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Udgiverens Forlag . 1944
Trykt i Holms Bogtrykkeri . Grenaa

/Anlednin^ af Grenaa

Apoteks 200 Aors Jubilmmi bedes

Hr.

uwdtci^c dcitc Ji/bilivufjissk/'ift, sodi
hoobcr vil
of Ititcrcssc.
Jeg vil her bringe en Tak til Forfatteren, Viceskoleinspektor Carl
Svenstrup, der fra Udgivelsen af Grenaa Bys Historie har start
Kendskab til Apoteket og de dertil knyttede Personers Historie.

Endvidere vil jeg bringe en Tak til Apoteker Aage Schcejfer, der
venligst bar stillet Kiicheer fra Vcrrket „De danske Apotekers

Historie" til Raadighed. Fra luevnte Va-rk er tillige benyttet mange
Oplysninger, navnlig fra Apotekets crldste Historie.
Grenaa, 18. December 1944.

H. H. Hansen.

INDLEDNING

HVISi Tiden
man ogladerforestiller
Tanken sigvandreGrenaa
et Pari Begyndelsen
Hundrede Aaraf dettilbage
18.
Aarhundrede, maa man tjenke sig den som en ganske landlig lille

By med ca. 700 Indbyggere, en By, som mere lignede en Landsby
end en Kobstad. Kirken laa — som nu — midt i Byen, men var

uden Spir. Til alle Sider var den omgivet af Kirkegaarden, der optog omtrent al den Plads, som vi nu kalder Torvet baade Nord og
Syd for Kirken. Datidens Torv var ikke storre end en god, bred
Cade og udgjorde den lille Plads imellem den nordre Kirkegaardsmur i Syd og det nuvasrende Raadhus og A/S. Fr. Thykiers Ejendom i Nord. Alle Huse og Gaarde var af Bindingsvasrk, og de fleste
af dem var tskket med Straa. Kun 2 eller 3 var i 2 Etager. Alene

Kirken og det gamle Raadhus, som laa i Hjornet af Kirkegaarden,
ud mod 0stergade, var opfort i Grundmur af store, rode Munkesten.
Primitive var alle Forhold, men mest primitivt var dog vistnok
Sundhedsvtesenet, altsaa bl. a. hvad vi nu vilde kalde Laege- og

Apotekervaesen. Apotek fandtes slet ikke, og virkelige Laeger heller
ikke. Kun det, som i Forordningen af V12 1672 kaldes: »Bartskaerere, Oculister, Broksnidere og Kvaksalvere«, kunde man traeffe,
enten fast bosiddende eller tilrejsende.

En Bartskaer, altsaa egentlig en Barber eller Haarskaerer, har der

vaeret saa laenge, man kan gaa tilbage i Tingbogerne. Navnet udtaltes og skreves altid som »Badsk«r«, og den, der udovede Professionen, tituleredes med Mester efterfulgt af Fornavn, ganske paa
samme Vis som Praesten benaevntes Hr. efterfulgt af Fornavn, f.
Eks. Hr. Jacob eller Hr. Niels.

Den aeldste Badskaer, som man kender Navn paa her i Grenaa
er Mester Soffren Skott, som har virket i Tiden omkring 1550,
og som naevnes afdod i 1588.

Hans Efterfolger har vaeret Mester Jacob. Om ham fortaeller
Tingbogen, at en Nat 1 1575 modte en Mand ved Navn Bay Jacobsen ved Badskaererens Hus bevaebnet med en Jernstang. Han
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Men fra Grenaa maatte desvsrre meddeles, at der »her kun findes

een gamine! fattig Mand, som er over sine 80 Aars Alder, hvilken
lidet formaar at hj^elpe sig selv end sige andre«.')

Vi rykker frem til 1709, da Mester Christian Pedersen i
Retten fremijegger en Regning paa 10 Rdl. for Behandling af to

Korporaler, Gron og Danielsen, som laa indkvarteret i Grenaa, og
som var blevet voldelig overfaldet og saaret af Hans Nagelsmed og
Hans Brodre og derefter kom under Mester Christians Behandling.
I 1744 bestod hele Byens »Medicinalv$sen« af en Skrasddersvend

Gregers Hansen, som var indvandret hertil fra Aarhus, hvor
bans Fader, Mester Hans, var Broksnider af Profession, og bans
Broder, Hans Hansen Geisler, var Chirurgus operaieur. Gregers
Hansen havde i Begyndelsen her i Grenaa levet af Skrtedderprofessionen, men begyndte saa »at tage Folk i Kur og kurere syge
Folk, saa vidt som han forstod«.
Han kom imidlertid herfra paa en lidt kedelig Maade, idet han

w<

besvangrede en Pige, som han havde taget i Kur og behandlede
med Strygninger. Sagen kom for Retten, og Gregers Hansen maatte
1

-p.

■

stiile Kaution for sin Tilstedevterelse, men foretrak at rejse fra

^®®'aureringeti i 1760.

Byen og lade Kautionen i Stikken.^)
Efterfolgeren i Grenaa blsv Joh. Friderich Wulf. Han havde

fyldt med%rd,°oV!o?t°nytte"delTT;ifer

?rc;.n-'.r»
itda r
Bay Jacobsen fuldt Void over«,
S » i."' ^''"''^"^^"dene »svor
-ge. at de kendte ham skyldig'i oi" "

^et vil

senere bl. a. i ,507. Men i ,6 6 oa A

"-vnes

Pro^"'^"
Badski °f 1'""
'-ffF.Tks Ta
vil betale ha
Slettedaler(=_.'4 STn'
haft til Peder Jen.P
^^^aling for 24 R ®
''o'" ^
Heste eg Vo„n"" •"""• hvortil han va, IT'"'

Maade„^i,T;>sk^k:'

-i- dern

fm'T

i 23 Aar boet i Randers og betjent Byen som Stads-Chirurg. Han
skriver selv til Stiftamtmanden derom, da han som Feltsksrer i
Flandern ved Belejringen af Ryssel (?) var blevet beskadiget paa
Horelsen af en Bombe, og denne Skade var tiltaget med Aarene,
havde han afstaaet sit Levebrod i Randers til en anden. »Han agtede saa at nedstette sig i Ebeltoft for der med Gud og /Even at

forhverve sit fattige Brod til Kone og Born, men i Ebeltoft fandt
han Broder Hiorup, der for havde tjent ham som Svend, siddende

og ntere sig uden Eksamen«. Saa flyttede Wulf efter Anmodning af
nogle af Grenaas Indvaanere til denne By. Men her fandt han
Gregers Hansen, som havde I$rt Skradder-Haandvaerket, men havde
forladt dette Haandv^rk »og er skammelig indfalden i min Nsring

og Profession og understaar sig at antage Patienter at courere saavel inden som uden Bys«.®)

Anledning • " '"'^'^^'dt fo, Tinge^j 'T
Tingbogerne fra den Tid

Ved Pestens Tid i R„„ .

•

^ands

'*"""'

'"dtil ca. 1700 oi- •

forferdelige Forhold i ^Koh^^n '^^'''^"ndredet^'T'^^H

store L«nni„ger Barlrer^'n

og Badskterer fr»

dLrta

T>'bud

det ganske Land.

I 1744 liestes paa Bytinget en Attest udgiven af n^vnte Wulf,
Chirurgus her i Grenaa, og Sr. Hans Hansen Geisler, Chirurgus
operateur af Aarhus, som sammen med to lokale Grenaaborgere
havde »synet og besigtiget Velbaarne Madame Poniks Tjenestefolk,
som var berygtede for at skulle veere besmittede med »Franske
Kopper« [d. v. s. Syfilis]. »Synsmtendene deklarerede med deres
Hsnders Underskrift og under Eds Tilbud, at alle besagte Ma-
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dame Poniks Tjenestefolk er ganske fri og uden al Smitte i nogen Maade«.'*)

Samme Master Wulf og bans Kiereste, d. v. s. Hustru, havde

I 1748 ladet indstsvne for Retten to Personer, Lars Snedker og
Rasitius Christensen. Det drejede sig om en Kur, som ikke var
ualrnindebg dengang, nemlig Piskning med Brtendenslder for visse

Sygdomme. Konen forklarede for Retten, at >,Natten mellem 2. og
3 Oktober 1748 Klokken mellem 9 og 10, da bendes Mand allerede var gaaet i Seng, var de to Personer trrengt ind i deres Hus
eg md . Stuen, bvor Master Wulf laa«. Der bavde Lars Snedker
raabt riHerut med den Rigsdaler, som I baver faaet af Rasmus

bristensen for at piske bans Haand 1 Nsldera. Wulf sagde nei

Men saa sprang Manden ben og vilde rive nvn=

ban raabte: »Nu skal du faa leg vil bave

Wulf boldt fast i Dynen, endte det med a dr

Tc

TolN

L^iHi

.

I-

og Fjerene floj rundt i Stuen. Der kom kbotn'''
var endda saa flink at betale den vrede Mand h
bage for at faa Fred i Huset Saaen ko / r
saaledes var Forboldene paa det 7omkring 1744, da Grenaa fik sit f
Operatorer, Broksnidere o. s. v

Forlob og ganske raskrE^ hllrT;":'''''
stort Hareskaar, bvor »Ganen tilmeH
roret og paa fnsk Poj j]|

hvorledes ban ved »en stor

R'S^daler til-

Omraade ved Tiden
Disse Badskjerere,

dem og gav dem »Vunde-Drik« oT
opererede tor Brok. En Broksnider i At. r r'
Bys Borgmester og Raad, bvorledes ban
skaaret for Brok, bvorefter Patient

Stik efter Pontoppidans Danske Atlas Bind 4.

for denne
h^vde

bebandlet et

E"-

atsKaaret den ganske Hage
og
Linn '
'
^^f^rmunden
bavde
Hage
og
'
Nedermunden
3 User lykkelig og vel def bJe co^e"
^^n ogbavde
udi

snlren'havt'noS'lf T"
dlfo^/'^^T
Xr ".'irf'"'». X„x,"Tr «■■■'

ri ' '-■«-£ x'-r-•
i:trS" "•"xxx.S"
'™ °i. p..

xrr
- "-xrxxrr,
Saaledes ses af en and p
'Brden Erkltsri

at en »ber0mt Brucksnider og Oculist, som var meget lykkelig med
sine Coure, havde optraadt paa St. Olai Marked. Men formedelst

ban stod paa Torvet og der falholdt nogle smaa Specier af dertil
horende Medicamenter for derved at tilsamle sig Folk og dennem

ganske sendera og »ku-

de

Saaledes afbillede man i 1768 Grenaaa By og Kixke.

fra Aarhus Magistrat i 1712,

kundgore sin Profession, om en eller anden kunde behove bans
Hjffilp, saa blev bannem af Apoteker Holmstad og Chirurgus Steinvinckel ved Politibetjenten frataget samme Specier og ban selv
nodet til at forlade Byen«.®)
»

*

*

Efter dette indledende Overblik paa Forboldene i Grenaa omkring
Midten af det 18. Aarbundrede gaar vi til Omtale af Grundlaggelsen af Grenaa Apotek.
AUGUST LUDVIG STEUBE

indsendte i Oktober 1744 fra sin Fodeby Fredericia, bvor ban da
var faosiddende, en Ansogning til Stiftamtmanden over Aarbus Stift
og udbad sig skriftligt dennes gunstige Erklasring derom, da ban
ikke kunde bave den Naade at indstille sig personlig formedelst et

Tilfselde, der var paakommet bans Kone i Barselseng, og hvorved
ban var bleven overmaade occupered.') T sin Ansogning fortaeller
ban, at ban efter Opmuntring af Landfysikus, Dr. med. F. O. Briand
de Crevecoeur i Aarbus Stift, saavelsom af andre gode Venner,

agter at nedstette sig i Grenaa som Apoteker. Ansogningen bar

AUGUST LUDVIG STEUBE
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formentlig faaet den bedste Anbefaling, i alt Fald fik Steube 18.

December 1744 Bevilling som Apoteker i Grenaa, da »mange af
Byens Indvaanere, Rejsende saavel som andre omliggende Byer onskede gerne et Apotek ved Haanden at have«.») Bevillingen saavel
som de forste 30 Artikler af Forordningen af 4. December 1672

Iffistes paa Grenaa Byting 14. Juni 1745 og er saalydende efter Byskriverens Afskrift i Protokollen:

Danmark og Norge de Venders og Gothers,

marsken. Grtefue udfotdlbtg o'rDLenhors"

vulr^ig't"

afierunderdanigs. hatfe;
Jylland icke er noget Anotekp
rsnaae i vort Land Norre
Reisende saa ve'som and™ IfT"."
Indvaahnere,
Apoteke ved Haanden at h r

®

onskede et

hafuer vseret begierende, at Wi"all
Privilegium til et Apotke der i fi'veT T'
efter saadan fornefnte August Ludvia L
danigst giorte Ansogning og Beaipr'
fra OS Elskelige Jacob Benzon RidH

^''ai'anderdanigst
forunde hannem

^

befalingsmand ofuer Aarhuus Stift

allerunder''®" ''®''

Ceheime-Raad, Stifts-

gaard og Stiernholms Amter i HI,
andet beret.er at forn.vnte

Medica i voris kongl. Residentz sTad v"''k®

og dygtig befunden til at forestaa et

of"er Haureballesom iblandt

''"cullale

oxamineret

skicket og forordnet, saa og hermed K

allernaadigst be-

bemeldte August Ludvig Steube tT!t

f°'-°'-<iner mer-

''®'® '^POteker udi bemeldte

Thi skal hand vacrp r^o

OS Herre Huld oH^or ^oHsTg

-^'"® Konge

Efne og Formue hindre, forkomme o» af

^''®' ®'® Magt

og Bedste S0ge, vide og ramme. Skade og p® /'■J"®-"P"ses Gaufn

ban tilforphcktet va-.re et forsvarligt AnotTk®®' ' ^®'""'®"®hed ska
Forraad hafue gode, frfske o»

^ '®''®

holde og al.id •

Vahrer, som hos et u-straffeligt Apmek'^h '^®'' ®®'P®n'er og andre
voris Elskelige Kisre Hr Far P a

""^es og sig !f/

kommelse om Apoteker allernaadtlf' I®"®® °® Hojlovelige Ihu'

£

med dessen Betaling vorder efterlefuet. Og skal hand ellers i det
ofrige sig saaledes skicke og forhoide, som hand agter at ansvare

og bekiendt vaere efter den Ed hand os derpaa allerunderdanigst
giort og aflagt hafuer, hvorimod hand maa nyde paa hands Apo
teke hvad Privilegier og Friheder, som bemeldte Apoteker-Forord-

ning hannem i saa Maade tillader, hvorved Byfogeden i bemeldte
Graenaae, som nu er eller efterkommendes vorder, hannem i alle

>>C 6 tns Tii Rdl. Wi Christian den Sjette af Cuds Naade Konge

voris Kiobstad Grtenaae.

saa vel om Vahrernes Bonitet som, hvorledes den anordnede Taxt

I"'

Maader tilboriigen hafuer at handthgefue og forsuare.
Forbydendes alle og enhver her imod som forskrefuet staar at
hindre eller udi nogen Maade Forfang at giore under vor Hyldest
og Naade.
Gifuet paa vort Slot Christiansborg i voris Kongl. Residentz-Stad
Kiobenhaufn d. 18. December 1744. Under vor Kongelige Haand
og Zignet
CHRISTIAN R.«®)
L. S.

Dernaest laestes folgende Uddrag af
Kgl. Maystaets allernaadigste
Forordning af 4. Decbr. 1672
angaaende Apoteker i

1) De, som begiaere at prakticere
i nogen By eller Sted i begge Kongens Riger og Lande eller sig for

Medicince Doctoribus^^ udgive, skal
ej tilstedes at prakticere foruden de
bar fremstillet sig hos Facultetet i Kobenhavn og fremvist deres
Danmark og Norge:

rigtige Testamonia Proniotionis Legitima.^^
4) Ingen uden promoti Medici maa tilstedes Medicamenta indvortes at exhibere'^^ eller foreskrive. Alle andre vaere sig Apotekere,
Bartskaerere, Chymister, Oculister, Bruksnidere, Qvaksalvere, Empirici i hvad Navn de have kan, Maend eller Kvinder skal sig derfra
entholde, uden hvad Vunde-Drik for Fald, Stikken eller Huggen
af Bartskaerere indgives, og skal da, saavel som i andre udvortes
farlige Skader, Medicus^^ om han er der til Stede consuleres,^^ saafremt Bartskaererne ikke selv, for hvad Inconvenientier^^ derefter
kommer, vil svare.

5) Medici skal vaere pligtige hvert Aar 2 Gange, om Behov go
res, eller i det mindste endelig een Gang efter Michaelis at visitere
Apotekerne, og det, som udygtigts^ er, afskaffe, og tilholde Apotekerne, at de sig med tilhorige, dygtige Varer forsyne, holde
rigtig Vaegt og Maal, og rette sig efter den Taxt, som nu eller herefter bliver sat. . . . Ellers skal de flittigen holde over den om Apoa) Dr. med. b) Det til Doktorgraden erhvervede Eksamensbevis. c) udlevere.
d) Laegen. e) raadsporges. f) Ubehageligheder. g) foraeldet.

P®'®'^® for at erkyndige sig
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tekerne udgangne Forordninger. Og skal Apotekerne med deres

Svende og Tjenere vaere Medicis approbatis,^^ i det de paa deres
Embede forrette, lydige og dem ingen Gjenstridighed der bevise.
8) Alle Recepter, som Medicis udgive, skal skrives med Dag og
Datum og for hvem. Naar noget ChymicunV^ eller staerk Medica-

ment'i^ forskrives, skal d'e det ikke med notis chymicis,^^ men med

fulde Ord udtrykkeligen skrive, paa det al Vildfarelse paa Apote

13) Dersom nogen Apoteker i levende Live vil tage nogen Provisorem skal denne i llge Maade af Facultate Medica og af Apo
tekerne examineres og derhos gore sin Ed, saa og ellers for Apotekeren sammesteds, at han vil tjene ham troligen og flittig i hans
Apotek.

.

cs

j

14) Enhver Apoteker skal altid have dygtige og forfarne Svende,

kerne og Skade hos Patienterne kan forekommes.

een eller flere efter Fornodenhed og skal de, forend de annammes

10) Hvad Medicorum^) Umage og Opvartning hos Patienterne
angaar, da bor enhver derfor i det mindste nyde efter Chr. IV.s
Forordning af 20. Decbr. 1619 nemlig: af hver Patient for forste
Gang fornojes V2 Rdl., siden for hver Gang de visitere alene

bere,^^ flittelig og trolig vil praeparere. Laeredrengene skal Apotekerne

i Apoteket, fremvise deres rigtige Testimonia ... og love med Haand
og Mund, at deres Recepter, som af Medicis approbatis prcescritage af vores egne eller andre fremmede, som forstaa Latin, og al

Patienten, uden nogen Recepts Forfattelse, en Rigsort.-) Naar de
baade bes0ge og skrive Recept, 1'h Rigsort. Naar de Patienterne

den Stund de ere ikke dygtige, maa dem ingen Recepter eller Me-

Rigsort og Hest og Vogn forskaffes, og for hver Dae de sis hos

ferske, uforfalskede og ej forgemte Simplicia og Materialia item

tale skal de. ef ersom deres Bestillinger og Ed udkrtever sig for10 °inaeT"
"^^lidende
deres Konca...
HjaMp vatgre
•0
Ingen maa nogensteds
i beeee
d- eller forsage.
.
mer og Lande, holde noget Anofek ..H» h
Bestallings-Brev, og have aflaat til Kn

f

sig herefter agte at nedstette og holde" Aoofr'

®

®"®''

af Facultmi, Medicce Doctonhus") or

^^atnineres

om de dertil findes dygtige skal 1 P®'®''®™® ' Kabenhavn, og,

selv eller ved deres^Svendrbefl'lte

at visitere, dog at ingen herved forbvd""

"'<llesla,um,'>

Bestilling og hverken

e"er syge

og ej farligt Medicamentum at medd^^

"PProberetO

Kobstieder saa og paa La^det h^ '

Stund de ingen aLen borgJug

®^- O® al idende

-"f"

15) Apotekerne skal altid have til Fals i deres Apotek gode,

Frceparata og Composita^^ af alle Slags, som i et velbestilt Apotek
bor at vaere.

18) ... Apotekerne skal rette sig efter den Taxt, som nu gjort
er, med hvad som bliver betalt straks Kontant eller inden et Aars
Tid Men eftersom samme Materialiers Pris dagligen stiger eller
falder, skal Apotekerne paa det de uden Fortsnkelse kunne blive,

de til'forordnede Medicis tilkendegive de Varer, som op og ned-

Sted, skal, forend de Bestallinos R ^
soin dem uden Betaling skal meddeles.

dicamenter, som Magt paaligger, alene betroes at praeparere.

stige. Ellers skal Stads-Physicus i Kobenhavn og Medici ordinari'l {
de andre Stsder, flittig sig erkyndige, om de stigende og faldende
Varers Kurs til Amsterdam og Frankfurt, paa det Taxterne derpaa
efter Forandring kan rettes, den gemene Mand til Nytte. Apotekerne
i Kobstffiderne skal vtere tilladt at sffilge alle Slags Vin, Urter og

Specerier ligesom Vinhandlerne og Urtekrsmmerne det have at
sffilse paa det at de desbedre kan holde Apoteket vedlige og blive
ved Taxten og ikke lide for meget Skade af det, som aarlig fordffirves og bortkastes, fornemmelig paa de Steder, hvor Uden Afgang

er paa Medicin, dog at Kgl. Told og Accise tilborlig efter Told-

vedkommer, skal Apotekerne vare fri fo ™f®' "'*®" det Apoteket

Rullen erlaegges.

V ■ ®''®mi"or®s
f v' om ban bliver
dygtig
erkendt, afog Facultate
gore sin Medico'^
Ed. on AApotekerne,

ger, eller Kvinder at vere i Barnsnod, og skal de selv eller een af

Bestillinger. Naar nogen Apoteker dor ski\
og Born blive ved Apoteket og nyde samm
nmger som tilforn. Dog skal den som In^k

P) Lagegerning. q) af

i)

anSe^d,''

®y®"^
E-k®
®®"®®d-

klK •

°> Bavis"'

)Det medicinske Fakuitet.

j

j-

19) Apotekerne skal ingen Ophold gore med Medicamenternes
Preparation, men, det snareste muligt er, Patienterne befordre. De
skal holde Apoteket aabent, Sognet og Helligt, Nat og Dag, heist
naar de fornemme nogen hastig smitsom eller haard Sygdom tren-

derU dygtige Svende i det mindste, vtere altid til Stede baade i
Pest og i andre farlige smitsomme Sygdoms Tider. Og eftersom de
s) af de anerkendte Lffiger forordnes. t) usammensatte og sammensatte Laegemidler. u) de almindelige Laeger.

AUGUST LUDVIG STEUBE

Iz

grenaa apotek

fleste Patienter ikke betale Medicamenterne med rede Penge, men
forDli'atld'™?
Apotekerne
vrere
pligtede at lade forskrevne Medicamenter folge,
omendskent
Pengene ikke altid dermed medfnige.
"menasK0nt
22) Ingen Apoteker skal i Apoteket offentlig falholde Foreift
iBSBa

ikSlav&'jBv

r"

kunde.
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Kecepter forklare

24) Eftersom adskillige Sygdomme forekomme som Pat! ,

ej gerne vil have aabenbarede, og som don af R

Pntienterne

kendes og agtes, da skal Apotekerne og Lres stende'"' t'

Grenaa Raadhus. Her laa indtil 1805 den Gaard, som Steube koble i 1744,
og hvori han indrettede Byens forste Apotek.

saadant holde forborgent og det ei ndsil
dre nogen mjErkelig Fare var at hef i

u
°®
nabenbare, med min-

ban, at han efter at have faaet sin Bevilling i 1744 »ved Andres
Hjffilp med stor Besvarlighed og Omkostning« anskaffede sig alt til
Apotekets fuldkomne IstandsiEttelse, men derved kom udi saa stor
Gfeld og Vidtloftighed, som han aldrig kunde redde sig ud af i

enhver skal blive ved sin Profession

"ffentlig Apotek, men

Grenaa; tvtertimod sank han dybere ned i den, saa at han inden

selv
prsparere nogen'Me^MentTr for^dl^ ^7*^'
at bruge uden alene Vund-Drik oa n
Pntienter indvortes
Gu^®tan^olTl
henhore.
"g hvad egentlig til cinrurgie

Billede af bans daarlige okonomiske Forhold giver Byens Justits-

Hge OmSre^Znd"eW?S^
Okulist,h""^Qvaksalver eller des^ntlig
til p., no,en af dfVare'r Tom
of-

alt dets Indhold og Tilbehor, desuden

Men dersom nogen findes med slige vTre

Apotekerne.

forbudt er, skal samme Varer VEre fo i! a °® ^®<t'nanienter, som

Bord
^®''afpaaskalStedet
'h vEre
Bordmester og Raad
og •/tiTTc!)
,„ r®'"desuden gives 100
til
steds, paa det at den farlige og skade' T/°''"'®ten der sammeeamenter, kan afskaffes«..>.)
at sElge Medl
Steubes vanskelige Aar

u.
-ne

ved at

n--te sigTralTTsfnTn:
V) Affnringsmiddel w) Brsk 'dH

■ Stodet opskriver.

S^.e
'"tt^eller

har foreskrevet de..

faa Aar vilde opleve sin yderste Ruin og Fattigdom. Et mere reelt

protokol. Ved Obligation af 12. Maj 1745 pantsatte han for 220
Rdl. til Major Henrik Hoff til Hessel »sin iboende Gaard i Grenaa
saavelsom bans ejende Midler«. Ved Obligation af 11. Marts 1747

gav han Major Hoff anden Prioritel for 298 Rdl. i Apoteket med
Indbo, 2 Destillerkedler,

Vogne, Heste, Koer, Faar, Kane og den aarlige Kornsted paa Marken. Ved Obligation af 22. Marts 1748 pantsatte han Indbo og
forste Prioritet i »sit nu komplet havende og i Standsatte Apotek«
for 100 Rdl. til Etatsraad Peter Fogh til Rugaard. Og endelig udstedte ban 18. Januar 1749 en Obligation paa 98 Rdl. til sin Fader,
Borger i Fredericia Johan Daniel Steube, der ikke fik nogen Sikkerhed for Laanet.")
I 1748 havde Steube forsogt at skaffe Penge ad anden Vej, idet
han ansogte om Hjselp af »Kongens Kasse« eller, saafremt dette
ikke kunde bevilges, om at faa tillagt aarligt i 20 Aar 200 Rdl. af
Byens Konsumtion, der just da var forhojet med 200 Rdl. aarligt;
»han vllde stille Forsikring for bemeldte Konsumtion og dens For-

pagtning saa vel som og at den ikke skal gaa under den forrige
Afgift, som til Anno 1748 er svaret«; han opnaaede dog intet der-
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ved.'^) 8. April 1750 indsendte han da sin Ansegning om at maatte

1?

nedsaette sig som Apoteker i Aarhus. Stiftamtmand Chr. Ulrik von

kom for Retten Apotheckeren, asdle August Ludvig Steube her i
Graenaae, og tilkendegav, at han havde en Del Tobak, som her

Nissen anbefalede 26. Maj Ansogningen, idet han bl. a. fremhaevede,
ligesom Steube havde gjort det, at Aarhus havde 2 Doktorer, 2

paa Grenaa Mark saa vel som og paa Hessel Mark var vokset.

Kirurger eg en Operator, medens hverken Grenaa eller Ebeltoft

havde nogen af Delene, hvorfor Befolkningen altid sogte til Aar
hus, naar der var Brug for Laege og Apoteker. 19. Juni s. A. fik

Steube den onskede Bevilling. Han havde forovrigt allerede 2 Gange
i Begyndelsen af s. A. ansogt om det samme, men faaet Afslag;
anden Gang bevidnede Stiftamtmanden, at Steube var i vidtloftig
Gaeld.^3) Steube har formentlig straks taget fat paa Indretningen af
Apoteket i Aarhus; i al Paid kunde han i 1752 takke Kongen for
Bevillingen og meddele, at han havde kobt Gaard i Aarhus on sat
Apoteket i fuld Stand.

^

Grenaa Justitsprotokol beretter om, at Steube, Byens Kirurg To

1746 unders0gte Skipper Jens Pedersen Ginderup, bans Hustru
Bern og Tyende, »hvem et uforskammet og legnaatiet Men v

bavde sat den Blame paa, at de alle skulle viere bes'
T
Syge af Pokker«. De fandt efter neje Syn og Visitation!

InXndt AtTesr'""

Under Ed forklarede og bekraeftede han, at her paa Grenaa Mark
af samme Tobak er vokset 1.200 Fund og paa Hessel Mark 4.000
Fund tilsammen 5.200 Fund, hvorpaa Steube begaerede, at hannem
af Retten maatte meddeles dens sandfaerdige Attest paa, hvad han
her oven anfort haver forklaret, hvilken Begaering af Retten blev
contenteret«.^^)
Om Steubes Skaebne
i Aarhus

indeholder »De danske Apotekers Historie«
Bind II adskillige Oplysninger:
I Aarhus var, som naevnt i det foregaa-

ende, allerede et Apotek, nemlig Loveapoteket, hvis Indehaver var
Jacob Helms. Saa snart han erfarede, at Steube havde faaet Flyttebevilling sogte han Kongen om, at Frivilegiet i Aarhus kun maatte
gaelde Steube personlig, saaledes at det ikke kunde saelges eller afstaas, »ej heller vaere nogen consequense for andre«. Dette blev
dog ikke bevilget.
Straks da Steube kom til Aarhus, kobte han Jomfru Ingeborg

udstedede"Ter.

Basballes Gaard paa Vestergade, paa hvilken han fik Skode 5. Oktober 1750. Det er det samme Sted, hvor Svaneapoteket ligger den

Dag i Dag. Fengene til Kobet laante han af Etatsraad Lichtenberg,

Salhngboe og Lauritz Pedersen Budsholm eftr^r*
Jens Pedersen Ginderups Gaard og Hus for at
var, om de af nogen smitsom Syge vL hef
'

Seign.

neje Syn og Visitation baade paa Mand H

I Sandhed ej befandt ringeste Tegn til s'lis
derimod ganske friske og sunde, saa at

°8 Tyende

det ringeste i slig Tilfslde fra dennem at

^aver

og Apothecker Steubnonyrede^^f"'"®'^®

tester Wulf

paakr^ves med min Ed agter at bekr^fte
Graenaae ut supra
Man Friderich Wulf, Chirurgus«.

m.rkede derbos rene [dnTs^U ^
Testeri'
At Apoteker
Anot k
e
Steube

en anden Sag fra Grpn

^

om

!

«"«•

,

Initiativ oe nr'ff u

JustitsDrotni.., »18 uDriftighed ses af
Justitsprotokol
• >18. Marts 1748 frem-

som fik forste Frioritet paa 2000 Rdl. i Gaard, Apotek, Frivilegium og en Del Indbo. Naeste Aar udstedede Steube en ny Fanteobligation til Lichtenberg med anden Frioritet i Gaarden og forste
Frioritet i Mobler. I 1752 takkede Steube Kongen for Flyttetilladelsen og meddelte, at han nu havde sat Apoteket i fuld Stand, men
samtidig beklagede han sig over sine daarlige okonomiske Forhold.
Han var nu igen i dyb Gaeld og bad om at maatte faa Bevilling
som Ene-Apoteker i Aarhus, naar Helms og hans Hustru var dode.
Men Helms indgav straks et Modandragende, da en saadan Ordning vilde vaere til ubodelig Skade for ham og hans Arvinger. Kort
efter, i Maj 1753, dode Helms, og Steube ansogte nu om at maatte
faa Bevilling til Love-Apoteket imod at kobe Varer o. s. v. af Helms
Enke. Hvis hun derimod agtede at fortsaette Apotekets Drift, bad
han om at maatte kobe det af Arvingerne efter hendes Dod.
Endnu inden der kunde blive truffet nogen Bestemmelse, dode
ogsaa Helms' Enke. Steube er ojeblikkelig parat med en ny Ansogning. Han siger nu, at Helms' Frivilegium er ophaevet, eftersom
baade han og hans Kone er dod uden Livsarvinger. Han beder

derfor Kongen om at ekstendere hans eget Frivilegium derhen, at

1^8
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det maatte vare ham, bans Hustru og deres Arvinger forundt at

faa Eneret paa at holde Apotek i Aarhus imod at give 200 Rdl.
til Domkirken og at afkobe Helms' Arvinger Behoidningen af
Apotekervarer.

Stiftamtmanden fraraadede denne Ordning, fordi et enesfe Apotek
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Vi vender saa tilbage til Grenaa og optager Traaden der.
Ved Steubes Bortrejse
fra Grenaa

solgtes Gaarden paa Torvet, som var assureret for 500 Rdl., og omfattede ikke
mindre end 43 Fag Hus til Kobmand Jens

1 et saa v.dtloftigt Distrikt udfordrede en velhavende Mand, der
kMde holde det t forsvarlig Stand. Steube fik altsaa ikke det an-

Severin Hadslund for kun 200 Rdl., )>dog at Lejeren, Hr. Byfoged
N. E. Behr, maa blive boende der til nsste Michaeli Flyttetid«.

Selt n7n TZ:

Kommune for 350 Rdl. og paa Grunden opfortes det gamle Raad-

led T d n

Loveapoteket stilledes til Auktion 17.

f "

med 10.210 Rdl. og var saa-

op tor
begge Byens Apoteker. Det gik ImidlerL hurtigt
beordrede StittLTmanden^^orgmestfrlg R

Apotek og at stette det til en ny AuktiL r A
Steube ansegte endnu et Par GaLe
Arvingernes Regning.

Eneapoteker i Aarhus eller
Bevilling som
i-d
at s.lge sit hidtiS Cek Z'"'maatte faaL--Apoteket

L0ve-Apoteket solgtes til Doktor H >
naar Arvingerne ikke kunde f a ®"ntann. Steube hffivdede, at

maatte det vare fordi en

mere end een Apoteker i Aa^^-Ll"

Poteket solgt til en Farmaceut,

Efter et Par Mellemled solgtes denne Gaard i 1804 til Grenaa
hus paa Torvet, som bierer Aarstallet 1805.

Seiv om Folks Trang til et Apotek ikke havde vasret saa stor,
at den var tilstrskkelig til at bringe Steubes Apotek over Begyndelsesvanskelighederne, saa var det dog kendeligt, at det var et Savn
for Byen, at der ikke var et Apotek. Dette bragte en af Byens
egne Sonner til at forsoge, om det ikke kunde lykkes for ham, at
faa indrettet et Apotek og faa det til at gaa. Det viste sig, at han
var den rette Mand. Dels havde Steube jo nu brudt Isen, dels

havde den nye Mand bedre okonomiske Hj$lpekilder, og endelig
bar han maaske vasret i Besiddelse af mere Handelssnille end For-

g^engeren. Denne Gang blev nu Apoteket indrettet ikke paa Torvet,
men paa Sondergacie.

maaede iUe af'optage

det felgende Aar gik han Whms GsV^'
°®
Gang efter en langt storre M i
G$Id var selvfolgelig denne
Etatsraad Lichtenbfrg ha
d°'
'G---

'«ket 3.000 Rdl., mfkop Pede »'
'

bos Steube, Jens Laasby 350
leverede Varer 470 Rdl. Men Hovedk a""'
derik Borchart i Aarhus til hve
Paa 7.000 Rdl., hvoraf 'han havd"^ t
ban erkterede sig FalHt
'

Paa Apo-

'^ybtek for

Raadraand Fre®" Obligationsgteld
3.000 Rdl. Dagen for

berGaarden,
1756. DetApoteket
opraabtesog Privit
til Tooo• Rdj'^'"

Okto-

stiUedes ttl ny Auktion, som fik samm p
.December samme Aar opraabtes dm f™""'

®bete. Det
Auktion

b"dt op ttl 3.700 Rdl., fo, hv Iket R T'

°g blev

nmg.
ing Steube
St rejste efter Fallitten
vokseStile®"l<r!
:
Or.™ Ap„

pLet T

°8 ®°bd
Forret« Schack

M.M. d„

at der skal et" ^

riif.#1

J..,.

bekr$ftedes visse-

Apoteketen i Grenaa indgiver en Bonde Medicin.

Efter en gammel koloreret Haandtegning
fra ca. 1780 paa Grenaa Apotek.

HERMAN PONICH ALBERG
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fadt 1 Grenaa 1726. San af Farver Svend Pedersen Alberg og Anna Hermansdatter Ponich, dad 23/5 ]goo. Gift i Grenaa 8/, 1759 med Johanne Lasson »af
Dragarw, dad i Grenaa 30/4 1795. Apoteker her 1755—1800.

Fornavnene havde Apotekeren efter sin Morfader, som var By-

skriver i Grenaa. Faderen, der efter Tidens Skik slet og ret kaldtes
Svend Farver, var indvandret til Grenaa fra Sjslland. Han maa
have vaeret en torholdsvis vel oplyst Mand, idet det ses, at enkelte

FaTvf'f"Tp

frava;rende fra Tinget, har Svend

5 fL ,
Sted. leg siger udtrykkelig forholdsF^vlri Z\ r""' B°g^tavering var det nu saa som saa. Apotek. Og det ses^"at TanTb
situeret Mand saada'n at F V

Kaar og ved Hjslp af den lld"t

kunde fare Farveriet videre.

at oprette et Apotek.

Ponich, til

o. s. v. vldesTnttt'Tm^s^''''''""'''^^' '^®^'^i®'P®'''ieneste, Eksamen
oprette et Apotek i Grin!'hT
■ring maatte hentes over 6 Mil
»stort Soulagement for Pohr
Ans0gningen var vedlaet hn

hvorfor det vilde viere til
'^potek igen blev oprettet.

ekststerer, og bevilgedes 5. Decbr

nu ikke mere

' Henrik
da Alberg
3revom,
hanattilbans
sin
0n ■ Svend
Alberefyldte
H 70 A ' ansogte ban

, maatte behold; Apotl^It

^J

Mod^en og derefter denTZZ'
Il.dstf

r

' ^-'^-Bade,
nuhvor f0rst

'^PotekeMn!!'

1757 „
AEkstrahgningen
berg som boendei Decbr
i sJZrZZilZ

rer t.l nuvsrende Nr. 5-7. Senel I '

Defvalln'S^'"'®^^

ii.ifcUi

g°3e

Ligesaa, at hun kunrie h' r

Vph'^pi!*"^'i

fWw

Tid

'ten. Byfogeden or^keulf andm
Gr^d't't V
r
muTZ
^®®'erskat atogfaaSprojteskll
gt 1 t
Skattebsterne
et
i Albergs Tid. Men a;

Alberg, drev

Apoteksbygningen i Sondergade (nuv. Nr. S) ca. 17S7—1803.
Fotografi af C. S. i )>De danske Apotekers Historie« Bind II.

den og en nasrliggende inindre Ejendom, ubetydelig G^Id m. m.
lader det sig formode, at han har klaret sig i hvert Fald som de
»bedste« Kobmasnd og Skippere. Det er vistnok Alberg, som bar
ladet Gaarden ombygge. Den beskrives ved Brandtaksationen i
1761, da en delvis Ombygning synes paabegyndt, saaledes: »Et
Forhus til Gaden, hvoraf de 4 Fag er tjekket med Tegltag og indrettet til Apoteche og andre Logementer, samt ofrige 6 Fag til

Lade og F^ebus med Straa-Tag, alt biuget af Egetommer. Et Sidehus ibygget ved den nordre Side, hvoraf 16 Fag er straatjekte og
indrettet til Logementer, Kiokken og Broggers. Men 4 Fag i den
0Stre Ende er nybygget og indrettet til en smuk Haugestue (20
Fag)«. lalt 3D Fag, som takseres til 430 Rdl.

tilharte Moderen.

Gaard, som sva-

' 3en boede

"®e saa vel som Pratfritaget for"t

^elvfolgeliger ikke
for
det ikke
Apoteket sva-

°rhoid som Keb af Gaar-

SVEND HENRIK ALBERG

Sen af foregaaende og fedt i Grenaa 1760 (debt 13. Juli). Ded i Grenaa 23/4
1801. Gift ') med Cornelia Barbara v. d. Rippen, som dede i Barselseng
1^7 1799, 30 Aar gammel. Gift 2) 23/10 1799 med Katrine Meller, fedt i Grenaa
1774, Datter af Kebmand og Skipper Mads Moller og Karen Hansdatter.
Faktisk aldrig selvstjendig Apoteker.

5. Januar 1796 ansogte, som foran omtalt, bans Fader om, at
bans eneste Son og Arving Svend Henrik Alberg efter bans Dod
maatte beholde Apoteket som Arv og Ejendom imod at holde en

22
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duelig Provisor. Raadstueprotokollen viser, at Sonnen netop Dagen
0r avde taget Borgerskab som Kobmand i Grenaa. Del ser jo
I t markeligt ud. Baade han og hans Hustru boede da hos Faderen or at gaa ham tilhaande i hans Alderdom oa Skrobeliahed,

23
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fodt i Aarhus Vii 1776, Son af Molleejer Friederich Christian Dahl og Bolette
Dacreth, dod -'/o 1834. Gift ^o/n 1803 med Caroline Dorothea Fischer, fodt
•f/3 1781, dod 22/,i 1839. Datter af Generalkiigskommissaer Christian Fischer
i Grenaa. Apoteker her 1800—34.

og cm bans hidtidige Livsforelse meddeler Faderen i sin Ansog-

Indtil sit 16. Aar undervistes han i Aarhus Latinskole »i det la-

Handelen, hvor-

tinske Sprog og flere tilhorende Videnskaber«, og blev derefter
Discipel paa Svane-Apoteket i Kobenhavn fra 1792 til 1797, hvor-

MdsZl n -a

LtrZe"
S LZbaL

«"dre hans Op-

- "Dog er han ikke
da han, son,

efter han konditionerede sammesteds som Laborant, samtidig med at
han studerede »alle til Pharmacien henhorende Kundskaber«. Farm.
Eksamen bestod han i 1799 med en saerdeles fin Iste Karakter og
bedste Eksamen af hele Holdet. Aaret efter kobte han, som alle

og mere og er mig

rede nsevnt, ved Kontrakt af 1. Juli 1800 Apoteket i Grenaa af

^®g"'ngen, idet det dog for-

Sal. Albergs Arvinger for 2900 Rdl. og fik kgl. Bevilling dertil
22. August. I »Aarhus Stiftstidende« bekendtgjorde han saa samme
Efteraar, at han nu havde faaet sit Apotek sat i god Stand.

'
h' a"'

daglig efter ved m,"n UndeZ^n^ZZZ""
saaledes endog i mine Fnrrat •
CoUe^iun, LZZ anbefaZTZ
mente, at det var bedst om Hp

et af de store Apoteker i K«h"
derefter at absolvere Eksamen

den fornedne Sikkerhed i ' "
stedtes 29/4
stiller iwt"

^'^erg et Aars Tid tjente i

Forelaesninger for

hvilken Publikum ikke havde
Sag«. Bevillingen, der ud-

fortsaette Apoteket efter FaderenrOad^^^^'!!^'
en Provisor, »som bar bedste Karakter«'Tt
viser, at Alberg som Provkn u

dolin, der allerede"en °aZ

og som tidligere havde varet

Apoteket flyttes
til Torvet.

C. A. Dahl flyttede faa Aar efter Apoteket fra

Sondergade til den Gaard paa Torvet, som laa,
hvor nu Kobmand Vogels Ejendom. Der forblev

^o'^^^taellingslisten i Grenaa

det i omtrent et Aarhundrede. Ejendommen paa Torvet kobte Dahl
23/6 1803 af Soren Langballes Enke. I Skodet beskrives den som

Mand paa hen ved 60 Aar,

»en Gaard paa 24 Fag og med 2 Fag Kvist midt paa Forsiden,
Plankevserk til Store- og Lidengade ... med Gaardsplads og Pumpevsrk ...«. Kobesummen var 850 Rdl. Dahl lod Gaarden gennem-

Christian Albert Sa-

Svend Henrik Albera t! ""a

Apoteker. Straks efter Faderens n'a'^'''
aldrig sehsteendig
8" ung Mand, A. C. Dahl frl L Z
"^^n Kontrakt med
og allerede Aaret efter dode han seT' °''®'"'8gelse af Apoteket,
Sonnen, der starfi„ v .a

gribende restaurere og byggede laengst mod Vest i den davasrende
Have en lang Tvaerbygning beregnet til Laboratorium, Materialkammer m. m. Den var paa 20 Fag eller ca. 50 Alen og gik helt

igennem fra Lille- til Storegade. Paa aeldre Fotografier ser man
denne Tvaerbygnings to Gavle, henholdsvis til Lille- og Storegade.
En lille Rest af Bygningen staar endnu, det er det Stykke, hvor

hZ^Zn F "betydeligt Bo. Takken

Apotekets Laboratorium havde Plads. Til dette store Byggearbejde
og til Forbedring af selve Apoteket optog Dahl et Laan paa 4.000

67 Fag'^Hus°'Z" ®'®"hogaarden paa SoZ"'
Arving
1 000 RdZ
for 3 440 ^^"''^'Sade, som bestod af
vaardaf. T
"'i"dre Gaard ^
'®''8®r8t til

Rdl. i det Huitfeldske Fideikommis mod Pant i hele Herligheden
»ei alene Gaarden, men tillige mit eiende Apotheqver Privilegium
med dets Vasa, Simplicia og Composita«, hvilket alt efter vedhaeftet
Taxationsforretning af
1804 var takseret til virkelig V$rdi 8.300

Denne DatterZoh
'""f® ^Zskab "b^"
H
18^<;
Jonanne Marie aik ^
olev der 3.282 Rdl

assureret for 4.450 Rdl. i den almindelige Brandkasse. Man kan

kun var F^t

®'®^''®- T" Deling imeir"f°.''®88''8 og en »Leje-

beds' S W
af <?rt

fra,nge?de Tt

^gerstanden. Legatet k

gnepraesten, Byfogeden og

"

P®® '-^^l
Piger af Em-

Rdl., og hvis Bygninger i Folge den ligeledes vedhaeftede Attest var
vel saa gaa ud fra som givet, at i Sommeren 1804 har Dahl flyttet
sit Apotek op i den fint istandsatte Gaard paa Torvet.
I Apotekets Besiddelse er endnu en Yisitatsprotokol, der toges i
Brug efter C. A. Dahls Overtagelse af Apoteket. Den forste deri
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Varer var leveret Dahl af Medicinal-Provideringskommissionen i
Frederica.

Efter Hahns Afgang visiteredes Apoteket forste Gang 8. Oktober
1818 af bans Efterfolger A. (?) Willemoes, som fandt det »ordentligt

®

B i-i/iW

vel forsynet med gode Lsgemidler«. Era den Tid blev det Skik, at
Distriktslffigen og Byfogeden i Grenaa, som overvsrede Visitatsen
og deltog i den dermed forbundne Visitatsmiddag, medunderskrev
Protokolien. Wellerups og Aagaards Navne traffes derefter en

lang Rffikke Aar. dog saaledes, at Fysikus og Distriktslsgen skrev
forst og derefter staar: »Overvsrende ved Visitationen. Aagaard«.
Efterhaanden som der foruden Distriktslasgen ogsaa blev praktise-

rende Lsger i Grenaa, traeffes ogsaa deres Navne: Hansen, Richter,
Steenberg og som Wellerups Afloser: Arendrup. Samtidig bliver

fe.:,.

Dei gamle Apo.ek paa Torvel. Gaardn. ,

He. va. Gre.aa Apo.e;1804 ^99''
indskrevne Visitats er afholdt Ifi t
Albergs Dod, og mens Amfpl^ t
'801, altsaa endnu inden

fo-toges af LaL'If CH D-. »'

saaledes: >,Ved Visitation af^Hr n m""" '

som skriver

fandtes SimpUda saavel som Tn
ordnet Apotheks nodvendige InH''T'°

' Greenaae fore~

tenalkammer istandssttes med' de[^"'"®
' fornoden TilfeUe betiene sin f u'^'
reenaae, som bevidnes af

og Makan sikre
Apotheker Dahls Valire i

Greenaae, 16.

Allerede ved V" "f

hjertelig »Med 7oZ"Z IXedf

Hr- Apothe er Dahls Foroge"! a',f

Visitation

'^^'^'■'^'Ikammerets Df
-^poI^tandsaittelse, hvilket bevid-

nes If

• —

iiviiivei

ueviu-

Greenaae. d
a n
ii c
«
Greenaae,

Dernfr
k)erefter var der en "\f •

Overflytningen til dpt

August Pftp

<^en gode oT

midler fortrinlige !!g

^egel en On

"y® Apotek .V

gode,

'™Ple som
hvilket herved h
"

^

af Dotrene, og de havde Bryllup i

1803, »viede efter Kongebrev
hjemme i Huset«.
Gaarden paa Sondergade solgte Dahl i 1807 til Bodker, senere
Kobmand og Br«ndevinsbrsnder Johan Hansen. I Stedet for den
store Have, som Dahl ved den Lejlighed mistede, kobte ban nogen
Tid efter af sin Svigerfader et endnu storre Jordstykke, som laa

paa Hjornet af Norregade og 0stergade, og som efter nuvaerende
Maal strakte sig ca. 43 Meter ned ad Norregade og ca. 67 Meter
ad 0stergade. Det vil med andre Ord sige, at Haven gik belt til
det nuveerende Apotek.

Paa denne store Grund laa der kun et gan

Efter

ske inie Hus. Det var bygget faa Aar i For-

^ ^^n^mensatte Liuge-

vejen og laa omtrent paa Hjornet. Grunden havde i umindelige
Tider ligget hen som en ode Plads, som ingen vedkendte sig, men
var i 1799 ved offentlig Auktion solgt af Kirken for et Bud paa

»,806 den 28.

Hahn«.
i de fleste Tilf ih

bruet v .4-

Wager Fyl"''""
«' Forno
y«kus over Opium,
aLoL

kendtskab med Naboens, Generaikrigskommissr Fischers, der ejede

og beboede den kendte 2 Etages Bindingsvasrksgaard paa Sondergade, som nu tilhorer Kobmand Skov. Han blev forlovet med en

Apotekerens Have.

vea bevidnes af

lovrigt er Udtalelserne i Pr t i
rtfattede og enslydende F ^

61" Grenaa Annf^i, •

^

Visitatsberetningerne betydelig udforligere, og der findes af og til
Bemaerkninger cm Medikamenter, som maa kasseres. Men som Regel udtales altid Anerkendelse af god Orden og Varerne i tilstr^kkelig Msngde og af meget god Beskaffenhed.
Dahl, der kom hertil som ganske ung Mand, stiftede snarl Be-

Ti]f£e]de meget

»Wags Dato

«foeud<, og Jalappce,,, hvilke

25 Rdi. 1 Skilling. Dog at »Hovedconditionen var, at herpaa skulde
opfores forsvarlig Kiobstadbygning inden Aarets Udgang og Pladsen indhegnes enten med Stenmur eller Plankevajrk efter Koberens

Forgodtbefindende«. Paa dette Sted havde i sin Tid Byens gamle
Prasstegaard ligget. Det bar altid heddet sig, at den var nedbr$ndt

APOTEKERENS HAVE
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■IT,U
ti
,f ,i-i'

5^

S'..'r"X'J.'T';.°T, *"'•'
Vffire 1649.

® er imidlertid forkert og skal

men, men han'Torbedrlde'den'^oa h"'' ''''

Ejendoni-

om den og holdt den i en L,,|. ■5t"
mindelig kendt som Even. .

m

'

Efterfalger hsgede

meget. I hvert Paid bar Apotlker^H
som er aftrykt ! Rander,
^ ""ffmeyer
kom hertil i 1867, fandtes der ikke 'c

fortjente Navn af saadan Der H i. a
og Stikkelsbsr samt Kaal on H» /

Paaske- og Pinseliljer, Dielvtra
Enten maa jo saa'Hnff

at den var al-

i en Indberetning,

' ''om kun Ribs, Solbair

Blomster som PiEoner,

®'"''™ternelliker o. I.

havde boet, have vsret saTvrnt'n
han fandt her, syntes bam intet vierd

renaa have vsret meget beskerin« • ,1

hvor ban hidtil
Beboerne i

Denne Have eller rettere sagt den'
^^'lommelse af Haver.
Apoteket og dels Ejere Aarbundret H^'f®
f^'g®

teker C. F. Dabl bortsolgte den vestlia'
kjair, som derpaa opfarte en lang enei
kort efter 1 2 Parceller, hvoraf den v if'

'^P""
^an

mandsgaard, som den er del den n
"ev KobL^sebolig.
Dag . Dag, mens den ostre blev

Men den ostlige, mindre Halvdel »f
nerne Elides Ejendom, blev derimnri ..
nuvairende Fr0knmod bggende som Have og var

mm

''

m

Hjomet af Ostergade og Torvet set fra Kirketaamet efter at Apoteker Dahls Haves vestlige Del i 1886 var bortsolgt og bebygget. Man ser ostligere Havens anden Halvdel,
som den saa ud i Hofimeyers Tid. Bygningen Isengst mod 0st er den Gaard, paa hvis
Grund det nuvwrende Apotek er opfori i 1899.

kendt af hvert Barn i Byen som »Apotekerens Have«. Det var
navnlig i Hoffmeyers Tid, at den havde sin Glansperiode. Hoffmeyer var en stor Haveelsker, der baade havde tilstrffikkelig Forstand paa Havevssen og vaagen Kritik over for det mindre gode.
Han havde tiilige tilstrsekkelige Midler til at lade den holde i Stand,
som han vilde, saa den blev en virkelig smuk og hyggelig Plet. En

Gang om Aaret, en Sondag om Sommeren, gav Hoffmeyer fri Adgang for Byens Folk til at bese Haven. Mange benyttede sig af
Tiliadelsen, og det var lutter Lovord, der lod over de mange sjsldne
Tr$er, Planter og Blomster og hele det smagfulde Anljeg.
Smukt har Apoteker Hoffmeyers Son Aage Hoffmeyer, der dode
1924 og ligger begravet i Familiegravstedet paa Grenaa Kirkegaard,

tegnet et Billede af den gamle Have i sin Digtsamling »Under Regnbuen«.

I Digtet »Bedstemor i Rosenhaven« hedder det:
Havens solglade Blomster
dufter i Middagsro,

Bedstemor gaar med Bruneiier
hen ad den grusede Gang —

frem af de svindende Skygger

Rosentiden er inde,

Plajnernes Lysvjeld gro,

Dagen er varm og lang.
Havens Sangere tier,

Buksbomshfekkens massive,

klippet i stiv Guirlande

mat pipper den stovede Spurv —
Bedstemor plukker sig Roser

ligger om Bedene spsndt.

og fylder sin svenske Kurv.

slyngede Ornament,
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Solvarm Provencerosen

Midi for Lavendclgangen

b0jer sig vemodstung,
den er jo Bedstemors Rose,

Lunden bvajlver sig bred.

de skulde — i den Anledning til Opsynsmanden for Befordrings-

den bar bun elsket fra ung,

Bedstemor slaar j den gronne
kolige Lovhal sig ned —

ind i dens Bladlabyrinter
hvisked bun usagte Ord —

skimter bun Middagons Brand.

vffisenei, altsaa Apoteker Dahl. Han sendte Bud til den, der stod
ntermest for Tur paa Listen, nemlig Byens ansete gamle Kobmand,
Hans Broge, som imidleriid rent ud n$gtede at efterkomme Tilsiselsen. Dette blev i Henhold til Forordningen ojeblikkelig meldt
til Poiitiet, og Broge indstjevnedes til straks at mode i Retten. Han
indfandt sig ikke selv, men sendte

mcIlem de hangende Grene

skjult i dens rodmende Dybder

Solpletter skiclvonde dirre
ind over Stenbordets Rand.

Bedstemors Kasrlighed bor.
Duftende sad den i Bsltet

Her bar i Sorg og Gljcdo

ind meliem Blondernes Brus,

gsstfrit fra Morgen til Kv;cld,

t$t ved det bankende Hjerte
skjalv den 1 Dansencs Rus
i Krinolinens Garnering

Linden om skiftende Sla:gter
kuplel sit Biadevajjd,

her blev der bvisket og sunget,

fandt bun dens visnende Pragt,

Straks" ef e

svjermet og sorget og dromt —

naar bun i Hjemmets Karosse
dromte 1 Valsenes Takt.

aldrig faar Bedstemors Tanke
Mindernes Rosenkurv tomt.

j D''hl

^

"age
Aage Hoflmeyer.
nonmeyer.

Apoteke, paa Torvef. Efter dette lille Sidespring til Apotekerens
vet. Apoteker Dahl udnsvnteT^""
P'''
ral-Postamtet i HpnTir.iH t i c-

i

»Direktionen for Gene-

over Befordringsvtesenet i'crZaf

Amtmanden til Opsynsmand

ham at holde Regnskab itipH

paahvilede

brugere der stod for Tur

Vognmsnd og Jord-

naar der var reisendp Hp

^

eller Aarhus. Han skulde'
pligtige, der efter Omgans

kratve Pengene. betr Vo ®

Befordring til Postviesenet,

bs>fordres herfra til Randers

h'

paagsldende k0re-

a'

holde en vis Andel, som skulde
Det var et l0nnet Hverv A

han op-

bonnes Betaling tilbagev '®®''°'''''''"gsviE,senets Fond.

1 Loven fastsatte Tilsigelses-Penge^
Felger for Eftermandenes Best.ll "'

"den

tillagt en lille Part af den Del af V
vtEsenet. Men det var samtidia p, °k

^"®''"®®digst yderligere faaet
Befordrings-

ske med kort Varsel, og som des,

^om Regel skulde

Borgere var lede og kede af Lse K
Anordning fastsat Taks°t® Je7laf

kgl.

normalt ansaa for en rimelig Betalina f ®

^vad man

dor er oplysende i saa HeLe'dr;:t

^ksempler,

sogte da ogsaa ved allehaande Paask^a""^ saadanne Ture. Borgerne
til at afgive Befordring. Og Justitsnrnt /"I ""^drage sig denne Pligt

Natten for Juleaften 1811 strandede en T
8''"verende.
Stavnshoved. Efter at Soforhoret derom
»Bbanetzer« ved
Matroserne d. 6. Januar rejse til A.Z f
P" "f
Aarhus og henvendte sig - som

Den
lertid gores Udvej, for at ikke BeDen sidste,
sidste, endnu
endnu eksisterende
eksisterende Rest
Rest a!
ai
det gamle Apotek paa Torvet.
\7
J- L J
fordringsyfesenets Vserdighed belt
Laboratorium.
Her var ^potekets
Apotekets Laboratorium.
skulde gaa i Vasken. — Og Apotekeren sendte saa Bud til Rebslager Sejer, der havde en Del Vognmandskorsel, og bad ham overtage Turen mod almindelig Betaling.

Og Sofolkene kom saa endelig af Sted.
De sidstnjevnte 4 korselspligtige indstaivnedes ligeledes til Mode
i Politiretten. Model fandt Sted Andendagen derefter. Thomas

Broch, der var den forst tilsagte, forklarede, at Aarsagen til Nsgtelsen var, at hans Heste, da Tilsigelsen kom, lige var vendt hjem
fra Skovarbejde og derfor trtette, og at han desuden var uvidende
om, at de to, der stod lige for ham paa Listen, nemlig Kobmiendene Broge og Bang, havde kort. Han var ikke villig hverken til
at erlffigge den befalede Mulkt eller Omkostningerne ved den lejede
Befordring. Rebslager Sejer havde nemlig sendt Regning paa 10 Rdl.
ud over den Betaling, som i Folge Anordningen kunde tilkomme
den korepligtige, og Retten havde anerkendt denne Regning.
Den nteste indsttevnede, konst. Postmester Moller, erkljerede, at

Grunden til hans Naegteise havde vsret, at hans Karl )>ikke var i

ir

CHRISTIAN FISCHER DAHL

grenaa apotek

den Stand, at han kunde k0re«. Og desuden vidste han ikke rettere,

4 RdT M Iw K

Dog erlaade han de

Lblnri S T"*
slele ske, ■" "T'

Vedkommende var afgjort.
"jemme, da Til-

CHRISTIAN FISCHER DAHL

fodt i Grenaa "^/s 1813, d0d i Kobenhavn ^i/g 1884. Cand. pharm. 1834 (I.)
Gift med Frcderikke Elisabeth de Fischer, Datter af Slotsprsst P. E. de Fi
scher i Hclsingor. fodt 265 1818, dod Februar 1905. Apoteker her 1839—67.

tad ing hI: "h^M, a"
="
Be~-Ra :n!M n ®
' '''"■ Den fjerde af de lad
der stod 4 far ha "
betale under Henvisning til, at
Broch optoges derform n'^"' °n
Thomas
den U W on ind I a
ellerede
■aug er' en
mende er tilstaaet Afbenyttelse saalatna

u °®

Sandhed, at de i Lauget vterende Refn H

alt, hvad der udfordres til det

^edkom-

d I ""Sspligtige bor efterkonime

naae.
s
e,
al
t
i
Overtstemmerid'";^
1804. Og efterlader de noget i ^7 u °

lig anses«.

°''24. Januar

Henseende, maa derfor tilbor-

tnas Broch og T^Mdir^hCaf

Heste just kort for var hi'emkr
at han havde 4 Formsnd for

f"

'^^'"^a^ndene Tho-

nnfort, at hans
Skovarbejde, og den sidste,

-a sig forpligtet at holde s ue He:^
mdst^vnede hverken fort noget R^ r
er godtgjort at have vasret ude af^s\a°d
e or ring. Retten kan ikke anta

Grunde til at frifinde dem I d ^

a '

' ' ' ^^a har de
Paastand og ej helafgive den onskede

Befordring bar kostet ud over den T
efterkommes inden 3 Solemaerkerr
Det er forstaaeligt, at et Hverv a

ofdsfa'^rd
sclsaar havd©
iJHt ^
,

""""

bsstaapt

'JtJ5>i.aaet

den som Eneejer.
Om Apoteker Dahl den yngre er der Grund til at nasvne, at han
sammen med Distriktslsege Arendrup og navnlig med Toldkasserer,

®^f°'-dringsvaisenet lejede
Vognnrandstakst At

^nledning til
Vegne kunde

^'7 Eftermand.

S«n, 77 "77? 7°®'^
^nri Apoteket
dor nefnn
c j
pharm. Kann;^ . ,
neiop i Faderens

p..

ntevnte C. F. Dahl. Haven paa 0stergade beholdt de dog i Fslles-

^ Rdl., samt desuden forst-

Begiv n ede'7 ^"'S^ngskreds, ikke i
Dan maa aldele.777''
have slaaet Ho-

Efter C. A. Dah.rD;d ;

og de solgte samme Aar Bygning og Apotek til deres Medarving,

skab en Rtekke Aar, og forst i 1854 fik Apotekeren Skode paa

saa meget Vrovl, og hvorved Arotekef
^mme paa Kant nred en Del af , 7
vede? 7"'
77^7

Den unge Dahl havde altsaa efter sin Eksamen gjort Tjeneste
ved forskellige fremmede Apoteker og derpaa til sidst et Aars Tid
bestyret det hjemlige Apotek for Moderen. Dette gjorde han ifolge
en Udtalelse fra Fysikus Willemoes »til Publici og Fysikatets Tilfredshed«. Han sogte derfor om Bevilling til selv at drive Apoteket
og fik den ®/;i 1839. To Uger efter dode Moderen. Ved Skiftet ef
ter hende overdroges Boet til Arvingerne, der alle var myndige,

fremforte som antagelige

st^vnede hver for sig at bll, fZ fu"'''""® '"P''g'- ^e to inl
natvnte yderligere IQ Rdi

Apoteker C. F. Dahl og Fnie.

Ap„,r;""'

- •"

Ritmester Gather gjorde et stort Arbejde for at faa tilvejebragt
Byens ferste Anlctg, det fra 1842, og at han vistnok selv ydede et
betydeligt okonomisk Bidrag til Sagens L0sning. Hidtil havde Byen
ligget i fuldsttendig skovlose Omgivelser. Ved flere andre Borgeres
Hjaslp og ved at Byen afgav en Strimmel Jord lige Nord for den
davasrende Randers Landevej skabtes den forste lille Begyndelse til
»den gamle Plantage«. Den havde fra forst af samme Lsngde som
nu, men var kun halvt saa bred og havde Form som en lang, smal
Trekant, hvis Spids vendte mod Vest og den modstaaende Side ind
mod Byen.

Kort efter at C. F. Dahl havde overtaget Apoteket, giftede han

sig med Frederikke Elisabeth de Fischer. Hun var Datter af Slotspraest Peter Ephraim de Fischer i Helsingor og saaledes Dahls
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Kusine. Hendes Fader var nemlig Son af Generalkrigskommissair

NIELS FREDERIK WILHELM ELIN HOFFMEYER

de Fischer, som i mange Aar ejede og beboede nuvsrende Kob-

fodl i Ringkobing V.i 1835, San af Hcrredsfuldma^gtig. senere Byfoged i Skagen

mand Skovs Gaard paa Torvet. ^gteparret havde tre Dotre, hvoraf

N. W. Hoffmcyer. Dad i Aarhus ■"'/12 1910, begravet i Grenaa. Cand. pharm.

^^■^^■ .7.''/;".'-

gangskreds bar vel nok

1856. Kondiiionercde derefter ved ci Par kobenhavnske Apoteker, indtil ban
fra 1. Septbr. 1867 o\crtog Apoteket i Grenaa. Medlem af Grenaa Byraad 1873
—1886 og 1891 —1896. I 1876 Medstifter af Or. Handelsforening og Formand
for denne til 1895. Medstifter af Grenaa Tolofonsolskab, Fugleskydningsselskabet, Realskolen, Asylet, Handels- og Kontoristforoningen. 1 1884 og 1890 var
Hoffmeyer Hojres Folketingskandidat i Grenaakredsen, dog uden at opnaa Valg.
SiXrdeles virksom i 70erne for Anlccg af en ny Havn og en Jernbane til Ran-

Vteret Gethers og A-

ders. Ridder af Dannebiog ved denne Banes Aabning i 1876. Gift 1) '^/n 1864

men
men ingen
ingen Sonner.
Sonner. —
—
Dahl s

naermeste Om-

rendrups, hvis Navne
er

n$vnt

som

med Johanne L. W. Prey, f. 2'" ,0 1836, d. '»/; 1880. Gift 2) 10/5 1881 med

Caroline Kjtcr, f. ^/i 1852, d.

:t 1930. Apoteker i Grenaa 1867—1902.

Med-

stiftere af Anlajgget,
men som begge faa Aar
efter forlod Grenaa.

Senere kom de meget
sammen med Prokura-

tor Lunoes, Kobinand

Jacob Moller, som var

deres Genbo, og cand.
phil. Hansen. Paa vedfojede Billede ses de

fire Herrer fotograferet

Apoteker Fr. Hoffmeyer og Frtie.

ved en L'hombre.

"■

^enstre-

lysene og Spytbakken.
havdp

nr le^Tct r,. "•

^esuden kom de naDesuden
na^
turligvis
sammen
med
turligvls sammen mec

Svogeren, P. Mork
Monsted, der var gift
sifl

get, som forst viste sig i Hoffmeyers Grenaatid. Tvtert imod forbol-

T/

"> Apo.ekerens Om-

ridende til Grenaa enten i .CrTnd^e "jir
Darner til Hest var et Svn
^
Besog
Apoteker Dahls eneste Matter, Aug'usfa TetrT®"
junker, Inspektor ved Klasselotteriet Carl v Bn
nok vsret medbestemmende til, at Dahls 1 Igfifb h

og en Jordlod solgtes for 46.000 Rdl^S

ved bans Dod, i Besiddelse af »en ualmindelig Flid og Alsidigbed

P- Lillegade, som

gangskreds ofr

Og flyttede til Hovedstaden Annto^ t

Aar, i hvilke ban boede i Grenaa, paa naesten alle Omraader var
Byens ledende Personligbed. Han var, som »Farm. Tidende« skrev
og udfoldede fra sin Ungdom og op gennem Aarene en ntesten

ri P°' ' ®"® Landauer forspaendt med de

Folk stod meget betaget oa ,h''"h

Det er ikke nogen Overdrivelse at sige, at Hoffmeyer i de 35

Dahls Soster. De

to snehvide Heste IfH

Herskab „e p S'thol

(tJngdomsbilleder).

paa Apoteket.

"™"''

uudtommelig Arbejdsevne«. Dette med Arbejdsevnen var ikke no-

der det sig saaledes, at mens ban »konditionerede« i Kobenbavn,
var ban fra den allerforste Begyndelse i Virksombed langt ud over
Arbejdstiden. »Han udgav forskellige farmaceutiske Skrifter, men
ydede navnlig en betydelig Indsats som mangeaarig, dels Formand,

dels Kasserer i »Pbarm. FDrening«, samt var Redaktor og Udgiver
af »Pharm. Tidende<f, det forste faglige Organ, der havde den specielle Opgave at varetage de konditionerende Farmaceuters Interesser«. Han fortsatte som

Redaktor endnu en Tid efter at have

overtaget Grenaa Apotek. Og ved Hoffmeyers Dod skrev da ogsaa

T
Grenaa

^^'gning. Have

»Farm. Tidende«, at »de konditionerende Farmaceuter ydede ham
fuldtud Anerkendelse for det Pionerarbejde, ban for mange Aar
siden udf0rte«. Han bar med andre Ord vsret en meget frem-

GRENAA APOTEK

N. F. W. E. HOFFMEYER

Iffingelse han efter et Aars energisk Arbejde fik dannet »Jydsk Telefon Akts.« i Aarhus, for hvilket han i 1895 blev Direktor og til
sin Dod Formand for Bestyrelsen. Eller et rent fagligt Foretagende
som »Apotekernes /tskefabrik og Stentrj'kkeri Aarhus«, hvoraf han
var Medstifter og Formand.
Men ogsaa i den mere selskabelige Del af Byens Foreningsliv
var Apoteker Hoffmeyer den ledende. Det behover blot at naevnes,
at han var Medstifter baade af Fugleskydningsselskabet og af Handels- og Kontoristforeningen. Og saa maa det endelig med et Par
Ord berores, at ogsaa i det politiske Liv var Apotekeren en Forgrundsfigur i den Tids Grenaa. Han var en flittig Deltager i og
Taler ved politiske Moder, og som forhen omtalt var han afgjort

Det gamle Apotek paa Torvet ca. 1890.

Hojremand. Han stillede sig et Par Gange i SOerne i de mest bevffigede Kampaar som Folketingskandidat. Han opnaaede selvfolgelig ikke Valg. I en saadan ren Landkreds var dette udelukket, og
Apotekeren har vistnok heller aldrig selv gjort sig Forhaabninger
derom. Men slagfardig, hurtig i Replikken og veltalende, som han
var, og med Lyst til at oplrsde offentlig har det vistnok vseret
ham en k®r Pligt at efterkomme Partif$llernes 0nske om at samle

mod'LiUegadeT

de Stemmer, der her i Kredsen var imod Venstre.

h0rte jo dengang, i hvert Fald i

Medlemmer til-

fuldt eg half Hoirl. oTho^ H°ff™eyers forste lange Periode.
sluttet sig til dette Parti. Men
Henseender havde et frit o&

^

han, som den Ironirer "an L. 1
paa Tingene og paa flere Punktrr
Dette med imJZ ZiZZ

havde en enestaaende Evne til at start
Og faktisk var han Medstifter af na!«

°g
hajtideligt
I"'"-'--

offentlig, velgorende, selskabelig eller Ikonn

n

set 1 bans Grenaatid. For manae af a T'

D°ffmeyer, Han

a
'' ®°™

Formand i kortere'e.iertngTrrLSdtrDerLtr'''^^"'

Dy-

empel her at n£evne Handelsforenino u ■
Begyndelsen og i 21 Aar Det ■ ■
formand han var fra

Egenskaber, hans fremragende Dvet''

ktinde vatre det selvskrevne Midtpunkt' °®

charmerende

at han

Hans Navn og Skikkelse var kendt viden om, og han repr$senterede i mange Aar paa en smuk Maade Grenaa By og dens For-

eninger rundt omkring i Danmark. Og i mange Menneskers Bevidsthed var Navnene Hoffmeyer og Grenaa intimt sammenknyttede.
Ved Siden af dette fik Hoffmeyer Tid til at fore et meget selskabeligt og g^stfrit Hus i det gamle Apotek paa Torvet, hvor en
meget stor Borneflok voksede op. Indtil 1899 residerede han der.

Aaret for havde Kobmand Christopher Vogel kobt det gamle Apoteks Bygning. Hoffmeyer havde kort forinden solgt sin tidligere
omtalte 3700 m' store Have paa 0stergade til Fabrikant A. Bilde.
Han kobte i Stedet Naboejendommen, som forhen havde tilhort
Kancelliraad Liitken, og til hvilken der ogsaa horte en stor Have.

Der opforte han en ny Bygning til Apoteket og flyttede derud i
1899. Men allerede i 1902 afhsendede han det hele til Apoteker
Th. Thomsen og flyttede til Aarhus, hvor han forblev til sin Dod,
nasrmest optaget af sit Hverv som Direktor for »Jydsk Telefon

uagtet han jo ikke i direkte ForstanH
^orening som denne,
egne Folk. Og da Foreningen af ivH i. ^ u
Handelsstandens

Aktieselskab«. Han begravedes 1 Grenaa, den By, som han havde
naeret en stor Ktcrlighed til, og som han hver Sommer havde aflagt Besog.
Lad mig slutte denne Omtale af det gamle Apotek med at citere

D-aa Telefonselskab/sont han "tfLrT^gS""'

endnu et Par Vers af Aage Hoffmeyer. Digtet hedder »Den gamle
Gaard«. Det fremgaar ikke, at det er Hjemmet paa Torvet, der

stiftedes, var HoffmeyerenTf de
rtekke Medlent af Bestyr Isen'
er

"andelsforeninger i 1883
Aarl05/, Og 1 l^yjg Pqj._

DET NYE APOTEK PAA 0STERGADE
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grenaa apotek

sigtes til, men det kunde godt v$re det, det giver i hvert Fald

fek^'™

Stemning, som var over det gamie Apo-

lettes i vffisentlig Grad. Der er meget rummelige Kasldere med Plads
til Bltekktelder, Materiaikcclder og baade Tinktur- og Vink^lder samt

Rum for brandfariige Sager. I alle Etager er Lofterne hveelvede og
belt igennem byggede af Jern og Cement. Det er et baade solidt,

praktisk og smukl Apotek, som Hoffmeyer bar ladet opf0re«'^). Saa
OR uden ri

1 hf r H

D

~

staar L^rt

"etkL-T

'Somnierdis,

ledes var Dommen derom, og det er uden Tvivl, at Apoteket for

"olgcr bledt,

sin Tid var fuldt moderne og bygget med stort Fremsyn. Beskrivel-

<" gait og grant i milovis

r-

^

sen kunde meget vel vjere suppleret med Tilfojelse af, at det, som
noget nyt i Grenaa var forsynet med Centralvarme. Nogle af Rorene

og alt er hvidt og dodt.

Halvvejs blev Mur og Tacvssrk eemt

bag Vedbend og bag Vin

ioglyseAlderdommens
Toner alt erPurer
Lm^'glemt

hver Ranke skjulte sin
'
Hist skimtes Bindingsv$rk, men her
staar Lsngen st$rk oe elat

og ser paa Trods at Vind og Veir
mod nye Morgenroders Skatr

\/toM

^

"™"="

^ag

fra forste Installation er endnu i Brug. Der var saa mange V^erel-

f/'Morkets Magt™ bar tabt^sin Sag,
™"
, f®''"
med Julestjernens Sang.
Du danske
h

Hjem, du gamie Gaard,

I hvad "T"
og'trait'si h T'"

Og fjerne Vintres Nat

~

1 Tanker og i Sind.

1 Lindekroners Lov

Fra Hip np r am

^^

gronne Vang

fra Aar til Aar bar gaaet sin Gane

I

hojt over Sten og Stov

1,1"
din Lierkesang
blev Maalet for et Hjem.

I Dur og Moi med Orgelklang

paa Ostergade.

Apotek ber i Landet med saa gode Pladsforbold som Grenaas.
Det blev kun en ganske kort Tid, at Hoffmeyer blev boende i
sin smukke nye Bygning. Allerede i 1902 solgte ban Apoteket til
Th. Thomsen og flyttede til Aarhus, hvor ban dode 1910.

V ,

Mod Regn og Solskin Vindens Sang

Det nye Apotek

ser (Bibliotek m. m.), der senere bar kunnet overgaa til Apotekslokaler, at der efter kyndige Folks Mening nasppe i Dag findes et

Kvinder frem,

hvern Mindet om dit Bladehang,

THOMAS THOMSEN
f0dt i Ponibol-Felsted Sogn ved Aabenraa % 1857. Son af Gaardejer Lorens

Thomsen og Anne Marie, f. Peitersen. Dod i Fredensborg 2i/.i 1942. Gift i
Vonsild ved Koiding 8/n 1885 med Marie Kathrine Tertenia Thaysen, fodt i
Slyngsten-Felsted Sogn ved Aabenraa ''/lo 1858, Datter af Gaardejer Peter
Thaysen og Marie Christine, f. Christensen. D0d i Fredensborg "^/lo 1944.
Apoteker i Grenaa 1902—17.

Aage Hotfmeyer.

I rgog

Den nve Rvo ■

'^POteket til 0stergade.

-w-*- e-_

'
T'"
»AP°'^kerens
Apotekerbygningen Havef
skyldes
Teeninro
''T "®™este '
Nabo
mod 0st.
tekerens Broder, og er onfort f1
Hoffmeyer, ApoKaslder, Bygningen beskrives kort°eff'^^n
®" omfattende
haj, elegant og smuk Bygning som
Op'^relsen saaledes: »En

dringer for 0je, og som er sLrkt '
Granitsojler og Altan samt ved en
Apoteket horer en stor Have med S

Indvendig afgiver ApotLet 1 ud'^r"''

"Ve For-

™d sine polerede
^'"''ygning. Til

gende. Officinet er stort og meget lvT

smuk Stil. Selve Officinet er et stort A 'T™'®''®''®" simpel, men

Skranken rigelig Plads for Publikum M l®'"''"".' °g der er foran
Sidevffirelse.

' ^®'^icinen tilberedes i et stort

Apotekets vasentiigste Princin pr

Apoteker Th. Thomsen og Frue.

Thomsen var Discipel i Norre-Nebel Apotek fra Maj 1879 til

MedhjEelpereksamen ved Ribe Stiftsfysikat ^Vs 1881 (1. Kar,). Efter
i 2 Aar at have konditioneret i Skanderborg, Otterup og Fugle-

-

....

TH. THOMSEN

GRENAA APOTEK

G. Rasmussen, fik sit med Fabrikation af Parfume og Astmamidler.

Hvor megen Vffigt Hoffmeyer havde lagt paa sin Blakfabrikation

fremgaar af den under 15. Decbr. 1902 udstedede Kobekontrakt til
Thomsen. Der staar deri som niermere Betingelser for Salget:

]) »Til det Overdragne henhorer Fabrikationen af Bltek, derunder

Bentevnelsen »F. Hoffmeyers Skrivebl$k« og »Hoffmeyers Dokumentbliek« som af Kultusministeriet ere autoriserede til Brug i den danske

Stats Tjeneste, med det til Fabrikationen horende Materiel, bestaa-

f) i!

ende af Tonder, Reoler, tomme Flasker m. m. samt den paa Afle-

veringsdagen tilstedev^rende Beholdning af Blaek og dertil horende
Lager af Raamateriale. I Uge Maade forpligter Sielgeren sig til at
afgive til Kjoberen en skriftlig Opgivelse af de nrevnte Blteksorters
Bestanddele og en nojagtig detailleret, skriftlig Forskrift til Frem-

stillingen af samme. Endelig tillader Sslgeren at Kjoberen benytter
Blffiketiketter med Sslgerens Navn i Overensstemmelse med Firma-

lovgivningens Bestemmelser, og S^elgeren forpligter sig til ikke selv
at benytte eller til nogen anden at stelge eller paa anden Maade
overdrage de af ham herved solgte Afskrifter til autoriseret Bisk.
2) Til det Overdragne horer endvidere alt til Vinforretningen
henhorende tilstedevsrende Materiel, nemlig Reoler, Proppe-Ma-

G«naa Apoiek paa Oalergade i An .
Efter »De danske Apotekers
H!
Tid.
poieKers Histone«. Bd. II.

Ay%tted^h\JrGSL''tr''r'"
2" 1.S85 og lejede en BmJl .

skine, Kapsel-Maskine m. m.. Lager af tomme Flasker. Derimod

^ som"■■)■Detaillist
^amme
'^"^garskab

Materialhandel. Det var den fn "f' ^'"'■^gade. I denne indrettedes

knbte Thon,se„ Etdln^te

' G-naa.

^k°Th
"lan afi 1902°®
Th. Thomsen var Medlem
r
gnmgskomitnssffir-Suppleant og .

lokale Afdeling af »S0nderjydsk F

Apoteket.Butikken, og
^Vaad 1911 — 14, Over-

i offenlT?'"®"
over nrevnte. Der er ingen
Tv v

it kr

oamtidig med at Th

^'"'■"^and for den

en stille
Mand,
"very
ud

nkver?: rn^Hi r d"'"^ r
var den s0nder-

Bmik i Bygningens vltge
Javd v^ret Bibliotek nr. nr De"ud n°uT'

ban en
der tidligere

som T '

Materialhan-

"

Porbindelse 019^!

tm« afr cf
Apoteker
»SpeSknvebl^k
og nredHoffmever
Vinhandelh« aon r"
g Iigesom Efterfelgeren,

skal der af Vinlageret kun afgives 15 hele og 20 halve Bouteiller Portvin, 15 hele Flasker Rodvin, 12 hele og 12 halve Flasker

Sherry, 6 hele Flasker Kognac og 8 hele Flasker Malager, alt af
reen og ublandet Kvalitet.

3) Til det Overdragne horer endelig de i Gaard og Have liggende Rorledninger til Springvand med dertil horende Vandbeholder
og Trykpumpe«.

I Slutningen af 1917 solgte Thomsen Apoteket og flyttede, efter
i en kortere Tid at have boet i Sonderjylland, til Fredensborg,
hvor han og Frue levede i nffisten 25 Aar som Rentiers. Apoteket
afhasndedes til

J0RGEN LUDVIG HANSEN

til Overtagelse 1. Januar 1918. Imidlertid solgte Hansen, som havde
faaet Bevilling 'V12 1917 allerede i Maj 1920 Apoteket til C. G.
A. Rasmussen og blev Aaret efter Apoteker i Aalborg. Da ban
senere, efter Rasmussens Afrejse atter kobte Grenaa Apotek V12
1931, er det rimeligt at vente med Omtale til dette Tidspunkt.

GRENAA APOTEK

r H.

C. G. A. RASMUSSEN

carl GTJSTAV ADOLF RASMUSSEN

Theresia
med EliseAdelaideff'^GTLf^^Dod
Eleono;a SorrnL f^dt i^thu! ' ss,Christian
""n' ' Rasmusscn og
Bogholder Frederik Christian Sorensen oc Flon'

I',

cipel paa Loveapoteket i Aarhus "n 1900 °s IQtn

eksamen Oktober 1903 (1 Kar ) knnHi, ^

Dis-

Mcdhja-lpcr-

1903-04 og tog farm. Kandida\ekLmnn^?^

^aa Uidtnn Apotek

rede derefter paa Skanderborg Apot'ek"oy'rh^'1907, hvorefter han drog til Island hvnr i

Overscrgcnt.

^^ar.). Konditione-

'"'•'^"''"^havns Apotek indlil ' ii

Aaret ud. Apo.oke? i G.^KUMr'dL''"''-'''''

Grenaa Apoteks Ofiicin i Apoteker Rasmussens Tid.
Efter »De danske Apotekers Historie«, Bd. II.

rens store Interesse ud over den faglige Gerning var Musikken. Det

var jo endnu forinden Radioens Koncertudsendelser begyndte at
konkurrere med den »levend0 Musik«, og der var i Grenaa en Del
Interesse for Koncerter og en blomstrende Musikforening, som sor-

Apo,ek„ G.

Ved Bevilling af "/» igin hi

gede for, at fremragende Ensembler gav Koncerter her. Apotekerens

u

hvor der hidtil havde v.ret et hLI
Det nye selvsPendige Apotek aahl

^poteker i Isafjord,
Apotek.

R—en saasinvitkeplaj
dlrTr"'®'
blev Apotef
der verdenskrigenFwhold
en nieget
indbrt ^h'

'^'^"d un-

"U^sen blev saa velsituere at.''"'j

^aaledes at

■utningen at kobe Apotek hjetn," i Da " '
oThanTH'

uden C

"LZZZV"'''«r«,.X ™T

'r;;rI dull 1920 kobte """
saa R.
.«nins

at p.

««»"k °s:;

^idste Salg, ma^

fik

F-d"
f^'^t

r—
■> a.o«„
var vok-

ledes, at deTvlrfT
detydeligt" i Eft^TI Grenaa
Grenaa f,k
fik 1Apoteker Rasnrnssen
adskillige enForbad
R1?®"
. '"'''"S^iden
'
og Aar.
lige® gode Aar. Apoteke-

var interesserede deri, men desuden var Rasmussen ogsaa en ivrig
Dyrker af det lokale Musikliv, stod i Spidsen for Afholdelse af
private Musikaftener og Koncerter og var Dirigent ved Kirkekon-

certer. Alle 0velser og Forarbejder holdtes i Apotekets rummelige
Forstesalslejiighed, hvor Apotekeren var en sserdeles gjestfri Vsrt.
I Hjemmet var en stor Borneflok og efter en Rfekke Aars Forlob
tsnkte Apoteker Rasmussen paa at soge sig en slorre Virksomhed
og overtog Vi 1932 Loveapoteket i Aalborg for en Kobesum af
1.050.000 Kr. Ved denne Tid var Radioen kommet frem til at
kunne bringe virkelig gode Musikudsendelser, som blev en saa al-

vorlig Konkurrence til den »levende Musik«, at Musikforeningerne
rundt i Landet k$mpede en haard Kamp for at kunne bestaa.
Apoteker Rasmussen holdt ved betydelige personlige Ofre Liv i
Musikforeningen i sine sidste Grenaa-Aar. I Takken, som fra alle
Musikvenner bragtes ham efter en Afskedskoncert i Grenaa Kirke
i November 1931, var der en Understrom af Vemod ved Forud-

folelsen af, at det rimeligvis nu var forbi med Musikforeningen
her i Grenaa. — Apoteket blev solgt til J. L. Hansen.

Zr

J. L. HANSEN

GRENAA APOTEK

Sffilgeren af Loveapoteket i Aalborg var N. Schmidt. Aaret i Forejen havde denne netop kobt det af Apoteker J. L. Hansen, der
av e ejet det fra 192], altsaa omtrent fra ban rejste fra Grenaa.
po e er Rasmussens Virksomhed i Aalborg blev af forholdsvis
r arighed, idet ban uden forudgaaende Sygdom dode af en
^

bedring af Skrankeforholdene, saaledes at der blev bedre Plads til
Publikum. Da Apoteker Hansen nu i 1931 vendte tilbage til Grenaa
efter at ban med stor Dygtigbed og Forretningssans i Aalborg havde

drevet Loveapoteket op til en smuk Position og senere afhcendet

Faderens Dod overtog en af Sonnerne,

rneilpmriggen e Tidsrum
devilling
Apotek Apoteket
'/a 1940, efter
ban i det
havdeog bestyret
for sinat Moder.
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Apoteker i Grenaa

til N. Schmidt. Alter

^ "2 1931 til sm D0d 22 o 1939.

de noteres cm For^
bedringer og Nyanskaffelser.

crenaa Apotek set fra Ost.'
Grenaa Apotek set fra Ost.

Der blev blandt andet indrettet et fuldt moderne Labo-

ratorium, elektrisk dreven Tabletmaskine blev indfort, Skranken blev

atter udvidet, idet Recepturen blev inddraget og flyttet til et andet
Lokale, hvor den nu findes.
Apoteker Hansen var stsrkt interesseret i sit Fag og bans store

Interesse var Apoteket, bvor ban fterdedes Dagen lang, og tog livlig
Del i Arbejdet, navnlig gik Apotekeren meget i Skranken, bvor ban
havde et venligt Ord til alle. Bornene gjorde sig sterlig gerne y€rinde

paa Apoteket, hvor der fra Apotekerens Bolchedaase ikke saa sjaldent vankede et Stykke.

Apoteker J. L. Hansen var den fodte Leder og som saadan klar
over Betydningen af at gore sit Personale interesseret i Arbejdet,
Apoteker

l Han

r\ u

Hansen og Frue.

Hansen ferste G

hvilket ban til Fulde forstod, samtidig med at ban var meget afholdt af Personalet, der altid vidste, at ban i givet Fald stod bag
det.

Om 1
"Verdensk?^^ Grenaa Apotek (af Tb. Thomsen),
for Gr!" Apoteks Vedkom
VareknanLrt
°S sigpaagteldende
mange
Jt betydeligt Varelager meH' r'"
retni T"'"®
Apotekets T ^
oretogesforadskilligg

^^deren i Odense,
hvilketIndfik
I Apotekets

rbedrmger, bl. a. Lysindl^g og For-

Som Folge af Apotekerloven af 1932, blev Privilegiet 1. Februar

1936 overtaget af Staten, som derfor ydede en Aflosningssum paa
295.000 Kr.

Endvidere havde Apoteker J. L. Hansen Ret til at

v$lge Successor. Som saadan blev Apotekerens Son, den nuvccrende
Apoteker Hugo Hjelm Hansen indsat.

GRENAA APOTEK

H. H. HANSEN

Apoteker H. H. Hansen og Fruc.

S™ af forrige A

Apotek, hvor BecfsteLT

HANSEN

St. Hans

Grenaa Apoteks Facade set fra Vest.

Moderen havde vferet Dilr"
Faderen Kandidat og
Nielsen, fadt i Aarhus
"^' 1935 med Ellen Margrethe
Apotek hos Bedstefaderen ' MpHi'
' Odense paa St. Hans
dede derefter som Eksaminnt
Vn 1933 og arbej-

Apotek og Struer Apotek
Love Apotek, Terndrup
Arbejdede derefter forst som
Vn 1937 (1. Kar.).
Stengades Apotek i Helsinki P""''
som Laborant paa

VApoteker H. H.Grenaa,
Grund'Aaf1939.
Faderens
HansenhlrV'"
fort/n '' """" paa
Apoteket
Nlodernisering af A ^

Faderens Plan om en gen-

^agt Og EmbaliQ I
Urtekammer' samt
Kontor er ^

, ^dffiuin. Der er indrettet

TT_. .

vel uriT^"^ fornyet. Apoteket st

Endelig er Varmeanlteg

Sin P a?"'
den
'de danske Apot^TRiV?
' Pea 200 Aars Dagen

sn-

Grenaa Apoteks Officin i 1944 forinden Ombygningen.

