e.... S'i

Kirkegaardenlaa opnndelig uden otnkrmg Kirken paa alle S-d p
^  aiie Sider. Pladsen var

Bycns gamlc Vic^tcr nied Morgenstjernen. Genernlkrigskomniissffir Fischers Monument

fra Kirkegaardens Indvielse 1822.

jo meget kneben, og som Gravninger 1 Jorden bar vist, bar
Ligene ofte ligget i Here Lag oven over hinanden.

Fornemmere Folk begravedes tnde i K.rken under Gulvet,
men der niaatte betales mange Penge til Kirken for at man
kunde faa Lov til at blive begravet der. .j , c . .

I Kirkegaardens ene Hjorne laa Byens teldste Sprojtehus og
i det andet Hjorne det gamle Raadhus. Ved Kirkegaardens son-
dre Indgang stod de to store Kastanletrteer, som endnu ses paa

Omsider var der slet ikke mere Plads at skaffe paa den
samle Kirkenaard og der indrettedes derfor en ny uden for
Norreport. Den 'forste Begravelse fandt Sted i 1822. Det var
en af Byens mest kendte Misnd, som begravedes, og bans smukke
Gravsten findes endnu paa Kirkegaarden. I de mange Aar, som
er gaaet siden den Tid, er Kirkegaarden selyfolgelig bleven ud-
videt mange Gange, og et Ligkapel er bygge .

Raadhuset.

Som lige omtalt laa Grenaa mldste Raadbus Nord for Kir
ken, lidt skraat ud mod 0stergade. Ved Grayning paa Torvet
for et Par Aar siden fandt man dets tykke Kaeldermure.

Det var i tldligere Tid Byens eneste Byping i 2 Etager og
den eneste, der ikkl var af Bindingsvterk, naar lige undtages Kirken.

I  1805 opfortes det nuvierende R/adbus, den smukke bile
Bygnlng paa Torvet, der var mere end dobbelt saa stor som den
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det'^blef nedbradf'? '"'"'h ^^^1 Aar derefter,sUtehus, alt til Opferelse af et
forsvundet. ' Bygning, soin forlasngst er

Amtssygehuset.
ByCns 3£ldstG SvCGIiuS fm 1 RftA j

ligger paa „Gr0nland«, og som efes ^Ygning, som endnu
et Par V^reiser indrettet ril Cvl Murer Koppel. I den var
strup og bans Hustru havde Skomager Mejl-
syge Mennesker, som lod sig Indiiffffe P^ssede de faa

Senere opfortes et Sygehus nan Ho
horer nu Direktor Rosenvitige og bruws ^ygn'"g'2"

Og endelig opfertes omkriL iqln h °S Kontorer.
ved Bavnhgjbakketis Fod, iige Nord f?, ̂  Sygehuser Byens dyreste Bygnitig ob hnr u Anlteg. Det
Meti det er da ogsaa i alfe Maader et°onH """'""ent 1'A Mill. Kr.
Og har en udmiErket Beliggenhed moderne Sygehus

Banegaarden.
1876 aabnedes'eli prita?^ henf/fra' Landevejene.

fik deti Forbitidelse fra Ryom til Alrhf, og Aaret efterStatet, begge disse Batter. I m nge Aar -u^^Set senere overtog
fra Grenaa 3 Gange cm Dagen ffte^ra kun Tog til og
a 7 Tog dagiig i hver Retni'nB I Ro„ '^®" voksede det til 6

'"diii Postbvfn^ol!"' ^nde var'  ™ Byen's Posthl^ "i nidi - En I„ w,„;L'::rte"a ,°rg;s.,
1917.
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DC Rtiml.- Apnick. s.im laa paa Torvc, hv..r nu Kobnund Vogcl.. Hus iiKgcr.

Apoteket.

For 200 Aar siden var der intet Apotek i Grenaa og ingen
Lteger En Barber iijaip Folk, naar de kom til Skade og fik
Sanr eilpr desiise Og engang imeiiem kom en omrejsende Kraem-
mer tti Byerofsolg.e enkelte Apotekervarer til Folk, der viide

indrettedes et Apotek 1 Gaarden Nr. 5 paa Sondergade.
Det flvttedes enere op paa Torvet, hvor det havde til Huse 1=, iSer or»X"«;.«r. 's
SmWng S>"d pa. 0..eri!.de i den .yopt.rie, r.d, Bygpins,
som vi aiie kender.

Mollerne.

D  A I, ndr^Hpr tiibage var der kun een Moiie ved Grenaa,
og det°'var' kke n^'vin * "ten en Vandmolle. Den laa e,Og aet var ikkc en vi . \rp\en noset ud efter Kragso. Vi

mJa^ huslr'at deS"ug'strakte Koiiildsund sig fra Grenaa og til
Kolind i en Ltengde af ntesten 20 km og med en Bredde af 3
km f som drev MoIIen. Men for et Par

Det var Vandet d j , Molle, og i Stedet anlagdes
Aarhundreder siden SondermoHe. Den nedbraendte for
den Vmdmolle, .. genopfart som Vindm0lle,
nogle Aar siden til den seldste Molle, ud-

Kolindsund, omkrlng 1876, saaledes at der paa
tarredes allerede i Aarene ' lupn inrden pr .-nH
S0bunden nu er frugtbare Enge
nu saa fugtlg, at der stadig maa vcere Grolter og Kanaler til at
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Bavnhoj Mollc med Hojci. set Fra Osl.

afvande den, og to m^gtige Pumpestationer, 0stermaskine og en
afbejder Dag og Nat med at fore Van-

det ud til Havet.

