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Af samme Forfatter er tidligere udkommet:

Grenaa Bys Historie Bind B: En personalhistorisk-topo-
grafisk Beskrivelse af Byens ældre Ejendomme og deres Beboere

gennem Tiderne (Søndergade, Torvet og Storegade). 500 Sider.
Ill. 1938.

Grenaa Bys Historie Bind A: Den egentlige Byhistorie. l.
Halvbind, Tiden indtil Aar 1800. Heraf er udkommet 6 Hæfter.

Et afsluttende Hæfte ventes udsendt i Sommeren 1945, hvis-

Papir kan skaffes. (Ialt ca. 700 Sider. lll.)

Fra det gamle Grenaa. Særtryk af en Række Avis- og Tids-

skriftartikler fra 20 Aar. 1924-44. (la. 450 Sider. lll. 1944.

DE FORENEDE BOGTRYKKERIEH . AARHUS



aa1 Grenaa Bylaad har 'fo1anlediget nærværendeI
Jubilæumsskrift udgivet hal FoImaalet været her- .

` igennem at give nuvæ1ende og kommende SlægteI en
koltfattet Be1etn1ng om det Samfundsliv, dei ha1 Været

levet i Grenaa gennem mele end 500 Aar.
Borgernes Kaar har været vekslende gennem Tiderne,

og ofte ha1 Ulykkerne Væltet ind over Byen. Men hver
i Gang har den _- takket være dens Borgeres Udhol-

denhed og Dygtighed -- atter rejst s1g og arbejdet sig"
videre frem.

Truende Skyer hænger atter over Byen, og Inan .
maa i nogen Grad se Fremtiden i Møde med bange
Anelser, idet det kan befrygtes, at den/Blomstring,
Byen va1 inde i da Verdenskrigen udbrød, brat kan
blive standset og afløst af trange Tider.

Under disse Forhold er det Byiaadets Haab, atV

Bogens Beretningei maa biblinge Læse1ne Troen paa,
at selv de største Vanskeligheder kan ove1vindes og'
nye Fiemskridt skabes for Byen og Egnen, saafremt I
Dygtighed, Flid, Forudseenhed, Sammenhold og Bet-4

'færdighed bliver BæIepillerne i det Samfund, der 1 de
kommende Aar skal fortsætte tidligere Slægters Arbejde.

Grenaa Borgmesterkontor, d. 26 April 1945.

P.B.V.

i N. S. Pallesenv
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FORORD
>ærvaerende Bog, som er skrevet efter Byraadets Opfordring,v

v _'udgi'ves af Grenaa By i Anledning af 500 Aars Dagen 'for' i
IKongebrevet af 13. Maj 1445. _ Bogen har en dobbelt Opgave: _

_ _ Først selvfølgelig den at være et Festskrift i Anledning af _
Byjubilæet, dernæst den at danne Afslutning paa Glenaa Bys
Historie Bind A. .

For at kunne løse denne dobbelte Opgave er den anlagt
saaledes, at dens første74 Sider er en kort Omtale af de vig-

.tigste Begivenheder og-Forhold i Byens Historie indtil omkring -_ i
Aar 1800. vBogen giver altsaa paa disse 74' Sider en Oversigt over, _
hvad »Grenaa Bys Historie<< Bd. A fyldigt og udtømmendev
behandler paa den tidobbelte Plads

Tiden fra Aar 1800 og fremefter er behandlet udførligt og>_
udtømmende og danner altsaa, samtidig med at være Jubilæums- i i
.skriftets Hovedstykke, tillige Afslutningen paa »Grenaa Bys

' Historie<< Bind A. " .- - . , -

Det er mit Haab, at Bogen maa kunne tjene begge Formaal,
og at de, som efter Læsning af det indledende Afsnit indtil Aar
'1800, kunde ønske den ældre Historie uddybet, vil ty til By-'
historiens mere udførlige Fremstilling. _ » >

i Jeg bringer en hjertelig Tak til de mange, som har hjulpet
mig med Oplysninger paa forskellige Omraader, eller som har .
laant mig Billeder til Beproduktion. En særlig Tak vil jeg bringe `
Stenders Forlag for Tilladelsen til at benytte en Del af dets for.-
træffelige Optagelser som i Bogen er mærket med Forlagets `

` _ Navn. Endelig bringer jeg en Tak til Byraadets Festskriftsudvalg
for udmærket Samarbejde, og fordi jeg har haft ganske frie Hæn- - i
der til i alle Enkeltheder' at planlægge og udføre dette Arbejde.

i

Grenaa, 8. Maj 1945. ' '4 j , ' _ Ca1l Svenstrup.
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1- AFSNIT: TIDEN i FØR AA..l 1100Ä
GRENAAS FoRHIsToRIE

'uendelig fjerne Tider, dengang den sidste 'Isíid for mindst
10.000 _-Aar 'siden var forbi, havde Djursland i'Hovedsagen _

faaet sin nuværende Overfladeform, men ingenlunde sit nuvæ-
rende Omrids. Først kom der en Periode, hvor Landet'hævede - `
sig; Saaledes atJyl'landvar landfast med Øerne og med Sverige. `

.Det- |er,^hvad man kalderFastlandstidein. Klimaet var nu efter
Istidens Kulde blevet saa mildt, at Planter kunde »indvand.re« . 1
Landet dækkedes af tætte Skove af Birk Asp og Fyr. I Skovene .
_færdedes Elsdyr, Ulv, Bjø1n, Urokse og Bæver. Ogsaa Menne- `

_ sket indvandrede i den Tid. Alt dette se1 man af Jordlagene i `
Moserne, hvor der findes Bester at' Fortidens Dyl og Planter.
Først noget senere kom Egen. I

i ., Stenalder- _ l Løbet af Egeskovstiden sænkede Landet sig
lsænkningen. atter. Havet steg og trængte ind over de lavt-

' liggende Strækninger og aflejrede sit Dynd paa i
' den gamle Landoverflade og oven paa Mosernes Tørv. Det erV i
den Periode, som man benævnei Littorinaíiden eller Stenalder-_ .
sænkningen. N

_ Havet har den Gang i det noidlige og midterste Djursland
' staaet 6 à 10 m højere end nu. Kolindsund var et viikeligt Sund,

V idet det forbi Ryomgaard og Pindstrup naaede ud til Randers 'f
Fjord og mod Øst langs nuværende Glenaa-Aa og hen over
Hessel Hede til Kattegat. Den nordlige Del som derved var

i afskaaret fra Resten af Djursland, var altsaa en Ø eller egentlig F
“to Øer, idet en Gren af Sundet gik mod Noid over Ørsted og `

J derved afskar den mindie vestlige Del, det nuværende Rougsø `
» Herred, medens Nørre Herred og den nordlige Halvdel af Sønder

i lHald Herred udgjorde den anden Ø. ' ' ~
Dette Kolindsund maa endelig ikke torveksles med den for-

holdsvis lille Indsø af samme Navn __ som vi kendel fra den
historiske Tid. Den var ganske. vist yDanmarks største Indsø, Vmen

_ __ 1



2 GRENAA rÆLDSTE BEBYGGELSE
dogV kun en lille VDel af det oprindelig 'Kolindsundglr Det havde, `
som vedføjede Kortskitse Viser, en. meget betydelig Udstraekning, i
ikke alenefi Længde'fäffraVest..t`il Øst, men ogsaa i Bredde fra
Nordftil syd. ^

yKort over Stenalderhavets Udbredelse paa :Djurs/land. De med sort angivne Partier er'
de Dele _af Djursland, der dengang - men' ikke nu i- var dækket af Havet.

' . (Tegnet, paa Grundlag af D. G. U. Kort).` i Å

llUrtidds-l V , ' li e Ved-dette Sund med dets mange Vige og Smaa_. f. '
befolkningen.> ' naes har Stenalderfolketlevet i stort Tal. Djurs-

i ` ' i ' 4land er et afde Steder, hvor man har fundet
_; `aller'flest I Oldsager, baade ' Skaldynger og Grave. Beboerne liar _
levet under særdeles gunstige _VillfaárfDe 'boede tilstrækkelig langt , ,
borte'fra'det aabne Hav-_til at være beskyttet imod Overfald;f,_af '^

_ " Sørøvere, `men dog ikke laengere borte, end at de, hvis de vilde, .'
kunde 'naad'derud r"med deres Smaabaa-de. y ' i i I

_ __ ;Mfen iøvrigt frembød 'Sundet' med dets” Øverflod af Fisk og
af Østers, Muslinger og Snegle et godt Spisekammer.lDertil <korn,



”GRENAA ÆLDSTE _BEBYGGELSE f 3, ~
at de store Skovstrækninger, som den Gang strakte sig tværs

_over Djursland fra Syd til Nord, og hvoraf Løvenholmskovene
~ er en sidste lille Best, Var rige paa Vildt og »ydede Sul til Bordet i
__ogSkind til Vintei dragten<<. Derfor Var Egnen langsKolindsunds `

Kyst 'fyldt med en lang Bække Bop1adser hvørom Mængder af
Gravfund bærer Vidnesbyrd Bimeligvis har det den Gang Været

' en af Landets tættest befolkede Egne.
' ' Efter Stenaldersænkningen kom en ny Hænning af Landet,

som Vedvarer endnu. Det drejer sig dog kun om Landets nord-
østligeI Del efter en Linie trukket fra Nissum Fjord til Falsters
Nordspids. Hvad de1ligge1 Nord for denne Linie, hæver sig
ganske langsomt. Skaldynge1, Gravpladser o. s. V., som oprindelig

3 har ligget tæt Ved Kysterne, træffes derfor nu inde 1 Landet. Hvadr
C. der ligger Syd for nævnte Linie, synker derimod, saaledes at ' `

Oldtldsmlnderne der træffes ude iHavet. 1)

GBE_5ÉÉ`,EAAS ÆLDSTE BEBYGGELSE
Kollndsund er altsaa Baggrunden for Grenaas Opstaaen. Byen

er Efterkommer af en af de Oldtidsbygder, der som en Perlerad
44Vhar kranset Sundets Kystei. Vidnesbyrd derom har man i en______Række S'predfte Fund af enkeltvis liggende Redskaber af Sten og
:Ben samt Skaar af Lerkar, som er gjort Ved Udgravnlnger til
Kældere eller Ved Nedlægnmg af Kloak flere Steder i Bven

V ' Ligeledes er der rundt paa Markerne 1 Byens umiddelbare Nær- '
_hed fundet Stenredskaber fra Oldtiden. Mest afgørende er dog

_ Fundet af en Skaldynge fla den ældre Stenalder altsaa fra Tiden
V ca. 3-5000 Aai før Chr. Fødsel, paa Byens Torv i Sommeren

1899. Dele af denne Affaldsdynge fandtes baade Øst og Vest for
Kirken, og der er Vistnok meget stor Sandsynlighed for, at den
har strakt sig ind undei selve Kirken. Herom sk11Ver Løjtnant J.
Jensen, som nøje fulgte denne Udgi avning som saa mange andle:

v »Ved Gravning til Kloakanlæg paa Byens Torv fandtes for-
' _leden, midt mellem Østsiden af Kirken og den modstaaende

Husrække, Levninger af en saakaldt Skaldynge fia Oldtiden. '
Den forekom i en Dybde af omtrent 3 Fod [eua 1 m] under Bio-

__ lægningens Niveau, oven paa et naturligt Lag af Stiandsten og _.
bestod hovedsagelig af Skaller af Østers og andre spiselige Mus- _.. .