GRENAA APOTEK

GRENAA APOTEK

Som et Kuriosum vedfojes her
NOTER OG HENVISNINGER

SALGSPRISERNE FOR APOTEKET

Apoteker
—
—
—

—

Hoffmeyer
solgte '^/lo 1902
Th. Thomsen
=^|/i 1918
J. L. Hansen
1920
G. Rasmussen V12 193!

for
-

V2 1936 i Aflosningssum
J. L. Hansens Dodsbo Vg 1939

262.000
370.000
536.000
725.000

Kr.
-

295.000 200.000 -

I foranstaaende Beskrivelse af Grenaa Apotek gennem Tideme er i hoj

Grad gjort Brug af E. Dam og A. Scha:ffers: De danske Apotekers Historie
Bind II, Side 256—268, til hvilket Skrift jeg 1 sin Tid selv har leveret en Del

Oplysninger. Resten af Stoffet er hentet fra mine mangeaarige Forarbejder til
Grenaa Bys Historie og skyldes i Hovedsagen Uddrag af Tingboger, Justits-

protokoller, Panteboger og de lokaie Aviser samt $ldre Folks Beretninger. —
5 af Klicheerne i nsrvsrende Skrift er velvilligst udlaant af Apoteker Schsffer

fra ovenstaaende VjBrk om de danske Apotekers Historie.

Hubertz: Aktstykker ang. Staden og Stiftet Aarhus III, Side 56.
Grenaa Justitsprotokol 1744, Fol. 157.
Hubertz Aktstykker III, Side 326.
Grenaa Justitsprotokol 1744, Fol. 139.
Hubertz Aktstykker II, Side 176.
Hubertz Aktstykker III, Side 66.
Hubertz Aktstykker III. Side 332.

Jydske Register 1743—46. Fol. 407, Nr. 261.
Grenaa Justitsprotokol 1744, Fol. 165.

Grenaa Justitsprotokol 1744, Fol. 166. Sml. Forordn. af 4. Decbr. 1672
om Medicis og Apothekere.

Grenaa Justitsprotokol 1739—52. Fol. 187, 273, 276, 296.
Supplik Protokol 1750, I Halvaar, 4 Z 671.

Supplik Protokol 1750, I Halvaar, 669, 891.
Grenaa Justitsprotokol 1748, Fol. 271.
»De danske Apotekers Historie« Bd. II, Side 297—99.

Ang. Apoteker Albergs Liv se: Grenaa Bys Historie, Bd. B. Side 24—30.

Ang. Apoteker C. A. Dahl, C. F. Dahl og F. Hoffmeyer se: Grenaa Bys
Historie, Bd. B. Side 461—470.

Aage Hoffmeyer »Under Regnbuen«.
A. Mullertz »Danmarks S0fart«.
C. S.

0stergade set fra Torvet ca. 1890. Paa de.t

i.

den Gang Apoteker Hoffmeyers Have. Lfdt l.ngTe
hvor Grenaa Apotek nu ligger.

'

Sender Melle
Nogle Trsek af Vindmollens og
Mollegaardens Historic
Af

CARL SVENSTRUP

G REM A A

Grenaa l"o!Ketidencies BoglrykKeri
1943

►

r

Fra (ie a^ldslc Tidcr. d.v. s. i
ovi'i* 5 Aarluiiu'i-udcr. liar dcr liif-

lU'ssel cjedves dengang fur en
kort Periodc af IMajor Jacob

gel rn

Preben Banner v. lie ye.
Han var aitsaa som saaiian ogsaa

Molle

Uvl sunder fur

Greiiaa Bv.

Oprindelig Vandmelle.
F'ra

Be^yiiiielscu

var

deniie

Molle en Vandinolle, sum laa ved

Molleaaen. dcr gcniicin Kragso
forle on Del af Kolinci'simds Vaiul
lul til Grcn-Aaen.

VaiidniGlIen

Lilhurte

oprinde

lig Kronen. Men Kongen afhicnclede den i Aarene omlcring llioO
lil en af Gi-evciaic Skccl, sum

I Tidcn fra 1G23 Ul 1001 cje'de

baade KaLliolm og IIcsscl. Mollen
var derefler paa adskillige aiidre
ll^ender en korlere Tid, men kom

i 1720"ernc atler lil Hesscl, hvor
den forblev.

*

Vandmollen iaa el Slykke lani-

gere mod Sydvcsl end den niivsercnde

Soivdermollc.

Den

fik

den sorgellgc Skiebne at afsliiLle
sin Tilvffirclsc ve'd en ulykkelig
II u e h r a n d

3 0.

J u n i 17 0 2

Ved denne Lejliglied bnendle hele
Mollen nicd Undlagclsc af M,ollehjulcne, som jio var genncmtriikne

af Vand.

Mollcren selv blev

saa forbriendl, at ban sprang iid
i Aacn for at svale sine) Smcrler,
men dode af sine Brandsaar cnd-

uu den samme Dag.

'

Ejer af Grcnaa Molle. Ilan
imodekom Grenaa Borgercs 0nske oni al fa i Vant'inuUciiogSlenbrcksdienmingen.

som

spierrede

for Sejlad.scn lil Suiulet, fjernel.

Derve(i opfyldles lo Irenge ir.eredc

O'nsker

i

Grenaa.

Forsi

delle. al der blev fri Sejlads lil
Kolindsund.

Deriia?sl

detle.

at

man afvLcrgc;!e eller i hverl i'ald
nedsatle F'aren foi- de voldsomme
Oversvommelser fra Sundet. som

ofle havde gjort Byen belydelig Skade.
Grcnaa skiildc som Vederlag
belale cL Pengebelob paa 100 Rdl.
lil Major v. Heye. medens de omkring
Kragso
]>ocndc
slorre
Lodscjere. s'oin ligeledcs vildc
hosle Forticl af, at Vaadmollen
fjornedes. lilsammeii skulde ndrede GOliVs Rdl.

For delle Vederlag Porpliglede
llessels Kjer .sig lil ikke meme at

opfore Yandmollen, men i Slcdel
for lade l)ygge en Vejrmolle.

Vejrmellens Opferelse.
Vandmollen

havde

som

for

lueviil liggel vc;l' Molleaaen, d.v.s.
paa Grenaa Enge og ucrmed

Sender Molle

Sender Molle

pan Uyvim Gniiui. Mnllcti luivde
fr;i \n\ai Tid

un

der Byi'iis I'rilud • of( svarcl SkaL
lil Byeii.

Dni Platts, sf>m var udsel lil
\cjrmolk-n. ncmlijr B robaklaa vc.i' Laiulevejen
b"-

IVv'elig ntermere vcd Byeii" end
Vandniollen havdc ligifct. M^n
Slcdcl laa paa Ucssefs Gnind
Idol del ydcrslc af de 3 Aalob
laa iiniifvdellnirl Svd for

Grcnna. dninedc Grrcnsen mcl•cm Grenaa og IIcsscl.

i

ieiics vilde del have vierel [11 Ind-

Ltcglsla!) for Hjeren s.iv. om M- I-

Icn ikke .snarl koni i Gang igt n,

Man kan derfor sikkerl ga i iid
fra. al Grenaa Vejrinolie liar
slaael herdig oinkring ved Julelidi 17(12.

Ejerraekken.
Dens lyjeriaekke er d'eivfler

lolgenoe: I noi vQjgj^ saniiiien
m(A;v Ilessel Ilavcdgaard og alle

Ilerligheuer al' v. liayu lil Kaacl-

i

Da del mi var i Boigcrnes lu- maiKf 0" Fyifionalter II a ii s
Ua-esse al Mollcii vc;iblivende Olufsca i Vlkoi-a Han rivUeIvom 111 al liore inriar Bven. ind- I e Kc)rl clier Kohal [|| Hassel,
saUc.s 1 ocn under 11. AimiisL 17i;2 "leii ciada Aai el cBa,- „a l,.,,|-avcinugaarde Ovcrenskomsl en B-- '^_paa Aalso Kirkagaaki sTNov.
1/0.).

pnalmnkle

Molle ihvorvcl den nu laa naa

dc'hcni?''''"'''

T d-sr ^
Fr^

•

Kolxsladens

i '^i^itasdiklion, Demi"

1 l/G() 111 Uilinesler Glir.
' II enrcieli von Briockvar

i

iait

Heller ikke denne I-ijer lieholdl

Dtlic gav Cl Aarhund-ede

Efior gammcU Malori fra ca. 1840.

luuis D.odsheaukli)n solgL^'s iles.sel og dcrnicd og.saaMoi-

■iO.ono Hdk

ikkcS

Sonder.aolle og Mollegaardcn set fra Bakkerne 0st for Landevejen.

®

limige. Han .solg'c i
A'h.) Ilovedgaarden og denned
ogsaa Mollcn lil Sorcii Jeii-

Monslcd, lidligcre For-

P^igler af McjlgaanL

Kolicsiim-

var nu 31.20:) Rdj. I Moii-

I

"vcrdrog

^I'visFopher

-Naahad, da alia Folk i Bvcii Io-|

male Ivorn lil Gryn og

Dige^

baade li

en Aarrmkke lielioldL Hc.se].

fiencre Iner af

denne s'olglc saa

lagcl Mollen i Efcsle. I 1779 opsag;ie Iiaii Forpaglniugcn
'Og
kohle sig en Sclvcjcrgaanl i Dolmer. Dei fra vcndle han fan Aar

efler liibage og iic ksaUe sig som
Kobmand i Grenaa.

«

Kfler Erichstriips Erallylning
forpaglcdics Mollcn ud lil Mi
chel Lerchc Munch, som 0.

April 1779 log Bo:g.M-skab s im
Mollcr „vc i G.enaa VejrnKdlo
uiuier Byens Taksl". Den nye
Moller, der var c;i Precsleson fra

Faestere af Grenaa

Kolin k ba\de selv studeecl Teo-

Vejrmolle.
lig Niels Erich sirup. Ihin
log Biorgerskab i Grenaa i 17ii7.

logi og liavde vislnok allcrcde lagel sin ,.Enibe;isek.samcng da
luui forpagtedc Mallc::i. Fnal'gcr
efler regie ic ban .Ifr. Sophie Ama-

Men da Inn allerc.Ia i Sle.inir.gen

lie

Den forsle Frcs'cr er aiiLage-

sLe < ^Mvndomniene m sin mid-

have 01. J 0113 i sio a„a<kl,.lha;.i i 1798 Til"^

—

!■"iesLeforliioltl, idcl ban i 1817 frasolgle Mollcn lil Jens Pcd'L'rs e n R 9 d k j re r, men selv eiidmi

ce adeljge j-jere.

cn sic.]- Ukinpe tbi- Bvcit ikke'ai

Aar

niollens — liavcle den pan ct Par
enkellc Undlagel^er nrcr Vicpcl
haiiloriiaglel al" Ilessels lyjere lil
forskeliigc jMolIeic. I Kamnicrraa:i Lanngs Tid ophnrle deLo

J-anijlies jyje forlilev hegge

Fvl-l-n^i

dissc

Vaiidmollens Tid og nn i Vejr-

'J- k oiuii-t.ni Aarluimiredel ud.
J-L
nu for en Tj V forbi nied
i

alle

af

dcUc

Aar

lod

indslecviie

en

Monsle.i, Dallcr af Ilessels
Ejer. den lidligcre nrevnle So-

Del Borgcrc, S'om skyldle ham
i'eiige, niaa han foniiiQ 'cnliig

ren Monslc i. Del se.s. al linn fleiv

allerode iiulen den Tid have ovcr-

Kirke.

Gauge

bai'

pive.dkel

i

Grenaa

\

Sender Melle
Sonder MoIIe

'.iV- •

cS!l() Riil. cricr IieiuUv Ik'l syn^'S
ikko, nl han u().i^ensin:u' h:ir fuu'l

.• •

Pr:x'sl('cml)c.:"p.

I-.flor Ahinclis Afrpjso ovcrloq
liniis Svo^ror 2;i. Sppllir. 17.S(J MolIons Forpnglninif. .Ii-ns Clir.

■F11 111 vnr I'll af Hyons belyn.'lij^slo Kolimipnb o_:f ojcclc (Uai
Ko])maiio.-;«aanl paa Saiiclprf^aik'.
som nil lilliopor Kohmanti Oil.)

Spchcr. Man var allsaa invrmcsU' Nabo lil Mollcn.

.Tmil var allerctic vcd IvpsIpIs

Ovcrlasclse on irlilrc ^ralul, d'ar
liavno iiclscL sin cneslc S.jii S'.)roil Mimcl, Jm,], m j.,,,

folgor som Kolimnnd i Groiiiui.

llaii havifo derfor i l-msLolirovol

macL jiKiforl en Klausiil om, nl
■;x!.sIol af Mollcn o<fsna skiildv
^roloo (ioiinc Son o^t over^aa lil
ham.

.

^

^ I 1/1)2 lioldL Sonncn, lior var
-) Aar, Bryllup

mod' den IS-

Kailirine MoHor, cn Kol)-

manci.v<laucr fra Grcnaa. Fadeicn ovcrdTOg dcm sin Gaard ou

ToIdkoppe„.« Med dolte Kobbermaal ilancicl samt Mollcns Forpn^isom ..a™„er tra S.nder M.lle. udmaal.e
allerede.
Mollerne tra ArildsTid den Part at Irver 1 I0..9, (lode Sonnen. Fnkcn
gifP"®
tilkom dem som
Betaling for Malingen.

""'i hail ikl«. liavdo uond Pn^
Moil t 17.r

sL ok- r ff'

'^="1 An-

Cf c .sig snart efler, og clcngamlo
•Hiiu m'eriiQg inidrerLidig selvMollens horpagtning og Kobmandsloirctnmgens Drifi.

Dot var som sag! kun en midA Wev I^^^ianslallning.
N-xsIp
Aar
Niels Lund Molloforllmi
i'ldlii 1818,
da
M0 Icii solgtes lil Rodkiair.
Liiiirl

t;
aI, soiiore
' li-Ecfffes1 SaiiikTiip,
-k Aai
liaii som -SmaaLmner"''
■ ognooogii for Aars on Haiihrn

_ha\'cle flerc Soiiiicr, af
fninlmrk,.. Dot or, da S 'o" livifln
L mil r'"
^■
C'- hod, og lian ai-vor

linoln
'^■■"'"ha'ggor
af den paa
lido
saa
kcndtp Roglade

Llllcgadc overf'Or Rcalskol-en (nu
.,Dc gamles
paa IljorncL afMarkslrre ie. McdUindsAf-

rpjsc pr FreslcfnrlTOldcl forbi, og
Mollen gaar over til
Selvejendom.
Jens P e d c r s e n R o d k j re r
var focU 1792. dode 1 April ISoll.
Gift mpd Anne Kjcrslinc dcn.sen.

f. ca. 1785, d. 1855. Dp kom lierlil fra AI Irap Molli i Tk.i-iCtSogn
i Ning Herrcci.

'

I Kobckonlraklcn faslsaUc.3 fel-

gpn ic Funkier:
Salget omfaLler:

1) Dpn paa HcsscI Movedgaards
Mark liggeiidie Vcjrmolle af hollandsk Bygning med 3 Kvrcnie.
Den slaar for Molleskyld 12 Idr.

0 Skp. MarLkoni og heiihorer un
der Grenaa Kobslads 'Taksb:

2) Den ved i\[oIlcu Jiggende

Gaard, 4 Ltenger Hus.

'

3) Dc Mollercii af Hcssel dlo-

YCtlgaards Taksl lillagle Jorder.
4) En Del Jorder i ^^«lIeins

ostrc Mark ne:V mod Aaen og i
Aalso Enge.
A.

5) Et Slykkc Torvejord 6 Fdr.
Land oslen for Kragso.

:

'•

6) Til iivad Tid Koberon 011-

sker del, skal Hessels Ejcr frit
Icvcre ham del fornodii'e dtPF'-

Bog oiler Skov-AbiId_ til

al-

dclcs komplcl Resnclning tlLbele
Mollcvierkel.
y '
Den

samledc

Kol)esum

er

15,(X:0 Rdl. Af dellc Belob havde
Iluslruens Broder, Jens Truels

Ycde Navnct: Rodkier) bar ladel

M'Ollcn lave grundugl i Sland.;i
Menbold til ovcnslaaende Kobc-

konlrakls

Punkl

6.

Angaaende

Sporgsmaalel, om de ogsaa liar
opliyggel Slueluisel, den smiikke Empirebygiiing. som uu delvis or nedrcvcl, saa or del mig

ikke nuiligl al afgoro dcllc: Dens
bele Slil lyder jo paa Tlden lu^

ve.V Aar I'SOO. Den minder nogpl

om Slilcn i Grcnaa Raadluis fpa

1805. Jeg bar set anforl, at d|n
snmme Bygmesler, .som bar ojF
fort Grenaa Raadhus. ogs^ia .skjil
have opfort Mollegaardens . Si.itfbus og Lykkesliolms liovedbyg-

ning. bcnnc Bygmesler bed Just
Mollcr og boedc i Grenaa; llan
dode imidlerlid i 1808. Jeg bar

ogsaa hort ncevne, al Byguing^n
skal vrere opfort cflcr Tcgning

lil de Bygninger, som Kon^n Jod

opfore III Rytleroberslerne om-

kring paa de kongclige R'ylLorgod'ser.
' ..7
Kogel besleml kan dog vistnok ikke siges om Bygningehs
Opforclsesaar eller om
dens

Bygbcrrc. Den kan vtcre opfgj-t
i Slulningcn af Forpaglningslid'en. altsaa af Hessels Ejer, eller
lige cflcr Kobet, allsaa af .Rod-

kjfcr. Dei forstc cr formenliig

del sanclsynligstc.

"

!

Men nil kommer der et mystisk

Punkt. I Slulningen af 20yi;ne
forlod Mollevcn med sip Famijie,

Hustru og 3 Born, Grenaa \og

flytlede lil Rode Molle vcclSk^-

Jensen, licr var Fuldmicgtig vcd

derborg, og 1 1830 koblc , iSln

Aarbus Anilstue, laanl (lem dc

ler og 750 Rdl. Solv. Faklisk hi^r

12.000 Rd!.

■

Del mna formodcs, at Rodkjfcrs (ellei' som de .seiiere sUi-

deniie Molle

for 6000 Rdl. sreid-

Rodkjser altsaa i nogle Aar ejel
begge Mollcr og boel paa Rode

►

Sonder Melle

Sonder Molle

(ier iidgravc en Molledam. San
skuldP Vandel fores under Lan-

(ievcjen nod (il Vandmollen. som

aglcdcs opforl ligc Nord for Liin(ion, allsaa pna Greiiaa Eiig, og
saa

derfra

aller

geniicm

cn

GrofL lid i Aacn. Herlll fik Rod-

kjnsr ogsna Kongcns Tilladelsc.

bog bemtcrkedes deri, at delle
Mollcanlaig hverken maa komme
Bycn cller nogcn enkelL lil Skade,
Hinder cller Afbrsck. Der maa in-

Anne Kierstine R0dkj3;r,/f0dl Jensen
(f. ca. 1785, d0d 1855), gift mod

Sm'-

oiler Jons Pederscn Rodkjxr {f. ca, 17y2,

a- 1853), som i 1818 kobic Mollon af
Kamniorraad Lanng paa 1-10550!.

M0|]er R0dkja:r.

' SO'enlc'koni 'ijjors Till el ck'ili^n 'nir.Vlui-.

.S Kill;

■' *■

■som -Molleren sclv luir IiivrL.
iniif.icplid mnn man slol ikRp
Mollrr Rodkjmr kiin Inlo:--

C-'^snToc sia fop

aiiK'jdo. Relsproiokollci' oi^ D- :viinumlep \ isci\ al han havdePIno^'i' pnn niaiii^c Omraa ic:* Hp:
vnr on Ilimuiua Uyv Virksomli;'.-.iTxil Molloii inaallc slaa sliik\
nanv cier inj^nm Yind vnr. I 1S32.

fgcnllige Fa™" Bl"a

mcgcl fingcrne),ro-. H,n ■

"J(:gcrkun.slfe„u™e'T
navnlig Ui-magarfn™™ "^n
l^-sscroalc

stiicproiiokol iKivi.sc, a

i"'

' >■" one .af Skueniosl'rei!-. voa n''
f^onimelsp nf

\ ca Be-

SfliKicrnioiip,

""C paa

Ig-vef, og I-.« "l a, <, V "

i"''s«|i2=Si

voi . efiep Tilbagoknmsloii lil
inaa, ansorrle RmVkjm,- de:ff>;'
umgen oni Til!a:Vc!so III i l--o;-

ma;
sl-'iii n

Ivrmsn "'1'
V'lmi'nV u

ViMdmoIle.1 nl
Vaiidmollc. I>cl

nmififi .n
'i-ivdc
ellcr rn^^'e

■niilagl'esi

opriiuloli.i^o

men
fk'R I.iintl

gen Opdsemning af Vandel finde
Sted Lil Skade for Naboernci. „Ej
heller maa Passagen lil Byens
Jordor hindrcs vcd den nye Aa,
lil hvilkcn Endic Mollens Ejer
paa egen Bekostning haver al anlaeggc og besLand'ig vedligeliolde
en forsvarlig Bro over Aaen paa
del

Sled,

lian med

relic

kommc over-

ens".

„Sna skal ban og alcnc holde
den nye gravede Kanal i Stand
samt bserc Halvdelen af Omkost-

ningorne ved den gamle Aas Oprensnlng fra del Sled, hvor del
nye Vandlob begynder, indtil
hvou dct alter forenes med Hoverlaaen".

,,Endelig bliver del al iagUage,
at Mollcns Ejer ikke vcd noget
Anlseg hindrer Fiskeriet cller tiltagcr sig nogcn Fiskcrel 1 den
nyc Aa, der alenc skal lilliore
Bycn".
'
Molledam til Vandmollen liav-

de Rodkj^r oprindelig indretlcL
paa sin egen Grand Nord for
Gaarden. En Rsekke Aar senerc

sogle bans Son og Eftei-Jolger
Grenaa Kommunalbcslyrelsc om
lilladelse

ncii fa I •

hvor

vccl'kommcnde kan

fen Klostcrnnem

Mollons Av-lsgaapcl og

dam

til

al indretle Molle

umiddelbart

vecl Vandmol-

Taffelur, udfort af Moiler Redkijer.

len, lige Nord for Lunden. Andragendel bevilgedes imod en
aarlig Afgift paa 8 Rdl.

Foruden Vandmollen og Vejimollcn anlagde ban ogsaa on Hestemolle,

saaledes

at

Virksom-

hcdeii under alle Omstaeiidiglieder kundc holdes i Gang. Plestemollen laa oppc l^t ved Mol
ten i clcn Bygning, hvor der nu
er Mollerhiis.

Rodkjfers havde engang en
gammel, klog Rest, kaldet Mes-

singjens — altsaa formiodenllig
opkaldt efler Heslen i Blichers
,,/E Bindslouw". Den aiivendtcs
meget til at gaa i Plestemollen,

►

10

Sender Melle

Sender Melle

men var led og ked af det trielsomme Arbejde. Naar Karlcn

kom ind i Stalden for at hente

Messingjens, gik den altid meget
villig med, naar den kimde hore
Vindtnollcn gaa. Saa vidste den
at den skulde paa Molletur med

Vognen^ Men kiinde den ikke
hore Vindmollens Knagen, var
den meget tvser eg sendr^egiig
Saa vidste den, at det nu dreiede
sig om at gaa i HestemoIIen

Den gamle Rgdkj^r var en

Maf
og en
Mandj1 der ikke gik Mand
af Veien
cn Proces. Han havde lanavariTc

Skatler og Afgiflcr af selve Mnllen belaltcs cierimod til Ebelloft
Amtsluc.

RodkjEer

havde ikke kimnet

opnaa Borgerskab i Grcnaa og

ikke heller kunnel iidovc Valgi*ct
der.

Den Frilled, som Byens Bor-

gere havde til uden al bclale Bro-

pcnge at kiinne koro over dc 3

Broer Syd for Byen, havde man

n^egtet RodUjser, uagtet han allsaa betalte Skat til Grcnaa. Intet

tJnder, at han foUe sig UdL for-

u ret tel.

Meii IValjogjj paa den anden

Retstralter med Grenaa Rv ^

^ i

Farver Jalinsen,
havde Mollercn Proces,
fordihan,

Alol eren, paastod, at Farverens
' ^yiic^la^i drev Vandstrominen
ver mod Aaens sondre Side,
hvorved den eflerhaanden havde

Jm siciaL
ligesom

-

Takst og Jiirisdiktion-®'
Det var

et

Ind^nngsministcriet
i'
spargsel erklrerede at W

egnecie sig til ni nf„

'kke

Resolution mef
at Bygninsernp

"

Landbygn^,:^ assure,a.t j

fkatler af ]\folIeskyi®''™'"Hf?-

rews til Grcnaa Knbstad. mL

udo

ved

Sondcr

Som

Forlioldcnc

laa,

maatle

kaldes en Kobsladniolle, og al
Anken (Veifor maalle vcerc iibe-

Arrn .rup i Qrenaa.
Tnn

nn T

Spargsmaal at hilte

opforc

Molle.

^^mn saa endelig vissc

seneVp ^ r?

«:i-i

ladct

bortskyllet en Del af den liam

^tnchghcder med Dlslriklsisege

skulde henhorr?

Sondermolle ca. 1915.

Kancellict dog fonnenc, at Son
dcr I\Iolle ikke egentlig kunde

Ulhorcnile Grand.
Hessels Grund
Vandmolien '

11

i 1840 kobt en

Rodkjajr forlsalLc derfor

med al drive sin HeslemoUc,
naar Vindcn ikke var sla2rk nok

SLoregade (den

lil al drive Vejrmollen.
I Byen var d'er cn Del Bor-

Til

gere, soin havde nogct imod l)i.slriklsleege Avcndriip. De on-

, Hcnnmgskc Gaar.r', hvor

ffnmrtt 1

fojet.

horte fra meget

na^^i 1 .
Di'ivilegiiim
ves'o'n T^f'' ^ Gaarden maatle drilidlioerc

i Aren i ^'^^itmoUe, men havde

ssette sig som prakliscrcn ie Ltege

optani. R ^'endrup onskede al

og fik Bolig bos Moller Rodkjajr.
Om deltc bar a3rgrcl Dislrlktsla^gen, og al han dcrfor bar villet
paafore Rodkieer en alvorlig

Rodki^r *^,1

ogsaa var
Indgreb i

Virksomhed

^^ancelliet over, al
Mening
gjorde

den Hestemolle,
Hntt hans Rettigheder
ved
som ban havdo

umiddel-

Top, opforte der on Vindniolle
og fik sit Privileginin paa HesLeinollen overfoiT til Vcjnnollen,
allsaa den nuveercndc Baunhaj
Molle. Miollcn forpagledc ban ud
og skaffede altsaa derved Rodkjair cn alvorlig Konknrrent. Del
cr dog visL et Faktum, at Sonder
M.ollo i bverl Paid i den forste

Sues Aar saa langt havde Overlaget.

'

bked'e cn anden Lrege lil Byen

og opfordrLdc den uiige Lcege J.
Bichlcr, der 1 1817 havde tagcl
sin Embedscksamen, lil al iicd-

00

bald kobtc Arendrup

barl cfter et Sljdcke Land, aif
Grcnaa Byfogedjord paa Bakkens

i Grcnaa. Han kom hcrlil i 18-18

Konkurrcncc cller ej, lader sig
ikke bcs'.eml afgore. Men i hve;t

Meller Rodkjaers sidste Aar.
Aaen forbi Grcnaa delle sig i

lidligcre Tid lige Syd for Byen
i 3 Grtne, sanledes at del havde
vrcrel nodvendigl at anlmggc 3
Broer deiovcr. Af dissc laa den

nordligste lige iiulc ved Byen, alt
saa hvor nu Sonderbro

ligger.

Den syeiligsle lige umiddelbart,
for man kom lil Mollegaarden. og

12

Sonder Molle

Sender Melle

cicn midtcrste omtreiil h\x>r ira
VogierhuseL ligger. Van-lot lii
MoIIcr Rodkjiors Vanclmollc lo

hvert

1853. Soiinen ovcrlog eflcr Bc-

mod en Stenkiste.
ci,des under den sydligste af slallcl
Vandci
maa imidlerlid uclcn i
cussc Brocr. I den Anlodning liivtosenUig
at gcnciro Mnlskrcv Kommunalbcslyreljeii i Icns Drift Grad
have
kuiinet passoro
Grcnaa i 1849 Moller Rodkia^r,
|-tcnkistcn.
eflersom
Vandmollen
nsevnte Bro var saa broslfccldm
bcvisUg
eksisterede
en
lang Rsekat den maatte oplages og opforos

ineiile Mollcii nie.V samlligc Ejen(lonime til Vurderingspris. l)enne lieiol) sig til 1(1.290 R d. Mi>(i.M'cii ])lev bocnde paa Gaarden.

paany.

nusiens liver af cle 3 D.di'e fik 1

lid'^punkt maa altsaa i

Paid Brocn vccrc nedbrudl og er-

ke Aar senere.

«

Derimod virlcede del mcget

Kommimalbcslyrclsen maatto uaeldigt, at Klostcraaen hen i
Biaslfreldighed var Vandct som

gc^nncm den tidiigere na^vnlo Ka-

la'e,'Cios frV'K
Vnndm^Uen

60 erne forbandtes med Grcnaacn. Den^edi berovedes Mollon
god Del af sin Vandlilforsel.
Mnller Rodkjmr fik
^eiior Ivommuncns Tillacielse til

S.r«" ■?—r Ot!"..?"'"

imoc,. et aarligt Vederlag paa 10

h"S

P den Kommuncn lilhoreiida

bS"'""°°'

s^«^5^£"S7•=
man, at hn,, „„ „

Bostemmelsernn ■ 1

^kript fra I832 p'

lacleke iVa? 'ann^"'

menlc

P

overlagc cl lille Silyldcc

d^m

animgge on Mollc-

Rodkjters havde 4 Barn: cn

bon, Jons Peter Radkimr,
lii
''S'- ^ia- som A?
Faderens Efterfolgcr

Lil

Up nf V

'

^

jDen ::eld-

ian, maatte vmre ^nU 7'''"''™°!- ftiff'
Elisabet, var
pi
u
^
I'amrcrmester
R.
atellage i UdgifterL M
^1 odkicr, oprindelig bosat iP. Dnl-

Kommunalbcslyrolsen
tlm-for
Metier Red! •£ " spurgto
maatte vsre vilpJ''iT'
^an
Halvclelen af B-iShei i'^.'
Bros Animggelse o! "
ycdligcholdelso.
I
havde man paal^i^nl^kul
ni

s rup senere i Grenaa. Dct var

at^^ "P"

mod K

var gift

UrSrS''

Sik f?a GrenTS

manrk„

™ Tid Kob-

fore en Stenkiste

>«w Xv's Z'"

S'lyrelsens Por^lac t

findfe
Broe'^LlSe Lteirit
Kortol i Trans UIp tt i
.< S.Z'

Faeltcr. En andm

var
^^coline Kirstine,
U Ipi^aI
J^asen, Ejer of
ynaste r i ^

Sdgn. Den

relclT? TT u „^^^Fmand

lertid senf

fallit og reiste rV'

Eln^-

blev imidl-

men dodc faa .Var eflcr.

killer

ganimel Skik lilfahU ved .Skiflel
d' 2 Feniledele af Arve:i Sonn-'n.
l-'emledei.

'

'

Sennen,

skrev sig i Vlodsrelning 111 I'adero.n niccV den moclernise.edo Bog-

slavcriiig. I'laii var fodl 29. .Vpril
1821, dnde;30. /Vpril 1871.

Gift

mod Marie/ICirsliiic Larson, fadl

i Serrilslcv 4. Aug. 1822. dod paa
Gaardcn
.,Aldershvile •,
Drum

Sogn, 16. Marls 1806. Hendes Fa

der var Kirkcsangci* og SikolcIscrer i Serrilslcv. Men paa
Grund af Moderens lidlige Dod
liavd'.^ liun lilbragl sin Barndom

og Ungcbm her paa Djiir.sl:uid
Ims Shcglningc i Lyngby og paa
Xygaard. llun havde dog i en

Aarrmkke vEcrel i G:cnaa^ som
Ihislieslyrerindc

hos

Farvcr

■lalmscn. Der havde luin lierl .sin
lilkommende Maud a( kende.

dyglig Kone i .sil IIiis. Og selv
oni liua omIaUs som on megcl

skrap

llusmodier.

var

S.nider

Molle el SsO 1, livor mange unge

Piger gernc log Tjcneslc og fik
en prima Ihldalinei.sc. og sam de
alli.V Icenkle lilbage pa:i med slor
'I aknemllglie.i. Del or den KairdcIcrislik, som jeg fra fierc Sitter

red'e i sine yiigre .\ar angreixd
af en alvorlig (iigllld'elsc og laa

syg i Irengcrc Tid. Paa sil Sygeleje_ havdie iian.dcn Sorg al se
Mollcn bra?ndc ned.

Vindmellens ferste Brand.
Ilerom skriver .,Grcnaa Avis'
d. 23. Maj 1870: .,1 Nat Kl.2'/i
blev Byen

alarmcrel

af Brand-

signakr. Del var den llr. Rrxlkitcr lilharende Vejrmolle Ucl
vcti Byen. cler i cl Nu var om-

spacndl af Luerno, og som lolalt
nedbnendle. Skonl Vejrel varmeslcii slllle, kundc del dog ikke
foihindres, al Ildfunkcrne, der
som en sand' Regn brccUe sig ud
over

Markeriic.

anlamdlc

o.l

i

liavdr sladig cn slor Sogning. saaledes at den allid havde et Par

d'e

salles (i'C store Tradilioncr fi'a
Forioldrenes Tid. Sonder Vlollc

Molkvognc i Gang. Baimhojmollen . skiflede derimod oric baade

Scainester Julius Hoj-

ncr fia Foraeldrenes Tid forlsai-

^aller Rodkjser dode i April

Del var

korl Afsland' fra Mollcn llggendo
llus, der lilhorle Rasmus Kaiide, og som ligcledcs aldeles odelagdes. Indboel rcddcclcs. Bcggc

I'nder de ungc Rodkiiers fort-

Irjer og I'orpagler. og Molicrne
cKaoppc sad smaat vcd del.
Ogsna d'C selskabclige Tradilio

aied Skomaap.-^® angle Aar efter

el niegel gieslfrll Sle.l.

ikke min:lsl iMollerkoncn. dee var
k.emii. Jlun var en cncdaaende

liar faael af Fru Roidciau'.
Moller J. P. Rodkiier lilcv aUe-

Jens Peter Rodkiaer,

. ^ Amerika. Hu-

^Iruen aiff„ ■

mark.

slcmmelse i Forad(>reiics Tesln-

13

les, og Mollcgaardcn var sladig

braiidliclle

havde

assurercl.

Cm II.tens Opkomsl vidcs inlel".
Snaresl midigl ble-v d'cr lagcl
fal paa Opforelsc af "en ny Molle.
Brkliedningcn var jo Sq)aan, der
for at va?i'e holdbar skulde ud-

koges for Opsacltelscn. Delle
jilojede al vrcrc Mollebyggerens

14

Sonder Molle

Sender Melle

addrc Dagc (1887 eller 88) beggc
Dele

ud

111

sine 2

S-onner og

i'lyllede sclv ind lil Grcnaa.
.V n (i r e a s R o d k i iV r forpag-

Ic.ir Laiidlirugel og ^lollcgaardeii.
hvor iian fik IBolig. Hans Huslrii,
Mine M oiler, var fra Kcjsegiiar. 'ini i .\ab:o .Sogn. - - Den
aiU'Cii

Brodor.

Peler

Rod-

k i re r, forpagicfie iMollcii og
boede i iliiscl, soni liggcr Sydo.d

lor

Mcdlen

u:i

lil

i.aiid.'-

vejin.
'
Der blcv imidlcrlid Uenighcd

inellcm Modcrcn og de lo Son-

ncr angaacndc Fnrpaglniiigsafgi.l
o. a. Hun raatiforle sig med sin
Broder om Sagcn, og cn skoiine
Dag ved .Tulclid 1801 solglc sa:i
Fru Rocikiccr — bogslavclig uden

S-ag. iu'cn (.i^cn eacrgiskc Morir> --

^ ■•'"''• '

-

'

Vandiniollons Saga dcrmcd

var farbi.

,

Den iimkidclbarl dcrved

i^'"'
f^'-.""'fc'-7.bkKora tif M°u„g"f
SJags
Mau ™Set

Rowdier"

I"-™. oVEntrfafHodl^r^?
Le<'e.se„

Vanclmobcn var ; c, , ."
nf iienclcs Mands Tiri
liar ff^rin,r.<v
bar
forminrlnnii:\/A^l"^.^l^gln^^^djagl. Del
Del

IS "n

at Dnmni-nu

Dag .p.a,;g

likkcn Kcrd fcr Pcrlcn havde ailercde siden 1807 v^ret udlejct til

Ot:o Thykier. Ojirindelig havde
han etab'.cnet sig 1 Komivagnimcd
Ercderen, Frederjk Thyk'.cr.

Men

cLcr fan Acrs FeEob ovcriogdcn-

no Kebaeandsgaarden paa Hjornct

af Storegade (den sencre Edvard
Hansenskc Gaard), og Otlo Thy
kier b!ev Enccjcr af Forretnlngan

Aiidr. RodkUer koblc en Cfaani,

,.Alderslivile" i Drum Sogn. Sc-

1 Aarencs Lob cparbcjdcdc til en

saerdeies sold og velansct Virksomhed. Hvad der bar bevirket,

at ban paa sine lidt seldne Dage
onskedc at ombyltc Kandelen med
MollerRt, er ukendt.

^^ll^i'ons: Lund". Der var

ncrc, da Billcrbcden oV|Cr del
skclc bavde forlagc'l sig. flylledc
Modvoron derlil og Icvcde bos dcm

pnalsciiklc at oproLle

(ver var iigifl. flylledc lil Kobcn-

fra Rodkisers Tid uden selv

liavn.

foretage ncgen Forandring deri.

'^^togsaa i den Tid Grenaabor-

iid> ^ ^ ^^"^rncrbcYiarlning dcr-

h^,
^' r
bvo'i
\aa

,'"^-^aa
i Relnii
nogctkom
Reining
af,
dcr
sciierc
i Grcnaa
ikkc

!«'«
a«.
'nolle, men

Nobel havdc kun haft Grossc-

rertcrrcining. Delailliandclcn i Bu-

offentiigc L:v, men passede med
Dygtighcd sin Forrelning, som han

Gaard og Molle. Men den Ovcrpris, som Kobcrcii forlanglc, var
saa slor, at de ikkc vilclc gaa ind
derpaa.
'

Blikkc. iiaar Bycns Borgcr•^'^ab om SoiKlag Eflermiddag
>1^
SpadscreUir ud i

1 Grenaa.

Grcnaa. De lo Brodrc sogle fit
faa Kobercii lil at lade Ilaiule-

lon gaa lill^ngc og ovcrd.age dcm

rjcoi. Del var jo en fulclstccnclig
prival Ejcndom, men del blcv

Kaemner Mol'-cr

paa Sond'srgadc.
Thykier havde ikke deltagetidet

ill

£;'^ kcl Skov mctl slore, gani.^
Ic

Etages Bindingsvffirksgaard paa
Scndergadc (nuv. Kobmd. Skovs).
Thykier, der var fod: i Ebclloft.
var gift med cn Plcjedatter af

som Avlsbrug og ^Iollegaar;i 111
Ivobmaiid O 11 o T Ii y k i e r i

tion reldslo Moller R0(11- :jaM'

^ar i Aarcncs Lob vokset op

o^siu^lcL ikkc sel paa med uveii-

Graiiaa S-cir. Maia,.
Fi T , .

Vig-

gcndc liiie Lund, som var anlagt

Sonncrnes Viden — saavel Mollc

15

"oget.

Ann^I^i

vcl M l?

dr fi

,

Rodkigcr i cn
foreslaael

som Gaardeiis

' 'orpaglede hun pan

laiig
saa-

Bcsine

lil

sin

D

Peler

RodkiixM'.
'

Den nye Ejer,
Kebmand Otto Thykier,
var en kendt Skikkclse i Grenaa.

Han havde efler Kobmand Nobels
Dod r LSSI) k0bt den smukke 2

Som Mslieejer er der kun

at

sige om Thykier, at han fortsatte
Forretningcn eP.er Tradltionierne
at

Det er vistnok en Kendsgerning,
at Skifiet ikke var hogen okono-

misk Vinding for ham, men snarere det modsatte. Vindmollernes

gyldne Tid var forbi, bl. a. ford!

\
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Sender Molle

Kobrr.and Ouo Thykior

Sender Melle

(fmil 1842, dad 1909), Eicr af Sondor-

Fru Hcclvig Thykier, f. Tronior

mollo fra 1891 til 1901.

(d0d 1910).

Konkurrenren £ra Damprnglfernes

'I' liykicM- i ii:oi :\i..ik'ii ui a n-

Side b:ev for haard.

Efter 10 Aars Virksomhed d-rude - nemlig 14. Oktbr. 1901-

solgte Thykrer, der nu var om-

'""f og <^0
Aar, baada
Gaardog
flytieda
atter tilbaga
td
G enaa, hvor ban endnu levade
en lang Aarreekke.

]I. S n r n .s I' 11. 19. 3 Skutie fra dt-imc lil .1. Jcii.sl' ii. li O,-:

ii-a .IciLscii lil BorlrniKi I.,
■lonlzcn, cWr l)c'lii>lcll dfii III

^ (leniic pL'rirxU' var den ud
Yejcn liggcnde Bakke mere
iiiere Jilevcl udgravcl, fordi

<'-11 iiideinildi j-igeiige .Miengdnr
Griis. D.'i ved var rremkemiiiel

otto Thykier delte ved sin Af-

reisa i iBOl Virksomhadeni2Dale

han solgte Vindmallen lii Aug h'

17

s-for aabeii Grav iiied reL sleile

^krtenlcr in;', ]„od i\I(dieii. (ier

jusL pynLc'do paa Iiidkorseleu Ul Byrii.

SDndermollcvojen med Mollegaardens 0strc Sidobygning i Baggrunden.
August 1942.

KorL efLer. aL Moller Laiiggard

var blevel Ejci\ liaveie han den
Moagang. al

Mollen brsendte endnu
en Gang.

del blirsle ret sUcrkt, varede del

kim faa Ojcblikke, for liele Mol
len var omspamdl og stod i lys
Due. Mollcrcn og liaiis Folk glk
derfoi' ogsaa slraks i Gang med

at redde, Iivad rcddes kiind'c. Der
luiilaa i

Mollen 50 Tdr.

Korii.

Snrensan. Gaardan og Jorderna
kf)I)[(> (p.j; luivaM-eiide
havde han allarade i isgg 5o,„t
Jens
Yde Laiiggard.
W J. Ancher Jonsen, tidligare
Gaardejar og sanare Ejar afMeia- nv ' d"'i °
lo,Ei han slr.aks Tal
riet paa Nytorv. Da bar sidenden ,J,'„f'\ /•'" Onisgi-aven
iyl;U op,
Tid stadig vEenet paa brer sin

lleL vtir 9. April 1923. Ilden oi>
slutt oin Eflcrmlddagcn ved 3-Iiden. Der var ingen lil Slcde i

men da Helen grcli saa hurligt
(>m sig. al del luirligl blev forbimdel med Livsfare at opholde
sig i Mollen, lykkcdcs del kun
al redde en ringc Del heraf.

Haand.

ikke af Molleren cller haiis Folk,

kaldl og kom hurligt lil Slede.

men af en forJjipasycrcnuic, der
luirligl gjorde Alarm. Allerede
]iaa delle TidspunkL liavde Ilden
iniidleriid saa godl fat, at alt
Slukningsarhejde var nnuiligl-

Vi vil forst se paa

Mollens Historie efter
Adskillelsen.

Mill') "r l^"i
b,'

I'lacI L'l t-iig
Am- Ironi-

soin n4c'-("F''i
gaanlens A '

v».ks I A,;l
ke

nil

F 7\

■S-nm fo)-an to i-l.aii solgi,. o ,

^'""^hn-liavc.
°

Bindings,

siiink-

iMollcu fiaa dellc Tidspuiikl, idel
man iieloi) liavde slaiicIseL den
for at ga;i iiid' for at drikkcKafle.
lk(cn (>))d;igedcs dcrfor lieiler

Store Elainnicr viellcdc ud gen-

'■-'--•I

ncm del lorre Trievivrk, og da

Grenaa Braiulvaeseii

blev

lil-

iMen da Mollens Skmbiie var bc-

seglcl, og der ikke var stor Fare

for

de

.Mollen

omiiggeiidc
laa

Brandvirsnet

rel

1

Hiise,

idet

isoleret. maatle

dot

viosciillige

indbkrienke sig lil sammen med

de ca. 1090 Tilskuere, der hur-
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Sonder Molle

Sonder MoIIe

19

Folks Ilaab 0111. al dei' ])aa
(Ian gnnile liislorisku Piads vcd

Bycns Iiitdcoi-st'l mod Syd igcii
skulda rcjsc sig on Yiiuinioilo.
bU'v darfor skiiffct. Assurancesummon var knaj) slor nok III
Oijforolse af en Moliormollc.

Mere praklisk end Viiulmollcii,
men mindrc kon!

Forsl mi iiiidei- den 2dcn Vcr-

dcnskrig er Bygningen liievcl forsynel nicd Vindmolior, skonhedsmscssig set el ringe Surrogal for
en riglig Vejrmolie.
Sendermollogaarden cfler at den nordre Sidcbygning var ncdrtvct ca. 19_0.

Mollegaarden efter
Adskillelsen.

Ved Skodc af 8. Jiini ISd!)

Ijavde^ OUo Thykicr solgl Gaar-

dcn in Anchor JcnsGii. 1010
^olgtc dcnnc til Peter Jensen

.

Brand 9. April 1923.
var koinnud ill Slo'ip •>! i

b9i\.

ficni-

Tr^assiT
samni.^n""'
'"'.^'^Iciulc
Brag. Dernic l
^^ort
v;csentUge forbi o„

^

Udens n
MrvAngaacndt
iniol beslel'it
L,

,

rrrVr SokUel .short filb™ "

formoderte, al Aksele,,

^^ymann. 1917 111 dir. II e n-

I'lkscn. r-Icnrikscn liavde i cn

Aarrnekke vaercl Forpagler af
i Bcnzon*' og hocde paa Mollc^

.^aarden el Par Aar cfler al have
ji'alraadt Forpagtningen. Gaarden

navdc fra dc rcldslc Tidcr liaifl
, ."see ganske 1 Slil mcd

m almindcllg dansk Bondegaard.
v^li. ^Pnaa en mere forncin
lio^ste af dissc
led Henrikscn
nordnedrive ogden
opforle
Pn

T
ganske lav Mur nied
"
^"''^'^^saabning
midl ijui op til denne'flankcredcs

led«

dcrtto Eflerkrigslide!^ aZ-dl'e'

Pi.„, p '^Bdllegaarrteii mere fik
af ca Lystgaard.

.yierede i pjfg solgle Hcnriklon
i
Tnrinilaver

B1 Kobmand An-

af

Han havde
Aarreekk©
den gainel veeret
Ny-

inaiid'ske Kobmandsgaard paa
Lillcgade, som ban bavde solglAnlon Cbrisienscn var den sidslo

Fjcr af MoIIegaarden i den gamle
8kikkelse. Som Folge af del slore

Vejprojckl fandt man dcL nodvendigt al forciagc en belydelig
Udvidelsc motl Vest, der vilde
afskjerc en Del af Gaardens Byg-

niiiger. 1. April 1942 kobte dcrfor Grenaa By Mollegaarden

nictl lilliggcnde Ager og Eng. iall
32 Tdr. ^Land, af Chrislenseii
Kobcsiiminen var 53,0C0 Kr.

1 November sammc Aar blcv

dc 2 Sidebygninger borllicilercl
lil N'cdbrydning og ovcrlogcs al
Savskiercr N. C. Jensen. SUicbiisct, bvoraf den oslre Eiide
skuldc ncdrives, solgles samlidig

lil Holciejer Bertram Svcnds e n for on Sum af 8500 Kr.'
Jorderne

beboldt

sclv lil Udleje.

Kommiiiicn

■

Dormcd cr allsaa Mollcgaar-

dens Saga lil Ende.

►

'

■

.'•

'1

!

Djurslands Museum
i 25-Aaret for dets Oprettelse

'

•

.

•'

-1
'I

Tekst oiT Fotogrufier
nf

CARL SVENSTRUP

GRKNAA

Giciuia rolketiclendcs BogtryKlieri
}942

►

I

indc'vivrciKle

Aar.

1911.

ar

(ier i^aacl cl kvarl Aarluiiidrctk'.
sidoii

..1) jars lands

Miisuinnsi'or-

oiiiiiji" daiinadcs. Dcrvcd [agdas
GruncU'ii lil i Ijiii'slands .Musea in.
som vi ki'iuU'i" del dan Da,

i

na«i. Del kail inaasko dcrror vanT
aT iidarasse i kurla Ti'iak al op-

iriske Musaels llisluric. dels vad
al onilala Sainliti.i^cns Oprindclsa.
dais vad al rurUalla lidi "in doii
j^aniia. iiisloriska Gaard. som nil
liliioi'cr Miisaal,

inslallari'l.

Dm

livor dnl ar

andalig

vad

a\

TurclaMa en lilla Rniidtin* i selvc
Musacl ",M paapegc uogle ankalta
al" da mcra savirniiMC king i da
tbrskalliga Afdalingar.

Samlingernes Tilblivelse.
l")cl ar luavol over aniivar
Tvivl. al den. soin Granaa halt

"g i'lildl kail lakkc for. al dar
nil rindas al Inkalhislorisk Miisauin i H\'an. ar afdoda Kol)-

ajar. 1-aclaran, Glaus Clirislopliar
Vogal, solgia i 1861 sin Gaard
og ovriga Kjaiidala og lajada an
.lagl,

liver [ma

ha 11

imiskibada.

iivad hail ajada. o,g dennad
lada lil Xorrajyiland.

saj-

C. Vu,gal koni fursl lil .Varnian liosalle sig umiddalal'lar i Granaa og I'orblav

C.
bus.

barl
liar Haslon

d'hi

af

af sil Liv.
lians

Sonnar.

slopher Yogel •

Ciiri-

altsaa Miiseals

Slillar - • lilav aflar sin Koiil'irnialinii sal i Kobmandshara 1

Raiulers. llan havda shrrk I/.an,gsal aflar al komma ud al sa si.g

om. .\dskilli,ga af haiis Skagl var
udvaiidral lil Ainerika og .\uslraIlen, og dan iinga Yogal fik dal
ordiial saaladas. al

han allarada

cflar at Par Aars h'orlob slap
borl Ira sin Plads i Randars. Af

an Oiikal laaulc lian Rajsapan,ga
og drog saa ovar Hamburg III
Auslralian,

livor

ban

forblav

i

Chris lop liar Yo.gel.

7 Aar og ariuarada sig dais vad

Dal ar Inins stora .Samliii,gar.
som hail arlivarvoda gannam an

lilladdigL .\ri)ajda. Mad en lilla

inand

lang .\arra?kka, og soin haii for
25 Aar sidan skicnkada OlTcnlUg-

hodcn. dar liggar lil Griind for
Musacl.

Chrislophar Vo,gcl lilav i'odl 5.

Guldgravning.

dais

vcd

amkd

Kapilal [laa l.nninian rojsta lian
daraflar lil Sydal'rika. livor dar
nalop dangang var fundol baada
Guldlajar
o,g
Diaiiianlminar.

Damperau landcda i Kapsladan.
Dcrfra gik Rajscii videra. dais

I-a))niar ISh) i .Sondai-jylland i
Landsbyan Skordrnp, lad Syd for
I'lenshorg rjord. livor haiis Ihi-

spaiul gannam uvajsomnia l-'gna

(kd* var Tvan<lniand og Taglvan-ks-

1

mad llasla-.

dais

mad

Boarrapublikkariia.

Dksal'or-

gannam

Djurslands Museum

Djurslands Museum
Oil niodcnio iHirroliiiiinsbygiiiiig,
don, som ligiier dor eiuljiu soiii

lurvel Xr. 1. og sum ojos al' haiis
Son, Kolimaiid Ovo Vogol. Ilor
flylU'do (dir. Vogol ind 1. Aiiril
1900.

Vogol liavdo oil iidpi'iogol 1-y^^
lil at samlo paa alle KiiriosiLolcr.
Tsau- var dot dog Aiil'Ikvilolor og
Oklsagcr. som liavclc bans Inleresso. Og i Aaroiios kuli er-

bvorvcdo ban cii slur Ma'iigtic
•'T (k'li Slags. Dissc ganile Ting
upslillcde Vogel dols bjommc i
siL KoiUor. dels paa dcL slorc

Kobmand Christopher Voffel
i9.6sK^nl.ecle sine Samlinger til
Orenaa By og derved oprettede
.iDjurslands Miiseiim"

I.'Ofl ovcii over Lejligbcdt^ii.
V

Museets Stiftelse.
I AaroL 1011 koin Ul Grciiaa
iiensioiiercl Lan-cr R. J. II o j)<^ldl, som var slrcrkl museums-

inleresserel. I)er faudles deiigaiig

J Greiiaa adskilligc Samlere af
^bdsagcr ng Aulikvilelcr ioruden
J^nu lucvues Liege

< ^ -^eergaard og Kuiuuaud Jobs,
■kirgenseu.

criei- 12 Cs
^tL'slc Aiir l)c"vnflii> \T

l>'m
1

T-'
. .
YtJlil'l• |.|i
Iillo I'orrclmiii.
i Hom.iJ

(ill,I

liojieldl skrcv i „(irouaa luJ-

kelidciKle- el Par Arlikler. hvori
iidlrykio

sin

Forbavselse

der ikke lier 1 Byeii
JaiKlies uogoi iokalbislurisk Mu-

J-yain. da Greuaaegiieii dog iakisiv var rig paa baade Oldfids-

"I'lider og Aulikviieler.

iiavnhg lalda-l vitre Vo-oll i '

1" -'t lag. Reklan;,' i" -^J^iieslc.
I 1<S98 koljLc Vnnel "iF Vl^ i i

iroltaejJer cl e l f,I'l'"
laic paa Torvet. nedrev lu
gaii c« lod paa Gnrndan o^'rc

kbsse Arlikler bragle ham i

oibiiKlcIsr forsl med Kobmaiid
■ IS. Jergensen. der hi. a. ud-

Museumsbygningen paa Sendergade.
Det er den sydlige Plej af Byens gamie Parvergaard.

liaus Samlinger llyilcdcs borl fra

sin Saniling af Oldsager, Monler

Ryeu og solglcs lil Udlaudct.

o. s. v.

Slrak's eflcr kom Hojfeldt og-

Byraadel vedlog al udlalc en

sna i Forbindelse med Kobmaud

Tak 111 Vogcl for del Borgersind,

Vogcl. og — miiligvis pan Hoj-

der havdc Icdol ham lil al Ul-

feldls

Fbrcslilliug

—

bestcmlc

Vogcl sig lil under vissc Bclingelscr. allercde mcns liau levedc. al skaeuke liclc sin Sam-

ling lil Grcnaa By som en selvejcnde Inslilnlion.
Belingelscn var den. al Bycn
skidde pnalage sig al opbevare
Samlingcn og skaffc Lokaler. som

bydc Bycn disse Samlinger. lovrigl udtallcs. al Byraadel, inden

nogcn cndelig Beslemmeisc om
Oprellelse af el Museum blcv ta-

gel, vildc afvcnle en Erklajring
Ira Xalionalmusccl, hvis Direklor bavdc lovcl al afla-gge Bycn
el Besog. i Sonnncrcns Lob og

ved delle besc Samlingen og give

kunde rummc den, sanledes al

sin Vejicdning om, hvorledes Sa-

Samlingcn kunde !)livc lilgiengelig I'or (RrentLiglieden. Derom Lil-

ol Byraadsudvaig lii at forhandlc

siiliode Vogcl Groiiaa Byrnad en

gcn burdc gribes an. Der valgtcs
mod

Givcren.

Dellcs

Formand

blev P. Pedorscn Damgaard. Der

liiev del
et
i Grcnan,^ngaiig
saa var

Skrivelse. I Byraadcls Mode <1.
K). Marls lOlo ibrelaa (Iciuie Skri

■il-iiirf ^ ."ISI- ^1 lifiis Samliiiger

velse. Iivori Kobmand Vogcl lil-

gi.k derpaa el Aars Tid med Ovcrvcjclscr og lorbandlingcr.

bod al skicnke Grenan B.v lielc

11. Jnni 19H) indvarslede Bv-

ATnc'
'
Mciscum

M, , a
Tnhf

Placls cleri.
desvoerre dtlde

Jurneuseu forinden, og

Djurslands Museud

Djurslands Museum
silcd for Samliiigeii. Under Vcjledning lil. ;i. jif Miiseuinsinsin'k[or Jensen iVa Viixn'g ordnedes
den, saa gndl soni Liokale! og

I'oHioIdene lillnd. og 20. Juni
1017 aal)nedes Musctd for be-

sogcnde.
mange

I Tidens Lob lllgik
belydeligc Erhvcrvolser.

dels soiii Gavci'. dels vcd Kob.

Sloi'sl af rlisse var en inegel
sinuk Slen.samlino. soin ko])los af

B9D
1
^s

Jacob Lerchc paa bUdrniiganrd.

r—

T
FiiT

11 ® ®

KoI)niand Vogel. dei- allc sine
liage omfaltede Muscel med den

Malermester Emil Hartmann,

nllerslorsle IiUcrcssc, skrenkcile
pan sin 70 Aars Fodsclsdag Mix

111 el Belob paa
™ . 1879 K9b,= OE res.n>.er=de e„ rw, 10.000 Kr.. soin Museel
skulde'an-

"

Oanrd og boede der ti

Ncndc 111 en selvsteciidig Bvg-

Gammel Haandtegning af Farvergaarden

iio,g,e,s Cnarden

mng, nanr Bclobel mcd^Renler

set fra Gaclens modsatte Side, dengang Byfoged Nyeborgs,

kimcle forslan derlil og en pas-

mi Konsnl Sechers Have.

III ..Djurslands Museum".

raadcts clav.Ti-eiKlc rbrmand Rv

scnde Bygning knnde fiiidcs.

Fan Aar efler kom Lejllgbedcn, Kiel Malerinesler E. " llarl-

mann dorle og iians Ejendoin paa
cleL var sclvrolgoii.r
.sciUerct.

"

i*oprcie-

Q-i.i

Mu.sciimsforeiiin-'en^ fM...,

paa Lillcsado ledin, pIic

de'ponci-cdes

A""'

'

Ics
hnn

^oni laan-

Men Obligalioiiernc
;^^ndlagdes saaledcs,
al de forsL

inc.. ,i| iMljelaling, naar K:x

saniitw^
do

8iii<s7dc„ laa.

Ics Iljcn.-s „yp Rvgni,,. ,i„Fr

. i

''ilskn.eiis

Gvmm^in.c i

Daael den

n A

sopi
ny Mc]lcii,sknlel,v..ni,;. rf " fra V

'-"-nodes e,

S'om

Fobcsiimmen. der

- uS fI'nvdP k„l.| Skclea o'

•Sondergade blev HI Salg.
Fi^^slyrelscn vedlog j 1921 al
De deiine Ejendom paa den
Maade. al de af Vogel skienkcdc

Fan den Man-

'1

can \p' r>'
derior
seal I

I

^'F-ci-cns 0nskc Mix
IFive

Fy og Onx

^e er Vngojs Xavn
knyllcl HI Mix

a!
B\gning og
^ mangeaarige Vclyndcr.

dpit-

soin

Miiscumsbygningcn paa

Soiidcrgade er on Del nf en
gammel liisiorislv Grenaagaard.
Del er den sondrc Floj af Byens

aariumdrcdgamlc Farvergaard.
Ilcr oprelledes eflcr kongeligt
Privilegiu.m i 1700 I'ai*>eri nf
S V c n irP e. d e r s e n A11)e r g.

„Sveiul Farver-, som ban almindeligl bed i Dalidens Sprog.
eflerlnd sig 2 Sonner. nf liviike
(1(^11 one opeellede el Apolek i

ger*', spllledc i mange Aar en meget slor Rolle licr 1 Grcnaa. Da
den sidslc af Slieglen. Farver
.lens Rogin Jalmsen, i 1877 forlod Bycn. solglcs dcai gainlc Far
vergaard. Den dellcs i Here Parcellcr. og en af dissc. nemlig den
sondrc Sidebygning. sclgles i 1879
HI

Malermcslcr

IMii 11

Harl-

manii. llan reslaurerede paa en
ndmcerkel Maade don gamle Biix
dingsvcerksbygning. saaledes al

Nabeganrden pan Sondergadc. og

den, samlldig med. al den behokU

dcii anden. Engelmnnii Svcndsen
Allierg, ovcrlog Farvcrlcl efler

sit gamle Prrcg, blev en virkelig

Gaard og F'arveri i 1796 i Hie.n-

smuk Behoclscsbygning.
Maler Harlmann var en mcgel
dyglig Maandvan-kcr og ha\'de
udpriegel kimslncriskc Evncr.

derno paa .S I le g I e n J a li n s e n.
i livis Eje do forlilev HI 1877.

Byens Illslorie og havde cn iid-

I'aderens

Hod.

Efler el Par

Mellcmlcd kom

Ran

luivde

slnr

Inlcressc for

af nnsel

micrkel llukommclse. Han for-

b'arversI.Tgl fra Aarliiis, hvnr
Slamfadei-en var ,.eligerel Bnr-

slnd al forlaille en Ilislorio paa

Jalinsen'erne. der

var

cn morsom Maade og kiindc Ijix

Djurslands Museum

Djurslands Museum
l)C'(lre 11(1 i miiulrc Slucr eiicl i

t'li slor Sal. Dc fanr ligcsom iiici'c
af I'orlidciis Liv og Slemnini^
over sig vcd al anbriiigcs i afgi\Tiist'do SUicr, Riiiii for Hum.

Og naar ongang Hygningcn blt-

vor fiildl udbc'lall. og Mused kaii
nverlage hcle JIusel solv, vil den

knebiie Hlads. soiii ini generer
Opslilllingcn belydellgl.
vfcre
overvuiidcl og cu Raddie gode Inlerinrei- kiuinc frenislilles.

Efter denne Overslgt ^ver Museets Tilblivelsa og Bygningens
Historie vil vi saa foretag'a

en Gennemgang af
selve Museet.
Vi bsgyndar i dat forsl'C Rum;

Fru V. Weinigels Kisteplade

1. Forstueii. SamUng<ernie hor
af meget forsbellig Art.
Straks inden for Doren til ven-

Den er opiaget Ira 1765.
liendes Gravalcd paa
KirkeBaarden paa Torvct i ,p,s. Fr„ w
var E„He elter Obers„i„,„am Hcr„,an '
'■

Svigcrnroder ,i| Bv

foged N. E. Belir.

skc cu Micngrlc Smnnlroik f,-.,
Gicna.i I I-yiTcnic og Ilalvlrpil^i'

stre ser man len Dal gammelt Kirkelnventar. Noget deraf or fra
Grenaa Klrkc, andat fra en afOmegnens Kirker.

De sorte Tavhr bar tidli^ar-

-■DC da lian var Banv

hffingt i Grenaa Kirke og beeraren
allsaa „Djm-sIauds MiisciinHfii,.'' Fortegnelse over Grenaa Bys Sogi.iici

11 tirlniBiins

llrjfi

i. i

cniiig- Byg„i„ge„ at l.ai.s Tn

gei; og ladpoltcdc do„

I-ojUghcdenic, den, son, fa,.,

-

"jann s.dv l.avdc bebocl. 0 / s™ ,"

ii6pr®s(er, Kapellaner og Organi-

sl'er fra Reformationstiden og ind-

Jil lSf)o, da de ved Kirbons in-

re Restauralion nedtoges og ^^raUsan slod Icdig ved l,a„s°D°
111 M,ISC,in,. Og dcrncd flylledos stattedes med nye.

sn;i Saniiiiigcrne fi-'i Rn-,ici. i

Over dem findes en Del Grav-

(.ynniasllk.sal, .son, udop paad",^
"1 skiddc lages i Bclg'^arn,
^
Eeldre Tid
1
fornemmere
Personer
beila I-„nnaal. Doi or cn sZ g^-avedes
under
Kirkens
Gulv,
hvor
fol,?!'. a! Aidikvilelcr higcamilien imod kontant Betaling til

Kirken erhvervede en lille

Grav-

plads. Heri kunde efterhaanden flere Kister nedsaBttes. Disss Kister

forsynedes da foruden med andre
Prydeiser ogsaa med en Tinpiade
-

underfiden en forsolvet Blik-

plade - , hvorpaa var malet en
Indskrift. Denne meddelte forstden

afdodes Navn, Stilling og Alder,
omtalte bans Aigtefffille og Born

og berommede bans Liv og Levned, tit i megst svulstige Vendindinger. CeniEest kom saa nogle for
Tilfeeldet skrsvne Vers, dels af re-

ligios Art, dels med Hentydning
til den afdodes Bortgang og Sav-

liet, som Doden efterlod bos Slffigt
og Venner.

Senere, fra ea. 17.10, da Gulvet
under Kirken var belt opfyldtmed

Kister og fremtidig al Begravelse

Parti af Vaabensamllngen
i Djurslands Museum.
Forneden ses 4 Siciestykker af cn snnik

fandt Sled paa Kirkegaarden paa
Torvet, holdt Skikken med Kistepladerne sig endnu i mange Aar.
Ja, endogsaa paa Kirkegaarden
ved Aastrupvej, som forst toges 1
Brug 1S22, er der fundet enkelte
Kisteplader. En af disse, Konsul
Amdi Kruses, hsenger for sig selv

samling. Det er mest „nyere"'
Vaaben, d. v. s. Vaaben fra Tiden ca. 1820 og fremefter. Der
findes dog ogsaa enkelte aldre
Stykker,
navnlig lagger
man
Marke til en Pragtkaarde fra ca.

lige

Indgangsdor.

1780. Helt til venstre ved Doren op

Oven over Trappegangen hanger

til Loftet findes enkelte Spyd al

et Par „B0sser" fra Kirkens aldre

udenlandsk Oprlndelse, vistnok fra

Tid. De var beregnet til Ofrlnger
og kunde stikkes ind i Stolene til

Sydafrika. Del er formodentlig et
Par Stykker, som Kobmand Vogel selv bar hjembragt fra sit Ophold som Guldgraver 1 denne Ver-

ved

Museets

Kirkegangarne.
Paa Panelet foran Trappeopgan-

gen findes en betydelig Vaab en-

ganimel Bilsggerovn. .

densdel.
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Montren ligger 2 spedelle Samlingsr. Den ene af disse er fra et

Fund, som blev gjort i Trustrup.
14

Det er smukt ordnet i en flad Kasse og bestaar af en Del Monter

fra Erich Plov|:enning og bans
Brodrss Tid.

Den anden Samiing er ikke ord
net, men bestaar af et lille Udvalg af G r € n a a-F u n d e t s Monter.

Dette Fund blev gjort N. Juli li)10

i Aagade. Man var 1 Lag med
Nedlffigning af Gasror.

Derved

st0dte Arbejderne mod en

krukke, som viste sig at vaere belt
f\ Idt mcd Msnter af en Legering
3f Solv og Kobber. Arbejderne
b-oede, at det var runde Blikstyk-

►

Indgangen til Museumsvarelse Nr. 2, »Dag!lgstuen«.

Ler-

l^er fra et Blikkenslagervcerksted,

som engang havde ligget i Byg-

Til venstre ses en af Viegienies Morgenstjerner, til liojrc Tod' og Haandlanher

fr.'i Byers gamie Arrestha:ldcr. Midt over Doren er en Porttavie fra 1751.
Man -ser lidt af n.xste Sine, livor cler pa.n Vxggen sKitntes et Malerl
af Muscets Slifter, Kobmand Chr. Vogcl.

blev senere overladt Museet her.

Fundet blev gjort i en Afstand
af ca. Oo Meter fra Stonegadepaa

* ■>< de a,n„„,eligs,e Typer at M.wer
'ra del store Tund i Aajada i ,9,0
De stammer Ira Tiden omkring 1230

ningen, som var nedrevet. Manag-

et Sted, hvor der tidligere havde

01 tindes alle reprresenteret

Paa dette

Bund, der ved nfermere Undersogelse viste sig at bestaa af over

selvfolgslig nedgravet i Fejdetider,
og Ejeren er dod, uden at han

1 Montren i Museei

Under neden staar opstiUet de 1

Stdestykker af en gammel, smuk
Bilaggerovn.

tede derfor i Begyndelsen slet ikke
sserdeles

vterdifulde

pOOO Monter fra Slutningen af
a demar Sejrs Tid, ntermere be-

I M'onlren ved Vserelsets fjiernie s-emt fra Aarene omkring 1230.
sle Veeg henne ved Vinduerne finvar lalt 35 forskellige Montdes Museiets danske Mont- "
nogle af disse var der

s am ling. Den er delt 1 2 Afde-

linger.^ I hdjre Side findes en kro-

Stykker af hver Slags,
andre kun ganske enkelte.

notogisk ordnet Samiing at dan

ske Menter Ira den atldsie Tid og
ned til Nuliden. I venstre Side at

til Nnf ^'7' ' "^anmark,
sendtes
Udvalg
de nimdre sjEeldneEt aflilleMonterne

vseret en slor Have. Monterne er

har kunnet faa dem opgravet igen
eller kunnet meddele Hemnieligheden til andre.

Vi vender os saa til den ostre

og sidste Vssg. Momtren "her indeholder en Samiing af Medailler og
Monter fra fremmede Lande og Verdensdele.

iltke „gamle Billeder", men n\tepe
Fotografier af gamle Bygninger.
De blev taget af Museumsinspektor, Magister Hugo Matthiessen i
1917 paa Nationalmuseets Foranstallning, men med Tllskud af
Grenaa Kommune, som til Gen-

gsld modtog et Aftryk af hver af

de fotografiske Optagelser. Disse
Fotografier sksenkede Byen se
nere til Museet. De vil med Tiden,
naar disse gamle Bypartier er forsvundne eller omdannede, vaere af
sffirlig Vaerdi.

Endelig haenger ved Siden af
Doren,

som

forer ind til

naeste

Over den htenger en betydelig
Reekke af Folografier af gamle

Stue, 3 Sevaerdigheder af meget

G a dep artier

forskellig Art.

Det

her fra Grenaa.

er med enkelte Undtagelser

Til venstre ses den ene af Byens

►

12
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Porttavie fra 1751.

gamle Morg^enstjerner. Der
var oprindelig 2, ^en til hver af
veegtern'2, men den anden afdem
er nu i privat Efe.

M«d Morgensljernen paa Skulderen og med Hornlygten iHaan

naar der var Frygt for at desUul-

de undvige fra Arrestfsengslet, soni
laa i Raadhusets Kselder, dybt un
der Jorden.

'^''ods disso solide, ja uhyg^3-

den vandrede i gamle\i3er
1'®*
teren cm Natlen gennem Bv-en -w ^

^eenker og Laase lyk' adskillige Tilfsel-

sang VEEgtervers-ene. saa Folku„„
Pang'^me at undslippe fra Arhan var paa Post og
I'vorom de gamle
dike sad i en Krog og sov M
R^'sprotokoller bmrer adskillige
««««>■«.

paa han.«5

Pnriau^
j
or
endeiig er der
saa oven over
utl bflcl (JV'Cll uvw*

^0"*en anbragt en Porttavie

den tit Selvtarsvar

Ira et af Evens gamle Huse. Det

Td hojre ses Je r n b 0 j le r fra

er en Tavie, som er et halt liU'S

oa Kaad
"efr:
Rafd
huset
paa Torvet ud mod
0ster-

®y'dstorie, idet den er et

Bv-ens sidste

htl V nedbrudt
af """"for®" gadt igp Aarsisom f®yP®brand i 'I7r,l.
LdbetVedaf etdenne
Par
en, og som laa liga oyg^

' ' dagstimer paa en skan Som-

gangsd0ren til Gceslgiver Christen- n
dO af Bvens GaarRestauration.
og Huse, De var alle beliggen-

C'3>- er baade Fo'dlcenker og gLl

aanal^nher med svsere Laase. I trp \

em „sloges Fangerne f Jern"

u..^

Del at Store-

^^legade og udgiorde om^^edjedel af den samlede

' ®-^^El«ndomme.En Del af Husene

Museets Vaerelse Nr. 2, »Dagligstuen«, set fra Forstuen.

opferles samme Aar. Tavlen her,

en Dagligstue fra Begyndelsen af

som stammer fra Llliegade Nr 53,

forrige Aarhundrade, Tiden 1800—

er sksenket til Musset af Husets

1830. Dog findes her en hel Dal
Behave og Genstande, som er adskilligt aeldre.
Paa
Kakkelbordene
i

nuvferande Ejer, Kobmand P. An
dersen, Qsterbrogade. Dens gribende, naive Indskrift lyder saaledes; „Herrens hielp og gode
Aand Signe Dem i tusind Led,
Som liar rekk-et mig sin Haand at
opbygge detfce Sted". Oven over
ntaar i sammeiislyngede Bogstaver

Tegnet I. H. S., d. v. s. Jssus hominum salvator (.,Jesus, Menneskenes Frelser") og derpaa Aarstallet 1751.

Vi gaar saa in.l 1 det nfeste Museumsrum

2. „DagIigstuen".
Paa Grund af manglende Plads
er der 1 denne Stue hobet adskil-

ligt op, som slet ikke bar med
en Dagligstue at gore. Men Hovedindlrykket er dog det, at det er

Stuens Midte findes anbragt en
Mcengde Antikviteter af Messing.
Her er Temaskiner, Messinglysestager, Messingstrygejern og Lysesakse, hvormed man i gamfe Tider kunde „snyde'* Lyset, naat
„Tanden" blev for lang. Her er
Mortere, hvori man i tidligereTid
selv stfldte sine Krydderier, oglldfad til Gioder, ved hvilke man for

Tsendstikkernes

Tid

teendte

sin

Pibe enten med en lille Qlod eller

med en
Paa
Vaeggen
gammell

Fidibus af Papir.
Dragkisten ind mod
findes adskilligt smukt
Fajanoe, og oven over

den hcEnger mange Kobbergen-

14
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Enden af Bordet, baerer Aarstallel 1512.

Endelig staar der saa ved Vseg*
gen ind mod Forstu'en on stor, so
lid velbeslaaet Standkiste
med Indskrift

1092 L. I. S. — K. A. D.

Standkislen var for Aarhundre-

dcr tUbage det vigtigste Mobel i
almindelige jsevne Folks Huse. I

denne rummelige Kisto gamteshele
Eamiliens Kistekleeder, altsaa
Stadstojet. Navnet „Kii'sbekl3eder"
angiver med al Tydelighed Sbedet,
Manglebrjet og Mangleholt.
gstuen . ved Hj^lp af saadanne to Red- gemte man heri Undertoj m. m. I

De hunger lige ved Siden af Ovnen i „D„. hvor de opbevaredes. Desuden
skaber ,,manffieHf>" ^

=r,::rr-=-~;
meuaniske R„„e C
som VI nu kender

Kistens ene Ende var som Regel fast indbygget en lille Kasss,
som kunde aflaases. Den kaldtes

—40, SolvspKnder, ^,Hovedvands-

ak at gemme dem godt puttet
i de sammenruHede Stromps-

— Karen Rasmusdatter,

Ovnen, som staar lige ved Sid-en skafter nedepst i Standkisten.
af, baerer Aarstallet nsG. M^ed sin
Montren under Vinduet opKobbertromlie foroven -og sin betmorsomme,
Indrelning leder den Tanken hen S maldags Haandarbejder. Der
paa Interi0ret i H. C. Andersens
broderede Huer,
Eventyr „Hvad Fatter gar er al- Navn
tid det rigdige".

eeg" og Lugtedaaser m. m. m. En
delig findes der nogle Solvbaegere,

Sten- og BroncealderSamlingen.
Del cr cu niegpl uegal Sam-

ling, Ihi medcns Slcnaldcrcii er
o\-crmatule rigl reprEesrnteret, er
der for Broiiccalcleivns Veclkom-

hvoraf el enkelt s^rlig smukt fra

tnrndc kim nogle faa — ganske

omkring 1750, vistnok er af lokal
Oprindelse og i saa Fald stammer

vislnok med Sandlicd siges, at

visl smukke

—

Fiind. Dot kan

fra Grenaaguldsmeden Christen
Madsen Kiergaards Vaerksted.

naar Ilensyn lagcs til Museets
SLorrelse, er Samlingen af Sitcn-

Ved hojre Side af Doren ind til
ns?ste Slue hrnnger et Maleri af

dcndc slor og fyldig. Det skyldcs

Museets Stifter, Kobmand Chr.
Vogel. Det er malet paa Foranledning af Museets Bestyrelse og
sksenket Museet ved Vogels 70
Aars Fodselsdag.

deri

a1d errcdsk a b e r

overveel-

for en Del, al foruden dc af Kob-

mand Vogel slvrcnkcde mange
Ting find.s her Ulllge Gaardejcr
Jacob Lciches Sainling, som Mu

sed aflyoblc denne for el Par
Tusinde Kroner.

Saavel i den

slorc Monlrc i Midlcn af Vie-

rclsel som i Skabene 1 ings Vaeg-

El lille fernbeslaaet Pengeskab des'en
med drejede Ben. som staar ved

jernbeslaaede ,,Standkiste".

en Isengst forsvunden Tid, ca. et
Aarhundrede gamle, der er gamle
Solvure, ligeledes fra Tiden 1820

stande: Tragter, Stager, Kagefor- Lffidiken. I den opbevaredes Fame, VarnrebEekken m. m.
miliens faa Veerdisager, forst og
Langs V^ggen staar flenesmukt fremmest Skoder og andre VasrdiUdskaarne Egetrssskabe paaPod papirer. Undertiden gemte man
Hjarneskabet btener Indskrift^n P vet ogsaa der de faa rede Penge,
S. s. ~ K. R. O. 1740. Det be' man ejede, hvls man daikkefore-

tyder fornrentlig Peder Sanenssn

»Dagligstuen« set fra Vserelse Nr. 3.
Til hajre ses Dragkisten med Fajancestel. 1 Baggrunden ses lidt af den maegtlge,

Knn
t
Kunstgenstande

Halvdelfinog
i Antikviteter
Solv eller an

M«talter. Dct findes Brillerfra

Vi forlaclcr saa „Da^lissLueiV'
og gaar ind i Vierclsc Nr. 3;

gcne findes lange Radiker af dejlige Slonrcdskaber: Okscr, Dolki\

Spydspidser.

Pilespldser,

16

Djurslands Museum

Djurslands Museum

17

Broncekors og Broncespaende fra en Kvindegrav fra ca. Aar 1000.
De udgrnvedes 1 19.38 lige ved den sy clligste af Bankerne ved Sondermelle.

Museum, cr dor kun ganske faa
..Potter- ellcr „UrnePg som
med el finere

B r 011 c e a 1 d e r e n Qr kun re-

prtesLiilerel ved faa Fund. Del

Et af Skabene med Redskaber fra den
yngre Stenalder - i Hovedsagen 0kser.

Xavn. Del var Datidens Bnigskar lil bodevarer. ^Fcn de ncdsalles dosudi'ii liaadc i Broncc-

Hdr findcs bl. a. et Par 'llylder

03 .Tcrnaldcrgravcno med Fodc-

D'ldt med Slenredskaber fra
.Mejigaard-

op lil Oiliii i Valhak
Da del i Sliilniiigen nf Brmice-

man kalder dcm

Skab med Saniling af primitive Redskaber fra den a:ldre Stenalder. De
nederste Hylder rummer udelukkende

Genstande fra Mejlgaarddyngen.
Knive m. m. Vil ninn

orknlerende Overblik 0X6.-'^^'

viKlm^en i de mange AarlusinSamm ni ne;- man di.sc simple
der, som Stenalderen str£e]'l'^ii Bcdskaber med de smukl forarSig over, bor man begynd? In pjdedc og delvis lilslebne RedSkabel i det fjernesll Hj
sUber fra d e n y n g r e S I e nimellem Vmduerne mod 0^i ™
i MonSyd Der trades en MeengdeRcd" h-mi • ^Bdtcn opbevarcs
03 i Skabene
ved
skaber fra den ieldsle Sten
aider. De er raal 03 larveU.'xt ovm- , ^'^"'vas-g, forbavses man
foiarb.'jdel, saaledes at d^i der p, ^^V^^'cmski idt i Teknik,

n^vcdc laoltagcr for mange SLyl

hvad del cr for Kai\ man finder

i (U sandan Oldlidsgrav.

"on'ilfn

ligger jo

Aarttisinders
leers Vcdkommende kunde fri Uclvikiiti^^^'^ egsaa Mejlgaarddynsles til at tix>, at de slet ikke
(ca. 5000
ei lildannct som Brugsgenstande Aar for Ch?^
alders
ftiin^,
™
yogre
Stenaf Menncskchaand, men frem2000
Aar
for
komineL ved tilf^^ldige Brud eUer
Slag, hvad dc alisaa slel ikke er.
Jeffslor
fin■ S.101 Maeasde i altsaa
Djurslands

inidler lit den afdode paa Rejseii

tilderen )):ev Skik at brmnde Li-

lig'^er i Sagens Xalur: Slonrcdskabenie frenibragles i nendelig
Miengde og or praklisk tall iiforgfengcligc. Brcneeredskabcmc er
Irenisiillel i langl ringcre Anial
og oploscs ligcvoin .Tcrnrcdskabcr
i Tidiiis Lol) ved at liggc i Jor

"ei saadanT Brugskar, som itegel

den. Der findes i do 2 Monlrcr
under Vinduerne iid mod Gaar-

el af de slorsle — luermcsl i

deii nogle faa, men mcgcl smukkc

nene. beiiyllede man ondvidere
I'orm som cl Fail — lil a! gemnic

B I' 0 n c c a 1 d e r f 11 n d : cl Fiind

dc fra Baalct opsamlede Ben i.

fra en Kvindegrav fra Yillcrso

Del bole nedsalles saa dcrefler

Mark

i

1925.

en

Broncesaliel

T.Ci kar. som Musecl ejcr. fiiulcs i
el Skal) for sig ud mod Vinduel.

ni.m. fuiulel i en Gravlioj pan
RImso ^lark i 192G og endelig —
i en lille.Manlrc for sig sclv —
cl Fund fra en Kvindef>rav paa

De or af ringc Kvalilel 0,4 udg.ir

Gaardejer Basballes Mark i Ram-

i en lide (irav i Jorden.

Do ganske faa af dcn^ Slags

ikke nogel samlet Fiind. Del er
at onske. at Mnseet ved Lejlighed maa koinmc i Bcsiddclsc af

ct Par godo samlede FiiiKk der
POa gennemforL Maade viser,

leii, lieslaacndc af Broncekniv,
Xaal, Knap, Spisnde. Det cr oplaget og indlcmmet i Muscet i
1930.

I den store Monti'c findes yder-
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nievnlc cr fiindel ved Xedlirydnin.fi id' den gamlc Jernslobor-

gaard paa Ti:i-vel. dyijl node i

frrunden. Den l)ai' ly(lclii»i' Spni*

id" nL slaninu' fra oii IbjiTg. som
var gaael

fil ved Ildobrand, da

der sad on Manigdo foi'kullode
1 ra?par(ikler fasLgrool i don. Vod

^iden af Oksolinvodol ligger on
lillc pileinrinel .lornspids. soni or
fimdcl sammcn mod den Pn-sliwviUe af Dksorno. Don liar v:o-

J ol ijankel nod nven i Oksolud-

j[d og liar njorL Okson anvondedg soni Slikvaabon i Krigsliil.

li-iidolig findaj^
^ovierdighoder el
\ed \ jcggaii 11(1
borsi on Skeleldol

►

saa {uidiin af
Par (lonslande
mod llavon.
af on B a r d c-

' =le„ E„„,e )er„V0bergn"d"p",VTo'rj'c't;
lign-c Gl Broncefund fra livGn- bval, on krenipeimessig Knoglo.

or fandol paa Binuion af del

dJi-laglo Kolindsiind og visor Aai*disindor [ilbagoa
Sundcl var

S-Kr

dybL ng .sojlharL Parvand.
DvnicTsl en Baad daiinel af

- ca. Aar 100 )

iijiiuilel Egoslammc, fuiidcl i cn

KdslonOcnndc'^M!^'™;

igcnnem her i Daemark. 0» F = ■

•lose licr paa Djnrslnnd. Dens
A VI or del ikke nudigt al afgore mcd Xojagiighcd. Skal man
.-a lie paa noyel. blivcr del n:eppe
"icgel forkerl al nnslaa don lil

dcsleclet lader formode. al Kvin" ' vceic ca. lOOll Aar ganimcl.
dm som var .jonlcl he,]- In,- • Kn den kan mcgel vcl vjcre dnb')oel I den Jilic Bnninri '

.<a.d,cs ,.Bnv^

-;!;

lunjerendc SoiulcrnieFckva; tor
t-ndclig findes dci- i Monlmn
noglo JcMMireclskahe,
r
saa fra en laiigl sencrc Tid
nmcligvis fra Middelalderons

Slulnin^ omknni^f Anr laOO. D m-

cr bl. a. cL Par Jeniokser. Don

enc er en udprfe.i^oL Arbejdsokse
ficn andcn niuligvis ogsaa. Sidsl-

deU saa gammel.
vr vi

fierdigc mod

S naltlorvarolsol eg gaa^ ind i

M umsv^rcLsc
Xr. 1 ,om p.skiiiKlG kaldcs
nSengekammeret",
slnar"" ,.,.,1 c,

®

Vo'i
Ninonsbarindorsle
; q. ]r„
-n IIIhmmelscn^
i liver
^^''igvns 1

Sengekammeret med „Himnielsengen» i Baggrunden,
TrajlyseKronc i Loftet og en Dragkiste veci Sidevajggen. Imellem Kisten og
Sengeri ses ct Messingvarmebjekkcn.

De bierer forovoii on ,JliiinnoI",

ligoledes af lyndc Trrc.slolpor. Del
Iiele cr overlrnkkcl med bloinsl-

rel Sirls. Paa Sengen liggcr en

Del gainmell KvindcimderLoj. bl.
a. en Scerk af saa solid Kvalilel,
al den kiindc varo det mes'.e af

el Meimeskcs Levelld, men saa

sllv og grov. al den iiieppc vilde
lK'lui"e \"or Tills ror\';ennode ]\Ieuiiesker.

Den

lluvedeiiden

af

llimmel-

Paa

Bordel

findes

adskiliigl

larveligl lln.sgeraad. delvis lavel
aaden

k'orm

for ganile

Songe. nemlig den bell liikkedc
A 1 k 0 V e s 0 n g,
som

Ved

songen iuvnger el Messingv a r (11 c b vc k k e n. For ,.Varmedunkuie's Tit! log man Knldcn
af Sengen ved med el saadanl
Messingbiokkeii. fyldl med Gloder. al slryge lion over J-agnor
og pyner. naar del var Tid at
gap i Seng.

el

fasl

der
Ska!)

■ --

iiiesleii
daiinede

Sliiens Bagvieg, og som ved Laa
ger eller Sirlsforlneng kunde lukkes hell lil om Dageii. saa SLuen
ilk I'dsoeiule som on Dagligsliie
og ikke et Sovekanimer, lindes
dOsvierre ikke iTiinosenlerel 1
Mnscel. I-'orhaabeiniig findes der
engang en Lejiiglied lil al erhverve en saadaii Alkoveseiig fra

el eller andel gamineU Ifjein paa
Djursiaiid.

af Tra\

I

Lnflel

Lysekroiie.

hanger

ligeledcs

en

freni-

slillel af Trie, De fleslc af Mob-

lerne:

Slule.

Dragkiste

ni. in.,

slammer fra Tiden 1801) -IS 10.

Ved SUiens sydlige Vag. llge
inden for Doroii fra ..Slenalderslueii".

slnar

en

Slaiidkisto,

Del cr ikke on Praglkislo sum
den fra don forrcslc Slue, mon

on^gansko jievn Kiste fra ot ganske javiil lijom. Over den er
anbragl
en
Overflodiglied af
M a n g I e li rait o r og B i\ n k e-
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kantcl. svagl inicl Slykke Tne.
forsyiiot mod cl korl Ilaaiidlai;.

Miln iiu'iilo. at del gav iiiiiidre
Slid paa Tojel end ved at viade

del- Bankniiigen ioi'doges Tor at

drive Liiden ud. foi- 'rojet skylIcdos. Skyiniiigeii forelo^-os oflesl
ved en rindende Ikek eller Aa.
iler i ftreiiaa foreloees den orie
node ved Aaen fra Skvlie-Ladel
ved ve.slre Side af Sanderbrn.
Re.slerne- af delle Lad landles
endnii lij lu-n niml Aar 1900.

Da liankelecrskclen kiin kimi i

Kvindehanuler. Iilev den en yndel Katre.sleL'ave ng sinykkedes
ined I d.skteringer. stundoni ogsaa

nied el Arundslykke. I del bhesle Ryhyrd(Hi her i Grenaa i
gajnmel Tid, naar Inni oni Morgeiieii KI. 1 drog igenneni Gaderne for al signaliserc. at mi var

dot Tiden al drive Kvicgel ud al'
Slaldene. Gennem Rycns Gader

gik Koeine .saa fril iiden Tojr
ned 111 Veslergade. livar de sanilede.s og i l lok blev drevet ud 1
!-<elleskiere[. Der gik do Dagen

lang og vogledes af Ryhyrden og
bans' Dreii^e.
Paa Dragkislen i'indcs cn Del
gammell ll iisgci'aad. 1)1. a.
iiogle gammeldags Kriis. Mcllem

(U n og Scngcn slaar en Spin d erok. Del cr el Redskab. som for

nied barver. nicd Aarslal eller
nieil den Llskedes Xavnelrfck.
a n g 1 c b r fe 11 c I" briigl^*^

Nulidens Ungdom cr omtrciiL ligo
stui rrcmmcd som Manglebricl og

le.iel nied og anveiulles. foi* inaii
lavde opriindel den mekaniske

Vfcrelsc
Nr.
mermcsl kalde

Jd at ,anangle--,

d. v. s. ridle

RankeUerskcl.

niilie. dor da ogsaa i 15c,uynclel•sen kaldles .,MangIeka.ssc".
••lo 1
og lorrcde
'i'oj
^jvlede.s
fa.sl onikriiig
en rnnd

• anglesluk eller jAiangleboll" al'
Parti af Vsggen med de mange

kunstfardigt udskaarne ..Mande!
brcxtter' og ..Bankel^rskeler"

Ncden under ses et Hjerne af en
gammel StandKiste. Ved Siden af
cienne hajnger Byhyrdens Horn.

Lrteer. De sLaiiiiiier fm Tidon

laaidL Iroc. Del anbraglcs saa
I'n-i1 cs frcm ogog liibngc
Mnnglcbrsxillel
derover
ned slscrkL Tryk, indlil del

IVn n \
laael
uT
\
^dallied,
ilusmoderens StoUhed. soin
n'

0111-

deii
var

fnndfes i ganile

1700-1850.
snm

n

...J ojel. vetl atTi''
I v;tllc(le
,.bygedal, d.mail
v^

K-ere^i^^^
ofleseiv
en
S^'Sayc,
som mcget
Givore.i

koge del i T.'ud af Bogeaslic. Dcrpaa blev Slylvkcrne lagt sammeii
pan on Bankcskammel o:^ bankcL
mod oil „BankeUerskel-' oi

■mil p

ler et Bankelra?. Del var ct fir-

skede °

med maiiae Fi^orierct sin EL
under

Ikmke-

nioin.-ri. T
"Fluengt
el
sloi'l KoUrQi-ii_
I'orsynet

21

5

kilndc

man

..Haandvsrksstuen",
fordi den iiidelioldcr en Del gam

mell Vierkloj. bl. a. adskilligl fra
cl gammell Skomagcrvicrkslcd.
Del er en lille Rcgyndelsc 111 cl
I laandvrerksmusenm

som

del.

der i sna impnnerendc Sill i'indes
i ,.Den gnmle By i Ani'Inis.
Paa en af Vieggenc fi tides cn
I.>cl

Redskabcr

til

llorrcns

S k fc in i n g o g B r y d n i n g.
Paa llylder langs den modstiU.' Vieg lindes cn Opstilling af
.1 y (1 e I) 0 1 1 e r og aiidre Kolikensagej' Ira en svunden Tid.
Endvidere

rummer

SUien

en

Gammel Ve|rfl«j fra '.VlunkebOMr'
(Storegfttle'lHr. 69).