iki.p'^inn" Sondermolle. Den er
sker / Gren^^Br '

saa hejt, har den i mange Aar lansveis fra

Evens VartX" °g ̂ I'saa vseret, hvad man kalderByens Variegn dec vil s>ge det Punkt i Byen, som man f0rst
bhver var fra det fjerne. Baade af den Grund, og fordi den i sig
Sen oT.r.l.Tl,"'.'? '■""'■•I Toi iSwer vi .<
r  i-" sa=.' ..ml. By, ..m .|,.'LE S '"

fra randers amt

xxxm

Bavnh0) M0lle, hist paa Bakkens Ton
Hvor du h0jt mod Himlen rager onSpreder Vmgerne mod Vinden frem'V.ser langvejs fra os Vejen hjem
Vsevet ind i Barndomsminders KransSaa V, dig 1 Tanker udenlands,
Drnmte om, hvordan vi her har talt
Valborgblussene, mens Market faldt.
Byens Vartegn! Gid det aldric ske
At VI e, paa Bakken skal dig se 'Naar v. fra det fremmede, det nyVender hjemad til den gamie By

•fvi. • I

■i.'. ,.*!.) , . - '
■ ■
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Er Grenaa By og Kirke
afbreendt under Krigen

i 1627?
Af Viceskoleinspektor Carl Svenstrup, Grenaa.

e  fleste topografiske Vserker om Dan-
niark, hvori Grenaa findes omtalt, nsev-
ner, at i 1627 afbrsendte den 0stlige Del
af Byen, deri indbefattet Kirken.

Det gffilder Hofmans Fundationer III Bind fra 1758,
hvori staar „Byens Kirke afbrsendte med den sterste
Del af Byen Aar 1627, da de kejserlige Krigsfolk paa
flere Steder i Jylland gjorde stor Skade". Det gselder
Pontoppidans „Danske Atlas" IV Bind fra 1768, der
skriver J Aaret 1627 afbrsendte de kejserlige denne
By saa vel som andre flere". Udtrykket „Aaret 1627
er en staaende Vending, som formentlig
ganile Skrifter uden nojere Unders0gelse af ̂ ilderne
er gledet over i nyere Vserker saaledes navnlig „ '
i  hvis sidste Udgave fra 1925 der staar. „I ^
brsendte under Krigen Byens ostlige Del med ir en
[Bind VI, Side 422]. .

Kilden til Hofmans Fundationer kender ]eg ikke.
Deri mod st0tter Pontoppidans Beskrivelse sig ®
sikkert til en Indberetning af 20. September 17 ra
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Byens davserend© Sogneprsest, J. Risom. Den original©
Indb©r©tning ©ksist©r©r ©ndnu eg find©s indlagt i ©t
Haandskrift paa d©t Kgl. Bibliot©k, „Dauw Annotaticner
h©nh0r©nd© til Ki0bst8ed©n Gr©©naa" fra 1738. Stor©
Stykker af d©nn© Indb©r©tning g©nfind©s gansk© ordret
hos Pontoppidan, hvad jo 0j©nsynlig tal©r for, at det
©r d©nn©, hvorpaa Pontoppidan bygg©r.

Ordlyd©n af d©t paagseldond© Stykk© i Pastor
Risoms B©r©tning lyd©r saal©d©s Anno
afbrfendt© d© K©js©rlig© Krigsfolk d©nn© By© med
fl©r©, og tillig© d©nd i©tzig© St. P©d©rs Kirch©, m©n
nog©n Tid ©ft©r at St. P©d©rs Kirch© igi©n var op-
bygg©t, bl©v ©n and©n Kirch©, som laae V©st©r for
Byen, Gammol Sogns Kirch© kaldet, n©dbrudt og op-
bygg©t v©d d©nd Nordr© Sid© af St. P©d©rs Kirc ©,
da Gainni©! Sogns Bebo©r©, som ©r 8 byer, Aas rup,
Rr©strup og Dolm©r, d©r ligger t®t omkring By©n,
bl©v lagt til Kirch©n . . • • , a i/^b-aip

Det er den Oplysning, som man fra den loka
Sagkundskabs. Side U-n^
Imidl©rtid synes d©t, at Aar piipi.
v^r© d©t rigtig©, hv©rken som Tidspunkt or }
for Kirk©ns Brand.

Forst Byens Brand.
En st^rk Stette vil Aa..tallet >627 ganske v.s

have i Kancelliets Brevbeger, eftersom ^renw
ved kgl. aabent Brev af 28.
st©dt i Stad©, altsaa fra F©lt©n, «i . .
Told, Skat og anden kgl. Tynge S
Grund af. at Byen nylig
brand. Dette Ord nylig maa imidl^ertifl rj.....
som hentydende til en stor Brand, som ramte Gren
By Aar©t f0r.
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I Grenaa Tingbog for 23. (?) April 1627 anf0res
nemlig, at Soffren Soffrensen Lycke, Borger i Byen,
erhverver et 24 Mands Vidne angaaende, „at Natten
mellem 18. og 14. November sidst forleden blev det
brmndt her 1 Grendou for disse [25] efterskrevne

Maend [hvis Navne naevnes], som yder Tiende og
Landgilde her til Grendou Kirke . . . Og haver den
gode Mand, velbyrdige Hr. Jorgen Skeel, paa Kongl.
Maj'stsets gode Behov forundt forne Msend at vsere
forskaanet for at yde forne Korn for det
Aar 1626, formedelst den Skade de af Ildebrand lidt
haver, som forne staar".

Da det jo er ganske usandsynligt, at der foruden
den Ildebrand, som altsaa vidnefast fandt Sted „Natten
mellem 18. og 14. November forrige Aar", hvilket jo
altsaa maa vsere J626, yderligere skulde have vaeret
en Kaempebrand lige forst i 1627, uden at noget som
heist Vidnesbyrd omtaler denne, saa mener jeg, at
det maa vsere utvivlsomt, at Aaret for den forste store
Brand i 16. Hundredetallet er 1626 og ikke 1627.

Det vilde vel ogsaa vsere ganske urimeligt at an-
tage, at Kongen, selv om Branden ogsaa var sket i de
allerforste Dage af 1627, allerede i Slutningen af Marts
skulde have tilendebragt alle de Undersogelser og
Overvejelser, som nodvendigvis maa forudssettes gaa-
ende forud for en saa vigtig Ting som en 5 aarig
Skattefritagelse.