` >v1.1,1flinge- og Sneglealter. Blandede mellem disse bemærkedes Smaa-
stykker af Trækul, Askestriber samt Skaar af Lerkarmed og
uden Prydelser, ligesom. ogsaa-'__Fiskeb'en og Knogler af Pattedyr -

lä:



_ 1 » '_ i. GRENAA ÆLDSTE BEBYGGELSE
I samt nogle raat foralbejdede Redskaber af Sten. Endeligiagttoges ,

I paa Dyngens Plads et Ildsted, dannet af henved en Snes Koltring- '
sten [store ildskørnede Stenj, _ som var sodede og mørbrændte. '

1 Det er uden Tvivl, at Dyngen hidrører fra Mennesker, og dens 1 i
hele Beskatfenhed viser noksom, at den, bestaarr _af Affald fra
Maaltider og disses Tilberedning. De mellem Skalleirne fundne _

simple Redskaber af Flint henfører Dyngen til Uiindvaanerne,
'der i Stenalderen have bygget deres primitive Boliger her, og
som møjsommelig have forskatfet sig Klæder og Føde ved Jagt
og Fiskeri. " _ `

Udstrækningen af Dyngen lod sig ikke nærmere angive, da __
Udgravningen kun blev foietaget med rent praktiske Formaal,

l v_nemlig Nedlægning af Kloak for Øje. Men Skallaget naar lige _
' . - til Kirkebygningens Grund og fortsættes formodentlig ind under

denne hen mod Storegades Munding, hvor man ligeledes har
' fundet Ophobninger af Bløddyrskaller, som rimeligvis ligeledes - I
hidrører fra denne Skaldynge.

Langt ned i Tiden, efter at Aartusinder var gaaede hen over _ __f =
Skaldyngen, og da Kristendommen foilængst havde afløst den . -

Y gamle Gudetro, skulde en ny Kirke opføres, og man valgte til
ii Plads for denne det højeste Punkt i Byen. Oven paaiSkaldyngen,
der i Tidens Løb var bleven dækket med et tykt Muldlag, byg-- '

-gede man nu Guds Hus, og uden om dette anlagde man K1rke-~.
gaarden Denne naaede ind over Dyngens Omraade og Skal-V ,
laget fandtes dei-for gennembrudt af gamle Grave med forraad-

` nede Levninger af Træklster og Menneskeskeletter Ogsaa et .
i 'muret G1 avrum var anlagt her, lige ud for Midten af Kirkens
fGavl. . ._ . . '.«2 -

'Grenaa i Middelå; Efter Sagkyndiges Mening er saa Beboerne
alderen. _ _, fra denne Stenalderboplads paa Byens nu-

' 'j værende Torv, Aartusinder senere flyttet
i Vlaengere mod Nordvest, op ad Bavnhøjshakken til. Men nogen

bestemt Viden om, hvornaar denne Flytning e1 foregaaet, ha1
man ikke. Kun mener man at kunne fastslaa, at den sidste Del
af Oldtidens og Begyndelsen af Middelalderens Bebyggelse her _

i paa Stedet ha1 været en lille Bondeby, som laa paa den sydligste _
Del af _ Bavnhøjsbalfkens Fod. Etaf de vægtigste Vidnesbyrd for _ Y

_ denne Antagelses Bigtighed er Gammel Grenaa Kirkes Beliggen-
' hed. Ved en foreløbig Udgravning af dens Tomt og Grund i'

1893 under Nationalmuseets Opsyn og undei Ledelse af Lø Jt-->
nant Jensen _afdækkedes hele denne Kiikes Fundament og den ; _
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nedel ste Del af dens Mur. Udgravningen tilkastedes igen. Men
_ i Aarene 1942-43 foretoges under Ledelse af Nationalmuseets

Inspektø11,Magister Cl111. Axel Jensen en fornyet, fuldstændig 'i
lUdgravning, og hele Kirkens Grund ligger nu afdækket. Fra ,
Kirken paa Torvet og til Gammel Kirkes Tomt er ca. 800 m.

1 Der er naeppe Tvivl om Bigtigheden af, hvad Museums-
inspektør, Magister Hugo Matthiessen hævder 1 Bogen »Fra det
gamle Køge<<,yat saavel denne By som baade Haderslev og
Grenaa »ikke er flyttede Byer, men Nydannelser udlagt paa det
_ældre Bondesamfunds Jorder, nærmere Aa og Sejlløb ogbaseret
paa for en væsentlig Del at opretholde Livet ved Søfart, Haand?

' jværk og Handel<<. 3) Eller, som samme Forfatter skriver 1 »Torv
I log Hærstræde<<: »Bag det nuværende Grenaa dukker saaledes i

Gammel Grenaa frem som Genfærdet af en ældre Bygd, der _
for Aarhundreder siden lagt i Graven _- lod Navn og Bosted
gaa i Arv til et Torveanlæg, som muligvis er grundlagt ud fra ,

_ en nærliggende Kongsgaardé'f) Eller endelig i »Danmark Land
og Folk«:_ »Maaske har denne Gammel G1 enaa Kirke, hvis Plads
var Nord for det nuværende Lystanlæg paa Sydskraanmgen af i
et Bakkedrag, ligget i Hjertet af Byen, men dens Tyngdepunkt I' I
er i saa Fald _i Løbet af Middelalderen forskudt ned mod

f __Aaen. . . .«.
' Hvis man nu vil spørge, om der ikke er fundet Rester af

` '_ Bebyggelse oppe ad Bavnhøjsbakken, som kan give afgørende f i
_Beviser for disse Antagelsers Bigtighed, saa maa Svaret blive
Nej. Der er ved Pløjning fundet enkelte Oldsager men ingen
Bester af Bebyggelse. Men det er jo ganske naturligt, eftersom ^ `
den Tids tarvelige Hytter af Træstolper, FletvæikogLerklining '
i Almindelighed ikke kan efterlade synlige Spor til Nutiden,
hvis man da ikke systematisk vil afskrælle hele Overfladen og
i Jordlagene neden under finde Fingerpeg. _

Det er undertiden fremført, at naar Gammel Grenaa sand- `
synligvis har ligget paa den før angivne Plads, saa har det været
Frygten for _Sørøvere, som har faaet den Tids Mennesker til at
opslaa 'deres' Boligerlidt borte fra Vandet og ikke direkte der-

' ved. I Valdemarstiden da Vendernes Magt var uigenkaldelig
1 knækket, skulde de saa atter være flyttet nærmere mod V.andet

_ Det er alt sammen Formodninger, som hal"1 en stor Sandsynlig-
hed for at være Sandhed. Men man kan vist ikke komme Virke- ~

Vligheden nærmere end ved kort og godt at give følgende
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Resume: 1) Beviselig har der ligget en Stenaldelboplads der,
1 hvor det nuværende Grenaas Centrum, Torvet, ligger.
2) Beboerne fra denne har saa muligvis eller rimeligvis

rsenere hen Ilyttet Boligerne længere mod Nordvest maaske f
_ ”foraarsaget af Plyndringer af Sørøvere. Derved e1 den gamle _

' Boplads dækket med Jorden og efterhaanden blevet Bymark for _f
i '_Landsbyen Ved Bavnhøj (-»Gammel G1enaa«).

3) Endehg er der saa engang hen 1 Middelalderen paa denne '
I ' Bondebys Jorder og tilfældigvis netop oven paa Stenalderboplad-

sen ved Flytning opstaaet en Nydannelse, nemlig det nnværende
G1 enaa.

OM KAMPENE I KOLINDSUND OG GBENAAS
PLYNDBING 1165 ' '

De ældste histoiiske Begivenhedei, der findes optegnet an-..
' _Igaaende Gienaa og dens allernærmeste Omegn Djursaaen og

. . Kolindsnnd,fi11des hos den danske Histolieskliver Saxo, som
_' , levede ca.1150-1200 og hos den islandske Sagaskiive1 Snorrev

Sturlass øn (1178_1241).
Det drejer sig i alle TilfæIdene om Krlgsbeglvenheder Den

Iørste af disse Kampe stod i Aaret 1060 og førtes mellem den I
, danske Konge Svend Ést1idsøn og den norske Konge Harald/_

_ , IHaard1aade Det er Saxo, som i sin latinske Danmarkskrønlke
' foltæller følgende:

»H a1 ald Haardraade havde Været paa en Rejse til Kon-._>
stantinopel hvorfra han Var kommet hjem til Norge og havde

indtaget Landet. Han vendte derpaa sine Vaaben mod Danmark -
Svend Estl idsøn gav sig Ikke Tid til at samle alle sine Folk, _
men sejlede mod ham alene med sine JydeI. Ved Dju1saae11
vovede han at byde hele den norske Flaade Spidsen Men han
kom til ko1t i Slag som i Folketal, da Lykken holdt med den
stærkeste og lælte Svend, at de Vinder ikke alle, som Vover.

_ For at frelse sig fia Fjenderne sprang ved denne Lejlighed en
stor Del Jyder i Vandet. ~

Saxo foltæller ligeledes at Valdemar [senere »den Store«] efter .
, Blodgildet i Roskilde i Aaret 1157 efter en stoimfuld Overfait fia , _

Sjælland'landede i Jysland 'og drog fil Viborg, men nævnerikke __ . ^
__ Landingsstedet Derimod anfører han, at Svend [Grathe] satte
'_ efter ham med den sjællandske og fynske Flaade, »som han lod

vlægge ind i >>Dj11rsaa<<, hvorfra han med Kernen af Bytteriet
_' begav Slg tll Viborg. Her faldt han paa Grathe Hede. E>)

Om en anden Træfning i Djursaaen mellem Valdemar`
den Store og den norske Konge Elling Skakke i Aaret
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e- 1165 fortællel Snorre Sturlassøn, som dog anvendel en merei
kortfattet Fortællemaade end sin danske Kollega: Danskerne .

i i havde Været paa Plyndringstog i Norge og havde ranet Vidt og
bredt. Da Erling fik Besked derom, samlede han i Hast en Del

Skibe og forfulgte Danskerne, der allerede Var paa Vej hjemad.
_ »Da Nordmændene kom til det Sted, som hedder Dyrsaa, fandt

. de der en Del af de hjemvendende Daner. ErIing sejlede imod
dem og holdt Slag med dem. Danerne flygtede snalt og mistede __

`mange Folk; men Erlings Mænd plyndrede Skibene saavel som
Købstaden og fik meget Bytte Siden for de tilbage til Norge.

i Da Var der en Tid Ufred mellem Norge og Danmark<<. 6) _
_ Om disse Kampe i Djursaaen har man siden fundet Minder, 1 i '_
idet der efter Tørlaeggelsen af Kolindsund flere Gange e11.opgra-.> '
Vet Vaaben, som man mener at kunne henføre til den Tid.