Men del, som de besogende i

Regleii la?gger mesl ^Lcrke lib cr
de lo gammeldags Forlobcre for
Cyklen, som findes opbcvarcl i
delle

Vrerelsc.

Den addslc er cn .,Velocip e d e g formcnillg frcmslilicl i
Tiden 1850-60. Den cr i ho]
Grad af lokal Oprindelse. eflcrsom den cr lavcl af en fingernem Karelmager i Gjerrild (eller
Broiidslnip"?).

Del ud.skaanie Skabc. en Pengekisle fra 1783, en slor gammel

Hjnl og Eger er lavel af Trie
og Ijierer Jeriiriiige. Del hnr ikkc

ilejsekufferl belrukkol med Srel-

vivrcl noget slojlast eller videro

skind

iichageligt Befordiiiigsmiddcl Del

m. m. in.
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Parti fra MHaandv£erksstuen«

ct laicH n'
Daiiskcro licit vm^i-o
iirhkU
som
'Si,at „ctt.l,., blov sm ,1?^^

Itemuncio m ^Vr^llopelor'
1J™ aiMlcii at- ,lo b,

^'•ei-en vB i c y U l c Oen s'm

i Aarencs T.ob frcm til vor Tids

likse og prakiiske .A'.vklc^S som
('r Allemnnds Fjc.

Ad den sn:evrc Trapip'c i Floi*^bien naar vi saa op pan

"ht fra 1880'cnte. Do lu„„c

Museets Loft.
"' crstatlct me,l idicrc n.,
Her lindes langs Gangen
sl.-c,^kon, Egor af Slaal. fl m-el slillel
opfm-bo,lrol ve<l, at IIj.,le„o% v.nr. 1
smaa som
og store
af cicn Slaos,
man
lorsynot moti Gnmmiringe. Dot ■o„.skabe R<f'kke
or don ikkc
Nuiidens ^1
-\"i-l"indredc fandl i n,mdoj- indoshUlcr cii liifffyidl Slan'
go. men nia,ssivc. tyiidc Gamniinngo omircnt som Ringciio
cii Banievogn.

Toubrosluen. Den cr hell

igenneni forsynel ined M.oblcr Ira

Umsetlc Irreltjnl me,I

'i I I.

I'"" I-imdel,

noil

1"'" Vmg-

paa

IBicykJcn var cL elegant,

-farj^igt Beforciriiigsiiiiddei. dri men
der
dcr
ki-revcdcs en iiclydelio Beliicndi.r-

het for at lioldo Balancon pa'i

.Sacleleji. soni sad oven o\'er (let
hoje Frorlijiil. Gennein en laiig

Rrfklce Fbrbedringer, forst og
oo
fremmest nennem KaBcle-ogrTaiuliTjulskonslriiklionen. naacde man

florc
e,e bn,
l,a ?lokale
,

Iin

.Molivcr. Dm
livoral'

Cl Liloorafi rd dot i

er

1871

■'^-ynaru.m I'^Vy.i

IWligere'r.S Vy^f.
'°Tro'Do.?
^

vajrelspr der
1
^^Ulsu,
cr Jiidreltei til

soiimsbriig.

Del forsle Vierclso kaldcs

,^>y
dot

,.Sl:uts.slueir-' i en Gaard i Lyngby. soiii ejcdes al' Familie.n ionhro.

Del er den rigligc Tanke. Milseels Be.slvi-else her cr inde paa.

iK'inlig den — fonidcn den egeiil-

lige

.Miisciinis(d')slilling

i

bdl

siorre Rum • - at indretle smaa

selvsliX'iidigc SLuci\ hvis MobleI'ing og Virgprj'dclser hell cr i
den oprindelige Slil, og som ikko
iiidehoklcr en nuiseumsaglig Op-

hobning af Gciislaiide, men kiin,
hvad man 1 Yirkcliglicdcn fandl
i en saadaii Sine.

Del cr blol

Skado, al .jToubrosliieii" cr af
lovlig ny Aargang, saaledes
Mii-

Et Hjerne af »Vaeverstuen«.

Et Hjerne af »Toubrostuen«.

ijprindelige Boiidekullur og Slil' i
^loldcr og VLcgpryclelscr cr for-

ladl og nycrc Ting traadl i Slcdel. Del gadder navnlig dc Ibr-

slorrede

Familicpoi Ira-ller

paa

Vaggv n.

«

OS

Niesle

Slue

er

, Abe V e r s L11 e n-.

Den

iiidc-

ludder som sil mcsl karaklciisll-

.ske Slykke en gammeldags Virv
af di.n Slags, som en Nfimigde Koner baade i I^v og paa Land i
forrige Aarliundrede liavde slaaeiide i den ene af (lores SUier.
I^aa
don
va;vedc Hiismoderoii

laerred 111 Fifmiliens Forbrng
baade 111 Sk;orler. SiOrke og andel Underloj og lil Diekkcloj.
Lagoncr o. 1. Mange v£e\ede desiidon ogsna for anclre og Ljenle
paa (Un Maade lidL III Hjcmmcls
Uphold.
ikia Va'ggen hanigci* en megel
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inleresseredc. den gajnlc Mester
sUerkl.

Del er ikke hell forkerl

25

)a, Mester! saadan ser jeg
,,Kahytten" for mit indre Blik,

at sige, al del endiui er gamle

Hvor tit cm gamle Tlder

Ilarlmaims

En Snak med Dem jeg fik.

Aand.

som

svicver

over demie lille Hybel.
Her cr noglc Vcrs. som iimr-

Gid ii[0rt den maa stande

vueremle Arlikels Forfallcr skrcv

Og De med Helbred leve

den sidste Jiil, Maleren levcde:

endiui 1 nogle Aar.

Endnii en Tid, just som den staar,

C. S.

Til min gamle Ven,
Maler E. Hartmann,

med 0nsket cm en giasdelig Jul.
I Gavlen iid mod 0ster

I h'arver jansens gamle Gaard,
Der som en Fryd for 0jet

Grenaa, 2.^. December 1923.

Oiiskcl. i (Id siclsle Vers skiilde

ikke gaa i Opfyldclsc. Ved Jmvndognslid, trc Manneder efler, liikkcde den gamle Alcslcr for sicl
sle Gang de kloge. miinlrc .0jnc.

Med Bindingsvffirket staar —
I Gavlen med ..Kahytten",

..Kahyueii", hvor Har^mann sidder og

fortffiller en Hi^orie fra det ganile Grenaa.
N T? Ir
Slcmplcr til let sig en lille llybcl, som vai"
I 3KKcdc man farvcdo .Al-.nslrc ^ iians Amilingsoplioldssled, medens Itu Ilcdvjg rcsidorodc i
li slammer fra et ]n'i--<i.
Slnf. Slemnleiiic
'}
\ 'erne nndoniedcn. llcroppe
iiavde Ilarlmanii sine faa Bogcr.
nrtllagt Farveri

Man luuJer ligolecles no -le

m;odnr'Kapslcr°a?''den"p'l' f"
S'ui

'ski

l)Iol jkkc monlcrel.

'

Del tredje Vajrclso, hnnsi iiir."t

Slatfeli og sine iMalcrsagej'
^ami endelin
Redskriber Lil
P
Paa sine mldi'cOagc
AHvcdc Harlinann navnlig deniio
Mmsl no va|.
^Fivrmgens Oinraadc.

iPi?' ^
oJln
1
Jvahy iLeir'. Del er 11, • •
iiogcutlig Forstand el Musenl! ^

vmrclse. Xavnel s[amnicr~u
sets foiTioe Eior
Hrtrtinann; og vWixdseL^tl"^.''^^,^-

bpvo

da lian ctede.

Icr

„Kahylmange Grenaabor-

bcs0gL Harlmanii og
Historier, skiildc
drort. Og saaledes blev

tia ogsaa.

Viuclrosen nicd Fiojen i Loflel
""'••Pile cn Vin-

Heroppc liavde llarlmann do.- fm-' a'l li'ln''"! ' ■I:"' '

vm- nogat af

Original, SdS

no.,,, V

moc

T"'-

"''"'JS kmulc folgc

«ig■" f"lso, hvail Vinclcii

Der sidder en erfaren

Og luinstforstandig Mand.
Smaa, gamle Malerier

Vi forlader saa Museums-

bygningen.
Uden for er lang.s Mureii opslillcL cii Del Gravplader fra den

Og Billeder 1 brcget Trop

Og snurrigt, gammelt Vjerktoj
Er liaingl paa Vxggen op.
Vindrosen midt paa Loftei,
hvor Pilen folger hver en Vind.
Boniholiiieren I Krogcn
Med Skiven stobt af Tin.

En Sofa af de gamle,

pa Djurslands Miiseumsibrcmng efier lians Dod kobte Byggen, var det et almiiidcligt On-

0sl. e.- et Gavlv^rclso K^Mo °

trcnt uforandjxL som dot slofi

,,,,

Med Udsyn vidt mod Aa og Strand,

Del
var

Rot som en Seng saa bred og slor.
Mod graat Betritk af Vadmel,
og saa et v.xgiigt Bord.
Dels Pliuie er forfuigget,
Og Penslcr Tuber og Palet

Og Billedskxrervxriuoj
Bedxkker Pladen txt.
Et Stalfeli er stillet

Til Vindvet hen, mod Lyset vendt,
Imedens det er Sommer

Og Solens Lys er txndt.
Og saa ved Vintertlde,

Naar Dagen bliver kort og bleg,
En Hovlebxnk med Plade

af gammel, knudret Eg.

Sandstensfigur
fra Skxrvad Hovedgaard ved Indgangsdoren til Museet.
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Djurslands Museum

Djurslands Museum

skieiikede

de nu 111 Soiumer og de kom-

aglet.

mcnde Somre.

lands Museum. Alt. livad der kan

Og niaalte den bidrage lii, at
Folk, der har en ellcr andcn gammel Gensland, som ikke hengcre
brugos, men maaske slaar iipaa-

IJttne til al l)elyse Byens og Egneiis llislorie og Beboernos daglige Liv. bar Inlorcsse for Museel.

Skipper Christen NlelVin

Det er gansKe morsomt .t se at st^,fG>-avsten fra 1655.
•-■nbragt en SKradersaks som hL,L

vis kommer af, at en
"h"^ har v«^ret Skr^d naturligen afa[ Forf
Forf^edrene
J^iigsl necllagte Kirkegattrd naa
lorvel. Dc er kommcL iior Dancn dcii faklisk ikke j-ummc r slorl
Jer.

paa meget forskcllig Tid

\\ci

liKlgannsdorcii slnar eii smuk

I ,
p.
huiui
St' tijidslcnsfigur,
formenllig fi-a
Tiden ca. 16O0, som skal'slnmmc

Ira Sleniminggaard.

meic end en Maclkcspaiid. licii-

ede man Vand til Sprojlerne.

"^cil liiis skiildc liitvc en ellcr

cic af dcm hamgcndo. og de

sktilde for.synes nicd Husels Ma

Over Gaarden gaai- vi lii An
il ck set i Sidel)ygningeii. Her
i-indes bl. a. 3 af Byens celdsLe
Sprojler. De or lieiiimod 100 Aar
gamle ^ og viser jo i Saiidjied.

fnn

evuede imod Ilden. naar ^len

kidhn-1 ■

livor lidt Brandvaest'iicL dengaiig

torst fik fat. Paa Vteggen hteilger
Brandspando af Ljedcr fra omtrent sammc Tid - - ca. 1810

60. I disse usle, sniaa

lii

ikelsnummcr -- slundom blcv
mod Pjcrens Navn.

sluiter saa denne kort. tecio Gemienigang
at Djur
'S-

din'",

sl'p V
on

n

Jlaatlc den

bi-

Iiifc=i"cssen for den
03 lokaihistoriafRvcns

^t\o? lyT"" ^^^^nneskcr, ^saaBeson
• ' b 1i AT
Miiscel"i^set
kundc spar.soinmc
vokse baa-
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Brandspand syet af Lseder.
Af dcnnc Slags liienger der en hel Rxhkc

i „Annchset" til Grenaa Museum, der bl.a.
rummer Byens ganile Sprejter.

den 111 Djurs
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fc
Den smmkke, men tidligere noJergien ArenTeld paa Ruget ibrsomle Gaard paa 'LUlegade, gaard.
Det var jo dengang den onesom ar alle Grenaaensere er kendt
ste Maade, man kunde anbringe
Under Navnet „Artenstjarnen"
stammer Ita 1751 eller 52 og er umyndige Arvingers Penge paa.
opfert efter den store Brand, som Om Arsnield er det noksom kendt,
Tandt Sted farstnaevnte Aar.

:■ V; :.

:?• f"" l;._

at ban var en af de mest fanatiske

Ti

Dens Kldste Historie er ral0selig HekseHorfeigere, som denne Egn
knyttet tU Stegten
^om baa har hiuset. Men ved siden deraT

de to ladet Gaarden opf^re og
1 2 Sl^gtted beboet den, og tader
hv€m den havde sin mest glim-

toed
VI vil deribr'som
ndledning'^detd Gaardens
Historie se

lidt paa denne Sleegt.

Slaeglen Mau.

Tmgbegeme opiyscr, at Rasmius
Sarensen Maiu og Biistnu Karen Sa
rensdatter boede og dzdi. ; r1
Det nr de ..dsie UUf
bender. ERer den iaengstlevend- af
des
6. Marts 1688. Der var
vistdirie""
afsiluttenok to 2 Arvinger, Snnnen Sn.

var ban ogsaa paa andre Maader
en modbydelig Persion- Han var en

Af(ensljernen i Vin terdragt set frn Vest.

stiv Lovtrsekker, og i Pengesager
var ban Poldkommen ijmedgorligBelobet, som de to Soskende skulde arve, Tik de forst efter Siags-

de betale nogen G^ld paa hendes
Vegne". Det var dengang et ret

med
1 ansets og
paalid.2lige
Grenaaborgere den afdede- De af-

enestaaende Skridt, og dat maavel

gav den Erklasring, at ePter at 3e

anlaeg og gennem Byfogeden i

have holdt haardt i'or Ms'u, inden

Grenaa udbetalt i Aaret 1706.
Den one aP disse Soskende,

han greb dertij.

havde synet Rasmius Maus aPdode
H'jstnus Lig
. • Por at se, om der
paa den afdedes Legeme kandefindes noget Kendetegn paa, hvad der

Neests Aars 3. J'uledags Morgen
Pandtes Konen ded i sin Seng. Paa
Grand aP del bratte Dodsfald ind-

kjnde have VEeret hendes Bane en-

kaldtes Enkemanden 1 Retten „til

ten

Nedergaard. Det blev et tragisk

sandPEerdig Opiysnihg eg til al

'^gt'eskab. HiastrUen blev saa forPalden til Drik, at hiiin ikke altid

Mistanke mod ham at forebygge".
Han erklEerede hojtideligt, at det
ej var ham bevidst, at noget an-

. . . ,,saa attesteres berved i al
Glads SiBndhed, at vi ePtersaa hen

Soren Rasmussen Mau,
giftede sig med Anna RasmUsdatter

ved sine ilulde fom, men solg-

ved sig selv

eller

andre",

de det nojeste os miujigt var og
aldeles ingen Kendetegn kunde se

t'- bort er Kleeder og Boskab
Dr^ndevin og Drlkkevarer" og saaterenKirstenRasmhisdatber
Ma
la. De bosatte sig siden begg^ Ifdes, at Manden i 1722 medtepaa

det end nafurlig Svaghed kunde

eller i'inde paa hende nogen Ste-

iiave forvoldt Husiruens Ded, og

der hverken paa Halsen eller an

at det kiun kunde vaere sket ved,

unge og udstedcde en oPfentlig

,,at Gtuds b.ehagelige Time var kommen". 2 Kirurger, baade Heyeman
fra Ebeltoft og Bentxen fra Grenaa,'
tilkaldtes, og de synede sammen

dre Steder, som kunde give ringeste Anledning til Mistanke om
Ombringelse, hverken aP sig selv

en Rasmiussen Mau og Dat

'
:rr'
laldt
det dam haardt at faa iudb= Advarsel inrod, at nogen herefter
talt Belabet var af en eller anden Mcrediterede hende POr noget, vsere
Gwnd b.evet i.jdiaant tU Etatsraad ig Penge, Drikkevarer eller ansaasom ban ikke herePter vil-

andre. Thi de smaa Pletter, som

Pandtes paa Halsen og paa

den
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venstre Skiulder saa vel som paa
andre Seeder, kan vare ar detdede
Legems Porandring, som mesten
mediBlger sligt hos alle, hvilket vi
med hejostc Ed bekreeiter saale-

dos at viEre sandFardigt, saa sandt
hja^lpa OS Cud og bans hellige Ord,
hvilket vi med \x)re Hmnders Underskriit og hostrykte Zignet bekraeiter.

Grenaa, 33. December 17'J3.

N. Bentzen.
W- Heyeman".
/Egteparret havde 3 Bern, 2 Sonner og en Datter, men om dem

er der ikke noget sserjigt at berette, og de ses ikke at have haft nogen Betydning i Byens Hisliorie.

Interessen samler sig om den anden ai" de to Soskende, Datteren

Ki:sten Rac^musdatter Mau
Hun var allerede gii't, dengang
de 2 Soskende i I706 langt om
I^nge lik Arveparten udbetalt af
Jergen Arenield. Hendes Mandhed
Seren Jensen. Han dede i en

T,
TV' med Rasmus Jen
nyt
^gteskab
sen Bang, Skipper og Kobmand

1 Grenaa. Han var a? den kendte
■og ansete Bangslffigt. som dengang
var en ai Byens fornemste. I H'u

Aftenstjernen

med Moderens Fodenavn Mau- Det

er ji.o i iQg ior sig m$rkeligt. Men
endnu maerkeiigere er det, at baade bendes ierste og anden Mand
eder Gif.ermaalet kaldtes vcd Navnot Mau. Og det var ikke blot som

Kendingsnavn Mand og Mand imellem, men ogsaa i retslige Doku-

J.S.Jen(en

menter.

De 3 ai" Bomene var Sanner,
Rasmus, Anders og Michel. De blev

alle meget ansete Borgere i Grenaa,
alle Sk!ppere og Handelsmcend, og
det er om den teldsto ai dissc Sanner, at denne Artikel samler sig.

Rasmus Soransen Mau,
som altsaa var opkaldt ei'terMor-

iaderen i Rims0, maa vaere f0dt
Omkring 17C0. Han log Borgerskab
i Grenaa 15. JanUar 1727 og gi'"tede sig kopt el'ter mod A n n e M ar i e S 0 r e n s d a 118 r.

RasmUs Mau kobte nOgle Aar senere en ^Idre Gaard paa Lillegade,

fa -liggende hvOr nU ,,Ai"tenstjernen"
ligger. Den havde lorhen tilhort

Soren

Rasmiussen

SjoHjp, men

Aarstallet Por K0bet er ikke til at
linde. Maus Kgbmandsskab brag-

te ham Velstand, og i Aaret 1717
lod han den gamle Gaard nsdrive

stnaens lerste .^Egtesltab var i
'fin ny trei£enget op Tore, i hvilBarn. De opwksecUe i Stedraderens
Bus, som laa, hwor navaerende l^en „Isteraden", d. v. s- BeboelsestU Gaden, var i 2 Etagers
Storegade 37 (med bl. a, Djiors- huset
lands Venstreblad") ligger. Bnrnp- Hejde, teglhsengt og takseret til
ne kaldtes alle Men Undtagelse ^5 Rdl. pr. Fag, ialt 630 Rdh, alt
saa 14 Fag. Det er den r0rste 2

Aftenstiernen ca. 1900 set fra 05t.

Etagers Gaard i Grenaa, som Pindes nsevnt i Arkivsager. Men det
betyder jo ingenlunde, at der ikke
kan have veeret 2 Etagers Byg-

Aaret ePter ved den endnu storre

Brand i 1751 blev ogsaa

denne

Gaard Ildens Bytte. RasmUs MaU

er den Porste af den lange R^kke

ninger ior den Tid. Men det viser

Borgere, siom aPh0rtes efter Bran

altsaa

MaU

den, og som paa RaadstUen til By-

paa sine Rejser er kommet r'undt

Pogeden afgav Beretning lom, hvad
han havde mistet ved denne PorPaerdelige Uiykke, hv"orved over 40

baade,

at

Skipper

og har set, hvordan st0rr3 K0bmaend 1 andre Byer indrettede sig,
og at han bar bait Midler til selv
at g0re ligesaa. Og dog skuide den
ne Gaard, som man jo Uden Tvivl

i Grenaa maa have betragtet med
store 0jne, kun staa 1 4 Aar. I

Gaarde og HUse nedbrsndte og 57
Familiar blev hUsvilde. Det er ham,
der takserer den til 45 Rdl. pr. Fag.

Storegade, hviorved de bag vedtil-

Og del Gi- inteL Under, at han
briiger el saa forbilrel Udlryk
som del, at iian liermed aiigiver,
,.Uvad han den Tid var ejcndes,

st0dende Gaarde brgendte. Takket

og

vaere de mellemliggende Haver
Undgik Maus Gaard at dele Sksebne med dem denne Gang. Men

.Tuni sidsL afviglc-\ Det var hel
ler ikke Smaaling, der var

1750

rasede

Branden

nsderst

1

som

blov

el 611 dige

forlmrcl

lldsvaade

af

den

den

7.

brasndl. Forudeii det omlalle nye

6

Afienstjernen

Lillegade Nr. 39

hail er en af dc Iiidvaanere, som

sle af Byens mere iiavnkiindige

forsl liar lagel fat paa Genopfo-

og vclhnvende Folk, fik Rasmus

rel.scn, og al Gaardcii 1 del scne.sle lue.sle Aar, allsaa i 1752, liar
slaael ficrdig. Del var cn sa-r-

Kirkeiis Gulv. og en slor graa

delcs sinuk Bygning, som eflcr
Tidens Skik var forsynel

Svnlegang

ind

mod

med

nrdcs fra Kirkoii ved Reslaurc-

drs og fortes ml lil Kirkegaarden

grl i Relsprolok.'Herne. Del maa
mrrinrsl varc en Aiibrfaling for

ved Aaslrupvcj. bvor den —
markiligt nok -- puUedcs ind i
Digit mod Osl som Fyld. Da

Relslraller. Panl-

ilellc i Sommcieii 1938 regulcre-

sallelser ellcr deslige. Kiikclle
(iange fliides ban dog naevnl,

des. kom Slencn from. Paa dens

liar

liafL

hail i 1715 modle i

Rtlleii og i sin Egcnskab af
Ilaviirfogcd begccrcdc forclagcL
Syn over Havnen, som ved cn

flct liar JO n-ok vieret doni
lar ledel Iklcn ovci- lil del
hceiigte Forlius.

og
snm

U'lil-

til 2,872 Rdl.

Drr var deiigang iiigen Brandassurance, men Ivongeii bcvilgede en BraiidhjLclp lit de ned-

Paa Loflcriie IuivcIb Mai, 3S0
Icli. Rug, <,00 rdr. Mall, 24 Tdi- braiiidLu Ejendommes Opforels
Boglivcdegryii foriideii Bv" Hen var paa ialt 3003 Rdl. ^.it
Havre og ,<Erle:r. Af Kobmaiuls- adlK'lale i Lobcl af 3 Aar oU
varor son. Sail, lliunle, Ham,,

at tagrs af del Belob, .som Byen

Ija^re. Allan, Slid, Tor.sk, Kom- skulde svnrc Koiigen i Koiimen og Specerier (d. v. s Krvd •siimlioiisafgifl. Men hvad forslog
dcrier o.I.) var dcr for ca •100 detle Belob lil Afhjtelpning af
Hell. I Kselderen fandles Aimti en saadan Kannpebrands Folger!
Hvornaar R.asmiis Man fik sin
baade fransk og dansk Brajiide
,
ard genopfork ses ikke, da ban
vin, gammcll 0], Tobak m m
Vserdiuii deraf var 320 Rdl
Haven \ar der Bikubcr for 80I
Rdl. Dcrlil liom saa Tommer 01£
Indho, saalcdes al Mans Brand

desvaerre ikke — saaledtis som

Here af dc andrc — bar forsynel
den med en Porlslolpe medAarslal og Navnelr^k. Men man gaar
'^isl ikke fejl ved ai antage, al

ene Halvdcl er liidskiiflen gan
skc ar.s!i:ll ,cl Tegii pan. al mange
Tusinde Triii i Tidens Lob cr

gaacl b.en derovcr.

Den

anden

vet ..ganskc riuiiercL'\ I ot slorL

Malvdel ladcr sig lasc, cm end
mod B-svar. Den bar liggct un
der cn nf Slnlcrakkernc og bar

trykl Vaerk, Giessings ..Danske

allsaa varel skarmel mod Slid.

ovcrmaadc stark Slorm var blc-

skade Suinnia Sumnianuin belol)

mus Mails Sten bori. Den klovc-

Om Rasmus Mau scs ikke me-

r. Eks. da

SUieliiis var tier 2 langu

de uiulcrjordiskc Beg avcLser og
med dcm Overlig^erslciicno fjcrringen i 1865. forlos ogsna Ra.s-

ken

iiduh ygningar, tekkeL mcd SLraaUig,

SaiulsU n dakkede bans Grav. Da

(iaardcn.

linm. i(h I ban allsaa ikke liver-

bvalegangen var fjernet.

under

Dnine cr s nerc* nedrevel llge-

soin Sidehvgningcn mod Vest.

Gammelt Billede af Aftensljernen set fra Gaarcisiden, efter at

Mail sit sidsle Ilvilesled

.lubrllarere" Bind 3, onilalcs ban

Rasinas Mans Enkc var en dyg-

som .,deii for sin Forslaiid
o g (1 II d s f r y g I n a v ii k u nd i g e K 0 b 111 a n d i G r e n a a,

lig og myndig Kone. Hun forte i
nogle Aar ForrcUuiigen vidcre i
samme Spor, men afstod i 1770
liaade dcniic og Gaardeii lil den

Rasmus

So reuse ii

Mau".

Aarsageii lil, al ban iiaviics dcri.
er, al liaiis Daltcr var gift med

addsle Son,

Kobinand Peeler Nielsen af Slag-

SGren Rasniussen Mau.

ten Bang. Og da tier i dciinc
Slagi var mange Prasler, cr
Slaglen som Ilclbcd omlalt i

Kob:suinmeii ansalles lil 1003
Rdl.

Deraf skulde Soren

Mau

selv i Arvcpart have en Trcdjedel, allsaa 333V3 Rdl., bans Bro-

iiavntc Bog.
Faa Aar efter Gaardcns Gen-

opforelsc dode Rasmus Man.
Han bfgravcdcs 0. Marls 1755.
Og da den sidsLe Rate af Koiigens Brandbjalp udbelalles, var

der Sevcriii den anden Tredjepart, mcns de to Saslre Anne og
Ki.sline, der var gift heiiholds-

Rasmussrii

vis med Kobmaiid Peder Ni Isen
Bang og Kobmand Rasmus Schifler, skuldo dele Resleii, alt efter

Mail, der paa Mbdercns Vcgnc

den gamle Arvcregel, at en Bro-

modle og kviUerede derfor.

derlod var dobbclt saa stor som

del Soniieii,

So:eii

Som del var Skik med de fle-

cn Soslcrlod.

>
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TviyI om. al lum var en af Evens
mcsl aiiscle Mamd. llans Xavii

nacvncs mange Gauge i Spidseii.
naar d r sammenkaldcs 111 Bor-

gerforsamlingcn o. I. Man crhvervcdc i Tidens Lob adskillig'e

le Simon Enslevs Gaard med on

nedsbcskrivclsc's en

slor lillig'^inde Kornlofl iid 111
Lillegade. Scneiv kcble ban el

vel Kogcbog, cn Lacgebog, en Del
Boger om HandcL Konsumlion,

Mas paa Xorregnde ..Xorden far
RaadsUicn" med derlil lig^cnde
slor Tofl kaldet Jcppcl.oflen. som
gik Inngs Moftensgade over Hnlv-

Toldvicscii o. s, v..

vejen

sleriic i .Mmindclighed omkrin.2

nod lil

Xylorv. Desaden

en ,.Sol;oe • ved Slranden og langl;
20 Tdr. .Sa?delnnd paa

over

Grenaa Marker.
Soren Ma.i dodc

^
Grund gik oprinclelig

Her var senere
co« 'c
1? Lunds
ogsaa
ejede Altenstjernen.
Fru Bine
Boglade.
Allerede 2 Aar cfter liavde Soen Mail udbcdaU sine Soskiiule saa loruden .,AfleiistjernciP" liljigc har omraiicL baadc Farve
allsaa c.ule-

Gaarden af Mode- liandier Udscns Gaard og Il.jor
un. Ilim mcddcler
i delle.
iKcjondomnKn. Del oplyscs" lilSalgel gadder hendcs forheiAii- I'Sa, al dcnne ve.sUigo Del var eii

indiiegiiel Have og tommerpk»t's.
herende og ibocde „store Gaard som
laa paa Hjornel af Gydeii.
I 2 Ltager Bygnmg med Ilauac-

Madam Man flytlede selv over
plads, behggcnde imellem Peder
I alchs Hus paa ostre eg Svo |d en andeii Gaard. som Ivmi
iig-dedcs ejedc. Den laa ligc over
gcren Michel Maus
or paa kiilcgades iiordligc Side

(..1.11 <1 riiuvEerende Kobmaiid Oft kaldU's ..Simon Enslefs Gaard"
'
. orgaards) Ian paa den mod.saLle <^flcr en lidligeic Eje.r. Der '
blcv

Side af Stnedet, som dcngan^

Hin iioendc id sin Ood.

KaldUs Ilagensgyde. scs del alLsaa, al Kobmands.rnardeiis Grund

hegravedes 11. Juni 1773.

'i^ngaiig liar slrakl sig hell m
mivieruidc Mellcinslnede o-j all-

la,

Marls

1780. liiislriieii 3. Scplcmber 1726.

Urmager Valeur) Gaarden i T^-'n
var Tommerplads (senere
enga/g
tilh^t toge tr In tT'"

Hun

^ ^oren Rasmusscn Man, dcr

Kirs I en Rasmii sde
^.i' e Iraditioncr.
^pliifter,
fortsatle
Dcr
er ingen

baandskre-

ialt 50—60

Slykkcr. Xnar man ser hen lil.
al i Kcrdtgn Borups Dodsbo- kiin

anfores 15 Boger og vcd Precved 100. saa nina del anscs for al

have \Tcret cii mcget velforsynet
Roghylde. som fandles i del
Mau'ske Fljeni.

Da /Egleskabel var barnlost. gik

Ben sjore Gaard, hvorom her ta
les, solgtes ved .Vaktionen 8. Fe-

rlercs eflcrladic Ejendom og Vcl-

braar 1797 til

slaiid over paa fjcrnere SUegl-

'

ning'cs lieender, dels til Maus SosLcrbsrn,

dels

lil

Iluslriicns

Brodre og Soslrc, .som alle var
udenbys.
Al der i Soren

Maus Iljem

ogsaa har vrerel andre Inleresser end FoiTOlninger o.ft Pengc.
scs bl. a. af, al der vcd Dodsboregislrerinacn anfores ikke faa
Boger. Del var nogcL, som i de
Tider Ikkc forckom ret lit uden

Hans Broge,
Skipper og Kobmand her i Even,
siom sjede og beboede en slor
Gaard paa G:dens modsatte Side
liga skraas over For (den senere

L'andske Eoghandel

Nabogaar-

den mod 0st, r.Livaerende Smede-

mester L. Laursen}. Undsrligl nok:

nclop lios Ib'eeslcr og Degnc. Af
religinse. Boger knn nrcvnes den
kendie Jesper Brocbmanns IIus-

Gaarden var assureret Por 2260
Rdl., var viarderel lil lono Rdl..
men soIgFes ved .Viuktionen "or den

Pnslil, .som laksereiles lil 1 Rdl.

meget lille Sum aP 750 Rdl. Deri

og var den dyrcslc af alle Bogerne. Af andre religiose Boger
I'm hin Tid var dcr bl. a. „B1-

var

Ordsprog-^ ,,Samlaler 1 de dodes
Rigo niellcm Grcvcn af Schwcrin

Dod Genbogaarden. den fornecvn-

rremme.sl ilk ban vcd Modercns

Gammelt Billede af Mellemstraidp AF»onor
helt til Hiornet i hnirp

..Somandeiis Sjsele-Raad'S ,.Gudelig SporgsmaaLsbog's Af andre
Boger kan anfores: ,,Per Syvs
og Grevcn af Baliioni", ..Admiral
Xi.ds Jiicls Liv og Levned",
..llerlugcn af Liixcmburgs Pagt
mod Salan". „Adnurnl Bergs Lcv-

lyjcndommc i Grenaa. Forsl og

5

9

belske Kicrnor". ,,Ef Ord lil Synderciv. ..Den

bedendc

Kia?de".

var endda indbePaltet Korselsret-

len over Genbogaardens GrUndud
111 rJuv£erende Mark^dsgade, altsaa
del nuvserende Sirade ved „gamle

i

10

Liliegade Nr. 39

Mejeri-'. Vi har her en Mindelse
ira 1770, da Soren MaU fik Sko-

de paa Gaarden ai" M'oderen, der
ejede ,.Sinjon Enslevs Gaard".

Hans Broge, hvis Navn jo ar megat kendt i Grenaa, maa have rjd-

Kobakonirakten blev Underskrevet,

rekvireret til Kongens Tjeneste,
men Koberen kunde dog i Folge
Konlrakten liitrasde Gaarden straks.

Aftenstjernen

mil

Niels Kiersgaard,

jeg i nmvnte Konlrakt bar bundet
mig lil
Folgelig staar

Kammerraad LanngpaaHes- ban bavds lilgiilct sig med Pa
i Ebeltoft.

Cog i'ratog ban den udsirakte

Giunds vestlige Tredjedel. Dsn be-

stor Hingelbergs Enke ira Losning,

Gaarden nu att:r til Kammerraad

som elter Mandans D0d var flyl-

Laniigs Disposition, dog at denrJavctrendc Bstoer,

tel beriii sammen med sine Piga-

P.

Ga:rden indtil 1. Kovbr. iSlB"Nnvnte Eeboer var Niels Kiers-

ga"rds Aj-carige Son, som Aaret

g^^nds Kebmandsgaard.

V: beiindsr os i Si'atningsn af Grenaa i Slotningen ai Krigs-

Kobmand

Kiersgaard, bar Ret lil at bebo

Kon var maget velhivendeholdt ban og indrsttade sig paa born.
Nieis Kiersgaard og en Broder Jens
HJernet ai Mellsmstr^de en Temvar ai aorhusiansk Kdbmerplads ior sin lige ,over for Mg- Kiersgaard
mandsslaegt og indvandret til

den Perxde, da Hans Broge ejede
Gaerden^ paa Engl^nderkrigens
Tid. Grenaa havde i ^dskiHigs Aar

Rdl. N. V. (Navne Vaerdi;:

noncere paa Opl'yldelsen af de
F.irpligtelser og Prees'ationer, som

boede paa Torvet i en Gaard,som

sel og Kobmand Palle Munch

Rigsbanksediernes tiltagende Forbedring ej kan anslaas hojere end
igen modtager samme imod at re-

lejet Gaarden her. Han solgte dsn
seners i 1810 til

uaglet Gaarden ved den lige i'orket er i — og med Hensyn til

'20(10

Den nys Ejer

11

i~r var blevet gift med sin

aarene. Uden at jeg her kan gaa

Aftensijernen. Den npiiiulelige Indgangs-

i Enkeltbeder dermed, kan jegsige

dor 1 Bygningcns \'estlige Ende.

19-

a.r.'ge Sfedsoster, Jir. Anne Margrethe Hingelberg.
Hvcrdan det saa er gaaet til, at

saa meget om dem, at de aaben-

Gaarden her, som altsaa var kobl

en stor Indkvartering. Hsr varbaa-

f:?rt bar vmrel ai bine Tiders ,.Gol-

staar ior Niels Kiersgaards Reg-

de et seansk Fodiolks- og Rytt-ri-

laschmaend", som bar s0gt at gors

Regiment, en Eel jydsk Iniant"eri

Forretning tunder de forvirreds

lige eiter 1813, .,det forbandede
Fengeaar", da Krjsen satte ind.var
selvi"0lgelig kobt alt for dyrt, og
K0b3t maaUe g.ia tilbage. I det
Foriig. LOm Perierne oprettede derom, siaai bl. a.: .^Da det iormedelst
Pengencs Forbidrlng og Prisernes

Kiersgaard til'.'Grende Gaard, Lillegade, Brandr. Nr. 86- H0]stbyden-

'-g til Tider ikks mindre end' 800 Krigsforhold. Bl. a. oprettede Niels
Mand ved Kanonbaadsilotillen v-d Kiersgaard sammen med 2 andre

Ma?nd en ,,Vaevei"abrik'" oden
Don store Gaard her var iVaKri- Grenaa Gsterport- Han opbygge"^-

Grenaa Havn.

gens Begyndelse og til dans S'Jat-

en Bygning dertil, indkaldte en Taglart Bastyrer o. s. v- Forretningsn k'jnde imidlertid ikke gaa, men
maatte nedlaegges el'ter nogle Aars

ning ,reqviraret til Kongens Tpneste", saa dst har nok v^ret'.^t
broget Liv, som 1 da Aljr barren
feigi dan Maiu'ske Kgbmandsgaard. Fcrlob, Og Bygningen blev nedVed Krigens S-Iiutning solgte de revet.
Niels Kiersgaard RioUe i Grenaa
2 Ejere, Lanng og Mtunch, Gaar
var
ogsaa snabt udspillet. Hannaevden Hi Kobmand Nie:s Kiersgaard.
i 1818 som Forpagter al
Den var endr.M 20. April 1811, da
. K'ongsgaard" ved Silkeborg.

derai' fu'g'c belydelige Nedssettelse paa i'aste Ejendomme fra min,
Niels Kisrsgaards, Side er umuUgt
at oplylds de Forpligtelser, jeg ved
Kobekon'.rakven bar paadragetmig,
saa indvilger jeg i, at Hr. Kammer
raad Lanng, som S^elger at den
omhandlede Gaard, hvis Vserdi —
efter den Stand den for 0jeblik-

Gaarden

ibktisk

en

Reekke

Aar

ning, skal jeg ikke kunne aigore.
Men iaktisk er det, at 1 1827 af-

l.oldtes paa Grenaa Raadh'us for 3.
Gang .Vuktion ior efter Udlaegog
Foriig at tortsselge den Kobmd. N.

de blev

Hermann Leopold
Reininghaus
her i Grenaa med et Bind paa 500

Rdl. Sedler, iivilket Eud ai' Ud-

lisgsbaverne, Kmrd. Lanng og Pal
le Miunch „strax blev approberet",

12
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■iagtat Geiarden ved dan liga iorinden ar. ialdte Taks5t)on var assurerat og ansat til m Rdl. Solv.

Det kan jo Ikka lajie, at Kmrd.

Lanng og Pallc Monc-h maa have
vffiret meget opsat paa at komme
ai med den srrJjkke Bindingsv^rksgaard.

Keberen var vistnok oprindelig

Kabmand i Lybsk, chzTcom Kirkebogen ved Datteren Wilkelmines
Bryllop oplyser, at bun er Tadt i
nsevnte By. Reiningiaus var i en

13

boede hjemme. En ai dem, CharFr. Hover, Ejer a! FredeHksdals
I'Otte, asgtede senere cand. jur. JobMolle. Da Reiningheius ikke ses at

have tagel Borgerskab i Grenaa,
ma?, det vel betyde, at ban ikke

bar drevet Forretning som Kobmand. Han dede Febr. 1831. Gaar-

den jjolgtes til HandelsbJuset Ree
& Co., som 1836 uk Skode paa
Gaarden. Naevnte Handels'.us maatt2 i 30erne overtage en Maengde

nat'urjlgvis i HoP^riode hiovadrig. I Sjpfcmbjr 1813 Grenaeiejendomme;
vedsagen som iury;d;stgjort Pante-

k0bl3 Ian cr Prcprielffir J^ns Jpr-

gensen, am vav Ejar ar Katvolm

bavere. De ejede Gaarden i 10
Aar indtil 1S46. Formodentlig bar
den Hortsat Vcerefudlejet til Privat-

-t voccandi til Aa]s0. Ho-.d oe

b'alig. Men 11816 sselges den ti!K0b-

-le delta Gods med Hovedgaard'
B^nderjorder. Has patron at.us

mandene N. L. Kock og H. Lange og blev saa endelig engang

"2^. namt kiande forodse om It

igen Kobmandsgaard. EHer faa
Aars ForJob kobte Kock sin Med^jer lud. Lange rivttede til Aarh'us,

bvor ban paa Gtuldsmedeg^de drev
storre

ba-us benvtt» sig
sig "^1"'
ci L'ovens Tiiin
dalss til imedans jeg endnu l,ar
Midler til at rede Por mig

'

Kobmandsiorretning.

Hans Son at 2. t^gteskab var den
iremragende /Egyptojog,

Ovar-

bibliotekar ved det kg]. Bibjiotak
H- 0. Lange.

Den anden ai Kompagnonerne

^pvs»f
js.r, ataf'f"
Reinmghaus med Fa-

2'^ .l^tede fra Ratholm til
Grenaa 8. Novbp. igig,

Niels Laurltz Kock,

S'om altsaa rJa var Eneeier, V3r

J0dt i Aarl.ius S. Novbr. 1820, Son
en Skipp-er og havde laert Han-

Mlusmann.
2Mane
al .AarSophia
og Reininghaius
seIv var49 '^'Sien i sin Fodeby. Han giTteds sig

Aar.Dabavdeadski|,igeD0,re,J'

7"

ved den Tid, da ban

''>tte<Ie til Grenaa — med .len-

Eni Konsulinde Kock.

Konsu! N. L. Koch, Aftenstjernens Ejer
1846-81.

sine Cathrine Blorh, der ogsaa var
Tra Aarhius.

en Ejendom paa Storegade, nemlig dan lige over Por liggende

Kock var en Tremragende Mand

Gaard, som iiu ejes a" Skorstens-

med mange personlige Portrin og
med stor Handelsdygtighed. Straks

des store Fedestalde Por Stinde, dar

efter Kobet af Gaarden og imens

opPadedes

ban og Lange endnu var i Kompagni, slog do s;g paa Braendevins-

blev tilovers fra Brsenderiet.

brsenderi

i

stor

Stil.

Branderiet

indrettedes i Eegbygningen til den
vesllige Del ar Gaarden (den Ejendom, som nu liihorer Farvehand-

ler Udsen;. Ce kobte den bagved,
ud til Storegade liggende Fjsndom
og indrettede der en Butik, hvorfra navnlig siolgtes Breendevin. Det
er den Biutik, s'om langt senere til-

iej^er Sorensen. 1 denne indrettc>
med

den Mask,

som

FoPaden Handel en gros & en
d e t a il gjorde Kock store Forretninger med Kod. Ligesom ilere andre ar Byens Folk, navnlig J. A.
Jorgensen, kaldat „G1. Jorgensen",
opkobte Kock om ETtaraaret Bondernes

Krcajunr.

Landmandane

havde ikke Vinterioder nok tilBe-

sastningerne, og der var ikke no-

gen videre UdTorsel af Kvaeg i le-

horte ardode Kobmand J. S^ren-

vende Tilstand. Bonderne kommed

sen. Og endelig kobte Kock endn'u

Kodet ai' de slagtede Kreaturer, el-

►
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riksan ved Havnen cn Jjgt „Hai-

ior By en og andr.e komm'anale Ar-

b2i\

lejder. Og da Embsdet som kgl.
-Vejer og Maajer i 1S71 blev ledigl,

<og

al'

Havnek'ommissionen

i:j:da Ian f,aa ArvcTa^sta et S'tykk? Jord vcd Gretiaa Havn, hvor-

lesUikksdes Keck d:rlil. Handodc

Iiai l:an cpi'zrtc cl st.art 2 Etagea

2. April 1881. Hans Hustra over-

Pakl.'js.

levede bam i menge .Var ogboede

La Spare-, Laane- og Disko n to i n s t i t'u 11 e t opret'ed.es i

1 '.as cn Son i Kobenbavn (dod 5.
Febr. 1£01 . Begge /Egtel'^ller ligger begravet - paa Grenaa Kirkega&rd.

18r)6 paa Pr.^k'urator Lnjnoes InLi >

liv, var Kock en ai do ivrigste til
at egt'icre lor Foretagendst, og hen
V-dd.nklcr ca Begs'ndBlsen

Let 31- i:^vct over al Fvivl,,

Der var i .4igteskabet 2 Dotre
og 3 Sonner. En ai" disse var L. F
Hercules HoecK, Christi.insiuinde, som forst

og mdtil sin Dod.

forpngtecie, senere
at

Kofk var en sccrdelcs dyg.igManci.
Hans M:db:rgore Lk d.i ogsaa IjjrKoi;sii! h'ocit og Trite.

1S62--S2

cjecie ba.-ide

Brainderiet og hele deii m citcrstc Del af

Ejendommen (d. v. s. mivxTendc

iold Virksomhed tii ban biev over

kgf 0ie dertor og log hans rige
Evner iB.Lg j dct olfentliges T]:-

Han led store Tab og io n 1 van-

80 Aar. Han eiskede sin gamle
Fodeby og kom l.er j^vnlig cm

n-^ste. Han valgtes i m2 til Med

devinsbrssnderiet ludlejede ban til

Sommeren. Han skrev Tea Maane-

H. Hoeck paa Christiansminde,og
i 1862 soigte ban baad? deite og

der ior sin Dod en smok Skildrlng

skelige okonomiske Forho;d. Br<en-

ium ar Eorgarraprses^ntationen og
med hcjeste Stemmetal. Han var

■■ntfrv'""
d2 havda P''
iaaat Biermastaldan"
9jl oaaKrap-

d?n dertil horende Del ai' Ejendom-

den selvinigeiige Formand, indtil

dommen, altsaa det. som n'j tilbo-

P=n. Kddat saltadas nad, stopp.-

den nye KomnJanailov al" 31. Marts

rer Farvebandier Udsen, til Hoeck.

-s 1 Tandar og sajgtas saa tii

1R60 bestem'.e, at rrsmtidig- skolde

Nardmi^ndana, naar da kom s^i-

Byiogeden veere fodt Formand.
Liter Konbal Jahnsens Dod 11852

Samfdig Hidlejede ban Gaarden og
Forretnlngen og i'jyttede selvmed
Familie over i ,.Restaurati'0n3n", n.i
Lillegade Nr. 81 (Jobnsens Vaskerl), bvor ban lejede Forstssalslejligbeden. Senere kabte Kock ar
„FiLit-j0rg3ns2n" et a'jS paaStoregade, kajdst .,To-Etagen k Dor tilbragte ban sine sidste Aar.
Som gammelt Kommlunaibestyreisesmedlem vedblev Kock ogsaa efter at have opgivet K0bmandsibrretningen at have en Del Korsel

-.'Jda, dar tit var magat magr^ cn sad der indtij ]S76, valgt hver Gang

Last Braeddar ^og sia tog Malt
T0nd3k0d n:ed hj-m.

''lev Kock hans Eiterfoigcr som
svensk-norsk Vicekonsiaj.

Og i^or ikke at forbigaa noget kan
l-a.t adskiiiige Far;0,;.:r, til Tidar dliajes, at ban i en lang Aarraekke
op mod en Snes. Man pa.a dan '
'Og .lOerno var Brandkip-

Granaa havde i tidligara Tidar

Tid var dar kiun 4 jagtar og Ga-

leaser tiibage, saa Udiarsaien foragik mast med de norske Skib^
I ]S52 kdbta Kock at Skipper Han-

Kock, Sagierer 1 Kobenhavn. en
SLerdeles iremragende og hojagtei
Mand, der leved: aandsi'risk og i

Farveliandier Udsens).

.ogsaa tobl:; KocI( da levanda

Mda , ideras smaa Skadar mad '4

15

indtil ban atjostes af Starck.

er en SelvTolge, at for ten

nd. der som Kons-al Kock sad
Bedrirt. kom Penge

^nsen I 1857 som et voldsomt Slag

ai Hjennnet, som jeg gengiver her,
da den tegner et godt BliUde ai'
Personer og Forliold ira en svunden Tid. Sagiorer Kock skriver
saaledes: ,,Min Fader, KonerulNleis
Lauritz Kock. er Todt i Aarr.ius d.

8. Novbr. 1820, og min Moder. Jsnsine Catbrine Bloch, sammesteds 3.
.hani 1822. Fader larte Kobmands-

handelen i .\arlvus og Ibrblev d.er,
indtil ban nedsatie sig som Kobmand i /Gren'aa i den kendte gam
le

Gaard.

Min Far er Fodt i et morsiomt lille

Kljs i -Vagaden i Aarbius a? Skipperiolk, Lars og Inger Kok. Hiuset
ligger der vistnok endmu. .Vile Dore

Afteiistjernen
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Mile hvide
An,.-„.rbillede
,,f Af,e.,sli=rnb„.
He en V del etstore,
SK.g, son,
sidder pan
Trappestenen, er den SO-aa,ige Sngterer L. P. Koch,
Kebenhavn,

Familiebilledc. Siddendc ses Frii Kock, bagved de 3

Born, livoraf den midterstc er den senere saa Uendte
Sagforcr

den'vatrbemakde
mindre gode Vers
at jeg har mm poetiske Aap^
Moders Fadsr var P.,.i^ *

tdsidst intet ejede
cj

Formand vov Byraa-

paa -et Kontor, ,og hend-s "pofl'f

'dgetmegetvirk-

dre Opnaaede en haj \idlr

Fader-oparbeideda'i'rr
enMin
meget
stor Rf^rT. t •
nialvarer Wart? '
og Smnr log havde' dertirBr'rT"
vinsbraenderi log Fedestaldn
drev logsaa en stor Hanrf^f'u
paa Niorge og Kefaenh

Medlem daraf. Han var

'■ bastod
Omegnenaf
Grenaa, dsr nsermest
t''- ^eplantet. saaskonne Plantage. Han sorgede
'^gsaaa tor, at Havnen blev laddy-

egne Sma'aswl.lltrtnrT' f"""
den store Krise her i La d,^

SOerne mistede hele sin For^y '

17

i^orbedret. Han oprettede

^™ntioinsti'jut 'og var dets ladmaerke-

Som Kobmand af den gamle h "
^'oder var ham en tortraeffelig
derlige Skole enskede Fader athT
^ Hjemmet log stvrede det
at be- Store H-us
iog feomenes Opdragel-

se ined stor Dygtighed og Myndighed. Jeg mindes endna "ira de Tider, at Bonderne kom korends til
Markeder (og Torvedage og holdt

lude paa den til Gaardsn horende
store Toft, som den kaldtss. Kanerne Itoni ind til M'oder og blev
bsvaerlet med KalFe, Kager ogsode

Snapse, medens Msendens i Bia-

L. F. Kock.

og Dead, hvilket altid var ham en
Glsede. Hans, i de Tidsr sjaldne,

SprogWundskaber var ham i disse
Forbold til stor Nytte. Ja, det var
et slort og virksomt Liv, som r0rte sigj i den gamle Kobmandsgaard
med de mange Folk, der var knyttet dertil . . ■

Kobenhavn, 17. Jantuar 1928.

tikstokaterne blev luadt Mjod ogCi-

garer — vistnok ikke ,,Hirsclispr'unger" — som rjgeligt blev sovset indi i Tgelle ira den paaDisken
stadigt braendende Tfellepraas.
Byens Folk fandt ofte Vej til Fa
der tor at faa Breve tydat fra Barnene lude i Verden, og ban maat-

L. F. Kock".

Den gamle Sagibrers Brev er
stserkt praget a\ hans sonligeKasr-

te ogsaa oite besvare dem. og i

lighed til Hjemmet og Faderen. Alligevel aiViger det ikke meget fra den mere objektive Skildring, som jeg Ibnud har givet. og
som ludei'ukkende er bygget paa an-

det hele staa Polk bi med Raad

dre Kilder.
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siom han vistmok lod indssette, an-

vaeret, da P. Sorensen kobte Gaar

bragte han sit Skilt, hvorpaa overst
oppe var anbragt en Torgyldt Stjerne paa blaa Baggnund. DeraT fik
Bevartningen og ssn.ere heleOaar-

den.

den Navnet „Aftenstj'ernen",

&

hvilket Navn den endn'u er kendt

..P. :Tr,impenbcrg

Sora Porlijn/omtalt udl^jsda Kon-

Edl Kook i 60ern3 Kabmandsgaar-

den Eiatikken laa dengang tengst

ners til rorskelii^e Fornetninger.

ikke til noget med K0bet.

ten, vedligahioldtas ikke godt, saa

finli VVingc,

ledes at dsns Sk0nhed ikka kom
til sin Ret saaledes som den an-

™od Vest, saaledes som don oapaa i Kocks Tid havde ligget, alt- Forrelningen blev mindre og minsaa hvior Sagiarer Press saner- dre. Og da Trampenberg i 1872
hobte Kobmandsgaarden lidt l^n-

havde K'ontor. Mod 0st hen mod
gere mod Vest i Lillegade (mnv.
Porlen var Privatlejlighed.
En ar Lejerne, vistmok den fnr- Kobmand Nsrgaard; horte aT sig
m
Han men
var
mdkaldt
under Krigsn i 1864
kom uskadt tilbage hertil. Basse

var staerkt reiigias ^3,^^

dan

Sevasrdighed i Byen,

K0b-

mand Skovs Gaard paa Sonder-

gade. Der var. siom tidjigere nsevnt,
„Svale" ind mod Gaarden, saale
des som det an^ertes vad Skodet
ePtar Madam Maus Ai'iktion. Den
var der endr.fu indtil 70erne, men

blev da taget ned. Muiigvis bar det

vel dens hele Stil som dens Historet dsn. Men desvserre

Tid moderniseret, bl. a. med Ta^render, Por at opfylde Politivedtapgtens Krav. Men Bygningen er
jo desvasrre ikke nem at holde i

saa god Stand, som dsns historiske
Va}rdi kundc bsrettlge den til.

mandsgaard var iorbi.

Efter Kons'ul Kocks Dod solgtes
Gaardsn i 1882 til Peder S0-

som Direktnr Por Folk-ebanken i

straks ludlejede den ostiige LejUg-

Kolding.

nv.d i Forhiaset til Jens Simon Jen
sen. der her oprettede et G^stgi-

v,^ri. Over Indgangsdoren mod 0st,

blev det

Dsn nye Ejsr, Mekaniker L,
Pouls-en, tod alls Bagbygningerne nedrive og in'drettede der Vserksted og Bilgarager. Porhusstpudsedes op og er 1 den allerseneste.

seiv Forretningen her op, og Gaardens store Tradilioner som Kob-

fV
<33 Vilb. Beckomsamlede en stor Tilhnrerkreds
sin ^ 5ns en, dor var Malhandlar
Prad,kes;ol. Og Eusse knrte sam- '■^g som en Aarrtekke var Ejer ai"
men med Starck, Skjerbmks og an- Bavnhoj Molle. 10 Aar eiter blev
are Grenaaramilier om Sandagen der gjort Udleeg i den, og Fogedt. 0rium eller Ginnenap Kirke Por ^'■^tten soigie den i 1892 lil Anton
at hare Beck. Busse dode s-nere ^'sdergaard Nielsen, der
Bi:iss3 overdrog i 1.S67 Forratnin.

til Mftiseumsbygning Ibr Djurslands
Museum, en Benyttelse, hvortilsaarie udmeerket vilds have kvaliUce-

Frii Trampenberg.

gen lil A. F. Buhl, en Prtesteson
Ira Karlbv. Sencre var P. Tram
penberg en lille Ticl Lejer. Men

I 1922 stilledes Gaarden atter til

Salg. Der var dengang mange, siom
0nskede, at den skiulde erhverves

under. Lejemaalet l0d oprindelig
paa 10 Aar, men varede adskilligt
isengere. Lokalerne 'udlajedes seGaarden, der nu er rredat af Sta-

iKobniniul
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Konsul Kocks Gravsted paa Grenaa Kirhegaard.

Grenaa og Omegn
under Krigen 1864
En lille Oversigt i 75-Aaret
derefter

Carl Svenstrup

grenaa

Grenaa FolKetidendes Bogtrykkeri
1940
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INDLEDNING
.

Dsn 15. N'OV'emb'sr dsdia Kong
Frederik d. VII ret pluds^aligt paa
Lyksbiorg Slot. Dot var et Dodsfald, siom [ndtraf paa et saa kPitisk

TidspiuTikt, at ma'agie for AlvormaHfe, at Kcngen hiemmieligt var blevct
myrdet. To Dage for havde det
dafisk-s'jesvigsk- Rigsraad Med';ag^t
en Fffilhsftorfatning for Danmarks

og Slesvigs f£elles

Anliggfandfer,

hvad der var i Strid imad Forsik-

ritigier, siom man tidligera havde givet ProjsisH. Da den nye Koinge.
Christian den NiicUdo, 'udraabtes til
Kcnge. nolede ban mted at ssette
sit Navn lunder danli'S Fsellesforfatning. idet ban var klar over, at

dens Folga vildo blive en Krigmed
Projsien. 18. November gav ban dog
Gfter for Polkesfemningt^ og skrev
under.

I Tysklaind fnemkaldte denlnle saakaldne ^Novemberforfatning" len
saa rasende Porbiirelsle, at Stor-

lamientarisk Vej at faa Rigsraad«t
til at irseltke Novemberforfatning^n

tilbage. Men det var for sent. Projsen V i 1 d e have Krigon, og 0st-

rig furde ikke overlade sin Rival
ene at have ^ren for d'e(i L Tysk-

land poptulaere Krig mod Danmark.
24. December 1863, altsaa sielve
Jiuleaftensdag, trsengte saksiske og
hannoVeransk'e Tropper ind 1 Holsten. Danskernie trak sig lef'.ier Sfor-

magiiertnes Raad tilbagie t,I Ejderfloden uden at gore Modstand. Det
var Danmarks gamle Graetise. Projs^en og 0strig sendte en Heer paa
60,000 Mand g^enaiiem Holsien op
mod Ejdenen.
I Begylndelsen af Febraar 1861
indtraf de noksiom kendte Krigsbegivenheder: Trsefningien ved Mys^Jnde, Dannevirkes Romning (5. Fe
braar) og Trsefningien ved Sankelmark. Dermed var Slssvig prisgiVet Fjienden.
En Del af den danske Beer trak

magtiernies og Sverigtes Repr^s'entaniier raadede Kongfen til at traekke den lilbagte. Folglen var, atMini-

sig lundibr Anforsel af Oenieral He-

st'eriief Hall traadje tilbagte Og af-

Nord hielt op til Limfjorden. Mon
Hoviedpariien af den danske Heer

losfes

af

Ministeriet M our ad,

som tilbod at fors0g'e paa ad par-

germatin Lindielicrion's mod

blev tbukket tilbage til Dybbolstlllin-
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gen, hvor dien slod runder ,G e r -

lachs Kommando. Gcnieral da
Meza, der havde Ansvaret for
Danticvirkas Ro.xning, bfev kaldt

lilbsgi3 til Kojcn'.iavn for at ga-13
Ri^gnskab derjor. 18. Aprjl stod fef-

de to aliterede Magt'er. Minjsteriet
Monrad afgjk <)g aflostes af
Bl'ahmie. Det dansko Rjgsraad
samtykkedo 11. November i Fre-

den, der sonderlcmmede Danmark,
men var den en^s^fe m'ulige- Udvej.

l-er mang: Ugers fo:-bered:nd: Kancnild Slorm^.n paa Dybbolbjerg, Christian IX loste faa Dage efter

hvor Dan8kcrn'3 (eRer en tapp3r
M'odstand maat!ie viga for Overmagiten left-er tet Tab paa ISOO dodc
og saarede log 3000 Fangier.

9. Maj kom 'en Vaabenhvila j

Indbygg^rnio i de trc afstaaede
Landsdele fra deres Troskab'Jed til
Danmark.

Efter deniie orienlcrcnde IiulIcdniiig gaar vi over lit at sc
paa

Stand ved -engdsk MffigliTig. Ved
den saakaldte Londonfer-Kobfe- Krigens Virkninger i Grenaa
nence fobeslogies en Deling af sks-

v^ig. Tysker® vilde gaa med til en

09 naermeste Omegn.

Under F-orfoIgelsen af General

Dalrngslinia fra Xandier til Aabeii- 1 e g c r in a n n - L i n d e n c r 0raa Dat mente Dansk^rne ikke, at "^ ^ Division liavde Tyskcrnc i
jiarls 1831 ikke vrerct iiide i

.

Ssa ind paa. Konaenehcen

Handers Amt. Men efler DybHols

I London oplnstes d. 2,",. jiaPi p,eton bal'l d. IS. Api-il fik deres General, Grcv Miinsler, Befaling
I de foigende Uger var der u fra Vcjle at drage Nord paa
niPd 9 Balailloner, "12 Eskadroncr
og 16 Kanoncr. Ilan skuUle
De fandt
1 HovedsagenTr^fniTigep.
Sted paa 0en
Als-

ladeSva^Sr
Dansbernns Skvts

^ Derirhavd"''^'
sto Sag som LSr'? a®'""'«
shttedjs en

30 Oktobar afsluttWes af den en'

operere selvsltendigL i iVorrejylland og fiildsLmndig nnderlEegge
&ig detlc Land. Det blev cndda
rl
^ Belraglning
af de
POldiske
Fbrheld
var en linrlig
gennem Jylland i

ci for Doren,
onskelig.
Vaabenhvilen
stod
og Tyskernc
vIL
gerne have en saa slor Del

derp^"n ^

. Wen Dervfed maalte Danmark denne
afstaa ikke aJene de tyske H-ertag- fienlmd«mn.ar Holsten og Lanenborf et
raen ogsaa det danske Slesvig til neral

Biltrde fra ca. 1831 af Grenaa By op Kirkc set fra „Schoubyes Lade'
nu Rosenbakken, Nord for Byen.

sencre saa kcncllc Prihcrrc von

kale Avis. Forst ^■ed VaabonlivR

^loltkc, den Gang Grnerallojlnaiit og Clicf for Gciioralstaben,

leom Avisen atler.

lidligere dansk Kadcl og dansk
Officer. Nerrejylland b:ev besal
belt op m Limfjorden.
H;obr o var den naturlige Gen-

Dogn. Da detle bicv afslaael,
hortforlcs nogle af Byens mcst

Irems'.aaendc M-eiid som Gidsler.

De blev dog korl Tjd cfler friglvel paa Qvcrgeneralens, den
ganile Wrangels Befaling.
Dagens for var P'rojserne an-

standsedes af

kommcl til Randers. Komnian-

^ dydaiid slaaendo

dantcn, Oberst Win t erf eld,
forbod slraks Udgivclscii af

in, som til SUibschef fik den

Randers nod den Ivivlsom-

me /Ere en Tid lang at vierc

Smde for den projsiske Regcring
for Nerrejylland. Fra Fredag d.

nemgangsby for disse lyskcTrop- 8. JuU blev „Randers Amis
per. Der var til Tidcr 1500—2000 Avis" ophojel til P'rojsernes ofI'jcndlligc Soldaler i Bycn. Den ficiellc Organ, Amlstidendc for
30. April krceveclc Fjcnderne helc Jylland, cn Vperdjghed, det
lige Ul 8. August.
24,000 Rdl., at belale indcn 2 bevarede
General Vogel von Fal-

iiiden

dropper samledos til
\t
K<>i*Ps)
von Falckeiiunder Gc-

lens Bcgyndelse d. 13. Maj iid-

,dlander& Avis". I helc 14 Dagc
maatle Borgcrne savne deres lo-

ckenstcin boedc selv cnTld
i Randers. Naar han var borte,
blev bans Gernliig varelagcl af

Prinsen af Holienlohc som hans
Stcdforlrfcdcr. Randers Borgcre

nteglede ligesom Borgcrne i Hobix) og ancire Stecler at udrede
den
krrevcdc
Brandskal.
Til
Slrnf herfor borlforles og.saa der

nogle af Borgerne sora Gidsler.
Dc forlcs til Rendsborg, hvor

'
6
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tic sad fKiigsleL i 5 Uger, hwrcfler dc bicv frigjvct. Don 21.
Maj Iioldt P'rojscrnc Auklionovcr

UdssE-Llcrlieslc, men ingeii vildc
J)yde paa dcm. En Del af de lilbledcvtcrcndc forlod Ivrcrlimod
Eoknlet under liojroslcdc J-I'iirra-

raab. Era P'rGjscrnes Side paaitod man, al Polilimcsier Elmqiiist luivde opfordrcL Folk Ul
ikke at bydc paa Ileslene. Som
lleevn blev PiolUimcstercn nrrcsteret faa Timer efler, og i bans
Sted konslUueredes Jiislilsraad
Kampmann.

I Aarlius rykkcdc d 28

April de forstc 140O Mand jnd
af dc anmcldle 3030. Det var
P?.
Vaabenarter.
K
n
Garderegimenlct
„Koiiigin ElUabetli". I do

sle Fjender rykkede ind {
Grenaa. indeholdt Flyvcb.adel en

skabel paa RaadhiiseL iiavde nydt
nogct Smorrebrod og Kaffe. ine-

Rcdaktionsartikel, hvori Befolk-

dcns Offlcererne sogle Gie-slgiverKl. 7. Mcd Undlagclse af et Par
Vogue faiicll ingcn Udskrjvniiig

iijngcii opfordredes til saa vidt
gorllgl al vise Fjenden en kold
Skublcr, inlel al give ham uden
paa Forlangcnde og al lade bam

Sled af nogct som hclsl. AIL
Iivad Soldatcrnc koble i Buljk-

nf den bilre Nodvendigbed

gaarden, korlc allc borl omlreiil

mtcrke, at del kun var Ivungel

kcrnc og paa andre Sicder, belaltes, og deres Opforscl var upnaklagclig.

det lyske Overfald.
.\ngaaende Krigsskatlen, som i

Dot var Krlgens l;llc Forspil

hei* 1 Grenaa. Bycns Qvcr.slc lun-

bodsmand, By- og Ilcrred.sfogcd.
loiitimeslor m. m. var Jiislils
raad G. Nyeborg. Paa Embeds

Vegne maatlc ban ved denneLej-

jiglied voere til Sledc paa Raad-

Mcdfor af Lov af 21. Marts 1864

Clans Gottlieb Nyeborg.

By- og Herredsfoged i Grenaa
1853-1876.

iuiset. Han var cllcrs en megel
myndig Herre og fryglet af den

I Grenaa indtraf de forste

yar naturligvis paa Torvet, iiag-

Naar man geimeinlscscr Aarg a n g e n 18 G 4 a f ..Grenaa
Avis'', ser man, at fra den Tid
og indlil 1. November er Avisens
Udgivelsc • siispcndcrct I Sledel

tyske Tropper Tirsdag den

tet der i Fbrvejen fra Polili-

iidkom omtrcnt bvcranden Dag

Kontoret gennem Byens Tmmmcslager var paabudl, at man saa
t miiligt skulde bolde slg
^B^nime, og at del navnlig var
f
at fmrdospaa
paaTorGaclerne.
Tilsledevaerendc

ct lialvl Ark, som kiin var Irykl

iiofp"
foretoges
Rekog- ganske Slad, men ved denne Eejiiosccungei- rundt
paa Djiirslaiid.
ighed var ban belt forslyrrcL af

3. Maj om Eftermiddagen.
Allei-etle om Morgeiien havde

Herredskontorol modlagcl en

Nervositet. Nogic af Byens Fblk

og

som ytergclQsc overfor den v;"ebiicdc Magt, at man tog imod barn.
Slykkct er et vterdigt Svar paa

paa den due Side, og livis Tilel
var „Grenaa Fly v ebl a d"'.
Gennem

denne

bile

Tryksag

skulde
iidredes, opfordredes
Grenaa Bys Bebbere til at indsencle Selvangivelse til Prokuralor Lunoe, der var Medlem af
Ligiiingskommissionen.
Man mserker paa Avertissemenlct derom, at Borgernc ikke
dCngang bar vreret slel saa kendt
mcd Selvaiigivelserne, som vi er
nil til Dags. Det frembccvcs, at
Ligningskommiss'.onens Medlcnimcr er pligtige til ubroJellg Tavshed om, Iivad de erfarcr. Uriglig Selvangivelse straffes med en
Bode af del lidobbellc af den

4. Maj: ,,Vi love 1 denne Tid

besvegne Indkomstskals Bclob.
bet frcmbseves. al skonl man
nok bar Lov at opgive sin Indtacgt i cn samlet Sum, saa er det
dog klogest at specificere den —
navnlig bvls der er smrlige Forbold til Stede, som kaii bevirke
Nedsajtlelsc. Som saadant gaelder,

som 1 en UdiOrken. idet vi siden

at bvem der bar vseret indkaldt

havde besat fiyens Udgange samt Maaneder for, nemlig 21. Fc-

Tirsdag i ftorrige Uge ingCn Pbst

til Militserljenesie i

"en nndcrsogles de kongebae vnr^i-

maaske iiok
skadefra ved at se den

Og saadan skele det adskillige
Gauge, selv om Udebiivclsen af

ssetielse".

Byfoged i

Post ikke altid var slet saa lang-

Slyrke Tyskere ind

varig. Samme Dag som de for-

Det var dels Gardere af de for-

Ubeseddel-^ daleret Tirstrup" d

tfi
V ' havde meddelles,
al en vet bar forlalL mig, at da Nycfdeling
passeret Tirstrup:
Kro paa Vej til Grenaa. Det var l^arg skiilde kaldo paa Arrcslfor-

Man/^af'd"? ^Meling paa 30^0

^aieien, raaBle ban genlagne
ange ud af Raadhnsvindiucrne:

ment 5,Konjgj[n
KGarderegi- j,bvendsen, Svendsen, kom berAug'usla'
under Anfersel af P^-mft., Fr;- P , lulen 1 sin Dislraklion at
lerre v. Putlitz. Efter al de
uske at denne var dod flcrc

alsendt en Pa!ix)-iiiie til Hav

Piipr

Kn hp

5

siden"."''

.Svendsen

lioltUes Bebloei'iie iniderrellet om,

Iivad der sketc i Byen og — for
.saa vidt man var lieldig — og-

saa i del ovrige Land. Men det
var tit smaat nok dermcd. Rcdaktorcn, der bed Lemmicb, skrlver saalede.s i FlyvcWladct for

have bavt '. Det var hele 8 Dage.

mindst 8
Uger, „erboIder en Billig Ned-

7. Maj rykkede alter en UUe
1 Grenaa.

@reitaa
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fjendthge Tropper rykkede ind i Qrenaa! % S^afr'elte

have Kvarler i sclvc Bycn og
Reslcn

Vaabenstilstanden d. 9. Maj.
Koiifcrciiccn

i

Londan

fordeles

i

dc

luernicsle

Landsbyer. I del licle. liidkvarle-

rcdcs der i Fgncn mcllcni Giciiaa
og Kbellon 2(;0J Mand. De Inddl

Skydcovelscr paa IIcsscl Mark
og Hede. I den P'criode maalle
Skibe

Saa kom

vare 111 25. Juiii. I den Tid forSrtbf. .11

e af „Grenaa Flyveblad" f or 4 Mai 18fi4 h

Facsimile af

sejliiigcn liavdc
Passagcrcr.

Vcd

«' b' Uror

2p.ii JBal.

Dainijcrcii jjYdnii^' under Forbi-

beslemlcs del, al deniic skiilde

,
f«bf SbtrrtruD R;J.'

'etniBmmfner,

® J^''"''''0'''»blieffmfnl i

Irit

«l. 21/4 CFiurmiPMa:

Den ganile Slcolebygning ved Torvet, nedrevct i 1879.

knn

lobe

ind

i

Grenaa

Havn om Dagen, og Ladningcrne
blev noje nndersogl for at paase,
at Ijencsledygligt Mandskab og
Krjgsmidler ikkc fortes Bort herfra. Man liavcle venlet, at de

jdiglede Projscrne og 0slrigenie

fjcndllige Tropper skulde have

sig Ul ikkc

viercl

at inddrivc nogen

Krigsskal og al b'clalc all, livad
dcres Trnpper rckvlrcrcde. Der
maatlc ikkc loigges Ilindringcr i
Vejcn for Ilaiidel og SamfLcrdsel
og for Adminislralianeiis regel-

ma'ssigc Gang.
Slraks i Bcgyndclscn af Perioden, iicmllg 14. Maj ryk
kede 7 00 P r o j s c r c ind ]
Grenaa.

Deraf

skulde

de

210

lier

under

hclc

Vaab'en-

hvilcn. Stor var derfor Fbrbav-

sclsen, da Projserne alleredc 8

Difge cfter, nenilig d. 21. Maj
ticlligt om Morgenen, dreg Barb
Afrejscn forcgik i oscndc Rcgnvcjr, men under fuld Miisik af
• hclc Regimentsmusikken, som
Bested af ca.

15 Mand.

Musikkcn havdc navnljg optagct Grcnaaenserncs Opmserk-

1
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S'omlied i den Tid, Tyskcriic var
her. Thi liver Aflcii liavde den

givcl Konccrt — skiftcvis pan
Torvel og i Bycns I lanlage ^'cd
VeslerporL

Do IjiorUlragcndc Fjeiulcr ' fik
ilel Skudsinaal, al de s ini IIcl-

hcd liavde opl'orl sig godt „l£iikcl'.e Udskcjclscr iiavde dci' vicrcl, men dc var som oflcsL blc-

vel slralfel". Ayiscii -- d.v. s.
l-lyvcbladel — sluUcr mod al

adlale, al del er al haaba, ,.al vi
nil bliver fri for den Slags Indkvarlcringer, saa licnge Vaabcii-

livilcn varer\ Dc bortdragcndc
rioppcr indkvartercdcs i F^ncn
oinkring Gl. Eslriip.

IlaabeL oin, al vi mi var frj

lor Indkvarlcringcr, slog jkke til
ri"oi
cfler. nemlig
U.sabelli-Giirdcn under An^orsel

ai I-Iaiiplmann v. Reinliardl pid

assislercde.
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Der lioldles Talcr.

passeiuic lil Gjeblikkcls Alvor.
Og hole Feslcn, der varcde lil
den ly.se Moi-gcn, bar Pneg af
don F'rimodighcd, livornied Indl yggcrne saa Fremtidcn i Alodc.

I Fblellofl, livor der ligeledes var Forbad mod Fingniiig,

liayclc man irodsel Forbiuiel og
hcjsl^ Danncbi-og. Ved MiddngsUd brlalede Projserne del fjer-

BacIsc. Del var allerede dengang

-.1 nalional Fcstdag, ja. var^d^

i

il

ncl, men forgievcs, hvorel'lci' dc

nil

selv muatlc paalagc sig Ulc lighedcn. FlagcL brliandledes do"
nicd skyldig /Frbadiglicd. o" all
forlob roligl,
projsiske Gardislcr

blev

liSgeiulc her Lil Vaabeiihviiens
Sluining og drog af Sled siraks
dcrcfler. Da Konfcrcnecn i Lon
don cndle rcsullallosl, var man
ker i Grenaa som niiidt 1 Daiinuirk kiar over, al Krigens FdrL-

1 Byen og forBlev her forclwlilg ^.'OUelse vjlde kommc. Men livoi'
de merniesL folgende Dage int epUmislisk man saa paa dcnne
raf Aarsdagen for GrmulJovens

11

Keiul.sgeriiing, rrcingaar af cii
Ai'likel i del lokalc lillcFlyvc-

>lad. Der slaar: .,Mcn naar vi
eiindrei'. al en Gcnoplagelse af

Storegades ostligste Dei omkrlng 1864. Ejenciommen til venslre er ..Hennings"
niivzerende Grenaa Handels- og Landbrugsbank.
bckendl en slor Skiiffclse. Konfercncen i London blev resiiUallos.

Vaabenstllstanden udlob

den 25. Juni,
og Dagen cflcr udslcdle Gene

al alle de dei'i indryklcede Meddclclser fra den miUtJcre Giiver-

nor blev optaget i de forskel-

lige lokaie Avjser og kom lil Bcfolkningcns Kiindskab.
Korl

cflcr

an kom

der

aller

tiers lokaie yVvfs fra samme Dag

Iiidkvarlcrlnger 111 Grenaa og
Omegn. Ekscmpelvis kan mcviies, al i Egiicn mellcm 0rum og
Alining, som sorlcredc under
Magasincl 1 Nimloflc, der forsynedcs fra Grenaa, laa ca. 780
Maud og 210 Ilcsle. Den dagligc
Rckvis'.lioii lil denne S'.yrkc var:
785 Fund Kod oiler 303 Fd. roget
Fkesk, 2G2 Pd. hole Boghvedegryn ellcr 107 Pd. Bis, 28 Pd.

erklierodcs for Amlslidende for

Kaffc, 40 Pd. Salt, 23 Flaskor

.Tyllanil. Rodaklionon forpllglcdo
sig lil al opinge alle den mili-

Vin, 70 Kvartlondcr Rramdevin,
90 Pd. Tot>ak, 1400 Pd. Brod. (H);)

iiserccic del

Itbre Guvernors Fbrordningcr, og

Pd. HiO', 700 Pd. ITalm og 230.4

w
vildc °for
gribe lil
Vaoftn
mod Tysklnnd
al
Slkloren^ngen og Sangforcningen Vn

alle Jyllands Amler hcnvlslcs lil

Pd. Havre.
Ved Grenaa Havn laa til Sla-

end m,

/"tiei'ligere Maadc ,^'^Sen syncs al vacrc den ciicsle

udsted
K K .
udstcdl Forbad

Iiavdc
mod al FlafrninfT

mecl DanneWron paa allc d ° Si"

Malighed lor al frelse Danmark,

(lersom vort elskedc Faedreland

lci% som var Oesal af dem saa sKal vedMivc at vsere dansk —
saa maa dclle give os Krafl til
dc dog ikko hindrc. at
•Hug Forsamlin;. af Byons Ind- med roligl Mod al Irccdc deGcn-

u ancre om Aftcnen indfand'1
I

„Greslgivergaardeir% d v c

Noidighedcr i Mode, som muligMs truer os. Lscnge kan del ikko
Ki'igen jgeii udbryrt.''

Gad sender o.s den
Vi saa liojlig Ineii-

llermed

Jii"i-Fest. Baadc Jf,,-

Mn^w

cr formcnllig

iijaeipe Danmark. Del b'lev som

ral V. Falckensleiu Ira R;ni*

ders en Bcfaling saalydcndc:
,Jyllands Be.styrclsc overgaar fra
i Dag lil dc allicrede Armccrs
Adminislralion. Indvaanerne maa

rclle sig efier dcnne og ancvcrc
(11 snmmc al!c Ska'.Lcr og Landels ovrige Indkom.slcr'\
Samlidig mcddcllcs, at Ran-

at liolde dclle Blad og serge for,
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dighed cn KystpaLi-oiiille paa ca
70 Maiul. Chefeii for hcle Balaillonen var Baron von clcr

Osten Sacken, &om mod sin
^lalx ca. 103 Maiul, havdc Kvarler paa ©itekgaard.
I Tfden mcllem forslc o" anden VaabeiLvtilsland slod 'Kampcn paa Als, s'om remincdes d.
Jam. Samlidens Dom dcrom
var at del var cii nicgct ulicc-

13

200 Maud, men vokscde under
Vaalx'iihvilcii III GOO. Del var all-

saa cn ganskc beskcdcn Slyrkc,

men (let var ovcrvejcnde srcr-

dcles modige. ja dunulrlslige
Maend. Ved Vaabcnlivjlcns Oplior havdc Korpsel planlagl cl
Ovcrfald paa den ved Grenaa

llavn liggendc projsj.ske Fell-

I

vngl, som mail mcnlc l>cslod al'

c erlig og megel sorgeljg Bcgivciihed for vort Faedrcland. xMen den
For al Lulfore dclle Overfald
Vc^ sandsynligvis cn uonigteirrc- afscjicfle Ih'cmicrlojlnanl Schul'z
<'in hftcnniddagen d. 0. .Tiili
samvirlcciule
uufvl-'kePa
ykkcljge Forhoid. Mod
Tnbel af Kalundb:rg incd 2 af Korpsels
I Officer og 40 Mand.

A s opgav Danma.-k sin Sa. som

Kompagnicr om Bord i Dainplaabos, og Fredsministci-iel s>k|bcl^
;,dylland", som var .sllllet
Raadiglied. Fen
e M?.v
Monrad- GrundKorpsels
^ i1^. e
Miiiislcriuin
af Blrcsl og slrerke BegnTidspunld md-

liygcr lurde Dampskihcls KapInjii ikke anlcre op [a.'l S\'d lor

jt

Grenaa Havn, livati drr var den

^ Projsernes Feltvagt
Angrebvedpaa
Grenaa Havn

lEcngc mimicdes'af

opi-imlelige Plan, men maalLo gaa

Grenaa Klrke ca. 1864, set fra Storegade.

foe Anker iccL iid for Havkn'U-

den. Ved Midnalslid gik Folkcne

scndles som

i Baadc og roedc i Land. Fo
^f Baadcnc

kccnlrcdc

i

Fyrskippcr Larsons Anforsel ud

den

paa den lillc aflukkodc Havncplads, medcns solve Ilovedslyrken gik mod Kroen. Kompagiiiclicfcn spricnglc sclv Doren og

slccrkc Sogang, men allc Folkeiic

leddcdcs, og dyngvaade kom dc

i.^^fioger i Land og sLod rcdc

s'tEiiiErr™'''"*
Idle, hiirligt virkende StrcUpLn^
faa sammensat on

for med detle at gore

ul Fremrykning. Del var on lang
og nnstrengencic Tar. Man pnssorcde

Kalholm

Slrand.

Gaardcn laa H/a Komp. Pro.jsom heldigvis iklvC inrer-

den Skndc

, S^^'odeni

X'Sn";'S'f

N? livorvedfoi'vWie
dilioner,
dels Nnvn i?
kendt over del

f

kom iiid i Kromandeiis Sovckammcr.

Konc

Ki-omandcn

og bans

forundredcs hojlig over

dcllc iialligc Bcsog og forkla-

Kcde nogel. Fftcr el Par Timers

rcdc, al Projscrne laa i del najr-

Jiavn. Der var el Gangbrml over

Ki-ocn. Detle blev omringel. Ved

I'undl paa de nP Pin i ^ "3 jnarch naacde Slyrkcn 111 Grciinn

snllc Kyslcr%

P'alroaille under

^ aen tajt uden for JIavncns davscrciido liiic Kpo. Brocii vai'
bverken afbriidl eller bcsal. Fm

oi- cn, men luirligl cflcr liinann lob Folkeiic

over Brnen-

Slen-clse var lU en Begyndeke 'laiydeien af dem besaLle Vcjen
oi> 111 Grcnagj en l^le Afdeling

meslc Kornmagasiii Ul hojrc for

Doren paa den modsatle Side
fandtes 4 opsadlcde ITiisarhesle.
Doren var aalicn, og inde fra
Miorkci h,0rlc.s Talc og Vaalicnklirrcn. Koinpagniclicfen sprang
selv med Rewlver i Haanden

ind i ^lorket og opfordredc til

Overgivelsc. Som Svar lod Ordene „Pardoiv', „Gnade", og cfLerliaandeii kom 8 vrebnede PTojscre ud. Ivorporalen forklarcde,
at Aflenen forud var der til Havncii fra Grenaa kommel 1 Officer

og 40 Mand, men deraf varLojlnanlen og de 30 j\Iaud sent paa
Aflenen kaldt lilbagc. De fangnc

Projserc satles i 2 Baade, sioin
laa ved Havnen. Ilesteiic blev
clrevet ind i ct Indelakkc, men
kom korl cflcr ad og lol> op

gcnnem Grenaa cftcr Sigcnde Ul
bjiirsgaard, Jivor de ved dcres
Ankomsl lod Overkomniandoeii,
som laa der, ane, al der var nooet gait ved Stranden.

Aar^)e& Korps afbred Gangbrocn over Aacn og l:ogav
langs mod Slrandcn mod Baa^
dene. TieL \cd Udskibajngsslcdcl

blcv dc opdagel af en Flok P'rojsere. Inden Fjcndcrnc kom dcni

paa Skudviddc, var do dog lil
Sos og paa Vej niotl ,.Jyliandsiom dc naacdc cflcr el Par Ti

mers Boning ndcn al liave mislcL en Mand. Hele Afkercn var
som sagL udcii slorre praklisk

Belydning, men forogedc vcd sin
Drislighed den Njmlxis, S3in var
cm Korpsets Navn.

skulde Grenaa udrcde 1370 Tliaicr, svarcnde U1 182-1 Rdi.. al b?-

lalc inden 1. Augasl. I mnngleiide Paid vildc Belobet blivc'ind(Ircvcl vcd inilllrcr litxekiilion lil-

Ijge med el S'ralfei.PfCg.
Icdes skulde alle Sialsskalieriio

indbclalcs lil den fjendllig.^ MiliLrcrguvcnior Maancd for Maanedidel Aarsskallcn delles i 12 ligr

menlel „K 6 n i gi n A li gii s I a"
saml en slorre Deling rode IIusarcr, all under Koinmando af

Ubersl P o cl r 11 z k y. Slyrkcn
iiidkyarteredes dels i Grenaa,

Grenaa Avis'' en Merldelclse fra dels i den naermcsle Omegn. En
jla^ngdc Heslc rekvireredes i

c a Byciis Kasse som Folgc at de
og alle Fiskerbaade
b..s^ndig sligeiide RekvisUionee 7'
iia llavncn barlforlcs
paa Vognc
H

anmodes

'cr for t HnWaar°7\s6r'''''

a,'Sr,.SS'S;,~'
Bi.4,
En ny Vaabenstslsftand

traadfe i Kraft 20. Juli.l
Af den af den projsiskc Muk

i
t!i

slore Dele. Ogsaa for dens'Vedkommende var dcr anordrtel nii-

no clrog vidci-e HI Kalholm, hVor
IraadLe ] KrafI, kom
III Grenaa en ny ludkvarlering,
L-re'nDmesen,
' som visliiok
Kammcrleuc
rais- ncinlig 470 Aland af Garderrgi-

Paa Dagc efier indeholdi

15

kcrgiivoriior iidskrcvac C.onLribulion paa doOXO:) prnjslske Tlialor

Maaske foranledigcl af delle lil£cr r.xekulion vcd manglcnde
saml (iHigc et SlraffelilOverfakl ankoni Nalicn m u, Bclaliiig
KJg paa 50 pCt. for Rcslanccrne.
lUri. T saml en Del Heslfolk
P''«jsisk
Sammc Dag som den nyc VaaInfaiUen

.In
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il Brug paa aiidre Sledcr. Iiidkvarteringcn varedc kun faa

Dagc, og i Glffidcn over al sljpp-

al med Fjcndcrnc fcjrcdc man
mccl Plaguing 25. Juli-Dagcn
(fslcdslagcl). Men Glucden varedc
p'/l
lEagcn cflcr indli'af

Elisabeth-Gar
Clicf,
JJOorsl WiiPerrcld,dons
goin l)ebudcVI,iJ
Indkvarlcring
Wide .kommc den folgendc
Dag.

Rv?^"i l^'^'EuIedei'"idlerlid
Indkvarlcring
i
ikke lil
lorf.
^
Dcriinod1
^ mange
afOmgang.
Landsbyernc

M

GammeU Billede al Grenaa SUole paa Vestergade. Den ^Idste af de

Bygninger, som endnu eksisterer, opfort 1867. Billedet er
tnget faa Aar derefter.

Omcgnen ]>elagl. De luermc.sl ved
Grenaa liggende Byer. som liavde
Indkvarlering, var Skicrvad og
Afaslnip. En slorre Slyrkc paa
3500 Aland laa i Nimlol'le (tg oin-

liggcndc Landsbycr.

I Bcgyndcls'cn af August laa
de 2 danskc Orlogsskibe .,Daiiiicbi'og" og jjNicls Jucl" for An

cflcr slullcdcs Aflale oin en ny

11- c d i c

V a a b c n h v [1 e, som

Iilaiinuessig skalde varc i GUger,
men livis slillicnde Forudsfclning

var, al den skulde shiUe med
eii cndclig Ercd. I'orliaiidlingcrnc (lenoin forcgik 1 AVicii. Der
var lil cn Bcgyndelse C Rcprccscnlanler, nenilig 2 for P'rojscn,

2 for Dslrig og 2 for Danmark.
bacrne fik Lov 111 al besc Ski- Tnllcl halvcredcs scnerc lil 1 for
benc, og de greslcdcs af ikke saa hvcrl Land. Paa Danmarks Vegne forhandledc Alinislcr Quaadc
faa. Hell uden Indkvarlering var
Grenaa ikke i deniic PCriodc, og Obcrsl Kauffmann.
I Augusl og Scplembcr var del
men del var dog forholdsvjs mjnsom
I-Iclhed kun mindre Slyrker,
drc Afdelinger, dcr var lier. l-E
som
var iiulkvarlercl i Grenaa.
Scplbr. skriver Avisen; .,Dct ISde
Da
nil
allsaa del fjciuUligeTryk
Regiments ole Gomp., dcr 1 IccnI'oUcs
niindrc
slierkl, gik del saagere Tid liar IjggcL i Caiilonneledes,
S'Oin
del
saa ofle gaar, at
mciit her, afrejsle omsider iGaar
Alorgcs sydpaa, forlinabenlUg for
adskiUig sammensparet
aldrjg mere al vcndc Ulbnge licr- Misfornojelse kom til Orde
ker uden for Grenaa Ilavn. Be-

111"'. Den andcn Vnahenhvilc iidlob 31. Jiili. Allcrcdc lo Dage

i Anlediiing at" de ForaiislaUniii-

16
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slc lid. \ cd Inclkvarlcrjiigcrnes

aiiden liidsender:

Bcgyndclsc var dcr blcvcL sammeiisal cn Indkvarleringskomilc.

liavc 111 Ilensigl al niodlage og

foranforle lognaglige Rygte. Da
min Bcslilling udfordrer, at jeg
slx'al fortjene mit Erhverv i saavcl den Rjges som den Fatljgcs

redivss^'re Bcsvmringcr. soni al
f. Kks. Claus liavdc foi' Ijden

rcrcki-asnlvende for mig at vierc

gcr, &om var forcUigcL i clcii

Den var vist cgcnlljg ikke valgi
ai nogcn, men Iiavdc lucrmcsl

valgt sig selv. Dcrpaa lyder i
Iivert Fald cn Bcmacrlcning i
„klyvcbladeL-- for 16. SepLl)r
Mcdlcmmcr af den var bl. a. Byloged Nyeborg, PrekuraLor Ijunoe
og Brandkaplajn Skarck. Baadc
I „Myvebladct'og Mand ofrMand
imcllem rctlcdcs der nu cn rcl
gilUg Kriiik mod denne KomUe.

Man skiimlcdc mindre over al

Ji'g Iror

nyeppe. al Conilleen kun skulde

Huus, saa er del saa meget mere

Carl for megcn Imlkvarleriiig ...

iidsat

Hvorlcdcs skiiUle vel saadainic

skyldninger.