Saa Kirkens Brand.

Det er almindelig antaget og ses bl. a. baade hos
Hofman, Pontoppidan og Trap, at ved ovennsevnte
Brand blev ogsaa Kirken Ildens Bytte. Men adskillige
Optegnelser og Vidnesbyrd i Grenaa Tingboger ra
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Aarene meliem 1626 og 1635 taler ganske bestemt
derimod.

1) Samine Dag som dct tidligsre omtalte Tings
vidne angaaend© de brandlidt© Borgere anf0r6s, af
giver 4 Synsmfflnd et Vidne angaaende Kirkespiret.
Det fremgaar deraf, at de var udtaget til at syne
dette. De erklserede, at det var belt forraadnet, saa
at det ikke var tjenligt til at staa uden Skade for
selve Kirken. Det nederste af Spiret var belt forraad
net, de 8 overate Bjselker under Klokkevsrket ligesaa
paa Grand af det Vand, som var kommet ind Paa
samme Maade med 2 Bjmlker i ,den anden Under-
gang samt Klokkevarket, som Klokken bmnger i ̂
® Lt .naa jo vmre indiysende. at bv.s K'^ken bavde
vmret nedbrmndt umiddelbart formden saa kun^e
ikke godt vmre Tale om at optage
Spiret hvis Bjmlker er raadne fra overst til nederst
udln ;t hentyde til. at Resten af Kirken var odelagt

2?^27.^'Febr. 1632 et Synsvidne fra Grenaa Ting-
-  1 j prpnaa Kirk© og d©n latinsk©bog angaa©nd©, „hvad Gre dene saa, at

Skole var brostfmldige KiVke
Kirken var brostfmldig for folgende ^

at Imgge over 4 Gulv [d. ^ • g
et Fodstykke 14 Refningen [Tag-
stik [overst© Bjselk©?] ogsa o r)p,re skalrummetWl '■ftrt%ye Kirkr'esuden 20 Stole at
gores over (?) for^e nye iv » Kr.c»nHtp I fornegore af ^y- g, °fom Kirken er brost-
nye Kirke nok 7 Skippund B y,
ffflldig for . . . . "■ omtales flere Gange,

Ved den nye Kirke, som ner om
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kan der ikke veere tienkt paa en Kirke, der var ny-
opfort efter en Brand ganske faa Aar for. Hvorledes
skulde dens Bjselker kunne raadne i Lobet af et Par
Aar? Nej, det maa vsere Sideskibet, jfr. Pastor Risoms
foran citerede Udtalelse cm, at Gammel Sogns Kirke
var nedbrudt eg opbygget ved den nordre Side af
Kirken, dengang Gammel Sogns Beboere blev lagt
til Grenaa Kirke. Bjpelkernes Lsengde, 10V4 Alen, gor
det ogsaa usandsynligt, at de skulde anvendes til
Hovedskibet, hvorimod Sideskibets Bredde, der er
6,1 m [Trap IV Udg.J netop synes at passe.

Derimod er det altsaa vidnefast, at „Fjenderne
bar nedtagef og hrwudt Kirkens Stole og muligvis
ogsaa nogle Dore", og at det bar vseret for 1632. Der
kan da kun vaere Tale om, at det er sket i 1627,
d. V. s. under den Del af 30 Aarskrigen, som bensev-
nes Kejserkrigen.

3) Tingbogen 11. Maj 1635. Et Synsvidne for
Soffren Mortensen Kirkevjerge paa Kirkens Vegne.
4 Synsmsend var udtaget og havde 8 Dage for [altsaa
4. Maj 1635] synet, hvad Grenaa Kirke var brost-
faeldig for. „ . . . Paa ostre Side af Kirketaarnet af
3 Fag var en hel Del Tagsten blsest ned og havde
gjordt Skade paa Blyet paa Kirken . . . Paa Taarnet
paa den sydvestre Side over Vaabenhuset er Trseet
meget forraadnet i Renderne, saa der behoves 2 Spsend-
traeer hver 18 Alen lang, desligeste Egetraeer at
laegge paa Muren over Renderne . . . Kirkens Vin-
duer er brostfaeldig for hundrede Ruder Glar ... .
Loftet over den ny Kirke „vil forbedres med nye
Saffuedieller [Fjael] desuden behover ogsaa den Stol
ved Alteret, „hvor de unge Personer staar og synger
i", at gores faerdig. Endelig behover Kirken en ny
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Bibel, en ny Gradual [Koralbog] og en ny Alterdug".
Til Oplysning oni Stolen oppe ved Alteret skal
jeg beinaerke, at Korsangerne, som var Latinskolens
Elever, oprindelig havde deres Plads i Koret. Det
var jo mange Aar, forinden der kom et Orgel.

Dette Vidnesbyrd viser ligesom foregaaende, at
Kirken i 1630erne bar vjeret meget forfalden, dels som
Folge af UtcEthed 1 Taget, hvorved Regnvandet kunde
sive ind og fremkalde Forraadnelse 1 Tommeret, dels
fordi Fjenderne havde plyndret Ivirken under Kejser-
krigen. Der er en vis Sandsj'nlighed for, at Kirken
saa i 1640 har faaet en storre Reparation. Det er. en
Formodning, som jeg stotter paa, at der over Sakri-
stidoren ud mod Torvet indtil 1874 sad en Sandsten,
.som bar Aarstallet 1640. I dette Aar har saa, hvis
Formodningen er rigtig, Kirken vseret saa godt restau-
reret, som Tidens Fattigdom tillod.

4) Endelig skal saa anfores Uddrag af et Syns-
vidne fra Tiden for 1626. 18. Oktober 1624 for Michel
S0ffrensen Burgaard, Borger og Kirkevserge. „4 }ns
maend kundgjorde, at Grendou Kirke var bi0st a en
for 20 Skippund Bly, som skulde Ijegges mellern den
ny og den gamle Kirke . . . 4 Tylt Ege or i a
lasgge under Blyet . . . Tredje Klok at floy i 0snin
gen, som hun udi haenger o. s. v. .