GBENAA BYS ALDER
Hvor gammel er G1enaa By? . - - _

Det er et Spørgsmaal, som man møder mangfoldlge Gange. _
Som foran Vist har her ligget en Bebyggelse tilbage i den fjer-V

Ä i' neste Oldtid. Gammel Grenaa Kirkes Opførelse, der formodent- _
lig maa saettes til ea Aar 115641200, Viser, at _der paa den Tid
har ligget en Landsby her paa Stedet. Der er saa kun tilbage at
besvare det Spørgsmaal hvornaar blev denne Landsby Købstad? _

_ ' Det Vil sige. hvolnaar fik den af Kongen Købstadrettighedez?

__ For en Del af Landets Byei er dette Spørgsmaal let besVa-_`
ret, fordi de har deres Købstadprlv11eg1er bevaret enten i Origi- 7

I 1 nal eller 1 Afskrift. Fo1 Grenaas Vedkommende maa Svaret blive, _
som skrevet staar i Pontoppidans Dan-ske Atlas fra 1768: »Naar _ _

' eller af hvem Byen er anlagt og bleven tilKjøbstad, Vides ikke:
~ det mindste om. Men gammel er den og nævnes alleiede 1262.

Dens ældste Privilegier ere ubekiendte, og siges Ved ulykkellge
.. 11dsvaade1 at Være forkomne<<. Nærmere kan man ikke komme

I Sagen den Dag 1Dag, hvis den skal afgøres med fuld Nøjagtighed. i

' _ Udvikling til Købstad Nu er der imidlertid den Ting at
_ lægge Mæike til, at Landets ældste j

. Byer ganske jævnt har udviklet sig til Købstædei, inden de.
modtog de fø1ste kongelige Privilegier. Der er for deres Ved-_

i kommende faktisk intet ydre Tegn, der angiver Øjeblikket for '
Overgangen, idet- der i den ældste Tid ikke klævedes en God-
kendelse af Kongen -- altsaa et Privileglum - for at forvandle _' '

` en Landsby til at blive en Købstadfia) Det skete ganske jævnt de1-1+:
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ved, at der opstod en Klasse Næringsdrlvende der gjorde Køb
og Salg til deres Næringsvej og levede af at handle med det

- omgivende Land Ordet Købstad røber tydeligt nok sin 0prin-
delse. Det er en Stad, der lever af Køb og Salg Saa snart vi
derimod kommer op i Valdemarsíiden (ea. 1150-4250), kan man _ '
regne med, at Tidspunktet for, at en Behyggelse bliver- til Køb-

_ síad, markeres ved eí kongeligt llleglum der giver Tilladelse I
til Afholdelse af Bytinget, lyser F1 ed over Stedets Torvehandel, '_
giver Rettigheder angaaende Fædrift, Ildebrændsel, Havneanlæg. `
Og at Kongen endelig godkender den 1 Forvejen værende Stads-;
ret, hv1s en saadan findes, eller henviser til en anden godkendt-
Stadsret, hvis Byen ikke allerede har optegnet sin egen.

Som Vederlag for disse Rettigheder krævede Kongen en vis
._aarlig Afgift der paalignedes enhver Husstand i Byen. Den op-V _”
~ krævedes ved St. Hansdagstid og kaldtes delfor ofte Midsom-

_ 1mergæld. Endvidere skulde Kongen have visse Afgifter af Hande- _
. len. De opkrævedes ved Byens Porte, paa Torvet eller ved Hav- i
f nen, og navnlig tilkom der Kongen en vis Toldafglft 7)' I

Grenaas ældste Privi- Da nujGrenaas ældstePrivilegierikke 'I
legier er forsvundet. ek,sisterer hverken i Original eller i

Uddrag, men er folsvundet for mange' _ _
Aarhundreder siden, saa er den eneste Maade, paa hvilken man
kan danne sig et Skøn over Byens Alder, den, at man under-
søger, hvornaar dens Navn først dukker op i Historien. _

_ I Kong Valdemars Jordebog, som er affattet i Tiden 1231--
41, nævnes Grenaa Bys Navn (»Grindhøgh«), uden at det dog_

_ fremgaar, om den har været Købstad eller ikke. Da dette Sted,
er det ældste, hvor vi finder Byens Navn nævnet og da mange _
fejlagtig har den Opfattelse, at dette uden videre kan tages som _ '
VBevis for, at Grenaa paa det Tidspunkt har været Købstad, gen-_f _

__;gives her et Brudstykke af dette Haandskrift, som af Kendere.
karakteriseres som et enestaaende Værk, hvortil man ikke 1 noget

l _ af de andre nordiske Lande har nogetSidestykke. Skriftet, som f
er paa Latin, er en Upgørelse over Kronens og Bigets Jordegods
og de Afgiftei, som svares deraf, og bestaar af en Bække Lister

I den 11. Liste 1 Skriftet, som antages affattet 1 Aarene mellem
1234 og 41, og som er en Fo1tegnelse over Gods, som er pantsat j

_ eller eventuelt udlagt til en af. Kongens Sønner (Abel?), er det, at '
~Grenaas Navn forekommer. Jeg citerer de nærmeste Linier før ,. . `
og efter: _

i _ »Scandthorp[Skanderborgj60Mark<< Derefter kommer et Ind-A v.



_ Facsimile af en Side i; K'O'ng Valdemars-`:~Jo'rd<_ab'l)g> (fra Aar 1231). Sidens Overskrift _ ' '
_ er Jucía (Jylland). Navnet GBINDBØGH staar midt paalden første Spalte. Længere ` . '

_ nede staar fionia (Fyn), og midt Ipaa andenSpalte, lige under Indskuddet, _staar _ _ _ '
- . selandia (Sjælland). Sidetallet 40 er en langt senere Tilføjelse. i I

` - - " ` ' (Kgl. Biblioteks Fotografi). ' _ _ _ f '_ __

skud, soml i Oversættelse lyder: l'Af Hr. Vognsens Len 220 Mark
. for Fritagelse for Leding..-`Åf Horsnæs Horsens log Arus` Aarhus 1 ,

Y' ' V80 Mark for det samme. Saa følger: »Grindhøgh Grenaa 60 Mark. i _ . __ I
Randrus Randers 160 Mark. Brofiarthyng Brofjerding 24 Mark.V4 V' '_ f
Rold40Ma1fk<<.8) _ .. '~ ~ , _ . , ~_

, Da der ikke findes nogen Overskrift eller nærmere Betegnelse'Å _ `_ ' " ' '
ved' noget af' Stykkerne, og da GrenaasNavn staar mellem' Sted~ _
navne, hvoraf nogle er Købstæder, andre ikke, vil det ses, at Jorde-l
bogen hverken beviser eller modheviser Spørgsmaalet om Købstad . - . _
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- Saa er der Oplysningen om Slaget 1 Kolindsund, som fandt

i Sted unde1 Valdemar de11 Store i Aaret 1165 (eller muligvis 67).
'Snorres Beretning derom er affattet paa omtrent samme Tid som
ovennævnte Kong Valdemars Jordebog - altsaa Tiden omkring
ved Aar 1230. Snoi re fortæller, at Erling Skakkes Mænd »plynd-V
rede Skibene saavel som Købstaden<<. Navnet Grlndhøgh e11 først`

__ sat til af en langt senere Ovei sætter. Men selv uden denne Oplys-
ning er det næppe til at tage Fejl af, at det er Grenaa, som menes.

'_ Derimod er det Jo temmelig givet, at Snorre med Ordet Kjøbsíad
`- ikke kan have antydet noget i Retning af Købstadprivilegiel eller

kongelig Stadfæstelse I saa Fald maatte G1 enaa have været forud
for alle andre danske Købstædel i den Henseende, eftersom Sles- ' '

“ vigs Stadsret som anses for den ældste, først er fra Aal ca. 1200.
__ '_ _ Men saa er der endnu en Kilde tilbage, endda en særdeles i

fortræffehg Kilde, nemlig Byens ældste Segl. Dets Tekst er SIGIL- ` '
I-LUMz CIVITATIS GBINDVGH d. v. s. Grenaa Bys Segl. Efter _
Bogstavernes Form og dets hele Præg anslaas det af de kyndlgste ~ ' V .
Fagmænd til at stamme omtrent fra Aar 1300, snarere fØr end. '_
senere Da Byseglets Tllstedeværelse jo er et uomstødellgt Bevis '

__1-for, at Byen paa det Tidspunkt har væiet Købstad, og da det Jo;V ~ _
næppe er givet, at Seglet er anskaflet lige umiddelbart efter P11v1- ~ "

'_legiets Modtagelse bliver Summen af disse Unde1søgelser altsaa _
Åden, at Grenaa rimellgvis har eksisteret som et Bysamfund før

' Aar 1200, og at det l1a1 faaet sine første Købstadpnvllegier 1 Tiden -_ -
v tæt hen mod 1300 saaledes at den med andre Ord har været I

_ I Købstad fra kort Gfter Sluínlngen af Valdemazsílden i 'i 1 ` ' I

GBENAA BYS SEGL
I det foregaaende er med et Par O1d omtalt Byens ældste -

Segl, og hvad det bevisel om Byens Alder. Her skal fortælles
` noget nærmere om dette Bysegl. Omskriften (»Lege11den«) eri '

1 VSIGILLUM CIVITATIS GRINDVGH (>_>Grenaa Bvs Segl<_<). og Bil- i `
ledet forestiller, som man let kan se: »en paa en Stiøm pælevis

. lagt Plankebro, forhindende to Kirker, den underste nedadvendt,
begge med lave Kor og bærende 3 Kors yderst paa Tagene. I
Feltet øverst til venstle er en liggende, opadvendt Halvmaane, '
til højre en seksoddet Stjerne, nederst til venstre Stjernen, til
højre Maanen nedadvendt<<. 9). Seglets Bredde e1 65 mm. Det er

~fl 'det intelessante ved dette Segl, at man ikke alene har det som
. Aftryk, men at selve Signetet findes fuldkommen velbevaret, saa- i

ledes at det vistnok er den ældste Genstand af lokal Oprindelse
t her i Byen. Det ældste endnu eksisterende Aftryk af dette Segl
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_findes under et Dokument i Rigsarkivet fra 4. November 1556,V
et senere er fra 1. Maj 1610. Disse Tal siger jo intet om Seglets

'- virkelige Alder, som er langt højere. Men Ved Studium af
Bogstaverne og Tegningen og Sammenligning med andre Købstad-
segl har sagkyndige Arkiv- og Museumsfolk kunnet fastslaa med
stor Nøjagtighed, hvor gammel Seglet er.