Besvmriiiger komnie frcin, naar
man ikke foran sjg liar en sainlel Lisle, hvoraf man lean se

i

Allc Bcrctniiiger gaar ud paa,

kom

TCra-i-i

iif
frugLeste

lale

nan ikke kan have Tjd ijlovcrs

b„,nn
xina

at i®dme paa Eders Veone"

Dor licrskedc derfor nccsten alle

Vcgnc et mcget goclt Forhold
mcllcni Kvarlcrvrcrlernc. og de

indkvarlcrede. I de ganskc faa

Tilfa3lde, hvor dcr skelo alvor-

Ijgc Briid paa Disclplinen, straffedcs disse med haard Haaiid,

Bl en snmviliigiicdsrald Besor-

-In, del kan i Sanclhcd ofle

man belsenkcr, at Hr. Capilaincn
lornden at skulle rcgcrc Brandvtesenel og Brandfolkcne - og

va3rc en iilakncmlig Rolle at be
stride offenlligc Hverv.
Del ladcr sjg formodc, at en
og anden af Bycns iiiigc Piger

disso Brandfolk — liHigc or Bor-

imod de indkvarlcrede fjendllige

prrcpracsenlanl,
iManufactnrliandler elc. Og om end Ilr. Ca-

Sohialer, end passcndc var, og

Slra'f lios Projserne, og at de

al ondc Tmiger mod ellcr uden
Aarsng liar skumlcl dcrovcr. I

i den gamlc Kobmandsgaard.

net skal vsere nogle farlige Folk,

Pilainen besidder cn nok saa

kan have visl sig mere venlig

4

bvcri l aid finder man i ,,Flyvebladel-= lolgcnde Avcrlissemenl:

m en Brandcnpiiain, at ban skal
viinnc vserc baade her og der og

„Da jog liar bragt i Frfaring, al
del Bygie cr ndsprcdl om mig.

^Iraalemesler UlligeA (27. Sept.).

at jcg skiildc have spaclscret flerc
Aftcner og Najllcr i Mollcr Rodkier.s Lund med den Ij'ske Lieulnanl, som laa i Qiinrlcr hos ham.

^ et af de sidsle Indlmg, soin

T
sclvlavedcMaTriIngen
forslandio
ml fremkom, efter al der i Sepleni-

Wandt Edcrs Medborgn'-e

menige

R. VV. Starck,

dcr".

golse af Indkvarleringcn „naar

usEedvanlig Arbejdsdygliglied, saa
111 Eder om Eders Gcrninger saa cr
del dog for mcget forlangt selv
Vil Vistnok ingen im L - .

lorliaafaenllig korle Ti^'de/ "

indkvarlcrede

Manufaklurhnmller, Bnmdkiipt.ij"-

njngsfald og venlcr paa, hvad
P'ubikam vd s'gc... Del kan si
ges I llolgendc Ord: Komlteen -|Nyeborg Icr, og liclc Bycn groi-

D-el siges megcl gill'igl oni iiani..
at dot ikke cr at undres over, at

dc

Ijcndllige Soldalcr var mcget omganigeligc og hensynsfiilde. Og
man fik Indtryk af, al de var
lige saa kede af Krigen som vi.

Incikvarlcringskomileen paalog
Mg, var baade vnnskcljgt og

Uf var Brandkaplajn Slarck.

saa

sletlc Be-

bocnde hos Moller Jensen.'-

at

syncUulcndc liavdc lagct Hensyn ot j-Sodk' (ellcr siiarcre oiull) Djc

^^^^5

saadanne

Marie Sorenscn Dam,
Sypige,

Fordelingcn? • Men iovrjgl nicner
nclscnderen, al man mod Tak
burdc ciindre, al del Ilvcrv, soin

iMedlcmnierne synlcs aL Iia\-c fa- I yrdefiildl og ingcnlandc mis'undclsesva3rdii.it
Den. S'Om man navnlig Iiavdc
It-imgcinc, end over, al dc (il-

Vilde p [IS s'edV'pt'''R.;r;"

for

n^^ltraadt en ny Vending

I et senere Nummer skriver cn d'e^v^^
rk

Bl den miUlyerc Benlndkvarlerings-

'^Berferventsit I&og hensidder

Projscrncs Hovedkvarter(?) var i
Kohmandsgaardcn paa Lillcgadc
(nu Kobmand Norgaards), dcr
paa den Tid slod Icdjg. Og
gamlc Grenaaensere har forlalt,
at Spidsrodsslralfen endnu dongang eksckvcredes som mililmr
bar set Soldalcr blivc piskcl node
Men var Stcmnlngcn over for

de menige Soldalcr genncmgnaende velvillig, saa var Hadel mod
do ovci'orflnecle og da navnlig
mod den almajglige von
F a 1 c k 0 n s t c i n deslo slrerkere.
At han har vacrcl en lypisk Rc-

prfoscnlanl for Projsera an dens

miiulst tillalendc Sider, cr vel ogs>aa udloves cn Ducear af 5 Rdl.
saa
temmelig sikkerl. Som nsevnt
til den, som kan oplyse mig om,
havde
han oprindelig sit Hovcdhvem der forst hai- fremferl
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af August. Avisernc berelter. at

liaii gjordc sit IjuUCg i en Vogn
forspajiuit mod I Skimlcr, og at
lian Icjrede sin Ankomsl ved al

('omnie en slakkcls vEgAognskusk lil 7 Dag(s Vand og Drod,
fordi han ikke paa Kommando
Iiavde kort luir.igL nok op ad en
Bakkc.

Slraks efler Ankomslen rojsle

Prokurator L. J. Lunoe

Cicneralcn ud paa Inspcklion i
fie neerliggcndo Amler og kom
d. C. Sept. til Grenaa. „F]yvebiadel' bragle nossle Dag en lillc
^•■olils derom. Dens jsnende Tone

?fi

Byraadsmedlenj. Medlcni af Lignhmskomn.issionen. En af Byens mest ind- rober lydcligl nok Slemningcn.
tlydelsesrige Borgere i 60 og 70erne, I^cr sinar bl. a.: „I Afles blev
kvarler i Randers. I Bcnvndpl der visl vor ringc By en Op-

sen ar Aug.,st flyueco ha.f-'it
SI
lo-ri * blev «Sofficiel
„Aarhims
MiltsLidendc
Ti-

mscrks'omhcd af en egen Slags,

idet Jydernes moegljge Bchersker, Hr. Falckenslein.

indlraf

bertil fra Ebclloft, Icdsaget af

Ran*"! Amis Avis"
saalcdcs
son, el Par prciissiske og oslrigskc
„Raudei-s
fnrst Inv
rte vmi-et Samlidig mod Flyln'jn Officcrcr, og tog ind paa OtKslI Morges blev Hnvgen lavode von Falckenslein dcM, fiivcrgaarden.
nen bcsigligcl, hvoreflcr Rcjseii
oroen ved Laiigaa i LuRcn. Del
)ai den, hvorover den nyc midi

Bane fo,-les. Denne „Bc;

i'sinSver''
B
a,dsn r P™*""

"emlig en-

fmaode'Sair™' T EnglannUn-nc
lians Rogeidn^'^Dc ?o" i"®.
Erslalning

ICOMO ti','"

hvoraf dc 14o'o af id,?, ^
liff RGc.ion nA

person-

Mm muligvis ha,, van-ef i n"''

t,lbage. m Aarhus i Slutnin^,,

Prokurator Lunoes Gaard paa Storegade (nuvcfirende Iscnkrammer Poulsens,
Frii Dahlins og Snedker Olsens Ejendomme).

Kort efter at den Sdje Vaabenstil- opholdt sig i dc for Polen sk^bne-

gik vjdcrc lil Banders." BIndct

stand var slattet, begyndfcs iOvier- svangrc Krisadage. De danskeFan-

tilfojcr: ,,Her liggcr vedvarcndc

r.

en lillo Slyrkc af 18de Regi
ment. Magasinct er i Tirstnip,

stemmelse
med m af Paragraffier- gcr hjiemsisndt'es
ret hiurtig
, som
. ,
Regejl ;i Tin«
Tog TT.Pd
med 10OO
1000 ad
ad iGangeii.
Gangen.

he I d'eniie

Dc sids'.e lOOO kom til K0bienhavn

og Slaben ligger nii paa Noriiplund". Faa Dage efler afrejslc
Fjendei'iic dog for en Tid lici'fra.
Allercde ved Krigciis Begyn-

Hjemsendelsen af de danske

dcl foresporge Byens PosLmesler,
Skjerbaik, om han vjldc fortsrello under den fjcndllige Bc-

hingcr,
nrngcr,

saiiic'lso.

er del, samme Faesinpg, som iNa- er.edes

delse liavdc von Falckenslein la-

dertil,

Da han svarede Ncj

suspendercdes han, og

1 rojscrne overlog selv Poslvfcsc-

Fanger.
Der var ialt ca. 62,10. Deraf hav-

do de 4750 ligget i prefjsiskte F^stResten ii ostngs^e.
Resten
ostrigskte.

Al'sne
Aieirc

23. A'ugast- Straks, da Hjemsendel
sen rygtedes, danWedes der her i
Grenaa som endne Stfeder cn Komp

le, som skuldc tage sig af dehjem-

vendende, naar de kom til Grenaa,

paa „Hohe Salzbiurg" var interne- bevaertie dem og g ^
■■et o;ner 50O danste Fangar. Del
^

zismens fBrste Dage blev navBlTun- tc dansU, -

^ ModtagelSesr.arver Carl E

nel. Dellc varede ved indtil

dig ved at vmre Fmngsel tor defer komite,m t«fed f »

lOstkontoret nu alter var aa}>

Og hvor .-pOTenen" niu i Sommier

bcpt., da Skjerb^ek averlerede, al

net.

Opr»sfers.get f..gslade « P«
Lyngoye,

E'
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T'. fv.

Lyd for Sagen. tdan skriver: „Da
m0rkc og nvajrssvangre Sky'^r
hsevc sjg over vort Fmdrolands Horisont. og dcr kjn ar svag Sand^ynljghcd for. at da villie fordele slg,
men alt talar for. at den nEermsste

Frcmtid vil bsena lan Krig i sit Sksd
..• saa opfordrcs dan offentljge
Godgjorcnhed til ved on Sjbskription at bldrage. til, at da Indkaldtas
Familicr Ikka skal lido Savn afd3t
dagligo Br0d ..." Vod ist Mod^ i

Haandvmrkcrforicningien ludpsgsdos 6 af dannes M'edl'emm'er, som

Grenaa og Omegn under Krigen 1864
Rdl. 4 Mark. Dcrfor k0bt:s 5 Uld-

trojer, 1 Par Underbenklseder, 9
Mavebaelter, 10 Par Stramper, 7
Par M'uffedisser og 1 strjkket T0:-

klaede, Som tilsie'ndets de her fra
Byon ndkommanderede Soldater.
Af disse forskeilige Komitder var

,,Fireskillingssijbskrjpl:onen- d:'a,
som fik la'ngt den sterste Betydning og leengstc Levetid. Den vlrftede heb Krigstlden igarmcm og

fordelte gennem lugsntlige Bidrag
iait 1247 Rdl., som kom 28 FamiUer
til gode. Den hajcste Understot-

telsie var 2-/3 Rdl., den inindste

Veteran fra 1848. Fremtrcedende Horger

samma'n med 2 Borgcrbepraesieintanter og 4 andre Borgene, memlig
Sogncprsesten, C. U. Dantzfer,

og meget benyttet Taler i ISeOerne

Kordegn R. Johannsi^n, K^b-

bye og „iGp£'naa Avis'" Redaktor
C. Lcmmich. D3t indsamlcd'.^ Be'.0b

mand.C. F. Lnnd og Postmcstei'
Skicrbsek, traadte sammlali i 'en

maa have vmret mjndst 28 FamiUefsedre med i Krigen. Deres Navne
or mig kun delvis bekendt. Men i

var saam^Tid megiat beskiedent

Komite og foretog len saakaldt
„Fircskil]iTigssubskription" for at

Postmester Skjerbek.

nemlig knap 90 Rdl. For daiir^eSam
bespistes lalt 191 Mand, alia fra tilvejabringe de fornadm^ Midlar f.l
Grenaa og Oplandot, og saa var dor nasvnte Brag. Dst var Menibg^en,
endda nogb Rdl. tilovors, somovier- at hver Bidragydar skulde give

drogcs til len andsn af Krigstidens mindst 4 Skilling om Ugc'n. M'etn
Komite;T, „Fir'2skill[ngss!absltrip. adskillige lagda for med mieget
tioncn".

stOTre Bialgb, saatedes Apoteker

Denna var dan^at alhrado v=d Dahl, som tegniede slg for 100 Rdl.
En andcn Komite da'nnedes iPecle f0rsti3 Togn til Krigens Udbr'jd

nemlig i Ci£ci£mtier 1863, og dens bruar med det Formaal at seade
Opgavc var okonomisk at st^ttade Lcvn'edsmidlier, Tobak eller Penga

21

V.T Rdl, alt pr. Ugo- Det fremgaar

heraf, at der fra iGnenaa By altsaa

Skrteddermester A. J. Lyngbye.
Veteran fra 48. Vaabenbrodrenes mange-

aarige Formand. Medlem af Grenaa Byraad i 27 Aar (■/. l864--'Vi 1891). Taler
ved nationale Festligheder.

Aviscn sies dog, at en Del Haand- som lukcndt Soldat. Hans Fader rejvmrkene elbr FomeiningsdriVEtnde stc senebE rnndt derniede for om
averteber om, at de i Anltedning af miuUgt at findc Sontiens iGrav, men
Indkaldclsie bar antaget en dvgtig forgsevcs.
Svend teller paa andsn Maade s0rForhandlingerne i Wien
get for Fomatningens Fortsaettelse.
Nolgc af disse iGrenaas Sinner
ofrede Livet for debes Land. Et

Par saarcdes og d0de i Fangenskab, andre d0die paa Valpladsernc. Den fewsie, som faldt, og den
onieste, som det bar vsebst migm'u-

angaacnde Fredsbetingelsarbe trak
i Langdrag. Man var enig om, at
Fred maatte slnttes for lEnbVerPris.

Ligcledes var de danske Forbandlere klar over, at der ingen Hjaelp
var at vcHie fra England ell^r

indkaldte Soldaters FamiUer. Det bl dc indkaldte fra Gnenaa. Nogl'e

bgt at faa et Fotografi af, varKom- Frankrig. og at Slesvig var tabt.

dens Miedelemmer or de sam-

Kobmand J. A. Msllcr paa Hjornet Grmnsebniien og om Erstatnmgsbe-

var den paa Initjativ rjga Veieran

fra den forrige Krig, Postmester nie, som gaar igeti fra ,'FirieskilSkjerbffik, soni ved i;n Artik^l lingssubskriptionen". Og selv
i ),iGrenaa Avis" havde slaaiet til Rycns Tio'nies'jepiger foranstaRiede

cn Indsamling, hvorved indkom 22

mis Jobati F^ederik Mollor, S0n af

Men om

Enkelthedebne ^ vad

9f Torvet og S0ndergadc (Edv. lobets St0rbel9e ni. m. var der meHansons Gaard). Han faldt vedBn- gen Uienighed. For at g0be Dan^'>tnup 3. Fcbruar og blav begraVet mark meOE villigt til at b0,e sig
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Raadhuset blev tagat 1 Brag til
Lazaret og Vagtlokate.
Man vcniede almindiiligt, at

fjenderne vilde indtraeffe
her Sondag den 2. Oktober.
eftersom do dca 23. S:fDiiemb3r var

afmarscherat fra Horsi&as. Dat slog
ogsaa iil. Nsevntc Ssidag var der
Konfirmation i Grenaa. Pastor
D a n t z c r stod netop paa Pr£edik2-

stolen, d^ Projs^rne m'ed fuld Mijsik rykkcda ind i Byen. Do fkste

af Kirkcgse'ng^rnie gik sielvfolgelig

""^lerneTiaL'
serne i 1864 deres Hovedkvarter
NorgaardsogGaard.
Magasiner.
Her havde Proj-

det btstemfat d^t'Tr^J

hvilede paa Narrejylland. De t'iiend'^- " n f'Tl
lige Ti-oppers daglige Naturalfor d ^ '' ^
plefning skuld- hEevfes Hie^d- f

Eskadro-

^ Batterfar.

detigang havd- ca. 1600 Indbyg-

nernie lig^saa, KabstEetos skuldJ f?''
fi'Stidtlige S^lhave stmre Indkvariermg ofr 2
'''fi^dUvarterpig. Cetvar^slvsic'jldc mdPettes paa ViniierkvLw
Tatiken om )ea Ramiiing af T d' ^
land var belt forkasfet Og i sifV

naesb-ti ijmiulig Opga^^e at
Sengiet^j til lat saadant Anogsaa, og del er vjr-

hingeH af Sepfember sl^ete dsp d

at I^sie det, at fierce

ogsaa herhjiemmie et fiuldstsend* t

'-^dsbycrnia i digti neermiest'e

Omslag i Tnoetn paa at len TJd
marsch af Fjetidernte var foiiestaa'

'uopfordpat mieldte sig mied
UvieriTig af Hatm

ciicie. Fra MUit^rguviernlemie^.bef

dels m^d Udlaan af

kom 23. Sept3mb»er en Bekendtgg, ,

relsle angaaiend'e' dfe prajsiske Tpo

pers Vfnterkvarter. Af KabstEedJr
he slflulde Ebdtoft og iGrtenaahv^r
have 1 Batailloin, Randers 3 Ba-

Borgtera fndvars-

^

M0"de paa Raadbusist for

Aftale om Indkvarterinf

skiuldie man altT^oget af at ludsEeitie

s>ig for Kritikkeij.

straks hjcm, da omtrant alle Hiusistandie i Bykin skialde hava Indkvarteripg. Pastor Dantzisr maattie saa
at fremskyPde Konfirmatioaletn

det m'est m»!dige, saa ogsaa Konfirmandernis og dories paar0rend& kiun-

^ie kommis hfem.
Dc ankomnie var 1. Batt. af 4de

C. U. Dantzer.

Sogneprsest i Grenaa IS.")?—1877,
Kateket sammesteds fra 1851.

skc Tidende", „I11. Tidende" og
„Flyvcpost£'n".
I Oklober Maatied havde saa
Grenaa den storste Indkvartering

u-nder hole Occiupaticmsperlode'n. De
ferst ankomne Batail'oner afmar-

schcrede offer m Ug«s Forlsb til

Gardemegimient lunder Qberst Es-

Renders med Undtagel^s af et mjn-

beck. Tyskisrme havd's anlagt en
Feltteilegraf fra Aarh'us til Grenaa,
Si'aaledies at Byien niu for forsteGafng
^bod i telrgrafisk ForbiPdielsie na'^d
Omverdi^TD^n, I Avisie^i mirddsles, at

drc Vagthold. Men samme Dag ankom ct Par Kompagnier, ligie'Jedes
af ct Garderregimient, og da blev

liggende Ul Frodons Sktning. Forsltcllige af Byens st0rre Neerings-

drivcnde overiog Levieranoen af
til at afsi3Pdi3 Tefegrammer mod Fodevarer til det projsiskte Depot.
aim. tarifmaessig Bctaling. Dehnie MreTi Kvariervgertierne var ikke altid

ogsaa private ku'nde faa Lsi'ligbed

-jFjcrPskrift" vakta stelvf^lgalig stor tilfreds med det leveredc. I „FlyOpm^rksiomhed i deo lilte Stad. viebladet" er der ffere Gange detbier iudsfc3dtes Forbad mod al Feerdmied Skydevaaben af civita, ogJagt blev forbudt. AHe danske

fet Kritik. Forholdet var detts, at

enien skalde Tyskernie have Ad-

gang til Kokkenet og ^elv tilberede

Aviser luden for Jylland blev for- de Odlevferedis F^devarer, eller og

^•udt med Undtagelsie af „B'erling- saa skulde Kvarterv^nenfe mod-
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saa dissa k'unnie bcer'es, saal'edes at
Danmark, om diet i^nd er blev^t bstydieUgt feskaanet, atfier kan

lyklcaljg Friemtid i M0d'e. Efl'^rd'^
•jbeldigte Krig, d'er k'uTi kan batraglie& som len Folgc af vorie Fj^enders
stone Owrkg'enhed, vore ,,Vcnnier"s Tnolsshed samt maask's en

iiiii

mindne keldig Krigsbestyrelsis, oS

som det naeppe vilde haVa nytiet
Den ferste Grenaaenser, som faldt

OS sytidierljgt at fortssettie, kijnde
Danmark ikke viente at komm'a til

i Krigen 1864.

at diktene Fnedsbatingalsf^mc. Jyl'

Johan Frederik Moller.

tage det leverede og tillavc det for land vil viel tendnia i Tiog^e'n Tid f'Oi'-

Soldaterae. Det sids'Je var vistnok blivie besat af da ostrigsba og pr^k
det almrnddigste. De fleste H»js- sisbe Troppier, n-Jen vi viUe dasmedre boldt ikke af at have dissa 'aagtet haatfe, at Gen. Falcbenstein

denes Kekterjer. Og Soldaierae paa
deres Side vilde helJare

have Madea leveret tilberedt men
var for Rested meget villige tU at

}die itai Haandsr^ltnipg
livad de kundie.

^

'

Endelig undeitegnedes saa
Freden den 30. Oktober
„iGneSiaa Avis" ►adkom atter som
agentlig Avis og ikfe. FlyvebladT
LNovbr. 1864. Der var „y
aktar, idet Lemmich havde oveMra
get Bladets Redaktiod td r v

0fne.menmedGddsHj3elpvine0g

nf gl. Apoteks Materialbygning. Her ligger nil bl. a. Kobmand
Meldgaard Nielsens Ejendom.

Det skiet'e ogsaa. 5- Novsmber af-

og de mangehaands Begivenb-'der,
man havde haft .saa teet jnd paa Livi^t i|diet forlobna Aar, vedbliev laen-

niarschenede d3 prajsislte Tropp^r,

ge, Isengie lef ler at vger^ Samtab-

hismlig 2 Kompagnter af Sdj- iGai*'
darnegimient, fra iGnenaa mod Aarhns. Avisen ludtrykkier Ved Afsk^-

Gmnie, naar Folk Irom sammien.

den Haatiet om, at Byen ikkte paa-

Soldatier, havde indskranket s g f.l

by skulde bUve besat af fji^ndtligt

tage imod dem og besplsie dam,

nia bar rudspilbet sin RoH'e som ovcrste Myndig'.ijed 1 dinms Provi'ns •

Militasr og blev 'endelig deintiieiGang
ikkie skuftet.

I Slutningeo af Maaineden bortsolgtes vied Auktion. som boldtes

i C. VogeU iGaard lud mod Libegade. Riestbeholdningen af Rekvisi-

Fterch. I det fmste Niammer hav' tionsmagasi'nets Provlaint. Lig5lcde>
de Bladet en Meddelelse om Fitedr siolgtes en Del Sengesteder mied
slutdidgen. Der staar bl a ■ p! Skraamadrasssr og HovOdpnder.

ded bar gadsUe vist kostei sto^i

Lillegade. Kobmand Brokmanns Gaard og (til vens(re) et lille Stykke

som var anskaffiet af Komm'jnien.

Snart faldt Byen atter ind 1 de
gamle Folder. Men Krigens

Miedens Komitet^o f iGrienaa, som
skulda tagie imod do h'ismviendcndo

afholdties deir i E|egyndelsi:n af det

^ye Aar j Omiegniens Lamdsbyerien

^^kkie fesiligie SammienkomstJer,

^or der gjordes Ijdt Stads af de
Soldatier, der havde veedet i Pcltcn,

*^§1 hvor man mjndedes dem, der
bleviet deriude. D:n forste af
var lEnsl-v. Den hoMtfes d.

■ Pebriuar i Sognefoged L. Ma-

iasiens Gaard. Samtligie Sognets

Karle, som havde veenet
Mnder Pelttog'et. var ind-

bjdt hvier med sfn Dame. Dyrlseg'e
B 'e y e r indledado mcd len Skaal
for Kongen. for hvem ban onskede, ,,at han snart paa en for Folket forstaaielig Maade maalte faa
Lejiighied til at vi.ste sit danske
Sindelag'". Pastor Foersom talte
for Landsoldajen som, selv omhan
ikke havde viundet, „havda kaempet med
og vundet alle dannede Naticnters Beiundrng for sin Udholdenhied og sit Mod"'.
Ssnepa ludbrag es der Skaalerfor
.,den tPofaste Hustru, som vaerger

Reden, medens Mabdcn var borte"
og for , den irofaste M0. som mairede sin lille densemands Billede
frem for sit Blik og blev ham tro".
Og lendelig for Nordslesvigierinia,
,,der fik Bnoderpariien af Sorgeti og
Smierien". Per herskede jfolg's Re-
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Den gamie Skolebygning
paa Hjernet af Torvet

Qammelt Biilede tra 0stergades 03tlige Del ved Jernbanetorvet. Hvor
en til venslre ligger, befinder
nil K0bmd. Kanstriips Ejendoni sig.
fera.et ,,en imidk, ja nested ha-

tidelig Stemning". i <je f^lgendUser Jalgte {,,,3 at Omiagnens
Landsb^iair i det givno Fods-or.

^ Metos Stemningan vad Fcsten i

Endn^j langi i^en i Aanet 1865
frseffar man i Avifen D0dsannonoer fpa hijstrLer olK r Foreeldrc angaai3iide paar^rendo. der
<^om

Af

I Enslav b skrives som,iiiEstien haj- haardt saared'a havdc Ijgget paa
tidielig", tena;vr.«5s den ved noglc Lazana'.ter i Fjend-'land og f^r&t da
af de sewre som ,,g3mytlig". Saa- var
d0di3, elli^r om Soldatar, der
■edes 1 Hammelev, hvorom der

i aar: ^dan gemytlige Stemning,
der herskede mndar he'.e Pestan
grnie tone Dag luforgfemmialig
for OS (Veteranerne), da det hele
^aa sandt og mdaHigt afspd

ede det danske Folks Hjcrolag del

foto den gode ViH: i Gjcrningans

Lille^ade Nr.

Carl Svenstrup

havde varet savwet, og hvis Dod
ia.Si da var koTistateret. Ligehdtesi
Irseff^s paa [ndsamljnger til Ford'el for Krjgsienk'er, hvis FamiU-er

■

N0d.

Krigens Skyggier hvilede leengc
over Landet.

ORENAA

Grenaa FolKetidendes Bogtrykkeri
1939

I Grcnaa Bys GruncUakst fra
1GS2, som cr cleii JcldsLo Forlegnclse over Ejeiidommenei, aiiforcs
paa del. Silcd, Iivor nit Kebmd.

klirenreich ]>or, en Gaard, som
maa have va^rol; Byens luiseligsle.
idet den ansatles til '611 Va^rdi

af ISO Rdl.j hvilkct er det hdjosle Belob, nogon Ejendom er
sat til. Man faar ©I lill© Begreb

om, livor stor Kebecvn© P©ngen©
havde lor 250 Aar slden, naar

man bcLtcnkcr, at man for en
Sum af miiidre end 200 Rdl.

kiindc kobe Byens slorsl© Gaard.
Som Ejerc nteviies „SaIig Jons
P'ctcrsens Born", og Gaardeai boboes af Enken og Borneaie.

Nogle Aar senere kobtes den
af

Christen

Zetiton, som

var Kapellan her i Grcnaa fra
1695 til sin Dod. Han var (vist-

nok) gift mcd Dorlh'ca Badeailiaiipt og dode her i Embcdel
1705. Ga^arden solglcs til „Kgl.
Mayeslmls Tolden

hvad ovciistaacnde TiliUalinr da

ogsaa incget Lydeligl viscr. Da
Toldcrcn sciv blev boende i den

andon

Gaard. tidlcjedes dcimo

her. Men selv om han altsaa ikke

bar boet ligc paa dell© Sited, saa
kan der dog vscre Anledning til
at anfore en lille morsom Epi-

sodCj som angaar samme Tolder.
Hans Konc, den fGrme\iit© Johanne Frederikke Badcnhaupt.
var en mcget strain Dame. Hnii
indsendt© 28. September 1720 en
Skrivdsc

til

Stiftamtmandeii

i

Anledning af en stor Uret ogFornfcrmelse,

som

var overgaaet

hende — og det endda af sclva
Byfogdens Kone.
Byfoged Blichfcld, hvis Epitafiiim cr kendt fi'a Grcnaa Kirkcs

Vaabenliiis, havde sammcn med

Toldcrcn, som var hans godeVen,
paa belles Bekostning indrcttet
en lukkcL Stol i Kirk'cn. I denno
Stol havde dc to F'amiliers Da-

mcr i nogcnlimde Endrrcgtighcd

siddct om Son- og Hclligdagene i
noglo Aar. Men nu afvigtc Helliglrckongcrs Dag, da Tolder-

Sr. Jens Rasmussen".
som var dens Nalio mcd Ost, konen kom til Kirkc, fandt hun
idet han -ejede og beboede en Stolen afdelL i to Rum og Laascn

Gaard, som laa, hvor nil Raad- Ibrandrct, saalcdes at hun ikke
hiiset liggor. Da Tolderens Hii- med den soedvanligc Nogle kunstru hed^Johannc Frederik- cle Iiikke den op' og kommc til

ke Badenliaupt, er det at

formodc, at ban og Zeulen Ear
vierct gift med to Sioslre.
Toldcreii var dengang cn af

Byens allerhojeste Embcdsmcenii,

sit Stedc. Hun hcder iDit Stift

amtmandeii om at gribc ind over
for Byfogden, saalcdes at h'lm
kan faa sin relimcssige P'lads
igeu.

Lillegade Nr. 2

Lillegade Nr. 2
Jeg iTiaa her iiulskyde dca Bc- ncskc baadc under Saiigcji og 'un
mrerkniii^, .at Udlrykkel ani, al der
eii Del al' P'nediken, saa h'blk
l\ik cr on Bylogcd i I-adlcsskab i Kirkeii
incd Foriiiulriiig saa cl-

kavdc ladcL iiidrcUe cix lukkol ler hendc'. DeUe Ircndes idilKiikcs 'ol L;1 dcrc:^ Danicr. ikkc er
'd Ibrslaa saaledcs, al do lod Da- borlige Forliold havde Byh)gticii
menic gaa alaixo i Kirke og st^lv

„ik paa Kra cllcr andre verdsligc
blcdcr. Men Sagcii var gaiisL

simpelt deu, al Kirkens cixfHaiv-

Halvdcj Kvindeme" saaiedes^som

del cntluu kan sos en Del Sleclor
teUI mecideUe da ?i'?
cleren 1 17A i, ', ,

lalle S.lol€siadr'i''r
16 Marl'

Pg SlraF, men for licndes Mauds

Sum elS

"i"gDera? £avd" de'",
talt Haivdelerx

mie

og hcndcs Nieoe Lm
hos dem,

sidde adenHor S g';® ""alle

fn.
er en fuld™,®
Iigc saa vel en Prtesle-Intu®
um" Byfogden lilfej;^ ^

Kone, som er

Iver vnr alleredo

Hr. Soren Bagge".
Han var Kaiicllan her iGrcnaa
sidslnivvnle Aar. da ban i sin -Vl-

men

Ibrlod

Ryen

,jdog skal jeg vtcre mig reserve-

ders OS. Aar i'lrilytlcdes lil Ikasl

om de ikkc lader mjg iiyde
km]-'. Da TaUieren bar bocL lier

ovrc 1 Jlamnierum Jlcrrcd soni

i Bycn i over 20 Aar ag ondnu

ikke have vaerel Ovcrllod af An-

Sognepra^st. Dcr maa iiden Tvivl

borgerligt Ombud og Valg3t kun
gjaldt for et AarFra Michael Samslngs Dodstw

sofgres Gaarden i 1702 til Byens
Kordegn og LsererMathias Borup.

Han var fadfl i 1733 og kom til
Grenaa i 1753, da Johannes Hygom

rejste her fra for at tiltr^de Emtedet som Kordegn i Skanderborg-

Hygom havde ei'St en Gaard i
„Taygyce;i" (nuvferendia Kantiike-

sogere lil del Embede, sidcn saa-

8 Mark, bvorimod Byfogden ydcr

dan en gammcl Mand kaldedes

gade^Nr. <S—10), som Bohup hav-

Tiende af 2 Tdr. IJarlkorn og

derlil.

de kobt af ham, da han blev bans

lian

Sillfiamlmanden

nconsen-ere"

ham

bans

at

Ret.

>> Ivis Toldcrcns Knnc vjl ben.Vtle den ovcrsle Kviiideslol v&l
Ucrgnivet, h'vorbcn bun sidcn

lar sGgt. saa kan bun gcnic. naar

^_Gt?^TBospitar'.

til at SG nd

Sagen endte. vcd jog
Hrm

arnt^fa'1
ilikc im 1
Tinnbos

SGnglvet efler

fra Slifl-

'■

findes den
iOi-'Cnaa

at srit "

ined stor Kin.^i
tlclixx

Ran..fo'la™

Men

del cr boiler inlet

Under, eriersom Pi'a?slegaanlen i
Ikast var saa forfaldcn, at den

i"

holder for Byens „Fattigsko'e"- Un-

blcv da ogsaa kini i Embedel eel

Aar, saa ovcrlod ban del til Grcgers Fanoc, der var gilt med

Laiinskolies Bygning, et gammielt,
forfaldient Hus, som laa paa Lille

lians Datler. Men ban forblev i

gade (niuvEerendiG Nr- 12, Farvahandler MoHer)-

ban i Armod og F'atUgdom, saa

Men foruden dcnne Skole for de
ubemidledie Born holdtes der endnia
en Skolie i Grienaa, dan saakaldte

hail enclogsaa maalle drage rundt
i SiogncL og tig^c sin I'bde. Han
skildres i AVibergs P'raJsLchislorie
som .,gudfrygtig, nkyndig 1 Vcrdens R.Tnker og yderst fallig'.
Gaardcn her paa Lillegade maa
vmro blcvcl solgl for Greld og
liiralfll i 1730 vc-d Aiiklionsskode
Michel Rasmussen

Han var af gammel Grenaaslxegt,
Skipp^er og Kobmand og havde ta-

hvor forfoir-

get ^Borgerskab kort for- Han var

"S to!? det

Kcemner 1 174-1. Men det var idien

^yPogdens Bro-

Omstffindighcder'

Sidde

paa en

dervis.oingen foriegik i dboi tidligiere

Sognct, og der som her levedo

faaetPar-

^lerdaller'^ tm

Eflerfolger. Til KordegnembedGt
horte tillige Embedet som Skole-

vnr bcU ul>Gl)oclig, og der mantle
Icj'cs V;erelse itde i Byen. Baggc

Samsing.

Gbcr nnrU

f
larmede .om et nbesindigt C®

(laarden

1-od hail del licnslaa lil vldcrc,

"8 |inn vil bctalc deraf; men at bygUf Sirmegen
i Fcellesskal
= 'M'" Tm ^I'lpifnr for hcndc gaar
"cleii
Kniarren'af'h"®
Kirkicn or lang og

Tolderkone, da hende^^'^

172").

liiMige for solgl lil „/P.rv:enIige

170.) - 1730,

Imndes Datler bewi ^

sum er et B^m ik^

.Tens Rasmusscn dode 5. .Tali

Skyld, soni var bans gode Vcn,

bar megen UlcjligWed
°S Tol- desiiden
med Syns[brrctnin,ger o. s. v., saa

i Greiiaa Kirkc

Datler.

vel vrcrcL befojcL lil al drage un

der BcLlcns Kcndclse lil vodbor-

hitel bclalL til Kirkcii udcii disse
i Das

forncmmere Plads end Toldcrcns

Tid, da KEemnerbestillingen var et

„danske Skole". Det var en privat
Skole, hvor Bomenes Foreeldre len[nede Laar'epen, men hvortil Byen

dog ogsaa gav et Tilskud 1 Form
af den svimlende Sum 10 Rdl. om
Aaret- Den sidste ^danska Skoleholder", Soren Ditlev Eggers, kvittierede Embedet ' i Fdraanet 1762,
cnlien formedelst D0d' eller Bortrejse-

Byfoged Behr sammenkaldte da
12. Maj 1762 „By^s bedste Borger-
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skab" til 6t M0le paa Raadsluen.

Der var madt 12 at Byens Borgera

Mmt altsaa Sogr.epraastcn .on Byogeden, tier udnjordie ..Skolsfcimmssionfen". At Raadstueppotokoll.=n

H'usKakkelovnslej'e samt Ild'ebr£ETidseI. Desiudien vilda SogtDspra^slen, Hr. JohoTi Risom, privat tilham 4 Rdl , nemlig Rentarna
af et Legal paa 100 Rdl., som ban
aglede at oprette 'Og ,,1'egierie" Sko-

f-^mgaar, at de beraadede sm om
nhvortedes en god dansk Skotebol^er ley i Bjien bekvemmeligst on J'E'n („Ri&oms Legal")b.ll.gst kynde haves, og hv.orledes 2) For UndarviSning i Leesni'ng,
ha-n ktode nyd«

S nee, saa at ikke hwetler

som

h.dt.1 sket .er - ,en etter aTitmn"
at S^bsistenee skal

foraarsaget at kvittepe Stilling-n

'—■L'sr',':;
r ;r
igi, som ske burde"
forsvarliat <inm

i

^

Skrivning og Riegning sk'ulde Sko'-'eholdereti aarlig af hv'ert Barn fra

diets 4-^5 til 12 Aar Tiyde et Vederlag i Be^ngje. 1 Rdl. 3 Mark skjlde vsere cJet hoj'esfe og 2 Mark det
lavetste- I de'n Anliednjiig skiilde
I-oraeIdri0ne sast:i03 i lem vis Takst
Statid og Vilkaar", og Siw-

I'-P'sngieri'e hgnos paa dem efter
denne. „Dog skal Skoleholdepen i

det hopesHe litufn'n-e gBpe Fordring

Forslag ^ f
indsetidt et
det fomenL";?™®'
ras Indkomst k™ke komte *"
nogenHmdie ooPyenahT
haar Forieldnene son, u
i Skoten, blev atiiat for

% Bletaling for
lasnge det sonte

^

paa don Samma 60 Rdl. foPaden

de for omtalte 16 f 4 Rdl- til Haseje og Bpffindsiel til Skolen. Skoletudbetales Skoliehioldepetn. i 2

- rmmep^ HalvOelen til Paaske og

^^esten til Mikkelsdag. „I manglen-

«ar-

f-e Fald sker dep Udpantning".

Lcesnmg og Kris^CTldom samt f ^

w" der
n at Byens
og „p,ubliqy^.'ji'3
Skrivning s^"
skdlde
aarl,g Mbetales ham 16 Rdrti,

altsaa efter 32 Aars Forlob-

le lander Skolen her.

Denne erholdtes ogsaa, men rigtigDet

Puldkommen tub-egribeligt,

Samme Aar kobte saa Kordegn

mien da ikke alone Raadstjuieproto-

Dopup den Gaard' i Naerheden af
Torvet, hvorom her tales. Menin-

sytnes

kolfen bcerer denne Tilfeielsie med
en seniere Skrjft, mien ydierligepe Ja-

gen var, at ban skulde lade et Vae-

stitsppotokollien

runder 24- Marts

pelse 1 den indrette til Skolestire.

1794 bar en Afskrift af den konge-

At den gamle Skolestue, som hid-

lig'e Konfirmatlon paa ovenn^vnte

til havde vsret benyttet, i enhvter
Henseende var elendig, fpemgaar af
en Indberelning fra samme BoPup
til Biskoppen nogle Aar senere.
Heri staar, at „til Grenaa Skole er

„l''orening oiler Fandatlen" og med
samme Dato, saa er ingen Tvivl mru-

lig. Flundatsen godkendties i alle
„Klaiusu'.er og Fulnkter" dog m'ed
Undtagelse af, at Skololannen for
Bornene ikke skal betales atene til
deres 12- Aar, men indtil Konfir-

eller

ovn, beskadiget paa bagga Sidestyk-

hvilkat alt man bar ladet komme an

paa Borgerskabets
Iiommet overens

vsere

paa min Bekostning njj i 17 Aar.

med Sp- BoPap

Her er og levnet fra den latinska
Skole et Cathedera, noget beskadi

Vegne

om, at ban foPaden Kordegnteembedet, som ban altsaa allepedle havde haft i 7 Aar, slrulde overtage

depom, er dog en for Sr- BoPup
mindPe behagelig KlatuSul, nemlig
den, at ban som Skoleholdler for-

c

Borda

Umiddelbart efter — altsaa i Sltut-

andpe, dog at dieres Tel ikke

ordn-es

Skolesltue,

ningen af 1762 — maa Byfogeden

det nyoppettede Emtece som Sko-

a ov^ergaa lo sti^. aarlig. Det

hverken

B^enke, alene en gammel Jem-Vind-

ker og mangier alt sit Dahor af Tud
og Tpomie, D0r, Ildtang og Sknffe,

mationen.

fattigste atBorn,
For-i
ej" formaar
betalehvisoogst
^e e0n, nyder fri Llndervis'ni'ng i

mld^

^ffistnnn Og Krislendom lige med
forsvarligen frndervise Bamn™'"'

nok forst tender 28- FebPuar 1794,

saa nok vsePe BPug for 2 Persomep,
naar det bctaenlrcs, at fopadieii hele
Grenaas Skoleangdom tillige o^saa
alle Bornene fra Gammel Sogn hor-

des som eti Slags InstPuks og ind-.
£i0ndtes til kongelig Konfirmatioin-

leholder for bele Byens Ungdiom-

I den „Fundat&", som oprettedes

get og mig ikke til synderlig Nytte,
med mindre det blev noget foran-

dpet til at forvare nogle Skolemalerialier tudi". Danne IndbaPetning

er fra 1772, og den omtalte gamle
Latinskolebygning var da Aaret fer

solgt til en Privatmand og blev kort
efter nedbPudt.

fogfeden^
n asrmepe Anvisning".
og By^

I Si'utningen af 1762 flyttede Bo
pligles til om fornodent gopes, da
paa egen Regning at holde en Med- Pup op paa Torvet, og der var saa

sret 't-1

hjaelper og give ham Kost og L0n.
— Der k'unde jo i Sandbed og

vandt iLibatin® B-orgepe. De ladformie-

Byens Skole de nseste 87 Aar. 1
Byens Kommiiinepegnskaber staar

1
&
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regelmffissigt hvert af de falglende
Aar. ,,Til ChorsdegnaTi Bonup er

samnieslcds Irolden d. 20do .In-

miai'ii Klokken 10 sleL I-'brmid-

dag 1701. livcni som finder Lysl
til at paalage sig at opfore sainmc Bygiiiiig af Eegc HlndingfiVarme at holde 16 Rdl.".
ycrk,
murcde Vmgge og Tegllag,
Den Gaard i Kaniiikegadls, 90m 1 nmsle
Sommcr, vilde iiidfiiida
han tidligiere havdia ejet og bebcyet, s\Q benvcldlo
Tiid og SRcd, hvor

for-udien Cborsp-enga 5 Rdl. 2 Mark
"Jdbetalt ham hm for Skolehius o«

solgt'e Bomjp det f0lgatid)e Aar.

GonditioiieiTie ibreviseis, og iniidorlid kail faacs Ericnolning oni
Torviet havde Kordiagnten dielvis vos Kammcrraad og Byclbged
laant af sin Genbosrska, Madam Dehr X ilorncevnie Groenaac.Do vcd Axiklioncn indkoinnc O:)
Anne Olrog, 90m fik Iste Prioritet Hdi.
anvondtcs til dcii iiyo BygPengene til Kofciet af Gaardien vted

d'

I Gaarden for lOO Rdl. Dette Belab
Opforclso. Del s-,l u I
testamentertde Mdm. Olro. sidfen
Brcvveksling, som mniigt. Skoten. Ejffldommw blav en toldigc Aar sencrc fortes nud
CTneskealder seaere stillet til of- !.
OVugusl 1802). Den re-

fenthg Aiuktion. Aarsagen er ie„ SI Uorcde i dollo „nt dot i Mdm.

» belt klar o«r, ^n n>.ligli:

uiiogs Gavebrcv angivno Ojcmed
led Rciilen af den ono Halvdcl

jf Kapiialcn, iiemlig, at den skal
for simpel tU

SkoIclGmren, belragtes som fyi"
B®hr n:a K f
til en ny AnveiiSkoloo„
"■kotos, Skotietos Jdse til Hj»lpl^apilalens
io'biigs
Opforeho,
hvorimod
fonetEiiri
® Biad paa 90 Rdi; OetlaVegneBelab Do loa .,f den andon Halvdel af
bkolebpijrt

n-on

.

var .kke engang Oskning for Ut.

Priorilet. saa dkt ,er vet ,

,

Vidnesbyrdnek,oto.,atdetoh«:t

m

^apiialcn altsaa Renlen af 45
lulhnr
bor
udbcLalcs
Lil denSikolckass-en
af Skolons Uv.fiiidni-

traengta" b"cli n

Skolekommissioncn

til for Emt'Lildfort

lobygnlng. Dan lyder saaledas-

i

assiiranL
T'lktrnCr.

Dyens davaerendo

meson ,■ ,

Sioren Jensen Tlio-

vreret ' i
^hirermesl

til Brand-

m

Aar havdo
P™rimod

' Byen oo iiy^ p 7®'^

eaar ud paa ^agei.
Beskrivelfolg-onde;
„Br. F.

Den gamle Skolebygning

i\r. 100. Den gamlo Gaards 1^0
^'ag I Ins er ganskc nedbrudt og i
dens Sled opfuri nyc Dygningcr i
een IGagc, Tegllag, Egeblndiiig.s>"ierk 'Og murcde Viogge.

a) el Forlms til Gadcn iinirel-

lal ill Sfiievierelse og Skolcstuo
mod en liikket I^lort i oslrc hindo.

Loll x)veraU. E'jmllc.gulv i 4 Eag
og Murslensg.ilv i 5 E'ag [iormo-

deiillig i Skolcslncii]. Bygaingoiis
Ljongde 28 Ab, Dybdc IOV2 Ab
og llojde 31/2 Al. — Takscrcs for
MO Rdl.

b) et Sidchus ibyggel Idrannievnlc 11 Fag i veslrc Iindr,
iadreltel III Morelse, Kamrncr,
Kokkcn og Broggers. Loll over
all. 3 bag med I\j;iellegulv, 2Eag
nied Stengidv [formodcnllig i
Kokken og Broggers]. 12 At. lang,
8V2 AI. dvl) og 3V> Al. lioj. Takscres for 2(10 Rdl., ialt 6f0 Rdl."
Bygningcn tilhorlc mi Siko lo

ved Torvet, nedrcvet i 1879.

vt-cscncl, og i If™"® !7,S"'"8
holdles Skole indtll Aar IblJ. da
den forslc Bygning paa \csler-

gade blev Ingol i Bnig. Del cr
dcii, som blev nedbriidt sidste
Aar.

Den gamlo, iiu afdocle Posl-

holdcr i Glmsborg', Hans Sejor

Jensen, livis Fader var den Olo
Jensen Jyde, som redded® at Sorcn Kanne, og livis Moder bed
Jcnsinc Marie Sejer, liar forialt
mig, at bans Modcr bar gaaet 1
Skolc hcle sin Bariidqm i Sikolcn

oppc vcd Torvet. Da bun cr fodt
i 1797 of^ bar tllbragt sin Bariidom og^Ungdom Ler, skal del
io ofTsaa nok passe. Poslholdcren
U^de al bans Modcr bavde for-

taft. al Degiicn havde sin Ligkiste slaacndc Rerdig, og at den

havde sill Plads inde i Skoleslncn. Delte. at Polk liavde de-

r® Ligkisle slaaeiide Imngc for

10
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ler .t,?
' fra Byens Eksemiv
Icr
p.ui ,her
Hislorie,
v?.,

lino VI 1 ,

3) ibr al riiigc mcil Klokkcn 4 ]\I.
iaU 2 Rdl.

'laivncr del og-

n-' -.Uagligti Liv
i Nordcn"
"iscidmaii
Stolen
var dcji

»Naar megeL uar-
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Tilsammcn 10 Kdl.

I BocL tandtes „cn Bramdeviiiskcdd'cl paa 3 Fjerdiiigkar
med Hat, Laag og P'ibcr, ail at
Kobbei-^ lit Vardi IC Rdl.
En Braiidcvinskcddel var cn
ineg'cl alniindolig Ting dengaiig,
og var del most vardilblde Slyk-

ko af licle Indbo'Cl, hVorfor dcii

og som efler SLrafF,^
clelse lob net! til A

d^l
KorHans forsle tt i
Foiiioldb«B> Marto te If'" Hind
borrr H>nn\

skifC'StoS
^ i net
Bgl om Boot baad?

og Bohavo, »m 1k,°"

kun iiajvne, atNellm !l

Gaeldens Fradr^,!

paa del Oinraadc.

Tm geborg Catlirine
giftedc Bioriip
sig Dalmed
Rygaard,

or af Siogncprajslcii i Voklby.
,1

Qverlcvede sin Mand, soni

li'ins
\
viscr,
at
I 'T "l^^nomiske
Fbrhbld
havcle
nitio^
i^cL der var 'Oii For-

S paa 010 Rdl. Vmrdi. I Iiele
skp

eftcr

Boger, hvor-

^^'ske, 1 lalinsk og 2 dan-

udi'
bar bnri

■

Herat" til Sinedkeren

Vffiret 1

, r,,,

Iran slreet paa Kirke
gaarden

^
Bloch.

■Houinr '^812^^70'^'^"
11'''" havflp '

gammel.

^i<^lebblder i

Kordegn og

lit i 1811 n/i
ler Borun^

cr

hen

Ibr-

l-engsl ncdrevel.
'idig skiildc viure 2 faslansallc

laerere. og al dor folgclig niaalle
iiidrelles 2 reguUcre Skolclokaler o^ cn ny Bolig. Der opforlcs
derfor on ny Sidebygnjng. Der
kaldcdcs cndvidere

on

Teolog,

^om skiildc viorc Forslclicrcr og

Kalekel. d. v. s. Andenprjcsl, mcdens Kordegnel^osUlIingcn f;©niUdig ivnyllcdcs

lit Andonli-cm'-

embcdet.

Ibrblov i siclsl-

Blocli

lucvnlc, og til Kalekel kaldedes

bcd, udmevnles ingcii Eflorfolger. Del var Bosparolscshensyn,
som gjorde sig gocldendc. ]\Ian

Ps EfterfQlger blev

Han

niod Dolnier ad, men

Hen,nc bar allsaa

'>=w

kernes Brug

80m P'olge af dcnnc udsklllcs i
1810 Gamnicl Sogn skolcnnessigl
fra Grcnaa og fik en selvsUcndig
8koIc i Aaslrui). Den var bcllg-

Hans Ingerslev, der var
Bierer ^•ed Lyngby Sieminarlxim.

1 M. ■"^l holdo oa l-

Til Kjrken Ibr KiqIj^

en af ILovcdbcgivcnlicdorne i del
dniiskc
Skolevpcsens
Hislorie.

uaippe va3i-eL
BoPup

koRpn
Silyrke. SikiflepTOlo18 gifle?
ITT
tons'f/^"" til Sub.titiLil-

Rdl. Jordefmrdet

^ k o 1 e a 11 o r d n i n g a f 1814
komiiicl. Del cr jo udcn al Tvivl

Vcd Oinordningcii i Greiiaa
Aar 1818 beslemlcs. al der frem-

•if

Inloresse, men som rM "
fei- vidt at udrode

vxsencl oniordncdes. Nogle Aar

torindeii var den meget omlalle

^■^01L, €g en Micngd'C Fanillier
icnisliliecle allsaa selv deixj^s I'br-

og vilde

lucglc, al Bloch i hverl Fald i
de sidsLc mange Aar var cn rel
middclmaadig Liorer. Navnlig i

gcndc lidL VosL for Byoii,

^^Idbyr-

drukiio sig".

liercr indlj! 1818, da tide Skolc-

opaa vai- el mcgel almindcligl
attisajLielsesobjckl. Fojks For-

p'g af Britndcvin var mcgel

Stolelid vaf on n '
«gsaa file en saadan V fT®'

og kom hbr""^iddelbart ©f-

D«d. Han var Ene-

11

Men da ban i 1824 bicv SogncpricsL for 0rling-F'aIling Menig-

soglc og fik efler en Del Forliandllnger ]\Iinisleriels Tilladolse

HI mjdlerlidig at ophtcve Katekelcmbedel og igen gaa Ulbage 111
Ordningeii mcd Kordegnen som
Porsielajrcr og Anlagelse af cii
Andcnlierer. Hoi'Lil kaldedes Lars
Olscn.

Kalckelembedel slod saa

ubesal til 18-13.

Del lador

sig vislnok ikke

„de clannedo Klasser" var der

Misfornojolse med, al Born'one
Iierlc for lidt. Muligvis var del

Skolcplaiieiis Skyld og ikke Liercrens. Men nogle af By^ens „daiincde'' Familicr slog sig i hvei't
Fald i 1840 sammcn og oprellede en Privalskble med caiid.

phil. Lndvig Hansen som Lrerer.

Der var ved BIochs'Dod almjii-

dellg Slcmiiing baade i Komiimnalbestvrelseo og i Si olekommis-

sloncn for al faa d6nne „Candidal
iiansrii" iidiKevnl ill del ledige

Fmbede og mod Fbrpliglcisje Ijl

al oprclle og iiiKlcrviso en R(xdklassc i Tilslulning HI del allercdc cksislcrciule Skolcvccscn. Da
man imidlerlld var klar over at

del iKejipc vilde gaa saa glal
dcniie Gang al slippc uden om
Kravel om en Kalekel, mdsend(cs direkle lil Kougen el Andraoende i denne Sag. Del anfoi-es
"(ieri al der liidlil „i Borgerskolen 'som iovrigl cr Ibrenet mcd
FaUi^skoIeii, ildam har vterel
licrt°livad der lucres i enhver
Slcolc paa Landet, og at der iiii
ved BIoclis dodelige A''gang frembvder sig cn gunstig Lejlighcd
lil Fbrandiing og Porbedring .
Man anlorcr, al imder den lid-

liocre KatctoL [Ingerslev] midervi'sles der ikke andot end
de

almindclige, for en Borgerskole
hcfalede Lscreg^nslande'

me-

dcns man nu med cand. phil.

llanscns AiismLLclsc for 0je on-

skcdc opretlel en Rcalklasse. Og
niaii cndlc Sikrivelsen lil Kongen
med den Vending, al hvis Hs.
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MajeslJEL vilde opfylde delte
Kommunens inderligsle 0nske
vilde den fole sig rorbundel lii
foregel Takiiemlighcd iniod Ils
MajesLcet. . '

nifend og enJvelte af de mere oplyslo Borgcrc. var sindcl for en

yidercgaaeiide Skulcnddannelse.
paa Iiovslcns direklo Fbrcsporg-

llvoriniod Reslen — ca. 40 —

Men Minislericl var nu lil
erkliercdc, ,^at clcTes Onske
Sinds, at dcr skulde piuslcs Liv i scl
yar,
do maatle faa cn Kordcvm
IvaLekelembedel, og m-enle, at en igcn at
som afdodc Blocli - lil
IcQlogisk KandidaL jo nok slciilde
anme v.Trc lige saa vel egnel I'orslclierer. og at S.kolcviesenel,
111 Unden'isningen som don on- nied hvilkcl de hidlil havde v:vrct foriKjjel, maaUo blivc iiPorandrct- Dot visle sig altsaa. hvad
ogsaa Pmvslcii havde ladel skin-

i^c igeiinem i hulberelning lit Mimsleriet, .,at dcr vistnok kiiii var
an ramilier. der interesscrcdc

Jg lor en Rcalklasscs OprclldS'e.
at dissc den-ed lilsigicde al
inc e do saninie rbrdcLe, som
Mnn T

private Skolc hidtil liar
mindre i>ekoslelig

wStudent Hansen"

IrmTM'

Flindt,

grSsi/T

karakleri/™

al en™i

modte, nendig: Bycns'Embcdg!

'''•

i

Dobenavn'^ a"?"'
Flindt H ^^^^'odoniis Decimus

hmnede72n
F'aa Aa/ii-,''®
sfn
Paa
Sagen,
incOiaklle
"1"'"®
'loj Grad
voiding (la 30. Novbr. 184/111 n, VKscnet n
'°8 at bvann^

'Bjeiis LMicn?
I'aa en Uven

s'.iergade stiPedes Bygningien til offentlig Auktion. Skode paa deniud-

Oklobcr 1849.

Flindt havde, for iian kom til
Grcnaa, vrerct pcrsoncl Kapcllan
hos Prrcslcn Fr. Winding i Nr.
Sinidby. Donne Winding var saa
umaadclig svicr, at man sagdc
om ham. at linn maatle foiTotle

.Tordpaakaslelscr siddendc i sin
Vngn, fordi del formctlcl.sl bans
Tykkclsc vilde k'osle alt for slorl
Bcsvccr al faa bam af Vogiien og
0)1 igrii, Del bar saaledes va-rct

rcl nodvendjgl for bam al holdc
Kapellnn.
b'lindls lluslni bed Pclrea Ma

rie Winding. Ucndcs Fader var

havde jo nu

n 1
Afgorelse, og i 1SJ3
1*^" og
teologisk
Kandidat
som Ivaleket
Florsleterer.
Del

Thorsinnl^^

l^egyndlcs i 1818 og logcs i Briig

niiig af den forntevnle Prjest, siflcn iuiii bar Na\mct Winding.
Plindt undervisle selv bl. a. i

Sigvard Theodor Decimus

Ce'S blev op.ettet :n^Lt

Mcd Aaret 1849 liavde altsaa

Skolen skulde have 3 Klasser, eg (Icn gamlc Bygning ved Tonet
der skulde allsaa ansrelles en iidspillel sin Rolle som Skole.
Straks efier Flybiing&n til VeTrcdjclfcrer. Dennc Bygniiig paa-

Skrccddcr i Aall>org, men bun
bar formedeiillig vceret en Slrcgl-

sliede cand. phi]

SS.:
2?-at del ordnedes saaledes ^al

mivcercnde Vesl'ergade.

den

Pnviite Em

IrP^'
ircprise'.

Pi'tesleson fra

S"' ^'Oi 1805.

^

'
af Skole-

T™k

Fygnin.g
''"®°

B'ledritie i lid
''"wrende
Grand
til F(euesk.tepel,
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s'.ededles i 1850 til

Niels Nielsen Vaever.

Gaardejer i Dolmer. Dsnine Ni«ls
Vaver var en af de kendfee Skikkelser i Grenaa By. Han kom her
nmsten daglig, og ban havde

tidlaant lil len.Mffingde Mennesker.
Han 93S som PriorltatsTiaver i m:in-

ai2 Eiendomme baade i Grenaa By
on ved Havn'en og var ogsaa for
korlero el'.er Imngera Tid S3lv Ejendomsbesidder i Grenaa. ■

^

Ni'ds Vmver var fra et meget fatliftt Hfem, vistnok i Hobjerg. Han
viste aberede som Barn et udprmdan;sk Ercsning og Graiuyialik. niet Forretnmgstatent. Det fortaelPen lidligcrc nacvnle gamiePosl- Ls at ban for at tjene et Par Skil-

IiQldcr fia Glrcsborg, der 1 cn lilnn k0bte Fl0de og beeldte den
Aameldx var bans Elev, udtalto
om liam: „Flindt var vel „liaard' ma Flasker. Dermed glk ban paa
i Clrnmniatik, men jeg Lfenkcr, del s'n Fod til Grenaa og solgte Flokom al", al lian selv havde iidgivot den til Folk, som ikke selv havde
Pogcn, som vi brugle derl". Jeg Kobold. DGtte Tr^k er karaktenvll niene. at „vel haard i" skal stisk for Manden. Fra forste Fmr'
kclyde, at ban slillede vel slo:-©

viste ban en i-obyre Fbd og Spar-

Fbrdringer ndi o. s. v.

sommeligbea og

I'dlndl var en meget svagelig
Mand. Han xidn£e\nles i 1^51 lil

Aarerne at blive en meget ^te-staa-

Mand, og ved
Siog'ncprfest paa Asko. Men ban ende
p^^anbringelser
formei^ede

ban

naaede kiin at komme til at pree-

dike en eneste Gang i sit nye

Embede, nemlig paa sin Indscettelsesdag. Han dode lig^ efler
Nylaar 1852.

sin Kapital. Han og Hiustnuen, Pdulloe Hansdatter, kobte sig forst et

Boelsffad i Hobjerg, hvor denes enfe-

u

Liliegade Nr. 2

Liliegade Nr. 2

slie Datter, Ane Bendime, blev fsdt

h0ste ligie saa gode Frugler at die

i 1832. Klog-en Tid efter flyttedq dieri fremsatte LEerdomme, som
de til Dolmier, hvpr die ligieledes baadie jeg selv og flere hav^e lisstet
bsgyindlje i let Ecfelssted, men ksblie dieraf. — Det kan m'egiet godt gaaie,
senere en Gaard, den, som sidi&n i
bn mteget langi Aarrfekiie tjihOTto Jiaar vi blot villie f0lgie den javne
Udglviepen".
Sognefoged Rasmns Jensen. Da
Bogien indeholder en Reekkie Be-

Niels Vaevier terst var kommet til
Kapital, var ban snart klar tragtninger om Flid, ^rligbed,
Sparsommeiigh'ed nsv. lagt i Miu'nd'en paa en Person, som ban kalHandelsta.ent kunde udnytfe sin Tid dier
„Fattlg Richard". Et Sted i
tedne ved Handel end ved seW at
Hseftet
bar ban anbragt et Vers,
1 Markarbejdet. Han hav-

karle'^™

^'^"'"ikkende

orti, ha '

X-bte

Ch- a To
Skmd.

^Huder on

at komme i snak med Pnlk .
ban Icunde ffane p

^

Af Nrels
m-T Vaver ikke he,.med.
At

dine, blev'gift m'ed Niels Chr. Lovschall. Han stammede fra Havm0l-

len, var meget velhavende, og overtog Svigerfaderens Gaard i 1762.

am paa bans dagljga Vandringtsr

Naa,

Fremstillingien standsede

reliedie straks den gamle Sko'.ebyg-

Peter Feddersen Kruckow
var en Pra^steson og fodt i Ever-

drup. Han havde alliebeldje j en lille
halv Snes Aar haft p'orretning i

Grenaa. Han var saa 'ulng, da ham
SBgie Borgerskab, at han maatte
have Myndighei'stet-^^illing og des'eden „Kgl. Bevilling til at vinde

u*n ideel IndstillMn^^l'V®;^'

laX
beskriver ham
^
„Hans Paaklaedning
var saamo-

Borgerskab, nagtet han klun bar

.t line H^fie. sorhafrCnd

^ gammieldags. Paa Hoveiet bar

Han har haft Fbrretning flere
Sledier her i Grenaa, sidst i den

vet og Mtenneskenie" frem ,

gav paa Grenaa Avis' P^ i

har fdlgsnae Titej:

an en hoj Uld'iat, saaledes som

0n erne dengang brngfca. Dien hav-

i=i-n

Siort graa-

lil at blive lykkelig. ^®'®tand on=

gammel Mand, som selv mod Held

Vffiret sort, mien var for-

la-n "

^ Nakkan, Hains

paa
har fuigt den her anvisleTer q' Sk.i?H
Skuldneno. Han gikholti onwedm4et

^gen begyndier med folgende lilfe

Forord: „Ved Udgiveben af denne
knan^^iU
mfedSoIv,
Bog
er
dat
mil
inderlige
0neke. at enhver af.dfens Lm.era maa selvkna
seivknappet ^^^'idien
Sfok. havde han en

tvser-

Vaever dode 20. Maj 1873.

lig gik Eallit. I I860 vendte han

ved 1850, da Gaarden ved Torvet
solgles til Niels Veever. Han ind-

Kobinand Kmckow.

sever, m^en en gammiel Dame af
Wit Bekiendtskab, som ofte har set

med, at Krackow i 1857 opsagde
sit Borgerskab og forlod Byen. Jeg
nr ikke sikker paa, om ban egent-

Grenaa.

'^Wg til Bnlik og ndleieae den til

Der findies intet Billede af Niols

krises Tid. Og det endte da ogsaa

En Datler af Lovschall var gift
med Vejasssitent Wienholt her i

holdter ikke saa lidt Livsvisdom:
M^^iskefang og Pujgliesang
01trang og Nattegang,
meslag ■og Skj0giejagt

t
^^Paaien,
„apav
over"
for

Ben-

som i len lidt drastisk Form inde-

Haver Mangien odelagt".
som ban
nrt
an sad og

L/^)gteparrets enesbe Datter,

15

t^nt som Sveind (Konunis)) i 2 Aar"^
Bygning vestUgst paa Liltegade,
hvor der sonere blev BryggOri- M'on
*^'st gik ikke godt for ham. Han
kobte Ejendommmon her i 1855;
samme Aar tillige Liliegade Nr. U
og LiUegadte Nr. 61 (Bry^gV?.rgaarden).

Han har

were

Speknlant end jaevn K0b-

aatenbart v^nel

wand', der passede sin Butik. Idwed var TidernO vanskelige. Vi or

jo wu lige op mod den store Penge-

Gammel Brandspand af Lffider fra

SueUows Tid, som endnu opbevares
hos Kobmand Bhrenreich.

tilba"3, erhver.'ede Bryg#rborgter-

skab°og b^gyndte .t BrygS^ri, ^
iJfTvis i dien samme Gaard U
iadie Nr. Gl, hvor han tidliget^e hav-

di^ haft Kobmandshandel. Men heller ilite dtet vilde lykkes. Han for_

Z atter Byen og blev Kobmand

i Lyngby, og dor havde ban v.st-

nok roera Held med sig.

Sidst paa Aaret 1S55 havde han

16

Lillegade Nr. 2

Lillegade Nr. 2

■ Skomagermester Julius Hojmark.
Fru Hojmark,

solgl Ejiendommmen her til
d'3lsfmdma=gtig"
'
"an havda v^rtpt

fodt RodkjsDr.

prLundby.
11

ho« r
hos
Groruarer

WindinguldmaeatifT"
;
og selv haft Forretn n!

vaer"&nd3 Konsul

Kobmand C. F. Ehrenreich.

' I ISO.i fik bans frasepariercdie Hns.ru A''jkiionssk0d3 paa Ej3ndomiTi'en^ Og samme Aar giftede h'un
Sis m'3d Skomagermester

Rasmus Julius Hojmark.

^^

Denne ■ejiedia og beb'0'2die Huset
LiPegade Nr. G, som ban havde

Marie RadlijKr som

overtaget lefter sin Fader, hvis

paa Sandra Mate u *-

Skomageri ban fortsalte. Han ejede

-r-e andre Eiendomme, et Par fib
med Hi-astr'ulen, at Par havde

bfev ^gieparnet Separt^
Sikkerhied for die i

[iset fastsatba Yde-g^rl^k h'""'®""-Pant i UaUdfcys-EFndnm
«-te Aar

ban selv kobt. Iblandt disSa viar
gamle Fattlggaard ,,BagByG:n",
Vis store Areal ban ludstykkede i
J-ggegTHUindie. Men dtet gik m^ed

nomiske Vanskelighied^r Z 1"°" ^am soin jj^ied Forgsengaren Ijuiod-

»Jnge Kabmand:

,"«■>

®='vePengekrisens°altep,J;^!'^^^^

y-

aarljge okonomiskie Forhold
Hjiemmet. Og bsgga

gik ban FaUit, orr r.,-

fe fler kgl. Bevillin. af" Pr<^

pg K.b„a„d s. N "C

i di- A
vainH ■

Amerika, hvortil der
meget livHg Ud-

ligier^^cf
Grenaa. Den tidLjy ... stolte Mollerdatfier, hvis
Bn Begyndieise havde teg-

17

Fru Ehrenreich,
fodt Hasse.

net saa lyst og godt, sad tilbage
med sine Born i meget kujnmerlige Kaar.
I 1SG8 havde Hojmark solgt Byg-

ningen her til Kobmand
Chr, Frederik Ehrenreich.
Han var fodt 23. April 1S40 i

Faarnp ved Panders, hvor Fadepen var Gaardejer, og havde Isert
Handelen hos Kobmand Henriksen
i Panders. I 1859 forpagtede ban

Skovgaard Kro ved Fjellerap og
forblev der til 18G3, da ban Pejste

til Grenaa og overtog dten Fbrpetning, hvor Lundby var gaaet Fallit. C. F .Elipenreich var paa det-

te Tidspiu'nkt endnm saa eng, at ban
ikke havde naaaet Myndighedsaldepen, og bans Fader maatte derfor
midlertidig lose Borgerskab for
ham.

I den gamle Ejendom arbejdede
EhpenPeich sig jasvnt og stot fremad, saaledes at ban altsaa i 1868

selv ku'nde kobe og senere i 1879
ombygge Huset. Bygningen var
den forste og i lang. Tid den eneste i 3 EtagieriGrenaa. Deter derfor intet Under, at den vakte be-

tydelig Opsigt

baade hos Byens

egne Folk og hos Landboerne, sc^m
jo dengang i stor Udstrffikning
„k0rte i Gaard" hos Byens Kob
mand. I den nye Bygning indpettiede EhrenPeich 2 Biatikker, som

stod i lumiddelbar Fbrbindels&m'ed
hinanden. Dien eme idPettedes til
Isenkramhandiel, den anden til Kolonial. Senepe specialisiepedies, saaledes at det udeHukkende blev Isenkramforretning.

Kobmand EhPenrfeich, der var gift

med en Datter af Havnefogled H,

Hasse', Grenaa Havn, v|^r i mange
Aar Medtem af Ligningskommissio-

ni&n, men deltog fellers ikke meget
i Byens offentlige Liv.
Han
var dlog Handelsforeningtens man-

■Si^B

18

Lillegade Nr. 2

Kes^rar. Etter .m A
'
Kobmand flytt^ghan '^rhi
^®^'^"havn, hvop riT'
Ved K ®

^ 1907.
Ehpear<ejchs
Afrei<?p

F^rretningen af bans
Ehranpieich, som ei*

niuvffirandeMiedarvinger
Ejier, og somksbte
si-

Eji&ndoniniien.

i

BE

Nogle Trak af
Grenaa Lyslanlaegs Historie
Af

Carl Svenstrup

ORENAA

Grenaa Folketidendes Bogtryhheri
t93S
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^ Skoltn

Greenaa I^obsfad.
ia58.

"f Jarkuat ^ SZrtr^

Kort over Grenaa Kebsfad efter Traps aDanmafk , J. Udg Aar I85S. Kortet viser. hvilken smal, spids Trekant, PJaolagen,
edel ^amie Anla?g" denganj? dannefle, idef baade Parliet mod Nord (Voiden) og Partiet mod Syd ikke dengang eksisferede.
Laeg desuden Mas'ke til, at den gamie Landevej fra Randers udmundede direkte i LilJegade.

Track af Grenaa Lystanlaegs Historie
iier i 'Grenaa. ALen saadunne
"vre var jo ilcke saa nemine at

volde i 0renie, og I^Iarkmandcn

liavde saa en Dag maaUcl gribc

Triek af Grenaa Lystanlaegs Historie

hedcn i faa Ord oplvser, hvor-

dan del slod fil mcd Anl;egcl IG
Aar elter dels GrimdUuggelso. anforcs Arliklen som Helhcd her.

Del maa stadig crindrcs, at del

kun or del gainle Anla^g, dor Loenkes paa, ja, strcngl taget kun
Halvdclcn af del, sioni vi nil kal-

der saalcdes. lleic ,,Volden-' og
den sondre Side iid mod Vejen
eksislerede ildte dongang
nicget mindre del nyc Anlicg. som
torsi kom ui hen mod 18S0. Om

Grenaa Lystanl®g 1858
slcrivcr „r.rcnaa Avis" d.

Mn.j.

t or mi ornlrent IG Aar sidcii,
a de Ilcrror Ajmtoker Dalit,
otiltspliysrcus Arcjulrup na Rii-

Byfoged G. Nyeborg,

graiidedc del An-

AfholTl
tor
0 SC atf""
de aarlige Qrundlovslester.

siLg'S''"

g udcnfor Circmia VcslerporL

som nil, efter at Ti'seerne ere

voxedo

lil,

afgiver

behageligl

Samliiigssled og Spadscregaiig for
Indvaanerne.

de i Aarcnes Lob sorgedc for

del I-Ieles Vedligeholdelsc, ligcsom man bor paaskiiennc den

sencro Beslyrelscs Omhu i saa
Ilcnsceiide, na\'Tilig Hr. Borgcr-

reprjcsenlanl Wessings Talent og
Opofrelse. Men paa den andcn
Side maa man heklage, at Folk,
som vise pobelagiig OpforscI,
skullc have Adgang til deltc
simikkc Aniicg, for vcd dcrcs
uliumsko Adfcerd at Idiniic bevise, at ILovcdliorskellcn mcllcm

af Orundlovsfester.

™ Lus-

vcl for Poliliel, som for nogle
ITia, som inleresscre sig for Sa-

gen, at liaaiidliievc Orden og paiv
see, al mmslicndige iMisbrug, som

vcd deres Afskycliglicd forslyrre
Puhlikums Fornoiclso, ikks fincle

'lelfe"v^kTdTto?^;
var i sin Orden Mo.fdof

Sted, 'Og vi troe deiTor at handle
1 Opinioneiis Aaiid, eller dog i

«aa h.ve kra^nk^'der^^

den bedre Deels af samme ved

led at faa den titdclt af Marf
.

•

TrEeeme Idev planlk.
^ J

Sadelmagerm. M. C. Henrichsen,
Haandveerker • Foreningens mangeaaiige
Forrnand, Medlem af Kommunalbestyrelsen, Medlem af Komit^en for Afholdelse

^ at

Dfter sidPna

Det cr naluiiigvis umuligt, saa-

Man maa vistnok vterc de
Manid Tak skyldige, som forsi
falledc den lanke, at slcabc en
Lnnd i vor sko'vlose Egn, og al

Slreike ^'Stn-olc
vfr ^"''=''"'"5
til on!
don fnrsle

manden.

dem og de Umselende er den-,
at de gaae paa to og de Andre
paa fire Been.

Grenaa Avis'- rnr i-. at •

ISSS liiules den forstc trvkt'e SI n'

Ijmtt af Antregct. I>a ^don'v^d

Vicekonsul N. Kock,

geaarig Forrnand for Kommunal-

g nske morsom os i V]rkeli<r.
&

t>e8tyrelsen. Medkm af Komit6en for
otdelse af Qrundlovsfester.

Postmester Skjerbek,

en af Datidens meget paaskannede Talere. Medlem af KomltSen for Alholdelse
af Giundlovsfester.

at proponere: at en Foreiiing
dannede sig, hVis Medlemmer
skifledes lil at mode i Anlaeget
hvcr Hielligdagsaflenj eller andre
Aflener, naar Vejret var godt, for
at forebyggo de Skandaler 1
Fremtidcn, som have givet Anledniiig lil disse Linier. [Red.]"
Hvilko Skandaler del drejer
sig onij vides ikkc. Men formentlig maa det have vseret mere alvoiTige Ting end Fterdsel udeii

Trgek ai Grenaa Lystanlsegs Historic
for Gaugene, AmrjckniivT

Grene eller deslige, Nogen For

enmg U1 V.rrn f.r AnUegel <hn,.
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Digel langs Vejeii. Til Licserncs

Onenlcring maa jeg her llgc

nodes dog visUiok ikkc. IJcrinioil

niiiide oin, aL den gainie Handcrs-

Fle' 1'bargerc-, ^om"'>fl"-skrovol
,jlcic
slog ii] i^yt!

giuig var cn laiig, spids Trekanl,

kom der fan Ugcr ericr on Ar- rcj havde Reining lige ind mod
Rillcgade, og al Anlmgel dcnl^in ca. lialvL saa bred sum nil,
men

onUrenl

al"

niiviercnde

Licngdc. RL Hiik paa vcdfojoclc
Gcngive'lsc af KoiTcl i I. Udgavc
"f ,,'lrap- Ira Aar 1S")8 vil viuro
opRsendc i den Jleiisccnde. Pla-

ocii vai' incgcl lillalende.

Kun

, iil^le fler hcngaa 12 Aar, iiulcii
■ 'ta laenge vai-edc del nemlig, for
den nye Landevcj forles frem lU

oor blev Bukscr al' del Skind.

Grenaa.

Konceit en Sondag Eftermiddag i del gamle Anlaeg. Tiden er ca. 1900.
Laeg Mffirke til de gamle primitive Lygter.

Fornojelser 1 Grenaa

Skr^ddfirmester A i i
Byraadsmedlem i 27 Aar

*-ystanlaeg i gamle Dage.
Hvad var del nu for ,,GUeder

benyllet FesHaler.

® ^"dgeligjkedcr lior Byens Iiid-

fwdel og^

Indsenderne aFclen
sulstnicvnle ArUkcl
Iffinlcle paaV

>;aaiierc, ^om deL forlWd^ •

en

Og som en Udvej deriif hi

tesh!;f

Qiri

og Beliagolighod fo,. Byens^'ft

AiiU-eg kunde blivc iLoilrL

opmserkaom paa vl"
rcn ncLoj> i dfba^
afstikke den nv^?

R-ders.

f

giver Grenaa Avis"'
-^^R'lid med Ilensyii lilSva-

ban '

GruiidlDVSlige iimiddcl-

al

nicns del ondnu var fkl n,.,
(ido?iS™?^,°^'®"^ 9 Aarsdiig lioivede dcii aanile Vn! r. , ^^^ver- Rlaguing fr?
fil Aniaogel. Dosuden aL "™ stimd ® ^
Hdl'gc Morgcii'ndlog el godL Slvkkn !p ?

l-^Vejenliggend'c
Sdc4'jel! k^cirh"?''
livor Rcbslagon? BaUo
Bane, •on

'®

,. ka\dc &in

ondcol S T
R'^^'tmaaliid
Biorgere lil ct
B'=n, hvorh..f®'. Gjislgivcrgaar-

Spiclseii fi,
Byens Pi
cniiiaen

mcd jMujjik i
' Broecssfon lif
Bvor Miisikfor-

Bge inden for vexiciirlp ?° ^idiglorcningm ni"forednog adskillige Xnm-

re, og h\ior en teret T'alcr i Dagens Anlcdniiig, ledsagcl af nogle
vcivalglc Ord udbragle el Love
for Griindiovcn, dcr modloges
med nlmindeligt Bifalcl. F'raPlaii-

lagcn drog man til Byens Tbrv,
hvor F'eslli^heden cndle med
Afsyngclse af nogle faedreiandske
Sange eg et nidoiibeU liurra for
Grimdlovens Giver, Kong F'rcderik den .Syvende."
Allsaa, Grimdlovsfest i e^ent-

lig Fbrstand kan del Ikke siges
at have vajret, men efter cn Fiellesspisning paa Gajslgivergaardcn
paa Storcgado sluLtede man all

Planlagen mod Rodgrod, Kage og
DrIk kc vix rcr. C. K aiser.''

Kommuiialbeslyrclseii udlejcdc
dengang for el Aar ad Gaiigen
SUidcplads lil el Bcviertningsslcd.
Den var i nogle Aar udlejel lil
Undcrskrivcrcn, C. Kaiser, der
allsaa havde Lov lil vissc Dage
eller Aflener, forineiillig eflcr
cget Forgodlbefindende, al servere i del gronne. Kaiser havde

vislnok tidligere veeret Mejeriibi'paglcr paa en af Omegnens
Herrcgaarde, men var kommct
deiTra. Han clode Aaret efter ret

pUidscligt pan en Fbdrejse paa

saa af med cn TIale sanit Sange

D'jursla'nd. Enkcn havde cn lillc

og Miisifc i Anla^get lil Fornojclsc

var der Servcring i Planlagen.
I Avisen staar saalcdes i 1858, at

Pbgeskolc, forsogle sig ogsaa med
en llllo Handel, men del gik ikkc
ret godt. Finn ibrlsatle et Par
Aar med SommerbevajiTningen i
Anlfcgct, men sad i forfierdolig
knappe Kaar, saalcdes at der 1

„Mandag d. 11. ^Timi bevrerlcs i

1862 holdtcs AukLion over hen-

for Selskabet selv og for aiidre
lilsledevtereiide.

Af og til om Sommeraflencrne
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Grenaa

Anlseg. DeL sblgles for 34 Rdl.
lil Manufakliirhaiidler G. M. Jen
sen, som beliDldt dot i en Riekke
Aar og ndlejcde det.

Avisen meddelcr ogsaa, ai sani-

gore for ResLaiiraLorcn. Den for-

omlalle Sionimcr, allsoii 1858, for-

ansUiUcdc Musikrorcningen el
Dai' megcL vellykkcdc FesUiglicdcr. Saalcdes giver Avisen for 23.

me L'ouiso Kaiser i Sijinincrmaainedenie „daglig aflager Porlrailer

Aug. RefcraL af cL

Sn

J del lillc AuUcg, der var besogi

iiVauxhall i Plantagen
1 Plantagen IVa Kl. 10-4" Dot
yar 1 den folografiske Knnsls alDel af MnsLkforcningcn i Aflerf0rstc Barndom, hvor Ale- Ics i Bycns Planlage ^foranslalicrernc knap eksisleredc o^r [ Icdc Vauxhall var sccrdelcs smagiu-rangerct, og skjoncU del
o/'her 1''P?"',
P'-imilive. fuldt
var
Fnldmaanc
og Himmclen
afm Tf.,liavdc Mil.
klar, log del sig dog prrcgligl ud

' Overftod. 0°

Sri
NodveiP
ghed flor DaUdens '''I
fioLosrafiskc

nf over GOO IMenncsker. Del var
forsle Gang, al Grcnaaensemc i

dercs. cgen By fo^ cn Forsniag af
de kjobcnhaviiske Th'oli-Aflener,

yS ligesom hele Arrangcmcnlct
>lcv rocsl, saalcdes vilde vislnok

mange onske, al del blcv gicndigen, saa megel mere som OmJ^etlen Ui Udsl-mi -

raadet. AarelSS^f r

pgncns Bebocrc ci varc Ulslede

A nogei slorl Anlal, og der allsaa
cndnii cngang kan veimlcs talrigt
Gsog. Ejj snadan Genlagelse

dmdl ogsaa Sled hen paa, Eflcr'laict. Uisso hicsUigliodcr var all
tier iiiEi-edo store

savnede Inilialiv, var BevT?i.dd

gen paa Son- og HelliwS ,

fra forgenstondin oa'sZS"

saa arrangercl af Mnsikforcnin-

F^',. T allcrs blcv del nmrinesl
. ''S^nsen", som enlen aleiic
cr 1 Forening nicd Gcxslgiver

f'-a Kl. 5 EflenniddaS

kmn lii al slaa for

selvlolgel'g van-et altPor voldsomi em 1 de folgcnde Aar. Jcg skal
frovc ved Hjtelp
o G Averlisseinenler:
w Ih.
slet
iLKe"f
kunnel sviireGrenaa
sig o° af ii,n?n

nor Baagos Tid gik del da^ogs"®

oil™®?
Sch'
elgelig hai- del „iermesl vierel

G«ine.ederAtXr;S'S

Sandagskoncerl i det gam!e Anlag. I Baggrunden ses .Restaurationsbygningen
Skoviyst", som dengang tilhorte Brd. Lassen.

i Aar. Ffler Oplbrdring afbraendes el brillant Fyrvierkeri....

Ballonop'Sligning Fl. 0^2- Enlre
Voxnc 1 Mark, Born 8 Sk.
J. Jorgenseii."

Enlre 8 Skilling pro persona.

J. Jorgenscii,"

Illiiniinnli'on med kulorlc Pa-

sland kaldes en Grimdlovsfcsl, og

Icr FyrvcTrkerifcst. Men der kunde ogsaa i Planlagcn lioldes I;c-

rejscnde Skuespillcr, Chvislian

del samme maa siges om cnFesL,
kar, Ballonopsligning og Fyrvasr- som
Sled paa Grimdlovskerl var aUid pan Programnicl, dagenfandt
i
1863.
Den fejredes paa
naar Ful-Jnrgciiscn lavedc re- cn'ikkc hell almindclig
Facon og
sLcr, og del livad cnlcn de nu var arrangercl — ikke af
nogen
kaldles Iloslfcsl, Georgincfesl cllokal Forening, men af en om-

Born

1862 icslliglioldl Isleddagcn lAii-

Jorgciisen."

18G3 musiceres

uisjklorcningeu sidslo Gang

Planlagcn, og at Miisilc- og Siaaigforcningcn der gav nogle Niimre.
Del kan jo kini i ncgenllig Fm*-

pirlampcr eller iidhnlcdc Gries-

sler "i mere spccicllc Anlcdnin-

2-^ „

havde de foregaaencle Aar vterel
hcnlagt III Enslcv Skov.

Grundlovsfesterne.
,.I Anlcdiiing af Istedslagels
Aarsdag, Fredag d. 25. Juli 1862,
I del foregaaende er ogsaa forMusik og Fyrvicrkel-i. Hiovcclmd- lalt, at Boi^crskabet efter en
gangeii oplyscs med ooulorlc GnindlovsFcst jiaa GI. GieslgiverLamper. Indgangen aabncs Kl. 6. gaard i 1858 begav sig ncd i

^;;.nUdde|rtft".^Kro1
® Skilling for

keget. Dagcn liavde vscrel fejrel
1 ad.skillige Aar, men Feslenie

ger. Vi liar lige set, al man i

Nielsen. Der var heller ikke i

dens Forlob nogen. TilknyLainig

lil Dagens Belydning, iclel der

10

Trsek af Grenaa Lystanlsegs Historie

Traek af Grenaa Lystanlaegs Historic

ingen Taler h'oldtes. Festen aab- naar dcu opfaLIcdc dcllc Track
nedes Kl. 6 nied B^nicbal i Runddelcn. D'creflcr opfQrles Kl. 8—9 som Udlr^dc Ibr Ryr-ogcdcns
lOg Ringcagl for
et Par smuai Skucspil af Chr „Ligcgyldighed
Ivong krcdcrik dcii Syvciides IlacNielsen selv .og en Partncrskc dersdag
og dct daiiskc Folks Fcslpaa en lille inlcrimisLl.sk Fridag-'.
Udlrykk'ene
i dc indscndlc
luftssceiie. Dcrpaa Kl. 9—11 Dans
liKlUeg b!cv saa TOldsomiiic, al

11

..m A
S

dc cndle mod Sngsanlaeg frn
Nycborgs Side. Dor konsliUicrc-

dcs en SacLLedommcr i Sagcn. Dn

dc paaankcdc Arliklcr var ind-

scndt anonynU, og da Bladels
■vcdaklion ikkc vildc oiygivc Indscnderne, blcv del RednklGrcii

sclv, soni mnatle iindgaildc dcr01 og idoniLcs cn slorrc Pcngc-

>ode pet paablgondc Aar, Krlgs-

oaiel 1861, vnr der sclvsngL inpn Mcmning for at holdoGnind-

Musikdirektor Carl Meller.

i.Rimddelen for vol„no ,og ,jnde.
o

i i*^'airkeribiafTaL(>iiQpi-

o

, '."'kc-li0]Udel ffe" DipI „p
sten,
bley aftoidt ^

lovsfest. Men AarcL cftcr hbld-

tes saa til Gengacld cii nieget
t'orsUlct Fest, den forste cgonti'ge Griindlovsrest, s-oin cr boldt
1 Grenaa Planlage. Grimdlovsdah
gen faldt i 1865 paa 2. Pinscdaig,
g delic var vel nok medvirkeiide

restens Siicces. Dot vai* forsle
at Festen var ordnet af cii

cionne specicllc Anledning samDon beslod

ret slaarkt besoai ^ ^
der i
den-ed,
gende Dage fortes en li i ?

af

^yciis mere fremtracdendc
ca. en Tre-

Enibcdsmsend, By-

lig Feide i Ar,V f ? l^^enskabc- off p' ^■^'^'^Eorvaltcr, Poslmoslcr

foged kyeborg ul'viu^ Da/r
Planing

sMdt Koinmuiien.s Biurop'p^®
Raadluisef med ct Flag o-r

var nogle af

keiidle Kobniacnd og

mcr ?
dclvis iMedlcmDet p? ^'^'Oi^iniunalbesl.yrelscn.

Piidslgt at Ifcsc

da dm
Aniioinicc oni, ,,at
alminfipr^?^^^'^^^Scs at vacre ct

ver liirr^^ 0n.ske, at Festen blidin .lore
f O^rcnsslcmmclse
mod saa ibr
den
Dol af Befollunngmp,
EnhVer, ogdelte ikke
iki 1kanEbcmidlede,
og dm
ske, medmkidre

Musikdlrekt0r Carl Mailer og bans Orkester i 70erne.
Meller selv ses i Midten i f0rste Reekke.

Billclpriscn sacltcs saa lavL som

nuiligt, saa oplbrdrcs acrcdcMedborgero til at tilstille Comiteens
Mcdlcmmer ct Biclrag [til I-Ijsclp

til Daikning af Udgiflerne ved FesLens Afholdcisc], slorL eller lidcL

cftcr Eviie, saalcdes al Billetprisen

kunde blivc gaiiskc lille".

N'Ogle Bidrag maa vcl nok vserc
indkbmmet, thi Billclpriscn satles til 1 ^lark for voksnc og 8
Sk. for Born. Billcllcrnc kimdc

paa sclve FcsLdagcn Icohcs lios
Kobmaiul Elircnrcich paa Torvcl snml ved Indgaiigcii. Og om
Fastens Forlob oplysles lucslc

Dag, al den liavde viercl bcsogl
af 12 -MOO Mcnnesker, dels^ fra
Hycn og dels fra Laiulet. ,,K1. I
samlcdes Deltagcrne ivai Tbrvel,
hvorfra man i Procession

med

Musik og r-'ancr i Spidscii drog

ud til dcu festligt smykkede Plan

lage. Fbslcn aabncdcs med en
Sang og derpaa folgendc Talc for

Hs. i\laj. Kbngen; dereftcr fulgtc
Sange og Taler for Grimdlovenj
ITcdcrik den Syveiidcs Miiide,
Fffidrelandct, Slesvigeriic og Modcrsniaalct. Eflcr Talen for Fre-

dcrik den Syvc-iides Miiide fik
Kjajrlighedeii til den afdode Ivongc og Vecmoden over bans saa
lidligc Dod sit Udtryk dcrvcd. al
I'orsamlingcn blollede [lovcdcrnc; allc tic ovrigc T'alcr Icdsagedes af jiiblcnde Ilarraraab. Eflcr
den alvorligo Dbel at Festen morcde man sig med Daads og andcn Lysliglicd indlil Kl. 12, da
man

aller i Procession

vendlc

lilbagc lil Torvcl, livor Forsamliiigcn eflcr forskjclligc Ihiiaaicr
skiltes ad'^

Traek af Grenaa Lystanlsegs Historic
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Grenaa. og dens
o2 atstaaencla
dter slculGrenarof
1 """pProgram yar de folgwde Aar b'Jvn
til
saaledes, at del faldt i Folk's Ho .L
^
Smag. D'et kin fia ,nrrco
•
adn^evnes
len
permanent
Kog a siges, niit^ til fremdelas hvert
Aar at for-
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Adolph LyngbyG. Disse blsv
d&nde en Aarrsckke, dog med en-

Par Sange marcheredes til Plan-

kclte Suppler"n^er formeielstDodsfald eller Bortrcji'e, og fqranstaltede flere vellykkode Grundlovs3ester. Forst langt sGneie blev det
Skik, at nogl'G af Byens storre For-

des Holdt. VaaL'&nbrodrene stille-

tagen. Ved Ankoms:e-i de:tl gprde op i Espal er, og heio den ca.
2000 M-nnesker store Prooesiion

drog derigennem ind i Plantagen,

oninger hvSr valgte 2 a 3 Misdlemmer, der saniin'entraadta som
Komite og arrangereie Gruidlovzfesteme. Og endellg langt sane.e
ig€^, et godt Stykke opj i vert Aarhendrede, da Borg'erskateE havcfe
labl Ip.teressen for at hor© om Da-

gens Betydning, og da i det hele
InteresSGn for de nationate Frell'ssminder var omtrent forsvundet, gik
Grundlovsfcstarne over til at bli-

// MAMestoi^ J
8.000

Rids over Planlningen nmir •

-?r<,

i

°"C trris^r"?