Af dette Tingsvidne, som altsaa er - Aar ae re
end Byens forste Brand, fremgaar med al 0^ke ig
Tydelighed, at man ved Udtrykket „den nye ir e
ikke taenker paa nogen genopf0rt Kirke,
paa den Tilbygning, som vi nu kal er i es i e .
Og dens Tilstand paa davaerende Tidspunkt viser
den allerede dengang maa have vaeret a ®
tier gammel og altsaa opf0rt f0r Aar 1
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hold til dlsse 4 Vidnesbyrd kan det altsaa siges med
Vished, at Kirkens Brand ikke kan have fundet Sted
for effer 1635.

I  1644—45 under Torstensonskrigen var Fjenderne
atter 1 Grenaa eg plyndrede eg brandskattede. Denne
Gang var det Svenskerne. Men nogen Ildebrand synes
der ikke at have vaeret i det Aar. Efter Krigen blev
der nemlig nedsat en Kommission til at opgore, hvad
Gdelgeggelser og Udgifter der var sket under denne.
Og paa Grenaa Bys Vegne afgav da 15 gode Borgere
en hojtidelig Erkhering, som findes i Byarkivet [nu
i  Viborg Landsarkiv]. De fremhsever deri de store
Belob, som Byen bar maattet udrede til Brandskat
til Fjenderne, til Mad og 01, til
Gaver til Officerer for at forskaane Byen for Up}
dring, Afbraending af en Skude, som aa i
m. m. Men der findes intet Ord om en ̂ genthg Ilde^
brand. Derimod staar der som Slutning, at „
fattige By Hlforn var geraaden udi stor Armod og
havde lidt stor Skade af Ildebrand, saa a y J
den halve Part - beb>yge^
forrige Tider . . • tilmed er H , pnkpittal
af Sandflugt". Da Ordet Ildebrand f" '
og da der staar tilforn, kan dermed formenthg
tsenkes paa Branden i 1626. T.i„„h»io-p™e fra

Af en Del spredte Bennerkninger i Tingbegeme ra
Tiden nrellen. k 1627 og
ikke Pro'stegaarden ° direkte n®vnes, bar
0stergade, hvis Navn dog
vaeret udsat for Ildsvaade. Aider
et Synsvidne meget 1°™® g® om disse Byg-

Men en klar og direkte Oplysn g
ningers og Kirkens Brand fm
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Bog" fra 1660. I denne har de forskellige Sognes
Prffister efter et bestemt af Biskoppen angivet Skema
anf0rt en Rjekke Oplysninger om Kirkernes Tilstand

ir r

Gammelt Billede af Grenaa Kirke med det 0verste
af Storegade, efter Fotografi fra ca. I860.

og Kaldenes Beskaffenhed. Sognepr^sten i Grenaa,
J0rgen S0rensen Bagge, skriver i sin Besvarelse bl a.
f0lgende: Breve, Dokumenter og Pnvilegier,
som h0rer til Kaldet eller Kirken item Inventarium
er alt sammen fort^ret af Ildebrand, som Anno 1649
den 29. Juni fort^rede og opbrEendte den storste og

-  >1"
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PrffistLaarden^l Kirken, Skolen og

Seiei" r! Grenaas Sogneprast,
Hj«ln fra Andragende til Kaneelliet om
Kirke i Gra" den afbrandte
Danske K w "/s 1650 i RigsarkiYet.
dette A ̂  °®"'; fndkomne Breve], Formodentlig maa
at det ''®''® I'®®®®' Prugt til Trods for,
Kriffen l"? k ''®'' fo™™et efter
Paid o-e '''®^ ^'®''®" ' dverti^aid genopfert.

fandtes ved Restaureringen i 1865

nenimel "°®'® ^alkmalerier, for-rnelig Blomster og Stjerner. Desuden Kong Frederik
•s Naynetrsk med en Guierlande, som bar denne

n-onges Valgsprog: DOMWVS PROVIDEBIT [Herren
mit ForsynJ samt Aarstallet 1653, hvilfcet maaske

e egner Aaret for Kirkens Fuldf0relse. Prasdike-
o en, som er i Barok, baerer Aarstallet 1650 og er

SKaaret af Nicolaus Kock. De aldste af de gamie
ir estole var fra 1651 og skasnket af Peder MicheJsen.
e nasstffildste var fra 1653 og skasnket af Rasmus
edersen og Hustru. Alteret, som baBrer Chr. IV.s

p^netrask ogBogstaverne R. F. P. [REGNUM FIRMAT
TAS d. V. s. „Gudsfrygt styrker Rigerne", som
Kongens Valgsprog] er fra Renaessancens Slut-

"'ng. Det maa efter sagkyndiges Mening vaere skaaret
0rste Tredjedel af Aarhundredet. Hvordan det saa

Q gfaaet til, at det forst efter 1650 er kommet til
renaa Kirke, er i 0jebIikket et aabent Spergsmaal.

^ En anden Maerkvaerdighed er, at Kirkens 3 Klok-
der alie baerer Indskriften: „Durch das feuer bin
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ich geflessen, Glaus van Dam hat mich gegossen"
[gennem Ilden er jeg flydt, Glaus van Dam bar stobt
mig] er stebt eller maaske omstebt i Aaret 1648.
Det vil sige netop Aaret for Branden. Det vllde unaeg-
teiig vaere maerkvaerdigt, om de virkelig skulde have
gennemgaaet denne Ildprove uden Fortraed. Men mu-
ligvis er Forkiaringen en anden. Glaus van Dam, der
var Hamburger af Fedsel, var kongelig Klokkesteber
fra 1637 til 1655. I bans Len var bl. a. beregnet fri
Bolig og frit Stebehus (kaldet Giethuus). Det laa
i Kebenhavn. Der er naeppe Tvivl om, at Klokkerne
er stobt i Giethuset i Kobenhavn og ikke i Klokke-
stoberhullet paa Dolmer Mark, hvortil Sagnet har
henlagt Begivenbeden. Rimeligvis bar saa Klokkerne

og ventet paa en passende Skibslejligbed til
Grenaa. Imidlertid bar Kirkens Brand fundet Sted,
og Klokkerne er saa forst blevet opbsengt i den nye
Kirke.