Der er det fælles Træk ved gamle Segl og gamle Mønter, at
de mangler Aarstal. Der skulde gaa adskillige Aarhundreder, før
man kom ind paa at præge I
disse med Aaret for deres
Fremstilling. De ældste _
Købstadsegl .=med,, Datering 7
er 1131011550. Men af.
hele Seglets Udseende, Om-
skriftenog Tegningen lader '
dets Alder sig altsaa fast- _
sættemed ret stor Nøjagtig-
hed, selv om A'ars'tal 4mang- i
ler Man anslaar Aarhus, gf;
Randers, Roskilde og Vi-

_, borg Bysegl til at være Lan- _
dets ældste og stamme fra
1250.9Købe.nh>avn, Ribe og

1 Kolding kommer dernæstV
` log stammer fra Tiden 1250-

-_1300. Saa kommer der endelig en halv Snes andre Byseg1,1 som Å-
stammer fra ca. Aar 1300. Blandt disse er `Grenaa.1°)._ J

Dette Grenaa ældste Bysegl er, som Billedet viser, særdeles-
';smukt Arbejde. Det er et gennemgaaende Træk, at de ældste af
de danske Købstadsegl er de smukkeste, det gælder baade smaaV
og store, rige og fattige Stæder. Men »den sene Middelalders
pompøse Sigiller viger som Hovedregel stadig væk for ringere
Vog ringere Arbejde. Der spores en fremadskridende Nedgang, -
hvad Seglets hele Valør angaar<<. 11) i'

v Man har gjort sig forskellige Tanker angaaende de 2 kirke-
lige Bygninger i Hovedseglet fra 1300. At den ene hentyder til
Gammel Grenaa Kirke er aabenbart. Men den anden? Man har
ment, at da den laa paa den anden Side af Broen, maatte det i
være en Bygning, som har ligget Syd for Aaen, altsaa eventuelt
et Kapel ved St. Jørgensgaarden (Spedalskehospitalet) som laa

- lige over for nuværende Søndre Mølle. ` ,
Det er vistnok med Urette Den naturligste Forklaring er

Grenaa Bys ældste Segl fra ca. 1300. (Grandjean).
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den, at Seglskæreren, der J'o sikkert ikke har boet i Grenaa, af

`rent deko1atiVe Hensyn har anbragt de to Kirker, en paa hver
Side af Aaen, uden Hensyn til den Virkelige Bellggenhed At det ' `
heller ikke kan udlægges som en Kirke, dei spejlel sig i Aaen,

~ - fremgaar af, at Maanen og ' ~
_ Stjernen i saa Fald skulde

have' Været anbragt 0111-, `
vendt 12) r s _

_ Men detskallndrømmes- _
at hvis den Folklaring` om _

._ _ , I de toKirker er den rigtige, _ .
i ` lGrenaa Bys segi afteg- saa skuldeV dermedværebe- Grenaa Bys Seal afffès-

_ net paÉaRíägäs'Kort Vist, at' Grenaa Kirke paa
__ _ Torvet maa haVe eksiste1 et i _
` ihvert Fald noget før 1300, og altsaa maa Være opført 1 Slutnmgenf. `

af 13. Aarhundrede. Det er næppe troligt, at Seglskæreren skulde
V'have fremstillet et lille Kapel, hvad enten det nu skulde Vælev

ske Atlas fra 1768.
net i Pontoppidans Dan- _ >

et St. Jørgens eller et St. Gertruds Kapel, som Modstykke tilV ' '_
Gammel Kirke paa BavnhøJ

GBBNAA BYS NAVN
Der er i Tidens Løb givet mange Forklaringer paa, hvad;`

Byens Navn betyder. Den almindeligste er den, at Aaen 1 ældre Å
Tid delte sig i 3 Grene tæt Syd for Byen. Saa er Betydningen W
saa lige til: Gren-Aa, altsaa Byen, som liggel, hvor Aaen grener -
sig Den Forklaring findes bl. a. i Pontoppidans Atlas fra, _ «

_ 1678. Der er blot det kedelige derved, at den Gang, Byen fik
= Navn, havde Aaen slet ikke tre Grene Der er fuldkommen.

\ afgølende Vidnesbyrd om, at fra de ældste Tider og indtil ca _
` 1609 havde Aaen kun eet Løb. Først omkl 1ng nævnte Aa1 gravedesV

J' en Kanal, fordi Sandflugten delvis havde spærret det op1indelige
Aaløb. Endelig bevirkede et overmaade stærkt Højvande 1 1633, "
at der dannedes endnu et Løb nærmest Ved Byen, og at der
saaledes følst fra den Tid Var 3 Aaløb og 3 Broel derover Dette >
Vedblev indtil 1870, da de tre Løb omdannedes til eet, som ud-' i

' dybedes, og hvor over der altsaa kun gik een Bro, den aæ-f
'rende Sønderbro, den Gang kun en Træbro. Forklaringen om '_

Aaens tie Grene maa altsaa forkastes. Endnu mindre Sandsyn--`
` lighed er der for Forklaringen i Besens Atlas fra 1670+~80 _
-Der hæVdes, at Grin skal komme af Aaens grønne Farve eller _'
eventuelt, at G11m eller Gram skulde Være et Mandsnavn, '-
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hvortil saa Var hæftet Navnet Aa. Der findes ogsaa andre lige
saa usandsynlige Forklaringer. ~ _

Den mest rimelige Udtydning som ogsaa nu deles af alle,
der har nogen Virkelig Forstand paa de Dele, er imidlertid den,
at Forleddet i' Navnet, altsaa Gren, skal Være afledet af det gam-
meldanske ”Ord Grind, som betyder Gærde, 'Gitter eller Bro,
~»Til Fordel for denne Forklaringi'taler Broens Betydning som .-
Bindeled mellem Nørre- og Sønder-Djursland, og at der- 1 Byens .

' tidligere omtalte middelalderlige Signet er afbildet en stærkt stili-
seret, i Fugleperspektiv set Bro, førende over en Strøm og flan-
keret af to ko1sbæ1 ende Bygninger.13)

Byens Navn, »Gren-AM, betyder altsaa rimeligvis »Bro-Aa«,-
hvilket Vil sige Byen ved Broen over Aaen.

Navnets Skrivemaader er endnu talrigere end Forklarin- .
gerne paa dets Betydning. Af de ældste kan nævnes, at Saxo ca. G

- _Aar 1200/sk11iver Grindaa, KongValdemars Jordebog omkring
_11241V Grindhøgh, Og at Byens segi fra (111.1300 har Grindugh.

Foiuden disse Skrivemaader har jeg i Arkivalier fundet mere
'end 25 forskellige andre. Af disse skyldes langt de fleste Ukyn-

' dighed hos de skrivende, som alle prentede Drdet, saaledes som
_.de selv udtalte det. Kun 2 Skrivemaader gaar igen med stor

f Hyppighed. Det er Grindou og; Grzndow som maa siges at Være
de fremherskende i 16. og 17. Aarhundrede. I Slutningen af det

~ 17. og Begyndelsen af 18 Aarhundrede staves Navnet som Grønaa, P .
_ `G11ænaae,og Grindaae i Byens officielle Protokoller. Endelig er '

' :saa fra Midten af 18. Aarhundrede Greenaae den almindeligste _
Skrivemaade. ~-

GBENAA BYS ÆLDSTE PBIVILEGIEB
DG KONGEBBEVE

_ Som tidligere nævnt er Grenaas ældste Privilegier forsvundet
allerede paa et tidligt Tidspunkt. Det er i hvert Tilfælde sket`

_ inden 1648 Fra det Aar stammer nemlig den ældste Fortegnelse,
som kendes. Den fremkom paa den Maade, at Kong Frederik _
den lII straks efter sin Tronbestigelse lod udgaa Brev til Køb-
stæderne om at indsende deres Privilegier til kgl. Konfirmation.
I Grenaa Byarkiv er bevaret Kopi af Kongens Brev. Det er ud-

'stedt 1 København 29. Juli 1648 og gaar ud paa, at Grenaas Magi-
>_.straí »skal ovelskilcke Copi af alle Byens Privilegiem til Konfir-

mation, Den Slags kongelige Bekræftelser af Byens tidligere givne _
Rettigheder gav altid Penge 1 Kongens Kasse. Det ses f. _Eks'. tyde- I
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ligt ved 'en senere Lejlighed. I Byarkivet findes Brev af 1/12 1706

' fra Amtsforvalter Michel Nielsen i Aarhus angaaende »Grenaa - `
~ Bys Privilegiers Confirmation at indløsem Det har været VedV

» . Frederik IV.s Tronbestigelse. ~
' ' ~ ' _

Det er rimeligt at antage, at Byens gamle Privilegier er for- A _\
svundet Ved Brand; Den Slags Vigtige Papirer Vaagede man i

1 _ /Middelaldren meget omhyggeligt over, saaledes at det som Begel
< _ kun var »i FeJ'detid eller Ved ulykkeligIldebrand<<, atde forsvandt. _

»Privilegiets _' Aarstallet for Grenaas ældste Privilegium, altsaa
Indhold. , _ det, hvorved den fik de første, til Grund liggende ,

' Købstadrettigheder, kendes ikke. Indholdet deraf
kan man dog nok i nogen Grad taenke sig til ved at sammen- ,
[ligne med andre Byers. Det har bestaaet 1 Bet til at holde Torv `

"og Byting, til Fædrift og til Brændsel i en af Kongens Skove.
i VOg i Følge hvad der er anført tidligere (Side 10), har Udstedel-

` sesaaret r1mellgv1s vaeret kort efte11 Slutningen af Valdemars- '
" rtiden, altsaa i Aarene tæt op mod l300.