'4ner:;,r;erra!
^
P^^begynces i
'sidsl„a=v„le Del. Det
at saa nogenlunde efler den '
Skravering.
ferTV"'"'"!'
■m''''"' ^''""dlovsfest afcoldt. Derdl , ,
Menn,<^ '
5 af UcRlgets M.edFe W
laingere.
rl'riT'"'
J'ustitsraad, ByfoRH^r
Paa 5!?
kn
P°3t.T,.es:er
SUjtrbek.
J64 Rdl
, I etTMade af Pestkomiteens
d'^r var Komm'
unal'

tfeslutiiedes det, at ctet- maeT^ C. Hienrichsien
Formand,ogsamt
SatJelKobmand

Skoleinspektor H. Reventlow,
ve rent politlske Pester, som tilByraadsmedlem.
Meget virksomt Medlem
rettelagdes af bes!em'te, skiftende,af PIantning5udvalget.
politiskG Partier og i Hovedsagen
kuti besogles af vedkonimende Par som al Byens Damer var smyktis Medlemmer. 0er var da for- ket paa det itestligste. TalemeholdIcengst Indtraadt det Forholdj som tss af Jiustitsraad Nyeborg, Redak-

bar fundet sit Udtryk i dte klassiske Linier:

SidstnEevnte var i de Aar gan-

-En Mand staar op og siger smukke
Ord,

jeg Iror de samme Ord ban sa' i Fjor,
ban takker Fredcrik for Folkegaven.

Men ingen herer ham, for der er Dans i
Haven."

Ved GPundlovsPeslen i 1866 indviedes

tor Fferch og Postmaster Skjierbek.

Vaahenbrodj'^forieni'ngietn.g

Fane. Det ske'Je paa Torvet, for
Prooessionen afgik, og "efter en

Tale af Formanden, Skrieddierme-

ster Lyngbye, og Afsyngelse af et

ske lutvivlsomt Byens fineate Lej-

lighedstaler. Han havde et godt Hoved. var beloest og havde let ved

at bsgejstres. Han var paa en Gang
vittig og skarp, ja til Tider ligefrem gPt'g. Han var en begeistret
Tilbeder af den nye Gru'ndlov og
af de FrF.veder, den havde sksenket Folket, og forstod altsaa at
forme len Tale paa en fiks og vittig
Faooin. Og naar som heist Borger-
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sikabet samledes, tog han tit og gaminel Grciinaslmgt. DcL forogerae Ordet.
kommcr mig, at jcg iiar ImsL. at
En anden af Dagfens Tal«r, han el I ar Aar havcie vjercl 1)1SkriEddermiester Lyngbyte, var ny ngcnt for Musikfcrcningens Ori Faget. Mjan i de kommende man iCsLcr, men var IcomnieL i Uenigge, mange Aar skulde han ved hccl ined dclle. I Ojehlikkcl kan
J g ikke fiiidc btslcmlc Bcviscr
Grundlovsfcsternie og Med andre na clcrfor,
tionals elUer folbeligie Fesder faa hen. og dct man dcrfor slai
sin visge Plads paa Tatersto'ien elCarl :\Iollcrs forslc ■orrciilligc
ler senere paa PJadsen paa Tor Jplrmden
som Koncertgivcr
vet nede ,fed Kong Frederiks I hvert Fald under cgcL Navn ilindestotle, siom rejsles i is^i ' 5 saa vidt jeg kan sc, I^inseOm
Fastens Forteb
Av'fen OrVo'^t^ fS69,^ da han mcd sH
Oagffl efter: „Un<;er hele Fasten
^ Plaiilagcii

Stemnmg, og tgrst

Midnats^iJ

.^«dte man tiibage til B^n

fl'ugt at^aa^fd
holds Fest.

pfinr^god gamnicl
6- Og
dcr spijo
Liier
Skik(laskal
io,>, ne nyde
^inhkcs,
al man
eii for
Konccrt,
saa skal
beAnn
Andersen,
dcr
vlen""''! 'c

^'antagon og

Sommerkoncerterne

sammo Ecjlighed
Cicslgivcr
A.
var Ejcr
ar.JIolcl

..Sknindinn-

rt^A^ \r , '^'^'^"lercns Lol> musiccGancr
Orkcslcr en

var\'°I" Ugea i Planlagcn. Dot

Kl r
Sondag Eflermiddag
'«non KI 8-la

'Pldntagen.

S,0n af Sncd-

i 0sIpA^" I

S'Om «ir>i

'

J^Car
avGi Jr.L r
:)Samlei

ler h'ut'^si
si-!., ®

S'ora hiQiedo
begiuidlc

^^--^^dircklor
lih.n i Aviscni
hiavde

Miisikkiorps",
til
M"sik 111 BalSemmeVk'.nr,
fesUig®
Slemmor
•'C.S"

IT

sn

•",°^c?emusik kan Icve-

Wiisikkornv! 'f pSiinilcL ct ly't
den\™

F'or,M„-

, Kouoerlgiver. Mnn^="1 Mnlier, der vm- al '""b at Molicr S®'

lit-kro-rie

fQr. iidlaltc

vaeret DIpiJoOnL, for „Musikfoi^eninCid luivde

Ud.g, over aen e.a.le Bro

De smaa Pianter or T,.cr„e

d-ganrte .as U ob

15

r.den erBO^

KonrnrLeskolens .Idste Bvg-

^rL^ltntoy^riMads
.^fd K.a.reappara.e. D. var de„,a„g Ingeo
"
Oymnastiksal.

gen"s Orkosler og forsl fratraadtc
dennc

Post som

Folgc af en

Uenighcd. Hans nye Orkcster liar
i Modsiolniiig til Musikforciiingens slkkerL vmret el rent faglint, dcr dyrkodc Musikkcn soni
et° Erhverv, livilkel sclvfolgelig

ikke udeliikkcde, at der hos Mcdlemmeme dcraf samlidig vaii' sloi

musikalsk IiPcrcsso Id Stcde.
I Tidcns Loh forenedc sam
mo Carl Mollcr Gere andre musikalske Virksomliedcr mcd selvc
dcii som Musikdircklor. Hnii

Lob voksede til en rot aiiselig
Storrclsc. Dorom skriver „Grenaa
Avis^' 18. Juni 1880; „Som bekieiuU driver Hr. Musikdirektor
C. Moller her 1 Byen en ikke
ubelydelig Forrelning med mukalskc Instrumenler og sasrlig

Udgivelse af Dandsc- og anden

let iMusikj hvoraf den overvejendc D'ccl er Hr. Mellers egenKom-

posUion, ligesom do trykkes 1 et
af ham selv indretlet autografisk

Nodelrykkeri her i Byen. liwr-

havdc cn ikke ubelydclig llandcl

vidt Hr. Mollers Komposilioner
ere af storre eller mindre Vccrdi,
lor vi ikke have nogeii Mcning

de en Musikskolc, Ii^'Oir ungo

Musikere fi'a alle Landels Egne,
hvorfor Hr. Moller kan glrecle sig
ved et slorre Antal Abonncnter.

med nyo Inslrnmenlcr og modlog om, men cn Kjendsgjerning cr
allc Slags brngtc Musikinsliin- del, at de ere meget sogte af
menlcr til Reparation, llm liavMcniicsker kunde faa UddaiMel-

se. Og hvis dc vm* udeiibys, kun

de de lilligo hos ham faa OpWold
og Dolig i Lmrelidcn. Og oiiclclifT bcgyndte han cn Udgivervirk-

somhed af Noder^ der i Aarcnes

Og at de ogsaa have fundet Vcj

uden for vort Lands Grrendser,
deroin vidner cn smigrende Ordre fi'a Amerika, som vi have

Traek af Grenaa Lystanlgegs Historie
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P\a;drelandet,
Skracddermester
Lyngbye for Dannebrogc og alter

Apoiekcr Holfnieycr for Slesvigcriic, rolgondc: ;,Del vlsle slg
i Aar soni vcd flcrc Lcjllgheclcr,

at Planlagcn egenllig cr for lille
lit Afh'Oldclscii af slorre Fester.

0nskcligL var del, om man siiart
vildc tage under Overvcjelse,
hvor en mere passende Plads

Nye Anlffig i 1892 Vei

~ ~

kuudc viiides og denne da snaresL
vcd Planliiing kunde paabegyn-

f

Sko.e og Haa„dv.rJ;;„;erge'::"A:derd"'"J-'

des".

Slcmiiiiigcn for en Udvidelse
bar

aabeiibai'L

va;ret

slacrk i

Bycn, for allerede samme Efter-

Ste'?ri4'V!''''?=

vi torhcn har sol, cL

lerhavet skienm
at MusikprnA ?

Allan- haii
Li'o mn *1 '

MnSTaa'lTr™
forskrive dem
Skive, hvcr 113^

Aar Ibr derefier m ?

Koncorl„u.n.-c.

Dl

idet man inddrog et belydeligt
Slykke, dcr laa Nord for den
forslc Planlage. Det var den
Bakkc, som vi i Almindeligbed
kalder ,,Voldcn"_. og soni clanncr
cii spici.s T'rekaiil, svarcndc III
del oprliideligc Slykke, dog al
den vender Spidsen lige nioclsal

is;.;til 'a

fo'til Bycns
iiii®-

tilAai-- vednn

^'i lilbage Lil Ho-

Vest Paa cicii Maade blev Planl-

tiere Lcjlig;

dobil>cUe, og dens Giaindplan fik

hiis, hvor han fiv pt

^et Orkesl.ei .oi

.noglc ricent . 1 *^^tc^ler og dots Di-

111 sin Dial

Bet er

T'alcnl, saalcdcs' ail
skrive Danse-

aar skrcd man HI en Udvidelse,

tor- Lder hi

hrpvpi ^

JVivl, at Carl Mailer

Aan,. 1 hviike han vir lu, ^

da^Lraks si-

Bmp 1

bidder

^ Plantagen

Feslligbeder 'Og

t5 GrunrUo a

det slaclig var

tar i Grenaa. visie • ^^trek- dot slftrl?

habil Leder af sil
og lillige havdo niQa-en

tor Byens Musikliv^splv ^

Fans Mu,ikero\:r\:r ''ere for

og umodne. Det var ivim

gennemforte, at Orkeslrp7\^°"^
mercn igennem gav noldp
dge Koncerter i Pianl-mpn"^^"^"
det piske visl kneh for
taa h'onforeret O0 ppripi- ?

^ter samlcdc

var di
at del

nt Pinni

laget i

Antal IjicUagcrc. DcL
-^^tcr en af disse,

ligcsom en auden ny Lserer, N.

S. Munch, dirigerecle etParSangkor, der sang en Reekke flerstemmi"0 Sange. Det var dels Grenaa

MTrsilvforenings Medlemmer, dels
et Ivor af 50 Skoleborn.

Begge

Dele karaklcriseres som „en ny

ALlraklion for Festen". Paa denne
Plads boldles Grundlovsfeslerne

derpaa i en Del paafolgende
Aar, medens mindre Feslligbeder,
bl. a. Sommerkoncerlerne, sladig
afboldles i Planlagcn.

Som lidligere omlalt var man 1
Slulningen af 50cnie ved at paa^
begyndc

den nye Landevej fra
Randers til Grenaa.
Den lik paa vicsenllige Punkicr el hell aiidel Forlob end den

gamle, idcl den fik saa nogenfiindc Reining i cii ligc Linie fra
Vesl lil 0sl. Den gamle havdc

buglel sig ud og iiid, idet den

ningcn udvidet lil meslen del

dels log Hcnsyii lil Terroenel,
dels HI Egnens Bebyggclsc. Ligc

ntermcsl Form som elReklaii-

ind mod Grenaa var den projek-

iiu

gel.

Nmslc Aai' maalle
Griiiidlovsfcslcii belt
boric fra Planlagcn og
slen ben lil den aabilc

man
boldc
Ircgge
Plads

lil
sig
Fcligc

icrci at skiille gaa et lille Slykke
sydligcrc end den gamle, saaledes
at der allsaa vilde fremkomme

et disponlbelt Slykke Jord

af

Form som en smal T'rckaiit, der

kom 111 Orde,

Syd for denne, allsaa paa den

i den bredesle Ende,

Mennesker.

Banders Landcvej. Aviscn skri„Feslcn var forlagt lil del
vcr

(let dobbelle af Vejbanen eller
ca. en Snes Meier. Diet var delte

^ var vcd at v.ere

^aaiedes a

^tlcr Grunrn^'™/
I
i 1868 efler
■^''^dykkedc
refererei D'agens
■to'slitsraad
omtalt at
Kenrrco a '^yeborg talte for

terst

tJg endelig havde Gruml

detle og d'cn brcde Ende ud inori

Byens nye Lferer, H. Reventlow,

Hoffmeye,'er

Ivonsul

Kock

for
for

bid

mod

andeii Side af den davcercnde

Bycn, var omtrent af Bredde siom

over for Planlagcn beliggcn-

Stykke, som man allerede i 1858

lige

Kiier, dels af Ilonsyn lil NyplanUiinger i Anla^get og dels
de

,

.

I

,1

fordi det allerede ifjor viste sig,
at

ny

der var for lidt Plads". Siom

T'aler

oplraadle deltc Aar

havde udset Lil Udvidelse afPlan-

lagen. Men i lange T'ider, vistnok omlrent en halv Snes Aar,
slod Arbejdet lielt sHlle. Det gik

endogsaa saa vidt, at der ved et

Traek af Grenaa Lystanlaegs Historic
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M0de af Borgerskabfet i Februar

1870 afsencltes et Andragcnde lil
Indenrigsministeriet angaaandc
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nu havde faaet en Udvideisc baa-

de mod Nord og mod Syd.
Det forckommcr mig, at Samkuldforelsc af den farljcngsi paalidens
Udtalcl.se om en Sag ine
begyndte Chaiisse. Hcn\'endclsen
pt
ofle
kasler et langl bedre
gav Fiiigt, endda omgaaciidc idel
cler samme Sommer bcramniedcs
dcnnc end cii scncre
et Mode mellem Myndighcdcriic ids Onitale. Og jcg skal clcrfor
■og Grenaa Byraad til Sagcns iier cilcre cii Avisarlikcl fra 21.
tremme I Byen vai- dor en'^Del Maj 18/2; „Vor By kaii just ikkc
Uenighed om, hwr den nyc lop sig at at have anvcndt sacr-

Randers Landevej, langs [nuvserendc] Veslcrvej og liell hen lit

sacllc Plaiilningcn paa Ibrrsenet
imollem Skolcn og RandcrsUanclevejen, at" hvilkcl cn slor
Ucel kun giver Byen lidct cller

Faarekper, som cfterhaanden var

inlet Udbvlle.

kommcL direkle iiid imderKoni-

Skolcn.

inellem de to Gade^^ oT
B'orgere v-pI m

^ ri'Ogle

holclt pa" al d™

S^^regadc.

l«be direkte ind"^f s?'

Uet var Jo noget, som vildc kosle mange Penge, og dc orfeiil[igc Midler var dengang ganskc
forsvinclendc smaa og admini-

for at der lande

Eftcrat dcr i adskiliigcAar

saa meget brcderp T i

jdplcs inlet bar vmrct anvencU

la^gge Ui Piantagen Mp^r
waredes hertil at

for
8
TT,]

d

af Storega'de V'rir

rondo] Slcildoeise ikkn ■

nede sig m at inn

-nde, for

yjen, synderlig Resnekt f
dor oksisterende S

Eorskioiiuelse,
l)]cvdci'
siclcn iorclagel en

ni Va
Nord, men Plantsiluste
fi t ^ Fflcraar
P.^^^ybkcdc.s.
Dor or iiu i
pg iiidevmrciulc

i

don

oftersom baade Gadcrff"^''
de omgivendft p? i
"eg

Stykket fri Grenan "n''

■over Bakken. Men do?!S . ® '°'P

September 187/ indslillede det

Konsul C. J. Momme,

Det nye Aniaegs Grundlaegger.

Ved at oinlale Plaiilagen skulle
vi meddele Piiblikiun, at Moslkdireklor

Carl

jMoller

agter

at

lade iidgaa en Jndbydclse Lil
Byens Indvaaiiere, lit vcd frivilligc Bidrag at aRroIdc Oinkostningcrno vcd, at der i Sommer

devpi 1

vicre Tvivl om, at eiiliver Yiider
af Miisik nied Glnede vil bidragc

Ani^

der ved

Rajiclers-Lain-

paa f ri f Z ^^nvendt megenFlid

ne An!

forskion-

IXX
^gnfulde FdrPlanhiin^ '^Ssaa Ilaab om, at

kes.

Ti-ekaat erhye1-red°s

man
Paa
f. Eks"

'

kundc kaldes „Luksa&", og som
ikke var ubelinget nodvendigc.
Forst ved Byraadsniodet den 30.

musicercs ecu Gang ugenllig i

en betydelitr Del af Ha/ ^"dnu

liggende liibatL n

lighecl, saalcdcs at der kun udgavcs faa Rigsdaler lil Ting, som

liflirr^^ Plaiilel paiany, og sam-

denne
mellem
Gnu,do%™ i E'™dommo
beplaniPi"
^Eiutagcu,
plancrct
og
Forfatning". Veiv^tn^f P^imiliv maski
forljener
blev selvf0]ge]i„-'dgf^°^'f Forslag PMsk 0nne.s, at der ved deniicat

iSlykke
1872 genimfort
®de'r,t
af den nyo Landn 8®''=

slrerodes nicd slor Spnrsomme-

vidner om Sands for, livad dcr
Z
smukt, og Viije lil ogsaa at
ofi-e lidt dcrpaa.
Uiantage Iicr vcd

Belob

denoie Gang vil lyk^Ede det vrnre,
^'ilde Vej
gaa viEelraadte
og

eUcrhaanden at fort-

lidligcre

nc Plan skiilde blive rcaliserel.

som

Et saadanL Vldnesbyrd afgiver

del

liorle Byens Gruiidejere. Men der
var on lang Vej frem, indcii dcn

dgang inieliem gjores nogct —

oni end nok saa lidct

var

niiigsreLlighcderne, som for lil-

oeicl aaskionnclso, iiaar dcr dog

at den

Uet

muneii ved Aflosning af Graes-

meget paa at forskiGiiiie
andcvej skulde admunde. Den aeics
inc nmrmc.slc Onigivclscr; og
gamle gik direkle inrl .• t ;n„
dcrfor lorlieiicr del saa megcL

& ai X
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Plaiitagcu. U'cr kaii vcl iicepiDC
dcrlil."

Det nye Anteg.
Sam vi scr, limvcde dcr sig altsaa slraks Roster oin,

at man

ikke skiildc blive staaendc ved
do to smaa Udvidelser af Plan-

lagen, som nu var cn fiildbyr(let Kciidsgeniiiig, men at man
skuldo skridc Lil AnUcg af cn

hell ny Pbuilage fra den nye

davmrendo Planliiiiigsndvalg, at
.dcii Del af Faclleska:rcl, som

iiggcr mellem Aaeii, Plaiilelaiidel,

Banders Landevej og en Linic,

clragcu lil el Punkt 30 Alcn Vest
for^clcii forsle Bro over Kanalen
[d. V. s. Ivobroen], indtages lil Beplanlning mcd Skov. .." Kort forinden

havde

Konsul

Momme

mcddelt Byraadet, at ban var vil-

lig til at bidrage med 2000 Kr. lil
dcmie Sags Losning, og det er
vistiiok ganske givet, at det cr
bans Tilbud, som bar bevirket.
at Planlningsudvalget fremkom
mcd sit Fbrslag, og at Byraadet
straks vedlog dclte. Samlidig dermed tilstillcde Byraadet Konsul
iMomme cn hjcrlelig T'akskrivclse
for bans virkelig storslilcdc Til-

bud, der altsaa paa eeii Gang
gjorde det muligt at virkeliggore
en Plan, som saa Itenge havde
li'f'fct i Lui'lcn. I Skrivclseii be•"

OQ
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nyttes Udtrykket, at man takk^r
for Konsulens store Bidrat til a)
skaffe Grenaa „en Skov".°

Naesle Aar blev der saa lacel
lat paa Arbejdet, idet man be-

gyndte i den Del af Kmret, som

voksede denne ,,Skov", det nye
Anlmg, op, og allcrcdc forst i
OOerne _var praklisk lall allc
storre Fester iienlagt I'ra del
gamle Anlaeg ill „I""csli)ladscn 1

Kacrcf, som allc dcngaiig kaldlc

den, og som mange aelclre ciidmi
den D'ag i Dag siger. Del vil ailsaa sige den sniukkej Irscindram-

inede Plads, som vi nu kcndcr,
■og som paa gamle Kort slaar bc>,Planlelandct". Men
Haandvmrkcrforemng i 1902 byggcde
Sommc.--

Konsul Mommes Mindesten i det ny Anlsg. Skolens Boldspilpiads linger laa
laa op til den nye Banders Lan ,,Posthaven'', hvor fra Arilds Tid
^evej, og hAw Rebslager Babes
Bane engang havde gaact n! 111 fid .u lade P'Oslheslenc giansolgende Aar fortsalies mod Syd MB
U B^'emn som Eje.ulom gUdel^over
og udleje-

r'sstpladscn, hvor nu

deri,""
liojslbydondo. D-en
ad°Gangen
maallc
Pengegaver ill f,ii if ^"^b'deligc ad de
Kr.
en
na3r-

Og det

er

der

-re Byraad tod reise,'s'S:
grundl^ggelsen
AF
SKYLDES I HOVEDSAr.BM

offerviuen
hoI'de'n
CODE BORGER
konsul

C. J. M o M M E

I Wbet af den mcste Sncs Aar

kun

K'ornsfed, men

lo^,".
Gfdisning.111 I 331890
cs Lejealgifien
Kr, ncdsnU
aarlig

Sde r
Id Leicren
sen 1,1
i :dd afgive Pladlann B '^'i'l'skuet, naar del formMl e '

nvllll

Iracer og Biiske. De rydcledes, og
kun Kaslaniealleen blev slaacndc.

Og nil i Soninier faldl allsa.i og-

saa dcniies vesllige Side, saa kun
een Rsekko Trccer staar tilbage
som Skcl mellem dc to Pladser.

sul

Momme og Skoleinspektor
Revcnllow er del naliirligl al
nrevne ham som den Iredje. iivis
Navn bor mindes i Forbindelse

med del nye Anlacgs forsle Anrlier.

Del vil Mere paa sin Plads
her at iiajvne nogle enkelle af
Byraadels Medlemmer, som i
sserlig Grad har arbejdel for del
nye Animgs Planlning. I Aarc"'<e
I'ra 78—82, da selve Planlningcn

vcdlnges og land! Sled, bcsloil

Udvaigct nf Borgmeslcr Krabbe

og Kaiicelliraad LiUken samt cksIraordirimrL af MimufakUirhand-

l-ent

fondle

i Form af el Buskads af Smam-

2i

'"f

hen n ,
lit

iif den

Vrd den Tld

allsaa derSih den over

skolonc T

blive Kommune-

hw
Paa riot I

Cmlte, der
^^'^^^mrsekken slaar.

HaJd i ;;n
kofferi

havdo Garver
60ei*ne sil Lim-

haven ^'^^^.^splads. Alellem P-csLsmalt
j'Blanlelandel" laa el

eiS nf efter
T

D'er fandlcs
Ipix) Rester
deraf

ler P. Jensen. Jeg bar horl gamle
Folk sige, at sidslnmvnte i fremragende Grad tog sig af Arbcjdct.
Kort efler kom Skoleiiispcklor
Rcventlow ind 1 Udvnlget, og

bans Inlcressc for og Arbejde 1

Plantningssagcn er sierdeles vel

kendt, saaledes at del sikkcrl Ivan

siges, at ban i den fGlgciuIc lille
Snes Aar var Sjmlcn deri. Jeg
bar hort forlmllc, al Rcventlow

i adskilligc Sagrr var Konsul
Mommes boirc llaand og ntcpp-e

var udcn Andcl i, at Monime
visle saa slor okonomisk SloUc

til Planlningen. Men jeg bar og-

Hotelejer C. Knudsen,

Byraadsmedlem. I mange Aar Plantningsudvalgets Formand ogvirksomsteMedlem.

Det gamle Aniaegs
senere Anvendelse.
VI vil saa ill Slulning endiiu

cn Gang vencle os lil:„det gamle

Ante"" «g dels Anvendelse. Ill
allc Festligheder og Meder, hvor
der ikke kuiide venles alt for

overvtcldciide Ulslulning,

^er

blevaldel.Festpladsen
at am'endeSj
l,engc var
etler
i Kmrel"
laret i Bnig. Og det Itan vel fakslundoni, naar sidslnrevnlc kom iFk .siges. at forst da Kommonen
1922 opbyggede den nje util ham og vilde forlmlle om en 1sikpavillnn"
lige li«S vedHaandiiy god Plan, sagde: „Er det no- vmrkcrrorcningen.
og da Sommergcl, som kosler Penge?'
imnccrlernc henl.agdes dei-lil,
I'b'ler Rcvenllows Afgang sf>m
orsl da ovcrlodcs del gamle AnByraadsmedlem var del i mange
saa borlj at Konsuleii var saa

vant lit, at Revcnllow kom til
bam mod sligc Planer, at ban

Aar I-Iolelejer Knudsen, som var

Planiningssagens ivrige T'alsniaind
i Byraadet, og sammen med Kon

|L rnldt nd lil Frivallive sFrcd

Der litJf^er allsaa iiteslen cl
halvt Aarhundrede mellem detle

Trapk af Grenaa Lystanlaegs Historic
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Runddelen i det 01. Anlseg i Sne Aar 1915. Per var nu bedre B^lysning
(Qaslamper). Tset ved ses den primitive Musiktribune.
Til hejre ligger nSkovlysP.

slolte ham, og navniig er der

nied eii HUo Sum. Da Moller om-

krltig ved I8S3 forlod Ba'cii. over-

iiu en god Aidcdiiing dertil Aed
oil rigclig 'legning at Bidrag paa

log en af bans Musikcre, Malcr-

don clrkulercnde Lisle. At Hr.
Pelerscn er i Stand til at prm-

niesler Niels Pelerscn, Orkcslrol
■som l)ir'_genL
forlsaUe med
^'oninierkonccrLcrno. Dcrum skri-

Mueikdirek[0r N. Petersen^ nrlTJTr"'^^^

Musikdirekler^i'^sdV
Aar og det Tidspunkl, hvor
vi
Ain

lysL" visinok ogsaa Forciagcndot

ses

slap Iroaden i det foregaaciide Ali^ \ ^Giiion er dcr holdl
A gan i Enkellhcder og®„
af Modcr demode, baaallc dc Fes[r«he(ler
i
fipi
Qt I dernede
/^ oaeoLi,
somde
del Sled
Slrd
,hartiinde
ander
gamle sKc Ln (-icniiemgang af Bvraads-

„Greiiaa Fblkclidende" for 11.

'Uiiii 1883: ,,Fbr forsLe Gang si-

f^len Grenaa Aiusikkorps's licllig^'re Dirigenl, Jlr. Carl Mollcr,

forlod Bycn kan man alter i Morgen Aftcn glaedc sig ved at bore

f'orA'cennet med Musik, og disse
S'ommerkoncerter i del gamle

'die vrnre den nuvmrende Direk-

Anlmg havde et stort Publikum,

Inknemlig, foi-di ban bar sat sig i

som iiod Miisikken ved et Glas
01 eller en Kop Kaffe ved Bor-

Pynielige(?) Planlage. Man maa

\v\

l^Jk Fir. Maler Pelersen, raegel

I-esior
1 e.sici n,.x«
Uog

s,es del ar

13 V-

lieie
Here Gange
Ganop u^i.
bar holdt Moder og

til

1 cslcr 1 Planlagen, sclv SociaP

oa
Aioder
orr
Bvm.rJe

forliandlingcrnc
-ii CICl
Hp,, OfSnn
^'^ads...
'"-^vi «U
.iP
Og td cr givel Afslarr nierl Iv. ,

lemokralicl, som jo oilers ikke
uengang nod slorrc Vclvilie i T3yaadel.

Og Siommerkoncerlernc

orlsalics sladig. Hc finaocierc-

',f

-'Wrr'S::

' ^'''"'1
AFoilcrs
*ATmiisik(brek[,(jr
[^gen.ciis
Tid og
ved,i

sligl sige, idc.t vi blot Iienvisc til
Idojtesoloeii, som ban spillede
\cd Sangforeningens sidste Konccrl, dcr foreiier baade Talent
og praklisk Fmrdigbed saavelsom
megeii An-angenicnts[aleiil \ _
Dengang var Grenaa jo ikke

aw File

I «jc Tracers Kroner, viidc fo ;-c •orliandbnger og Aviscr godlgor.,
at
allc i^uuuens
Dalidens i-'arUer
Parlier en
cllcr
all or vidl. Som ticgel rf^v
r,
en cllcr
I'l^'-faU Tillade'sc

slcre iiogcl smukl, kunnc vi dn-

oiusikalske

Tbner

i

M")idsen for Aluslkkcn, og del fejicr naeppe, at ban, der erlBesiddclsc af en oveiwdcnllig Inleres-

se for dcnne, en Interesse, der er
I'orbnndct med en ikkelidcn Lheo^

deue, som var opstillet omkring
saare primitive, aabnc Mu-

den

Eller som svccrmede
mod Pigen under Armen i Plan-

sik tribune,

lagcns mere eller mindre dimkle

l-'sle i k'orsioimiiicrcn cir-

J'elisk og praklisk Fajrdighed, vil

iPn.r'7 - ' Pa'oh. B.or«erne
min
y'"' °S Menage
si"g salia^®®^''®'
mod VenBlrefolks
d'en skanmet g ode sig paa den for el slorre

af siL Arbejde i dcnne Rct-

Musikdireklor N. Pelersen sad
smaat i del. Byeii var alt for
lille til, at en Dirigenl kiinde leve

paahviler enhver ber i Bycn, al

iidclukkende af deime Virksonp

"

P'""'"?", den er saa lun

Na. aaia, aaia og

on beh.ir''^
beldiics med
del samme.
Icn
PPP-ag
som i DcsRrg-

eo sLoUcde Vmrlen i „Sk'OV-

kiinnc Fringe noget rigiig godt

Jilng. Del er derfor en Pligt, der

Gange.
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CARL SVENSTRUP

hed, selv om den suppleredes
med andet Arbejde af musikalsk

Art s'om Spillelimcr o. 1., og Pc-

Icrscn havdc rel hurligl lagrpcnsclcn pa.) Ilyidcn. Han so'de

I crc Gauge Byeii oni Tilskud lil
JJissc Semmcrkeiiccrler, saa luin
kundc blive fri for den aarlide
^iuig rundl incd Amnodivng oni

F'Oruden de allerede

nmvnlc

Musikaflener, Skovfesler m. m.,

som er aflioldl i den ganiic Plaiibigc, bijr del anfdrcs. al ogsati
Landboibrcningen h;.r hokll Fc-
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slcr dernede, [>el var i den Aar-

nekkc, da Dyrskucrne ai'ivoldles
paa iolicn bag del davmrciide

Nogle Traek af Nytorvs Historie

beskcdne i\vlorv, del vil
Biclrag. Men del vnr torgS;vos, Idle,
sige i Tideii for og lidl ind i
cnkcll Aar fik ban el

Gn.

liale" paa 3.) Kr., men cllcrs Af.

JOcrne. Da var den paiifolgendc

call

n/nn ^
Uansen saa lei
sfXr p
•P-''"
to oi'cne -If f^i'" n*"'
' den

slag Fersl da Pelersen var rejsl keslligbed om Aflenen henlagl lil
gnmle Anla3g. Qg ligcsom
Andrcasen blcvhaiis [
Hfterfelgcr, ^ bilev Kencerlerne sna mangen Gang vcd GrundPn'skommunale, idol Byraaclel i 19o;3 IuFk!?';
'"""8'= a'ldrc Frider

holdl 12a *■ KonccrlerVedcrlao
i Soni^

merens Lob.

En hiiig Wixikkc skiftende Be-

niidl s»ni
1 Pian[■aiult
11(11 sig
sir,'' onilrcnl
.'^""ddele.
bc-

forretning, som Drificn af Som- i laiib nu er.
mcibevaTlmngen node i Phm. de°®v,ff"'
al
"'<1 al
Sn
Lu;ngst lilbage j (lansc saa .f®'-"
direkle under
Ii«Prp
^»Ilerede Lid- de slnr"'
K™"er,
rip
G^slgiver A An snni m ■' 1®",'"'''

Xis "r?

"vo Fcsl-

der
rS Ikan
='Skandinavien^'.
Og for
Resten
del i al K-orthed
s'- dcT n /. halvdunkle '^ar
Lys fra
snm
Pelroleumslygter,
bimen
'"'
.a'^'^ragt
ved Musiklrivien'^ bar forlsaf
Raikr
"i®
"Ss,
Danseestradcrnes
Der bar saaledes vieret Tul Rq?" nierf M 1,
^cn i T'iden
mark,
Cnone, Esbe„ AsmuS

iN. U. Ihygesen og M. Kimmif

imd

vai

dede ng torbedredelen'lille S"

S't,rr
£;
r I ,
D^sscn var de sirkip
U Musikpaviilonenf'lngeredc
i del nye ind
An

iK derm."®

°g

Nytorv set fra Hjornet af Mogensgade

hen ad Vejen

der

nens Ti
merl
sene 1 '?
tedps

^ed Siommeraflei de lange Gange

Lsvtag, hvor Lykuu svagt skim-

lutrip®®"'^™ Stammeme, .og

ken s?n"

[jerne

""

harte Mnsik-

i del

grenaa

Grenaa Folketidendes BogtryUkeri
1937
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Nylorv cr, baajde hvad Navnet
og hvad selve Pladseii angaar af
forholdsvis ny Oprind'else. Den

ved en meget viglig OvercnskomsL
angaaende selve PladSen, bloL bcnsevner den som „en' Kommunen

1 holkemunde og blev forst senere
nedsktevoL i rcislige Diokumcnlcr
eller paa Korl, ganske som del
gaar nu til Dags. Derfor or d'ct

tilhorende Grund bag\'ed Ejen-

Slags Navne opslod jo meget ofte

P^^ Lillegad'c".
•1

saamtend heller

Ikke Grund til at lage d'el licle
saa hojiideligi, Ihi fra de ioldslc
ofte vanskeligt eller umuligt at ider har Dorvel ikke vajret slort
fastslaa et bestemt Tidspunkt for
deres Opstaaen. Men efter all
ci'er gik
hvadi der — mig btek'endt — fore- kwi' T,
' f""\'^i'ende MarNavnet „Nytorv" 90 a
Mogensgade
ganiraeit og ikke mere. med en Idle korbindelsesgyde luii
111 nuviereiid'e Smedeslrmde' Den

frla

1855^ og j Henhold HI Koi-t
dtel

ST-'"'Sl^ode fra 1767 som
55"^
omki-ing
v^re berelliget at mene, at I
HuVe
Winlliers
Aar T"'
, '®'Fra Skede10 a ™
20 Gade" t"o^ P'}
Liden
formden.

foran uAakledte. maa det siklier

af de I

ved nogie

dommes Ejersldfter Def ftim'
gaar deraf, at i et Slwdfe L t^hen". 1 iTs

g-y OS i lB67^:ttef:S:g

ChH^t

ligger der endnii. Hvor Smedjen
nil er, havde ligeledes lidligere
ViiureL Have, og Smed Jens Hougaard havde i 1810 opforl den

nu\'ia!rende Bygning som Smedcluis. Endelig mclgjorde saa hele

mo'
%c»". Og det er saa,
gel naluiiigere, som der kiin

den vesllige Side een Grund. OmIrciiL midt paa denne laa et min-

eel eneste Sled, der fiddl lud

tlrc Hiis. Det cr denne Grund,

^ ^kode foriimvnle
neise forckommer.
De .ovrLgeBcLegByg-

som nil er Nylorvs veslre Halvdel. Den cjedes af en Skomager
Rasmus Kolding -og kaldtes der

allc deres Facade

for i Folkemunde for „Koldlng-

Ua ud: dcrtil. Dot yar nelop. del,

Resten vn "h
Byen".
FiPP ^ar Haver, som tilhorle

1- f%.fra Aa! 18587-''^I ^^^ark s it / Lillegade. Og ^or^vet"
afsatlden Na^^o tSt'r u7
af, at man , 1857, endd|a

gede sLraks oiler dcL Has, som

d'rp
I regnes
Arkivalier
eeJ«re T'
lider
den som frai
en Del

piL ^

f<r• MMen at selvhar-Na'lt
Nyl
Kommunalbp

Nytorv omkring 1890 eflor en reUlre Tcgning.
mand og Avlsbrugcr Jorgen Mei- midl gennem Pladsen fra Syd
niche. Paa Iljornel mod Mogens mod Nord, slrakle sig en
gade havd'e liggcl en Have, som
i 1845 solgles Hi en Snedker IJuiReberbane.
slrup fra Raiulers. Han opbyg-

den Hr

i Mogensgade

henliggel i

oa r , ^^^^oSle horfatning, slct
ne. Omkring 1850 laa paa

Hj«roet mod. NV. („uv, Ejer
Tbolle Christensen) en

vlsgaardi som ejedtes af Vogn-

luis". I Ejeiidonimens nordligc
Hjorne, lad nd modi „Bag Byen ,
var en lille Fordybning i Jorden.
Den sLod nieslcii altid fuld al

Vand og kaldtes .,Koldingdlammeii". F0rsL da Groflen langs

„Bag Bycn''s nordre Side blev
gravel, sank Vandislanden, og

,,Koldingdainmen" forsvandt.
Men hvad der var mest imerkeligl ved Nylorv, var, at langs op

Den lilliorle Rebslager Tn. Sorensen, <ler ejede Gaarden nd

mod Lillegade. og hvis Gaard og
Have slrakle sig ud mod Nvtarv
i lieie Grimdens Bredde.

Bnnen

havde vmreL der i en lung Aarnekke og havde lidligere liilmrl
hans Forg,£enger, Rebslager Erichsen. Det har ikke vmret mig muligt at faa oplysl, hvornaar eller
paa hvilke Belingelser ban har
faael Lov til at hegge denne Rebcrbime hen over Byens Grund.

der jo dag paa dcllc Sled' i nogcn
Grad har vau'cl Alfarvej. SpindchjuleL slod indc i Rebslagcrens
Gaard. allsaa omlrenl der. hvor

lui den rode Toclagcrs Bygning
ligger, og Banen slrakle sig op
111 nuvacreiicle Markcdsgadc, Naar
Rebslagcren sj:andl,' maallc Folk
derfor j/fenl gaa ndeii om, hvis
de ikke har forclriikkcL, lil megen
Forlrydelse for Rebslager Ssrensen, at hoppe over cHer kravlc

Trsek af Nytorvs Historic
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under Rebene. Naa, Kcerdiselen
over „NyLorv" har jo dengaaio
vgeret ret ubelydelig.

Imidlertid^j en Ulempe har del
jo Viseret, selv om' Fardselen kun

Da Soreiisens Plejedalter se

vis helt til Norregade. Og paa
det, at ingen skuld'e findc paa at
gaa hen over den nyc Bane, saa-

nere rnglede Rebslager Melchiorscn, fik ban Bjaiie i sammc Poft,

ledcs soin dtt mellcm Linicrne

h'Lis sto-l node veil NGrrcgade og
Banen slrakle sig o;> mod Sviger-

at man har gjort over
var ringe. Og at man ogsaa i skimtes,
den
gamle,
lodl Rebslager SoByens Styrelse har haft 0je der- rcnsen, der saa
var
en noget „krasfor, frcmgaar at at Kommunalbeborslig"
Mand,
1
„Grenaa Avis"
slyrelseii i 1857 sluUedo en Over- for X. Oktober 1857
indrykkc en
enskomst med Rebslager Soren- kraftlg Advarsel saalyd!ende:

men saaledcs, al hans Rebslager-

fadercns. De spandl altsaa med
Ryggen mod hinanden.

I 188-1 flylledcs Byens Sprojte-

h'lis fra Tbrvet og ned til Nytorv.
Del fik sin Plads lige indbn for

Tji0rnehi®!kkea, t Tbftens sydvestligslc Hjorne. Det er allsaa paa
den Plet, livor mi BraLaegningen
op mod del nye Raadhas begj-nder. Sprojlehaset opfortes af
Malerialerne

fra

Byens

ReBERSANE

sen angaacnde Borttagelse af den-

ne Rebslagerbune. Nsevnte OverenskOmsL har endogsaa vaeret laget saa. hojtideiigl, at den ind-

sendles til Minisleriel o-r af d'ette
appnoWedes under 9. November

ifR
udpaa,,
at Rebslager Sorensen gik
,forpliater

sig til inden 1.. JanuaV & at

bortt^e den bag hans Ejendam

Lillegade i bemeldle

dor slra>kker
der^lr^ii

sig nd over
RiomReberbane,

uunens Grimd, imod at der for

|ians og bans Hiustrus, Levelid
mdrommes ham Ret til pan den
sthge af de Komnnmen lilholorrige

Konsumlionslinie

ham en Stekntafl
®

P«a^de„^st«rste Bnifrhq
Breddte 5 Alef

eft^f

nn-

Mod

Spindtehiuset

HTuler

Pdten havd'p r'oK

K^'^tenhat.
1 hvert Paid heTi

RAG BYEN

NVTORV

Ibrmenllig,

d'pn T-1

er Navnet
fra
blevel nogenlnnde
gcengs.

Dyrskaepladsen.
Hele JordsLykket, allsaa i 0-V
ira Aorregade og lif Vejen op til
Rbdals Gaardog'iS—N
Ira MarkedsgadJe
og op til Diget,

var dengang en stor Toft, som

LUliorte Kommnnen. Den var om-

i

SP.

I S^^'^nscn har flytlet sine

navde oprlndelig paa Livstid v,®-

Siluationsplan over Nyiorv og Omgivelser efler Savskaereriets
Brand. Sp = Sprojtehus, 62a Noilems Ejendom, som Lo-

arcellen benyttedes senere til

doinme, Som lilhorie Fru Tolboe og Smed Thomsen. 196 c
Sialdbyghingen. 64 b Smedjen. Den punkterede Linie angiver dvn" nuvjprende Gracnse for Nytorv. Alt, hvad der ligger

pvet af en lioj Tjornehajk og

andre Orf lig^Svd"!^''?
r

ne mm Ejendom, vil wrde dragen 111 Ansvar after Loven.
rii. Sorensen,
Rebslager."

OVRSKUE PLADS

bna

neie Loidens anden ^inb

vserendb

„Adyarsel.

Al PiEerdsel over min nyanlagte Reberbane, bcliggcnd'e i
den oslre Tbft af Byens Jorder,
forl^des herved. Enhver Uberettiget, som antrseffes paa den-

'a'""*

*s-

^ Banen

e ludlejet til Kobmand Schouyes Enke. Hiun fik nu som VeT ^ea^nde
anvist
storre Jordllod 1
vedlenHavnevejen.

yrskuepiads, og saa vidt jeg ved,
sW Dyrene i bele Pladsens UdS'cr^kning, lige op til Reberbanen.

®ldre

SprGjtehns paa Tbrvet, og disse

rentzen kobte til Savskaereri. 62 b Bertelseni Ejendom. 63 a
b Lorenizens Ejendom. 63 c og 63 d de to smaa.Ejen-

0st for ctenne, er allsaa de Gtunde, som Kommunen erhver-

vede after Savskaireriets Brand i 1895, og som lagdes til Nyiorv.

Fra Reberbane til Raadhusplads
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ne Bygning fik senere et ParNaboer, idet Skomager Kolding frasolglc 2 smaa Parceller i den
sydlige Endd. I hver af disse opbyggedes el ganskc Ulle Hms; ct

af ciem vair\ i en Aarrackke 'udlejcl

f« Frk. Kiriais Gaard.

ganilc
b'^iJUL.

1 Jylniiiffcii lil
Aarhiundreder
\Tvi/^». 1

stede ca. UOO Kr

til

yeenendp' s ^

^''

DT?7ii

^ed Skolen.

'udrederles af q r ' ^ ^^elohcL svMdt

"s ""-""''i r™-

Omgivels°n'

nied ,.Koldingh'i:s" koblcs efler
en iang iltekke hvrligl skiflendc

Hans osire Ende braendte,

yclersle Endte no Sn.'» i .
laa, og hvis nordre De i'

Tlivkier

5sa!!ajasi?4^
SWrf.'^^'teE
om
AflenerSl Sle^7"J"

del slgic at

?7"'nd
,-i^'is

Bortsalg af

n„ ^'''•slhaiuller Fr.

den oamio n Seadvis forsvandt

Here

Id ticn m'n

Markcd'eriic

I-and'hirtPi

syncs, som om

*„ gracsklaolte Dyr-

™''-'"dldig me.l By-

«d;n R77lat i'ltgVlte

atlor

J>eL )dev rip'^'?

'iga Shin X

Ejemlom
'^der N'avn

men da saa Sprejten sendte
sin Sttaale mod den, endte

kervierksled 1 en lillc Bindlngs-

Skuret var daarligt konserver't,

Savskaereriels Brand.
9. Gklober 1895 opslod dcr
Brandi i Sa\'skie,reriet, hvorvcd
b e1e V i rksom lie d en nedbra^n die.

K'nn Skiorslenen og Privatlejligheden, der laa et lille Stykke
Syd for Van'kslcdiel, blev reddel.

den Brand for tidligt, thi:

temmelig godt dog assurer't,
Kruse af Harme var naer kreper't,
da ban herte, det ej var brandt.

Og taenk, Lorentzens Stuehus
blev grusomt edelagt,
det nsr var sunket belt i Grus,

skont ej ved Ildens Magt.
De brave Redningssvende

af Frygt for, det sku' brasnde,
salt' alt paa anden Ende

og smed det i Haven ud.
Der var et gammelt Stueur,

Kakkelovn og et Komfur,

Gryder og Potter, dog en bestemt

de, der havde vteret i Grenaa

deraf man havde glemt.

i et meget langt Tidsruni. Og det
var om den, at Faasboll til dfet
lolgende Aars -Fastelavnsrevy i

ej Sprojten bort blev sendt,

Ha.aindvee.rk'erforeningen skrev en

for alt, hvad der var braendeligt,

meget vittig Vise.

Vort Brandkorps gjorde stot sin Pligt,

til Grunden ned vat braendt.
Et lille Uheld haendte,

^'""'''^'•"'1' van Pla.l ^'ylol7s Vni"'^
i5(.s(\raise scm-ir. fi

(faiiao vcfl' l-wii , ii- "

niadel

^'T fremsattcs

Bycenn

til Kruse skikket ned.

Ejcre i 1879 af P. Lorenlzen.
Han indreilcde sig f^Jrst et Sned-

Del var en af de storste Bran-

'"behagclig last op a<I;'dSes E-*'^ ldanei-7r!
domme.
Den nieix>mLallc Tiofi ; i -

at

'i'""

de boede tset derved,

fg en af dem blev i en Fart

saveri i Grenaa.

clcL ste
sJfi*e ffaadhius, delLaget
vil fra
alts^a

Og Sprojterne de modte snart,

lil Grcnaas sidslc Byhyrdc, Carl
Jacobsen. Sclve Ilovedparcellen

vierksbygniiig mod Nord nd til
Vcjen. Senere lod liaii opforc en
Oampskorslen, indlagde Maskiner
og indreilcde ilet forsle DampNytorv set fra Nord

Det var Lorentzens Saveri,
der led en Smule Havari,
det faldt som Tcnden i Staver, thi
det btEEndie Rub og Stub.

Afstiklccr til
vender

Savskcereriets Brand.
Mel.; Nu skal du faa din varme Mad.

,jKoldiUighus". Den-

dog Sprojten ej den tandte,
saa den bar vi i Behold.

Det var en rsedsom Ildebrand,

Og skal det ske en anden Gang,

der haerged* os i Fjor,
og alt vort meget gode Vand
det nytted' ikke Spor.

da skal under vild Begejstringssang

Man Savspaan ikke regned',

at dels vesl-

en Sprojteslange braendte,

for Ilden dog man blegned',
da den mod Himlen tegned'
sit rede Flammeskaer.

at der skal bli' for Sprojten Trang,

den gi' en Straale lapg.
Som tldligere iisevnt var Nyborv

Byens Markedspla<is. Og skont
Markederne ikke var af! d'e ailer-

Fra Reberbane til Raadhusplads
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v1sl nldrig nogcnsindc for eller

realisercl slraks. Der nedsalles'

siden liar fundel Sled

saa

i

Grenaa

iiyraad.

Nytorvs Udvidelse.
Kiiiidscn

fremli£evede

i

der skaldc komme med en Imb

sin

.,(jrdrorcr[alc", ,jat Tanken om
en Udvidelse ikke var ny. Den

i'HtfS indlldted^miv^
f'SJrTs'S
"'"i"«. KX""g,7'"
Liclende" i sin nt"(

..Fwhaabenllig vil
lage luncler Oyervpip l
Hr. Lorenlzen Ti,, i

F'olke-

de 3 Kipvo

say
m
Kr
J^r-

T « tf
®^Igc Og dc
Gnny 1^®,
afstaa dcnlinf
pkis en nv lienhold'svis
Byggenlads 600
lil

Lorenlzen, SOO Kr. fr
^ teboe og 500 Kr. Ill Smcd'Hiom-

^ afkebe

den til- Nylorv. Dc" Par'r
Ki'-, som deLle Pi'.
^'i^JSindc
tele, vil Fordelene ^J^dufn'^'''
nfftnllige Pjads let opveje"

&oni^vi.?^ ^y^'*'''dsmedlcmmerne,

kest in^P^. " ^'L-ksomslc og stscr-

Holcleier^?T^^'^
^
OfTsm h
Knudsen. Del var da
felffeiK e n

andrer'j i sin Tid frnsolgle Gi-*

s-y-•.!«»» Wsa
■

Byraadiel

Sagen rejsles imidlerlid igen

d'e Griindcii Vest for dissc, vist-

Jloclc slraks Debal om, hvorvidl

nok villig lil at afstaai adskillige

Tdmrer A. Bildc og Avlsbniiger

Kyadralalcn lit en Regiilering, saa

Peder ^likkclsen, hvis Ejendom

Landboerncs Skybl biirde man
skrid'e lil en Udvi<lielse, idet disse
til

Markcderne

liellerc

vilde

gad'e]. Man burde ogsaa for die
naeringsdrivendes Skyid soge at
boklc Markedspb-dsen saa iifer
ved Byen som muligl."
Dm Sagcn ndspandt sig en livlig Debal. De fleste var cnlgc om

Rclimelighedcn af slraks at erhvervc Brandtointen og tilbyde

Udvidelse ,f
Fdrslag til
Braiidiomi ^y^on- ved Kob af
l^Ue Gmin?^
omLvoa- Lid'en-

^ Kog,,og

saa person-

eherskede Former, som

laa lige op lil Nylorv, ,,skiikle
vige deres S,tcde i denne Sag
som
pers'onllg interesserede".
Raadels Flerial sagde Nej derlil.
5. November kdm selve Sagen for

fremstille Dyrene paa Nylorv end
paa Dyrsktiepladsen [d- v. s. det paaiiy. Efler en endelos DiskusAreal, som gaar fra nuvrcrende slon om, hvilken Plads man evenRaadbus og belt hen til Norre- tuelL vilde tilb^^de Lorenlzen, bicv

dcrmcd liorte ogsaa Eniglieden

skabcrnc ir

slcmme, og Redaklor Fiercli. dor
var Tilhienger af Planen, var fra\-ierende med lovligt Forfakl.
slraks cftcr paa et lidt ,a;ndret
Gnindlag. Der opstod ved dette

'Oip. Ell Del af M'edlemmerne,nter-

Lw DebaH
f^a Smedestr^die. Del lige
ocr II,n u

faldt mod 4 mod 4 Stemmer,

gi'iinde,
desudien var Reaiskiojebcslj'rer Berlelsen, som cje-

Lorenlzen en anden Plods. Men

g"^' Anledlning

Mode 8

jo saa kobc de to andre Smaa-

paa-

If cn R.tcu'| p

ekslraordimert

fordi Kanlor Petersen 'undlod at

Djeblikkcl var gunsLigt. Ogsaa for

^^^'Bandiiiig nicd!

et

liavde vaereL ibrliandlel 1 Raadel

Lorenlzen vild'e man komme mc-

""

I

for 17—18 Aai* siden. Nu var
bWholdcne imidlerlld! forandre-

gel b'illigere over del. ManmauUc

.. .

slilling.

Dage efler (24. Oktober) fremsatles el Forslag, som imidlerlid

dc. Ved at raageskifle med Hr.

saa var d. d.„

cl Udvalg, Ijoslaaende af
Borgmesler
Rolhe.
Holelcjcr
Kiiodscii og Apoleker Hoffmcyer,

niest under Anforsel af Apoteker

noffmcyer, onskedc af okonomlske Griinde, at d'ermcd skiildfe
saa Sagcn farclobig vacre afgjort,
niedens en anden og storre Del
vilde have hele Ud'videlsespianen

der omsider forlangt Afstemnlng,

og

Borgmesleren

opfordrede

kniidsen lil skriftligt at formulere sit Forslag. Knndsen havdo

lidligere paa Aflenen 'udlalt: ,,Deii
Markedsidads, vl nu kaii tilbyde
Landniiondene, er de ikke tjent

med. Senere Slsegler vil bebrejde
OS vor Korlsynethed, om vi slaar

Sagen ihjel. Jeg stiller derfor For
slag om, at vi bevilger 2,500 Kr.
til Indkob

af

de i Forslaget

ncevnte Grunde... Deres Pris er

kendt, Plnnkevserkct vil bllve opfort ad prival Vej, og Mikkelsen
bar lovel at makadamisere Pladisen".

Fra Reberbane til Raadhusplads
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Holelejer C. Knudsen. der v«r r.,. ^

flertallets Ordfor.r ved de indledende'^Mo. Oiirgtnester Rollie, di-r var Byraadels Foraer, og som formulerede Forslaget.

mand, og trods hvis Modsland Sagi n
gennemfertes.

ttk saa

lighed paa dennc UdgifL paa
nind af. at Byeii er daarligt

slillel i okonomisk Henseeiide."
iMen mi kommer Humlen!

vmulscn havde i Skyndingen i
•' borslag kiuii ajiforl, at Kom-

munen bevilgedc cle 2,500 Kr. lil
j^pn, men glemt ndlrykkclig at

at desforud'en sk'ulde Lo-

^mecl Thomscns"dljP'^^'-.on
t)'
"^O Kr"

zen have som Vederlag cn

inkefru Tolboes do Rm I/'

Hydiiiiiff ofT Mil-urii. •

I^laclsen 300

'^'csteml Pladis i Dyr-

.

af

lille SpindehocI lilherende''moi"
chiorsen 100 Kr Par.ir,./ i
ger 140 Kr., iau

pladsens osilre Endte op' inrod

Pssionslruset. Om Borgmeslteren
nif.ri

opi

1,^^^

bip'v«f 1
ninrr

A. Bildc. Rcdakl^r

maud Jolis. .r«ri.ense,i A

sen, Avlsl>rnner 1- A

Kanlor Fr. IVlor.s.:,, i

'i£i

'C^idskabsfiild nok til

f'^rtie d^enne Maii-

om hail selv forst er
derover cfter A'fslein-

hirP^P,
oa
han

lii li
er

lil ^

'umidldel^lemmernc: var tall
vedlagel, iidlalie

bevilgel 2500 Kr.
'If >^ylorv, men -ler

'd afgive Grand

bevsrhe'T'~sprang
Mo.. • '

f^"""

Fgerch op-

totol'en
't'I Beg:eredc
Pro, mestereii"''v 5^' B'™-sbig?" B'^p'
•^eilen. „Jeg
ser medliifert
BetEenkesent" -p
na er del foi
„Maa jeg stille

11

Ord om Byraadets ProstituUon og opfor-

Saveriejer Lorenlzen, hvis Savsksereris
Brand gav Anledning til, at hele Nytorvs-

drede sine Meningsfaelier lil at

sagen rejstes.

Redakler Farch, der udtalle de histoiiskc
forlade Model.

gende Foi\slag: „Frcmdeles vedlo- saa gaa over lil nteslc Sag paa
som ydcrligere Vedterlag f.">r Dngsordeneu!" Dc flestc af clc ovl^randjomlcn en Griindl af Dyr- rlge Sager iidsnltes. Slemniiigcn
sk'uepladseii nicd GO ^Vlciis Fa- var ganske naliirligt iiogct mat.
cade til Vejcn ,.Bag Byon" og
Nicsle Dag medd'cllc ,,Grenaa
Gybde indiiii Gnngstieir'. Borg- Avis" imidlcrlid; at Sagen hayde
mcslercii: ..Ncj".
faact en iiaiicl frcdelig Losning,
Saa sagdc Fiiercli: ..Da del ser ideldet af en ved Sagcns Ekspc-

'i-id lil, at Raad'ct sknl pmsliliieres, dilion 'udf,£erdigel Skrivelse lil
jeg foreslaa dc Ilcrrer, der Brandlomleiis Ejer, som var
^ve slemt sainmcn mcd mig, sendt rundt lil det samlede ByI VI forlader Model". Og som ef- raad lil Ibid'erskrift, frcmgik. at
mr en Snor rcjsle de fi sig og Bvrnadcl ha^■dc vediaget del af
<>ri'od: Salcn 'under a.lmiiidclig Bc- hV. i.orenlzen gjorle Tilbiid om

^^clse blandi Tilhorornc.

Blandi de |ilb:igev.iercnde
cminer var der cl Ojeblik f.:ldkornmcii TavRhcal. Fnciielig brydcr
ivrogh (icn vcd at lullalo "licii

Mageskiflc.

Der lilfojes. at der nu er den
sLorslc Sanclsynliglied for, at Sa

gen vil gaa i Orden, „idet dcii

af De llcrrcr Norlcm og Lo-

^ver Bmrdel lil Hoffmcyer: „Nii rentzen i ,Gaar afsluliede Handel

ikkc vil v,cerc til Hinder derfor .
.Grenaa Folkclidendc", ]nia
nrbejdc". Borgmcslcr Roilic
['dic: .,.Tn, jeg hcklagcr. alMod- Grimdlag af hvis Referat nter'einniernc Idcv \'redc og glk, men va?rende Fremslilling cr byggel.
det er diog ikko min PligL al lilfoier: .,Saalodcs cndle • allsaa
n>rme deres I'VirsIng. — Raadel er den nnden puniske l^Gg".
Til Oplysning angaaende BebesliutuiiigsdygUgt endbu. Skal vi
polckcr! Lad os mi kommc til

Fra Reberbane til Raadhusplads
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mierkningen om Norlem o" Lorenlzens Handel skal bun bemser-

der var
ked
aff',
denneLorentzen,
H-aekken Sagen
i Langcrag, havde kabt Nnrlems Eien-

t^om paa Lillegade med lilhorende Have »d mod Markedsgade

hc-or nan straks efler opforltdei
var 97mt Savska^reri. Prison
em R

U

l-o?3wTr

k0ble Nnr-

Nogle var for og andre mod,
Sem sela dem -

Mod Sagen Krogh sit Hjerteblod
lod.

Mertallet slutted' sig til Parch,
Sem sela dem —

Enighed, ved De, gor et Va:rk

Tell Pitr"'' f'"' Udvidtelse oe

p
Vil Sngnel
vife at'?*^,
k^rchs
historiske
Ord ^d s"T
fie Byraadsmode, fortailie
ham 02 de fem aL

om

le. der han fortod

""'g"

redde del ganske Raad

a?""

^rtuere sig. Og Fausb0irs&

Sem sela dem -

'

som gjorde, at ej enes man
kan.

Nytorv Udvides eller ej
Sem sela dem —

dec Sp^rgsmaal frem „u ,ra=ng,e sig

sionsh'aset paa 2900 Kvadratalen
samt 1 Penge 600 Kr. 2) Tlrom-

ni'Linen en Grand Vest for Mis-

Borgmesteren

staa ialt 414 Kvadratalen mod

dl Krog(h)vej er vort Byraad knapt
skabi.

For en objekliv Bcdominelse
ivu, da Sagen ioiimngsL lilhorer
iru Afslemningen engang Iiav-

fle Pundet Sled, var i sin Bel til

'"1
al mocUage et Forslag,
nok med! en vis Ret ka"o betegnes som et /Endrmgsforvedtagne, og at
Id ojeblikkelig Afstcm-

.

^ ^ Realilelen
maa Ret
det
nok mod
endniii sLorre

^

l^^rakteriseres

som

et

VP. 1
^^''Feri over for den seji rin^ne™ipart
at ville ha;nge
sig
rcno Forglcmmelse,
efler-

eenhfi
om Beliggenheden af detjost
Gruzidstykke,
Vp-fi

nnmdf-^'

var

afgives som delvis

Forslag

havde

iniidlerl'd

nen med folgende Ord: ..Forslag

Vederlag nf henholdsvis 500 Kr.
og SCO Kr. 3) Bertelsen _skalde

til fornyet Behandling af Sagen

ska^nke en Grand paa 355 Kva

om Nyiorvs lldvidclse". Herimod

dratalen 'aden kontant Vederlag

mod at erliolde Facaderet mod
Ifa tie seks, idel dcr fra flere af det nyc Tbrv. 4) Torvet skalde
d'em luevdcdcs, at Forslaget alle- rvddos og makadamiseres samt
I'edc V a r vedtagcL, livad lydeligt Forlov og Rendesten anlfegges
proicsleredes paa det voldsonistc

Sem sela dem ~

Aftenens Debot

Saa kom en haslig Ildebrand

seks", rorm'iileret deres Forslag
paa en fyldig «og klar Maade, nsermest beregnet som Bilag ved Sa-

Kvaclratalen Grand paa Nytorv

opforl delLe Piunkl paa Dagsorde-

Fastelaviisrevyen derom:
Hojt paa en^ytorvsvlsen.
Gren vort Byraad « ^
Sem sela dem bam ba sela
1
fra Modet fulgtes alle glad

og som Vederlag have af Kom-

Sem sela dem —

lodes, at Borgmeslcrcn IbrineU,

meyerikkeSn'J''-

intcl. I meste Byraadsmodc 21.
November) havde Flerlallct. „de

sen og Enliefra fiolboe skulde af

mslorien, man del vel sUia saa-

Neess orr

renlzen skulde afstaa sine 1201

gcns Indsendelse til Ministerial.

Om Nyiorvssagen
skrev JonasFoiko holdt.
Udend!e"s
Medarbejder
iivis spidse Pen vL vel' kTndt- Valen var bans, men Slaget tabt,

B^ns hS Tids®Atnu"i
clL Till! r"'
%^orv

Forslaget pomterede, 1) at Lo-

en Tid saa iid til, at Sagen nu
sk'ulclc faa, blev imidlertid til sicl

Stor Konfusion bar Sagen voldt,

staerk.

Seks jolled* a', men Krogh sig stolt

=,Lflei tiden vd en Gang med Un

13

Trsek af Nytorvs Historie

' Knadsens
luUrvkkelig

Ike T'n- n^i'var ikkcctMeniiekl'ir ^

uaricbrf^'
deGe
"arts
II ehg Del
ut Pnnkt
Planen.var en
edelige Losning, som det

fremgiic al" Skrivelsen til Lorent-

lan^s med Berlelsens Skel. Ud^

^-en, som det samled'e Byraad

rrift^cn. 300 Kr. 5) Til disse

havde 'Lindersld'evel. Del, man

andre Udgifier beviiger Byen 2oO0

Kr i Penge. Hvad der yderligere
bormnlcring af det i Porrige lober pan (ca. 1000 Kr.), ladreMode paa 1 Miniit loseligt ned- des af private imder Forslagsstil-

onskede, var I;:iin en fyldigere

rulsede Forslag. Og desuiten lernes Garanti.
Minisleriets AppixD-hation paa
onskede man \Tcljlagel, at dor
Udvidelsen
og Regalenngen at
nedsattes et Udvalg til at lagc
af Sagen og varetage Byraa-

< els Interesser 'nndcr hole dens

Nytorv indlob i Jan'uar paafol-

fiende Aar.

. . r>

borleb. Der kunde slet ikkevEere ° Endna en ^•oldteom Debat 1 Byale om, at man vilde indgaa paa raadet skalde Nytorvssagen aflornyel Forhandiing og Afstem-

nuig om en Sag,, der alleredc var

^^Udvalget havde i Vinlerens

^edfagei. Derom 'iidsizandt sig al- Lob ordnet de forskellige Foiretden voldsomste og most pcr- ninger, som paabvllede det 1 Henliold til del Hverv, del nivoe

JiOnlige Diskussion,'under hvilUcn
d^vnlig Kanlor Pelersen kom i
personligt Sk^enderi mod

faaet Da Udvalget garanteredc

^ diet samlede Forslag sat on-

kom til at overstige

for privat Betaling af del Bel#,

del samlede Arbejde, ibe
^^^rgmesteren og et Par Gauge som
lev fraiaget Ordel. Omsider blev regnet alle Papirsomkostmnger,
Afslemning og vedtaget. Ud- som Kommianen skalde beta e,
^^Iget, som skiilde tage sig af Sa- saa bavde man
Sen, kom til at bestaa af Pmku- nior Neess, der var Medlera al
raior Neess, Holelejer" Knudsen n^vnte Ud^'alg, at
disse Dokiamenter, som ban vist
Fiemrermester A. BBde.
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Traek af Nytorvs Historie
Lyst til at drille dfem og havde
ondt ved' at forsone sig dermed
At Borgmcslercii imidlerlid' var
i

sin

Ret

Forlangeiide.

til

at

siille

delle

fik uformoddt

en

forslaget om .,tblkevalgte Borgme-

Flylning af Kommunens Oplagsplads paa Marked'spladsen, Rcgulering af denne samt Flylning
af SprojlehLiset. Det var visl oprindelig ildce Meningcn, at der

paa given Fbranledning udlallc,
„at Biorgmesteren i iGrenaa havde
vseret i sin gode Ret, nazir han

forlangle, at Byraadsmedlemmer-

ne i Overensslemmclse med Foi'-

B^gmesteren

Jet IIerredM\iia

"
' havde la-

'■^dor lU Snrld
gelse sendl

Bavdd
'^''^'Ba-

Dd gU. ud

Je 'udilale, at det

Bl Byraa-

Ud'vaigeis Neds^nei.p^!

yet Raaclets Menini

t alle Heiiseender shni I

paa Raadels Vegne
saa affatte de Lrt

^'dig skalde staa op,

•''t

V*'?lget irogel deronn i

menter.

retningsordenen skiilde rejse sig
op, naar de talle '.

WStyl Byraadsmedlemmerne freni-

kel, vi^le L

skul-

tJ

»aai- de lalie. .dJet vilde Irein-

Bette For«Iag vedlogcs m,Hi ,

e ^ Stemmer. Jin,, V "^^di „ae

Rothe satte slrak.s den
tagelse lud af Kriii

lage til g,yj T'oiie".

sk®reri paa den kohle Grand ved

Det VtiULe

^Neess og dohs. togenscn. paa? at de ikke kiinde IlKiIo at
s aa oi) i ia3jigere Tkl. li'orgsipmi

ryddedes og makadiamiserctics og
slrakie sig mi i sin nyo Skik-

liam, d'er i HciiForrelnings'ordenen ke-

jertid snarl efter omdObles til

holdt

dor h0rle
ione, ' ogbvad
at man
deribr tillik gc>d
at

ue sig derefter. Dog viicle luin
no'fn
dispensere, In'is
,1: isL Svagelighed
^Vedlemmenie
forniehavde Vzinskc-

nvt V
vnr

Marked.sgade, medens lums ved
J^eskifiet erhvervede Parcel af
MByrskucplad'sen" afliiffindedes lii
rr. Ihykier. Pladsen paal Nylorv

iznidierli'l

lesler Roihc

ganskc

Bvraad, men del

at del vilcld

Fort^
I^arhimentariskt
Mpi. rPS «ge Razidels Yierdighed.
som et UdslagMediemmer
log dot
af Borgmeslereiis

skier Flylning af del gamle Sprojlehus. Men da Sagen iix'SleGang,
fan Jraniieder oner, alter kom til

Behandling i Raadcl. var UdIrykket ..Sprojlclnisels Flylning"
blcvet ombyliet med „Opforelsc
af en Braiulslalion". Samlidig
kom der en he! Nyordning af

By ens Brandviesen. saajcdes at

der lui anloges fast Hrand-Mandskab. og den ganile, Ibneldede

Prdiiing nicd Ivungen V.iernepligl
for

aile

Kommunens

Mandspersoiier burlfaidl.

voksne

kelsc op lit .,Bag Bycn", dcr imid-

Markedsgad'e. Derimod laa Toflen
med Sprojlelrasel hell paa den
I<l0j
omgivct af sin
store Tjornelrpck -- omlrent lufor-

<didre[, naar 'undtages, at der cferhaanden var bortsolgt en beResten anvendles til Hjielp til

Markedsplad'sen. og desudten hav-

oe Kommonen der sin OidagsPlads.

Gen nfeste store Forandring,
O'er fandt Sted, kom saa ved

til

skiilde ske andet end en reii og

v'deiig Fel af den oslre Ende.

at staa op.

hand5tagf\'^r""s%m^
B'^"
rede fra M^deK R
alleKogepiurikiet. AarsS
^-B-steren hatastlf^, 2

Lorenlzen var ailerede sUerkl

• Gang med at o])rore el nyl Sav-

• ?.? ^^andle hoh ""i

^^Jv^ndige

Efter disse voldsiomine Stornie

kom saa onisider Nylorvssagen
ind i et mere ix)]igL Leje.

le Raadels Vierdiglied «g P''
icUis den voldsionisLe L'viije. og
eic af ^ledJenmiernc, ii.ivnliM

I 1908 (11. August; vedlog Byraaclet at anvende 4000 Kr.

stre" i Model di. 16. Marls 1896

Nytorv med Cirkus Belli.

Sprejtehnsets Nedrivning
og Brandstationens
Opferelse,

omgaaende Bekrieeflelse fra hojere

Sled, idet Indenrigsministercn ved
Folkctingets Behandling af Lov-

Smedjen. I Baggrunden

15

Staldbygningen med Koerne.

•''■a Reberbane til Raadhusplads
Andeismejeri mcd lilliorcnfic Bestyrerbolig i 1910. bebyggcd'cs

Grunclene cflcrhaandcn iangs
meet alle Nylorvs Sider. Og iiLiar
ITU cngang i Fremticlen de smaa

rijoniebygniiiger: Slaldbygningcn
mod Nord og Sniedjen moirli Svd.
dj-lce er mere, saa, vil hcle deniic
Forandring af Nytorvs Udscendc

gennem Tiderne

Paa Sijddcet me]lem Gronlandsslicn Og iMarkcdsgade vtir i AarcD? 1 for deGlsmaa
N'lUiden
den faslc
Uads
og store
Cir-

En Skildring fra det gamle Grenaa

paa Nyiorv. Disse Kfiinslens falende Folk bar jo altid iidovcl en

Med niustrationer efter Fotografier

v^ere fuldbyrdet.

^ns, som regcliiTcessigl ga^slcdc
byen. Qg ved saadaiinc Lejiignecler var der fyldt til Trmngsel

Pladsen bag Brandstationen v^r 4
^Kffirslibere, Musikanter o. s. v.

Qrenaa Kirkegaard

mtcglig rillra?kn;ng og k'linncl

af

CARL SVENSTRUP

af Forfatteren

samle liasinder af Mennesker fra
b>y og Land.

Jense^, tm 'haS"

toges i tEiiugi .rumTgofv"
samme Lejlighed rvd'i , "
Grunden, hU del 1^^!'

h^as liavde slnapi
fjernedes, og dfe

P-

^Prejle-

den gamie Reberw '

Paa den Maadte tit Ma?"?''

Deii lijig pj3[^|g
pvandsiaiionen var i mange Aar Sladepiads for de omrcjsendc .,Boboclsesvogne", i hvUke Sk,£ersliberc

o_ a. drog fra By til By, Folk, der

' ^ var af mere eller mindre

lanclel Zigojnerblodi. Og hvor

a den nye „Baa'd'husgaard"' fornji

?^^n^er sig bag sin Indbeg^er lit for rort sig et

???
Liv, ikke altid til
pladsen atler en Udvirlpi= ■
Gang mod' Noi-d' saaledes al?? Gtede for de emboende.
™ strakte sig helt o??i r *" torv??'?'"
Epis'O'dle' i Nyfrkk l!™"^'Mnelse er endta i saa
land'sstien. Der blev ran ,?
er titornedenl
Plads nob td KretrmaSer:?f atat k,vkmnme ind derpaa.
Ktm sknl

navnlig da disse snart

19g.

i Sterrelse
Sl^r f og Betydning
^'^synllte at og
aflage Evraadpl n

5 "ve?
'c
Mvnlig
ved' Opforelse^at^®det"f/e

at i Vinteren

^l^vtal inden for
Si • "P'welsen af en „Adkelighederfo^®"""^"'

'22
Og hvis
rii'
Raad'tiliis,
V
^^^'vielse
fandit
Sled den
November 1936

GREMAA

grenaa PolRetidendes Bogtrykkeri
1936

Grenaa Kirkegaard

Den mivEenetide Kirkegaard ved
Noiiepoi-l ei- den tieclie Kirke- mand Skovs) (laarcV Ivirkegaai"gaard i Grmaa i den liistoriske den kom derpaa sunder Pir)\-'eni
D«n aasste KirUegaard, aUsvia
den
paa Tor\de't. -er fonn-enllig
Dyens seldsio Kirkegaard ha,-

at B^vnhoj, ca

lige &aa gammi&l s'oin Kirken s'elv.

A"U..y8:iH,jr0bonom;b;inI^

aiilagt enganig i ISOOerne. I i'l'oro
Aarhimdrcder har den folgelig
vffirel benyltel jacvnsides iiKd'd'en'
ved^ Bavnhoj.

"irs:=

Sider. Efber al denne Kirke i l^o

Det vil siige, at den riineligvii^i -er

a

^'lytledes: dipn -i

^nnexkirkc. Ken og strakle sig md til allc Tire

H'U en AarrtTl,'^?
"led, men i hvei^'pm
n-eclbptidi i

^

'|a Svenskekri;e„'\.a;
(I<sn mivicreinidc Kii-iU

anvendies til

0jeblikket kan t ndfl ^"=1 >

ei", at del bcgravedes
na.rm« vmr'',- f:?'
e<?re,
der oi
maa Jo nok skyldes a '
dei-oppe var hell -n^uis r'^®'"*?i

-f r»y^ TiaojJ^*
Z Sfpot'**'
i

^mer, iaengst sielYrolgelig mod
^yd, hvoi' de 2 stor-e Kaslanle-

\s fffirJjttAfJ
ovt-r

tyseer endn'ii viser dieiis ydorstc

•en

^

Cf-renxicL c/onr

rajn&e. Kirkegaiu'deii var, soni

8 X^rJet^atrrei

I'cr med'dicles' i Danw's: Annola-

efler en BrantI n \ S^'^'^'^prortes Itoner fra 1740^ inddelL i forsikelgivet, al I«™4ardl'':,
^g6 Afdielinger. Deii fomeansto
Paa heite
T
j^ar den, dter laa lige Sycl for Kir-

BcgraTCkter j
imod at have l^t

'//Wi

Kii-kegaarden laa lige oj) til Kir-

opheile med nt

Begravelsie cler kos^lteidie

^ Mark. I det folgeiide Slykl^e

mod Syd var Prisen 3 Mark, og
'seogst borle fra Kirken kositedle

^^''avelsle 2 Mark. Paa die anvar Forholctet noget
^ Bygniingea-

herte dog al Besrnvi
1/. .
delvis iiidc paa dennie
adst
jordedfe sSl efleT Z
mel Tradition hare vmret n®"™' ^•'kogaard. I det nordostre HjOfByens ield'sl© RaadhiuS,
Markmand. Da Kivi-o
^.Veois 9T,
mange Aar se.n:Pe bles^^Zlf pLacf f gi^undixiiuret Bygndng i 2

^
nord'vesitre Hjor"*®
fme. en Del at do,,,C
en
og imod Ve^t
T
!>'■ " nnni
IfelsengeL
l^Oei^o Uihorte on Gaard,
BorgeV, som
Erich1

^aaid. somHatlemagier.
va.r pantsat- til Kir-

Ca^L. Sormt'''^^-

ken, er blevet iiedrevet i Tidfeni
omkrhig 1785. og Grunden blev
lag! til Kirkegaarden, som dcrved
fik 6T1 haardt tiltrfengt UdvTilteilsie.

I 1805 kom en kgl. Forordning,

Iivori hi. a. besteniles, al lealIl^"e'^

Kobsladkirke, der ikke aU'ereclls
havde Kirkegaard ludonfor Byen,
i del senesile i Lobet al 2 Aai

sk'ulde sorgc for at erhs^erve en
bekvem Plads "lil samnie j,af saa-

dan SLorrelse, som efler Menig-

liedensi FolkenicengOe or tiislrsekkelig, livilken Kirkegaard, naav

den Lit dette Brng 'ei' indreltel,

bar ved en pasisiendie Tale af
Sogniepr,Eesten derlil hoilideligen

iiidviesP.

Denne Forordmrig man' i'ormenllig have give! Grenaa Kirke
en kierkommeii Anledning 111 al

skaffe sig eii iiy Kirkegaard. De:^

gamle var saa Lsel beUvgl, al Ligene paa siiiie Sleder har iigget
i Hero Lag oven paa hinamden.
Og ilog varede del meget laenge,
indcn den nye Kiidvegaard. livorlil
udvalglcs et Slykke Jord iidienfor
Bye.ns dav^Ei'ende Norreporl, var
fserdig 111 at tagcs i Brug. Del
skele forsit i 1822. Og dermed var
pi'akiisk tall al Begraveisc paa
Torvct forbi. Enkeile Borgere,
der

straks'

erhvervede

Famitie-

gravsted paa dfen nye Kirkegaardl
lod fore Kis'terne med tidligieiro

Grenaa Kirkegaard

r

li

HovedaI16en paa Kirkegaard A ved Foraarstid.
opgravct paa Torvet^ ved
bcgravcdc Lig IVa TorveL d'erutk Lob
Nedkegning
af Gas', Vand og
Den gnmle Kirkcgaaial blev
S'clvrolgelig ikke straks netHagl,
men bcvapcdfes' i Hoveds^gen iiKb
lil 18d0. G Aai- for var del gainle

%

iHOCAMot
o

m£ jc

Kloak. Dc er soni Regel bragt aid

paa den nyc KlrkogaanV og jonb
fajstet der.

Kirkcoaarden ved Norrepoi L toRaadbiis' og SprojLeii'iisel bicvel
altsaa 1 Biuig i 1S22 og Indnedrevet, og liek Pladseii mod ?iedes' 24. April samliu'ig med, at
Nord or formeiitlig dermed omen af ByeiiS' fornem&te Borgeie,
dannet til Torv.
Geiieialkrigskommissier Cbr. do
Eiidnu i TOenie var der imidbegraved'es. Denne Kirlertid mod Syd et lille indiiegiwt Fischer,
kef^aarcf
kalttoS Afd. A. (se
Slykke tilbage imoLIem Kasitanie- vedfoicde som
Kortsldlse).
var omgitrfieerno og Klrkon. Det henlaa
vet
af
en
la\'
Mur
mod
Vesit
som en gra2sbevoksf;t Pbeno med iaiicTS med Aasir'upwjcn, vislniok
cnkellc Blomsterbcde. Uden om den samme, som staar endmi. Mavar en s^inkel ledhegning af Pr^epasle med gejinenitrukne' Jcrn- reii 'lob nogle faa Meier omkring
til begge Sider, baade mod Nord
si,?enger. Denme sadsbe Rest af Oft
Syd- og fortsattes^ saa for ReKirkegaarden paa Torvet siojfe- sten videre af
Dige.
de^si vis'tnok hen mod Slutmngon
Dens
Plan
ved
AnJ.^eggelsen
var
af VOenie. I livert Fald var den
oanslie
den
samme
som
nu.
bpi'te, da Frcderik VIF^ Statute Kirkegaardens Midtpunkt er enI
rejstes 5. Juni 1884.
Ulallig'0 Skeletdeie er i Tideiisi Rnhddel. Tier necilagdes-, som for
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Apoteker Dahls Gravsled.
don sltEerer de to Korsgange hiii-

anden, og laings iiiecl de fii'^e YdcrTlfnlt
,
omtalt,
Chr. de
Fi^ciw

ejedie og beboede Uaardfen

g™. B,.
stcin^L"n

h.

v^eclgange, dter gaar langs do fii^
t ei grxons'cir. CrraTp]adisior mo vbcP
^i&se Gauge ind in'od M'urciK og

5.^

jg'Ot samt Gravpladsiorne oin-

nunddel var 4

Roncldeleni vai' Bctalings-

hvft.-, F'^'^^'^'®^^gra\ie]siea-. Do ei-

hyen;ede. af 4 af By«„, diav^en'

r■.

d'Olvisi Famlliebegravelsior.

og Enloeltbe-

vis SF"T"k'®
'^^dlfer, KebimnrJ
benholdi- ''f\
a ^'"'TOsUige
dog mcdr
Unscltagclst!
nl
Rn.;J
n 'P'^^^d,
1-ierdcdiei;
Ved al

A®'n"S (1828);Sogn7n™"f

Lefcer A r'

(1827), Apo' sT^rt-f r"

gamloICorl ovor Kir-

siider gaar s'aa firo ajiidrc Hovedgange. Riiinddeleii kobt-es! af
Kobmand, d'avaerendo' Borgeroepra?s'oniant J. C. Emborg. Haiisi
Son var den forslo', soin begt'ON'^e-

fdl ^

Oer siaa fira andra H'o- f ivr n
^ iUlsaa sdge, ait tloi'
'Mullen aiilagd^ en. SuiricWol- I

Kobmand C. F. Eund (1857)
Kobmaiid Winding. Do tro forstntcvnte koblesi for beslanidig og
er der endnii, hwrimod det rjerde

fortogsit er inddraget og solgt

iiistens Prolokol folgemide: „Aar
1S48 Rlev Lilfoiet Kirkcgaardeiri

til Kobmand Sochling.
Efter on Snesi Aai*si Fdrlob var

lige s'aa slorL Slykke soni del i
1822 forsiL anlagte, og blov saiiimo af Sognopr,£Cisiien, Hi*. FredciI'ik Chrisiian

Bloch indvict d.

7de September. Eflor Indviels'es-

tal'oni blov niidt paa Pladsieii, 'udi
drcas' Kragh Emborg, 19 Aar
gamniel. Og derniresit, Sianimic D'ag,

^ Ki^
~
a^nlagdesi derpaia,

Slarck (1853), Siaedkei' JiuJul (1853),

des deri. Ilemm findlos! i Orga-

Riiinddeleii diet foi'Slke Liig brgravet, sioni var Haiidelsbetjent Ani-

^ or ).d*age^
frnoS"""'
de
saniTPn ■
Laengde-

Det var heaiiioldsivisi Kobmandi,
sienere Ksemneii' og Brawdkaptajn

Eilken

eticr Gaardmaind

Spren

ogs'aa denne Kirkegaard for lille,
qS der maatte ti3e:nkesl paa Udvidelsie. bet var i Slntningeni af
GOerne, alts'aa efler at Bj^n havde
faaet on lokai AVisi. Og man k^

i Grenaa A\is^' fra 'den Tid "se
Borgerskabels Stilling til PlanefQ
om, hvor den tredje Kii-kogaai'dsfat'deling (Afd'. C.) skiiilde Isegge^.

I „Grenaa Avisf' for 12. Oktbr.
1S& finder en iirvdlsendt Artikel,
n'ndei-tegnet „Flero Borgei-e". Deri
hsevdct^, at det visitnok vitde
vicre rigtigere at Icegge den paa^

Chrisitensfan i Dolmcr, KareniRasimilsidatler Basithmd:, 72 Aar."
Ogs'aa do fire store Gravstedor
omkriiig Ruiiddelon i Kirkegaard! Lajnkte Kirkegaardsludvidtelste nord'.
B. 'erhverved&y af ooglo af Byonsi for den alleredie leksisterende Kirdemgang nieSt kenclle Familie'r. kegaai-d i Stedet for mod Syd,
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I ol jKiafolgcntle Niumner af
Avisen svaiede Pastor

Dantzor

[)aa Kii kcbcstyri'lsiens V-cgnc. Ilan
imotlcgik forsi Sijorgsiuaalcl om
OriindNiinael og erlciirrcdie, at cfIcr mango lagUagols'er slod

OninulvandeL i Kirkegaardienis
nonlrc Side' s'aa hojt op mod

jpK'erfiadcn. at iiyo Graxo, for do
tilkastcdes. oRc var fyldl mod
Vand i Randcn. Dctlo var clorImod ikke boinserkot vcd Gravo

paa Sytlsidcii. Og ei'ler sagkyndlgcs Ei'klicring maallo dot anses
tor uLvivlsomlj at bemoldle
Goiindvand ikke liavdo sit

ind mod Byen. moni Lvaerlimod
mod Kord og Bst 111 dot saalialdte Tukjajr.

Generalkrigskommissffir de Fischers
Qravmodument.

1 ed-e Pastor Danlzer, at dot var

cn fcjl Ansk'iiolso, at Kirkoganrdsmiuren v©d at foi^s mod Nord

k'undc kommo til at gaa i lig'C
-inic. Den vildo 1 ska Fakl kom-

til at skser© Vcjon, hvad sielv-

o^elig ikke kund'C lado sig goi'-c-

^ ejeiis! Renting \-iici;e faa

Mkllen, hvillJt

Kapellet set fra Sydost.

Angaaciido forste Pmnkl crklse-

Icrs "var Jcr, saa vidt jeg haikiiniiel skaffe oplysk
LigiHls
men
kiiii
cl
bllc
Ram
ve.l
gaaondo, dog at Breddon var bolei
aamie
Sygrlms
inuv
(.ronlaiKv.
lydelig mindi-e eiuV ved dis'so. Do
Ulsaa i citor vrti
Bygnmg.
Ibrine. Dot nye Slykkei var ai'j-

Ia.gt i isjamme Slit soni tie to fore-

lo tils'vareiidc Ruiiddele koblos
henliGldsivi.s af Mollor Ebbesliuip

ng af Eager Nils'chko, bogge i

1879. Don iredjc Riundiiiel motl

ved en

iJis'se var Pastor Dantzers On).
idsin,0eYnie pinnkt or saa fuldKommcn rigiigt, iivad oiihverkan

[IffiSlt Og stom dot Viglirrslp

l en. Og hvad "angaar dot lille rnd-

gero md mod Vcsl oiitV Kirkegaard

dak i denne ved •\laierialsk'in-«t,
jo im,£egic!ig maallo frem-

^I'uslkdirckl,or. Garl Moili'i*. dei'

vgene nowen P-r-^rri

v,

•

de forts,eeltes: i Iig„ Unfo 2I n"""

Ideeedra
dfet sinndbodsfSL
f'i
nave KirkecT'inrfin.M i'
®

Komnic, S'aa er dor siklcort

d-eTiie i die UEerliggeiiaiei Eien t

mo evenfuelt

StT"

gaarden, hvad baacJe vilde

meget 'uhygiejnlslc o<r lenriA

ved Epidemier kimdte'bliTO'S
kon.men siuiKlheclsrarii„t

n„

iiaar Udvidelseii forst ci°sk,et"sil'
oe del for .ilde bagefto,- at tra ke
paa at gore del om".

S'G, dor passcm- Kirkogaardsnw-

synes. at dot, navmlig mv, d'a
net er beplanlol med Baisko, paa'
megct hyggeUg Maado bO'dor

en lange iMors' EiisformighedIII
^^siuitalet
at
uayidelsen
kom tilbleV
at alts'aai,
gaa mod

don'
J'dli 1869
iTKfviedi&s
eite 2^
Stykke (Afd.
C.). Vocii
donno

ej ighed begravodeisi Kbbmancl
ensens Datter Johaninoi Cah-

Vest, som rremkom ved, at Kirke
gaard C. gaar cL lillo Stykke la?n-

A., kobtes' af Byoiis clavtorendo

sttm .-.III ejcsi af

y'PP®„fP.

IP,else af rl Tagkapel lai m a.f
cle niaiigc nyllige Foiaiiislaltmii
„er, sioin Bycnsl nyc
C.
lacobi. siillc sig i Spulsen foi.
hot opforfosi i 1881 og byg^fe
nf rode Mlnralcar i golisk Slil mod

kamgavlo. Kgl- Bygningsmspek-

var Svoger til ICobmand Chr- Vo- lor Wallber havde givcL Begini^

til del. og det dekorenadiesl ra,dvendig
©ftei" Tegningei; af N. FnDen mesto vigUge Begivein'hed
Stnup.
Del
regaedasi d'engang foe
paa Kirkcgaardon var. at do'rbyg-

gel.

r

gedesi ot Ligkapol. Byon havde
bidlil ikke haft nogel s:aadnnt.
Ligene af de dr'aknotio og ilanddrevno oiler af andre, soin iikot

Hjem havde, stilledos iiidi 1 el
Ullo, siaerligt Ralm i del gamle
Sprojtehus paa Torvot, men 'eJ-

cn smuk liUe Bygning. Dot ei"
nok en lidt mild! Bedtamnreksla.
Men naar NiUidcia, cter jo bar
Fimkis pan Hjerne.:.. smiler ovwleaeiit ad den, s!aa maa, diet jo
•we en Trost, at Hislfonen med
u'omlvislelig Klavhed viiier osi at

j

/
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Parti ved Kirkegaardsporten med Prokurator Laurbcrgs Oravded
naar det njesle kvart Aarburv-

Kastanieail6en ved Levfdldsiid.

b%de er gaa(?t.

eBdda™re? hmdigt ''S'"

have genneangaaoL Kirkcgaardona
nlinindeligo Ilislorio vii vi bea'

'aa mcllem KapLdlet og Vejcn, og

I'orelage en lllla Vandrinig
pau den gninle Kirkagaarci og

siom ildligere ha\-<ie ^'.screl
c.

1896 kom saa ;ip„

fj'crde Ud'vidlelsb Mef^ r

I

lejet lit i-lavo. Deii forsile Begravelse faiidt Sled 21. MarLs 1914.

^ord

y'f^
var Man'LifaklLirhandler Aiifleas Bnuiun, som jordedie~"s.

fandt Sted 26 Wh '"^rielsian,

^lorL set bar Kirkegaardea alt-

for KirkegaSdea

slykke blev indtaac?*^!"?

^10. ^er begravX

iiidvidcsi omtrent livd't

""" • Aar. Og del er jo da hell'SiO
, '""S "igen
Heinnielighed, at del allo^
nt^\ ''" p, niLi er vod at kiiibc nied

Pjge, Datlei- af Arb-irk
lUrd Nii^lOT. Dot var

B-egraveLst^ siom d.eil
Gneana
Kirk^S'
Onpi'se&t. N. NQiTPoanrri
o-

foi

rewim°id,,„'?
lesom
1«

iiaa&ien, og at en ny Udvndlel^d
Sognie- niaa kom;ini& i Lobet af faa Aiai'
—

i 19W den X''®'

j

ar

JLua

rvx.'-

Tvivl blive det

'igg""" hen imod Ger-

hd'vidielse,
der mmed er sanForbinidelslesspor.
.. ^
Ulsyndadmclei D'aralle

belt Udvidels.e, i^rba^ricu^kt

Efler saaledes i korio Trick at

gaard E. og F. togest i Bnig &amBdig. Afdieling E. var, soni Kortet viser, kuin cn liUe Parcel, der

uiijgheder for Udvirliels'e ludLpm^
c.
Sled, og en komiiiendie

§1 itiaa finde en belt ny Pld'dls',

si^mbie lidt veid de icRlsle (Iravo
og inienes's'anleslia Graviiiieler.