Endelig bar man endnu et fuldgyldigt Bevis for
de 2 Brandes virkelige Forekomst, nemlig i en Be-
maerkning i en Taksationsforretning af 16^1 i
Anledning af Skatteansaettelse. Deri staar bl. a. at
« .. . denne fattige By er nu paa 36 Aars Tid tvende
Gange afbrsendt af ulykkelig Tilfselde, saa at hvad
som befriet af Ilden den forste Gang, blev den
anden Gang slet opbrsendt". 36 fra 1661 er 1625.
Altsaa i Tiden mellem 1625—61 to Brande.

Eller som der staar i Kommissionsakten fra samme
Aar [Rigsarkivet V12] 1661, hvor der tales om Byens
ringe N^ring og Brug baade fordi Havnen er ode
og « . .. for den ulykkelige Ildsvaade, at Byen er
paa 23 Aars Tid tvende Gange afbrsendt . . . . I
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Gange i Lobet af 23 Aar passer ganske neje med
Aarstallene 1649 og 1626.

Som Hovedresnltat af foregaaende Undersegelsefrem-
gaar da folgende: Der bar ikke vaeret sen, men to store
Brande i Grenaa i ferste Halvdel af 16 Hundredtallet,
altsaa i Tiden omkring ved Trediveaarskrigen. Men
ingen af dem bar vaeret i 1627. Den forste fandt Sted
Natten mellem 13. og 14. November 1626 og den
anden 29. Juni 1649. Den forste af Brandene kan ikke

skyldes Fjenderne, eftersom de kejserlige Feltberrer
Wallenstein og Tilly forst i September 1627 rykkede
op i Jylland. Branden i 1649 kan naeppe beller staa
1 Forbindelse med Krigsbegivenbeder, eftersom Tor-
stensonskrigen afsluttede med Freden i Bromsebro
S. Februar 1645, og Grenaa og Norreberred beviselig
samme Aar rommedes af Fjenderne.

Den forste Brand bar ikke berort Kirken, Praeste-
gaarden eller Skolen. Med Visbed kan man ikke paa-
pege, bvilke Gader den bar ramt. Den anden Brand,
der altsaa bl. a. odelagde alle de foran naevnte 3
Bygninger, bar fortrinsvis ramt 0stergade og gjort
det saa grundigt, at Gaden i et Par Menneskealdre
derefter omtrent var ubeboet. Resens Beskrivelse fra
oa. 1680 naevner overbovedet ikke 0stergade, og den
or ikke engang aftegnet paa bans Kort.



Qjertrud Marie Hansdatters

Henrettelse paa Hessel Hede
19. Juni 1856.

Af Viceskoleinspektor CARL SVENSTRUP, Grenaa.

^EN sidste Henrettelse i Grenaa var en
Haishugning, som fandt Sted 'Vi; 1856.
Det var en ^Kaeriighedstragede", som
her fandt sin Afslutning, og den henret-

_ _'tede var en yngre Kvinde fra den nsBrlig-
gende Landsby Aals0.

Sagens Enkeltheder vil fremgaa af nedenstaaende
Afskrift af Grenaa- og Norreherreds Domsprotokol,
hvori kun er foretaget en Del smaa Omskrivninger

de uhyre langstrakte Ssetningsperioder, der tilhe-
rer Datldens Skriftsprog, og som besvserliggor Lses-
ningen for Nutidsmennesker. , u-

Om selve Sagen kun et Par Linier til forel0big
Orieritering: , ,

Skolelaerer Morten Nielsen i Aals0 benyttede en
Husmand samme Steds, Jens Andersen Meller, som
Tsersker. Til dennes Hustru, Gjertrud Mane Hans-
datter, var Nielsen traadt i intimt Forhold, e er a
han engang havde truffet hende ene i aenaes fljem.
^a Forholdet fortsattes, havde hun for Nie^en u a
0nsket cm at faa Manden ryddet af Vejen. Han av
da skaffet hende Arsenik, som hun gav Manden
Pandekager den 2. December 1854, da han om
[^en kom hjem fra Grenaa. Da han
han Lserer Nielsen til at gaa til Lsege Richter i Grenaa.
Men af gode Grunde forklarede Nielsen ikke Laegen
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noget om Sygdommens Farlighed eller egentlige Symp-
tomer, saa Richter nojedes med at foreskrive et Spansk-
flueplaster, der dengang ligesom Aareladning og Kop-
Sietning anvendtes mod alle lettere Sygdomstilfselde.

Den 10. Decbr. dode Jens Moller, og der opstod
straks efter Begraveisen Mistanke om, at ban ikke
var dod en naturlig Dod. Liget blev saa gravet op
igen d. 3. Januar 1855, og baade Lserer Nielsen og
Gjertrud lagde Haanden paa den dodes Hjerte og er-
klaerede sig uskyldige. Imidlertid viste den kemiske
Unders0gelse, at der var en Arsenikforgiftning, og
begge Forbryderne gik saa til Bekendelse.