Da Ebeltoft-s Købstadsbrev fra 1301 findesbevaret og da de _ I
_. _to Smaahyers første Privileglei sandsynligvis har vaeret nogen-l

lunde enslydende, er det fristende at gengive Ebeltofts og saa i
taenke sig Navnet __ »Æpplætoftæ« `ombyttet med l»Gr'indughçe Det _' _ ` _
fer skrevet paa Latin oglyder i dansk Oversættelse af den gamle f 1
_.Ebeltoftpræst og Byhistoriker L. Jf Bøttiger saaledes.

»Erik, af Guds Naade Danskernes og SlaVernes Konge, hilser
' . V';evindeligt 1 Herren alle, som nærværende Skrlvflse kommer for _

' ØJe. Vider, at vi tilstede Indvaanerne i Æpplætoftæ, som ønske
at opnaa en særlig Gunst, at maatte med Benyttelse af de Villkaar
som andre Byer og Stæder i vort Rige have, almindeligt holde ,
Tolv hver Søndag paa det sædvanlige Sted, som dertil er anvist,

_ ' dem paa vor Grund. Vi tilføje ogsaa denne specielle Gunfstbevis- _
ning, at de maa faa Brændsel af Grene, unyttige Træer og Vind- '

. -ífælder i vor Skov sammesteds og have »Forte« [DriftsveJ] og '
>>Fae0ang<<fuldstænd1g frit 1 Nærheden af nævnte By. Vi forbyde 'I

i i _-derfor stiengt under vor Naades Fortabelse, at nogen af vore
» «.Advocatl[Fogeder] eller deres Embedsmænd eller nogen som helst _ _

anden drister sig til i nogen Maade at fortrædige samme Ind-
. vaanere i Anledning af denne gunstigt indrømmede Frihed, saa- > ' I
" afremt han vil mene at kunne undgaa vor kongelige Naades For-- i

Italoelse og Straf. Givet i Nyborg undel1 vort Segl i det Herrens '
~ EAar 1301 paa den salige Jomfru og Martyr Agness Dag [21.

Januar] i vor Nærværelse<<. 14) 1
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Hvis man altsaa tænker sig Navnet Ebeltoft ombyttet med,

Grenaa, vil man nogenlunde kunne forestille sig, hvordan Grenaa
ældste Privilegium har set ud ' i i

Naar Ebeltofts Torvedag sattes til Søndag, saa er det af den
rent verdslige Grund, at Handelen kunde nyde Fordel af' Søn-
dagsfreden.15)

_ I et 16 Aar yngre Naadebrev fra samme Konge til Ebeltoft
S gentages Tilsagnet om Kongens Beskyttelse. Torvedagen forandres
i dette til at Være Onsdag, og der tilsiges >>Fredlysning<< saavel

over selve Indvaanerne som over alle, som kommer for at købe. `
eller sælge deres Varer, 'det er altsaa, hvad man kalder »Torve-,
f11eden«. Ligeledes gives tilkende, at Kongen forunder Indbyg- I
:gerne samme stadfæstedeÖLOV og Vedtægt som Borgerne i Viborg
og Aarhus har Brevet ery skrevet i Horsens »i det Herrens AarV `
1317, Dagen efter den salige Apostel Bartholomæus Dag ]d. V. s.
25. August<<].1“)

Ved Udtrykket: »samme stadfæstede Lov og Vedtægt som
Borgerne i Viborg og Aarhus<< maa Være tænkt paa den gamle
slesvigske Stadsret. I hvert Fald fik Ebeltoft tilsendt et Eksemplar _
af denne Stadsret fra Horsens. Forklaringen er den ganske simple,

` lat Kongen har udstedt Brevet til Ebeltoft, medens han har op-
holdt sig i Horsens. Han har anmodet Magistraten i Horsens
om at tage en Afskrift af den i Hoi sens gældende (fra Slesvig

` arvede) Stadsret og lade den medfølge Brevet til Ebeltoft. Og
»man har her det kuriøse Tilfælde, at medens Horsens egetr

Eksemplar af Stadsretten efter en Tids Forløb var forsvundet
og ikke mere kom frem, saa havde Ebeltoft sit -~ fra Horsens

- tilsendte Eksemplar - i Behold. Da den lærde Arkivmand
Langebek i 1770 foretog Arkivundersøgelser rundt i Landet, _

_' Vfandt han uventet i Ebeltoft det overmaade smukke EksemplarV
af ovennævnte Stadsret. Det var paa 10 Pergamentsblade i Ok-
'tavformat og med 91 Paragraffer paa Latin. 17) Eksemplaret fin-
des nu paa det kgl. Bibliotek i København og er Vistnok den _
eneste bevarede Afskrift af den berømte slesvigske Stadsret,son1. `

i efterhaanden kom til at gælde i en Bække Byer. ' '
W Stadsretterne fastsatte nøje Begler for en Mængde Forhold, ~ _. ..

i navnlig Ting som følgende: Byens Fædrift. Hvor langt >>Byfreden<< _
strakte sig [meget Vigtigt efterdi Vold eller Drab inden for »By-
hfreden<< medførte Fordobling af Bøden og yderligere Betaling af
40 Mark fil den krænkede eller hans Arvinger og ligeledes 40
Mark til Kongen] 18) Toldgrænserne og hvor meget, der skulde

betales i Told. Om Byretten. Om Bylaget. Om Arv. Hvem der
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skulde være _ Værge. Om Sandemænd. Om' Nævninger. Om Hus-

'_fredv og Hærværk. Om Voldtægt. [»Tager MandQvinde med' Vold
1nden Byfred og vorder grehen paa f1e1sk mister han sin Hals«]].19)
Om Saar og Hug. Om Ban og Tyveri. Om Mordbrand [»Fører
nogen Mand Mordbrand i By, og Vorder han tagen paa fersk, 1

1 er han skyldig at miste s1n Hals<<]. Om Torvehandel. Om Sty-
rismænd og Skippere. Om Ølsalg. Om Bagning. Om Tofte-Pen- _

'_ ninge m. m.29)
Det foregaaende er altsaa i Hovedsagen om Ebeltofts oprin- i

delige Købstadrettighedei og ældste Stadsret. Men -- som tø11^ `
bemærket- er der en overvejende Sandsynlighed for, at de _

forsvundne Grenaaprlvilegler og dens Stadsret har haft ganske
samme Indhold, maaske i det højeste i en lidt anden Form. Vi
gaar saa over til

Grenaa ældste kendte Prlvllegler
_ ' I den af Grenaas Magistrat i 1648 indsendte Afskrift, som-

`fremkom paa Foranledning at Kong Frederik III.s Brev, staar '
;ordret: ' ~ -
i 1) »Etfter[schretf]ne kongelig prevllegler Stadfestelser oc
Mandater fandtis paa Grænaa Baadstue indlagt vdj foruaring

`_ den 8. Septembris anno 1648. '
1) Salig høyloffllg Ihukommelse kong Christoffer hans Maye-

stetz previlegie daterit Kiøbenhaffn 1440 Iblant andet, om nogen”
aff Grænaa Borgere lide Skibbrud derfor Landet, skulde det -

_. Vere dennem friit faare, selff deris Goedtz at bierge indtill Salt-l ~
Åfabeeken sønden for Haffknud. _ '

I _ 2) Item frj fægang Wd mod Stranden hen till forschreffne
JSaltbeck. ,,

.. 3) Item Grænaa borgere at skulle hatfue deris fri Illdebrand
'd Haffknud«. ^ 1' ~ , s

` Udstedelsens Dato findes ikke nævnt
Dette Kongebrev giver, som det ses, Gienaa Borgere Bet til .

'ved Strandinger selv at indbjerge deres Gods indtil Saltbækken ..
. (nuværende Havknudebæk) sønden for Havknuden. Det maa her
fierindres, at Vragretten, der oprlndellg var Kongens, som Regel
Ivar. bortforlenet til en eller anden Verdslig eller gejstlig Herre,
~ og at dette havde bevirket det forfærdelige Misbrug, at man i _ i.

_' Stedet for at hjælpe de skibbrudne frelst 1 Land, tværtimod var
^ interesseret i, at de druknede, foi1 at man kunde tilegne sig deres

` Gods. Nu fik altsaa Grenaa Borgere selv overladt denne Bjerg- .
Å'111ingsret for deres Skibe. - ~
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Faesimile af Langebeks Afskrift efter en 'ældre Kopi af' Privilegiet fra '1445.
Den ældste fuldstændige Afskrift, som nI11 find'es i Rigsarkivet

' - Gengivelse se Side 20

J Det andet var fri Fægang 11d mod Stranden saa langt som _, _ _

f _-Itil Saltbækken. Hermed maa formentlig forstaas, at Borgerne fik-:j`
1 Bet til at drive deres Kvæg ud i Kongens Qverdrev i Hessely

'Hede ud mod Stranden. f >

Og endellg for det tiedje: fri Ildebrændsel i Havknuden I
, Det maa her erindres at fra ældgammel Tid havde Kongen Ret -

- til alt det i Landet, hvortil ikke nogen bestemt P11vatmand
' fkunde godtgøre sin Adkomst; Det vil sige Fælleder, Skove, Vand-., I

' løb, aabne Havne o. S v. Og som det fremgaar; af mange af de .
ældste Kongebreve er det' netop Betten til Brug af disse Kon-r

° gens, fra A1 ilds Tid hjemlede Rettigheder han overdl ager Byerne. 'I/ -
'_ I Brevet til Ebeltoft staar med al ønskelig Tydelighed, at f. _ _

I Borgerne der »maa faa Brændsel af Grene u'nyttige Træer og i' '_
~ ,_ [Vindfældel i Kongens Skov ved Ebeltoft<< Paa samme Vis faar; 1 ' "

` 1 _ [Grenaas Borgere i 1440 Bet til det samme 'Gode 1 »Havknuden«. - - I
' 1 Vi har her en Mindelse om, at der i gammel Tid hal ligget en X
"stor Skov ved Havknuden Det er en Best af denne, som nu '

kaldes Katholm Storskov Blgsmarsken Albert Skeel, der var EJe-r
f j V'af Katholm, købte (»magesklftede«) den i 1627 af Kronen. Der

skrives om den »Skoven Havknuden var ansat tll 120 SvinS Olden
w 'I . og altsaa ret betydehg Den laa ved Stranden Sydøst for Katholm.
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Da SkoVen . sendere 'hen - maaske yi Krigens Tid Q Var blevet'.
ødelagt blev dens Grund e11 Udlod af ringe Bonitet<<. 21-)

_ Foruden Uddraget af Privilegiet fra 1440 indeholder den«__"_ '
___nævnte Skrivelse Uddrag af 12 and1e Kongebreve, nemlig fra.7_'_

~ .'Aarene 1445 1460, 1483,1515,1524, [1530], 1546,1560, 1589 1590,r 1
31 1598 og 1641 Og der er ingen Sandsynlighed for, at der paa Ind-_ _ _

_ v_sendelsens Tidspunkt har eksisteret andre og ældre Det første ' `
_ _ _ i .af dem meddeles her ordret efter en senere Afskrift fra ca. 1750,- __ _

' __ rsom er opbevaiet i Rigsarkivet og foretaget af den lærde Histo-"_ -
Vriker Langebek Det er dette Kongebrev, som er' Baggrunden for, _ _ _
at Byen i indeværende Aar fejrer er 500 Aar-s Jubilæum Brevet '

`Q lyder saaledes ` ` '
'i Å 2) »Vi Christopher med Guds Naade, Danmarks, Sveriges .