Typisk for forrige Aarbiindre'des Smag var, at man, naar der
var Raad oeTtil, indhegneda Gravstederne modi Jeriigelseiiidier. Del

\'cdbendtekl,[etmtog dannede el
incget malerisk Parli, soni mlange
med Beklagelse hai" stt torswnria T ninrbci'f bcgi'avecles; i loaJ-

Da Gravstcdela Ejcr, HoMoto^af
Frk. J'ldic Lainrberg,
var Dattei- at Prokiiraloren, dnde, og da

Z
ingen var W at bekosite d«
vedligeboldt, blev det for faa Aai
sidcii inddraget og solgl, o^

namie Gela3ndcr athiende*®.

®Xt dcrved finctek Ivirkegaar-

dens interc!isaii'Oji'& Gravni^le.
var som Rcgel sloble Ting. Do Det er eii Slen, som er re'^t'0\^v
/Vgent, Kobmand ^ Rasmn:^
eeldsio var ireinslillct paa nulon- Kgl.
Moller
Of som siammei ba T1
bys Stobeiier. Men mange af de
den
life
efter Kirkegaardens Imiisienere er fra Grenaa Jernstoberi
P^a

Torvet,

hvor

JeimsLober

Kniudsicn havde indireltei siig paa
bl. a. at lave siaadanne.

Wele, idct baade Mollen og Hu-

tyr^diS^Mening er .elvc

G^r^onrunenlei, dor or af »
Lige indenl'O'r Laageni laa P'ror0dli» Saiidstcn, imidtei Ud adkurator Laurbergs Gi'avsted, der SliSt
rrldrc. Forklaringcn iggcr

detop van omglwt af et saadant
Gelajiiider, og soin medi sin Mai*niorplade i Miureai og &in rigo

1^^. tor. D«n Mollcrsko Skegl, c er

efede Kobmandsgaardien p.aa Slo-
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ningcu af 170lfcrnc Ijlevcf. Ijcvai'^t.

Indskrifien, dcr cr lypisk for
dcii Tid. lytVar snnlod'CS:;
Til Gravens snajvrc JBoliger
her overladt dot som kan visne af
Agent Rasmus Moller

fod her i Greiiaae 1764 d. 27. Sepi.
dod sainmesteds 1824 d. 8. Juni
og

hans elskelige Hustru
Kirstine Moller fod Skifier

fod her i Grenaae 1776 d. 21. Decbr.

dod sammesteds 1824 d. 7. Septbr.
7 Born vare Frugterne af deres kierlige

Pastor Danizers Gravsted.
1

.^gteskab.

Vi s}nes vel, at mork er Dodens Nat,
Men saligt soves tier i morke Ilvile,
g ^el er Gravens Vei saa trang, saa
brat

men trindt oin den dog Haabets Stjer-

1

i 18r>2. Hail var iigift- Hxeculor le- ieS huske ,

K1.PV Gravsten'Cd rejsL

_

..nm

Jilanienli 1 Boel sliflcde el Legal

ptui lOU Rdi. lii Kirken. iniod

dl Kirken \iedligeholdt Aagaardsi
GravsLc'd paa 100 Anr. Saa vidt

ner smile.

-Til VensLPc for Ilovedindgai'isofi
] ■

Posior Dnnlzcrs Gravsamnvon.sat af 4 .^ei-

o,^' ^'dmii-benkohie Gravs^eidiGr.

P.

Agent Rasn.us Metiers G.avmffile.

regadti^ hvor nu Kobmand- N

g-..M.ii'a',05 K

ITopv^'j^l ^ fekkcii
iigger By,- og
Aagaardl og P!iX)v'st

Pi ,
PP

nrnpt^^^'TT^'^

cjieie vilde forsvindiGi lielt Inr JcrM

i

Bcgges' Gravm.9el'ei'
for den Tid. Bet maa

en ^1

Rasmius; Mollers Arvin.^

visLrjok fra 1878, da

dpk Y>

over-

^^dbend. Naviilig er dct
Buglsi, hvis

simiikkQsLei He-

sioni fin-

Hrenaa Kirkegaard. Bel
'r<^fter et soWo

Ate ler ii>iie on roi'syiie iiied nu

Foio

den'T''''f'''' "" "y«'N-'vne. Paa

.

belt dtekkedie

c..,

er fra 1846 og

smiukke'^^n!
nuklce Repi-aesenUint {or Slut-

jeg har taget, fer

T,!r,
fra s'amm-eAarfHsiraad Aagaard
begravecllss^

Aagaards Qravmcele.
Amtsprovst Fugls Gravmale.
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ger Boghaiidler F. C. Dubd'si og

Kobmaiid Brokmanus Gravsteder,
bc^rre fra 1847, men imed MomimSer af langt nyere ^oDermcd er vi kommet Id bii
deia af Kirkegaard A'si vestre

norclrc Sitlegangc. Det er na%Tili„

d(h' at de mesl kendte af do

nande FamiUer ligger begra\^

Men naar niaii er ,jpaa Hat ni
de fleslc af db gamle Grenaasln?t,er saa trrfer man ogsaa maoge

xtk rs;s.f'-sfTii
?i s sp s
jsgw^stfi^r

Kancelliraad Tolstrups Uravsted.

nes aidelte Tilfredshedl Baadc

S/

Gravstede^er

.jjkjcbfc for bestandio"

Foitsfelter man saa ad La:„a

k'unde indbrlnge, og forslyrredct
1 dogcn Grad ddiiii gaiiilo KirkegJiiirds Pi^tog.

FasLing, der var Fluld'nucgtig
•

UIbag<^^rend;

Aagaardi ddd'o

{lau
u .1 •Grejiaa Bys'
„Roman"
er(Side
forIlislorie
J og 201).

Kancelliraad Tol-

^ I'Up dode i 1833, Sviger^iomJieiis
'

Mo.vv^

0

Miuren Det ^

TiDft^r
^p..
.i /n
gaart.brd-eli„g
m

ninanf^

n^^bididf'n«

f"■

Grav-

icL 1 di^ernc. De felgiende Biegra^0 eij dcr llllxorliei Diatldlansniiest

kendLe Grcnaaborgere, bl a. Kjob^
mand Reiniiiahausian, dor i nogle
i Agr var Ejdr af Katholm, X^jt-

Kobmand Jolian Hansens
Qravmffile.

Ald^-. Gaar man slna vidOrc niocK
trioffcr man lige bag deboje

biTLdetraeer cl inddraget GraV-

F- N. Krusie, Broder til for-

Sixteversyxi kobt
koot Jnr
for

ibnger. Et lille Stykke derfra liggor cand.N"phii; Ft H. Bendixery
Og Hiustrn begravet. De ©jede i lenl

TiiftdhrlirU
^ iiJtiigt bnseversiYn"
ttonrucit 01? ,p,r^iir,f,o.

s€ll?F»

der aU'ei
besilaudig, bevaret.

or fra SOerniA
e?"frn'Qn

Arf

er

bevaret.. D'O

Y', T ^^orne, og vi trajffer' atlier
V,
^'"S^^'^nderie,
Ydcrst
wd Gaaigen Ql Kapellet
ogger VioekonsiLd; Kobmand '
D-eai
hn.r do'g ikke
^^'"id'ebegravelsie.
iioget Pr^eg af
sib

DrtXallslaa' d«n ferste B-egra-

biasvnto Amcli C. Knnse. Paad'elte

or hen sat Bj^cns gamle Granit-

Br,0end'evi"islbr00ndler

delen Ugpr Bo'g^

Sted, dier bar tilbort Kobmandl

Tblder Frainidsen og HavOetogcd Sorensiam, ler forJiffiingst
Nogcn inddraget og atter siolgt. Derimod!
I'.j var
i-i cI
Kobmaixid Schoabyesl
^-ar
StykkoMinr
Fostmesler SchiiiidLsi Og
.1.

store Bekoat

:!jTrs.=Srt

dobefont, sbm \iei or omtrent 600

)^^r gammel. Desr\'serre er detie

t

jorvycrdige Minde, dor nok er dct

'Y^^S'te Stykke, siom findes i Byen,

^frraeingt iliu: ved at staa ludb og

r^re lunderkastet Froslens Virk-

Aa rr,ae k k e „ GI. Ga &tg i ve rg a ai'd".

lati dodb i 1845, Enkem 1 1875.
yg^aa det var i lldligere Tidl bmg^vet af et Jorjigitler, der for faa
Aar sliden fjernedes'. Tset ved lig-

Kabniand J. C- Emborgs Qravstba,
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vel&e paa donn^o Afdeling. I Hjorucgravsiedet lige over for mod

Her under hviler

Velaedle og Hovfornemmc

T /^Sger
Niels
Hendcs
Mand
var Broges
Soii af Enke.
en af
Grenaas mest anscle BorcrLTC

Hr. Hans Christophersen Broch,
som hiev fodt i Greenaae d. 22. Novbr.

Kebmand og eiigerot BorgcrHans

Ao 1740.

Broge. Niels Broge var solvSkin-

Nyitede sig selv og andre som en rerbg Borger og god Mandels Mand indtil

per og omkoni i 1828, id,t bans

sin Dod, der skeede sammcsteds

101 Gilleleje. Enken henisacl i fatUgo Kaar og ovciievede sin Mand
1 46 ;Var. /Egteparrelsi Soiiner o-

Velai<lle og Giid elskende

RmllJ .1 Aarluisl KobmieiKl
Hans
Biose
og II, v. Brogo

«oni blev fodt i Ebeltoft d. 6. Martii

iler

'®'

d. 6. Oct. Ao 1786

og bans Hustriie

Madame Karen Jens-daiter Rhode,
o 1737, i sit ganske Forhold, gift og

Iii-lski-ifl ly-

"gift, var et sinukt Eksempel [paa?]
^nstKndig ^rbarhed og borgerlig Dyd
dode i Greenaae d. 15. Martii Ao 1787.

Herunder hviler

Ane Sophie Broge
de Hemmer

fodt i Lyngby

Grenaa Kirkes eeldste

d. 28. August 1787

Dobefont.

dod 1 Grenaa

d. 23. Juni 1874

Efter 11 Aars ^gteskab
var hun i 46 Aar Enke efter
Eiobmand og Skipper

man op a,|

mnderUgt

ia\S:ie(l. Ncdlagl paa Jordien,
mUent fhuUliggendo fiiides' en
a\sien ira dcii ganile Kirko-

Niels Broge.

bltdd.
7 da Torvcl.
Den or bi^agt
(iieniic sloiredcs.
^rii-

Hvil 1 Fred!

nv,ie(|,p under dien, fort mode ei en ovea'ordonLlig siiiiuk og

ain"'

Offsaa de jordislcc Reslo-r,

Broge v-ir

Iiegi avet sammeslieds

sin rirn^'"'^ ""
r.J rr
CliristopivGrseiiiBrock
heuholdisvis
, og 87, og som ejedc ded

lenniugsko Gaard. (So Grmaa

g|-etbe
der i et Pnv\r ^
skealdre havde Sknii ■

v-n^
, hvorar fiero173).
Dores
J gei,
lovede
(bl.Ara.
y '"^eime), da Kirkcgaardm siojeaes, havde cHen Pietclsfoliel&o, at
e ikko vllde have dieito ^gervserige Mlndesmiserko solgt og briigl
td profauerende Brug, meini Ibd
"^'^ddL Indiskriflon ly-

Deres Efterladle 4 uopdragne Doltrc
cgra^de billlg deres tidlige Afgang.
®ndes tvendeStedsonner elskede hende
som deres sande Moder og lilligemed

Dottrene arer begges Slov som Ihukommelse vairdige Foncldrc.
Brer Levende ved disse Dodes Graver,
13°'^ ^ti, saa de og forhen vajret haver,

Kobmand Hans

Brochs Gravsten samt

'Zrmentet over de fra Kirkens
underjordiske Begravelser
henbragte Lig-

,.,.v,4 Til el
dei^sieled Muld med Borgere i Tiiden, der cr opgia^b
Men nu afsielede henlagt til Siden.
0111 er lejsL
:\i.^rinoriirrje og
"ast med din Aand til reene Aanders
Bolig,

t den ved Jesu Tro kan vaere rolig,

^etryged, at den og sin Ret der haver,
kand du glad besee de Dodes
Graver,

idt under Tiidens Kuinmer trostig

r^.,

smile

Gray Sted, hvor Dit mulled Stov

^
skal hvile,
^®d Jesu Tilkomst dette og skal nyde
" Borger Ret, selv aandelig sig fryde.

1 dette Gravsited er necillagt en
meget ^lor Mitengde Skeletciele fra
t^irlvensi nindiorjordlske BegraNeit^er Og fra Kirkegaai'den pnu' Toirvet, siom ved forskellige Lejlighe-

Ibrneden

gentle InclsknltPrxd. 12,7.

^ _

S.„vet ma. komme^ul Jorfen .gmn

„,Aa:rnmar— tilGudi^ien.
som gav den^ ^
Job. 11>25-

,. of

leg er Opstandelsen og ^v

ivo som troer paa mig,
om ban end doer,
skal ban dog le^e.

cfp-iv iBi'
rej&t i 1865,
da
Denne Sten
^ lOrkensi
iWtei-

18

Grenaa Kirkegaard

19

Grenaa Kirkegaard
^elve

Gravsledernes

Uiiderbe-^

alleen md mod Sytk som Hr.

voksiiing. Og der skote nimdt om- Tholle vilde have Wdt v£ek. Der
kriiig en Riekke sniaa hcmsigts- vilde fonnentlig ogsaa i. Byen
iTiies'sige Rorandriiiger, der lil- have re.jst sig on bei-etliget Harsammen iiidrog til at forskonne nie hvis dellc var sket.
02 lad mig saa si'utle denn©
Kirkcgaardi'ii. Alen mavnlig maa
Ovcrsigt
med on liUe -Vfbenstemdel paaskunnes^. al Mcmighedsraadct \-edlou al bevare Ka&laiiie- ning fra dem gamle Kirkogaai-d.
Det lider nu mod Aften,
og Dagen er forbi,

Om lidt vil Klokken ringe,
Og Laagen lukkes i.
Jeg gaar, som jeg bar gaaet
Saa lit paa dette Sted,
Og drommer i din Stilhed
Og glffides ved din Fred.

Aften ved Kirkegaardeti.

Jordiske Begravclsier bragt^ her

lid. Den er slcsenket af Byens d"i

^amle Kirkegaai'd. Som alle in-

"sa-.Ts
JSC
alfemstligsle Dd, kgnd.

teressierede ved; rell-edies clev for
«rnK '
ret skarpt An-

Havearldlekt
ske wre Anlednmg til at nmC Th^i.
1
om denn'O Sag
^y- og HeiTedsfoged Nyeborff^ p
offentligt Mede, siom
Familietegrawlsie. der ligge,- li£ grenaa Menighedsraad bekosteC. Det erom!
S hnr,.. I. ai^befaled'e cim megiet
M |fuldt Og foraemt Gravsied,
sirvr
N-edhiugning af en

oive af Jerng.eI,Ecnd(ea', hvor Veid-

"SsroiS TS*

=.,-£.5,S
*

Pp

ga^a
- g

#

firi:^
m>n

siiiTiri^c^

f■ ,

dL ?
C&

„,,

tt

af Kirkegaar-

Kirkegaai-d! A, B og
R-eformer. Der vedtoges
iiieii (log gik ind' paa

Gemiem^aalager vi flygtige
Afsked pied'
dein lifr
navmlig ein krafS og LiUria:in,gt Rofonnerin^g af

Og satte deres Spor.

Til Timen, der vil komme.

I gamle Mures Ly,
Med skyggefulde Gauge,
Med Lind og Birk og Ron
Bevar dit Prieg, din Stemuing,

Da ogsaa jeg skal vxk,
Naar Livets muntre F«rden

er mit Haab, min Bon!

I dine Triers Susen

Rer bor en sod Musik,
som cm Lovet hvisker

Mund og Ma:le fik.

oni lette Dromniespind.

fandiL em Mellemvej',

Og stied og led og elsked

Med vedbendklcedte Grave,

Heldigvisi havde

og Pietetsfolelsie oveir-

Dem ser jeg for mit 0je,
Som da de gik paa Jord

Og mine Tanker drager
Som Fugle smaa paa Trsek

^g lytter til din Hvtsken,

saa iiiegein

Hvis Navne spinkelt traeder
Paa Marmortavler frem,

Du kscre, gamle Have
^idt mellem Land og By,

gamle Alfeer, samfi^emkom mled

I^oi's'lag lit Kirkegaardens

Og gamle, svundne Slffigter
I Cravens dybe Gem,

strommer i mig ind
fylder mine Tanker

Og al dels Strteb og Strid
Engang for mig liar Ende,
Og jeg skal bringes hid.
Da onsker jeg at hvile
Paa denne stille Plet,
Hvor Vedbend bar tH Muren
Sig hteftet, gron og tset.
Hvor Vinden ta'r i Lovet,
Som giver Graven Lffi,
Der skal min Aske bvile
I Skyggen af et Tr®.
Carl Svonstrup-

De lokale Revyer
i Qrenaa Haandva;rkerforening
i Slutningen af forrige
Aarhundrede

En Skildring fra det gamle Grenaa
af Carl Svenstrup

gremaa

Grdnaa Folketiclendes BogfyKken
1935

De lokale Revyer
vccrkerforonjiigein-s Faslclavnslesler. Og sledlige I"'orfallei"'C skivv
lokale Viser. soni Syl rore(Ii*og
I'or el laknenvinel'igi lyllciule Piib-

paa Sloregade. Del or niiviei*eiule
B ogli a n dler IIellein a nii N ielsens
Fon'elning. Fausboll var Peber-

likiun.

svend. incUil lum paa sine gaiiile

I'd'ler hvad jeg har kunncl faauplysl. var al'dode Brandiiispek-

Dagc. elter at ban var blcven
sclv-sltendig Bogliandler. gil'lede
sig nied sin Kiisine. bru Anna

lor

S'om det vistnoli! i over ©et
Lejlighcd til at kigge ind ad
Aarhiundredie har Vseret Sifeik i „vor'es
cgne Vindver" og liT at
det ganske Land at s'pille Dilet- liore Naboenxea
GonboeriK'K
Untkomedie, saal^des* ogsaa h^r sni'aa Ptid,viglvcderogIxlivici
iVeiindrasl^^i^te'nde siel&kab.e-

S
Mtn til lige stopWa,-Gtedei
dyrtetforKw.^
We

get paa htimiiorislisk Vis.

agerende og for Tifefcuerne.

g netopi dto Omst.stakHn'h'ed

asxsa;rs'\e*
^ Maa^er 1

den Form', at dte var tagt 1 M'uiiden paa on Figur, som' kaldtes
Ilaii var iidklicdt sour en

v.indrend'c Skoniager.svejxl nicd

vyer'^lo?^
'

R®-

saa dejligt l-ajaif

nogle faa Gauge.
Omkriiig ved 1890 kom Freinnelodt i Grenaa og liavde
gang Forretiiintg lier. Ilan
leclo scncpc l)orl og bcvr
^dcnse. Mcil Zebilz Ivavde
Irufrel den relle Maud

til

denFlylnu i
man
derj

Rollc, Hans lille. nmule. fyldlge
yakle altid slor Xiibcl. Og soni

on ziinflig Svmd. der

ikke var fri foi' at h'ave „kiglet

lYksLrovfalter

lidt lit Fiasken".

soni Tnslriiklior og Rcgis'soi' —
^''ar Faiisboll el virkeligl Talent
^^g vlslnok saa nboliiiget dctn, dei'

smdc Sikomiagea''s!veiid', Naal' dito

ikr^edd'ersVend og Hovi, der var
bnedkci-sviend. De I'aVer €ini Del
Mujntro Ldjer og iVems,letter em
el- miere og niindre alvorlige Betraglainger.
Syliskikkelsen Validt slor YO'-

^^or i pranjaia. I en I'ang A,ar-

iwekk-e optraadte h'an ved Idaaind-

efler.

Bogliandler

.j

iallet, ncmlig S.y], der er pej-

--°5'~'«

og

Sldkkelse, inorit'oiiimc Facon og
Minesjdl og komtske Bctoniiig

,,yagabondemidjo Stoddeiii'", tiie i

Og naar det liaii siges »f rn
feaatitk-omWierna alud i;:ar
?kum,
^(ort
saa og taknemknel-itft
dett© da i Piubli

Qvjst

og m'ed cn forsVarl'ig Knoj'lek£C]x 1

<lel paa LaiKlevcjen". Der opIr^eder, soni Xavnel i-oher, nogle

naerv,®aade'4ttiCf R n

Ilenrik

Briiun. Dc dodc lieggc faa Aar

Fausl)oH, iK'gge tiissr dog kaii
sUl'ilngea i Ilieiiidernc paaMaler-

I'iguren slamimei- fra id Sknef-

Personar li..<re,.

den

inesler Clir. Zebilz. llan var liar-

^11, der var ineget ynLdet i voro
Bedslofor;eldre.s Tid og lied
,;LiunrpacivagabLindus" eljor .,Mo-

soffl spScdos. T",i'

Uasimrssen

"itinget Ircr i Grenaa, gaar

Landset paa Ryggen, la&ot i

tit at tiara oi4r Med

I'erdinaiid

Torsle Sylfreins'liller lier i Grenaa.
Del har vicrcl oniki'ing ved 1885.
Sen ere o j)I rn a d Ic Koh in and

iJe forstc I'okale Viser, sioni'

vislnok lilbage til Jlidlcn at
oUernc. Og de frcniikom n'tidcr

len og nytlede den snarl elter oj)

— og samlidig

rremtor nogen aniden li'er i Byen.
li'ar farmaaet at Ibniie en Imng

Il?ekko virkctig vitlige lokale Viscir

og

tilniied

laalclig, lille

koniponeiNS

Rainme oinkring

ll'ere at deim.
lb Ch!r. ValciLir Fausboll

vai"

Malermester Chr. Zebilz.

Fntisboll var egentlig personlig
af ct I'idt vanskeligt Tembcrani'cnt. Han var bidsk og salirisk

og havdc en skarp Tmige. Vistnok slod diet nogct 1 Forblnidel'so
in'ed, at ban havde et lidt sla'obe-

ligt Helbrcd. Men ban havde alt-

iodt paa Noragergaard ved Ho- saa noget af det Giistav Wiedisike
3. .Tanuar 1857; Efler at li'ave

Gliiniit i Ojel over for sine Bys-

fert BoglVaiideleii i Veijle og haft bonis Pudsigbeder og Sk'aVanker.
lorskellige Mcdli'jtelperpladsicr var Og h'an forstod at forinicj sinq
ban Ira 1. Sepleinbeir 1882 Bcst\'-

Vers paa en saa flks ^laade^, at dc

ycr af Eukei'pit Limds Boghand'el:

iaaler at Loses, sc-iv ndeii del

1 Grenaa. Da Frii lamd dodc i

iiiiioglige Pbis. soiii Foredrag og

1898, overtog ban selv Bogliaiide-

Mnslk er. Del er — soiii' bekendt

De lokale Revyer
— niLM'c, icnd man lean sigo om
inungci af Niitidens Rc^'A'v'iscl^
&civ oni dc ci* slo'evct af s'le)Tiio
Aander end Fausljoll

De lokale Revyer

hinanden godt. I Damerollcn op-

Byraadet onx Enerel lioi'paa, men
i'aaet et Afslag. Byrandet oiiskcde

Ad Rontrol kan min Forieining blzcse,

Jensen,

miangeaarig Hu.sbcslyrcrintlc h'os

nemlig at fan Nairenovalioixen til

Folk mig undittiden for at spotie
finder paa at kalde Kammer

Iraadle Frk.

Alexandra

Rednklor Fiorch. seiicic gift nvcd

..vSyls lokale Bclraglningcr"' op- afdo'de Lods Andersen ved Ilavl^JTles allsaa som Regel Fasie- nein.
Om'krii'i/g dein vai* d'Ci' saa
lavns Mandag Aften. 1 Haandv,?!}!'kcrforcningciri. Og da Fall^ib■0ll
nvxiieode. at h'an havde Talent

paa dot Oim-aade, og at Vis'erne

rorslccMigc skiflende Krreftor sonx
Blikkeiiislagcr iVIorlcinseix
den

nn_ge Drejer Jorgensein o. fl.

Faiiskoll inclsludcrcdc allid sclv

hole Forestillingen og alle Viserne

mod dc agerendc. Tea Icrscenen

var i

Bcgyndelscn ,.Skand'ina-

v;en'-s. senere, da Haamdvmrkei-

forcningcax flyllede til j,Daginar'S
blev det den lille Soeime der. D'Cinr
var ikke lii'slnekkclig slor, naar
der var fkre Pcrsomer, og Faiis-

mi

at miQd dlsisie daarlij^e

1 ladsforhold vilde ban ikke iiXerc
skrive Revyer. Ariislkdii^ktor Fc^

lerscn var vn rorirmn'clig Rci)€liog Ledsager 111 Sangdiio.

Ft af Aarcnc IVavde Syl' ikke
laaet sin Vise lixrt saa godt sionH
oiiskoligt,

og Smrfloreii

nxaallo

hjaelpe vel krafligt nnod. Nteste

Aar stod deq- paa Piiogramiinct:

Boghandler Fausball.

''ISyndte ton onl"'k-, 1893 foruden S.vMsen m
knve sm,aa lokale Re™ toed

^

Far Syl faaot Isert
Her skal nu anfores ein Do!

Verseine".

1111? nJf .

af de lokale Viser, soini var lagt
1 M'unden paa d'e forskelligc Per-

1893 liavdc Haandvserkerfm'

^nx var Forfatlerens lueleibarn.
Des'iiden veidlfojes! nogle oriieinit'&rende BemEerkniimgei' for bVem

ileirc Pd'soiKi- orr

■p^aska tynd Ratomrii Sani^S
knytnmg af Viserne.

eninfTcn fnAf
laaet

«
2o nve,
innffa

"Rot.

soner, men niavnlig paa Zebitz,

der ildce hiiisker Begiveailiederne.
Rninmen ndcn om, der som sagt

var ganskc tynd, bar ingen Bo
tydning.
I Apnl 1893 havde jMcinichos

de i'okale Revver ft i,k«
^ i^nke, hVis Aland 1 mange Aar
Godo
I
gede Sangstemtaar
oglinvdlehiegge
ndfyWte liavde besoii'get ByenS NalrciiiiOvation i privat Entneprise, slogt

at ovcvgaa til Koniniiinens Besorgclse. Og 28. Jirni 1S93 slad-

hvcm vil stikke vel i den sin Nasse.

ua la la la la la la

besledc JuslitsminisHMdol el Re-

Kaminerherie, da jeg Nogler baei*.

gulaliv dosangaaende. Slraks cl'ter
IjIcv der anlagot en lokal ,,Eiitrc^

Naar om Naiten eftet 12 De borer

prcner'' Id ForeUigendct.

Nicslo Aar oplraadte i Revycn

V-. gn paa Qaden, er det mig, der korer.
Folk de siger, de kora slemt i Svacrien,

on saadan lokal .,Beslilli'iigs'm'and''
ni'ed Lygte i Haandcin og ovrigt

naar af min Befoidring de fik

Ul'liorende Ud'slyr. Vitligheelen i
bans Vise bcslod navnlig deri, at
del krimiiiiella Ord i Skitninigen
al fjerde Linie ikke blev siinget
dircklc, men kitn gennoni Rimet
nieldle sig af sig s'el\' for Tilho-

blot det alleimmdste Glimt at se.

tra la la la la la la

rerne.

Den konimunale »Erabedsinand«.

^•el : Den forste Skaal jeg giver
i^lgtestanden —

Hvad jeg er, De onsker at eifare.
Naa, lad gaa, jeg skal Dem det forklare;
atraks jeg viste mig, jeg troede, at man

kunde se, at jeg var Qrenaa
Ira la la la la la la

riye hojt betroede Embedsmand.

Aner De, hvoc hojt i Rangen jeg er?
Jeg rangerer med en Skorstcnsfejer,
og mens ban og bans ved Brod er glade,

koter ieg omkring med Chokola da da da da da da

Bogbinder Carl Jacobsea.

Era gamtnel Tid havde det Jo
vixret Skik, at det jmvnere Piihlikuini i Greinaa lavcde Nytaai's-

lojer paa Gaderne. Men et Aar

chokoladebrune Heste for.

h'avde ogsaa „den fiiiore Portion!"

Jeg beseger Piaesf, Borgmester, Kruse,

kcde adskillige Mulkter.
Stor Opsigt vakte det, at nogle
P'orsoiicr enidogsaa h'aVde slmbt
et stort Skill, s'onx Alamufaktar-

ort sagt alle Byens bedre Huse,

Lsegerne Recepter gl'r paa Filler,
ene jeg kan se, hvad Folk betra la la la la la la

oehover — Olie eller Opium.

deltaget fliLtigt deri, og der van-

haudlea* Lindibcrg haVde staaende
n'd© Ved Eiislevbakken,

iixd

til

De lokale Revyer

De lokale Revyer
Byen. Ved n,sesto Faslelavin lod

ger Dracliiimnn
D&nnc. Msc iik for Rcslcmi et

en Vise saal'edes:

Iragikomlsk Eflorspil.

Nytaarsl0jerne.
Fra Aiilds Tid vi har haft Skik den

Viiror P. Knpprk dci* var nvaiigcaarigL BDslyrvl'sC'Siiieilkfin og Kasscrcr i Cliioinia lhi;i)iul\"aM'kc'ji''l'or-

sidste Nat 1 Aaiet,
at paa Gaderne vi slog Gsekken los.

Pisloler ai vi fytede, men ingen dog vi
saated',

ciiing, var srI'\dolgt:iig tiistctlc vrtl
FasLcl'avnsfc.slcin, da Vis'oni
S'U'nget. Ilaii imorcdc sig over deo
I'igesoiiT nllc de aiidt*e Tllhorene,

VI kun varmede Vaegterne, som fros,
selvfolgclig alle vidslc, at de
|: Og Lindberga Skilt vi henied' hjem, idel
to sidsle Linicr var fri Faiilasd
for dot var jo en Skam,
om en ryvekr.segt var slukket af med
ham. :|

og indsat somi ein Ylltiglicd.
Men seiicire lilev hiiii vred ovei*

disse Lieier og rorkingte. at de

I gamle Dage var det kun de faiiige alene, •slfluldei &lr;^'ge,s'; eta Uev\'cu den
men nu gaar de tige ogsaa med.
Sondag skulde' gemMan s5gei dog, at der er ogsaa Skum- paarolgGndc
lagos for Mediemiinei'iic med Falere, som mene,

at det ej passe kan til Lejlighed og
I:I

Men

j
det

er Politieis

Fejl,Sted,
thi de foi-

V blot onsked- dem en god,lolig Nat :|
• i_i

stod ej, at

De lige kan betale Mulkt, det kan vi
Mulkten et jo

i Aan

Men jeg har hoit for ganake vist, at
den 1 oinvendt Forhold til Svine-

ai- A

'

1^ Og da nn netop Sv^e^'lrfaldne
Mulkten for Balancens kyld"a'traks i
Vejret gaar. :| '

Men de, sonr ,Mulk.er faar, son. de
slet ikke kan betale

de skal puttes i det sorte Hul'

Og Boden konveiteres kan til Rh paa

inijier. Da detlc ikke skcte, md-

rm h'avdc forbiidt FnsrdsicL i Sko-

tfl Toner let bevinget

ven nden Foriid iii'dh'cTiLcl Tilla-

i Dansen Tosen svingef,

delso,
som

fordi

Pnblikiiin' tlengang

dciSvaTrr

ill'dcls

eiulmi,

manglcide tlen rclle Skovkullui*,
samt — at lloiisenc vrimledc

gleintj og da Kassererpos'ten
cfler Bloclis Dod alter blev ledigr indmieldtc Koppel sig igen,

sogle og fik alter sin gamie Posl-

En Vise om' Gcrrlld Ki'o frem-

Bosog paa Bordene.
Viscn om Gcndld Ki'o lod:

Den gjorde stor Lykke og
havde sin Oprindel'se i, at Borg-

mester RoiFe, kort efter at ban
var iiidn,a3vnt lit IleiriXd'sFoged og

Fol'iLiiiTaster Fcj', ni;nlkiei''ede KroGJGr Bjorn i Gerrlld far OveiF

IrEcdelse af Forordiningoni ang-

fy-ohoM. I eit af Verscne forekonai
CO

hVis Morsomhed

jo

^det 5,Bjorn", da Kj-oejeren ait-

sn a netop seiv Fed saadam.

EHers er at beimieerk'e, at trol-

koit sagt, holdt Skovtur, naar
mod Ruden Regnen alaar.
Gaar

|; Gerrild Kro af Minde boa de unge,
Gerrild Kro, din Piis vi leldre sjunge,
Gerrild Kro, naar du bli'r glemt af
Bern,

vi ffildte vil dog mindea, vi engang har
halt en Bjein. :|

Gerrild Kro.
Til Gerrild Kro vi kote

saa tit i Regn og Plore;
den Kro paa Mode et

Hov:

|! Gerrild Kro, du huser kun Noblesser.
Husk Carl Moller, Diachmann og
Niecer.

Gerrild Kro, du bli't vist snart beromtj
kun Skade, at man si'r, du alt til Un-

koini i Faslcliav'ns'revyen 1896 elter „M0det i Bemzen Skov"'.

i

Kroiiaveii og imderliden gjorde

naar man har bedt om Lov.

loimojDdes vedl Tvelydiglieden i

frem. :l

saa muggen og saa aval,

som Kasiseixa*.

'■

de skal ha- Ris, maa FruKoppel

detinde i din Sal,

'agde altsaai denned yit Ilverv

ea^ en bUver o„ og s„,t so..:'Kul,
- •"vares vel, .„an
Hensyn ta'r til dem

sogt Ly og Vfad og Drikke

nvel'dle KoppeJ sig s'lraks' af
Itaandvicrkciribreniii'ilgc'n og nedEn Aan'seklce cfter, da Sagen

Hvor ofte bar vi ikke

nici* havde lioet i Sonuneri')enslonal paa Kroen — at Godsforvalte-

blandt Kunstnere iszer.
Man faar lidt varmt i Maven,
hos Honsene i Haven,
gaar Tur i Benzon Skov,

\ endingcn) om. at ,,vi ,a}ld're vil
^
mindes, vi engatig har baft

deres Hale

og Foi-fatlereni

Carl' Mollar den foregaacnde Som^-

dergang er domt. ;|
Man paastaar, at din Handel
er ikke lovllg Vandel,
men selv i saa Fald maa

Lad OS af Sted da drage
i Kroen Vinen amage

med Bjorneskinker, jo,
og Langkaal til, mln Tro.

(veadt mod Publikum):

Men se, hvem er de maoge,

jeg bliver ganske bange,
for taenk, om de bar beit
den Tale, vi har foit.
Rert,

1: Det er sandt, fra Autor skal jeg bede,
var vi grove, bliv ej derfor viede,
I forstaar, det bele var kun Spcg.
Hva'be'hai', jeg syn'a bestemt, at der
vat en, der sa', du lej. :|

I 1895 opskiv^imlc's Grcnaa By
ci'ter en oin'li'ent 50-aai-ig „Freds-

du snart ha' Haevd detpaa.

periotlo" af cn niiegict )>ctydlcilig

For laa du glemt af Loven
saa lunt i Lae bag Skoven

skceireri paa Nytorv, som 9. Ok-

og vinked' frank og fri,

ak, nu er det forbi,
thi:

k Qerrild Kro, skont svaeit jeg holder
a' dig,

Gerrild Kro, gid Rothe vilde ta' dig.
Gerrild Kio, paa lovlos Qiund du staar,

halvtieds i Mulkt, pas paa, at snait ej
hundrede du faar. :l

Brand. Det v'ar Loponlzcms Sartobei* OUT Morgenciii Kl. 8 1 Lohei af &ii Times Tiid fuldstseindi^
forLferede's af Ilden. Branden var

opstaaet paa Loflet, vislnok i
nogle Spaaneii", og stammcde limel'igvis fra Skorsleiicn.
(biislcriiG' fl'nj oVcr Bcrlclsciiiisl
Have over til cl Skur i Kobmand Kimses Gaai*d] og ajntse'ndte

De lokale Revyer
delte, mien BranchTCsenet sliukkedo_ hiurligt IMen der. Vendiiih
gGn i ct af Vcrsenc omi, at do
mange Rednjingsmccnd i deres

Virkeirang kiui h'avde ladet oem
neslemit af Poticrn-e blivc siaaen-

i dot bi^sendende IIus, rcTene-

^de sig till de virkelige Foidilbld
Her er nogle af Ver.s'Cne:
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og sraed dtt i Haven ud.

Dcr var et gammelt Stueur,

Kakkelovn og et Komfur,
Giyder og Potter, dog en liestemt
derai man havde glemt.
Vort Biandkofps gjorde stot sin Pl'gf»
ej Sprojten bort blev sendt,
for alt, hvad der var bisndeligt,
tl Grunden ned var brxndt.

Savskaereriets Brand.
\U1.: Nu skal du faa din varme Mad.
Det vat en radsom Ildebrand
der haerged' os i Fjor,
og alt vort meget gode Vand

Et lille Uheld hajndte,
en Sprojteslange braendte,
dog Sprojten ej den taendte,
saa den h«r vi i Behold.

Og skal det ske en anden Gang,

at der skal bh' for Sprojten Trang,

det nytted' ikke Spor.

da skal under vild Begfjstringssang
den en Straale lang.

Man Savspaan ikke legned',
for Ilden dog man bJcgned''
da den mod Himlen tegned'

II'd eb rand en
hbs Lorciitzen
gav for Reislcn Anlod];iiing lil cin

sit lode Flammeikaer.

Det var Loienizeis Saveii,
det ed en Smule Havati,

pf de miQst .,opi*lvc.nde' Jipisod-er
I Grenaa Byraacis Hislorie
oiom a)Mrc Gre;iiaaborgere bki-

Scenebillede Ira Fastelavnsre^yea 1896 eller sModet i Benzon Skov^
Personerne fra venstre: Sadelmager Greve, Zebilz, J. Petersen, FrL A. Jensen,
Bogbinder Jacobsen, Tornoe (Suffisr), Friis Mikkelsen (Alt inu ig an

Og Sptojtetne de modte anatt
de boede ta:t detved
eg en a( dem blev i'en Fait

sktpreriot, Lorenlzens Prlvatbdlig
eg 2 smaa Bebodisesibusie laa

og Gronjiandsstkn, lige Vcsit for

Hans astie Ende brsndte
men d, sprajten send.e
sm Stiaal, m,d den, end.e

vestlige Halvdcl. Kort efteu- Branden var der et Flertal indeinfor
Byraadet, som; onskedc at kPbe

det faldt som Tanden i Staver thi
det bratndte R„b og Stub

'

tll Ktuie skikket ned

sker, var Nylorv dengang kiWi'
kalvt saa slort sbm' iim, idet Siav-

den Grund', somi nu udgor Torvots

Brandlomilein, Igeggc d'eni og

den Brand £„ tidiigt. ihi:

ovrige Sm'aagiuinde til Nytorv,
der deingang alLsaa var imegct
smialt og af ot ganskc ^laindiigt"

Gdseendie, og s'aa pfanenc' og iWakadamiiserc. belie Torvet.

Og taenk, Lorentzens Stuehus

Lorentzen og de ovrige Ej'cro

okv giusomi cdelagt,

det naer var sunket belt i Grus

skent ej ved lldens Magt.

'

skuMe saa have on vis' Erstatii P'emgie', Lorentzen GOO Ki*-?

LtUceilrii Tolbo 800 Kr. og Smied

Be biave Redningssvende

ihoinis.en 500 Kr. Dosmderi var

satt alt paa anden Ende

u^et mi^ea-forslaaot, at Loreiitzcin
Miiiicie h'avQ anviis't on anden
Byggegrand imiellejn' „Bag Byen"

del miViscrende i\Iiss;iO'nish'asL

Ved Byraadsmiodet den 5. Novcjiibcr

1895

siillede

Holclejer

dci-sddicii i Erslalning skulde have
en anden^ Byggcgnind'. Donne

sel'vfolgeligc Bestcmiinelsie vildc die

6 saa have indfort, og Fserch stil-

KiTLidscn, Sicinialorcn. sionii Folke-

Icdc Forslag om on Tiifojelsie i

villigbcdcn kaldie hami, Forslag
^m, at disse Bcliob bcvllgediesL 6

cleadil.

slor Fbrlrydclsc for dc 4 Mod-

sammciii mod mig, at vl forlade

slandere. Men niu komiiner EfterspiMcit. Kmudsien Itavde i FOr-

Model".

det oprindeiiige Forslag. sigtendo
Men

Borgineslcr Rolhd

Medleimnicir sleinle for, nemlig A. nEEgtecle pure at stctLo detbe under
Rilde, RedaktiOr Fiterch, Jobs. .Tor- Afslemning. — Almindelig BeY,£egel'so. Saa rejslo Frcrch' sig, og
gensen, P. Mildcelisent, Kantor Pe
tersen og Kniudscn selv. InDod nndcr Fonniandcns vcdhbldcnda
slenrle 4 Mcdl'onimcr: Borgniestei' Ringen micd Kl'okkoni ludlalle ban:
Rolhe, Hoffmieyer, Neess og Stag „Da^ dot sor nd til, at Byraadet
sknl' proslilu'crcsv vll jog foi-eier Krogh.
slaa
do IleiriTr, der bave sbcint
Porslaget var allsaa vedtngel til
slaget gleimt at indforc, at Lo
rentzen

foruden

Pengebeiliobet

Og som''cftcr on Snor rejslo do
G sig og forlod Model.
En Sag, dea* i de sam'ine Dago

]>ev,a?.gedo Sindeiic. var. at IMacri-

sti-aten, d. v. s. By'rogcd Roihc, Ul
Enrbcdei soin kgl. Vcjer og :Maaler Jiavtle ind.sUlIet fejn'ner
Ivruse, micdeiis hdic Rvraadid

«nskede gamie Skntifklei- Lvngbv.

der sad swaat i del, og'' Iivoni

Bycn var e'li Tak skvldig Ibr Uaiis
inangcaarige Arhrjd'c i di-i offonlriges 'ijent-slc. Under Sag.nis Bellandliiig havde navnlig Kantor
1 eleirscn og Borginicslercii veks-

let niegct skarpc Replikkcr. Sc?nerc koiii! dot saa til cL Forlia

Eyngl^y blcv Yejcr og Maaler
Enkellhieiderne i Sagcm vildo drL

It
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Nogle var for og andie mod,

altld jeg maatte nu selv vasre Herre,

og Degnen blev til Do;en vist,
aaja

Sem sela dem —

tor ban vat li' saa dum som en Torsk.

Mod Sagen Krogh sit Hjerteblod

Da de saa dsekked' Rosenaaen,

da Ben for Nytorv spaendtes,

lod.

vilde ban o« for Muien fri,

og Blomberg ban blev Journalist,
aaja
da kneb det, men det klared' sig,
og nu det BRolheri"
aldelea et forbi,

Fleitallet slutted' sig til Faarcb,

): men ban kloved' derpaa sin Pande,
nu er jeg alter et godt Parti. :|

Da man cm Vej'ren sksendtes,

paa Lyngby blev Foilig.

Selv Kantoren saa gladelig nu til
Hr. Roihe ser

og biuger ingen uforskammet
Tone mer.

Sem sela dem -

Enighed, ved D , got et Vx\k
stzeik.

Stor Obstruktion hat Sagen voldt,
Sem tela dem —

Seks jolled' a', men Krog sig slolt

Eiulclig skal auforcs noglc enkclle af ,.Syl"vcrseiie. Da Zebilz
forslc Gang h'avde RoHen, altsaa
i Sliilningcn af SO'crnc, lot! det
i'orsle Vcirs saalcdcs:

Mel: Sikken voldsom Tiaengsel

holdt.

og Alarm.

Valen vat bans, men Slaget labr,
Sem sela dem —

Gamle Syl er endnu ej krepei't,

nej, den Tro, den er sku rent forkert.
Ej saa hast'g bliver man kaput,

tore for vidL at gcngive lier-.
I nieslc Aars Rcvy var der 2

Du bar jo en Plantage,
den er saa lun eg hyggelig,

samrne Melodi soni Hcnriqii;'

mod Venstrefolks Menage
den skffirmet bli'r betryggelig,

fra Lilicgndcs og" Slorogadcs Rrn- for paa „Laerken'' ej jeg kan gi' Slip,

vfs'?

aaja

<leslciiic vacj'cl gciniiicnv rn (li-oTl.
som gik gonncin Aivlitcgct ned lil

\iser deronr Den cue var n-vi

EobanifaAmiOr-

^rci som' demic. Don anden vn-

No planter Knudsen Trseer, men
gi'r forst de gamle Knaek,
ban tydder rent dem vaek
og laver Gennemtraek.
menagen slaas ibjel,

vor Kaerlighed Senatoi'n hat
alligevel.

Mel.: I Lille Kongens Gade.
fl'i dig, du brave Borger

dugffive Son af Grenaa By,

aaja, aaja, aaja og sing salfa.

Dm Havn bar voldt dig Sorger,

skabt.

aaja

Men skidt, om ogsaa hele P'at-de-

Hil dig, du brave Borger.

til Kiog(h)vej et vort Byraad knapt

Frn gnm'mcl Tid havclc Allohct

Aacii. Den fiilgte nojagllg den
Dinic. soin! er angivet af den niuv,a?rcindc ..Rogcaile", hVis Ti-xrfckkc just cr j^lanlet ved
detrgr0fte!n"s Sidcr. Da Groflen i
90'emc blev iiidlDn-el og erstallel
med cii Kloak, oplraadle i Rc-

,,Koncin fi'a Mnddcrgi'often "
og sang em Vise.

Nytorvsvisen.

Blojt paa en Gren vort Byraad sad,
Sem sela dem bam ba sela du sela dem,

Konen fra Muddergraften.
De maa fra Eventyrct vide,

thi solid det er den gamle SuC.
Folk de sigec noV, at jeg bar Pip,
men de kan da tio, jeg nok bar ser,

|: hvad det i det sidste Aar er sket.
En Daniic' i Greaiaa h'avde ved

Rierc gode Borgercs Itellies Hjtelp
faael TvilUnger. Dcroin h'ecl d'ct:
Alt skal laves nu 1 Fallesskab,

det gi'r storsie Fordel, mindste Tab.
Bondekonen er for Mzelken fii,

den gaar nu til Andelsmejeri.
Nogle driver det jo til saagar,
at de ogsaa Andelskoner bar,
andre, sikke' nser'gt Rak del er,

|: fabiiketet Born paa Aktler. :!

dit Byraad nssten Verdensry,

fra Modet fulgtes alle glad

a»ja, aaja, aaja og sing galia.'

ad.

at jeg i Muddergroften bor,
jcg kan aldeles ikke llde

Saa kom en haealig Ildebcand,

enhver, sora ikke paa raig trot.

og derfor havde oph.a3vet og lib

Sam sela dem —

At jeg er fodt Kobenhavnerinde,

®om gjorde, at ej enes man

De vist ved forste 0jekast saa.
1: Mit Fedested maatie forltengst lot-

kaslel sin Los'seplads mde \'ed
Randers Landevej, Itet ved Byens'

Men naat det kneb. du sagde selv
hvor Skabet skulde staa.
som den Gang Neeas ban laa
og spekulered' paa

at bygge dig et Gaav^rk, se det fik
.nvorfor
. sku'
, din oplyste
tio ^NaEsei"
a',
By vel
Gasvaik ha'?

kan.

svinde,

Nytorv udvides eller ej,

det var den dejllge Rosenaa. :1

Sem sela dem —

det Sporgsmaal frem nu trtengte sig

Tidlig jeg misled min Mand desvzecie,

Vq.

Manden var kon, men gruUig dorsk,

I Anlcdning af, at Meiniches
Eiike iiavde mislel Renovatiioinen

Anlitcg, led et Par Linder i et af
Vcrseiic:

I Plantagen kan man alter frisk Luft
irsekke,

Madam Meiniche bar kastet Graven til.

12

Bqneuret vil ej mere os forskr^kke.

-tni med Kirkeuret smukt det falges vil.

Gasrercnes

Marken bugne skal soin i de gode Dage,

derne.

over Smor- og Kornpris skal man
nyt
A
klage.atier,
Medj Agrareine
vi slutier Venskab

VI vil ogsaa vaere fri for Skalter.

Revyern^; varedc som Re^ei- cn

Tim^stid. D© var alisaa ikke til-

sliaekkehgo til aliene at iudivldo

Nedliaogninig

i

Ga-

Nr. 3 var higt i /Alanndcn paa cin
Figur, doi' skulde

fopcslilio

en

..organi.scivl Va-sk^ii koiici '. Del var

just i de Aar, at dci- var dan,net

cn Fagforcdiioig og opstillel cn bcstenx't Takst, nogel, slam h'avie
vakt slor Opsigt. Blombeig, s.om
neevnes i Sanigen, var Socialdemiokraliots davajrende Fors'tcm'and

dL
Undlagekc1898
dannede
dog 1 asteravnsrevyc'ii
der b^r i Ryon. Vondingen omi AsyKd
cr den bedst komiponeicde o<r fvk sigtcr til ..Konomodcrnc"', sicn
digsle aF ado Fansl>0ils- Revyer ailioldtcs dcr on Afton onrUgon,
og Ivvor ailjoni'ldlcde Kvindcr kiinto ^or liiuge don enesto, iMs dc
fan bnigl Toj til Omisvning
ange oi [ry]Qi Rq

fnlv%

ir'Likomniolisc ,a]lor

a-rare Botgoros

af Rnn ^-D^^'

I^o4vGnhied

og 1 liigiri dortii on Kop "KaPre
'■'™ojob'g Undcriioldivng.

AF Nr. 1 anrores kan 2 Vei*^>.

Torvel ud to,

tie-

sS-a.'"':

"" """Sr. a3»

at benytte Nytorv til Forcslilling, slaael el Tolt op lude ml
Sondre Molle, hVor lian gav ..gra
tis Forcstil'ling". nalurligvis' med
don

nndenforslaaede

Tanike.

al

Bitibl'ikiim saa bagcfter ,.FnviUigt"
vildc bet.a?nke ham. Men Foreslil-

I'ingen blev albriidl af Poliliel-

Glauert Flyglcdc, men

blev sc-

nei^c nnh'oMt i Hamnielev.

.,F.iii Mann, som nok refer med
Sild" rofcTerer sig til cn ikke
der

1 de sammc Dage var sat fast formcdefsl

et

lille

^lelleinV.icmndD

Nr. 7 blev siingel aF en nng

Pige og h'enlydcde til', at Chrisloph'er Vogcl', dci' opuindelig havde VEcret en skarp Mods'tander af
Tanken om' ct GasvEC,rk, SCnere
scly tog den miodeame Belysinting
Hihtigt i Bmig.

lor, h'avde arbejdet paa en Sam^

Nr. S henlydede ligesomi Nr.
2 til' de 1 saa lang Ticl opbnek-

mensliiifniiig aF do jydskci Tele^

kcde Gadea\
Nr. 9. Benzons Mindes'lottcvar

slen faa Aar seinere admliiniisttro-

l)lcye't nedbniidt og deivls s'onder-

rende Direklor for hble Samfmein-

slaaet ,af

slulningen og tog Boii'g i Aarh'usi
Nr. 6 ijiiev s'lmgel af BlMckCn-

' '^' ^^cinUiin-e

hell oplyst.

og var TeleFoniselskabetsi Dinek-

lonselskaber. Han blev for Rc-

'cr, S,katle; „

Dclo"ei-'^kn

for Telefonviccscnet hbr i Byen

siagcr MoidreinsiGin, der var m'askei^ol
somi
CirkiilsldircktfJr'
Glauert. Deinne koini i SOeim© og

OOcrne oile paa Besog i Grenaa
nied sit Selskab og gav Foi'C's'tillinger. Men d&t var gaaet tilbage

peadcn JolVs. Marar erkkercde, al

ticl. BK a. h'avde lian enganig, da

med Pol'iliet.

vffirel den energiske Fork,:cmpei'

hvis den alter rejsies'. Skrlfleks^

Iian ikke kimdc Faa Tilladelse til

Here Gange i Ivoniliki med Poli-

Bcdlc var nogel t'orbavsel over,

(jelse ikke Fiifn.gcretie liell godt, og
del nndei lib at BcFolkniixgen med

skulde komttne til at staa i Fred,

del var Blombergs Skrift, og
Blomberg kom derfor en Tid i
An-csl. Sagcn blev vistnok aldiig

Ilj-aelp. Ilan drak flilligl og var

vel' anskrevel Fiskeliandlci'
dc-Lars" af sven.sk Fodsei,

londanie'; eg liGiilydode tik at
S
&?
Kommer lilbage.
er
imon^A'
r
Apoteker llolfiineyei', dei* h'aVde
va^rkct brevet hvrrL;
arniede Kandehbe .

for iVnmi, og en Vinler boede ban
Tasl her i Byen og ernrerede sig
kum'meidigl
ved
VoJynderea

DGt one sigior lit, al del nyc,
.^^toakanla'g til en Begyiv

ct Bancn Foreiobig ikke pniskcdc
taa^Gas indlagt.
Nr. 5 blev su'ngel aF en „ToIe)-

siraaler fra rlon" i ■'
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ildesindede

Pcrsoner.

Man mieiite, at det h'ayde pohtiske

Molivei*, og at dot skyl'dtes' nogle
Socialdemokrater i Grenaa; der

havde udtrykt Foragt over,

at

Beboenne havde rejst Slanieni. Ved

den omslyriede Stolte laa el Brev,
skrcvet mod „Sp©jlsknft", hVori
ndtalics, at denjn© Stotte iklce

Frk. Alexandra Jensen.

Endclig or Nr. 10, Skilningssan«eii. en ren Skons'ang til
Grtnaas Pris', dcr viser Fan'sboll
fra den mere ,.poeliskc" Side.
Her fol'gcr saa Sangene, idet
del bein;perkes, at Nutm-enc ikke
liel'L svarer til Ilteflcits, idet cn cn-

kel't, ikke^ aoerlig vserdifliild Sang
cr ndeladt.
Nr. 1.

M 1. : Dansk Udvandtersang.

Du By, s 'tn har baaret mio Vugge en
Gang

og foBtret m'g 0mt ved Dit Bryst,
og hvor jeg har lyttet til Vjegternes Sang,
der stilleQ' niin barnlige Rest,
hvor Carben omtrent
med Kunstoerfalent

14
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rfli' Trommen, aaa Folk lylter spsodl - Farvei, kare Venner, til En og Eohver,

Ira Dig Bkal jeg ^VuUs, ak! skilles gor
men Rejselii/ er jo saa sundt

Parvel, Faivel, Farvel, O! Du kaie By,
Farvei I

Peiroieumsiyglerne, var I end [aa
Man kendte Jer alle derpaa •

cm Nallen var aldng aaa aorl eller g,aa
• sorlere Marke I laa.

Syv SpaseresloVke jeg brskkcd,
Tak, at ej det var mine Ben,

og Hr B'ommsnberg, del er bans Adjutant.

Mutlers Parasol din knskked,

lor vor kakke Bataillon

Ira Baur.hej og ii| Paslelavn,

men det var tn gammel en.

fra 0vrighed til
del laveste Spil

Tre Galoscher tilsat har jpg,
DU med dn jeg n0jes maa;

Sirunk og f'n gear hver Person,
foian mig gaar > or Patron,

i L'hombre og Whist, som De vil;
men bli'r jfg C jdiUe paa Rejsen, in'n V«p,
"l-aks ilffivner j-g hjemad igen.

ganske let jeg det dog ta'r mig,

paa Rejten I bli'r mig el Savn;
jeg elaker kun B% men har Alle saa

'

En ken Reg der var,

akl nu Eders Dage er tall.

P"V.I. Farvei, Parvel, l^re Lygfenr^nd.
ParvelI

On. Sonrren del lugled',

VmlVer.

"« Mulbler vi lib i Dare,. ""
"1*0 DU har vi Klo

blot den er go' —

i Sommer den atinbed', mi„ Xro -

»lik"be"l7n'C.e'd'er1

P">'".Pa,vel, ,.=a,vel,0,vorl Rose,,.
vaod, Parvel 1

Spreiler, jeg „y|ig

Md„s„i„gad

"g Byens Aviser, o Ve I

.R'sltn ug .Qiasborg Kro- (anker

Faivel I

Nr. 2,

Mel.: Prederik, er Du oppe.
Ue rr dog no'n vamMge Gader,

s'au'Z"
"ygum og'iPrjis
har arbejdet paa mil Porlis

P>o dobbelt de Andre nil •
'

Skile„,i„e„ bl.'r b„

Parvel, Parvel '^""1,
p ,0
i?I

jeg rejaer

■■

Du bare By,
Parvel I

Patter er et soUe Nols,

naar ej Store, Smaa

han er fodt et Sled paa Mols,

sang : Prederik o. s v.

og ban bh'r nu aldrig andet end etPjoU;
Boinene tndnu er smaa

Nr. i.

Mel.: Hiv nu Anker og giv Agl.
(At ,Gutter ombord").

og kan i Asy'et gas,

og saa er jeg selv for Resten ovenpaa.
I Asylet, tsenk Dem, faar vi Lapper
lil det gamle Toj, vi har,

yi har haft nu fra 1 Pjor;
J'eg er nemllg afgjorl Hader

Det er nappe lit nok sagl:
for vi Darners stille Magt

m at kravie om paa Jord.

a'le Heirerne bar ta' sig lidt i Agt.

og en Kaffepassia',

VI har Nffiver vel paa 5<af',

og den sids'e «r saa umanerlig rar.

Skent jeg sogie Konlenancen
at bevarr, del ej hjalp,
og naar jeg har labt Balancen,
aynger atraks hver Hvalp;

Aa! Prederik, er du oppe?
P'«derik, hop nu op,
Hu-r® for Prederiks Mo'r,
nop op, du 80Je Nor.

ieg nied miR Kone vandre
nen ad Gaden Arm 1 Arm,

j-g Bfad g Trit forandre,
hvad mig voider megen Harm.
aar, skent adru — del foisfaar sig —
oog jeg slingrer som en fuld,

aiger Multer altid, naar jeg
Bidder i el Hul:

Aa I Prederik o. s. v.
•om 8'0l aarevis

men i Regnvejr bli'r det tit ProJl tulion.

Parvel, Rarve', Parvel, 01 for sidsle Gang

og Kenreg man har

jo Brug lor, den Ting er da liar;
del brnges lil Tiyksvaile, Nulidena Alt

T®'k! hver femte Juni bar' jfg Fanen

B:0d og Kaffe, inte bar,

men vor allerstorste Kraft

bar fra Atilds Tid i Munlen dog vi haft.

Jeg ska' s'le Dig, mm Ven:

Derfor: Skalv! skslvl flk®lv! 1 gode

S cmmeret, som vore Mand,
er det Maa!, hvorm-jd vi Darner sliler hen.
Kvinden som er Mandens S]*I,
b0r ej trades under Hal;
vi vil valgel Ja, vi heist vil valges sel'I
Naar min Mand mod shge 0nsker mukker,

Herrer,

er I e] tned os i Pagt,

vi har nu det dertil bragt:
Vi er ej Jer underlagt,
vi har osae slundom no'ef, vi ska' ha'
88gt.

Er jeg som'iid' end lidt lask,
Hedder del: .Har, Madam Brask!

om end inte just til Vask,

kan jeg faa Dem til lldl Vask?'

uden Bram er jeg dog altid Madam Brask.

Naa. saa svarer |'g, begrivelig lidt rask:
»^a, fra Seks lil Seks, og mit
Honorar er ikkun lidt,
kun a Kroner, Kost III Bain og Manden
frit".

Men naar underliden Pruen 8»'er:

Tffick I lil Benzon vilde jeg kare
Muder og de Smaa, men paa Dril
Mutter ej mil Raad vil hare,

som af Skam har Ho'det bidt,

hun ad Gaden k0re vil.

trof De, MandogBein har ingen Appetit r"

Qalt del gik, bekende maa jeg,
Lillegade er jo lang,

Vognen hopped' - Gums! der laa jeg,
mens de andre sang

Aal Piedetik o. s. v.

gi'r jeS bare ham lidt Dask.

»Nej, nu gear De lidt for vidt",
svarer jeg: .Slorborgerskidt 1

Tro nu inte, jeg er gal,
'ej, men jeg er Social
Deniokrat, og Sabroe er vor General,
for han er nu saa charmant,
Og han skriver saa pikant,

Nr. 4.

Mel : Guldvlsen, al Galeotte & Sophander.
Vor Kloak jeg hojt vil prise;
den er mere vaerd end Quid,

for nu kan saa let vi komme a' med Vaodet.
Men til Trods for alle Vise,
naar Kloakeii ej er fuld,

saa l0ber Vandet, l®nk Dem! iod i Landet.
Derfoi Somme paaslaa skal,
at Kloaken ej har Paid,

rnedens Andie siger: „Nej.

men det gaar den gale Vej",
(tales)

ja!
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Ly.„up,

('ale»)

nivelleier ej,

og aelv om man ikke som Grcve kan leve,
man Levebred dog maa J'a«
Men Siluatjonens Herre,

'j'ene! der da

^

MenI, men

en Mand af et Karnegtof,

ja, han var egentiig meget vffiire,

■ """ P" P"5e„de SMer.

7' at Banen ej j,j,

,

'or han var noget rned — nHof"'
•,' Faldera, Hurra, Hurra 1
vtl I here, Barn, hvad han so':

»De enkelle Dele maa voide et He'® P®®

m/n'^'

»=i. 'or 1° gj;

oj gere Q,i„
NoC/'''

Aklrer, saa bh'er del bra'"- •>•

Det nordjtge Jylland han aamled';
'log voldte del meget Besv$r.

.

Ijotde Tog

»' Kitra. Mod Wuiff j det Sendre han op oog

»»■ ""oSdrH'''"tivis
ej T. ^'^'"Jred' Aar

'or .Wolfen ao fresjig' er:

dales/

hamled,

','• Faldera, Hurra, Hurra 1
det gjorde ham Brnk nok endda,
theker
og Telefondirektionen der'or Apo

lorgaa,:

ia.

priser vil ha

dale.)

'i en Qa„g

:': ^"'">0- not,

(det var nu 1 Halvdelen blol).

' ■'!" Quid ..

°''l'' Paa dl

««m'e

Slador

P®8Bende Sfede/

Del ta.

. " •QotleW®" '■'to fell :.

Scenebillecle Ira Fastelavnsrevyeo 1898 eller .
sGrenaa ved Petroleum og uas«.

Den taenkte: ,I Jylland vl raadei"
»Vi selv vll bestemme de Pr'8®J'

goin

baader

08 alle, vi kender dem godl"

Parol I

Faldera, Hurra, Hurra!
»vi kobte Jer dyrt, og endda
» Stedet for hejere Takster '

yj

verflteh mi*h
'
ii
versieii

'0r sku slaa Halvdelen a • '

Hier lebte ich als Graf, ma foi,

Alt blev ved det Gamle til Slut da»

®'te, tffink Dem, sei' min Moj,

aHalloi Er der No'n? Er det P®

hva J

"

Og PH.

var^'irelr'S'"'

Hvadbeha'r? Sig det nok en Gang *
Faldera. Hurra, Hurra I

.Forstod De da ej, hvad jeg
.jg
Hvadbcha'r? Sa' Dc Pse? Na® d®^
Trae, lak, fairdigl nu ringer jeg®' '
Nr. 6.

' kve a-

Mel.: Frit e'ler .Md. Ango « ^
og en
og
en svensK
svensk roiBv»
Folkevis®Europe ich po Professlonen,

Ach ' Kinder#, nun 'hll'le kein
Mukken,
veratehen sie?
ein Wagen far Deren der halt,

tf'nk mich mangen thrlich Rus,

ein guldtresset Kusk sad poversteh
Bukken,tni h I

gsested llitligt KoppeU Hus.

und Diener, d.r sehr tnxh

Taenk, ved sindre Muhle ich spielte,
^
veratehen sie?

Snart m
in Koppels sin Hottl
j^h installieret well.

Pubhkum gratis allein,
Da nach mich Befjenlene ilfe,

versteh' mi'h I

naltcf"

sorglos ich sad miltels i,

Doch blandl alle Byr, hvor ich vohnen, kam verdammler Politi.
•^'r Grenaa war doch ersten Raogs,
ja wohll

nu hedder del Dagen saa lang;
'or

Personerne er fra venstie: Spangsted
Udsen, z'ebi'tz,
rensen, Frk. A. Homburg, Blikkenslager Mortensen, rrK.
Frk. S. Homburg, P. Jorgensen, Frk. A. Udsen.
''or pl0i„ po Kryds und po Langs.
ein

•" Rilter
"'uer var ich dem lUr fein,

in Hammelcf in Ruh

Koppel er ein heilich Mann,
""" SopiaG.
Surgmeister mich conversierte

.m.ciohd.,
vetslehen sie?

lo.reslsn ich ieble ganz atiii;

ai®^

-i '-.i

„■ ''.' n.'-j/ ' ./l -'?- ' Ai •

Paroll

De lokale Revyer
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n"n jfg afoler paa Jena Lystrup, gait
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og selv om man ikke som Qrsve kan leve,
man Levebied dog maa ha'.

(fale.)

Og 1 Vffirste Paid kaa vi jo lagge Kloaken

om. Dii kosfer ganske vUt Ment, men
saa Ijeoes der da

lidt Gu'd paa de pasaeode Stcder,
ganske lidt, men paa passende Sleder.
Se, at Baocn e] fik Gas, kan
vi ej faa i Ho'derce,

Men Situationens Herre,
en Mand af et Kaernestof,

ja, han var egentllg meget vaeire,
for han var noget rned — „Ho[«.
Faldera, Hurra, Hurra!

vil I bare, Barn, hvad han sn';

nDe enkelte Dele maa voide et Hele paa
Akiier, saa bli'er det bra'*.

men det maa vi deifor dog ej gore Grin a',
nej, for legner har bevist han

dog er med paa Noderne,

neeslen 1,'ssa tuldl ,om K.jstren al Kina.
Selv et Ijerde Tog jeg spaar,
at VI nok med Tjden faar

om et andel Hundred' Aar,

hvis e] Tegner far forgaar;
(tales)

ja,

'or Slfg. Kalastrofrr ej rn Qa„g
(tale#)
Tegner raa'r,
men derimod nok for at aam'e

OS lidt Guld paa de passende Sleder
yg ig Quid paa de passende Steder.'
Nr. 6.

Del ta'r man s'gu ikke fejl i;
Selv Gotles Segen be! Cohen-

er ikke halvt saa dejiig

Det nordlige Jylland han samled';
dog voldle det meget Besvar.

od Wulli i dit Sondre han op dog ej

'or .Wolfen so Iresiig- e,;
Faldera, Hurra, Hurra!

del gjorde ham Brok nok endda,
og Telefondireklionen derfor ApothekerDen tankte: ,I JyHand vi raadet(det var nu i Halvdelen blot),
• aelv vil bestemmE de Priser, som
08 alle, vi kender dem godf
Faldera, Hurra, Hurra!

»vi kebte Jer dyrt, og endda
* ® et for hejere Taksler 1 mener, vi
for sku slaa Halvdelen a'".

Altblevved det Gamle til Slut da;
hedder det Dagen saa lang;

som en Aktietelefon.

»HaUoI Er

*♦: Peldera, Hurra, Huna!
for Nordamerika,

Hvadbeha'r? Sig del nok en Ga'^ng-I

'or d" er Bell og Edi.on og T.Ielooeo
kommep fra.

Et Telefonnat var udspandl
> Jylland saa excellent;
og Telefondirekler omtrent
var hveranden Abonnent,

h\
"""a
<lel Iku'I®"'
Ingen jo leve
a*, I

m

priser vil ha'.

Peteisen?

Scenebillcde fra Fastelavnsrevyeo 1S98 eller .
»Grenaa ved Petroleum

rensen, Frk. A. Homburgf BHkkenslager Mortensen, Frk. E Udsen, Zebitz,
Frk. S. Homburg, P. Jergensen, Frk. A. Udsen.

har plajet po Kryds und po Langs,
Parol!

Doch blandt alle Byr, hvor ich vohnen,
versteh mi'h I

'"'r Qrenaa war doch ersten Raogs,

Hier lebfe ich als Graf, ma foi,

ja wohl!

a'te, isenk Dem, set' min Moj,

?®
sa'?
Tr® ' ® ' '®rdig|
^
nu ringer jeg a*.

Tank, ved sindre Miihle ich spielte,

^"

.

g en

»Md.Folkevise.
Angofs Dafter'
svensk

Europa ich po Professlonen,

verslehen sie?

fn r» ...

^ Publikum gratis allein,

kam verdammter Polili.

Ach, Kinders, nun hilfle kein Mukken,

verstehen sie?

ein Wagen lar Deren der halt,

und Diener, der aehr m'ch

Parol

versteh' mi'h

® 8 Ritler var ich dem iUr fein,

^ens in HammeUf in Ruh

sorglos ich sad miltels ii

versteh' mi'h 1

verstehen sie?

Da nach niich Betjenlene lite,

ein Pfannkucken oder thu

ein guldtresset Kusk sad po Bukken,

•.•Faldera. Hurra, Hurra!

"nk mich mangen thrlich Rus,
Elated llittigt Koppels Hus.

Mr .

Gas«.

Fersonerne er fra venstte: Spangsted (SuffleO, S. Scheel, Fr .

jawohl

^

Snart in Koppels sin Hotel
war ich inslallieret well.

Koppel er ein herllch Mann,
nun lar knap min Sopian.

Der Burgmeister mich conversierte

verstehen sie?

foireslen ich lebte ganz still;

Parol I
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ein Sang undeitiden liviite,
Nr. 8.

versleh' mi'hl

em Mann, sotn nok rofcr mit Sild,

I Slockholmsgafan levler jag

1

84 forn0jet och s4 glad
i en Sus och i en Dus,

Mel.: Drej cm ad Lille Kongensgade.
Iljor laa altid vore Gader

hvor der er Bane for Cyklisler,

jo i et ayndlgt Roderi,

af Poliliet blev noter't.

naar blot der er Methoder i.

En Hare kunde knap sig klare,
den nser var bleven overkort,

At Galskab modsat er Methoder,
desvffirre ej vi kunde se;

men Politiet lod den fare,
da ej Tobak den havde 10.t.

men Poliliet sligt tillader,

i en beslandig Foikerus.

Die heirliche Tage zum End gik,

vl ku' ej faa 1 vore Ho'der,
„

,

verstehen sie?

gut i8f, naar Enlen iat gut;

moM da
A ich
■ u mein Rechnung lil Slut
Porol
men
fik,I
verateh' mrh
80 stivned al Schrek all me'n
Biuth. '

hvor vi sku saette Eentne.

Man braekked' Ben og Vandringsstaven,
ja tank! selv Prasten gik i Graven,
han sa': „D;«j hellet' bag cm Byen, der

er m ndsl ligcsaa rarl".

Eo Dame, som vil Bjgrnsoc here

men dier tar di Skjoit^n mit.

og vovtQ' lil Theatret gaa,
da ej hun havde Raad at kere.

Nr. 7.

Mel.: Svensk Sang
Fogel paa Limle-

En IHan Vogd er jag io.-Im"'

lor Moster syg drsvarre laa —
huo spulet var og smukt kalfatiet
med krellet Haar, ny Kjole paa;
men far hun naaede til Theatret,

Imn krellet var fra Top til Taa,
og Snavset laa i taetle Rader.

Hun sa: .Fy! Fejl for Grenaa Gader,

• om Al'eiivarer
ii ^i'™ger
for endnu
alle Lairi°Dag
on. Fralclce,-, Ve.ste
■.
Ve.ste og Biikser.

lige saa rait

drij om ad alle andre Veje, der er mindst
lige saa rart".

der er jo lige saa rari,

drej heller' om ad Renders Landevej,
En Mand, som sku Madammen hente,

Toglcn for sjiumg fra LindehVer TeJetonpa;! del ved7 t

Peti-oleum,

V'li- Cl'ltol

DanSiangotKinu
leir l-idti m-eS

Nr. 9.

Mel'.: Ein flotter Sfudi-o.

Benzons Mjuiidcsiiallci
Via^l'iet laa og kuaist.

PoliUet ni'odte,

og op ad Lillegadc kom,

da ej en Maaned han ku' vefite,
ad Nederstiaede drejed' om;
men da han kom til Storegade,
skent der just ikke .SPERRET" sfod,
en Qrenaaborger af de glade
sa : ,Her det ggelder Liv og Blod,

fleMjgvis del var ej Sienetn, tier

Men ved Sitcinein fandt mian,
der laa et Brev,
geainsloe man ej dog kaii,

bvemi der Brevcil skirev;
del var ej saa fejl;
best ved Hj,3elp af Spejl,
toflen Var slet ikke s'omi Ideen

P'olitiet ledte',
Gelil'enschlager svedte,
Gchlenschlager sVabdl;

der er mindst lige saa rart".

Zebilz som ^Syl".

stejll

men ska' De nefop ha' Madammen,
der er jo lige saa rart,

A--

var bled.

mein ej Skurkeiri famdt,

drej om og kor' ad Veggerslev til, for

-• ■-<]

Hvad nron del bclod?
TT 1
Slenciii bred?

Her maa vl vente AHesammen,
drej cm og ke'r ad Veggerslev til, for

:C-

iruen blev reiiil conipiist.

^'ej heller' om ad Randeri Landevej.

der er mindst lige saa rait".

gasser « sig vad

Moralen er: Se til, I iyder
vort Politi, hver Gang det byder:
•Drej om ad alle andre Vfje, der er jo

er jo llgesaa rart,

Man skal lele af Pfolit

■ ■ miAn ^

Marer i et Stykke
nelop spillet bar,
hVor en Skiirk bans Lj'kke
i sin Ilaand just bar.
Mareii Maier red,
og 1 Angstens Sved
svared' ban: „Omi Brevet Bloinberg ved Besked".

ban sa': „Drej heller' bag om Bycn, der

Derfor ai'er ich nu minsal 1
Qolt bevai's fUr saa'n Hotel

fomil°fne
Ml

En Hensehund, slet ikke bister,
som paa den Vej har promenert,

19

saa fandt det paa:

til Marer gaa;
ikkim h'ajn i Dainnrark Skrift forstaar sag paa".

Og i H'ullet putted'
Poliliet da

Bloniiberg paa Miiiiuttet,
mien Ii'an , 'niej!" dog sa';
og mi ^"ecl man ej —
Dm saa lidt semi jeg —
naar vor Mindesloite gaai' den
samlme Vej.

20
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Nr. 10.

Ikke hojt vi stikT.
dog, mens Tidoii ilcr.

Met.: Hiv mi Auk'rel, Mame.
(At „GiuU-er omboi^".)

SDger vi ni'i-d den ;il holdc; Skiddt.

Rundl i aUe Riger
er der Folk, dejr siger,

Er vorl Arbejd" Aandcns,
cllor er del

ITanndens.

liVer af bedslo Evnc tlog bai*

ej de LiVel fatter

slridl

dels GuMkom skatler

gtentaer al dels Fi-yd foUUns

in

:,; Borger. Boiule —vi liar samnn^

Den gamle Garvergaard

Mo'r,

alle vi m Dannc'broge svor;

Liilegade Nr. 37 - Matr. Nr. 49

og i Slriden alle

gl'ade v'il vi falde
for del lille Daiinrark. Ivvor vi
bor.

bor. :•,.•

.

,

:,Grcnaa ved PelrokiUinl

somt SolvliTirifi f

■aas?!^^
F'lgl'esangen
Aa;

rar den sidslc eigcinlijg<^
IkTUsboll skrev. Sainlinc Aai*

En Skildring fra det gamle Grenaa

Ipg ban Bogiiandelen^ vltcir

af Carl Svenstrup

lAintIs Dod \)g lik .saalede^! iiok
at Uenkc jiaa.

Aarel eller gilicide li'aii sigi

allerede deiigang cm miegct
Maud, og 5. .kili 1901 afgik kai
vod Dodcn.
'■

hWa iJ

bor.« . . ®

, pen Fcrlode, son^ Faiisbolk'
kale Rcvvcr og Sang© str^ekkci
ovier^ og for iMlken deir cr

111 a I inlndes iimn, er an ' '

■JO erne i lorrigci Aadiinlndrcide-

grenaa

Grenaa Folketldendes BsgtryHheri
1933

/

Den gamie Garvergaard
i Dreiiaia. Dens Mcdlcnimier var
naesjen alle Skippere og Kobma'mi. /Egiepairigl her bavde 4
Sorner. dei* iilcv l)ycndi3 her i
lEcii. (lesiudcn el Par Dot '©.

korden her i Bycn. Han regletl'e
lii-e

Aar

el'ter

Mariha

Maria

Strands; do var da begge 22 Aar
gamle. De blev viet efier Kongebi-ev .,iudcn foregaacmi'e Ti'olo-

f

f

_ Den Gaard paa Lillogiad^, &oni
I -en

R^ekkc Aar [illioriio

orhvei'vcde sig Udkersei og G-en-

og bc^boecles af Garver Petoen

ncnigangitil bcggc Gadcr. Ognans

ca- alisaa hei- gaaei modsat af

bcggc foi^enedes.

SlI "n"®''

bHini'ic

liglger paa en Gi'imd, soiii crsatni- Enke solgitc den sa.a endeiig i
menstylckcl af 2 EjondonUme. Del lo'iS ti] Naboen mod 0si, nvorvcd

U

Den n s 11 [ g s i e E j e n tl o in
S 0 r e. n

M I c li cl s e n

B n n d L m a g c 1* ng sojgles oflci*

bans Dfid i 1712'ill Jens An-

e't Cksempei

jg.

,.

bygte^t mwl een BygXcr °Be™e
Gnmd.mes Ejon,Tkkc ^,n. til

tiers cn Boelsniand', der vai"
Skipper og Kobmand. llan solgte
den i 1721) [i| ,.vc]agil>arc og forneniinlp Mand J o n s R a s in u ssen Gindernp", der var Iians

Svjgierson og Skipper og Kob
mand 1 Igesomi forcgaacndc.
Efier iians Doii. men inledens
bans Enke cndnn levedie og var

l^bSc^nde Gaarcle blev Luerm^^ Ejer. indtraf d'eri siore Brand,
og del er alisaa licndle, soin led'
Gan.rden gcnojnorc cfier 1751.
Som
allo do andtre Byeninger var
tilWv
Djendom
t liieue 1 omLncnl eel
Aarhimdreclj, indiil hen imotl Aue 1800 net Eniob-ndingsvierk," men iMod-

Bw^v.ddbn^orcBrn„drmt

smining ill fiere aif dc andire var

nen til 11a ns Broge der -igibinnri!

0-61 ikkc Siraalag, men Tegi. Den

ill 470 Rdl., hvilkel
m<;gel a^del Var eIcI- aJ Nabo- laks-eredes
d'engang var en »[or Snm for eai

gaaiden (.yAftemsijeirnen"). Hao

afhsendede den noget efi^r til viaaid. Den beslod' af 21 .Fttg

Konsni Amdi C. Kruse de.'
^Jede den tilstedende Gaard paa

y.gninger og hiijif sikkcrt vrcrcl
godt bygget,

^toregaade, og som alisaa dei4ed

Gindernp var i n,£esilouige Aarhiundrede ret adbredi

Garvcrgaardeii set frn Gadcn.

Enken .solgte j lyoy Gaarden
d 'cn af Soiincrine, Skipper An•ers Jensen Ginderup. N.i
var Gaarden altsiia i 3cVjc Sltegl'fd paa .Painiliens llaand. Oin
nstmcvnie I^jer bereller Grenaa

iUrkel>og, .,! ban den 28. Maj
,diddl

over

Bordi

velsc oiler Tillysiiing iVa Pr.cedikesiolen'', hvilkci dengang regnedcs for noget finere lend ordiiiccr Trolo\'else og V.ielse. Orgaiiisiembedcl i

Grenaa var ikke

til al leve af, og l-Laderup bar
da ogsaa haft ei borgorligt Er-

paa

hverv ved Sideii af. Plan iicevnes

Pma Grenaa Kirkegaand.

vinsloj i Viniercn 1778, iivor del
gik varml ill.
Organist Hadennp solgte 1 1786
Gnaixien her, koblc en and'an paa
LlUegadc, borlbyilede igen dien

'.I'Gmrejscn fr^ Norge, sirax her sanlodes et Sled som Fuld'mi;eg'ten tor Sti'anden, for der blev tig ved Consiiimiionsk'onlorcl, og
^asiej Anker^'. Ilan blev forst ban var i denne P"gcinskal> mod'
Klet en Maaneds'iid cfler og he- paa en Inkvisiiion cFlar Brcendep

den"^^-^ M Hcde sanrmie Aar Gaar-

til A'^ ^^'tikiion, og ilen lilcv solgl

.j-[. -''"Sanisi O 1 1 o If a (le r ii p.
kAi. ^
Grgan^sf ved Grenaa

Da ban ansaltes,

med leii Gaard

paa Storegade

(hvor nu Smecl Hoagaard bor),
dmA lUelj livilket
"I'ellemi vistnok
17 og 18
er Aar
Re- men naaede ikke miea'e end lige

Lillegade Nr. 37
at flyite ind i denne, indeiiil ham
dede, kun 32 Aar ga'miriJ:>l. Enken segtede senene „Krigskopisl

Den gamie Garvergaard

fodt 1 1794, siaminiede fra Skanderborg. /Egtcpan-ci fik en megct sior Boirnenok; niindst en

iiam, sonT var den virksoniste for

at faa opfort .Eo:*eningeiis forstc
.-MderdoinshjcniL den Uinge. lividkalkede Bygning yderst paa Lille

Pcd&r Winding Anche:&en Mohr'', halv Snes Bo-m liar jeg (alt ,i

der var Nordmand og boede her
s^oin Pensionist.

K i rkclmgeme.

gade. Under

I 1839 koble We.ssing en Ejeiidom paa Stewgade og riyitedie
dCTOm (muv. „Magasiin dii Nordl'),
og Gaarden litir solgtes 111 Sadel
mager C. IIionrlchscTi.

opre;tedcs den forsle Haandvaer-

kei^skolo, der ikkc soin nu var
<^n
i

Morten Christian Hen
riclisen var fodt 10. .Tannar

arbejdetHe

tenen, og Sknlcii hoKUes diei*for
var i alle .Porhold en af Standens

og

iiaturligKis bl. a. Mcdlem af del

3 Mands Ud'valg, som t^aa For-

Wilii. Peterscn) og rejste dieiTpaa
nogle Aar 1 Tyskland ,,paa ^Ea-

eningeiis Vcgmc i 1861 ved Kong

Fix^derik den 7.s Bcsog ,.i For-

g'Gl", som dengang Skik var.
31. Oktober 18-10 re^giede han
Inger Marie Brogger. linn liavde

■C'liingcns Navn skiiRlo omkc H.s.

i^Lije.steel mod GenValinde VelLomnilen ,i vor Midte".
Hen.richscTLs var solv barnlo.S'e,
men lioldi m'egcl af Bom. De log

i mange Aar Viei'et en Irofasl
Hbisbeslyreirindc
ho.s
Kons'.il

Den, cler ,i 1786 kobte Gaarden
og i dcrcs Hjem fejciT Organist Hademip, var Ba^ca- •Tohnscns,
i-edes hendes Bryllnp.

•■^ig' af flere I'jcrnere Slocgtninges
Bom og adoi)te;'cde to af dem.
Den ene Var Emit Petersen (senere Cigarhandjer i Grenaa), dlen
anden Albertiiie Ilenrictiseni (sie-

dan sja cob Hansen Ritto
Hendes iFader var Skolelcerei"
g'atnniel Gnonaasljegt' og Kirkesanger i Sejling, men da
®§saa vsarot Ba- Moderen dede af Tyfns, da Inkun var 5 Aar gain'miel, kom'
S
R r' som nu' ejesSnimcllagl
o-et- Bagion,
af Bem- g'er
li'im
i H'uset som Plcjedalter Iios
naid Andiei-scnj men flyttede saa on SUegtning,
Rebslager RasniuS

nere gift med Lcerer Ring iFjellerup). I tg0t dottle i Strom'niien

Kruse i Gi'-enaa. Do var selv

^'•od Raiiders Carl Elkjaer Peter-

barnlose.

scns Huslru. Poiersen var Son af

Garver og havde selv overta-

MagifLede23-aartg0
sig 1 1817

Paa d'Cres gamle Dage opretI'cdc
Kruse en „Fledforln,gskoiin}cd Bagersvend Thomlas Wossing. Han var indvandl;-et her til traki med Henrichsen omi, at han
Byen og bar sikkert en Tid vai- skulde tnge deni i Hiisel hos' sig
r€i Svend hos RiRo, hvor han og give dem Underhold og Plcjo
dones Liv og saa
saa endte ined at blive Svigerson til Vederlag afhave
dores Sled paa
kt Par Aar cfter ndlejedle Ritto

Mane RiUo,

Da

selvskrcvne - Repraesentanier

•Eaget i Randers iios on Halvbroder (Bedsterader lit Garver

h«m«i og blov he.- Re^tm af sU

Arienskolc.

ilaandva'rke:nr til sent paa A.f-

Sondag Efteniiiddag. HenricliscJi

1813 i Middelfart Han havde Ire: I

Sadelmager M. C. Henriclisen.

hans .Fbnnaiidstid!

Storegsade.

Bagerlet og Lejliglied iil SvigerSadelniager Henrichsen var en
sonnen, og kort efler solgte han
ham, faa Aar for sin Dod, diet at sin Tids alleitnest anseie
Haandviorkere og' i 10 Aar, fra
hele for 400 Rdi.
1807
og til sin Dod, Haandviorker1 hom as We ss 1 ng', der var loreningens
iFbrmand. Det var

foldige Aar, saa d^l folies dcslo
tungere ai miste del. Henriclisen
lijalp Peiersen hemed og borilejede fra 1. JuU 1S63 sit Gar
veri III liam. Buiik fik Elkjrer Pct'crseii derimod liojere opjie i

8*01 deiines Garveri. Det var der,

I

Sadelmager Henrichsen liavdle
vairiet en Tid i sin Uiigdoin, og
3'^Jstc nd iil Begravels-en. For

I

^'aHske]:ge okoiToiiiiskc Kaar og
hh stod ene modi flere smiiia Born,

hjiclp.c, Enkemnnden, dor sad i

dbod han ai tage dot mliid'ste,

'C'n 3-aarige Emij, mied sig tijeni

Fru Henrichsen.

G1 arm est er Vo geis
Lillegade
Ejeiidoni.
I 1848 kobte. Sadeimagor Hen
richsen, som tidligere anfori.

Nabocj'Ciidoiiilmim miod' Vest.
Den thliorie paa dot Tidlsiniinkt

Enkcfm Epsabet Kmse, Enke efter Konsnl Amdi Kruse paa Lille

gade, og var udlojet- Idenrlchseais
Plan var at rive bcggc clc io omtrcni hundiedaarige Ejendominio

lied og opfore ct nyi Hms t^aa
dell samlede Grund.

Saa komj

Krigen, og det blev paa mange

^8 adopibei'e h^aim.

Maader vaiiskepgie Eorliold. Det
blcv bl. a. og'saa vanskcligt at
faa .Folk, og Henriclisein iiiaatLe

^^arveriet i Stronnnien havdcvae-

selv tagie en Plaand mod i Arbej-

Kont eftor gik Petei'seii fallit.

^■^t i Familieiis Besiddcls'e iinlang|-

det.

iin fi-emmiedl PI erne, som

Lillegade Nr. 37

Den gamie Garvergaard

kom forbi og' saai Iiani) gala) i Btet-i sten. Den i>lev drcvei rimdl af
og asibejd'e paa H'Usct, spurffic en
Hesi. og var indoii i Baghuscis
ham, hvemi cl-et var, soni i
rcldre Del.

Men Henriclisen havde lillLge

dcnne, Aanel offer ISO Rdi lil
Kob af en Wienorvogin og igr»>
del fo.lgendo Aar 500 Bdl. fil ond1111 cn ny Wirinrrvogiv.

F,!kjn?r Pciei'sen 1 1863 lejel Garveriel af Sadolmager Ilieuiichsen

pan en vis Aarrirkkc. Fflcr denncs Ophor indgik ban Inilepes-

en bciydel g Vognniandsforrcining og da navnijig Poslkorscieii

til Aarhiis. Dei var jo for Bancrncs Tid. Som Postkonlraiient fla-

gcde Henrichscn medi .Flag niied
kongcl.:g Krenc og Navnetra-k.
DeU'C .Mag' gik i Arv lil .sencre

lyeixi og aJivcndics endm i iaoyge

ctlcr vcd liojiidelige I.>ejIi"lied0r.
hn afdocV ganimgl Grcnaahor-

gci bar foilali niig, a[ ircnrichI'Cn I sin Cdansperiode i .sil Ar-

^cj( c havde 1 Gan'ci svende, 4
^adclma.gersvondo, 4 Kuske, 1
doglcr sami pna Slaldcn 12 Ile-

[il Po.sl- .Fragi- og andcn
Korsel.

Garver Carl E. Pef.rsen.
Ticlcr kiindia Ircnkn no.i
i

'

I Df nleprnloknllen ses, al

ge. Da Tienrichfvcn sai'.sarrrlc^^^aL

Garvergaarcien scl fra Gaarden.

var ham i^elv .somi vn - n

(31. Jnii 1867) foUc'S da og'la som c'li virkelig Soi'g for bans
andsffrpg,,.^ og imn I'oiri'O.s til

soiiLskab mod Fiikeii omJ Drificini,
men Bul.ik bciioldf ban slad'ig
opiic' lit's Vogels.
Carl E. Peters'cn spillcde 1
adskilligc Aar en ikkc iibetydlelig
Rolle i Bycns offcntligc og .Foroniiigsliv. Han var Medstiffer af

'laven ,,ined allo ds >lirosbevis-

\5inbrn]>ro<]reroroningcnt

Henriclisen var i tn Aarnekke

™^irat af OS bukkodo .Jybi'Zl

^ edleni af Komlnininalbestyrelsen
Var s'oin foir nmvnl Haandvser-

^C'lmes fodte Tillidsmand. Hans

Jig oTflillig' Min>d™El?onUi„ t-u='dsldl:ige S indh'''ofif

ipg'cr, som .['"loroniiiigoiv I'aatledie
Haaiulvmrkcrforcniui-

'^pi'liandlingsprotiokol sigcr.
enriciisens Ivnko vedblev

stoi-e Kai- node ved Aaen oa 1

Vooiniuand's- og Poslko'i'se-

n/^

Z ciidmi s[aaii- i Gaard-n
EjeudomMi;
-om
inrt'
;;euodo^le„,ebsen en
\ea
vik rGarviimgien. De( var
til

V5em, bestaaende af 2 Mslle^

al

Garver Wilh. c. Pelc rsen.

kn'ss^
nf In

^

Gcnoralpost-

'kjedervogh modi Pauitt ,i

efier jMaiidienis Dod,

oniikring 1870 overdrog buin

snn^^.