Gjertrud tilstod, at det udelukkende var Liden-
skab for Nielsen, der havde forblindet hende, da hen-
des Mand baade var god og strssbsom. Da Giftmaal-
tidet var tilberedt, var bun vel bleven bange, men bun
tog sig sammen og erklserede siden, at om nogen
under bans Sygdom bavde tilbudt bende et Helbre-
delsesmiddel, bavde bun ikke modtaget det. Nu efter
Gerningens Opdagelse angrede bun sin Synd og var
rede til at lide sin Straf efter Lovens fulde Streng-
bed. Pastor la Cour i Aalso skildrer bende ve soin
i0s og letfserdig, men dog godmodig, saa ingen k^"ue
have tsenkt sig bende som Forbryder. Hun bavde
vaeret gift med Jens Moller i 11 Aar. Born bavde de
ikke, derimod bavde de taget en Broderson af bende,
Hans Adam Sorensen, til sig som Plejebarn.

Efter disse indledende Bemferkninger, der dels er
uddraget af Domspraemisserne, dels gengivet efter sei-
dre Folks Beretning, gaar vi over til Domsafsigelsen.

Denne fandt Sted ved Grenaa By- og Narre Her
reds Ret 1 Grenaa den 26. Juli t8o5. Den omf^tede
foruden de 2 Hovedpersoner, Gjertrud
datter og Skolelserer Morten Nielsen, tilbge si s
tes Hustru og Dyrlaege N. Nielsen i Horsens.

Aktor i Sagen var Prokurator L. J.
Dommer Herredsfoged G. Nyeborg, begge
Desuden medvirkede 4 Domsmaend. nmr.

Domsprotokollen indebolder folgende. »
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vaerende iflg. Randers Amts Ordre af o. Maj d. A.
anlagte Sag tiltales:

Arrestantinden (Hertrud MarieHansdatter for Hoer eg
for ved Forgiftning at have onibragt sin JEgtefselle,

-) Arrestanten Morten Nielsen, ligeledes for Hoer og
for Delagtighed i det omhandlede Mord,
Dyrlaege Niels Nielsen af Horsens for den Under-
stottelse, der fra bans Side er ydet det udf0rte
Mord ved den af ham udviste Tilsidessettelse af de
om Udlevering af Gift og navnlig om Arseniks An-
vendeise til Kreaturvask, gjseldende Bestemmelser,
bemeldte Morten Nielsens Hustru, Else Margrethe
Pedersdatier for falsk Forklaring for Retten.
For Arrestanten og Arrestan tin dens Vedkomraende

forholder Sagen sig iflg- deres afgivne Tilstaaelser og
de 0vrige fremkomne Oplysninger sig paa f0lgende
Maade:

Ikke laenge efter, at Arrestanten var kommen til
bo i Aals0, hvilket fandt Sted 1. Maj 1853 i An-

Jsdning af bans Kaldelse til Sognet som Skolelserer
og Organist, i hvilken Egenskab han forinden e
vaeret ansat i Ostbirk, opstod en utilladelig Forbm-
delse mellem ham og Arrestantinden, hvis uEgte^lie,
Husmand Jens Andersen M0ller, boede i
Hesten i nsevnte Aar kom Jens Andersen M0 er i
at tserske for Arrestanten, ligesom Arres^ntinden,
[Giertrud Hansdatter], omtrent fra samme Tid at og
til var behjaelpelig hos Arrestanten [Morten NielsenJ,

hed, tin ej alene havde Arrestanten og Arrestantin
den jaevnlig legemlig Omgang med
dette utugtige Forhold blev endogsaa fore .
v®relse af den ferstes Hustru, hvilket antages
det mindste to Gauge at have vseret Ti'f®'det M
dens Arrestantens Hustrn i Somineren 1 , A
en Rejse til Sjselland, paa hvilken hun
fra omtrent midt i Juii til noget hen i August b
styredes hans Hus af Arrestantinden. Derved kom de
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forste Gang- paa Tale at bringe Jens Andersen Mailer
af Dage. Anledningen var, at Arrestanten, der fandt sig
tilfreds med hendes Bestjrelse af Huset, nogle Dage
far sin Hustrus Hjeinkomst iidtalte sig derom for Ar-
restantinden med 0nske cm at kunne beholde hende.

Hertii ytrede Arrestantinden, at dette ikke kunde
ske uden at hendes Mand ryddedes af Vejen. Hun
tilfajede derbos. at Arrestanten nok kunde give hende
noget, iivormed dette Maal kunde opnaas. Hvad ban
svarede dertil, erindrer Arrestantinden ikke, ifaid hun
ellers bar bort Svaret, bvilket hun ej er vis paa. Ifplge
AiTestantens Erkifering gik det ud paa, at han ikke
vur i Besiddelse af et saadant Middel eg heller ikke
kunde skaffe det.

Da Arrestantens Hustru var konimen
borte Arrestantinden at koninie i bans Hus. roraol e
mellem dem bavde vakt Omtale, ligesom detvarbleven
Genstand for Uvilje hos Arrestantens Hustru.

Deriniod havde de Sammenkomster
Steder paa Marken, til bvilke de satte unan
^^tffivne, dels ved Bud gennein et Barn, som
Arrestantinden og hendes Mand, hvis •
barnl0st, havde taget til sig, og som ffik i ^Koi
Aals0, dels ved et aftalt Tegn. Det bestod h ̂ t
I'estantinden, naar hun passerede Arrestantens Bop ,
bar en bestemt Hovedbekltedning.

Ved en af disse Sammenkomster ^-gke
Tale om et Middel til Opnaaelse af ^
Gjemed, da Arrestantinden gentog f . .gj, nu
erholde et saadant. Dette ^"ske var Arresta^

fig til at opfylde, idet han lovede
noget Rottekrudt til Forbrydelsens
stanten forskrev derpaa fra tiltalte } yjHe
' Horsens 2 Loci ren Arsenik, so.n han opfv ™
bruge til Vaskning af sine ^d Forskriv-
ogsaa at have forbundet dette Fortsffit med
?ingen ved Siden af den Plan, hvoro.n der ^ai
fot Aftale meliem ham og

Den af Dyrltege Nielsen sendte Ar
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tages at vaere kommet Arrestanten i Haende raidt i
November Maaned. Han udtog deraf omtrent en Te-
skefuld, som han leverede Arrestantinden ved en
Samrnenkomst i Aalsrode Skov d. 1. December. Dagen
far havde han gennem fornasvnte Plejebarn ladet
hende anmode cm at indfinde sig med Tilkendegi-
velse af, at han til dette Mode skulde medbringe det,
som hun selv vidste. Hermed havde Arrestanten sig-
tet til Giften, ligesorn disse Ord ogsaa af Arrestant
inden blev forstaaet i samme Betydning.