__ :, Norges, Venders Gothers Konning etc. giøi' Vitterligt alle Mand, f `_
at Vi af Vor synderlige Gunst og Naade saa og for- troskab og - '

' "Villig tieneste, som Vore Borgere i Greenaae os og Vort Rige
' ` Danmark hidtil giort haver, og her efter troligen giøre skulle. B

-`Thi have Vi naadelig undt og givet og unde og give dem med'f"
'dette Vort aabne Brev toldfri at vaere, med deres gods og Kiøb- _

__ "'7mandsskab, hvor de helst kommende Vorder i Vort Rige Dan-
: __'fmark, uden paa Skone Falsterboe og andre Vore Sllde-leyer omf _

høsten, saa længe Vor Naade tilsiger Thi forbyde Vi alle Vore _
»rfogder og Embedsmend og alle andre i hvo de helst er elle_r__fi~_i1l _
1.;Være kunde formel Vore Borgere i Grenaae eller nogen af dem
:'fimod denne Vor Gunst og naade for nogen Told ydermere end __

_ I Å>foi skrevet staaer, i nogen maader at hindre eller hindre lade,f: `
`>kræve eller udfordre under V01' Kongl HeVn og Vrede Datum "

» --` 1 >1 ~ Kiøbenhafn d. 5. Dag [formodentlig Torsdag] efter Ghristi Him-_ _ f
_ ` ff11nelfart [d. V s. 13 Maj] 1445 under V01 Konofl Haand og Zignet 22-).í_;` -l

L. S.«_
_ 1 « En lille Bemæikning hertil Kongen gør nok Boigerne i' ^ I

. _ Grenaa toldfri, men undtager udtrykkelig de skaanske Sildebyer
_“om Høsten. Grunden er lige til, eftersom Hestetolden i Ribe og> _

` Sildetolden i Sundet Var nogle af Kongens aller Vigtigste Indtægts-
i .kilder, som han selvfølgelig ikke skænkede bort.

_ De følgende Kongebreve er dels Bekræftelser i Anledning; -8
__ _;1_.f._`af Tronbestigelser paa tidligere givne Privilegier dels nye PriVi-»f

" ' i legier; paa Ret til at opkræve Bropenge Ved Byens Havn, Beskæra _
melsesbreve imod >>F01prang<< Fritagelse for Byskatter i Anled- -_

:ning af. Ødelæggelser Ved Storbrande eller Stormfloder Ret til _-
_. f_ T at holde Toivedag 0. s V Det 13 og sidste af de nævnte Brevel -_ >

` I er fra Kong Ghr. IV, udstedt paa Koldinghus 9/6 1641, og til- '__'
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Siger Byen og Borgei skabet Kongens kraftigsteBeskyttelse i den
Kamp, som Grenaa lige saa Vel som Landets andre Købstæder
maatte føre imod Landpz ang, Forprang og ulovlige Havne. Borg-_
mester og Baad havde paa Byens Vegne beklaget sig til Kongen

' over, at de 2>plat ingen Tllfølsel haver af Bønde1 og Almue
deromk11ng(( Det Vil altsaa sige at Bønde1 ne solgte deres Varer, _

> inden de kom ind paa Grenaa Torv, og at de købte af de om- .-
Y' ` rejsende Prangere. Borgerne mener, at en medvirkende Grund.

_ dertil er, at Byen ikke laengere har nogen TorVedag. Kongen
_.bevilger nu, at der fremtidig hver Mandag maa holdes Torvedag l

Vi Grenaa, og han befaler, at saaVel Nørre- som Sønder-herreds *
' i. Y Bønder fremtid1g om Mandagen skal besøge »deres rette TorVe-

dag udi fo1 nævnte Grenaa og deI` udføre og sælge, hvad de haver,
_ og igen købe, hvad de haver behoV(( - - __

' Af Kongebreve fra en senere T1d, som altsaa ikke Var paa '
I e Fortegnelsen fra 1648, er der kun Anledning til at nævne, at '

Chr. V Ved Beseript af 8/5 1686 allernaadigst beVilgede, »at Grinna Y ,
Bys Aocise maatte anvendes til Havnens Beparatio.n(_( Det Var __
et Tilsagn, som stod Ved Magt i lange Tider, og som Vise1,at[Y * H"

.. Havnen den Gang Var Byens Smertensbarn som den Vedblev at u `
Være gennm Aarhundreder i ' _

BBO HÉDB ENGE 0G HOSPITAL _
SANDFLUGT OG BYGBÆNSE MOD SYD

En af de ældste kendte Eplsoder i Byens Historie e1 en
langVarig og flere Gange genoptaget bitter Strid, som Byen maatte

» _fø1e med Hessels skiftende Ejere om Byens Bet til Fædrift i
Bro Hede d. V. s den nuværende Hessel Hede. Som tidligere , '

i nævnt, var »Fr1 Fægang ud mod Stranden til Saltbæk<< et af de _ '_
Privilegiel, 4 som Kongebrevet af 1440 sikrede Byen Meningen" _

~med den citerede Linie er ikke helt tydelig, men af adskillige - 4
Vidneudsagn under Processen og senere fremefter 1 Tiden frem- _

Å gaar, at dermed menes, hvad Vi nu Vilde kalde »Ret til Kvæg- 8' i
drift i Hessel Hede(_(. Muligvis har Ejerne af Hessel ogsaa haft

_;Bet til at drive Kvæg ud i Bro Hede. Det paastod de i hverti _' 8- 'I
Fald, og de maa aabenbart have kunnet dokumentere det Men
f'for Grenaas Vedkommende Var der det ulykkelige Ved Sagen, -
at det nævnte ældste Kongebrev fra 1440, hvorpaa Byen støttede ' I

_, sin Bet alleiede paa et meget tidhgt Tidspunkt Var bortkommet. _ '
DetnæVnes Vedlndberetnlngen i 1648 men ikke Ved senere _~ i
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Kort over Grenaa Bys Jorder paa Grundlag af Generalstabens Maalebordsblad.
Den skraverede Linie Viser Byens Jorders Grænse før Indlemmelsen i 1941

Indsendelser til kongelig Konfirmatlon i Anledning af Tronskifter i
og maa altsaa have været forsvundet og gaaet i Glemme Saa-
ledes skriver Pontoppldans Atlas og andre ældre topografiskel
Værker, at` Byens ældste kendte Privilegi111n.var` fra-1445. Som '_
Følge deraf 'A stod Byen 'uden' Midler til; at dokumentere V:sin Bet,

' < dat Hessels Ejere senere hævdede, at'»GrenaaBorgere ikkehavde
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nogen som helst Bettlghed i Bro Hede, uden hvis de forpagtede I
_den af Hessels BJe1<< 2231) `

i Den første Uenighed opstod allerede 1 1467, altsaa kort efter
Kongebrevets Udstedelse. Den Gang fik Grenaa Bet. I1561 gen-
optog en senere Ejer af Hessel Niels Krabbe, Sagen. Bn ende-` _
lig Dom afsagdes i 1583 af en af Kongen nedsat »Bideret«, hvor

' fire Adelsmænd mødte paa Stedet og undersøgte Sagen baade
efter Papirer og i Nlarken. Den faldt ud til Fordel for Hessels
_Ejere, som det synes fordi Grenaa ikke kunde fremlægge det
omtalte Kongebrev af 1440 som HJemmel Det er i hvert Fald'I ' I
det Resultat, som Byfoged Blichfeldt kommer til i et B1eV til, '

I BentekammeIet fra 15/1 1720, hVori han omtaler Sagen. Det er
ganske tydeligt, at paa dette T1dspunkt har det allerede 1 meget "
lange Tider været et Faktum at Grenaas Bet til Fædr1ft 1 Heden
Var tabt " - - _ . _

i Bro Enge Paa en llgnende Maade som med Bro Hede synes _
i. ' det at Være gaaet med de Vest for LandeveJen 11g- ' D

f _»Igende »Bro Enge<< Om dem findes ingen rigtig gamle Domme
eller andre Afgø111e1se1. Men i den naevnte Skrivelse fra 1720 _

"hævder Byfoged Blichfeld, »at det berettes af gamle Folk at _ ,`
_ Byen har haft en Ejendom synden foi Byen uden for et gam-

1' _ 'melt Aaløb, men at den i fo111ige Tider af Magistraten skal Være I
Sglgt til Hessels FJ'ere«. Byfogeden tvivler om, »at et saadant _ I
VSalg nogensmde kan Væ1e konfirmeret af Kongen da Byens
BJendom 1kke ret Vel kan tænkes at kunne afhændes af Magl-
straten. Men i Byens Arkiv findes ingen Dokumenter at byggeV

paa<<. Han anmoder nu meget bønligt Kongen om at tilholde `_
Hessels Ejere at Vise deles Adkomst til naevnte Bnge, »saasom _. -

` i' _"deres Afhændelse er Byen meget til Skade Og P1°6131111110611 Men
ogsaa dette Haab brast. De omtalte Stræknlnger i Bro BngeI
VedbleV at tllhøre Hessel

A'Bro "Hospltal m. m. Dve1 for nuværende Søndre Mølle laa f
I . ' i der fla Mlddelaldelen et Hosp1tal for,

i 1 spedalske samt et Kapel. Det kaldtes St. Jørgens Gaard eller BroV `
__ Hospital og var formentlig grundlagt i Tiden mellem 1250 og'

1300. Det Vides ikke bestemt, af hvem det Var oprettet, men j
;Kongen hævdede i hvert Fald HøJhedsretten dertil og forlenede ' i i i

det ud til forskelhge Mænd. _I dets Nærhed laa en Gaard, Bro
Gaard, muligvis oprindelig en Avlsgaard, som saa er blevet lig- , ~

_ gende, da selve Hospitalet i Tiden hen mod Aar 1562 var for- _ '



tæret af Ildebrand og nedlagt. Det Varen ret aIlSellg` Gaard Og.
'i' Ejeren af denne »Brogaard« træffes tit omtalt i Grenaas Bets.-

- protokoller helt ned til ca. 1760 Saa laa der endvidere et Par '
: _mindre Huse, kaldet Brohuse i Nærheden Og endelig byggede

Hessels Ejer i 1762 efter Vandmøllens Brand en Vejrmølle paa Y
___' Brobakken lige op ad Landevejen Det er de Jorder og Bebyg-.-> .