].

Hiidlolpb Chrislciiiseo,

tidligei-O' havdir vairei Posl-

og

i

ficro Aar ^redleiii af Byraad'et.
Hans addsfc Son var Wilh.
C. Pctcrsen. Han la?rtc Gar-

xcrlei hj'ommio og rejsio dei*paa
ill Engiland for al sarUc sig ind

1 (Ic nycire Mclodier i .Faglet.
Eftcr ai vierc konimlcn

bjem

a-g'tedc hall Bager Olsens Daller
Adelaide Olsen, oveitogi Gaiveripet

Rntcn FbcKoft—Tir-

og kobite Gaardcn af Fni Ilen-

Ivnn^'nede hos liendie.
G'li lill'C Lejlig'-

riclisien. Hum blcv dog! boende i
Hnset i en af de mindlre Lejlig^
beder indtil 'sin Dod.

]iaa

allorede mevnt havdie Carl

Lillegade Nr, 37

8

n,iiigstnaind af emi miaiie mdclicrnia
Typjs. AllcJi'iedc 'da Fadenen havde

Gameren selv var dog on megct kondi Skikkelse, og alle cHe
IkU icldlrte; busker haxti, bl. a. som.'

ovlertagel Garvericl af Pm Henrichsien, var del blevct en Diel

gennem Byon og uiiod til HavnQn.

Wilh. C. P<}tea'sen var FoiTet-

modtcmlsciiet, 03' Sonncni udlvidedi& :ForrGi.ning'cn. Dc minrire GarMeriers Tid vax' imidlei'iid forbi

alllerecl-e for Sbuningen af Aariiiiadriedet, og del blev nairmest

en Lsedcrliandel on gros og de
tail

Pfctersens Soitc et mtegel tilbagtotmldcel Liv, iscer efter deiies
te.n:esite Baiters Dod.

hail daglig ri^d sin MorgqntiU"
I nogflie Aar sad han I liaaindlvserlverforeningens Bestyi'elsie og
var (c-L Par Aar .Forcningens Formand, ni»e.n deltog cllors ikke i

CARL SVENSTRUP

Morderne Schraem og Schatteberg

dot offeiniig'e Liv,

og deres Henrettelse paa Hessel Hede

I 1920 dodo Garver Petorsen,
og Biutik'en

ophaivedes.

Efler

Fraens Dod solgttes Gaarden d.

den 4. Maj 1825

10. Marts 1930 lil MaLermeslcr
Charlies Udseii for 25,100 Kr.

J^onmiedigei af en lille Arlikcl
fi>n?
Amis hisloriske Sam
bo!/ Aarl)og 193(). soni i Korlovpp ^^"S'ver Hojeslerelsdommcii

Icbci-R '"skn!T

napi'o R
n
li^cro
'ivilk...

•

ovri.ro M

6'*'-^
gives en iidlorom Mordel, for

sanil om do

slraks af deni, at dtet, som op-

Log Sindeiie, var, at d'et forlod,
at der var fundel en drsebl Mand
i Rainleii Heile. Ingen vidSte,
bvem den drxeblc var, og iieller

ingen havde iiort Formodninger
dei'om aidcii en enkelt, som meii-

le, at dot var en omrejsende

i Sagen.

Knemmer. PrLCslen tog saa lijein

'lenrelLclser her ve(J

rrift med en Mand, som lied Jo

Be ,

fundi c. , ^^"^rderes ilenrellelse lil Gjessing. Men sammc Eflerh'eni , ^
Hessel Hede om- middag kom der to Kviiidcr gaaIriui:
samme Sled, hvor Gjer- ende op lit Praeslegaardcii og vil^^emila 11
seaerc led Doden, de tale mod ham. Den one lied
3 onol
1850. Del er de Kirsten Marie Jensdaller og var

Gren^n
l«mnU,'

maa ve/

jjvilkc der findes lud-

Oplysninger, og de

Inierooc."c liios en kunne
panregne
og anden.

f"

H. Chr

1824, da SogGjessing-Norager, blevet fiLindct tobt paa Ramten

Hede. Hiin havde ikke selv set

bemserkede
^®8®ngerne, der som

N'cd Rygaard Strand, hvor liliui

Gill iiV-^

^maaeiin^

anden var deres Nabo, Chrislen
T'raeskoniainls Kone. Forsliia^vnle
forlalle 'imder mange T'aarer, at
dct var lieiides iMaiid, som var

Iraadle md af

Noranpi,

Ibbi at
^d'vann

hannes Andersen, der beboede el

lille H'lis paa Gjessing Mark. Den

efter at have slut- Liget, men lnuii havde vseret oppc
snakLede i
1^^^ Kirk'egaiai'-

S enhed. ^1'
fjan

tisaedvanerfarede

meiile, at hendes Maud befandt

sig, og der havde man for ganske
vist erklaeret. at det var ham,

som var fiindet driebt Dagen for.
Koneii synles ganske lUrosle-

Morderne Schraem og Schatteberg
lig

Ibrlalte, at henries Mand

sidsle Gang havde vseret hjemme
i H'usct hos dem samnie Eflermidd'ag, som han blev dr^cbl em

N alien. Han havde da; vcerel mc-

gel hxcrlig mod hende eg Berncne. Og da Konen havde be-

Idagel sLg ever, at de ikke havde

Breed i ^Iiuset, havde lian sagl lil
hende, at hiiin iiaesle Dag kande

licnle 2 Skp. Hug hos Christian
Ihygcscn i Rygaarde. Han till0jeilc, at han jiust n".i skulde
gaa Id nsevnte Thygesen for at

lakke for ham, og at han som
Belalmg for Arbejdet skulde have

Og deres Henrettelse 4. Maj 1825

Hede og Skbv, men at iihn var
af den bestemlc Mcning, at den

iieude, at hun (Umi fulgeiidc Dug og folgende Beskadigclser faiid-sluikle gaa til Sletlel, iivor den Ics:

fundne var hendes Mand.

Han

dude var luaihigl. og der skafle

1 Over Xieseii el Irekanlel Saar

ylrcdc stierk Frygl for at vaerc

^ isiied, oin <lel vai' hendes

umlrcnl at" en Tomines Slorrelsc
mcd fracl iir af X'a'sehenel lil-

hjemme i iHiusel og liavdc af den

• land eller ej. Uerined lorloil de

Grund allered'e 2 Nsctlcr forsam-

['o Kviiuier Pne.slegaardeii.

men mod Bornene overnatlet i

Ret skulde imidlerlid ikke vare
,'Viige, iiulen Sagen kom HI al

Naboen, Chr. T'racskdmands llms.

Hun Forlalle cndvidere, at den
one Vfcg

i Hnsct var Natlen

mcllem Lordag og Sondag slaaet

ind, saaled'es at Lerslumperne vai*
Bojet hen i hendes og Bornenes

Senge, og at Jernet paa Dorklin-

lige nie<l den midersle Del af

t'orehgga i ei aiulel l.ys.

>len lor al gaa lilhage lil Be«MKlel,sen. saa var der om h're-

:i hd'lcr at Ilovedhaarcl var af-

sknaret, fandles pan hole den

som havde villet traenge ind. Men
da hun og Bornene jo var hos
skulde
Tr£eskomandens,
havde de ikl^e
\sere Johs. Andersen, der var blevet draebt, kom hende for 0re laget Skade. Hnn formodedc, at
del var onde Mennesker, der vilgik him straks til Rygaarde for d'e
gore iiendc og liorncne Forh
Vished. Der var Irscd, ligcsom de iiii havde dkiebt
ikke
hendtes Mandi Nogon Aavsag til,
rSual
ni'
i
[^igtigl, at han havde level at M disse Idindo lra,'gle hende cfler
^ommc 11 Chr. Thygesen at Wk- Rivet, luind'e Imm dog ikke an-

vn - aiidsperson.
liavde I'undel
al'
der s.iaIdgol
iid lil

fore, men enskedc blot at blivc
hoendd for del forsle lies Trieskomandeiis.

Prseslen bcroligede Kenen ved Og endelig onsk'edc hun, hvis
at erklaere, at den myrdede del virkelig vislc sig, at deii
n^ppe kimdc vsere hendes Mand p^ble var hendes Mand. at erda lians Beslemmelse jo var at
Hjcelpi af Faltigkaspa til Rygaarde; medens Ram- 1?

ten, hvor den myrdede var fun- r,-.r 1 .

Begi-avelse, i del

Rigkisten, saasom hun

det, laa langt berte fra den Vei onskecte Ixam „skikkelig tordtol".
som forte til Rygaarde. Pr^esten Pnes en sagdie l,crlil, at dcrmed
sagde Id hende, at hun hellere

ar Le I
'ieii 'todt
piiilde vare gaaet lige til Stedet '
siT
del
virkelig
visle
hvor den drable var fimdet, for Kb'
^'ar hendes Afand. D«

al faa Vished 1 Sagen. Men der- at him ™*''d®rc gi-a;dcucH> sagde,
lil svarede Konen, at hun ikke
h -n -spiscligt havde i Hiikunde vide, hvad Vej MancHengik spi
rip'
^^^abokdnen bevidneeller iudgr^andte, af hvad AarsaJ
Praesten hende ct Rughan var gaaet om ajfH Ramten m
lu ^>mflr. DesudenShillings
piaalagdePengc.
han

af lluvedel.

u ogdcMi i Orum om. al man am

a'wgeium lueviUe Dag paa Ham-

he eg skulde have 2 Skp. Rm«

2 Ft iignende Saar onUrenl af
11 :; Tonimes Liengde over del
venslre Oje iienimod Sidedelen

agen skel .Vnmehlelse lil Sog-

ken var bojet hell kriimt af Folk,

dc naevnte 2 Sksepper Rug.

I'andeijonel.

'iiyrdel. l.igel furies lil
ind

]) ^ Rocn i en af Gaardcne.
Ilerrodsfoged

^ Ri'enaa. som straks\og
lobi.fi
afiioldl el forcd'hfp. , '^RBP'vhor. Og om Man-

ledsuLO'f Id'.'i-rvdsfogdeii idler,

venslre Si<:e af Hovcdet mang-

loldige Saar. hvoraf et omlrenl
1 Tommor langt. Allc Saarcne
paa deime Side af liovedel var
kmisedc \>g gik lige lil Benel.
som paa dc I'lcsLe Sleder ogsaa
var kniisel.

-1) Paa den hojre Side af Bagiiovedel I'aiuUes tveiide, ligeledes
kiiusedc Saar. hver omlrenl IV-'
Tommc langt.

5) lO'tor al Iludeii var allagel,
raiKllcs en belyderig Mamgde un-

fr-i r, ^^^^slfege Wellerop, beggc derlobct (e x I r a v a s c r I) Blod'
men
SmS- IKia hole den venslre Sid'edei at
mLend/^
ByeiisGaard- Ilovcdskallcn.
^ichicr Idrelog dc S

^uikts
0*" afrr^

Dim^diucerccle den docle

I)) Da JTovedsk'allen var aflagel,
fandles ligeled'es en slor Mieiigdc
imderlohel Blod. saavcl imellem

RRerin^' t»lgen(!e Obdiuktionscr- ikmel og <leii haarde lljeriiehmde
cr iiden
^l^'Monsk Iiiieressc:

R'Vhiei?,'

k.il-

Pcqvisilion af HcrKancelliraad

Syns- on

^

foretagel

over (Ml ''-^BdiucLions-Forrctning
cImu
Pamleii Ilede funI'iscL i
Loe i
uidlagt paa en
^'Sgende
^ Bamlen Bye,
men .nn Pi no,gen Fiad fuldk'jin-

P''^akhedl. Del bfcv afkUedi,

:'d u r a in a I e r. som imellem d'ennc og Hjcrnen sclv.

7; Hjorncii sclv fandles i laidkom men n a 1 ur1ig f11slain 1.
8^ Efler at Iljernen og ITjeruehinden var udlagcl, fandles en •FracLur Icasu cranii, som r

slraklc sig fra pars crhi.Lalis OSS is plicnoulei paa den
ene Side- lil, snnime Stcd paa den
modsallc Side Iviers over solve
liircica r-?]. Paa hcle den ©v-

Morderne Schrsem og Schatteberg
rige Side af LegemeL fandLes in

let legn lil nogen Beskadigclsc,
iindlagen paa dfen veiislre Haand,
som vai- belydelig oplijovnct, <og
hvor der fand'les uiiderle])ct
(extravaseri) Blod
De ved! dienne Obduclion fore-

lil Arreslen i Grenaa. De kom

Grenaac. dfen 5. JuUi ig24.
We]I erpop,(L, S.)
nislriclschirurgus."

Efler at den drajbte Mandsper-

Jif Cortsens Hustru og under Til-

straks i Forhor.

sagn om Belennirig af dissc der-

Ved deres Paagribelsc havde <le
begge erklaeret sig uden Sk^dd.

iKlles Sag mod SchalLcberg i

Men straks ved det forste For-

ovennievnle Henseende, naar Lcj-

b0r her i Grenaa om Lordagen
erklterede Schraem sig rede til

de folgende Forklaring:
slumpt Instrument; th.L ved et
„For 4 a 6 Uger siden forlalle
Fald kunde de uniuligt saaledes Andreas
Schatteberg ham, at ban
vsere lilveiebragle; desudien svstod
i
saadant
Forliold lil .lones Beskadlgelsen paa d'en venhannes
Andersen,
at han frygtedc
slre Haand at vickie om, at Per- for, at denne enten
for eller scsonen dfermed liar vlllel' al'venflo nere skuldC fere ham
1 Ulykkc.
Slagene fra Hovedet. Da HavcdSchatteberg
havde
derldr
aninoskallens Ben (o s s a c r a n i i i del Schrsem om at vsere ham
bcsom ikke vare af nogen SLcrdclos
ynd eller spred Tcsiur ['>1 var hjajlpelig med paa cn eller anknusede, maa man anlage at Sin- den Maade at bringe benieldlc
gene liar vieret saerdeles 'sl^erke Johannes Andersen af Dage.
saa at dc liave frembragl Hierne' Delte skete forst, eller at Schiailleberg fwhen havde talt med!ham

dervod nmiddelbarf D^jlten.

Gauge baade af Schatteberg og

fra de neeste Dag transportered'es

fundtie Beskacligelser maae ieg
efler deres Besk'affenlied antage Bekendelse i Sagen, „i hvilken
at va^re foraarsagede ved Slag Henseende ban frivilligen nedlagmed en stacrk Slok eller and'et

rystelse (comotio. clre^rs^
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om et llgnende Tilfselde uden at

n^vne, hVem Mandten var, det
skulde udferes imod. Omsid'er
havde Nicolay Corlsens Hustrii
I 0rsled [det var clen Familie

Uos hvem Schatteberg boede i

Logis] blanclet sig i Samialen og
hannes Andersen fra Gjessina I Porening med Schatteberg anMark; varede det kun faa" Dpaae vendt megen Overtalelse for at

lor paulog Schrieni sig at gore

I'ghed derlil maaltc gives.

rsogle Dage efler kom der Bud

Id ham fra Selialleberg om at
vomme op til iiam i bans Logis

I Cortsens Hus. Sagen bragles

alter paa Tale, og Cortsens HuSiu sagde, at Johannes Andersens Hiislru nu havde vaeret der

®

forcslaact, at de skulde gore
horsog paa at faa hendes
and, der da laa ved Rvgaard

Mrand i ArbGjde med Ropara-

Manrf
en andten
Mandi, ligeledes fraog0rs[ed
Ur-

Schraem at selve Johannes Anersens Hustru havde anmodet

hende om at medVlrke til, at

De®to
Schl-ffitn,
V® ™
den paafBlgende
Fre- bchr^m vilde tags Del, i hin Gerhun vilde fdrsvare den
0Mtedi'
afhentet
0rstedi og fart til Hegedlal,
h>vor-i ^J^d, som deraf kunde felge".
Efter saad'an Fristelse flere

den at faa Jobs. Andersen med

ud paa Havet med det foromtalte
I'ormaal for 0je.
Sehrjem gik derpaa lijem til

Grsted, hvorimod hans Kammerat blev bos Johannes Andersen.

Og nrcste Mandag, altsaa d'. 28.
Juiii, sejlede de to om til Hevring
Molle, hvorfra Schatteberg gik' i
Land og hentede Sclixscm. Forme-

n af en Baad; ud at sejle paa

deist conlrair Vind maatte de om

^^cd den Lejligiicfl skulde

Aflenen sejle tilbage, og forsL fol-

se at sLyrte ham i Van-

gende Dag kom de lil Mariager
Fjord, og om Aflenen Kl. 11 lagde

,
,

saa ban kunde drukne. De

i

Andersen [der

havde flere Tyverier

L^

Sjiinviliighed og havde
stjscle] nok vilde

.1. ® Vlllig [[[
spc.«'i

,ii ^

j.^gg
kun gav det Udl-

at det var et Tyverl,
aftaltes saa imel-

Hnc-f
eik
Rvrr

j.j Gs
os
dert

de lil Land. Schracm begav sig
saa efler Andcrsens TilskVndelse

lil Landsbyen Odde [skal formo-

denllig vrere Ove]. Han afslog at
medtage noget T|j;verivserktoj.
som Andersen havde medfort i

on Kasse i Baaden, alt under

Hensyn lil, at det slet ikke var

paalmnkle.

son var blevet genkendt som Jo

ham [Schrajm] til at beliveminden Mistanken for Mdrdet s^lede sig om cn Mand; som -ofte
fornmvnte behavde vteret set sammen med Ann
®
bringe Johannes
nam, og som kom der i Huset Andersen af Doge. Ydterligere
havde
Cortsens
Kone sagt til
nemiig Sk^a^dder Andreas Sclial-

i Stand; kunde de to gaa med
ham ud paa eii Itir, hvls de vidslc et Sled, hvor der var nogel
at gore. Og Sehrjcm svarede ham
saa, at lian nok vidsle et Sled paa
den anden Side af Mariager
Fjord, hvor der var noget at
sljcele. Men Hensigten var alene

Mandfolk 'Og Cortsens
Tordsag d. 24. Jimi

hans Hensigt at stjaele.
Da ban kom

i Narnedfen

af

Landsbyen. satte han sig i en

og Schatteberg til
AAndersen.for
JoDaatdetrmffe
kbni der-

Groft og ventede en passendte Tid.
Han gik derpaa tilbage og for

Andersen der allerede,

da Maiiden, bos hvem han skulde

talte. at Turen var mislykkedies,

^ Samlale med ham.

stjmle, var oppe, da han kdm til

fortalte han dem, at

Husei. Dcrmed ytred'e Johannes
Andersen Misfornojclse og vilde

med:
for ni 1

var i Frnrd
havde hankobt,

kundP
XVvnt.-

^nikring paa Kyslerne
^^e.ihghcd lil at begaa

spores'®
M
' INaar

samme
skulde
han nu
fik Baaden

sclv have vseret af Sted for at

forove et Tyveri, hvis ikke den
frembrydende Dag havde vseret
saa nmr forhaanden. Om Morgenen sejlede de derfra og kdm

Morderne Schraem og Schatteberg
hjem lil Hevring

lulen at

lie lo sainmensvorne havde set

Lejlighed lil at udfore dercs ForS£e[. Dels var de bniige far, at dc

ham. Maaskc kundc lian
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vmre

der ligc saa hurligt som de.
De gik dcrpaa med Johs. An

en Tbrnkccp af samme Tykkelse, Slumperne af den iluslagne Stok
men udcn Mela].

Dn dc var kommet omlrenl en

dersen ind i Unset. Dcr hcfandt
ilike var stferke nok derlii, og sig
Andersons Huslru og tre Bdrn

halv Ejerdingvcj Uengerc iid i
Hcden, gjorde Schalleberg Tegn

samt en Mand fra Grenaa ved

lil Sclirmm, dcr saa hmvede Stok-

Navn Diderich Trollc. Der sad

kcn og slog Johs. Andersen paa

de en Times Tid og drak lidt
Bra3ndc\iii og forlod saa Unset

imn slraks faklL lil Jorden, hvor-

dels fr^glede de, at Baadeii skulde ka3nlre med dem, naar d'c kaslede ham over Bord.

Da de libmf \ Laud, foreslog Jo

hannes Andersen dem, at dc en sammeii med Trolle. Da haii
paafolgcnde Nat skulde gore et
dem. hvor de vilde hen,
Togt til Hedcgaard i Norrc Her- spurgle
svarcclc
de:' „Opi efter Ranilcn
red', Inior de skulde i'orovc IndiSkov".
Og
han slog saa Folge med
brud hos Skoleholderen. Dels af dem. Undervejs
hlcv der ikkc tail
Frygt for Andersen, dels for der- om Hensigten med
dercs Gang,

vcnslrc Side af Hovedel, saa at
cfler dc lo Voldsmiend i Fmllesskab liver metl sin Stok vedblev
at slaa Johs. Andersei; i Hovedet,
Sftaiacnge de kiind'e mmrke. at der

endnu var Liv i ham. De gik
dercfler borl udeii at rore ved

ved at faa en Lejlighed til at
ikkc heller var det Sclu'aem
udfore deres Hensigt med ham og
sagde de ja og lovede at modics bekendt, om Trollc havde iiogen
med ham ved lians Hus paa Gjes- Viden derom. Diog synles han

Pgc lilbage til Gjessing til Johs.

0jekast til Ti*olle, da Iian leoni

Andersons Hus. Hans Huslru var
gaaet 1 Seng, men slod strak's op

nok, at Johs. Anderscns Huslriis

dag d. 1. Juh. Saa glk de to lil

0rsLedi hwr de i Fbrening med ind i Husel, lilkendegav, at dc
Corlsens Huslru samLalede om vidste med' hiiianden Hensigten
med de to Orstedmajiids Koinme

P^sserede

1 ' dem. Corlsens
Andersen Mnef,.
havde
foreslaaet

til Huset, og hvad Sksebiie der

^reslod Johannes Andersen. Ved
ytrede, at hiin nok havde tvivlct Djerupgaarde, veslen for RamLen

sai var befe
Dastlandet

Skov, gik Trolle fra dem, idet
nnn hemserkede, at nu vilde nan
njem lil Grenaa. De> to aiidre log

derimod Vejen op efter Ramten

Torsdag Eftermiddag gih saa Skov og langs norden om samme.
de Lo over lil Johannes Andersen's
gik dcrpaa op paa en Hoj
Hus, hvor de ankbm ved 5-Tidcn t£et ved Skbvcn og saa Johannes
Johannes Andersen var da alle- nderscii konime noget borte. De
rede hjemme, og udcn for Huscl glk ham i Mode og beinferkede
aftalle de med ham del fornouinc
noget besksenangaaende det paalasnkte TVveri

«u/" ioran,
f
paatog
sig at de
visetoVej
'Og
hvorimod
fulgsom allsaa skulde finde Sted i glk

les ad bagefler. Schrc^m var for-

^at Johs. Andersen anvlste dem
Vejen, de skulde gaa ad. De skul

de folge Vejen ibrhi RamLen
Mvov, og naar de kom III Enden

den ciode eller undersoge, hvad
nan havde med sig. De log Vejen

ng blcv af Schalleberg imderrett '^111 det paa hendes Mand for-

^vede Mord, hvofmed hun synP^^'ellilfrcds og lillige ylredb
d Schalleberg, „at iiu kunde hun
nart faa den Dans, ban havde
ovet hende". Schatteberg blev i

nes lykkeise med en Jernrlng
°
i Enden, og hvori der

f denne, skulde de venLe paa yii' mdsmeliet Bly for at gore

en tungere. Schatteberg niavde

havde han ikkc vaeret i Jobs. An
dersons Hus eller tall med! den-

nes Huslru. Endnu mindire havde

han hverken gennem Schatteberg
eller Nioolay Cortsens Huslru vae
ret iilbudt ej heller modtaget det

ringesle, som kimde henregnes til
Vcderlag for hans Deltagelse i
(let begaaede Drab."
Eorlioret over Schraem varede

hcle Reslen af Mandagen, og ved
Aflenslid blev begge Personerne
overleveret Arreslforvareren til
Beioglning.

Den

folgende D'ag forhortes

Andreas Schatteberg. Hans For-

Uiset lios Jons. Andersens Hii-

klarlng var i det store og hele i

Schrsem gik njem

Ovcrensstemmelse ' med', hvad
Schraem havde sagt. Han haevdede med slor Bestemthed! og
forsikrede paa del helligste, at
(let var Johs. Andtersens Hustra,

d 0rsled, efler at han havd'e

^^et en Snaps og en Bid Bred,
a de kom til Johs. And'ersens

us, var Klokken 1, og da

Kirsteii Marie Jensdaller, som
^r Solen
^111 kom
lilbage
til op.
0rsted!,
allerede
staaet
Han ene og alene og ved mange FriMk slraks hen til Nioolay Cort- stelser havde forledt ham dels lil

ns Huslru og forlalte om det

passerede, som hun bifaldt. Stok-

at besluile og siden at formaa
Schraem lil at hj.iElpe med at

^um han havde anvendt lil

bringe hendes Mand af Dage.

Schalleberg leve-

Hun var fuldl ud videiide om

}net med en i Nioolay Cortseiis
Stok af en Tbm-

kaslcile han d'erefler fi'a sig, for
han forlod Sledet, hvor Drabet
skele. 2 Slykker var fundet derude og blev af Rellen fbrevist
Schraem, og han genkendle dem
som vacrende af den Stok, som
hail gav Johs. Andersen sit Besyv med.
Siden Schraem kom lilbage til
0rsted Morgenen efter Drabet,

ret 1

HensigLen med den furnaevnte So-

sen
laget i Cort• ^ Pius og var af Schatteberg rcjse og dens Udfald. Og ligeledes
^ ^^uet med Blyindljeg, men den vidste him Besked om, hvorfor
i Slykkcr ved at Scltnem

g las paa Andersen med den.

de lo kom til Jobs. Andtersens
Hus d. 1. Juli om Eflermlddageu

Morderne Schraem og Schatteberg
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og havtle selv erklcTret det for

godl og vfcrcL i'ornojcl dcrover.
For dcnnc Gcrnings Udforelse
liavcle nrevnle Kirsten Marie Jens-

daller lovet ham fyldestgorendc
Belalmg derved, al hun slm skulde paavise ham Sledel, iivorhcndes Mand havde nedgra\el en
slor Maengde Peiige, som han for

et Par Aar sidcii havde sljaalel
hos Kobmand Magnusscn i Hbelloft, og hvllkc Penge hun da vilde dele med ham. Dcsud'en hav
de hun forsikret ham. at det ikke
var nogen Synd at slaa hendes

Mand ihjel, da nan begik Tvverier aJie de Sleder, hvor han "vid-
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misfornojel gik Inarl.

Man

na'gtcdc.

Cortscns

al

Nicolay

Huslrii havde anmodel

be-

iiverkcn

ham cller Sclinem oni at bringe

Jobs. Andersen af Dagc.
Paa Grundlag :if Gaarsdagens
Forhor var Kirstinc Marie Jens-

daiter og Nicolay Cortscns Huslru

ogsaa

blcvel arrestercl og

bragt til Grcnna.
Forstngevnte
crkiyercdc.

nl

Schatteberg i flere Aar var kommet i Huset hos dem, og at han
var

fuldt

videiide

om

heiides

Mands Tyverier. Engang i Be-

gyndelsen af indevmrende Sommer var hendes .Mand komniet

lUkc
hjeni til deres Hiis jiaa Gjcssing
ftellei mente luiu, atal faa:.
el Dr.ili
paa ham vilde ],Uve rel m o Mark, og hun benuorkcdc, at iiaii

eftersoal

dn

.

•'

Fgnen kun ^jiiskede a^"biWe '\l

medbraglc nogel, som var incl-

svob't i et TorkUnde, og som luin
fi'ygLede, at ban ikke paa lovlig

Maade var kommet i Bcsiddelse

'■ier at bestille, fels at han^"'"

ond' mod hende i ofte Lvf
slaaet hende.

Hun erfarcde senere, al del
var Solvtoj, bl. a, en Del Solvskeer, og at hendes Mand navde

rx "

var

Schatteberg blev til

s.d.t bragt til aen Formening a
del hole var Opdtgt, hvorfor\«

des af hendes Mauds Tyvekoster,

Ejole syet af det kobte blaa Vad
mel, boedc de hos Cortscns. Og
hun navde .saa talt med Corlsens
Konc om, livordan de skulde faa

Mandcn ryddot at' Vcjea. Corl

sens Konc hav<Ic anbefalet ncndc

hen med Snak hide i Sluen.
imens de to talle saminen udc i

Itaven. Del var der. al de al'lalle

Planerne om SejUuren. De blcv

onige om, at naar Schatteberg
koin i
efter at have kaslel
Jobs. Andersen over Bord. skul-

do han angive, „at Jotis. Anderaf Vaadc og ved Storscjlets
Fuld var kaslet over Bord".

Ha hendes Mand d. 1. Junt

om Efterniiddagen kom hjem fra

-'feired', blaat Vadmel til eiiKjole

,mrs.denUnder
nffiste Opholdet
Dag drogi fra
RanRand'ers
fgyndte Schatteberg at tale om,
1senhan
frygtede, at Jolis. Ander
engang vilde fore ham iUlykive og I hvert Fald, hvis han
V opdaget, anglve ham, Schat

Schatteberg om deres forgmves

nalligc Eftersogning af disse. Siden havde nun

ikke set nogen

af do to.

Ilcle Ugcii ud forlsalles Forhoreiie. Der fremkom derved en licl
REelike Enkclllicder, som er udeii
siorre Bctydiiing for sclvc Sagen,
men som bl. a. vislc, at der i
Corlsens IIus i OrslccI ad^kiilige

Gauge havde vieret talt om Sa

havde iiaft nogen Nvlle af deres

sagt III Schrteni, der i Begyn-

clirsem og Scliattcberg ikke hav-

kelighcdcr. at ban, „der Iiavdc

do set Lejlighed til at udforc dteForchavende. Og da de to

Sammeu med Schatteberg gih

og afgav sammc Beretning som

I jlturen og fortalte, al de ikke gen. Bl. a. havde Corlsens Kone

de den folgende Dag til Ran-

samt Lovned'smidler, som
holm Skov, bvor hun paaviste ei ^ e altsammen bragte med' slg, da

for "

og lovet at tioldc Jobs. Andersen

Mandeii var gaact for al faa en

stjaalet det i Lyngby.

de Huset for om muligt at finde ^Ige for dem, og for en Del al
Penge eller andre Tyvekmiel n. ®hgeue kobie hendes Mand
. Led, iivoi- Johs. Andersen skulde
c ve nedgravet Magniissens Penge

tale med Schatteberg dcrom

venlede paa Schatlebergs Tilbagekomst. till han havde sagt til
hende om Efterniiddagen, at lian
vildc komnie ind til hende. Og
hun ventede saa Uiiclerretning
0111, iivad eiiten de havde vferet
udc al sljiXJic, eller de havde
slnael hendes Mand ihjel. Hun
indromniede, at hun tiavde lovet
Sclialtebcrg, livad der niaatte fin-

^ejlads, var hun klar over, at

Efter at Schatteberg var blevpt ders og medbrngie .di Solvtojet
f■ ne med Johs. Andersen Hu med Undtagelse af 2 Skeer, som
hendes Mand vilde forbeliolde sig
aa?elT
Schraem
selv. Schatteberg fik Solvtojet at

paa fulgtcs de ad ud i Lovpn

teberg, som Heeler. Under et BeS0g i 0rsted, hvorlicn hun og

^nd kort efter traadlc ind i

men, forsLod hun, at de iiu paa
nndou Maade vilde se a( onibrin8® hendes Mand. Men om del
ulde skc den Nal cller senere.

hlsle hun ikke. Ved Solncdgang

hendes Mand gaact hjcmme-

delscii havde haft en Del Belaen-

vserct i Koiigeiis Krigsljciicsle,
nok maalLe kuiiiie slaa saadaii eii
Karl som Jobs. Andersen Uijer',
hvorcftcr Sclirmiii havde lovet at
vmrc Schatteberg belijE3elpelig i
saa nciiseendc. Der oplystes endviderc en hcl Del Data angaaeii-

de do paagaeldciide Personer. An
dreas

'S c li a II e b e r g,

hvis

dt^ sainme Vej som de to an^^dh ben^gtede at have talt

riglige Navn cgeiitlig var Jonas

a de to Msend om Nattcn kom

baaret, var fodt i 1792 og ugift.

^ D iderich Trolle om den Sag.

linv"^

l^OTtalte tiend'e, at nu

ih jei,1 havde
slaaet
hunJohs.
iiok Andersen
vceret

Sen Sj men laa i sine Klseder og

Svendsen, men som altid var blevet k'aldt ved forslnffivnte Navn,
som haiis I'Var og karfar havde
Han havde Imrt Sk'rfcd'derprofessioncii og liavdc i de sidsle 11
Aar ophoUU slg hos Cortseiis i

0rsted. Af en vedifojet Attest fra
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Amtsprovst Plesner i nEeynte By

og arbejdede i Randcrs. De
fremgik, at Schatteberg iiavdc rcr
havde siden bocl en Miengde forslaaet i el meget forti-oligt For- skelligc Sleder paa Djurslandi,
hoUl lit Corlsens Konc, „soni bl. a. en Tidl 1 Grenaa By, liwr

hendes Mand ikke havde Griindi
til at vaere tilfreds med^'.

Niels Andersen S c h r ec in

var f^dt 1783 i Sclirsem By,Hjor
idng Anil, Han havde vscret gil'l
og havde 4 Bern, ,,men /Ffricskabet var oplost i Hensecndc til

dc cndog havde kobt Gnind! til
el Bus og Tdmmcr lil Opforelsc. Dcngang var i\Innden iiEcr
kominel gait af Sled! fordi nogle
nf dc Pengcsedler, ban liavdc be-

tnlt mod, havde en ejcndoninieJig
af Kamfcr, der ledtc
1 anken hen paa de Penge, ddr

Bordi og Seng". I 1805 var ban
blevet Soldat ved del jyci'.ske lelic var sljaalel hos Kobmand MagDragon-Regiment 1 Banders. Der luisscn i Fbelloft. Og Andersen
forWcy han lil 1814, da Krigen sad
da ogsaa i Vai'elceglsarrest i
sluUede, og han file sin Afsked.
Ifengere
'lid, mistEcnkt for delle
Siden den Tid havde han erna3ret SLg soin Urniager og bl a linn

T'yveri.

og Banders og nu sidst 1 0rsled

oL Par Gauge for Tyveri og for
at have ladet sine Born gaa ud at
hetle. Hendes 13-aarige Daller,

fast Ophold i ii:?e A.rr i

Konen havde vmrel t Fiengscl

P-ukl^^i
og
Paakl^dnmg,
er Signalement
det anfort iS
aile de fem Arreslanler For
dei 'nf'n'

bragl fra Grcnaac. Hun kuiple
ikUc bore, hvad dc lo lalle sam-

Kna;^l';:'er
Maiicliesler
BuxerPa'^an?f
SIovIp!'^'
"S <="

"^'•"•"kken

viis uie Mane Jensdat-

ricli Trolle. Brevet var skrevet af

Schatteberg, som ofle sk'rev Breve
for Moderen, der ikke selv forslod den Kunst.

Samme Afleii

kom Trolle til derea Bus og forblev der Hi nmste Dag, da ban
iulgtes derfra med SciirEcm og
ochallcberg.

le 1, der havde vaircl gif[ med
Slraks cfter Ti-olles Ankomsl
benlede
Moderen en Flaske
"en
drabble, var 40Ryhaiige,
Aar og S
paa Ilerrcgaarden
hvor Brcendcvin hos en Nabokone.
!•

Hendes Mand f AfrXr
nes
Andersen, ddr da-ed
varJ^ha":
Tomnis Zst'f'

drak Moderen og Trolle

' 'oroning, dels om Aflenen og

oeis oin Nalten, efler at de var

puiel i Seng med hinandfen, thi
hendes Moder og Trolle laa samlede om Natten i hendes Porjel-

(Irevet hcnclc lil at virke for at

rjor(1 c a r A ITcs I a n I crn c.

frol ic, var cn. 38 Aar og Son
af Skomagcr Thomas Trolle i

at kunnc gifte sig med ham.
Trolle bena?glcdc fnvkl hele
dennc Fremslilling. Han nicgtcdc
at have ..iiafl Godhcd" lor Koncn,

Den

p L d c r i cii

I. u 11 c r m a n n

Grenaa. Han var ugift og crmcrcde sig af Fiskcri om Sommercn og Skomageri om Vinlcrcn.

nieglede al have hall Samlcjc

^haid, Kjerstine Christ cns-

med hende. megledc al do havde
lovcL hinandcn /Fgleskab, naar
Jobs, Andersen var dod, og iiieg-

'I h 11 e r, Nicolay Corlsens IIu-

at have haft nogen Viden om del

Dg saa endelig den fcmle Arrc-

pi'u. Hun var 60 Aar gammel og paalEcnkte Morck
havde vEcret gift to Gauge. Hen

Og iiaglet ban i Rellen blev

des forslc /Fgleskab havde kun

k6nfronicrel med Marie Jensdaller. erklicredc han hende op i

varcl faa Dage. idet hendes Mand,

hartojet siden vcndte lijbage el-

01 Grenaa og overlcvere til D'ide-

nok blevet gift med hinandtn".
Men samlidig liicvdede hun. at
Fryglcn og Afsk\en for Manden
i mindsl ligc saa hoj Grad havde

lighcdcn for Tiollc og 0nskcL om

OvervEerelse Onsdag d. 30. Juni
Tomme hoj, mid- havde overlevcret en Pige fra
Gjessing, kaldet Pold Maren, et
Rrev, som hun badl hende bringc

11

I'iia ham af Vejcn som Tilbojc-

mcn om."

Anne Kirstlne, havde i Retlen
forklarel, at Moderen 1 hendes

cI°Ar°af'el
^'"^^r-Krig
Lt yvr at et l''"'!
Landseslik. Han
fnnri
es itedl on blaa Livtae'f^d
nied Voxdug"

ilrc.s Seng. Til Bnendovincn spislc hendes Modcr og Trolle Hvedcbrod, som dennc haviVc med-

der var Skipper, kort efler BrylIhppet gik paa Snrcjse til Fraiik-

'^net Hfarsk'Sato\f''"A°;:

Kaskiet af K

og deres Henrettelse 4. Maj 1825

hvorfra hverkcn han eller

Ansiglet, al de ikke ,,havde haft
iiof^en Godhedi for hinandcn .
Sefv efler at "del vidhefast var

godtgjort, at Koncn om Morge-

[fi' mindstc Fndcrrcliiing dei\>m. neii cfter Alordet var gaaet til

Sencre havde hun EOglcl sin nu- Greiiaai lil ham og havde vieret
^a?rondc Maud, mod hvem hun i sammen i Eneriim med ham en
AaiTEckkc havde Imcl i 0r- Del af Dagen og njesle Nat. og
sicd. He var barnlosc.
Nirsteii Miiric .lensdtdler var sclv

pail el I'd Lidligt Tidspunkt gaacl
tU Bckcndelsc om, at hun og
frhlle ..havde liafl Godiied for
hnandcn og havde lovcl hin'hdeii /I'^gteskinb', iiiiar hendes

efler al Datterens Vidnesbyrdvar
afgivcl, lioldt han stejlt paa sit
Uilsagn.
Forsl lienge efler ved en bks-

Irarcl, som aflioldles d. 8. Okto

ber, „lilslod AiTCSlanlen Joliaii
Didcridi LuHermami

I and var dod". Sencre hen maal- h;an bja-vdc level i idugtig Omc luin vcdgaa, at der havde bc- cuuig med Arrestanlmden Kirsten
^act et inliint Forhold mellem Marie Jeiisdatler, og at' de liavdc
ende og Trolle, og at han ofte lovet hinanden Tigteskab, naar
ar konimet til hendes Mjeni og Jobs. Andersen ved Doden afgvk
pi blevet hos licnde om Natten, Men hail erklffirede derhos, at

j aglet hendes Mand havde for- det ikke var bans Tanke, at Jobs.
'hdl del. Hun erkcndlc ogsaa, Andersons Dod skulde skce vey
Dp!
l^Iordel ikke blevet opid'a- voldsom Ilaand, men han P>nulI) saa var hun og Tl'olie vist-

satle en natnrlig Dod". Demie
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Forklfiring fastholdt hau til det

SKlsle. Og da Kirslen Marie, der
nllsaa ojensyiiUg holdt af ham

•I'kke noget at erindre imod, at
(d^L nok kunde viere samme. Og
viefd at den Drabtes KlEcder,
hvorudi ban . var fundcn paai

egeiuiig modsagde den'
maatle deniie, hvor ulrolig den Ramten Hede d. 2. Juli, bJcv
end led; i sin Tid lasgges til
Crrimdlag for Dommen.

IremlageL og forcvist Arrestanlcr-

ne, vedkendle de fire af d'cm sig

Allerede p;aa et ret lidligtTidfepunkt undor Retssagen, nemlig samme som de Klosder, Jobs. AnAndersen havde baaret, da ban
l.nrdag d, 17. Juli, allsaa Use- gik
fra sit Huus paa Giessing
dagen efier Mordernes Paaaribelse, havde Herredsfoged A.^aard Mjaj'kl .iiEevnle Dag, da ban blev
lu bagens Fremme ladet Rellen

SEclte paa 0rum Kirkegaard Her-

om meddeler ForhorspnoiokoUen ■

oN^vine Dag biev UndersogeisSi

ibielsiagen om Nalten.
Derefter blev Undersogelsen

fiorflyLLet till d|ct Sled paa Ram

ten Hede, hvor lbranna3^'nte Jo
hannes Andersen var bleven I'un-

den ded, og hvor tier encinu faiid-

tes Spor af del Btod, soin var
lobet af den Drteble. ArresianlcrJie Schraem og Schalleberg gcn-

kiendle Sledet og paavislc, hvorledes Ugierningen var gaael for
sig - . Ved en paafolgende Utidersogelse fandlcs 3 Slykker af
en Slok, og oinkring det ene Slyk-

ke var en Jernring og en Pig '

og deres Henrettelse 4. Maj 1825
Irtede

Rcltcn

lerne igien oversivet til Bevogt-

Den dodc .Tohunnev \nj

■•'j,,*'r"'samlHge-ovenmeldle A„.e

• ■ ■ VecJi at den Diade var afn^

nmg". . .

I Midleu af OkLobcr var Sagen
saa vid't opklaret, at der kunde

reicles Doni. 19. OlUober nedsat-

jes en Ekstraret, som beslod af
omnieren, Herredsfoged J. AaRettens fasle Slok-

pet Bovedhaaret, Hovediet aabnei
"iKler Obdaclionsforrelniiwen o
en sl^erb Forraadneise JCedl divff
\ai indiraadl, kunde Arrestanter- son

for nsevnte Aar, nemlig

Hp !

Juul Politibetjcnt,

fe enkiende den dra:bte Johannes

Andersen. , . . Men de havde Ig.

men Hi ^

Christian Ben

Pick og Rasmus Udfire var alleBor-

javne Haandvserks-

skulde i Henhold til

^orordbmg^n af 3. Juni 1796 til-

Meddoms-

del deri og Viden d'erom.

Kun

I Domspraemissernc frcnihieves

liavde ban ikkc kunnet fragaa
ved en beslemt Lejliglied at have

berg cflcr egcn Tilslaaclsc og dc

sagt, at der ikkc kunde vsere nogen Synd i at styrte Jolis. An

mscnd.

^el, at Sclirmm og Schatte

I Sagen frcmkomne Oplysniiigcr
med Overlteg liavde dra?bt Jobs.

Andersen. BevDeggrunden var for

dersen i Havct. „Men Trolle vil

dog for dcnne bans UdtaJelse saavel som for dc lognagtige For-

beggcs ^ Vedlvommende Haab om klaringer, som lian med saa meRelonning, for sid'slnacvntes lillige Frygt for, at Jobs. Ander
sen for eller siden skulde robe

bam som Hseler og derved bringe
bam i Ulykke.

For Arrcslantinden K i r s t e n

j aric

Jensdatiers

Ved-

iommende anfores, at det var
lende, som forst fik I'anlten om

gen Fricklied bar aflagt her for
Relten, med en arbitrter Straf
blive at anse, og denne bestem-

mes til Ftengscl paa Yand og
Brod i 4 Gange 5 Dagc."
Thi kiendcs for Ret.
Arrcsianlerne Andreas Schatte

berg og Niels Andersen Schrtem

del

bor mislc deres Halse og deres
llovcdcr sjcllcs paa Stage. Arreslanliiiden Kirslen Marie Jeiisdaller bor bode Liv for Liv. Ar
rcslantinden Kirslen Ciirislensdaller bor bens?eltes til Arbejde

at det dels var Frygt

termann Tix>llc bor iiensaettes i

nfp,
aett Froiie.om at kiinnc gifle si.g

Saa bor og de fire forslntevnle,
Fen for alle og alle for cen, udrcdc dc af deres Arrest, Fdrflcg-

' laa Mandcn drtebl, og at del
'^1 paa hcndcs Ojifordriiig. at

paalog sig Morddaa-

\^\

Bevreggrund for hendes

'^nimende

man

del

af

i Vlborg Tiigllms paa Livstid.
hp H!^' '"^^gen
frcinkoinne
og
af
Arrcstanicii
Joiiaii Dideiicb Liilcgne Udtalelser anses for

Enden. . .

Derefter blev Undcrsegelseii
paa dette Sled haevet og Arrestan-

som
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paa Vand og Brod i 4
Manden, men navn- Ficngscl
Gange 5 Dnge.

lio ^

stp^^' f^mdsens Huslru. Kirdor
i s t pan.
e n s data t bun
L e paa
ly- ning, Varelregt og Straf flydende
fl_ ^Bvlagcn
de

Omkoslningcr, .samt belale
Deel af Actors og Defensors Sal-

derlil angiverhim
'^'^re And'ersens Hustrusi
Overtalelser, 'Og aiidrc
syncs ej heller at vtere

5 Rdl Solv til Pi-ocuralor Amnilzbol, 6 Rdl. Solv bl
tor Olsen - og af dc 2de iois c

irtekt at fi-altegge sin An-

dende -Omkloslninger samt /s af

^"aacler og aclskitligc Gange

to

der,

og tilskviidet

selv^M
0J. ,
^lotiv^^'
at

R1 at drtebe Jobs. An-

laircr. der billiges med 10 Rdl.

Solv til Kammerraad Andersen,

tillige Diselpengc cfler Amtels
t
Ghdolig D'i der icli L ii l- Beslcmmelse.
Ligesaa bor Arreslantcn lnolle
egenn-^".^^ Tr'Ollc. Han var jo udrede dc med bans Arrest, N arcDrab ^1^
dlrekle skyldig i
staapF ^ bavde i hverl Fald for- t^gt, Forflegning og Strat fly

Morderne Schraem og Schatteberg
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bemeldte Sallair og Diteipenge. dodc og for mig igien opslod". en
At eflerkdmrncs under Adfan-d
ener Lovcii.
Aaganrd.
Som Meddiomsmaind J. C. .Tuul,
Chrislian Bcndixeii, Pcdcr Piclr
Rasmus Udscn."

Rennc Dom, der var af saa al-

\orlig Nalur, indankedes sclvlolgelig for hojere Domstole. Over-

Salme, som ikke findes i den mivacrendc Salmcbog], sain SchaUebcrg ogsaa islcmlc. Som den. der
ansaas for den storslc Foi-bryder,
blcv Schnem sidsL rePcl. l-d'ter

endl Excculion

blev Kroppcne

ncdlagL i Ivcndc lael ved hinan-

dcn opkaslcdc Grave og Ilovcder-

salle paa Stager, som oprejreltens Dom faldt i Hovcdsagen ne
sLes
i sclve Gi-avenc. Ileiivcd 31W
sammen mcd UnderreLlens. Oa
Bonder
danncde Krcij'scn, og en
denne Dom stadfresledc Hojcstelille
Kommando
af Banders Dra■•ot, dog at Slraffeii for Kirsten
goiicr var ogsaa beordret hid' til
Mane Jensdallers Vedkom.ncude Ordenens lagtlagelse. En Del
ntdialtes iu Arbcjde i Vi|,ji.„
riigtliiis pua Livslid.
" Eolk at Bycn og Gniegnen var til

Den 4 Maj 1825 fandl Henrel- 3ledc; men til .Ere for Grciiaae
telsen af lie to Jfordere Steal Byes Darner saas iiigcn af d'em
Herom licddcr det i

R.,,-, ,

Amtsavis" (for 7. Maj 1895
Pormiddags

h]ev ForKv i

'

ScliaUebe?g o- Schr™ i

]

t-db med k'sc iLt Hesse/H

endnu st^erkt Ha'^b^om^gRenaad^
nincT Ki » ; at

NadK^erens Salu-Tmenir't^J'^ St
begge vel forberedLe deres xfJS
I M0de. Velservasrdiae Hr

,

^■^d d l)loilige Skuesi)iL""
I samme Avis staar: „I Tirsdags Formiddags havde man i
Grcnaae fra K]. 10 til 1 cL IVygtcligt Vejr med Tbrdcn og Ly"'
dd samt en voldsom Skylregn.
limdJerLid anrcttedc d'et, Gud!
Viere lovet, ingen Skade. . ."
*

.^g endelig anfores saa til Slut

StemVe a"
bsk-lutherske Salmebbg. Diet er

Imen „Jesu Ciirist, du led qg

havde man ikke set saadamic lier.

liave haft fra de mimdllige Gcn-

men de nu ankommende skiildc

givelser af Forliorcne, og som ban

lieller ikke dviele l:enge paa Sle-

dcl. I)e var udkommanderet til
at iiolde Orden ved en

Dcnreltelse. der den folgciideDag
Dedc. i;el udcn for Byen.
Del var Misdmderparrel Ski-.em
Skallel)erg, der tier skulde
-•^de mcd Livel. Deres Dom lod

paa Ilalsluigning og deres Ilove-

der dereftcr at smites paa Stage.

var paa! sit allerhoje-

5 tkom djmgvaade og udasedc
ij „
nir^ri

■''f 5- DragonregiBanders.
Mandskabet
^®i'eren var, siddet af, og

Foii c

over Armen slaebte

mod \7^

i %,en

■

deres Heste op

Vande ind

kuii

kan

el Par Siiese Aar eftcr liar genforlalt.

Dcrimod

kan

man vist-

uok gaa ud fra, at hvad ban iiersonlig selv bar vierct mcd til. er
gcngivel rigligl. Han forlsiettcr
saaledcs:]
..Eksekutioiien

var berammel

til Onsdag, 4. Maj, og Rcllerslcdel- el Stykke uden for Soiulrc

Molle, var en afsLukken Kreds,

SandTorhojning anbragl Blokkcn,
som var lemmelig lav, og ved Si

ytkelig aflivel i H.imteii Mose
ai del mevnle Par.

uHcrpna folger saa .Torgon Glarteslers Berelning om ^^lordet og

mn ^'^''Eistorle.
Den giver af,
el
bOd
Bidrag lii Erkcndelscn
Forbchold denbor
Slags
Oveiieveringer
lataar d'e gengives af en

^Bg og opvakt Person. Jor-

'drinesler forimller, at beggc
liavde vceret gode

F . ^^ddte af Gaul Johan og bans

Kredsen

var paa

en opkastet

den af (iemic var kaslel to Grave
111 l-orbrvdcrnes Degemer. Ml
Ordenens' Uverholdclsc var Ibrudcn oveniKeviile V2 Fskadmn

Rytlcri beordret samlUgc Bynuend fra do omliggendc Sogne
til at mode med deres Stokke.
Do dddsdomlc var i Arreslen

beredede af Pastor Kjolby 1 Veggerslev.

__

.

Paa Eksckulionsdagcn Kl. 101/2

Formiddag kdrte Jorgen Madsen

Glarmesters Vogn Alisdcederne til
Skafottct. Paa d'en gamle Kirkeftaardsmur paa lorvel, paa Ivii-

, ddVi{lerc, at huii ,,iioldl
Beggc uden at give nogen
'kegaardsportcn, paa Page og i
^^'^idrinnci". Og endelig, Vinduer var der fyldt men' MeiiBarsk og brand-

^^25 havde man

R-ygtellgt Uvejr
Tor den og Skylregn.

Fortiellcrcn

ZZZ
Mord paa
saamldle lyvsnedkcr.
GauldenJolinn
^ller Johan Gaul, der var l)levcn

T> 1

T

som

21 Alen I Tva'rniaal. I'den om
var nedrammctle Ikele, midt i

nicsler Jorgen Madscns Berelning

n,,

fmidet Sled med Hensyn til d'et

Bgerningen. som de havde be-

temltg et 0jenvidne, gamie Glarn

d'obbcll

jkiilde findc Sted paa Hesscl

, ''

nvo

Fatninff'^r'""r
™ ""Imindelig
atnmg For Execulionen
udibiad
han s.g Tlllaatelse til at syng7e

Stof.

ting det ikke mindst Interessaiile,

It llenrettelsen ude paa Hedeii:

ved Rarfo-ers DragS 4te 1

Del var no,get nyl at sc Soldaler. Siden Frcdssiulningen ISM

mi 'd^'Bige

ti.
!i:
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at

ncsker. af hvilke mange pod,
andrc udsloolle JMishagsger
piskcdc Bamten Sos B0I- mcdens
vlrinfTcr.
Ankomuc til Retleistemod dens lyngkla^dle
I T) ^Brcdder, at de to lagde sig dcl, Tivor en talrig i\pn.gOe fra
vijwi '^'dyembcraflcn, da Ycslen-

1 ^ ved ct lille skummell

giorrv^'" , dicllcm Bakkcrnc og der

Det^

Gaul Johan".

altsaa meget slaerke

itgsforsk'ydninger, der har

Bv og Land, dog mest Ivvmdei,
iiavde samlet sig. blev Lnmkerne
tagnc af de dOdsdiomie og disse

overgivne til Boddfelen.
Do varc beggc faltedie og visle
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megen Anger. Inden EksekiUio-

ncn faiid't Stedi, udJbad'e de sig
lilliidelse lil at synge Salmc Nr
hvilken de klart og roli-d
iremsagde, og kort derefler faldt
saa dere.s Hoveder Tor Me.slermandens Hug og blev dernaa
salte paa Stager, hvor do blev

blev lienrellel, og hvor en Menneskcaldcr senere ogsaa Gjerlrud
led Doden. Ugger ganskc Ucl ved
nuvjcrende

Sladionvcj, ct lilic

Slykkc Xord for dennc.
I'or oil Rickkc Aar sidcn var
luervrcrcnde Artikcls Forfalter
samincn med mi afdode Kob-

Mddende id Mortensd'ag samme niaiid Chr. Yoge] og ligeledes afKredslrege Conrad Yogel
Boddelen var Odense Skarprel- ciode
ude paa Heden og rammede 2

ved Navn Stengler. Det var
en urolig, forfjamsket Mand som

huggede fejle paa Skalleberg og
bidrog ham et slort gabende SaS
1 Nakken. hvilkel foranlcdigedc
home

lun iiam.
or del Ord
Hn
il .,Mvordan folgende

forsvarlige Jernpsele i ^orden paa
de Sleder. livor efler gamle Folks
Berelning Misdasclerne blev heneellel. Disse Jernpsele er senere,
niserkeligt nok, blevel fjernel,

J^iagtet do var rammet over 1
Meier i fJorden og kun ragedc faa

imshaudler det slakkels Menne1-t""

fladc.

Ho^ved

Frcmslilling er foigende: Grenaa
og Norrc Herreds JuslilsproLokol

"*n Uheldt De'^afsitTT

hans

t-T

^ Blok-

rtisse niffirliedes mpfi''
henslod! i man„e 4

rnadhede op

den

slS'Bee^t^S^
Medet, hvor de to Forbrydere

Z2^7-

Ccniinieler op over Jordens Ovcr(Kilderne

Ui

ovenslaaeiide

Af CARL SVENSTRUP, Orenaa.

for 1825, Grenaa og Norre Her-

mer jortedcs ved sS a^f BW' ['cds

ken, 02 en

Den gamle Borgmestergaard
i Qrenaa og dens Beboere.

Slsevnings- og Domsprolo-

kol fra samme Aar. ,Raiiders
Amlsavis" 1825. En Arlikel iRan^rs Amis liisloriske Samfundw

^ arbog 1936 samt miindllig Bee nmg

Glarmesler

Jorgen

^Jiadsen, nedskl-evet af Lojtnant
J. Jensen og opiaget i .,Aarhus
'^lirlstulende" 27. Jan. 1891.)

0«naa FolkaMendas Bogoykkeb
„Grenaa Follieliclencle"s Bogtryhkeri.
1927.

Den, (liT en Solski iseitermidd'g

scs Ejcrforhokl kan forei tilbage 111

mil Soiiinicren koninicr in I i Grciinn

Tiden omkring 1750.

li'a Vc.slsidrii og drcje.' op a l Lillcga<lc. l^aii ilvke undgaa. hvis li ui d I

Ved den Tid laa.

c'Hei's liar I'dl Saiis Id" sligt. al fole
sig -shrrkl tiilalt al' dot Kobdadinlc-

I'ior. .soiii dfi' moiler hans 0Je

1) vestl gsl et rile Ilu^. Hole F;>
eadcn (t:l Gadeii) var O'/j Al.. deri
indbefattcl Indkorscl. Dybden ul til

Yejen mod Nord var 41 .M.

I'iskeliamlior Mciirikscns inors>m-

1)el ejedes fra 1707 af cn Vrcver

lillc Ilus pna Trekanteii. hvor
(Irejer af, Dirt-ktor Kroghs lille

Sorcn Ha.smnssen Qvlst, hvis Enke,
Karen Danielsdallcr. i 1712 solgle
del til Sonnen Rasmus Sorensen

"aveslump, Bryggericls Facade ra id
Dilk'gade. Nederstncdcs idndiiigs^arkshnsc, og sidst. men ikkc
'Jdndst, den l-'jemloni, hvoroai her

iikal forhrlh's, den dejiige. gamle

'^>indingsva'rkshygniiig paa iljoriiet

oin lii Vcstbanen. som iiu ejes nf

•^'■'enaa Folkcljdendc.
Del (■[• cn af Myens leldste Gaarde,
'del den cr opfort omkring 176S af

davaTende Mirkedoimner og Hyskri-

Qvlst, der var Skoniager, men alligevel beiuvvnles „R'asmus Vsevcr". dog

at Sadgeriiiden hcboldt Holig dcrl for
I.ivsUd. Rasmus A^rcver bar sikke t
helmkU .Ilusct. iudlil det solgtes lil
Rirkcdomirei" Bay. men lie'paa fli>

dcs ingcn liiig'a^ste Papirer, saaAa' stailel kan ikke angives bestemt. Del
bar varct cfler 1761 og foe 17('S

2) Dernivst laa en Gaard. som ti'-

Ner I'c'der Hay. Del er tilHge en af
"yM'iinger. hvls P>e])oere genneni

borte en Rasmus Nielsen Mollcr.
Gaardcn bavdc Bygning baade lil

Died t;l yt pnege Hyens L'v og hnrt

Groft". Ras. Moller solgte dsn i 1761
til "Birkcdommeren for 204 Rdl 1-or
clcnne Sum kiinde man j de Tider

' ide.rne i ikke ringe Grad bar v;erct

'd dens kendtc Ansiglcr.

Dei er

^ eniie Gaard. hvis ITistorie her
died skal forltcllcs.

i

Diiikring 17(-8. da den byggodes,
'J'ldtes i Grenaa iall lam 157 Byg'""Uer. hvorar de 87 var Gaarde og

fasten lluse lyjendoinmenc bar al'-

1^'"* g'''nicnigaacnde baft udstraktc
'■ "lulo. der 1 Ilovedsagcn Ian ben
Haver,

tildels

ogsan

som

"'''""^li^pladser.

'^^'dedcs liar dct imidlertid ikkc
I ilrteldel bcr. idet dciineGaavd

''^*^d dens Ha\e I'gger paa ikkc niin-

4 sammcnkobte Griinde. Di»

I.illcgade og „Norden til den gamle

kobc en ganske belydelig Ejendom.

;i) Ost for Gaardcn og sainmcr.-

bvaget mod demie laa ct 6 Eags Bus.
Dot bar rimcligvis v;cret R^esten af
cn i Skatlclisten for 175/ nTvnl
<:orcn Giiiderups Gaard", som et
Par Aar senere var bleven solgl lil
Tens Pcdersen Hoy. der var Kobmand her i Byeii og ejede en storro
Gaard pan Storegnde (nnv. Nr. 36).
som senere kobte og opbyggedc
p.inc Eunds Gaard" paa Lillcgade.
som udlcjccle det lUle Stykke Ilus

angive deres (laarde ved al inevne,
kvein (K. v;ji- \abuor til, saaledes
^oin del var S.ed og Sink i;g nod\ t'ndigt Ira dr addsle Tider.

' «'!) have ko!)l de o\Tigc smaa Iliise,

■adhrndl del licic og ladet' oiiFin'e
'k'li Miud;ke Idru'tigsva rksgaard. hvls
l orlius og S'diLygniiiger endiui staar.

Den liar slaart I'.erd.g sciic t tTGd.
• a-Mile Aar iiddedcr ncinlig Bay I'li

I anii ol)|;ga[ on HI l-'(irpagti ran iiaa
"ess, I. Si01 c.i. paa GO) I!d'.
DanI , . . i m „ ibocnda og af
o|ii)ygdt' (iaai'd inc.I dcrt l lio-

|''iHle i .adegai rd. hel ggende pan den

•idea (iadi's noriire Side og under
I'raiid

Xo. g7, 8S og 89 laxcrit

'Jg as^nrerll for IT):)!) lldl., >ainl tven-

Den gamie

Vinterdragt.

^aniiiorende ilaiiger, den ene v:e(laardt ii.

cr Ljenclommen solgl m"iiav eflc.'

'iyger, sjia ud I'or at Far AarlixiU'lrc-

m4) Ostl.gs
men tingtest
(tiWeisSkade
hvorfindes
„u il Ue

lor del blev samlet og ombygget. vil

Tvivl"
'

i

Fac icle r'l r 1

alia liar"■ wTret ""ge.n
strm

°° "'^^'de IB Al

Merkcdsgade) pa„ 70 M D
T
lilhorl den ferna-vnte Rasmus
sen Qv.st, var af dennc solgl 117,
e icl Pcdersen Toil og af l,ans Fni
^farcn Jensdaltcr Fug], j 1759

■ta-geii Laursci. Balsclio for en K<!

sum ai ,6 Rdl, 2 Mk. ngsaa^:?,';
'-icnn7p„r
S-:

» de, hvorpaa „u „(;r. F-olketidende"

Bnd-

(■'t!!' tilbage, og hvciu dcr cjecla del,
VI Uenke os iiensul til

'|ael|eiii Inuo'den og.lcns Fao-eyles ..."
'""■*''■11 var paa .17 l-ag.

^ Den Mand. soiii allsaa nn flyltede
^'Ul i d^.,j nyopiorle, snuikke Gaiird,

Aaret 1764.

dcr inlet om ved

imdlcm Hans

(ig ( laarden. og don niidcnoster,

lier. Fra bans Dodsbo r StcrvhnP \

1lee IU,s'7
IIiis. Delrniviies udtrykkelig. ,,1el

*

^'e-cvntc Aar d. 9. Jaiiuar fik Birbedommer og Byskriver I'edcr bay

•^oin iUL'\nt Skode ai I'a^iiiiis iMid'er

P^a j.min tilliorende og iboaude

Baaid (allsaa den slor.-.tc og iniilloi*ste af Bjci.donimeiie), (Inuid, Hange-

Peder Bay,

Ian var iodt i drum Pra'slcgaard

^^^.!"re l lerrcd^ d. 10. Dcchr, 1710iians hu'ste Uddannelsc og tidlipv Llv ved jeg inlet ud over, at
alleredt. on Uei Aar for havde
D.,rkedonimer til Ilosenliolni

-Ued og Lilliggende Jideii laendoin,

Vosuc.sgaards Birker. et Fnibe-

noiden Laden til den gamie (irol't, alt

pliggende 1 nordre Side af den saakaideda lidcn (bide, lucsl vm.steii og
pvggel (i i-ag
^VL\boe lilliorende, og ntesteii -Inrp'
Hnus yboemagcr
og Haiigesta'd,
•^'inU Larsens
ia.(i
Hasnuis Sorcnsen Qvisles Ilinis ogeyenom, all cHej-

Skioders I'or-

oie else, son, iiermcd fdlger. .-"
maa erindre, atdet var i Bvand-

|!P"''";f:ens allerforsEe Dagc, og de
"-s c Folk vodi)lev kcnge eiidiin at

ban l)ehokU ogsaa her i
bU'ven

Ve 1 Drienaac
j-Kongl.
Maysts, Skriver
IlyeSkii-i
og Herrits
Herri;".

Pl'
Iiav l

'and *(■ '

allcrfleste at" Byens Bor-

ban foruden sit Hmlmde
I.andhrug.

lian

niindste
Ifi Tdr. Siede— som de ovrige —

P'lg til F;edrifl i Kreret.

soin Bay -erhvervede

Hroi

Kjrker mod lilliggende .torder samt

Ilaidkorn-. Konge- og Qvicg-Ticnie,

Lnbesuiniiieii var LiUU lldl.
Lor! i-iler nuia s la IJirkedoinine-

m

Veggerslev i afg. Madame Auberls
Doilsbo kohl Veggerslev og N'ilier.o

^ Kjendomme i

havde han ved Auction 1

all

saaUdes

del

eflcr

sum

s n

hun

!"adcr.

havde

Frovsl

Vegger.siev. I\oI)c.siiminen

arvet

R'ise

i

for leg'c

Idrker 0! lie'e Ilerl glicdea vir 1210
lUll..

en

Snin,

so:n

llirkedomm.'ren

(log sel\fo*gi'lig maalle laane
Fan! 1 Kirkei- og llclligooder.

m- d

I'av \ar g ft 2 C.aiige. Hans forslc
Iliislrn var .\ne llarslcF. Som Ind-

skril'lon ] aa Bay.s drnvpladc mcddeler. liavde de Fl Snnncr og 3 Dotre,

men Smmernc dodc i on ung .\ldcr,

og knn dc 3 Dolre ovcrlcve.lc Forleklrenc.

I Gravskr ficn

siges

det

smagfuidl 1 hin "fids blomstrcndc
SHI. at bun var et .,fnigtbart Viin'rr;e ved bans IIuus, en yndig AIoder til . . . o. s. v."

Hans aiideii iliisirii var AnelloBt.
fodi 12.-12 17ti) i ^rollemp paa

.Mors. pe holdl llryUup i 1761, og
<let var allsaa hondc, hied hvemhan

drog ind i den nyoprortc Gaard.
I'onidon Ilornene af forstc /Egtcskab havde de i lliiset hos s'g Svo-

gercn Willads Hoist, en ugift. lidt
svageFg Fcrson. som li;alp Firkedommcren i bans Embedsforrelnin-

gcr ved al skrivc. hvad der forefalclt. saa vidt bans Ilelbred tillod,
livilkct frcingaar af en t ng^cesl Kontrakt limcllem dcm i Anledning af
en Arvcsag.

Iliistinien dodc 14.—10 1//9- Bc-

gravelsen maa iilg- Kirkebogen have
si-net her. men Kisten blev nedsat
i Villcr.so Kirke, af hvilken hendes
Maud — som for ntevnt
varEjer.

Af dc 3 Dotre blev den ene gift
mod Consnmf ons-ControlIor Nye„anrd i Grcnan, som kort for var
blcvcn Enkemaiid. Den anden blev
nift mcd Provst og Sognepreest Sorcn Kkrstnip i 0 og V. Ailing Den
trc-die, Jfr Cathrine Elisabet, var
ugift-

BirkcxToinmer "Buy dode 1.—10.
1787, men alli3rede i I7t0 havdi' lum
IVasagf sig sil EinbcKle.

Ligt'soin Huslriiciis Lig nedsatt?s
ogsaa bans i Villery© Kirke.

l.ail (|eU<' da dit Siiid intage
Al iesii .\aa<b' Dig maa smage

l-'arvel llr, Doainier Du mi staar

Toldkontrollor i .Assens og kom her-

l'<)r iloisl Bel all Verdeiis Dommer

i;i just i 1792. Han var gift mod

Saa naar Dii L vet misUT beer

Vorl OJc sjiuer. al l)n faar

Fksabel Krog og havde i .Hglcskal)

Del sande L v l)u ny lei' der.'

Don m kle Doin

Deres

Kistcpladcr findos endnu den Dag i
Dag ophangte veil Indgangs loren tl
Kirkcn, og da dcres hele liojsteralc

Hirkcdoininerens Gra\skrifi lydcr.
,,Geii. 17, V. 1).

og salvelsesluldc Sprog er el belt

Faa og ondo bar mil Livs Dage

Idle Slykke Kulluiiiistorie fru bin
Tid, hidsrcttcs de Iier i ordret Af-

va-ret, saalcdes kom 130 rorbigangiie

skrift.

Inlcl og i Ligning med Lvigbeden
kommcr det hengsle Liv ncppe i BeIraglning som Oiclilikke og virkclig

Fru Bays Gravskrift lyder:
„I..ad OS Gild saa kiende at ticlle
lore Dago, al vi bekonmic. Viisdom

,,d, V. s. 1. Moseb.

C. S.)

Aar.s Liv en .lacob for saa korl som

Ve" Du som kom ncr

mod

liende

6

Born.

Toldinspcktor

Mod vel udrelted Brovc-Sag.
Som k endcs Bo.- ved Magi at s a ide.

Gade dode i en ret ung .Uder i 1807,

I'ak lesuni Djn. Lev saa i Dag
(^)g evig vel i .1-a-ens Lande."

pliulseligt o:n Morgencn il. 12. Oct.".

I Kirkcbogcn tlfojev „''ode ra :g t
ilaii dotle dog ikke i Gaarden her.
.Mlerwle

Ha\ s Arv nger beho'.dl Gaarden 1
^

O

nogle Aar idler Svigc.-faderens Dod.
l-orsl i 17.12 jolgle de de.i til To'din-speldor Gade I Kobcl var desude.i

kobt

flerc Aar for havde ban

en Ejcndom

paa Storegade

iivor nu Kobmaml Bagcrs Gaard^ og

var flyltcl derom. Hans Enke OverleviHle ham en Del Aarj bun kobte

Tilvierelse,

i'Hlberallel el lille Bus paa 7 I-'ag,

og bcliocde eii Gaard paa Torvel

i Hicrtot. Vend o n Herrc, bvorlcenge
skal del vare og lad dot angre Dig

Bcsiiul delle Dodclige, soni bcr
skner el tilsyneladciidc Uenge besl e-

C.ivslg ver Andersens Fjendom bg-

og Dine Tienere. Psal. 90, 12 13

lel Slov af den i rdodeligheds llaab

'^oin l.ia p la Iljorael. hvor nu „De
gainles II em ' ligger. og so n a'tsr.a
Bay uKi.i have kobt i l-'orvejen —

Saadan Bon erindrc vort llie le vel
dennc Kjstc, der bevarcr den afsiaIcdc jordiske Deel af depi i Live Vel-

Hrnsovcde

del ses jkkc livoriiaar.

ccdle og H0:fornemmc Malronc
A n e Ho 1 s t

En srer elslcet vacrdig TEgte-Fiulle
af den VeLxdle og Velvise

Herr Peder Bay

Birkedomnier U1 lioscnbobn og
Vosnesgaards Birker, Hyc-Skrive?
Grcnaae, Ilerreds Skrlver i

Hendcs Indgang i deltc u lo 1 iv

Me.up pan Mors den ,2. Decen>
Hendes Udgang af detle 11 et bedre

Uv v«l den natnrlige Dad ^ it
='.irsegedes af den Ijedrnvelige g a
screndc Blodgang skeede i Lenaa;
la Aar. sin eneste Broder en trn-

fasl .yster og fuldende sin Leve Tid
dor 0 Dage.
^

Vela die og Velvise nil Salige
B cd c r B a y

Fongl. ilaj.sts Birke-Donimer ti! Ib3-

■senliohn og Vosnesgaards 1 jrke
Bye-Ski-iVer i Grenaae og IlirreisSkrivcr i Norrc llcrred,
sum bcgyudte sil Liv L 0nim Ib'-ei Bjcrge Ihrrcd den 10. Dc-

teinber 17.0, jn'ovcde Dager.e; Vce
^^1 skuciie ioraiulciSlgc Ivaai'i £cr
1 s ne 2de elirisl-; ri g . .Hgte kal c ,
del forste nn.;! den Vekedle Dytld^■ede. torkengst HI l.imen liicin'-adede salige Ahulanie Ane ilar ef, s )in
var Iiam et iiMgibai I Viin-'i'r.e v d

hans Ihiijs, en yrdig Jrodtr lil .'O

• oniier og g DoUrc, af hvilkc de sllg

eet for MDl) Hdl. mod sine 57 Fag

BygriingiT. nicn Kobcsumme.i anl'o' es I I 3110 Bdl ( ) Om den er for
Bivl anforl i Ski del for at spare en

Del af Slempcl.ifgjftea, skal jeg ikkc
kiinne afgore Men da Kobereiis Is'e
Br.ordelslaan er paa 300 Bdl og ban
''>r al faa eii 2dcn Brioritct pai 2)9

Bill. (Icsudcn yderl gcre man pant■'^nlte s't Indbo, saa kiiiide det j'

•'iln rki lydo paa. at I jendommcn vlrbar viercf solgt for 30) Bdl.

•Maaske er del ogsaa for oni mnligt

'd faa en hojcre Pris, at Arvingerne
^i'nlede adsk 11 gc Aar nied at

lever og ares ved al bcsorge deres"

Hadge. Del kuiide her nievnes, at de
Birkedommeren i 1764 for 1210

'•ard, Sardelcs bar den Dychedle
■Inmlr. I„ge,. Sophie udjmerket sg

Kirkei- med Tiendercl o. s v. af Ar^■'"igorne i 1785 solgtes til Bas So-

cn llcrkonist vierdige Doltre, allen:^
ge bader en SlaiKls-mcssig lorde-

'^I'tle Godc og (lud Veibehagrl ge at

\c ci (gge 1 ora-idiene 1 Tim.5,1.—
Det aiuic.1 nied Dydadle og Dyds.rcde Madame Ane Uolsl, der lige-

c (s foiiicn er intagcn til den sa-

Irdctifr'"''
dette,
y dilie Ln-e,- ei del relte

•'ge Fvighcd.

OS del bcstandig er i Venf

dc-ii 1. October 1787. — 71 Aar 9

A J, andel Liv ei- os l,eslemi

Men nil komnier v, til del mrerke-

lige. Gaarden var skid g b;andfor.sik-

•■niendt ved en sallgDod i Grenaae

Maaneder 8 Dage.

Bdl . Uohtc Vcggerslcv og Viilers0
'"^'isen

Gissel

for 266:) Bdl.

Var

Gaarden gaaet nedad i Pris,

saa

lavdc til Gengield altsaa Kirkerne

forrenlct sig godt.

Den nye Kober aT Gaarden var

Licutnant, Told- og Consumtionsinspccteiir
Caesar Laesar Gade.

Ban var fodl 1750, liavde vwrel

under

Ka daiBclivrernc

^hvor

mi

ger).

Gaarden bcr pa.a L'llegade. livorom Tnlcn cr, solgtc Gade a'tsaa i

1798 HI Landiuspekl0r Krey. Kobesiimmeii var nu 700 BdL, og nogle

Sklcbvgninger maa vccrc iledbnidt,

saasonrder kiin ailfores 42 Fag IIus
Landinspektor Knud Krey.

Fodl 1757, havde boet her i Grenaa

adskillige Aar for. Del forekommer

mig, at jeg bar set 1 et Skodc, at

ban oprindclig havde ejet en af Onie.meiis Caarde, jeg bar g'.emt hvilken men i liN ert Fald ncevne.s ban
adsldlligee Aar for 3om Landm ,pektor bl a. ved de store I dstykninger
af Thostrupgaards Jorder. Ilan var

kaplain og blev under Krlgeiie i
\arluiiidredels Begyndelse Compagm
Ciicl' for cu Bataillon af det Iste

ivdskc TiiiKlovirrnsre/ment. El af

■and nspcld0r Kreys Vafrker ci det
lircnaa-Bykort fra 17S9 som hamger

onpc paa Borgmeslerkonloret, o„
som Ban ..forfattedet' i Forenmg med
Landinspektor F. N. Berg-

Knud Krey var gft med den 11
Aar teldre Ane Margrethe, fodt Ler-

Hie som dog overlevede ham i 8

Aar' Krey selv dode 4. Jum 1820.
OT sami:dig solgtes Gaarden til By

Og Herredsfoged Aagaard.

8

le Arvlager til L orrctningcn paa Tor-

nicd l'orgme.stercn'7 „IIvad vil I da

vet.

deles l)elydcli|:> Indllydolsc i Bycn.
Der var Intct cgentligt Byraad, niin
1 ..cl.geredc Borgcre", som iiok
valgles af Borgerskahcl. men hvls

^alg -skuide appro!)ercs af I5vrog<lcn.
f>.g livis Antal for Bcslen i 1819 b'ev

iH'dsat 111 2. Del var altsaa kim en
ganske svag l-'orlober for dc scmiv

^ cd ganske sa-rl go Lcjiigiicdcr. f.
b-'<s, ve;l I'orandringeii i 180 5 ang-nieiulc Gra'suiiigsrcttighe.Ion i l-"a I-

leslavrel cllcr i ls;o vcd MarkjoriH'nies I dskiltiling, sammonkalllc.s

f og licic Borgerskabet ]iaa Baa'lbi:-

Jacob Aagaard,
f- '7n 1777 — d. 17,. 1852^

lil sainnien mcd ,.dc cligorcclc"
at udlalc sig om Sagerne.

som er den af samtligc Grenaa Byfogder, som har siddet i Embcde
licngst, nemlig i samfuldc 50 Ur

og som vistnok lillige bar v.cret d^J

mcsl ijopul^re at dem alle. var ft

1^- J^eptcmber 1777.

Han blev ex. jui-. mod Kaiaktcr

Aagaanl sk ldros som en iidmar-

^•aa riil-;te .\ag:iard med Drengene,

II

gene ticni litcni for liain og fik til
briiguld l\as;iet ePer I.ommer f\lut
'110(1 .l-.!)](..r cPcr Purer fra den stoic

ilielier. der jn ngsaa var en Vicldig
'■-grr, liar vmrel Aagaard.s Ga'st her.

IH'fogCi] Aeg iard 'var ug ft. I ad^villige Aar var liaiis Hiishc-tyrer"i^b> Fru Anne Kloitrnp Bntge E ike

liojerc Instanscr.

fio'iu

cneste af Byein

den v '
Torvot
n '
louet, Basnius

'^braand
Maiier,
som for pan
R

™ -''d
cllor fiU„gfast
Kot iem
lto
.on som
P„s,nm.te,.
boholdt

lie ^tiling td

hvorpaa ha,is

af mcd

/on "^1 1
I'nht f
\\'rer'

Ankt f nen paa Be;>
liavdc ban
fine Ge-

Del t'-,.!?'" at d er dciigang ikkepan.

Del

Grenaa vn,.

to Lmhcdor adskiltcs I, Jan
indtil1SS7
do
Off Kobmanil s ScliniidI , I !

lil Pcslm„..i . .

•Mollor ot I'' 1
Vonnci-

SoMcr' I, °

ulii.ovnlcs

n'
Eei'sonlige

™

y.ig to

^toiler, Uel 11"
var den
7 'senci-o saa kond-

^"^ogang ikkc

•

^le havde Lyst.

<'ons7yst^'iTf
naar dl r. i
(le' nmr

;I:„ "'f

i

sig efter,

'kgoUe en Hare ude paa

Marker, da at gaa

Del .fju- nil'^^Saard derom.
(le ffn-y- i; 1
rancor. Saa bankede
vil
^
I'tontordoren. „nvad
spurgtc
Fuldmaigligen.
„TaIe

I-Iii af H\eiis .jMaladoiar", cn l arvcr

Jabiisea.

liavdc

i

Hiddglud

\g Aarnvkke. ]a I go til Aaganrds
""<1 cn !\rdin. Tnind."

de. der gjordo NTovl over Tojel. De
modle.s i RcRen, og Aagaard .'■•agde
til l-arvcren: ,.!.)n liar jo stukket

Men for Bcslcn var .Vagaard cn

den Mand eii Liissing^'. Ja, del var

rigligl nok. .,nct bliver saa cn Bode
jiaa a lidl."

1-arvercn Irak Pungen op, lagde

Pengenc paa Bordet,

bingo Roj^-cr til Ilnvedstaden,

on

^ " Fornojel.ses Skyld,

I

men sagde

saaf .jSaa skal iiaii S. . . . skal

kiiu'kke mig ha' en til", og dermed
- slak ium Mandeii eacliui en paa Oret.

h'a hcivnodo.
b'ravmrelseFuldmTgtig
var j mange
Aar 'f...la, mi ko-stcr det 10 Bdl.k sagde
Jens .len-Jj
^^'1 Ilarhoo konstitiiercf som By- illvfogiden. Og^aa deltc Beiob lagde

Aagaard var cn ivr.g J;eger. dc;>

Sir;r

borl cn Ilislorie.

I'll dod 1821. og siden eftcr i tii

^^etfiird ghedcn saa

7 r™
,' Entledigeisc
°g ®f'eri Mifo
Byfogei
E. Bchrs
7
Kmbcdsj eriode
-vntes Aagaard t l bans Eflorft j -O fik enotlaarigc
Dom mulcrkeiidl val

jeg

slukkel en Lussiiig iid Ul ca Iviin-

I'aar del kom til Dom, saa forstod

^lar ladct mig fortmllc,

Rigtiglud

som

Saa Byfogedcn forelog mange

. i' ^

hvis

man (ages mod el vist Forbehold.
Um den joviale Tone, som herskcde i Rctlcii paa Aagaards Tld,
bar jcg ligclcdcs fru anclen Side

oil saa kendt Personllglicd som

Kohmanil Hans Broge.

Bei\ tiling,

ikke kan konstaterc, og som altsaa

bra andeii KUde iinr jcg erfaret.

o. en j;evn, snnd Sans og el go;it
Buinor havdc en iidmmrkcl Evnc tl

•11 forl.gu dc stridende Parter. Og

lig

Have.

Ji<"pra>ge[ sclskaliclig Xntiir mod
A St til i.ivcl. O'g Grenaa var
^tjigang on sanro Ijlie og snare sli'Ie

Donimer, som mcd en overlcgen

popuUirc Byfogcd. Man iiidsendte
derfor en Be.svmring l.l hojcre Stcdcr del inaa vcl saa formodeutlig
liave vmret tl Kongeir, og.\agaai\l
fik Aiiinodning oni mindre hyppigt
at soge Orlov. Delte cr cn muiidt-

^g ftk ban llnrenie. saa bar Dren

Horgeri'epra\sentanlcr og do iiidmi
scnerc llyraad.

vildc man nok su lidt mere til den

bam?' ,,,),). der siddcr to llarer mle
paa Sehonbyes ^fark

Bylogden luivde deiigang en s.er-

^'• 'I'^re tilligc som Tlcrrcds

<'g Dommer. '

Icii ' 1813
" "^Abkelige
me'og 20. daPengekri.'e
baadi^ Srbcel
var
Katiialm
gik af
Fallit,
h,; , ^b)ged Aagan\l
optnget
Ar-

y..\ ^

Hnrboe var fnt konst.
iidi

'^bngod. som Aagaar.l ultrykle

" ■ ■ 1 mit Forfald ved .Vrbcjde

K,
vom

""iinission."bg,/' panlagte Scheelskc
fo^'brnlle.

'^'^I'noVn '

vroro]
somt

[0. og saa lager Polilikassen de aii-

dre T) Rdl."

bicn T.and var mis-

Angaards lange Fraii'igtet Harboe ntvivl-

bieorkeY^' ^rdeii

IVfand mod iid-

i sine Sager, saa

.

Del var Maiiden godt fornojet
,„„l. nuMi listedc sig hen til B.vfo-

Ordn'ngcn af Slnmhiisol

Ian<r-'?. Affaerer. et Hverv. som i
Saa]" , , bagde Beslag paa IiansTid,
Fijjj

'l-iirveren paa Bordet. Saa sagde
\a<'aard t l Manden: „Nu kan du
heboide (le 5 Rdl. for Svie ogSmer-

„..<hn og l.viskede til ham: ,Ja.

A vild' no gnat ha hat et Par a.inrr
Stoklicr to den Pris".

Da Va"aard i Foraarel 1852 lej-

rede sd 50 Aars Jubilaniin. afhold,os der en slorre Borgcrfest paa
Raadbnset. Borgerskabet Iiragtoh-ira
ct 1-akkclIog, og saavel i Talcr som
prisede man den gode Boraer deii dygtige og bchagelige Fm1

ter, Vejen, faaet en Afsknft af den

10

Sang, som blev suiig/l til .Vagaards

11

Pris ved Haadhnslestcii. Del or jusl

Ved Feslcn iiiev det aftalt, at man
vilde suinmen.skyde en Sum. som

ikke hoj Poesl, men viclner om i^or-

skulde iidgoro et Legal, der sknlde

gernes \arnic
gajstcn.

i)iere aagaanls Xavn og vmre va-

F0lelser

Tor .Ere;-

„I Ilalvtreds nclstyvc Aar
Er du Stadcns Dommer.

Det er i din snlvgraa Yaar (:)
• Porgerskabc'l kommcr

Sammon for at h ls» dig
Og d g at lyknnske.

(iid clii levc lykkel g,
Delto er void 0nske.

Slivgt op tod. ng Slccgl forgik.
Aagaaial blev den samme

Milde I-oged. og din Sklk

Blev OS ill en Vane,

Som maaskc vi savnc vllj
N'aar dn ej er mere.

Bid del varer hcnge til

rigl Minde om ham. og som hvert
Aar skulde iiddeles lil en irjengen !e
Horger e'.ler Borgcrs EnUe i Bronaa,
Der indsamiedes 400 Hdi., en efter

den Tids l-'orlinld meget betyde'.ig
Sum.

Aagaard. der i Bcgyndclsen af sin
Hmbcd.si;d var b'.evcn Kancel'iraa 1,
udiv.eviites 1 1819 id .Instils aad.

baa Maaiiide)* eficr .liib Imet d d.'

den gamle Byfoged;

del var d.

In- -f> ]8.'>2. Som for n i'viil var ban
ug fl, ogi <.{[ 'i cstainenle havde ban

.Mark.slr;ede

lljeni")

kobt

ilj.irneejendom.r.en

(nil

De

gamles

Den medfulgle ved de se-

men luivde nu i en lorholdsvis ung

.Mder trnkket sig t.lbage fra Land-

nere Salg af C.aarilen. Del lille. gain-

ilvet, forpuglet sin Baard ud og le

le 11 us or enlcn ncdbr.eiidl cller
nedbinult. snarest det forste, Ihi i

vede saa i en haiv Snes Aar her i
Breiiaa som Partikiilier.

en ..0de

Soiii alle Baardeiie i Byen havde

Idads . Aagaaial. som a.tsan havde

'■SIU

kaldos

Binimlen

for

demie nogle Koers Relt.glied i F:el-

^a rot 1 ntorosscret i at fan <lel gamle

icskieret. men

Anlag \osl for Ryen pl.mtct. bar

ByhN'rdeH. og til Gaarden horte der

" ■ jipe bellcr forsomt sin cgon s o;e

nil ikke hengere nmvnevmrdigl Laiul-

Koerne voglcdes af

lieii skulde nd lil Bal eller anden

111 Anvcndeisc lil IstaiuHrettelse

af

•'■•om man s r, en beiamksoni Bor-

Na'vnes kan det og.saa, at .\agaard

dep. Ian omgivel af en inivgtig Have
'■"'d en UlndcilU' tii alic de 8 Snler,
Alle. iif hv Iken dc:" endnii er en

'^esl I lhago III] mod Markci ga'e.
Den live I'i-cr var altsai

var on af dr vn-k.somme for al f'a

an'agl omkrlng 1S12.
I el af lians Tor.sIe Kmlicdsaarbl v

<lct liesleml. at et nyt Raadluis skul

Saadan .som du er kuii fane

der Ian osll gorc paa Torvet i Flug'

j"' Mork Monsted dode midt iind.-r

Krgcn i. Aug.
dn Grcm.a
h:,v<lo Iii'dkvartering af Ty^ke.-e, og
(hi Avisen kun udgik som et dag-

med O.stergado. og .i^om sencrc HI 'V

i;lt

Anrstallol 1805. nicn s ia vidt j \g kan

li'l om hans Dod.

skonne. n* dot foi'st blevet fu'dfort

Hans Arvinger overtog Gaa.dm og
,K-ho (lt dc-.i i en halv Sne.s Aar, men

et eller to Aar senerc; men det er

.jo altsaa bnado planlagt opf0d "5
*T?et i Brug under Aagaard-

snimc don i 1873 til L.oogo Otto

. i.lrli.in. on Sviger.son af g m"e

K,„e,|,,.nnd Liitken. Se^cloan vao

Alt i all er det derfor intet Un

din Lov vi synge;

snlen. og bvorefier vedf0j:de Bi'ledr

l „n F or ct .\ar.s Tid. I Dccbr, 18 3

l^bderi.af Jnoob Aagair.l til Ophrng-

allMiidodo Iian (d.ardcn O

niiig paa Raadhu.set, el Ma^eri, J:oni
den Dag i Dag jja,.
piads i Refser rcproduceret.

Byfoged Aagaards Arvinger, hvor-

'd altsaa Kommune var Hovedarvingen, st.Ilcde kort efter Aagaards D0d

Arks Flyveblad. Ud ov.r

Dodsaiinon.ei IndchoUies de.-for iii-

■ledhrndl. Del Iimrer som liekendt

der. at Borgerskabet lod iulf0rc et

Sp.eiid 111 Kareten.
Monsted var g ft med Boletle Clirisliane Dahl (f. 28. Febr. 1807, en
Datlei" at Ajiotekcr A. C. Dalit ^den

i Bveiis Sc'skabelighed.

de opfores i SIcdci for det gnnilc,

Hurra' gam'e Aagaard da,
Vi for dig udbringe:
Med et g'ad Falderalala,

Selskabeliglied. hentedes 1 Hest fra
Idevejie, saaledes at der blev el

a-UIre). I'amilien var a'tsaa nier be.shegtit baadc mod C. V. Dahls og
med .larob Mollcrs og deltog livligt

nuvarende ..gam'e An'reg'. som pr

Thi (!) den svagc Nai-ste.

Jacob Aagaard level

| ay

ve<I

■'"'iide Markstra.'de. saalede-. a'. Ba ir

Jeg gjorde, gjor.Ie jeg
lil mine Borgrcs Bedsie,
.l''g domte retlel g

Gennem Luften: vorcs Ven,

nier

der

var eu Son fra Lyngsbiekgaard.
P. Mork Monsted ejede 1-kevejle,

'iye Del af Ihnen nd mod nnva-

I d'n hoje Aid r.

Hurra for d'g svccve

lor omtait luudc B,rkedom-

111 lien seiicre saa kendte -Alar-

mne skiild.' ointrent H.dv.iden (go.H

<lel forsle An'a'g pl int'l. Del er del

Hit dig vmre, og igeii

Som

kel

■lO.lil ltd!) [jlfnlile Breiiaa Kobstad

gvr lil (let s'dsle.

At .Magen dert I kommer.

garinel'abrikanl Otto Monsted,

hrng. Hog luivde iMonsted I Hest
og en iukkcl Vogn, og naar Fami-

Som du Ined lykkelig
I den Brain og Sqvalder,
B< v.dsllr'de i s'ger dig

Og der v l lieng ia flere Aar'

vejie.

beslenU. at af bans el'lcivadte i or-

Byens Bad'.r.