Da Arrestanten leverede hende Giften, aabnede
han Papiret, hvori den befandt sig, for at hun, der
ikke kendte Arsenik. kunde se, at den lod sig stro
paa Pandekager. Han tilraadede hende at Indgive hen-
des Mand Giften paa denne Maade, men hun bemser-
kede, at det var bedre at komme den 1 Pandekagerne.
Dette forbryderiske Mode sluttede med, at de havde
'egemlig Omgang med hinanden.

Medens Jens Andersen Molier den 2. December
var i nogle jErinder i Grenaa, lavede Arrestantinden
Pandekager, som hun havde lovet ham, der yndede
denne Spise, naar han kom tilbage. I 2 af Pande
kagerne indbagte hun den af Arrestanten modtagne
Arsenik, idet hun stroede den oven paa Dejgen, ligesom
denne var bragt i Panden. Da Man den cm Aftenen
var kom men hjem, gav hun ham disse forgiftede
Pandekager at spise. Han fortaerede dem tillige med

Par af de ovrige tillavede Pandekager, som Ar-
restantinden dog forst satte for ham, efter at han
havde nydt de forgiftede.

Samme Aften, kort efter Maaltidet, fik Jens An
dersen MoIIer ondt og kastede op. Sygdomm^ tiltog
'^ed Opkastning samt Smerter i Maven og Brystet,
hvilket vedvarede, indtil han den 10. December om
Eftermiddagen afgik ved Doden, efter at han om
Morgenen havde haft lidt Diarrhe.

Under Sygdommen blev ingen Lfege tilkaldt. Men
da Arrestanten d. $. December besogte Jens Ander-
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dersen M0ller, der efter forstnsevntes Forklaring selv
havde sendt Bud efter ham, fortalte han Jens Meller,
at han naeste Dag agtede sig til Grenaa. Jens Moller
anmodede ham saa om at henvende sig til en der-
Vcerende Lsege om Raad for ham. Den foigende Aften
medbragte han saa fra Grenaa et Spanskflueplaster,
som Laegen havde ordineret after Arrestantens Be-
skrivelse af Sygdommen. Arrestanten kunde ikke med
Bestemthed erindre, hvorvidt han paa dette Tidspunkt
havde faaet direkte Basked af Gjertrud Hansdatter
om, at hun havde indgivet Manden Giften. Men han
indrommede, at han dog paa Grand af den syges Til-
stand var klar over, at Forbrydelsen allerede var ud-
fort. Han havde derfor ikke over for Lsegen skildret
Sygdommen paa en Maade, der kunde give denne
Grand til at tro, at den var af farlig
bragte Piaster blev samme Aften lagt i Hjertekulen
paa Jens Anderisen Molier, hvilket ligelede.s besorge
des af Arrestanten. Han vedgik, at han
Plasteret som et Middel, der kunde hjaeipe imod byg-
dommen, iigesom det heller ikke vf^ hans en g
eller 0nske at bringe nogen saadan Hjselp.

[Paa Grand af den i Indledningen nffivnte Mis^
tanke om, at den afdode ikke var do ^
God, beordredes der Politiundersogelse ' ̂  „

Liget af Jens Andersen Molier blev g,^
•Januar 1856 optaget at en kemisk
legal Obduktion. Der blev senere ® |je„e-
Unders0gelse af Indvoldene, og de ® ^ p^ds-videnskaLlige Sken gik Pf da der 'ed be-
aarsag var en Mavebetfendelse. M jndvoldene,
meldte Undersogelse fandtes Ars ^avde
kunde der ikke vaere Tvivl om, a gg^^^^eisen, og
v«ret en foranledigende ^od som Folge
at altsaa Jens Andersen .„_|,„eise er tiltraadt
af en Arsenikforgiftning. Denne A samme der-
af det kongelige Sundhedsco egm ' ̂  ̂g Under-
bos bemaerker, at den i Colleg bekraeftet
•^0gelse af nogie tilsendte Dele af Ligec
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Resultatet af den kemiske Analyse, hvortil Obducen-
ternes P>klipring slutter sig*.

Arrestantinden maa antages at have vseret den
f«rste, der fattede det Forsjet at ombringe Manden.
Iiolge hendes egen udtrykkelige Tilstaaelse vedblev
hendes Besiutning at v^aere uforandret under bans Syg-
dom, Hun indrommede, at den afdode, ined hvem hun
blev gift d. 5. November 1842, aldrig gav hende Feje
til Besvaering. men var kaerlig, mild, sedruelig og
str^bsom, hvilket Vidnesbyrd ogsaa er stadfsestet fra
^ndre Sider. Hun erklaerede, at hendes Forsset cm at
ombringe Manden, fremkaldtes alene ved den omhand-
iede utilladelige Forbindelse. Arrestanten havde ikke
egentlig givet hende Udsigt til ̂ gteskab, men dog om-
t^lt som sin Hensigt at ville skilles fra sin Hustru.
Wans egen Forklaring giver Grund til at antage, at
nan over for hende har udtalt sig som af hende anfort.
Wun er altsaa bleven fristet af Tanken paa en Fremtia,
,^t)r hun og Arrestanten kunde leve med hinan j
ores sanselige Lidenskabers Tilfredstillelse, naar
endes Mand var ryddet af Vejen.
pa Arrestantinden, der er fodt d. 11.
ikke far bar vferet under offentlig

ter forudgaaende Overlaeg og i den • fUam
at skille sin iEgtefaelle ved Livet bar in g