_ gelser, hVortil Navnet Bro er knyttet Det er uden for. al TViVl, i
at de alle har faaet NaVn _af den nærllggende Bro oVer Aaen.

i Udsnit af... Kortet 1 -Resens Atlas, udført ca.1670`-. Nr. 10 er Aaerne. 17 er Broerne. _
' _;16 Grindu Mølle. 2 Søndergade. 3 Strandstræde (nu Kannlkegade) Bygningen øverst

oppe maa Være Brogaard. Kortet er tegnet med Syd opad og Nord nedad,- altsaai I
- » » - ' modsat Nutidens Kort. ' . _ . '

"Sandflugt Egnen omkring Bro baade Heden Vandløbet og.i~*_
V' - l Bulnerne af Bro Hospltal Var i T1den hen modf_>

;vAar 1600 stærkt hjemsøgt af en Voldsom Sandflugt ligesom?V
__._mange andre Steder i Jylland paa samme Tid. Den dækkede"

jBro Hede med et jæVnt, næsten 1/2 m tykt Sandlag, som omtrent 'i
fødelagde >>Fædr1ften<< derude Bulnerne af Bro Hospltal og Kapel-'f '

forvandledes til Sandbanker Aaen tllsandede næsten helt, saa '_-
Vandmøllen en Tid Var ude af Drift. Paa Kongens Befaling

“'graVedes derfor et nyt Løb et lille Stykke Syd for det andet.
DeroVer opførtes endnu en Bro saaledes at der ca 1609 Var to

7 'i Aaløb og to Broer Endelig dannede en »oVermaade stærk Vand- 'i
'strøm fra Kollndsund<< nogle Aar senere endnu et Løb, saaledes r

, at der fra ca. 1633 Var tre »Grene« paa Aaen og tre Broer. _
Grenaa Jorders Grænse mod Syd havde 1 ældgammel Tid

___"Været helt Ved Hessel. Der stod Fredskorset, som Viste at her
begyndte Købstadens særlige Bet og dens særlige Beskyttelse.

~ Eftersom Straffen Var strengere for at bryde >>Byfreden<< end for
en Ugerning, som Var forøvet uden for Byens Grænser, Var detflV
til Tider af Betydnlng at kunne paaVise det nøjagtlge Sted, hvorl ~
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' en VoldsO'erning Val hegaaet. Ved .
'len Drahssag i 157433) optogeset”`V
Tingsvidne _med det Formaal atV
faa bevist, 'hvor Drabet havdefun-V `
det Sted, og on1 det Var inden for _
»G1 enaa Byfred<<. Grenaa Borgme-~

` ster og Raadmænd Vidnede da, at'/
i saa længe Byens gamle Privilegler _
stod ved Magt., »saa gik Grenaa"
Byfredsønden ud til Hannestenente _

' >>Fredskorset<< Var altsaa paa dette '
_ Tidspunkt forsVundet, men Hanne-_"

i stenen, som Byens Borgmester og]
Baad nævner som Grænsen staar

'der endnu tæt Ved det Sted, hvor .
. den gamle Aarhus Landevej har _

_ gaaet Og Viser h_VOI-til Byens: _' Fru Annes Sten, igamle Dokumenter kal-
det »Hanne _Stenen«. Den staar ea.;500m

' »Fæste Og Fægang<< gik 1. ældgam'f " :Sydøst for Hessel, hvis Avlsgaardls 3
"mel Tid __ ;_.j"_"« _ _ . grunden. Hertil gik 1 gamle Dage 3>1Grenaa

' ' Byfred<<_ altsaa Byjordens Grænse
Endelig skal om Lokahterne

derude Syd for Byen 11æV11es,at Vandmøllen som tilhørte Hessel,
men som underligt nok stod under Byens Jurisdiktion, laa Ved
Mølleaaen, et Stykke Sdest for den aæIende Vindmølle
omtrent midtvejs mexllem denne og Kragsø men nedbrændte 30/6

"1762. Den genoptørtes ikke som Vandmølle, men erstattedes af
' den før omtalte Vindmølle.

GBENAAS BORTFQBLENINGEB OG
PANTSÆTTELSEH

De fleste af de danske Købstæder har vistnok oprlndellg."
»ligget under Krenen<< saaledes at forstaa at Kongen fra gam- :

i' mel Tid har hævdet at have Bet til Visse Afgifter-af Borgerne.
"Disse Afglfter samledes noget senere i en Vis aarlig Byskat, der
paalignedes Borgere af Byraadet og af dette udbetaltes til Kongen.23)»

Men det skete ikke saa sjældent, at Kongen naar han Var-
iPengenød formedelst Krige eller paa anden Maade, eller naar" "
han Vilde vise en fortjent, højtstaaende Mand en Paaskønnelse

j pantsatte eller hortforlenede baade Byer oghele Landsdele. Der
_ kom derfor ret tidligt til at skelnes mellem Byer, som var bort-_ :Y
'___forlenet, og hvor Lensmanden i Kraft deraf oppehar Skatterne

í:_l Bag' '
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_. og B.ye1 som »laa under Fadeburet<<,_ det- Vil sige, at deres Af-L -

` ' > gifter direkte gik til Kongens Kasse.
-_ ` Grænsen imellem de Købstæder, som Vai boitforlenet og

saadanne, som laa til FadebuIet Var dog i Samtiden ret Vag
I " En By kande i Løbet af en kortere Aariække gentagne Gange ~

gaa over fra deII ene Kategoii til den anden.2.5)| f «
__ For Gienaas Vedkommende gælder, at Byen, som de fleste
fandre, oprindelig har ligget til Fadebuiet men i Tidens Løb '_ '
flere Gange hai været bortfoilenet I _

2/2 1327 pantsattes Grenaa »med GrevGerts Samtykke til _l
_Marsken Erich Holoh og Aage Iversen. Kongen Var den

23 ' .. r12--aarige Valdemai Erichsen (»Hertug Valdemar af Sønderjyl-_r I `
I"land«), Grev Geits Søstersøn som han Aaiet føi havde faaet _

_ [Valgt til Daninai ks Konge i Stedet for den fordrevne Kristoffer II.
I í :I denne Pantsættelse foI 1000 lybske Mark Var foiuden Grenaa`=> i

i og »Kongsgaarden sammesteds<< tillige indbefattet en Del omlig-w- I
[gende Landsbyer m. m.25a) ; - - _

I - 5/9 1441 skete den næste Boitforlening af Grenaa Det Var~'_ f
,_ Iinder Christoffei af Bajein og altsaa netop Aaret efter Udstedel--l '

I sen af hans tidligere omtalte Privileglebrev til Grenaa Det fUI i
I til Otte Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm Lensmand*

. over Kalø Len 1439-52 Han havde Været med til at indkalde/l ° _
° Kongen, efter at Erik af Pommern havde forladt Danmark og.` _ I

I han havde Været Kong Christoffers tro Häjælper i hans førstef;
'I ” Vanskelige Aar. Han belønnedes derfor med Bjørnholm og for-_i °
Å>-Ölenedes kort efter med »_Voi og Kronens Køhstad Gienaa<< In. m.

-. 1455 fik han tillige »Bro Hospital Ved Greiiaa<< i Forlening paa f 'i I
r Livstid25b) i

_ I Begyndelsen af næste Aarhundrede er Gienaa atter bort;A
_”forlenet Det Vai til Niels EriChsen Rosenkrantz en
,'-_.Sønnesøn vaf forrige. Han Var Rigshovmester ligesom sin Far og..

Bedstefar. Fra ham haVes i Byarkivet en Kvittering fra 1515
for Byskatten, som Var betalt til ham St..iVlortensdag

_ I Aarene efter Chi. IIs Fordrivelse havde Adelen Været godt'
I paa Vej til at gøre sig til Herre over Købstædeine Denne Ud-

vikling standser efter Reformationen hvorved Kongen gjorde sig '_
' _ til Herre over Kirke- og Klostergodset og paa den Maade kom

i Besiddelse af en stor Kapitalrigdom Dermed Var for en Tid
, de økonomiske Forhold bedret og Hovedaarsagen til Bortfoile--_I

' ningerne og Pantsættelserne forhi250). >
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MØNTFUNDET I AAGADE 1910

oG HVAD DET FORTÆLLER
Det store Møntfund i Aagade i 1910 er jo en Beglvenhed _3

som saa ganske afgjort hører Nutiden til. Men da Fundet fører
hen til Tiden omkring 1230_40 og dens sørgelige og urolige
Forhold, er det Vistnok naturligt at Omtale det paa dette Sted
af Byens Historie. I »Aarbøger for nordisk Gldkyndighed og

I Historie(( for 1931 ha1 Museumsinspektør Ved den kgl. Mønt- ogI
` Medaillesamhncf G Galster giVet en indgaaende BeskriVelse af
dette Fund. Da denne uden TViVl er den højeste Sagkundskabs
Redegørelse for dette interessante Møntfund, benytter Jeg nævnte
Artikel som Udgangspunkt og giVer paa Grundlag heraf og med i
Hensyntagen til de lokale AViser en kort BeskriVelse af Fundet,
og 11Vad dermed staar i Forbindelse.

Møntfundet skete Ved, at der i den nyanlagte Aagade skulde.
i nedlægges Gasrør. Aagade Var fremkommet Ved Nedrivning af _
et Gammelt Hus i Storegades Husrækkes søndre Side og anlagt

i >~oVer den derved fremkomne Grund og et stort, bagved llggende
Stykke HaVejord. Fundet fandt Sted 3/7 1910 Omtrent 11/4 m
under Gadens NiVeau, men kun ca.1/2 m under den oprindelige `
JordoVerflade stødte Arbejderne paa en ea. 20 em høj, sort Ler-

__ J krukke, som Indeholdt en umaadelig Mængde flade, runde Me-l
: talskiVer som Arbejderne først troede Var af Blik, fordi der iv

' mange Aar havde Været et Bllkkenslagerværksted 1 Fjendommen
i fimen som snart Viste sig at Være ældgamle Mønter. Arbejderne I'

fselV, Skolebørn og forbipasserende Folk forsynede sig frit af p
, Idisse Kuriositeter, hVis Virkelige Værdi og Betydning kun de -_

_; færi este tænkte oVei Politiet fik dog snart Skattejagten standset. f
_Nationalmuseet underrettedes og de fleste af de »laante(( Mønter
kom tilbage.