Som Du. ha- vcret Donmer;

gaard paa Mols. Han var altsaa On-

Bi iind. og jeg man derfor anlagi'. at
d' l er bam, som hai' an agt den o>t-

At dn b'antll os man v.ere (!)

I helc Daiiin irks Bjge.
Vi kuiino ikke nevnc To,
Hvoroni man det kan sige:
Paa eel Sled, sia mange Aar

Gaarden 111 Auction. Den solgtes i
18.')8 III I'ropriet ir iMonsleJ pan Fie-

P. Mork Monsted,
f.

171)7 — (I.

^ |,S64.

Han var lodi ,|. Scjilenibcr 17 b og
en al ircl roder til cand. pbn in.

lets Secbcr Monslcd. som var gill
dd'U eii Soster t.l Jacob Moller paa
oi'vct, og som nil ejede Uyngsliajk-

l,v«oor V. Krogli, som Ijebocdo d.m
i noklo o\ar. men allercde so'gte don
i 1877 da lian icobte Bryggeriet, Da

Kroghs Saga her i Byen jo sa.a ube,i„gd er Knytlol til Brygger.el v,

(let vmre iiaturligt. at en Omtale af
henlagges til dette. Kun m.aa

det na-vnes. at her i den gamle
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udinarket rorliold lil Hcrredets og
Bycns Bcfolknjng.
Da Krai)be hen imod Slutningeu
af sill forste aktive poUtiske Periode

i

1889

forlod

Grenaa.

solgle

han

Ejendonnncn og tilhoreade store
Have til Bealskolebestyrer I. Pertelsen. soai nogle .\ar for havde over-

laget den pr.vate Realskole i Grenaa
for egeii Hegniiig og ledede den med
slor Dyglgbed og udpra?get I'oiTeluingslalenl. ^aaledes at de gamle

•• • •i'•"4"Sir nSl

d.okaler i Me.gensgadc blev forsmna.

og der .sknUIe udvides.

I Havens

oslre Del opforle Bertelseu straks cn
slor. sinnk. ny Skolc. hvis Bygning

mi i Hovcdsagen er ,.Dc gamles
Hjem". I dcnne drev han Realskole
1 en Sne.s Aar, indlil han flyltede

Den gamle Borgm.stergaard for Gaden lil Ve^th
>estbancn blev fort igenncni

(■-aanl iedtes Iians ;r!ldsta Son, vort
bcionitestc ]3ys!,arn, XobelprlsW
n-ii ] rofessor Align t Kroga ff n
Novbr. 187-1)

^

_ l^-.vggcT V, Krogh s ilgte, so.n allciwle n:aviit. Gaardcn i IS77. Kobe-

paa bejo og dcrpaa i 187G llerrcds-

iogcd og Borgmester i Gieiina. Ilrr
forblcv Kraldm Ijl i883. <Ia liaii mlan\ii[c'.s 11 q[ 1 gi-j^.o^iQ ibnlndi' i

'

var C. Krabin., soni Aaret for

blfvoii udiia.'vnt til By- , g iicrI'cdsloged og JlnrgincslLT i Grenaa
(■fler Xyborg.s Afgang. Gaardcn blev
saalcdcs mi igen cn Overgang lo-. nicslcrbolig.

bvorira luin saa eiidelig bicv

'lighedssans. llmi var imgel ordgiiap on ikke sierl ig I'oriiaiidlings-

guard,n 11 ma

(I'.f.
J-'^c indlil 'forbans
cn l-'ami'ics
halv Sne.-;TesklAar
v-'?
ibsombod. i.-,a vcd
18G1 silltil po!ili^ke
81 var
"
-ledlcin af Folkct'ngct og ct

1 nV

1 lunl r
i

on ,

laai) paa l-alsler som Son aT God-

ndcn

^ vcn cand. jur. i 1589 var ban en

1,T I P,

dan

som saa-

s::t

Krabbe skildres alinin lelig M'm
'91 solvslieiulig og slejl Xatnr nicd

Kralibo var cn Tid bie.- al ifoved-

ei'li-a sagtc ban sin Al'skci i 19(9.

i Damnarks pol tiske Ilisiorie.
'■d jcg Iier ku!i ] gaiiske korle Tr.rk
skal opr:d.sc bans I.cvncdslob paa

Wev fodl 20. Juli 18kJ pan Ilolger.-

Krabbe leglede j 18G1 Dorothea
D"rseii ; hnn dotle lOIS.

^'"r ydre Sikkcrbed ng Bo rnrcnet
'Ped Myndigbcd og helvdelig Bctl'mr-

Lysgaard

men kendl over dct ganskc

Christopher Krabbe

fra Byen.

Ilcrred.

i

Krabbc cr jo en saa kenrU Sl-ik-

f'fundlag af de (rykte B ogi-afier.

Christopher Krabbe,
f -"I- ISXJ — d. -% mix

ban i

dcl fn \

Mellemmer. ji

I^^i"'"and. altsaa bl. n.

Efter derpna

vmret

^oljtik sogtc og fik

lil rolkctin-

boi'svarsministcr i

racliknic VeastreminUto-

2" og „d„:av„les ved sin Afgarg
Kammerhcrro, hvnd

aiarlr^
'/ ' Iians Arandalncdlit-ggcjso,
^fisbilligelsc og
iiodrort,.
Ilan dadc 22. Jlaj 1913.

(biardcii og den vestlige Del af
Haven ndlejcdc Bertelscn til den
live

Hcrredsfoged

og

Borgmcstcr

K n 11 d A r e n t L a r s e n R r e n d-

slrnp. der b'cv lioende dor i hele
sin I-imbodslid. .^om 1-Olge derafblev

F.iciidomnien O'lulnn en Aarrrekke
Rorgmeslergaard.

^inidig. num af en iiiilellel. ha'der-

I'g Karakfer og 0\-erhcvisiiing. Han

^pr ens i sin Maaile at oplricde paa,
'P(cn <le| 5;,.,

j5[ore eller sinaa.

sngle ham.

\ <le Aar. .la Ikiii !ia\ do r.mbedel
' I' i'Pnna. ojk de politlske Polgcr j.)

'"''gel iiojt. og <lc[ var ikkc noget

•^'^bgligdags Syn at Irmffe on I-mibcds'P'lnd, d,,]. t llinrte Venstrr.

Her i

.^eii \ii-kcde Kraiibe som en )\om-

1' ' 1 ^'ods idning til Imrganigeren,
Psliisra.id Xyborg. der var en strain
'•^"•'^■aukrat.

^'atiudigvis lagde I'orinandsvirk■9"iiheden 1 Illgsdageii He.--Iag paa

j!'" ■'^lorsle Dcel af Krablies Tid.

bans lange I-ravierelser bcsorKinbedct af banskonstitiierede

Pldnnegiig Sirstcd. der stod i et

Kimd A. L. Breiidstrup,
P -iiL 1840 - d. U

1916 .
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ude. Borgmester- og HeiTedskonlo-

folkning fik Indllydehe paa Bladels

ret I'lylledes under bans Efterfolger C. !•:. Botlic op i Lillegadc Nr.
-t hvor nu LandmandshoteUet) og

Giislav S. Andersen, der siUea 1915
havdc Vicret Bladels MeJredakler.

korl derpaa ud p.ia U^ilerg.ide i den
luivaTcndc Eml.cdsiiolig for Dommereii der blev opfort 1S9S.

IJircklor A Jensen fra Kobenliavn
ellcr i I'orvc^eii il have frasolgl en
-Iriniinel uf Havens vestl'ge Bel 111
Naboeii. Smed
Cdiristeiiseii Del

l)es Tid flytteclcs Inclgangeu ud til
Lillegadc. hvor den nu er.
I tidiigero Tid laa Gaden uden for

iiar vierel umlrent det Stykke. bsor

kijendommen meget hojere end mi.

'in Gaden til Yestbanen gaa*.
nu Borgmester Brcndslrup i

lering og rroLiguin s som foranslal-

1891

liavde Iteaisl.olebestyrer

Gaarden med Have, der alleiedc lid*

bgere var bleven iidskilt som stcr-

•'tlt Matr.-Xr, lil Redaktor J. Skjodsbohn.

Breiidstrup var fodt 21. August

By- og HerredsFoged saml Borginester i Grenaa.

Breiidslritp var eii elskvicrdig o«

oiiig;engclig Mand og en dyglig Knt
bedsmaiid, dcr havdc Orden i sine
Sagcr. Som liorgmestcr, SkifleForvalter o. s. V. var ban sxrdele.s velskikket, som Politimester derimod sikkert noget For lempeHg, saaledes at
hail saa igennem Fingre mod alt for

at del laktisk var saadan, at mange
af Lgnens Eaitdnnend. der sad daar-

ligl vcd (laardcnc, sved dein af for
at kunne Ineve Assiiranceii.
At man ogsaa i Ministeriet havdi;

lor. at der blev lagel for 1cmficldigl paa de Sager, hevlser Bcskikkelsen af Ilojesteretsassessor G.

liavdc o]>arhcjdet „(irenaa Folkclitil at blive Oplandets mrst

itdbredlc Avis, der vel allcreJe dei>
k'^'ig ogsaa i solve Byen gjorde
I'l-'iiaa Avis" Rangen stridig er det

^kcrt ovcrflodigt at komme ind
s:den Rladcts 50 Aars Jubiijcum.

Iivllkcn Lejhghed dots Historie

ligger jo dosuden saa nrer ind
^ntiden, at dot maa vEcre nok

meget i Byens offentligc .\nliggen-

dei. gik liclst iidcn om a'.t, livad der

meget og jkke satte tilstriekkelig

ikkc iilictmgct kom Ind under lians

n- >

Kraft ind paa Forbrydelser.s Opkla•'ing, Han adminislrerede derj>or og-

Embcde.

^^

bavsende smaa Udgiftcr, saa det

meviite Aar var ble\'eii udnaivnl ti!

endog vakte Forbavselse paa hojere

siteder.

I bans Embedstid indtraf i Oin-

Herredsfoged i Vindiiig Herred, Her
lorblev ban. indtil ban sogte sin ,\fskecl, og fiyttcde derpaa til I-rede-

cgnen en MamgdeuopklaredeBrande.

riksberg. hvor ban dode 1. April

Mand og Maud imellem hed dot ^dog
vel nok med en Del Overdrivelse)

1916.

Afed Brondstrups Afrcjse er Borgincslergaardeiis Saga som saadaii

ningens oprindelige Kampe.stenssrktet paa den.

IjPi'idsedes. Og de fle.ste Regivenhc-

Breidstnip Grenaa, Idel ban 1. April

tcdcs for Aagaards teslaraenlariske
Gave til Byen. og for at skaffe tilslnekkeligl bald for Rendestenene,
maattc Gaden saenkes, og under Byg

1"'! cl liile Blad, der havdc Kon-

At komnie ind paa, at Skjod'^bo'm

raneeselskalicrne.

saa den Del af sit Fmbede med for-

Vistnok som Folgc af den Gaderegu-

tor og Bogtrykkeri Lillegadc Nr. 3',

B^ia her. Der cr jo kim gaael faa

^ I Bcgyiidelscn af Aaret 1895 forlod

hole Haven rundt. Vistnok i Krab-

kcl murcde.s saa den nuvaTende Cemenlsokkel. der ikke just bar pyn-

A. Jensen som Kommlssionsdommci*
bl Opklaring af disse Ilraiide. der
i boj (trad gik ud over Assu-

Borgmester lirendslmp deltog ikkc

var i Gavleu. Man gik gcnnem en

Berlel.sen solgl Gaarden til en iliv.

1895 rejsle herfra, solgtc Jensen

1810, cand, jur. mcd Iste Karakler
186 J. Efter en Tid at have vicret
Amtsfuldm:cgtig i H;0rrii;g blevhan
i 1877 Herredsfoged i Plvetbo Herred og udiuuvntes derpaa i 188:5 lil

Om solve Bygningens Ydre er at
l)emaTke, at Indgangeii opriudelig

Slakitlaage, som forte ind til en vidundorlig Lindealle, som slraktc sig

1

.Grenaa Folkefidende«s Ejendom i sin nuv^rende Skikkelse.

Drift. HedakBoneii blev overdragel

Kronologiens Skyld — nt

dcm i al Kortli'd/

solgle Skjodsholm B'ad og

filing til Chr. G. Odense og slog
bid paa Rankvirksomhed. Oilenbl L. P Nielsen

Urn ' '""'"bioft.
af Iivilke kun sidstbocde her og tog Del i Blai)In^
Y Eneojer, og for Resten 1 1915
b-a

ForthoFts Rortrcjse

bled
saa endelig Bladel
,skab
solgt til ct Aktiesel' bvorvecl Egnens Vcnstrebe-

I Afonsteds Tid laa l-jondommen

,mlnii som en vlrkellg Gaard. En
pn..bvgning (H Avlsbnie) af samme
sloVelse som Eorliuset laa omtrenl

;„idt imellem Lillegadc og MarluMs■Mde og parallel t med d'sse. Her
Tar Slaid. Bubc. Vognporl o. s v. og
d'e.snden Gennemkorsclspori til den
Hi I ggende Toft, igennem hv l-en al Koi'scl til (hiarden foregikBa-v Haven, nd til Vejen. laa el ina^g-

u!r SlonCigc. I

; Hojde,,

for Iivilkct Limlcalleeii gik. Giiiii-

,u'., Iivorpiin Steml gel la.n. blev se-

. I'MTl 111 Vc;cn. da Digel s 0,]fe-

fvdeii o'* ud mod Lille-

Setr ^avon deLmod Indhegnet
'^Sal lim'Tiden, da
''''^'''"'4rir^-'derblov onskeligt
"r?:; vie.; fra den direkle ned til
? Ilciade na niaatte den vestlige Del
"SndLu^en lade Live,
A at tilsvarende StyKKc ai

H^e . afgive

16

Grund til den nye Gade.
Sidcbygningen traadte dervedfiem
Ira sin Tornerosetilveerelse bag de

liar Krabbcs Ildhu flaminel

gamie Tneer og kom til at ligge

Paa deniie stllle Plet,

Og varm af Strldens Hede,
Hvor Huggene faldt ixt

aabcii lid mod dcu nye Gade, og den
gamle

Gaard

forvamTledes

til

Hjorneejendom.

en

Borgmestergaard med /Ere

Du var saa mange Aar,
Dog, uberort af Tidcn

I la.'ngst Iieni'arne Dage,

Dit Bindingsviurk end staar.

Da endnu tiekt med Straa

Og rammet ind af Haver

Gid disse Mure gamle,

Del halve Grenaa laa,

Din Have ligesaa

Da Birkedommer Bays

Endmi for mange Siiegler
Da byggedes fra Grunden
Af Egebindingsvajrk

Til Pryd i Gadcn staa!

Med roden Tegl paa Taget
Den Gaard saa skon og stierk.

Grenaa, December 1927.

Bygherren, soin indflytted',
Var Birkcdommcr Bay.
Og siden efler I'ulgte'
Soni Ejcr Kaptain Krcy.
I bjivikelollcl Stuo.

Qaard brsendte

Carl Svenstrup.

given Foranlcdning imdlader

jcg ikkc at gore opmierksom paa,
at disse Smaastyklicr. .som Tid efter

andcn bar vicrcl til Salg

Srcr-

Blandt Vcnner vel tilpas,

ti'yli, sclvfolgelig ikkc slaar 1 no-

liar gainle Jacob .\agaard

gcn som heist Forbindeise med L'd-

Her stukkel ud sit Gias.

givekscn af den Bog om Grenaa Bys

I Havens l)rede Gauge
liar Monsteds fngdoni Iraadf
Hengang den endnu laa. ret
Som Park oinkring et Slot.

Historic, som jcg haabcr ad Aarc at
faa herdig, ud over, at dc er For-

En Skildring fra det gamle Grenaa
af Carl Svenstrup

yludicr til enkelte Particr af denne.
C. S.

grenaa
Grenaa rolkelidendes
1932

..

Da Birkedomnier Bays Gaard braendte
I'cns Gnard. var l-^olkonc allerede

ftodt i. Gang mied at lieiUc Vand

Ira BriOndeii og' bcci'e del op pan
Follcii. Men livad forslog nogle
opando^ ^ Yaind mod et saadani
Baal! Tilmed var Birkedomme-

dct ^•esire lijorne al den davasrcnde Kirkc^aard.
Men SprnjlCii kunde kiin iidrctie niieget lidt Nxjd BirkcdnmmiciTiis BincUngsvaerksgaard. ll
den liavdc alt for godi fat, saa

I Aarct 1708 laa pan (leu Ciniiiul
hvoi- nil „GrGnaa Folketidonde-s B:TOdor, Villnds Hoist, cii liblvgnnuncl, lidt svagelig ui?

hjenclon^ Ugge,-, .q,i

bersveiiil, dcr lijalp B.irkctkMivnie(Ungsvoerksgnnrd, .sami liHiorio I'en
niicd KonicrnrbcjdcL -og'
1 e cl e r B,a y, der vai- Byskriver i
fot'
fik
sit Oph'old hos hdinj. 0'^
tdligo BiirkedomUier i

Uoscnh'olmi og VoSincsgaard Jiiv-

cndellg 'naturligvis Huscls 'Jicuc-

stefolk.

1k0bt

Nnesto Dag Udi over Mid'kig
fira Aan
den I Foi-nii
al" imFwvcTen
mmhvo opsiod en liaclVig IldiihraiKl i Far-

Fjciidomhie, soin lian forenedic lil
o«n.
Haa M dea g.amaig Lpa
cro og I allo Maacter oppvnie o.
iorsj^edb daa bl. a. .^=,1 S

Ga^ var da niJeget siw Luksus
Desucfen. liavdo iia'u la,to[ BIrais
Murmicsta-, Nicl. Regai.., o,,C
Bw 'i

kedouiknerens Ganrd. Dcj* var Ingl

Malt iil Torriiini i Kollcm, og on
Pigeme liavde fyret saasirerkt

op, at der var "uaci lid' i deD
omigivende Trtev^rk. Hos Birlce-

otiTnkneriens opdafdcdc main forst

Endq at Norgaard Ijor^ JcomI iobeiiide og

"nan SJClv

kunda trentstillo Malt til sit 01

I'aabto Alarml Men da iiiavde IF

Onsdagcw dm 2. Marts nicvnin den alleredie gndt tat.

Aar van BjrkedonilnierGu ned^et m Den lOaarige Datier, Ingei' SoRosenhdirri for at pass^ sit Env lie, leb straks over til den iincrbede der. Hjcmdie var haiis H!iir nj'esio Gcoibo, Sonan Fisker,
stui Ane tlolst, souii haii, der

var Enkem'ajud', lia-vdie

Atu- fer, og .n«t iivan

bode hamt komme over atbj^''

fna Po til mied at ddiinpe llden.

'Z

Hienii Desuden
n'" ^ bans"yindrctlcidlq
lijemi
3 Piaehai-n

farste ^Jteskal> og Koneliisl

Birkedomnier Bays Gaard, nu Lillegade Nr. 50 (Grcnaa Foiketidende).

B'»"andciii. da Sonnon i Kobinia'nrlsgciardcn paa Gadeiis mJcdsatio
Hj0riic, dcui hvor ,nii KcJbm'aiid

snarl luliomil, ogDaLiiiid til Nabeciii for

at h
^'1
'

flei-^ P

Bays var alloredc

Tarj]

fjTdnge i diriics

fen var ikke selv^ hjem'me, niidn
-onneiir AiUders Fisker, ilodc
stiaks samimcn med Jomlr'n log'cr over Gaden.
Da dei kom,' ind) i Birkedomme-

lijemi liu' al sio
^'indclii bar over mind
Hiis var straaiadvt.

van

Irn!i

Gaai-deii ^'ar domlt iil al forU-eres
af Ildon.

. 1 „ TTnc

VcsL for laa et mmidre Hns,

somi 'till.flHcN-Jl>™ii. Rasmus S0i-ciis<;ii Qvisl. Ogsaa ilm liavdc
Ildcn

rcdde.

rut;
fai'sugte ralai" at
Og for at BiraiulQii ikke

skulde oribo vdicrlig'ei'®
Tnmlio
man ilelvis
delvis .uecliiTO (let
—
miaaUo man

RnidieHid

"81 ko'-t T«l' e?F'^kkendc med Spiroj-

nf Sprojiie\a"o
laa oppeiEricliscm
paa Pon'ot
Sprej-1

^lei-e

G mne liavde Ildlen fat i
^7 ^1^^,5:0,c, Straatage,

^

\iod' Folk paraL med
Vanci o^

^i^kket i nette Tid.

i

Da Birkedommer Bays Gaard braendte

Da Birkedommer Bays Gaard brsendte
Da Bii'kedbinlnier, Bay n£eslc
Dag komi lijem, madto Jiain kmi
Synet af on fygcndc Brandioint

Dm paatolgoiule Maiidag. soim
var Tingdag, Imnlsiod luiiii L Reltm for ai Faa -et Tingsvidno oim

at.IIden var opstaaot soin) „Vaadcs-IIcl'', og for at orliold.o Blratidvurdci'ing paa, at .,dcj 21 afbriond-

lo Fag inlect en 2 Fags Qvisi.

Doile Aar var det gait niled
Tliolnias Tobaksspindcrs Gr,ue. Og
Byibged Belir anm'odcdo da Bay
oni sammcu mcd ct Pai* afBraind-

mtrndene at gaa ilei-iicn for al
so, hvorledes bemicldLc Griie var
beskafPen,
Mm da de koini Liid i Thomas

comi Hun nmntie vcl vogte sig kmido braeinde af. Og i den Henliv.aii luuides Mund sugtiie, d;i sigt liavde inm ladot Dor og Port
urn scdvfolgeiig mluUie soge iioii- iidiko
i. saaledes at ingen skuklie
(la for dissr Beskyldningcr.
kuninc koinlme til Hjfelp mod af
'tine sagdo, al det nranllo Bir- sUikke
Ildien.

Virt'"

io
iironc hcndes Ord.

TobaksspLndcrs Hits og i al

Tiiecl' stor Bekosviiiing var L Stand

somlnicligircd vilde 'cfterse bans

Lade ini -.m. kiinde ansaeties til

ni'ann, hen imod dem og overfu-

Tjcnostepinen mOdsagde hmdo
Ingen Itavde mJ^erket Ilden. for
dot var for soni, da de van-' i den

kom) Tobaksspindei-ens
sat og mdreLlel, desudGn Slalti, Hdsted.
Hustni. Sliiio Aiidersdatter Liilor-

dm Sutnl 640 Rdl."

Somi ^ Vidner fremferte liaiii

sede isaer BirkedoimmeiTen mod
grove Ord.

Byens Taksalionsmifend, BrandHim spnrgt© jOm) del var McIVjlkene og inogle af de Naboer niiigm.
at de vilde slaa Inend'c.
»oni! foi-st havde set Ilden
hrortil de lui ikkc liavdo giNtct
Naboteiset, der var assureret ringesle Aiiiydniing. Og
for 120 Rdl., var. licit nocll)ra>ndi Day
vide, at'lmn nok sclv skuldo
Den „afbr£eiiidle Plads". Iworpasse paa sin ltd. „Havde Blrkofoi Restm Icort efler, da hanc^en- domhiierons Kone passet sin Ild
lige saa godt, saa havde den Hdli:-

dmT
dm til sui Ejmdom!LigdcOniinsom Ind- brand nceppe sket hos iicndie, somi
koi't forindeii Iiavde vinpel. Mon

k0rselsport og Have.

h

Birkcdoniknerens Ko:iie havde forMm Biranden skiilde faa et diilgt
Ilden, fordi liiuiii vilde liavo

Idle Efterspil.

Torsdagm ddn 14. April hiolri

afsved'et det Italvo af B'\Ten. Og
havde Biiicedomhiereiis veenet fattigo Folk soini hoiides Maind og

to- var Byens Brandinspekter, o,;
dtet var allsaa Bay selv.

Pugth'usei, hvoraf Birlccdom'm'e" im vel kniiide vide, hvad haiis

Lone havdo fbitjoinit/' Og him tilI Fofvejen havde Brandlblke- lojcde,
at BirkedomJmier Bays
ne vaeret nilnd't hbs Beboerne til
Rolle
var
kmdt foi^ at v£erci deiii
Biiandsyn, og naar dbr saa ved ttfest brandfarlige
1 Byen.
detce Sjn Iiavd© vseret et elleiandet at udssattc, saa pleiede Det var m skrap Omgnlng. M'eai
Ru'kedom'mer Bay tog den net roBiandtaspeJctdren efter lendt bgt
Han spnrgte Stine Liit-eiv
jh'anln,
om htin ikkc vidsto, hvem'
IJaageeldendie.
han var, og i hvad /Erinde haiix

•

Llle^.itle Mr. 50 {Greii;tn rolketidericlc) og Nr. 4S (den gl. Re.iIsKole).

hun, ellor var, B'randen opstaaiet
hos hende, saa havde hendes

PMvedte paa Toi-v:et i OtoHv^
lelse af Evens Ovrighed, det vil Maud konilmcin til at gaa paa Bi"©sige Byfogdeii og Evski-ivenen mierholm og Imn til at sldde i

>•.>» t-'

Bay

ikko

offciiiiiigi fiienfsai
Dan sig. Han

,
. T."''^^ksispiiidoi^eiisi
Kono

niiodsatte Ende af Huset. For RcsteJi havde Jfr. Bay siraks gjorlj
AlannJ vedi Genboorne, da Anders
Winthcr fra Kobm'nnclsgnardm

koinJ og fortalie dcni, at dcr var
lid. Of" Porteai havde slot ikke
Siinc Luter-

Sf> soni if^
B

SnedGrovbrod for

blev ^'^d sit.

Nogm Tid' eft'cr, da hiiin og

ah^'^ 'Djenesr,

flpf' Dibit,,,
Vae'^T^Ddhers
Ti.i„

vieret fukket. Men Tobaksspinderens Koiio var iniegot tirig og

Paah.r..n at y^riadie
da dori

bans T?. Diirkedoinini'enens
. Madinl

Maiidein blev slrevnoi til Tinge,
fik Pibcn dog' em auden Lyd. Die
sendio Retteii et mieget ydlnygt
Brcv. Tlioinas sknev, at hansi
Koncs kraftige Ord van talt i

Hdien, saa Biyeiiii Ovenlels^. Hun tilslod og forti'sd

Da Birkedommer Bays Gaard brsendte
sine Ofd ogl van villig Lil samSum
mJed llam at soiie sligt med diii

Bctaliiigi af eii Mulkl. lil Byens
Fatlige.

voii

Men Bay log fal paa at i\vJ{ sin
Gaard opbyggot. og sidsi paa
AarcL 1768 ellcr, i det sciicsie I'oi'-

ringo Formlmo for taalelig crag-

aarel derefier slod cii smiuk, iun

„taalelig Miilki lii de t'alligc,
Iwacl Denes Velbyrdig^iied, Hr.
KamlmGr-Raad

Biehr efier

Biyfogden ^'ed „siii gode Med'lta-

Gaard opfort paa Braudioinilcin.
Den blev laksenel til Bralud-

tiodi vild© SI0 d'cml bcfnei for videno Lovmiaal, end bvad liidtil

assiiranco for, 1530 Rdl. Det vai
efier de Tidcrs Forhold en mc-

sket var".

get sior Sum!; hvad man vil kuiu-

ter". De bcdcr allerydiiiyasi,

Muvmlestereii, som havde iiidretlet KoUen, vidiivede mied Ed
oprakte Fingre, al Kolleii van
bygget forsvarligl og Uge saa

godt som! enhver aadcn IColle lier
i Byen. Der var Brandmiiir omkring don, og oppo paa Loftcl
over den var baacle Tag, Lscgier
og Spicndlrajer overkli.iicl ni)od
Ler; saa „niied ikko alt for iiforsigtig Omgmig og ulykkelig IToeiadelsie kiinde der ikkc vacrc inogeii
Faro".

Birkedoniliier Bay var ikko »elv
til.sic'de, da ban i de Dagb just

var ude at pejse for al samll'cj sig
nogel Bygiungsmbieriale lil s!n

ne forstaa vedi at liore, at der i
hole Grenaa By lalt kuiu var 7
Gaarde, som! var.taksieretlil bojeie
end 1000 Rdl.

Underligt inok sknlde Ilden soiiere eindnu en Gang lijem'sogo
Biirkedomriiercns Gaard., Det var

SL/E GTSBOG
OVER

HERREDSFULDM/EGTIG I GRENAA

JENS JENSEN HARBOE

dog forst efier Beys Dodi og un

OG HUSTRU

der ton eftertolgcinde Ejer, ai der
{ Januar 1791 aUcr opslod! Brand.
Denne cmfatiede dog kuii tiia tre

BIRGITTE HARBOE

siraaitekle Lamger med Slald,
Lade mi. m., som laa baglll, hvorimlod dot [olamgcde Sliielvus, dei'
var leglliccngi, reckkdcs. Del er

F0DT BROGE

det, S'oun] slaar tondinu, og sioni i

afbi'ccrdto Gaards Opbyggelse, og
Sagcii udsaties derfor i 4 Uger.
Nogen Doml i Srigein synes ilcke

dot ydre er nogelnlundc uforan-

at forelig'ge, saa det iniaa forino-

mbd smukt, gammell BiindiingS'

dcs, at det er bleven ordnct mJed
Tobaksspindeieiis og Hustrus
uforbcheidue Uiiidskyldiilng og

luindrcde, sionn vi endnn bar tk-

dret.

Og del er en af de faa Gaai'd®

Udarb«»j«Jft af CARL SVENSTRUP

vrerk fra Midten af del 18. Aai'
bago ber i Grenaa.

i ■
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SL^GTSBOG
OVER

HERREDSFULDM/EGTIG I GRENAA

JENS JENSEN HARBOE
OG HUSTRU

BIRGITTE HARBOE
F0DT BROGE

Udarbejdet af CARL SVENSTRUP

UDGIVET AF J. P. JUSTESEN, K0BEHAVN

Dct er mil 0nske, at denne lille Bog, der er
udarbejdet efter min Opfordringy skal staa som et
Minde am Slcegtens Forfcedre, Harhoerne og Brogerne, og deres Tilknytning til Grenaa.
Kobenhavn, 1. Oktober 1932.

J. P. JUSTESEN

BY- OG HERREDSFULDM^GTIG, EXAM. JURIS

J. HARBOES SL^GT

IBegyndelsen af forrige Aarhundrede, i Aaret 1802, afl0stes
i Grenaa den gamle, ansete By- og Herredsfoged, jusritsraad N. £. Behr, after en 44-aarig Embedsperiode af en ung
Mand, exam, juris J. Aagaard, der i Tldens Leb erhvervede

en Popularitet, der ikke stod tilbage for Behrs, og som fik en
endnu leengere Embedstid end Forgsengeren, idet ban 1 1852,
faa Maaneder for ban dede, fejrede sit 50 Aars Jubilseum som
By- og Herredsfoged i Grenaa.

Denne Aagaard antog omkring 1809 paa sit Kontor en ung
Mand, der snart skulde komme til at spille en Rolie i Byens
Liv, dels som Heraarig konstitueret By- og Herredsfoged, dels
som Svigerson bos gamle Hans Broge, der var Byens mest
ansete Kobmand, og hvis yngste Datter ban £egtede, og dels
som Ejer af adskillige Ejendomme og Partbaver i flere Foretagender.

Grenaa Bvs Raadhus opfort 180^,

Den nsevnte unge Mand var exam, juris Jens Jensen
D

Herregaarden Hegholm, der ligger
Grenaa ved Landevejen til Aarhus. Hans

er e Jens Jensen Harboe ligesom Sonnen og var Forpagter a nsevnte Gaard. Af Mellemnavnet Jensen ses, at ogsaa

Icih*^ ingen paalideiige
heddetjens
Harboe, men cm ham haves forel0big
Efterretninger.

K0be^n°hTvn '[f
nS i Or. f

i-

mester i Grenaa.

A^'-hus Hun var fodt V.
Anna Jens-

V^iappet var Kobmand Soren Hasle

...»

™

A™.?""';I'V'
Vo 1787 Off knm til * L _>

Jomfru Lillievand fra ^hLhoI^'"^
^rvaerdige Hr. Hemmer

.8 Br.d.. 20..)
d0btes i Tirstrup Kirke

'

gen opiyser at Mad ^

og kom til at hedde

hjemmedobt.'')
I 1790 flyttede Ha h

Barn, som dobtes 7.i 1788

atter, Ane Johanne, som blev

b-nd Se, omgivet af s^k^fk?'

Me? ii??ede°nd

Ogsaa inden dets Fodsei

hvor ban forpag-

Den gamie Byfogedgnard i Grenaa. nu LillcRadc Nr. .-0. som Aaganrd eicde og bcboede.
Her var By- og Herredsfogedknntoret i Harboes Tid.

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

Hvor ban har tilbragt sin Ungdom, vides ikke. Formentlig
har ban vaeret Kontorist i nogle Aar. I 22 Aars Alderen, -Vr

^arns Daab og rimeligvis

Ormslev Kirkegaard Tirsdaff ^5/

begravedes paa

Kort efter indgik Enkpn ^

gammel."')

skiftet sluttedes 2. Ian 17Q5 1,

fv4LL-X

P^^^erne var: Vel-

'^"^'"oderen var GeneralEjerinde). Og det fol-

tede Herregaarden Konsllm-''

■ inl^lBTIF-'ii I

Ebeitoft bar Barnet, og

rT

inde de Sehested (vistnok
gende Aar fodtes atter en

^PS
SSt!

TVv'Jill

'igesom Faderen. Kirkebo-

ding.^Hasle og Kaae frrAarW®''^

Bernene. Samfrsende-

^''v, og hver af Detrene fik H
Sonnerne fik 400 Rdl. i
en »S0sterlod".3)
aivdelen, altsaa hvad man kaldte

R

boe, og Johanne Dorthea, der Eegtede Kirkesanger Friis i Th0strup, og hvis Son I. P. Friis i en lang Aarrsekke var Snedker-

angives at vasre 44 Aar gammel,
Forpagter af Hegholm, aegtede 25.

Se ol lir )
datter.') ForloveVved bTvT^"

-°B0ii

der i en Aarr^ekke boede hos Halvbroderen, Fuldm^gtig Har

Harboe var fedt i 1748, muligvis i
H. ved sin Dod i

Harhnp^ V
Aue 1786 In f'"

fra Aarhus snm ■

Pigeborn, 1) Cecilia Catrine, 2) Margrethe Hedevig, 3) Petrine,
4) Ida Margrethe, 5) Sophie og 6) Johanne Dorthea. Af disse
har kun de to nogen Tilknytning til Grenaa By, nemlig Petrine,

Harb^^i;

1809, tog ban dansk juridisk Eksamens teoretiske Del med
«Beqvem" og den praktiske Del samme Sommer med „Vel'^'J
Umiddelbart after maa ban saa vaere kommet til Grenaa
enten som Skriver eller som Fuldmsegtig paa Herredskontoret.

Hans Navn forekommer forste Gang i Justitsprotokollen i Ma]
1810, da ban optrjeder som Vitterlighedsvidne i en Sag sammen med Jens Kildahl, som var Byens Politibetjent. Omtrent
samtidig begynder bans Skrift at forekomme i Retsproiokollerne, en ualmindelig smuk og regelmaessig Haandskrift.
Harboe maa hurtigt have gjort sig fordelagtig bemaerket
hos sin Foresatte, Byfoged Aagaard, thi allerede 10. Oktober

.

'/•

-

'• - -< -'''-4''-r^./.. ^y/Xi./..

og fornojellg Mand, der gerne foretog en Rejse. Han var
samfidig en saerdeles dygtig Mand, der betroedes adskillige
Hverv. Saaledes da Grev Scheel paa Godset Scheel (det nuvaerende Benzon) i de ulykkelige Kriseaar mellem 1813 og 23
k^empede med uendeiige Pengevanskeligheder og omsider gik
Faliit, hvorefter Kongens Kasse overtog Herregaarden med alt
tilliggende Gods og alle Herilgheder. Da udnjevntes Aagaard
til Administrator af denne udstrakte Ejendom og var i en lang
Tid borte fra sit Embede flere Dage om Ugen, og atter da fik
Harboe fast Konstitution.
Era 1818 til 20 var Harboe Birkeskriver i Scheels Birk.

Han var den sidste i dette Embede/) idct Birket derefter henlagdes under Norre Herreds Ret i Grenaa.
Man faar af Embedsbogerne det Indtryk, at Harboe i mange
Aar bar vsret en saerdeles dygtig og akkurat Mand, som under
Aagaards Fravtierelse bar holdt udmasrket Orden i Embedets
Sager.
Harboes forste Virksomhed i Grenaa faldt jo i en Periode,

xziTx ^xxj> '„';.d- u:x:z rn'z:;

iwor det danske Samfunds okonomiske Forhoid var sterdeles

vanskelige, ja, hvor der var en Krise, som var endnu vnerre
end den nuvserende. Og der gaar i Familien Beretninger om,

C"^

K y^lX
///^

'. 7^^-' ,. x'"
■'

V^ ■ ■

^

y

7■J

£j?
H"b.=s Underskrif, .„„ „„^

-^

<">='<iK sig „,gd vlderg ..""„!„!g't|fre"'"' " • • °E "» -E" cfttr Pa.rMl.
■

Ketten htuvei. J. Harboe".

1810 konstitueredes ban af A

Skriverembedet i Grenaa')

Konstitution som Amtmand i R.Z?

Vedkommende en Konstirurm
over flere Aar, og i den Tid"!.
S9gen forestaaet By- 00 Hpp h

J-itsPaad 7aL
8

»

'

J'orestaa Byfoged- og

Aagaards

Harboes
str^kke sig
saaledes i Hoved-

I" ogift. Han var en jovial

Gaardcn Siore;{adc, nii Nr. S. 10
12, som Harbot; kobtc i ISIO. og hvor ban bovJe i
Begyndelsen iif sii /Egteskab, indtil ban i 1S20 solgtL' den til Provst Fugl.

vor ked Harboe var af, at ban de mange Gange paa Embeets Vegne skulde foretage Udpantning bos Landmiendene for

Skatter eller gare Udiaeg i deres Ejendomme.")
1816 kobte Harboe af et Dodsbo en smuk gammel Bindingsvasrksgaard paa Storegade, som nu Ifengst er nedrevet.
Aar gammel,
^ ^^1 fl"
ban, derBroge,'")
da var 31
Hans Broges yngste segtede
Darter, Birgitte
og

iboenrip^'r

^

^^^"tebogsbemaerkning om „min

Gaard
uaard, hvor
bvoT^dde forbiev
F
ler i rTrf
Stamnev^T

Harboe en Kontrakt medJensMolIndretning af et Vaike- og

de tre Parthavere i Maj 1815 fastsattes det da, at Harboe og
Kiersgaard hver skulde betale Halvdelen af Anlaegssummen,
og at Fabriken altsaa skulde tilbore dem. Naar Andersen kunde

hans i ThS™t"liL'eS\SiSd
Thostrupgaard, for 400 Rdl Rr

Oaarden Lil)..gnde. nu Nr. 47 ■

Skode- og Panteprotokolien oplyser, at ban sammen med en
Kobmand Niels Kiersgaard og en ..Klcedefabriqeur Soren Ander
sen" uden for Byens ostre Port lod opfore en Kltedefabrik.'■')
Det visce sig snart, at Andersen ikke havde rede Penge at

saetre i Foretagendet. Til Fabrikens Oprettelse og til Invenrar
m. m. var medgaaet 2880 Rdl. Ved en Overenskomst mellem

St Lns
Opr.:L. der var medDe ,0 P nh
af 7. Okt. 1815.")
ValkeviErkets Opret7elsVm%^"''T.
'''
med og forestaa VirksomheTeS'
aarig VarighTd!^'
ubetydeligt Omfang og mange4 Koer og 10 Faar"

Ogsaa i Grenaa havde Harboe vteret med til Oprettelse
af indusiriel Virksomhed.

er flyttet ind i den kobre

til 1829. saa

'

Denne Gaard solgte ban efter nogle Aars Forlob til sin
Broder J. P. Harboe i Tbostrup.

skaffe en lige saa stor Sum at indskyde deri, skulde ban vaere
Parthaver med en Trediedel.

Derimod skulde ban vtere ,.administrerende Direktor" for

Fabriken, „antage de dertil nodvendige Folk, bespise dem for
den Betaling, som ban kunde blive enig med dem om, skalfe
dem Sengeleje, Lys og Varme samt forestaa Fabrikens hele
Drift".

•

^en senere
var „2 gode Hesie,

Derfor skulde ban have Fribolig og en Trediedel af

Fabrikens Nettoudbytte, medens de to Ejere skulde dele Resten lige.")

o
• '■orsidcn mod Lillegndc.

Ganrdtn Lillcftade, nu Nr. 47. SiJcbynninKcn uJ mud Mollcmstnidc.

dengang vaeret moden til Aniteg af en

somh^H '
e™ " ""r"'
teressenter
ekonomisk Udbytte.
boe i

at h „ a" f«if
ror Diive n^rmere fortalt.
or blive Z

"''''=
Aar, fnr Vlrkhnr nteppe bragt de tre In-

' Grenaa, som Fuldmasgtig Har-

det her nLnes,

f

Sogneprrest

Kifke. Derom vil nedenGaarden paa Storegade til Byens

hvorLiiiegade
ban knbte47)en som
Gaarf
ned paa Liiiegade,
nu
Sv^"Trtf ^'^'ede
..Trampenbergs
Gaard",
men aidrig beboet.
S^rfaderen havde ejet i mange Aar,

beboet den i'^fnifpfnenifTf'

i 1837 arvede ban oa bans H

--er, og der

"meligvis

Efter Svigermoderens Dad

Lif""

sted. Han havde taget Borgerskab 1 Grenaa h 1845, erhvervede, kort efter at vasre gift, af Svlgerfaderen en Byggegrund

lige overfor dennes Hus og byggede derpaa en Mile Ejendom,
som ligger der endnu, og udgor Hjornet af Liiiegade og Mellemstrtede. Dec var en Have, da kan kobte Grunden, og det

var der, at gamle Hans Broge 1 sin Tid havde haft sin Temmerplads.

I 1853 flyttede Hansted med Familie til Randers, hvor de
forblev Resten af deres Liv. Hustruen dode i 1892 og Han
sted i 1906.'■')

2) Sonnen Jens Jorgen Harboe, fodt -'m 1821. Om ham^
bemt^rker Pnesten i Kirkebogen ved bans Konfirmation i 1836

„fortrinlige Naturgaver — meget gode Kundskaber". Han rejste som ungt Menneske ud som Somand og var bl. a. i Vestindien. Ved Hjemkomsten viide ban ved Skagen klatre op i
Skibets Mast for at se dansk Land, og herfra faldt ban ned
og slog sig ibjael.""')

3) Hansine Abigael Harboe, fodt

1) ^idst var Anna Snnh''f

aegtede Vn 1847 Malermester'vit^"
in
"""
Vitalis Johannes Christian Han-

begravedes paa Grenaa Kirkegaard

4) Hans Broge Harboe, fodt

1823, dode som ung,
1840.

1825, n^vnes ved sin

Konfirmation „rosv^rdig i Flid og Forhold . Han rejsie som

18-aarig TomrerlierHng til Randers, kom senere tilbage og tog
i 1854 Borgerskab som Mester i Grenaa, hvor ban en Tid fi k
godt at bestille og opforte adskillige Bygninger. Men det var
en meget uheldig Tid, ban blev Mester paa, Pengekrisen var
over Landet, Harboe fik store Pengevanskeligheder, opsagde i
1862 sit Borgerskab, forlod Byen") og flyttede til Randers,
hvor ban etablerede sig som Tomrermester og deltog i Opforelsen af fl ere storre offentlige og private Bygninger.

Hans Broge Harboe var gift med Anna Helfredsen. ^gte-

skabet var barnlost, men de havde en Plejedatter. I ca. 1890
fl yttede Harboe fra Randers til Holte, hvor han kobte en Ejen
dom, og i den By tilbragte de deres sidste Aar. De begrave
des paa Sollerod Kirkegaard.'^)

ri
II

5) Anne Kleitriip Harboe, fodt

?»

1827, segtede 1. Septbr.

1855 Snedkermester P. justesen i Randers. Han var fedt i
Nibe '/9 1826. L^rte Faget i Randers, arbejdede derefter i
nogie Aar som Svend i Kobenhavn, rejste tilbage til Randers,
gjorde Mesterstykke og fi k 14. Juli 1852 Borgerbrev som
Snedkermester 1 Randers, hvor han oparbejdede en meget be-

C^aardtin Liiiegade, nu Nr. 47 Ser r

• bet fro Oaarden.

tydelig Forretning. Han havde adskillige storre Bygninger i
Entreprise, og af offentl. Arbejder havde han bl. a. i OOerne

I 1873 kabte Justesen en Naboejendom til Nr. 409. Han
nedbrod den paa Ejendommen llggende teldre Bygning og op-

forte en ny Bygning med 3 Etager og Ktelder. Stue og Keelder blev indrettet til et stort Mobeimagasin, 1. Sal til Beboeise
for Ejeren, der boede der til sin Dod 1901.
I 1886 kobte ban af Herredsfoged Ellersen Lystjendom

„Petersminde" Vi Mil Syd for Randers. Der boede ban med
sin Hustru bver Sommer indtii sin Dod.'')

6) Marie Kirstine Harboe, fodt
1829, dod samme Aar.
7) Niels Severin Broge Harboe, fodt "/i 1833, konf. 1847.

SncdkermcsaT P. Jus.eson, kand.r..

Pru Anne Klcitnip Jusicscn. fodt Hiirboc.
juMCNcn, toul

riiM

BanenT'angaa!ls'!rLr^ Stationsbygninger og Vogterhuse ved
gade 509, Forhus^e^t^^tH^ J^stesen sin ferste Ejendom Vester^agasin. Justesen boede i H
flyttede til sin nvooffirrp p

Kirkegade.

^^^huset til V^rksted og
Ejendom indtii 1869, da ban

Jendom paa Hjornet af Voldgade og

Efter sin Svigerfaders
ui
som Harboe i sin Tid havH i

^ 1867 kobte Justesen -ff u

Ejer af Thostrup Kirke,

en stor Ejendom, belioppnH

relsen i Randers

Voldgade, Nr. 409 for L K

"lai-net af Kirkegade og

var en meget stor Eiendom "

og et Grundareal paa ca 4nnT^

15,000 Rigsdaler. Det

'obende Men Facade

hidtil havde vatret benytter!
Ejendommen, der
haj med Kaelder, I Labet „f'i"','^""imuneskole, var 2 Etager
er blev indrettet Buiikker • ir

vis ombygget)

p. ,

,.,1

j

n„ Nr 44 dvs Jen
ostre Del af Hans
Brogcs Gaard,
som bans
ucu
, , . u
-i • T^ i

t endomnien LillcEade, nu i>r.

.

fii I

Hnrboe. der boede her til sin Dod.

Enke beholdt og senere tesumenten-du til J. Mnrooc.

HARBOES SIDSTE AAR

Efter denne lille Oversigt over Bornenes Liv og Sk^ebner

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

pn

og alt blev

Indt^gt.

og Stueetage og Lejlig-

odiejet, saaledes at det gav

Off"
^stergrave n
paa Hjornet af
fabrik^ ■ ^- -^"''^sens Ide" tH "dvikiede
i TidensStoleLob
olive en retsigbetydelig

Enkeite af de allerseldste Beboere i Grenaa kan endnu

erindre ham og skildrer bam som en lille Mand med langt
Skseg, og som altid gik med hoj, graa Hat.
Hustruen, Birgitte Harboe, dode

1858, „62 Aar gam-

mel, efter 40 Aars lykkeligt ^gteskab".
Karakteristisk for bin Tids Begravelser er, at Damerne

Tlit.sirup Kirkc. som PuldmaRtis Harbot: kobie i 1S22. or som lige sidcn bar vjvret
OR endnu cr i Familicns Eja.

for
fulgteDlhlgeIsM^'re»eri'\'^''
min Hustru til Gravel\

' "Grenaa Avis"
takkede
"errer,
som

1^2 Harboe var blevpr n i

bestyrede bans Halvs0for ham. Hun var en gam-

Trine" eller „Tante Harbo'"

under Navnet „Tante

h

(senere kaldet Birgerf H "^

Patterson nerne, Bergelios

"Ok gaaet i Skole j r

Par Menneskealdre
der
skulde optages havd^"^^
j r

fra Panders l^rde Skole""

var fodr 1848, bar vist-

"Student Hansen",forder
i
f"orberedejseskole
DrengCi

'

Side. Han blev slnere^p"^^i^ ' fransk-tyske Krig paa fransk
orfatter af en R^klcp J^"i-'

Fuldm^gtig Harboe

Thastrup Kirke i N« '

hans DeV 1?

og er den Dag i q' ,
^ '^i^ken havde o

^ Grev Jarggj^ Schrpi

merraad Esmark for 2200 Rdl. Solv. Af ham kobte Harboe
den saa et Par Aar senere.*'^)

ster Jfr. Petrine Hpmel flittig Kvinde op
Harboes tog til

fentlig Auktion paa Grenaa Raadbus d. 15. Jan. 1820 til Kam-

'^^^omatik og er kendt som

Skrifrer. Han dode 1921.

ddligere n^vnt, 1 1822 Ejer

Den biev i bans Besid-

over til Born og Borneborn
Eje.

Hovedgaarden Scheel.

gaaet fallit, solgtes Kirken ved of-

Sk0det paa Thostrup Kirke findes opbevaret endnu. Det
er fotografisk gengivet bag i nierveerende lille Bog. Dets Ord1yd er foigende:
Bilag Nr. 25.

^opi.
Nr. 11

fr

FEM RIGSBANKDALER 60 Skilling Solv.

VI

Betales med V' Oeel meere.

Undertegnede Kammerraad 0!e Hsmark til .ll«r/c/;-

s^orste 3<lasse

hoff g0V herved vitterligt: at jeg haver solgt og

for Sum 900 til WOO

aFha;ndet til Hr. Fuldmagtig./cz/s Harboe i Grenaa,

Sibd. Solv incl.

den mig tilharende og i Norre Herred beliggende

J §22

Tliastrup Kirke med Ornamenter og tilliggende
Kirke Korn og Qvsgtiende, der er matrikuleret

for Hartkorn 16 Tdr. og har tiendeydende Hartkorn 143 Tdr. for den imellem
OS accorderede Kobesummen 1000 Rdl. Solv og imod at Koberen af bemeldte

fiende svarer og udreder alle niEvnelige Skatter og Afgifter fra dette Aars
^egyndelse, foruden at ban overtager sig og fra 1. Oktober aarlig forrenter
den derudi indestaaende Forhsftelse til Nationalbanken efter Frd. af 5te Ja
nuary 1813. Og da jeg for ommeldte Kjobesumma et Tusind Rigsbankdaler
Solv er bleven fyldestgjort, saa meddeles velbemeldte Fuldmtegtig Harboe i
Grenaae paa ovenmeldte ham solgte Thostrup Kirke med Ornamenter og

og Tiender samt rette Tilliggende lovlig Skjede, i hvis Falge samme overdrages ham og bans Arvinger med Hge Ret og under samme Forpligtelse
som jeg Kirken og Tienden selv eiet og besiddet haver after lovIig Adkomst
derpaa fra Kammerherre, Greve Scheels Bo.

Til Bekrsftelse under min Haand og Segl i undertegnede Vidners Over-

Friis var Harboes Sostersen og fodt i Nimtofte. Han var

i mange Aar ugift, og „Tanie Trine" styrede Huset for ham,
som bun bavde gjort for sin Broder.

vaerelse.

Marienhoff. den 2den January 1822.
r.siiiark.

fBcficnbtgii^retfer.

Til Vitterlighed:

■J

/. R. Jespersen.

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

211 bd befaflfl'c ben oloiic ®ub, ^Honbogen ben
20be C^., 01 borifclbe III el bfbre Cio tnin elffebe og

uioraemtneli^c ©tober, Exam.jur. ^eit^ ^avhve,
i en 2ilbfC of 77 21ar, efrer

liliojjcnbe ©oog^

|>eb, btfienbisfered ^eroeb iorgeligfl for frooatcnbc

J. Uarboe.

©Iffgi og ©enner.

®rcnao, btn 22bf Slptil 1863.
^00 ^ond frooffrenbt ©orng SJegne,

^eirine ©oiejen.
©egtaoebcn frnbcr ©leb Sooerbog ben 25be bd.,
gotmibbog ftl. HVaEfter denne korte Levnedstegning af Herredsfuldm^gtig

Harboe og bans Efterkommere vender vl os til bans Hustrus
Slaegt og hendes Forftedre.

SL^GTEN BROGE

Paa Hjornet af 0stergade og Torvet i Grenaa boede i
Aarene omkring 1750 en Vognniand Peder Hansen Broge.''')

Vil man forestille sig Grenaa, som den var dengang, maa
det erindres, at dens Udseende var 1 de fleste Henseender
mere primitlvt end en afsides Landsbys er nu. Men Borgerne

Jfr. Pctrine

PmM-.

og deres Byting vaagede med Nidkterhed over Byens jEre og
dens Rettigheder som Kobstad. Uden cm Grenaa laa Konsumtionsdiget, som skulde hindre al uberettiget Adgang fra
Lander. Og ved Enden af hver af Byens fern Gader laa en

.

hans

som AdkomsT^oT A^rvingwl^.^H
P. Justesen. Sidstnievnte kahte '
ejede Kirken til sin Dad. Sitip
Born i Fsellesskab.

*

Efter Herredsfuldmseptio
solgte Arvingerne Huset til

"

gaard Friis (Skedet udstedede^n

Tingsvidne
C. Hansted og
Medarvinger ud og
den af bans

Dod i 1863

af Tomrermester H. B Harboe) samtlige Arvingers Vegne

Port og en Konsumtlonsbod, hvor Tolderne samviitighedsfuldt
holdt Regnskab med alt, hvad der indfortes.
Gaderne var paa sine Steder ubrolagte. De fleste Gaarde
var tfekkede med Straa, og alle Bygninger var Bindingsvaerk,
naar lige undtages Kirken og Raadhuset.

Ostergade var Byens mindst bebyggede. Den havde langtfra forvundet den store Brand under Svenskekrigen. Paa hele
Gaden laa kun ialt 6 a 7 Huse eller Smaagaarde. Resten var
ode Pladser, Haver eller Tofter.

Paa Hjornet lige ud for det davaerende Raadhus, der laa

med sine 2 Sider ind mod Kirkegaarden, hoede altsaa Hans
Broge eg bans Hustru Ane.

Det ser ud til, at de kun bar baft eet Barn, Sonnen Hans
Pedersen Broge, der var fodt i 1741. I hvert Paid findes in-

gen andre n^vnt eller omtalt i Byens Arkivalier. Faderen, der
selvfolgelig foruden sin Vognmandsvirksomhed bar drevet lidt

Avisbrug som nsesten alle Indbyggerne dengang, dade -Vi 1773,
69 Aar gammel"), hvorimod Moderen overlevede sin Mand i

29 Aar og farst dede

1802, 91 Aar gammel.-'')

V

W-'

< .

■

t-

Os.crKaUtts Hiornc. GaarJen, snm Hans BroKO ombygsede, og hvor ban drog ind i 1774
cfier sit Brylliip.

ftM'-;,'.

ilimm

dommen. I den asldste Brandtaksations Protokol ) staar ban i
1774 anfort som Gaardens Ejer, idet der tilfojes, at ban bavde

0s.e.g.de. Hi„„e ef.cr

Sonnen havde nogle Aar far Faderen. r, h , . •
lille Gaard nede paa Sandergade Den er r <
Han, der senere som Skipper on

nedrevet.

Byens alierbetydeligste Maend Lr •
dom l$rt Savaesenet og faret'nnn i

Vejen tii at blive til noget.

blive en af
'"'"'^''gvis fra sin Ung-

^ngfart. Det var dengang

I Grenaa, der laa saa ganske at 'h
ligste Pynt, foregik dengang al Hand i ^

Djursiands 0St-

Kabmaend var seiv SklppL on n

pr. Skib.

h^n'ede deres Varer hjem

Det var den Nteringsvej, som na

ogsaa den, som gav Udsigte'n til a,
Rigdom fremfor de ovrige Indbv

og Risikoen, men
^nset og vinde sig

jaevnt og nojsomt Liv i fattiae
eller Avlsbrugere.

levede et saare
Smaahaandvserkere

Efter Faderens Dad overtog Han. P n
^ Pedersen Broge Ejen'^r\

„nedbr^kked og opbygt igien et Nye Forhuus til Gaden, 6 Fag
med Tegltag, Taxerit for 120 Rdl.*', „iligemaade ombygt SideBygningen som er Taxerit for 40 Rdl." Da denne Ombygning
var fuldfort, gifiede Hans Broge sig. Hans Hustru, der bed
Ane Sophie Pedersdatter Breegaard, var Datter af Degnen,
Peder Andersen Breegaard, i Hemmed. Brylluppet stod i Glses-

borg Kirke. Brudgommen var da 33 og Bruden kun 18 Aar.'')
Alt taler jo for, at de nygifte er draget ind i den nyopforte
Gaard, som staar endnu i nogenlunde uforandret Skikkelse.
Den gamle, brostfteldige Gaard paa Sondergade solgres
kort efter, og i Stedet for kobte Broge en stor Kobmandsgaard

nede paa'Lillegade, en Gaard, som i et balvt Aarhundrede
skulde forblive i Sl^egtens Eje og v^ere dens Hjemsted, og
bvoraf endnu et lille Stykke staar tiibage. ')
Kobesummen angives i Skodet til 250 Rdl. Det var en

latterlig lille Sum for en god, ret ny Gaard, som i Brandtaksation stod til 750 Rdl.

Gaarden bavde tidligere v£eret Kobmandsgaard. Hans
Broge indrettede sig nu som Skipper og Kobmand i den nyerhvervede Ejendom, og i en Snes Aar forte ban og bans
Hustru ber et lykkeligt Samliv.

Broge var jo som Skipper meger borte fra Hjemmet, men
ban havde en lykkelig Haand til at faa alt til at gaa, hvad
ban tog sig for.

Han kabte sig i Tidens Lob ved en Meengde Auktioner
og ved private Kob en stor Del jorder paa Grenaa Mark/'O
saaiedes at ban i det mindste var Ejer af 30 Tdr. S^edeiand

La^ndbrug

^Itsaa haft et ganske beiydeiigt

skifrninop^^V^H^ erindres, at det jo endnu var laenge for UdSmaalndH ^

\

Jorderne laa spredi i uendellg mange

arde andVs""'^
Gaarde

Etagers'BlnZaJ

u

erhvervede ban flere af Byens storre

dens modsatte SidT(Une?nd

Aarr^kke den smukke 2

overfor paa Ga-

som tidligere havde tilhorr' d'

-Aftenstjernen") og

Den solgte ban senere'^^) til

Kobmandsfamilie Mau.

af Herregaarden „Hessel".

Danng, der var Ejer

I 1782 kobte ban den andpn

u

me! Kobmandsgaard fLillpa^ri ^"^^^aard, ligeledes en gam-

Gaard"), .f Michel Maus Se A' m"

'nden af den lige far nsvnte Gaard""

"Trampenbergs

^"'8'='''"'^'= '''

Gaarden Nr. 47, som er afbiidet heri paa Side 10—12, beholdt Hans Broge til sin Dod, men den bar jo sikkert vseret
udlejet til Privatbolig. I Skattelisterne ses forskellige som Beboere af den, og Hans Broge bar selvfolgelig set sin Fordel
ved at beholde den for at holde en Konkurrent borte fra sin

N^rhed. Nogle Aar efter Broges Dod kobies den, som tidli
gere omtalt, af Svigersonnen, Fuldmsegtig J. Harboe.
Endelig kobte Broge i 1795 Byens storste og skonneste
Gaard, den Brochske Familiegaard paa Torvet (nuveerende
Kobmand Skov's), der den Dag i Dag er Byens fornemste
Bygning fra seldre Tid.-^°)

Den solgte ban dog kort efter med Fordel til Generalkrigskommissair Fischer, idet ban selv beholdt de til Gaarden
horende Jorder og fik ntesten lige saa meget for Resten, som
ban havde givet for det bele.

Endelig ejede Broge en „Soboe" ved Stranden. D v. s.
et lille Pakhus med Bindingsvserk og Straatag, beliggende

„imellem Hans Brocbs 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 gamie 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,

4^

Gaarden

Enke efter forlaengst afdede Vognmand Peder Broge og Moder
til naervserende Kjebmand Hans Broge, 91 Aar gV'
Men tidligt mistede Hans Broge sin Hustru. Hun blev
kun godt 40 Aar gl. og dede 5. Febr. 1796, faa Dage efter at

have bragt en lilje Pige, sit 8de Barn til Verden.-^')
Fra hendes Begravelse er bevaret et Mindeblad. Det var

engang Skik, at et saadant forfattedes af Degnen elier en anen, er havde Pennen i sin Magt. Det blev saa skrevet elier

ipaakom mig Siitcrhed saa saarc,

3eg grodde maa med mine smaa!
ga, oel, d<t er STolurens 6prog.
Sets (Brund er 2<cerlighcd SoznU dog:
2nan ser hun straj; det Sorgcllge;

2nen Iro (Bud haodc den I iSaand;

15un oar jo moedcn til (Buds fKilge
©ct staar med dercs 23el 1 Saand:
Shon do som hlin ret iromme 23ils:

®ud goo. ®ud tog. ©uds 2Taon ske JJrlis!

hJh' naermeste Eapir
elier paa Silketoj og omdelt til den afdodes
Familie.

Run cr til ©loedens Solig kommcn:

ledes^mf^H
paa Papir, lyder saaledes med den oprindelige haandskrevet
Ortografi bibeholdt:

01 25cl-dood cr dog hele 6ummen

0t ©e har fSaob til sammc Rjcml"'-)

Dor Sands cr ocndt til eorg:
Dor Roocds 2<rone cr affalden.

(Scrcmie Segrcedclsc 5. Gap.. 15 23.)
eaa maa oel del Bus udbrnde.
(TV . o-

sorgende sooner en 2Koder.
oorsorgerslie og ©orde.
®0.«1shende PHadome 0nnP Sp-

P«.b.,.4,,.;i"X

skob med Selcedle oo R«id. .if

f«'fli-sallgt
1 B-"..d
d. 28, W22 Oo-s 2Bgte-

2?enomered TTegnciont i ffi

^edersen 23rogc.

og 3 Sotire tllligemed SodeTnT
bekloge Bendes tnlige
som eolomon beskrioer (6rdsDr"Vff
Q"'"''®:
Zortgong. Boo oldner ibke of ^

Pao toollg 2nQade Iroelio

^

iDkkelige. at fortjene Qgfdse ® f pn 4"®'®
Dcltoznkcndc 5^oestcr on hi.

.

^ous-Gcfindc samt andrc

3 nn oerdsllge Omhn""

diske hengioen: Ihi midt I 2klLL ""-si

at borttage den, gttrede liun rt

3a Cuerne truade

"f'gelsen udsaae Run soer

bejdsomhed, nu i 23elanst(Enrti'vfj"® '®"ds-Ca2pen, nu i C'''
Run oar®ud kl^r.
°l' slutte oi med ©rund:

til Cggset tierooen. hoilket
eebruar 179G I Bendes 12cdo wm®

^

henle Rcnde hjeui

4tde Qar

siiga mfdfTsl'H
""'""S'
mioi I Srtdens
bllde stoe

I Kirken opsattes en Metalplade med en kortere Indskrift.
Den Begivenhed, hvortil hentydes i ovenstaaende, med
Ordene om, at „Luerne truede med at borttage Hendes Velstands Floor" kan, saa vidt jeg kan skonne, tkke vaere nogen
anden end en haeftig Brand, som 18. Jan. 1795 opkorn hos
deres Nabo paa Lillegade, en Toldinspekter, Lojtnant Gade.
Ilden rasede slemt og antaendte og opbrsendte 3 Nabo- og
Genbogaarde og Huse, hvorimod Hans Broges, der var teglhaengt, reddedes.^'^)

^

^

Ifolge kgl. Bevilling 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, for

Hans Broge atter fsstede en Brud og altsaa maatte sorge for
Skifte med sine Born.

Der holdtes derfor Samfrsendeskifte d. 19. Oct. 1798. Ar-

hagede. 3giennem saa manor^ Ooergioelse. om ®ud saa beSid til at anbringe fin fJnnn

q3aa alt dtt som os gnskes kandl
©et troste ©em I Gioet frem,

..Sort Rjcrtcs ©loedc holdt op:

m

O! salig i uskQld'g Gtandl

vingerne var de 7 Bern, af hvlike den aeldste Sen, Anders
Peter Broge var 18 Aar og det yngste Barn, Datteren Birgitte,
der var fedt faa Dage fer Moderens Ded, og hvis Fedsel vet
attsaa Indirekte har kostet Moderen Livet, var kun godt 'h Aar.

Af „Mindebladet" ses, at der har vteret 8 Bern. Et af disse
er altsaa ded fer Moderens Ded

Bernenes Vterge var deres Morbroder, Seren Breegaard,
Handelsbetjent hos Agent Frelich i Kebenhavn. Han medte
dog ikke selv, men havde tilforordnet Kebmand Mads Meller
i Grenaa som sin Reprsesentant.

24

25

Boet var et af den Tids rigeste i Grenaa.
Af Aktiver fandtes:*'')
30 Tdr. Ssdeland paa Grenaa Mark
V«rdi 1,560 Rdl.
De 2 Gaarde paa Lillegade

_

Leyewaaningen „De. syv Meller", ligeledes paa Lillegade . —
Indbo, Udbo, Lesere og Creaturer
—
Kebmands-Vahrer
Halvparten i en Jagt ved Stranden

j ooo

150 „
1,000

_

gQQ
600

lalt 5,110 Rdl.

Boets Gseld erklaerede Enkemanden at veere ubetydelig,
og denne saavel som Begravelses- og Skifteomkostningerne,
som ban selvfolgelig after Loven havde Ret til at fradrage, er
klaerede ban selv at ville afholde.

Efter den Tids Arvelov vilde der saa tilfalde hver af Sonnerne en „Broderlod'' =- 464 Rdl. og hver af Dotrene en
„S0sierlod" paa Halvdelen altsaa 232 Rdl.

Men Hans Broge erklaerede paa Skiftet, at ban af sin egen

Part vilde laegge saa meget til, at bver af de 3 Pigeborn kunde
faa 400 Rdl,

^

Stranden" er det klart, at ban nu ikke I^ngere selv plojede

Soen, men sad hjemme som „veirenomeret Negociani".
Men altsaa, den celdste Son, som var Semand „og farer

paa lange Rejser", fik sin Part udbetalt, de svrige 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 Brocb, der paa den Tid opholdt
sig paa Herregaarden Lykkesholm, men som vistnok var Datter af Ove Christopersen Brocb, tidligere Kobmand, nu Consumtions Overbetjent i Grenaa.'^')

Og Vielsen foregik i Lyngby Kirke. 2det ^gteskab var
barnl0st.

HANS BROGES BORN

Med Bornene af farste iEgteskab gik det saaledesr'")

Den teldste, Anders Peter (fndt V,. 1778), der var Somand
og gik i Langfart, lad ikke i mange Aar hore fra sig og er
formodentlig ded paa Soen.

Nr. 2 Peder (f. '°/>2 1779) dode som ung.

Nr. 3 Severin (f. 'V« 1788) blev Consumtionsbetjent i
Lemvig.

.

Nr 4 Niels (f. "Vt 1794) blev Skipper, ligesom Faderen

,-^i' havde
t j vseret,
^
nm naui
ham vil
tidligere
og om
vu der omstaaende blive
fortalt mere.
.
r,

Den ^Idste af Dotrene Anne Mane (f. -/><> 1781) blev

senere gift med Landinspektor Fridericb Nicolai Berg i Grenaa.
De eiede og beboede i en Aarraskke en Ejendom paa Storegadc, som laa, hvor nu ,.Magasin du Nord" ligger, men rejste
kort efter til Aarhus, hvor Berg fik Udntevnelse som kgl.
Landinspektor.

,

Nr. 2 Anne Kirstine (f.
1783) blev gift med Kobmand
Thomas Brocb. Han var Enkemand ligesom Berg var, og

ejede en Kobmandsgaard paa Sendergade, der laa hvor nu
Kobmand Otto Sechers Gaard ligger. Hun blev tidl.gt Enke
Gammd B.lleda af Grenaa Kirke som den var for 1860. Ser fra Svd. Her har alle H.irboernes
og Brosernes Daab og Vielse funde. S.ed, og herfra er de for. ,il Graven.

^

Den aeldste Son var Semand, ligesom Faderen havde v^eret
sine unge Dage. Da det af Skiftet fremgaar, at Hans Broge

paa dette Tidspunkt kun ejede „Halvparten i en Jagt ved

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 Herredsfuldmtegtig i Grenaa hos Justitsraad Aagaard.

Alt som Aarene gik og nye Kobmtend afloste de gamie,
vedblev Hans Broge at passe sin Forretning. Han nod en

Og saa den 22. Juli 1824 dode Hans Broge, 83 Aar gam-

C^xnaju:

mel. Det er uden Tvlvl, at han bar baft sine Medborgeres
Agtelse til det sidste.

I Lobet af dette og nseste Aar bortsolgtes Boets faste
Ejendomme, Losore m. m.
Aktiverne var:
j,
Markjorderne osv. srelges tor

26^3 Rdl.

„Stervbogaarden paa

Lejevaaningen „De syv

^

Lesore ved 2 Auktioner

449 „

Forudbetalt Faidrenearv til Anders P. Broge
_

_

_

_

-

Niels Broge

R
'

. Severin Broge

1100 „
147

„

Forskellige mindre Poster

Indtcegt ialt

6075 Rdl.
3185 „

Gammeli Bill,-de af Gr,-naa ,-fi,:r Pcnioppidans danske Atlas ca. 1768.

Ga;ld og Udgifter var

—
2890 Rdl.

Altsaa i Behold

ubegrsnset Agtelse og Anseelse i Byen. Han var en lang Tid
Stempelpapirforhandler og havde det dertil horende Privilegium paa at forhandle Spillekort.'")

Heraf fik Enken 1445 Rdl., bver af Sonnerne skulde have
319 Rdl. og bver af Datrene 159 Rdl."')

Han var en af Byens fire „eligerede Maend", altsaa noget
en 1 etning af Nutidens Byraadsmedlemmer, og var i det
hele en Mand, som alle saa op til.

for sit 2dei ,£gteskab i 1796.

Men det maa jo vel erindres, at Pengenes Vterd. og Kabeevne var adskllligt ringere, end da Hans Broge gjorde Sk.fte

Men Alderen meldte sig omsider, og i 1819, da Hans
cin ^
overdrog ban sin yngste Son Niels
sm
Kobmandsgaardganimel,
og Forretning.'^«)

daien^/d'
i Lvnffhv

Imidi'p^^H M

Anne Sophie Mag-

Datter af Sognepreest Henrik de Hemmer

' Faderens gamie Gaard.

end Grunde'n kan'haTvL'et.''""
Periode^mpri"

alL Saf f!L'"H

""

fremefter var jo en meget vanskelig

P^"gekrise, med Statsbankerot og

Kob af Faderens
FaH " Gaard maatte
og Vanskeligheder,
K0b
gaa tilbage.™) og Niels Broges

NIELS BROGE

Cm Sannen Niels Broge er at fortune, at han- efter at

ban var fraflyttet Kabmandsgaarden, kabte sig et Idle
vestligst 1 Llllegade (nu Nr. 54) og genoptog eller vel snarere

fortsatte sin N^rlng som Sj^Wer-

Hans Chaluppe bed Jens F^etei ,

ban den 14. Oktbr. 1828 fra Grenaa med Ladn.ng nl Kobenbavn. Skibet sank imidlertid ud for Glllele,e, og N.els Broge
druknede. Amtsforvalter Fasting paa Kronborg sendte Bud der-

om til Byfogden 1 Grenaa, og den 24. Oktbr^ tndfandt dennes

Fuldmaegtlg sig bos Enken for at optage Reg.strenng over

den

^"^r selv overtage Gaar-

FaM?,«^ ' '
, n ".'f

(P'lnteprot. viser, at ban i hvert

den i et Par Aar havde
ffcF
t'dligere
Velstand
var
i nogenBetydning
Grad borte,
Kobniandshandelen var ikke Itengere af nogen
""

Gaarden indrettedes delvis til Lejiigheder, som udlejedes.

og

Sorgen over Mandens Dad kom nu for bende tilllge
Bekymrlne for det daglige Brod.

.„

.

Niels Broge bavde slddet smaat 1 det Isnge i Forvejen.
Pantebogerne vldner tydeligt om Gteld og Pantstettelser. Da
Faderen dode, bavde Niels forlsengst 1 Forskud faaet adskllligt

28

29

mere, end hvad der kunde tilkomme ham i Fgedrencirv, og

haft for 1864. Med god Grand rejste derfor Aarhus efter Hans

bans Bo var ved bans Dod fuldkommen insolvent.

Broges Ded en Statue af ham. Og Navnet „den jydske Kong
Hans", under hvilket ban var kendt over det bele Land, vid-

Af Skifteprotokollen ses, at
Auktionen over det lille Stervbohus paa Liilegade indbragte ...
„

„

nogle smaa Stykker Sasdeland

100 Rdl.

ner bojt cm bans Betydning.

89 „

Auktionsbelob for det ved Gilleleje ilanddrevne og bortsolgte
Lasare
Og Boets registrerede Losore

306 „
74
Indtffigt ialt

569 Rdl.

Men Udgifterne var folgende:
Den afdades Ligkiste

4 Rdl.

Skifterettens Udgifter

23

Til Niels Larsen i Gilleleje, Bjergningsudgifter

„

Do.
Bjergelon
Transport af Ladning. Opkarsel af Vrag m. m

lovrlgt Gsld og Omkostninger til en hel REekke, dels Handelsfirmaer, dels private
Gffild ialt

Skiftets Omkostningei

1283 Rdl.
17

,,

Udgift ialt

„

1300 Rdl.
I

569

Altsaa Boet fallit og ikke kan betale

"~

73I Rdl.

Som Folge af de fattige Vilkaar laerte Bornene tidligt den
yderste Sparsommelighed. Den seldste Son Hcnrik Vilh. Broge

~ t.

ti

( 0dt k 1817), der senere blev Storkobmand i Hamborg, af-

rejste som 15 Aar Aars Dreng herfra til Aarbus i KebmandsIsere.^^)

G«mmel. Billedc cf Gr.nao Kirke. se. fra Vest, fra StoreRade.

Den nsste Son, Hans Broge (f. og hjemmedobt Via 1822),
op aldt efter Farfaderen. Det er for Resten vierd at ieegge
er et Slsgtsnavn, som gaar langt tilbage.

I ni da Oldefaderen (som f. Eks. Brandtax. i 1771 viser) bed
ansen Broge, saa maa Tipoldefaderen altsaa have
heddet Hans til Fornavn.

Naa, Hans, som i sin Barndom efter meget gamle Folks
igen e havde tjent sig mangen en Skilling som Keglerejser
ovre paa Mdm. Bendixens Keglebane i „G£estgivergaardens"
ave 1 Grenaa, kom ligeledes efter sin Konfirmation i Kob-

mandslsere i Aarhus og ved enestaaende Flid og Dygtighed
naaede ban i Tidens Leb at blive Aarhus's, ja en af Landets,
betydeligste Kebmasnd og bidrog mere end nogen anden til,
at Aarhus i Aarbundredets sidste Halvdel naaede frem til at

live Midtpunktet for Jyllands Handel og altsaa paa mange
Maader kom til at indtage den Plads, som Hamborg havde

Da.teren Margrethe Vilhelmine (f. V. 1826) blev gift t^ed
Kobmand, senere Kffimner og Brandkaptajn . .
'

Grenaa. Hun tik den sorgelige Sktebne . en lang Aarr^kke

at vtere ftengslet til sit Sygeleje, Seng elier Stol, af en aivorlig Gigtlideise. Hun dade i 1888, kort efter Mandens bratte
Dod.

. ,

.

Og Datteren Anne Sophie (f.
1821), der som 12-aang
Tjenestepige rejste fra Grenaa og tog Tjeneste paa Fr.|senborg,
og som senere var Husjfr. paa en Gaard i Kankbol e, tegtede

i 1849'») Snedkermester Niels Chr. Schou, en Snedkerson fra
Grenaa, der selv 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:

Hun havde altsaa som sin Part arvet 1445 Rdl. ved Hans

Ane sofie broge.
fodt de Hemmer,
•-■•^.7 1787,
t
1844
efter 11 Aars i€gteskab, Enke i 46 Aar

Broges Sklfte, men en Del af Pengene medgik til

0 a

efter Kebmand og Skipper Niels Broge.

Gaarden, en Del har hun uden Tvivl anvendt til at hj^lpe
Niels Broges Familie med, efter at Faderen var druknet, saa

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

have egen Lejlighed. Hun n£Evnes senere i Folkets ings 1

HANS BROGES D0D

Ved flere Auktioner solgtes de udstrakte Marker, de faste

Ejendomme: „De syv Moller", „Trampenbergs Gaard" og

det er formentlig af okonomiske Grunde, at hun opgav at
Sterne som Husbestyrerinde for By- og Herredsfoge agaar ,
der var Pebersvend, men ejede og beboede den „G1. Borgmestergaard", som nu Grenaa Folketidende ejer.
u a

Jeg antager, at Mdm. Broge saa har overladt s»n Lejlighed

Stervbogaarden, der gennem et haivt Aarhundrede liavde vie-

til sin yngste Steddatter, Birgitte Broge, der, som ti

ret Familiens Hjem. Denne sidste kabtes af Enken, Ane Kieitrup Broge/^) Men hun beholdt kun den astre Halvdel, alt-

I hvert Paid indsatte hun nogle Aar For sin

saa den Dei, hvis Bagside mod Gaarden endnu staar.

Resten

udskilte hun som en saerlig Ejendom og solgte den til en Kobbersmed Lund. Det er denne Ejendom, der ca. 15 Aar senere

kabtes af en Kabmand Lund, hvis Enke, Bine Lund, 1 et Par
Menneskealdre i en Butik, der egentilg kun var to ganske
almindelige Stuer, drev sin kendte Boghandei.

Men dennes Historie ligger udenfor naervierende Fremstillings Rammer, og vi vender os til den ostre Halvdel af

Ejendommen, den, som Mdm. Broge seiv beholdt.

talt, var gift med HerredsfuldmiEgtig, exam, juris J.

*

0 v

mente af ' V. 1834 ' ') disse to til sine Universa arvin hendes
bei0d nu i og for sig ikke ret meget, da er e
Dod (Vg 37) n^ppe var andet end Huset ti ag .

opgav Harboe til Skifteretten, at Boet med Fradr g
hun udgjorde 90 Rdl.

uictArie

Dermed er vi naaet til det Tidspunkt af Sheg ens H^

som er fremstillet i naervaerende Afhandhngs

staar da kun tilbage at kaste et fl ygtigt Bh paa

Broaes

Borns videre SkLne. Llnderligt nok forlod de ntesten alle

i Lobet af en forholdsvis kort Tid deres

0 e V-

Om Birgitte Broge, gift Harboe, er

Bers.

Datteren Ane Marie sgtede
g*" 2 Lldn^vDe flyttede omkring 1810 til Aarhus, hvor Berg fik Udn^v
^

•P-Wi

nelse som kgl. Landinspektor.

Anne Kirstine ^gtede

18-4

' Grenaa. Kun een Datter af dette /eg

hun blev ikke boende her.
c^nnpr Henrik og
*7. ,
heromte Sonner nenriK ug
Niels Broges to senere saa be
siden

H„, ,.Mod

r

' •'■wy.] . a

..d

kun hjem paa korte Besag. Men

ziz

Kserlighed, som paa

Kaerlighed til deres gamle F0deby,
forskellig Maade gav sig Udsiag

vplgorende 0ieSnedkermester

oied. Datteren Anne Sophie og he

N. C. Schou rejste i 1852 til

Kun Margrethe
handler, senere Brandkaptajn og
boede her til sin Dod '' id 88, og all
Hans Broges Gaard pan Lillcgade (nu Nr. 44 og Nr. 4(i). Her hocde Broge fra 177(5 lil sin Dod.
Til ven.sire ses Malermester Hnnsteds Bus.

forladt Byen.

Sonnen Severtn Broge

.f,

Manufaktur-

er Rasmus W. Starck,
Efterkommere har

n*Evnes ved Skiftet efter Hans
naevnes

Broge som Consumptionsbetjent i Lemvig. Mig bekendt bar
hverken ban selv eller bans Familie senere baft Bopsel i Grenaa.
Tildels er altsaa Navnene Broge og Harboe glemt i deres
gamle By. Minder trseffes kun i Ane Sopbie Broges foran om-

talte Gravsten paa Grenaa Kirkegaard og 1 Marmorpladen paa
Herredsfuldmsgtig, exam, juris J. Harboes Grav. Det er nu

de sidste synlige Minder om en Slaegt, der engang spillede
n ikke ringe Rolle i Grenaa Bys Historie.
KILDER OG HENVISNINGER
1 Tirstrup Kirkebog og Aarhus „Vor Frue Sogn^s Kirkebog. 2 og 3
Tirstrup Kirkebog. 4 Ormslev Kirkebog. 5 Hads Herreds OverFormynderiregnskab. 6 Oplysning fra Kobenhavns Universitet. 7 Grenaa og Norre
Herreds Justitsprotokol 1810 Pol. 341 o. fig. 8 J. Bildes Bog om Gerrild
Sogn Side 48.

9 Meddelelse Fra Grosserer j. P. Justesen, Kobenhavn.

10 Grenaa Kirkebog. 11. 12, 13 og 14 Grenaa og Norre Herreds Justits
protokol. 15 og 16 Meddelelse Fra Prokurist Chr. Hansted, Randers.
17 Grenaa Raadstueprotokol. 18 Meddelelse Fra Prakurist Hansted. Ran
ders. 19. Meddelelse fra Grosserer J. P. Justesen. Kobenhavn. 20 Grenaa

og Norre Herreds Skode- og Panteprotokol og omstaaende Skode. 21 Grenaa

og Norre Herreds Panteprotokol. 22 og 23 Grenaa Kirkebog. 24 Grenaa

Brandta.xations Forretning af 1771 med senere TilFojelser. 25 Glsesborg
Kirkebog. 26, 27, 28, 29 og 30 Grenaa og Nr. Herreds Skode- og PanteExiini.iur. .

protokoller. 31 Grenaa Kirkebog. 31b NB. Navnet staves skiftevis Bree-

J. Harboes

gaard og Bredgaard, det forste er det almindeligste i Retsprotokollerne.
32 Aftrykt 1 ,Jy]|andsposten" Nr. 89 d. n 1896- 33 Grenaa og Nr. Herreds

Familie = GravyU^<.l.

Justitsprotokol. 34 Grenaa Skifteprotokol Fol. 75 95. 35 Lyngby Kirkebog.
36 Oplysningerne om Bornenc dels efter Skifteprotokollen og dels efter

Grenaa Kirkeboger. 37, 38 og 39 Grenaa og Nr. Herreds Panteprotokol

•■J

1787.

40 og 41 Grenaa Skifteprotokol.

42 og 43 Grenaa Kirkebog.

44 og 45 Grenaa og Norre Herreds Skode- og Pante Protokol.
Trykfejl. Side 20 overste Linie staar Hans, skal vtere Peder.
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EKSTRAKT

•Sf

aF Snedkerlaugers Forhandlingsprotokol, der opbevares paa Randers Museum.
. ?e

Aar 1846 den 26 Juni blev Snedkermester Sommerfeld's Lserling Peter
Nielsen Justesen indskreven og samme Dag udskreven, efter at have opvist

* fir
<* V

antagelig Svendeprove.

R. Thustrup Sigvardsen.
A. Buch.

■» "* r

Aar 1852 den 5. Juli var en Laugsforhandling i Aniedning af, Snedkers\-end Peter Justesen foreviste sin Mesterprove, bestaaende af en Sekretser

? V i

\

med Mahogni Finering samt en Egetra?s-Dor med Kami og Love Kjtelstod.

^

Oldermanden og den Komite, som er udnasvnt af Lauget til• Bedommelsen

i Aniedning af Mesterstykkets Antagelse, samt de i Lauget modte Mestre,
bef.indt ovenn$vnte Provestykke forsvarlig og godt.

Ved Forsamlingen modte Borgmester, Rodsraad Kofoed og Cancelliraad.

Politimester Elmqvist, som ligeledes var af ovennsevnte Mestre's Mening.
M. Thuesen,

N. Bierregaard,

Olderniand.

Bisider.

H. P. Hundrup.

F. G. Guldmann,
Bisider.

S. Christensen.

Maal paa de udvsndige Storrelser, hvorefter Snedkers'-end Peter Juste
sen har at rette sig til sin paatsnkte Mesterprove.
Sekretserens hele Hojde

Alen 2

Tom. 10

' s d.

Skrog-Sidernes Hojde imellem
Fod- og Hovedgesims

„

2

1

Klappens Hojde i Lyset en Trediedel
af Stykkets hele Hojde,
skal der der anbringes et aabent Rum

i Indretningen, skal det holde
Naar Klappen er udslaaet, maa der

v^re ' 1 Tomme imellem Klap og Hsengsler
Skrogets Brcdde udvgendig foran

„

1

12

Dybden paa Siderne

Dorens Hojde udvtendig

\

^ K

f5

\\\ \
■aeA,/^ I ,1''.., .

j

19

„

3

„

2

Bredde for samme udv^ndig
„ 1
„
7
s
At jeg af ovenstaaende Maal har niodtager en ligelydende Afskrift, som

jeg med min Underskrift forbinder mig til i Et og Alt at rette mig efter.
Randers, den 13. Juni 1852.

P. Justesen.

Harbors HaandskHf. i For.egnelscn over Tiendeyderne til Thostrup Kirke.
42

43

STAMTAVLE
BORGEMESTER 00 RAAD
over

i R a n d e rs Kiebstad

G j 0 re V i 11 e rl ig t. Aar 1852 d. 7. Juli Fremstod For Magistraten i RaadPeter lustesen, hvis Mesterprove er antagen af Lauget
g agis raen, og foreviste Sesessionsattesl, hvorefter han er fyldt 26 Aar,

uak klr n a

taeelse LI a®" a®
Da Mae L

BorgLee?Ll?L

®

•" P-Xigkassen eg Attest cm, at han er

hvorfor han har ansegt Amtet ont Fri-

T

.tigheder
sTdL"a,dererntere
sL
rilicnm a

Borgerskab som Snedkermester.

"""gle han den befalede

Snedkermester og Forovrigt deeltage i de Ret-

han ogsLa vil have Tt'deeltage 7drdem^''^r/

vise sin foresatte Ovrighed vedh« r a

forholde, som det en god. retskaffen Bo
anstaar.

hvorimod

og Byrder, at

Lydighed, samt i det Hele at

Borger og Snedkermester egner og

den, hvorLaaL!fhL®Lr VLnden'eorgersLb'
Under vore Navne og Stadens Sag).

Randers Raadstue, den 14. Juli 1852.
G. A. KoeFoed.

pdv

Elmqvist.

$. Kaster.
Tarslew,
consJit. Bvskriver.

^orgerbrev

for Snedkermester Peter Justesen i Randers.

44

Herredsfuldm^gtig i Grenaa, exam, juris J. HARBOE
og Hustru

BIRGITTE HARBOE, fodt Broges
Sliegt.

stamtavle
over

Herrcdsfuldmsgtig i Grenaa, exam, juris J. HARBOE og Hustru BIRGITTE HARBOE, fe
Jens Jensen Harboe,
af Konstantinsborg
Aarhus,
Forpagter c u/.rThnlm senere
Konstantinsborg,
begr. ved
^ 1792,

"j i, 1786 med Abigael Hasle, fodt ; 1766.
Jens Jensen Harboe.
no-7 dod
j
J'o7,

i

Ane Jol'anne Jensdatter Harboe,
fodt p. Hogholm, dobt s 1789,
(rift
Chr. Larsen
g" m-i iWoll^t Molle
1 Linaa.Hoiris

Ane Kirstine Jensdatter Harboe,

P- Hogholm.
Grenaa
, 1863. dobt

fodt paa Hogliolm,
dobt •'

1788.

Hansine

Abignel Harboe,
o-q.

Grenaa,
gift
-" |,.
ni. Birpift«
oienaa,
Tgitte D
Broge, f.o ^^ ,> 179(5,
d. -'gut-'
s 1858.

:i 1819,

nes Christian Hansted m
Grenaa,senere
Malermester j
1819, d. 1906.

Jens Jorgen Harboe,
fodt

1 1821,

gift med sin Kusine Julie

Randers

Grosserer 1

* ^irger)

Julie Hansted,

mdt IS.SO, dod 1908.

Niels jorgen Sophus Hansted,

ugift.

fodt 1852, dod 1928, ugift-

procurist 1

Jorgen Nielsen Justesen,

fodt i Randers -- 7 1860, dod

> Panders

Carl Gerhard Launjzen,

Laiiriizen,

f. 1

ui

rt arnus

1880. 'J®; d'od iShanghai

Hrosserer i Aalboigi

Sif Pederspiel,

l"®ciiang^iai m
fodt «

Bente Merete Lau'"it^z|.^n

Renders'''""'"-'"'
1924 .

1917.

1892,

gift med Frants Faber Thomsen,
Boghdl. i Aalborg, dod "'n , 1927.

,

1923!

inghab

gifPmed Gerda Thostrup.

'ned Esther Broste.

Ingrid Anna Lauritzen,
fodt i Randers

M«* Kfv.S<>"<'iskTelegraf.,

fodt i Randers -\v l^J' '

1886 ,

Urosserer i Randers,

Cecil'® Lauritzen,

jprSP"^

Otto Federspiel,

fodt i Shanghai

u 1918.

fodt

fodt i Randers

Poul Otto Hubert Justesen,
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Inger Kirstine Broch,

Hans Broge,

mand i Grenaa
Thomas Broch.

gift
1805 m. Borgerkaptajn og Kob-

Anders Peter Broge, Peder Broge, Anne Marie Broge, Anne Kirstine Broge,
f. ■» 10 1778,
f. I'V,.. 1779,
f. •-•=' 10 1781, gift
f.
1 1783, d.
1825,

1824 Kon-

dod

hun fodt

1874.

1888

Kaemner i Grenaa, d.

-i 1888.

gift ^'' 10 1848 med R. W.
Starck, Manufakturhandler og

fodt ^ r. 1826, dod

1776,

Grenaa.

maegtig, ex. jur.
J. Harboe i

Herredsfuld-

d.-'VKl857, gift m.

f.

Birgitte Broge,

fodt
1828,
dod ' 4 s. A.

Anton Kleitrup Broge,

s 1787,

druknede ved Gilleleje
Okt. 1828, gift m. Anne
Sophie de Hemmer.

Niels Broge, f. '•"•/i 1784,
Skipper i Grenaa,

Margrethe Wilhelmine Broge,

i Thisted.

sumtionsbetjent

var i

f. " H 1788,

Severin Broge,

dod " 1796 (40 Aar 3 Mdr gl), 7 Born,
gift-) -,11 1797 Ane Kleitrup Broch, fodt (vistnok
1768),
dod
1838 (69 Aar gl.?), barnlos.

gifti)

d0bt

f0dt ca. 1703, d0d , 1773 (69 Aar gl.),
Vognmand i Grenaa, gift med Anne Broge,
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Peder Hansen Broge,

Skipper og Kebmand i Grenaa HANS PEDERSEN BROGES SIcegf.
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