Rt, hvorved bans Dod er ^n^aarsage ,
enne Forbrydelse iflg. Forordn. af 4. * j g^j.gf

Forordn. 16. Okt. 1697 v^re at anse®fter Lovens 6—9—12 [Jorbriidt sit og
paa Stejle og Hjul"] jaevnfort med ^^e be-^ember 1824 § 1. Med Hensyn tU af henjle^
a^^'d folgelig intet Ansvar
do forsyne Arrestantinden med ladet
£ ff lies Ombringelse har
sn^ L af en sanselig Lidenskab fo ^ai-if0lgegpni han manglede Kraft til at egentligt

^?'"l^la"°8' '"^.l^,® ijfskyndl af fjendt-fop 0je Qg j|j|je v®ret tilsKyu"
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Sindelag mod den afdode. \ ed foranstaaende har
Arrestanten gjort sig skyldig i Delagtighed i Mord,
hvorfor han vil vaere at anse efter Forordn. 4. Okt.
1833 § 27 sammenholdt med § 10.

Naar Hensyn tages til Storheden i den Misgerning,
nvis Udforeise Arrestanten har befordret, endvidere
til den Beredvillighed, hvornied han iinodekom eg un-
derstottede det forbryderiske Forsset, ved straks 2 en
Gang, da Arrestantinden udtaite dette, at gaa ind der-
paa uden at gore Forestillinger der imod, sanit end
videre til den Virksomhed, som han after at vsere
kommen i Besiddelse af Giften har udvist ved dens
forbryderiske Anvendelse, og naar endelig Hensyn
tages til det hojere Trin af Opiysning, paa hviiket
Arrestanten stod overfor Arrestantinden, paa hvis i J
nan derfor var i Stand til at udove en saa megec
desto stBrre Indflydelse, saa maa Retten "
den Formening, at Arrestanten hensjettes i e
husarbejde paa Livstid, hvorved den S ra,
tillige har forskyldt for Horsforbrj'delse,
absorberet.

Med Hensyn dernsest til Sigtelsen mod
* ̂ els'e?? af Horsens, da er det af ham A Arre-
' sidst afvigte November Maaned har r „ gjjjgt-
s anten 2 Lod ren Arsenik ifolge en ^f„pvask.
aevnte, hvori han begserer ^amme ti
ed denne Handling har berneldte ' tidligere,
rrestanten desuden paastaar tv^de Arsenik.^edens han boede i 0stbirk, at hav^rhoW^^^^ .
J samme Brug — hvad dog tdtalte ^ gpi-j-^delse

of erindre — gjort sig »„|;njng af de1'Porordn. 1. April 1796 § 1- Og '
ff'Pe'Handlingen fik, idet Mordet er udfe^^

Del af denne Arsenik, formene . ^ dryssede
uH saa skodeslost indpakket, a tiltalte boraf det Brev, hvori den blev forsendt,^at^^^^^
f „ tned den hojeste Grad af den ^ j^jgen

Mulkt, nemlig 100 Skanderborg
nger eksisterer, som Helhed tilf
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Aints Fattigkasse, under hvilket Amt Lovbudets Over-
ti'aedelse inaa anses at vaere foregaaet.

Hvad endelig angaar Arrestantens Hus ^
Miinirotlu- J'r>/rrMfer, da er liun ligeledes
oin at liave gjort sig skyldig i det af hende pa ^ ,
ulovlige F'orhold. I Forhoret d. 27. of^et
liun neinlig en Forklaring, der bl. a. inde o » , ̂
van hende bekendt, at ° ^.^^npArsenik
•lens Andersen MoIIer noget af den .m
dvilket sidstiifevnte havde anmodet . g^jifken,drivelse af Ut0j,idet hun derhos udsagdCj ^
da hendes iJnd var kommen i
liende var tagen i Forvanng. Og ^ ^
fastholdt tiltalte i Forhoret d. h- i„dtil
bestemt Erktering om, at den var sandferdig,^
Forhorsdoinmeren havde gjo"._hende e e
Giftforbrydelsens Oplysnmg. Hu j. .jom hun
hende i saa Henseende anforte vai forledet til
imod bedre Viden havde udsagt. n porsikring
denne Handling af Arrestanten, ® of Arsenikken
oin, at han selv havde 0jenied, havde
til Jens Andersen MoUer i det ° Forklaring,
anmodet hende om at give en dertd svarenoe
saafremt hun blev kaldet i For Viitalte, der er fodt

Paa Grand af dette Forhold ' ogen UIov
1812 og ingensinde har viere sg ofter Forordn. 1 •
lighed, ikke kunne 'f/evnte Omst®ndigh^
April 1840 § 5. Men da den sidf'"® jen, i Forbmdelse
hvis Rigtlghed er vedgaaetaf Ar ^ paa Ban
med. at det maa antages, at tilalte ̂
heden af bans Forklaring oin Udle ,_ j betydelig ^
Arsenlkken til den afdede, grede, findes
taler til Undskyldnlng for hendes F«ngsel pa
^t kunne afsones med 2 Gange
Vand og Brod.

'I'hi kendes for Ret: ,,T_-;eHansdatterh0rha
«Arrestantinden Gjertrud stejle og Hju •

sit Liv forbrudt og Isegg®^ P
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^jeblik en rolig Fatning. Efter at Dommen var bleven
hende forkvndt, og liun havde modtagetsin Sjffiles0rgers
[Pastor la Coup i AalsoJ sidste Tr0stensord, bandt nun
selv Torklasdet for 0jnene eg lagde sit Hove p
Hlokken, hvorpaa Skarpretteren udf0rte sit Hve^»
at nogen Bevsegelse hos hende blev synlig.
pel Tilskuere havde indfundet sig for at Skole-
Syn. — I Gaar Merges blev hendes Medsky jgQpg
I®rer Nielsen, fert til Tugthuset i Horsens fo
•*^'0 Straf: Tugthusarbejde paa Livstid .