_ Krukken og Indholdet førtes til Natlonalmuseet hVor det
` gJordes til Genstand for en 1ndgaaende Undersøgelse Det Viste

_ 1' ., 2 3 ~ W `4=

For-oog Bagside af de 2 biskoppelige Mønter, hVoraf den ene (1--2) er præget i
iLund og den anden (3--4) i Roskilde. - 1) Kongens Brystbillede mellem
Scepter og Bigsæble. 2) Bispens Billede mellem'KrumstaV ogKorsfstaV.__`3) Kon-
gens Billede mellem Scepter og Bigsæble. 4) Bispens Billede mellem Stjerne , '
og Krumstav. Af disse 2 Mønter fandtes altsaa kun et eneste Eksemplar af

hVer. (Galster Side 215).
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219""
7 jydske Mønttyper med Kongeb1llede (Galster Side 217)

NrI11 foreligger i 12 Eksempl Nr. 17 foreligger i 1419 Eksempl

__. ' l-I'13_> -_ - y'13' '~ - '_ NI'.l 19" ~ -- -3371 1-.'
[;Nr..;14-f. -i- 1_->12§1. -i- - ' ` f f - ' '

`'ITA-sig, at de fundne Mønter alle Var fra Valdemar SeJrs Tl'd, na_er--V
_ _ mere bestemt fra Tiden omkrlng 1230 De Var paa to nær præ- _-

'get i Jylland uden at det dog med Bestemthed er muhgt at af- _`
gøre hVer enkelt Mønts Prægest'ed.

_ Mellem de over 12.000 Mønter Var der ialt 35 forskelhge
jydske Mønttyper._ Men Antallet af semplarer af disse Typer '
var højst forskelligt. Af 5 Mønttyper Var der over 1000 af hver,

.. af 7 Var der mellem 100 og 1000 Eksemplarer af. hVer, og affr
, [23 Mønter Var der under 100 Eksemplarer ater.Dert11kom-,f,

mer de to førnævnte Mønter, som 1kke var fra J 4V.,'._;Iland Inen _
præget i Roskilde og i Lund.

Alle de fundne Mønter Var af meget tarvelig Kvalltet Dels
I Var en Mængde af dem præget paa en alt for lille Metalskive

og dels Var Sølvlndholdet alt for ringe Det ei alt sammen Vid- f
`nesloyrd om at de stammer fra de skæbnesvangre Aar,j_ hvor
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'Danmarks VStormagtsstilling brød sammen. Det Vil 'altsaa sige _
_-Aarene mellem Jagten paa Lyø 6., Maj :1223, hvor. »Valdemar _ '
Sejr Vog hans Søn Valdemai den Unge blev taget til Fange af '_
Henrik af Schweiin, og Jagten paa Befsnæs, November 1231,
Ved hVilken Valdemar den Unge kom af Dage Ved et Vaadeskud.

Tidspunktet'for Efter denne korte Omtale af Mønternes Ud- _ '
'NedlæggelseL _ ' seende og Præg rejsei sig da det Spørgs- I'

- maa1,hVornaa1 denne store Pengesum er V
nedsat i Joiden. Det er aabenbait, at Tidspunktet maa Være'>m

i. umiddelbart efter, at den nyeste af de mange Mønter er præget. `
Men nu er Sagen at kun 2 af Mønttyperne er direkte talende,
idet de nævne1 Bibebispen Tuvo og følgelig er præget i hans

L _ Tid d. v S. i ASrSnS mSiiSm 1214 Og ..1230 MSn d Sn sam- ` `
menligning med andre kendte Mønter og Ved en hel Bække
Detailundersøgelsei, som slet ikke kan refereies her, er det af
VMuseumsinspektør Galster paavist, at det med ret stor Sikker- `

N hed kan siges, at Vløntskatten er nedgravet ea.1235.26)

_ Aarsagen til Ned- Spørger man saa tilsidst hvoidan det er
gravningen » gaaet til, at denne overoidentlig store

V ` V Pengesum ei blevet skjult i Jorden her
V lpaa dette Sted, da er Svaiet lige foi Haanden: Det hai i disse

Fejdetider Været magtpaaliggende foi Ejeren eller foi den, Vsom '
havde Pengene i Forvaring, at gemme dem paa et Sted, hvor”__ ~

f de kunde Være sikre mod fjendtlige Plyndringer. Vedkommende ^ _
maa da Være død, uden at han har faaet Hemmeligheden aaben- ' ' `

V VV |bart for andre,
Den anden Del a'f Spørgsmaalet nemlig, hvem det kan have `

Viværet; der har nedgravet denne stoie Pengesum er en Gaade, ` ` i
søm ingen kan løse. Inspektøi Galste1 nævne1 de Muligheder
fdei kan Være Tale om: _. _ _

_. 1) Pengene kan maaske have tilhørt en Købmand der er! `
V ~ `, kommet agende til Torvs for at købslaa med Djurslands Bønder.
'fog laste en Skude i DJursaaen 2) Pengene kan ogsaa Vtænkeg

. V at Væie opkrævet af den kongelige Ombudsmand og bestemt til
Løskøbelse af de danske Fanger i FJendevold Det Var jo netop"

. V "i de ulkelige Aar efter Valdemar Sejrs Fangenskabstid daj>V
' VV '_~e11dn11 mange Danskere sad i Fængsel i Tyskland og Ventede-_ ._

Paa at blive udløst 3) Der er ogsaa den Mulighed, at Pengene __ _ r V
'I kan Være indsamlet af Præstemænd foi at fremskaffe Peters-l`

V ' _ Penge 'til Paven ;4) Og endelig kan det have Væiet en foisigtig/ V V
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. Adelb'onde '[StorbondeL som hal1 gemt sine mange Penge i C111'
` dagligdags Lelkrukke og gravet den ned paa si11 egen G__.rund
" __ _DennelMulighed anser Inspektøl Galster som den lilneligste.

' Men naar man betænker, hvor fattige Forholdene Var i denne
" lille By i fjelne Tlder synes det mlndre trollgt at Beløbet kanÅ

haVe Været Enkeltmands Ejendom. _.
_ Da Stedet, hvor Mønterne Var_ nedgravet, enten har Været,

_ Have ellel Toft til Gaarden Storegade N1. 5-7, og da der er `
nogen Sandsynllghed for, at Kongsgaarden har ligget hel, '
mener jeg, at Hypotesen om, at det skulde Være den kongelige__` I
Ombudsmand del har 1ndsamlet Pengene er den sandsynllgste f _ ..

' og at han i saa Fald har haft Bolig 1 Kongsgaarden __

_ _. _ Men enten det nu er saa eller saa, »vist er det kun, at"l _.
' ' _f _Møntskatten el et haandgllbellgt Minde fra de Sorgens ogUtryg- i _

É-»hedens Aar, hvorom der meldes i den gamle, latinske Vise<<,_ _ :
" som desværre nu i disse Dage atter hal Aktualltetens Interesse: “ '

' ' '.»MCU'C piratis sCaturit, ` (Havet med Bansmænd flydel
'_'ful spClunCa parturlt '- Tyve hver Hule udgyder

_ "_hor-lCt nCmus latronlbus Skoven stlutter af BøVere,
' Våfcampus patCt predotrlbus frltFelthar HærværksUdøvele)«27)= '

DET MØBKESTE TIDSBUM I BYENS HISTORIE
' ' TIDEN 1626-1661 '

_' For Grenaa gælder formentllg det samme, som Gældel for _
de fleste danske Køhstædel ja for det hele Land, atbTiden fla
Glevefejdens Afslutnlng i 1536 og indtll Ghr. IV.:s udenrlgskejf'f
Polltlk 1 1627 kaldte Fjenderne ind 1 Landet Uar C11 stor Opgangs-` _. '

' ` ' ;'f'ild Paa Glund af Klldelnes Mangelfuldhed er det lmldlertld jU
:fumullgt at give konkrete Eksempler herpaa for Grenaas Ved- * '

~ ' :kommende Man maa 1ndskrænke sig tiI at bemærke at der ikke.4 " j
I' .;. er noget som kan sandsynllggøre at vor By skulde haVe været'f " "

, - '_ en Undtagelse fra den almlndellge Begel __ _ __ _

' DerlmOd kan det uden Overdrlvelse siges, at Tiden fra 1626 ~ ”
' 'ftiI 61 hal Været.. saa tung og mørk C11 Tid for Grenaa som intet '_ _

” V`andet Tidsrum i Byens Historie, ja mørkere end Tldsrummet h
._.'._var for de fleste andle Byer Det kendetegnes Ved en uafbrudt;_ .- `

- Bække Ulykker for Byen, saaledes at den for lange Tidel derefter 'i 7
_. var ussel, fattig og forarmet og at der rundt omkring laa øde/'-

' ~ .. _ _ og ubebyggede Pladser Aarsagerne til Ulykkerne Var de tre, som `
I ,.__'f_altid er og har Været Aarsag til materlel Elendlghed Brand, '

_-_K11g og Pest. " ~ _ _ . . _ _ `
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Pesten's Tid. Pestens Tid ligger adskillige Aar før 1626, og om`
den Ved man ikke ret meget Kun saa meget e11

ganske givet, at i Aarene 1600 til 1603 har Pesten raset her i
:Grenaa som paa saa mange andre Steder. F Ek.s skriver Lens-

` manden paa Kalø JuIedag 1602 et 131eV til de Grenaahorgere.
Han naevner deri, at han ikke tør komme til Grenaa, saa laenge
der endnu ikke er fredeligt hos dem for den Sygdom og Skrøbe- _'

i ' lighed, som har Vaeret hos dem en Tidlang. Og Byskriveren skri-
Ver i Tingbogen 1 Slutningen af 1603, at han »har Vaeret siug af'

_ - _Pestm og derfo1 ikke har kunnet føre Tinghogen fla 27. luni til i
` _°__19.Septe111be1 1603. '

Nu er det en kendt Sag, at Ved disse Pestepidemier plejede
man at begraxe Ligene paa saerlige, gerne lidt fia Byen fjerne` _
Kiikegaarde af Hensyn til Smittefarenlog vistnok ogsaa af samme

` . Grund at oVerhaelde Ligene med et Lag Kalk. Da man nu Ved -
Gravninger Øst for Søndermøllevejen paa det gamle Spedalske-

Å hospitals Grund har fundet tydelige Bester af en saadan Pest-
kirkegaard e1 det en ret nærliggende Tanke, at det netop er

~ ~ Begiavelsespladsen for de døde under1denne Pestepndeml 1 Aar- _
` hundredets Begyndelse I

Selvfølgellg er det ikke Menlngen at haevde, at Pestens Virk-
f ninger paa nogen Maade kan llgestllles med de to følgende Ulyk- ' _

. - ker, Krigene og Brandene. Jeg anfører den kun for. paa eet Sted ' J '
_ ^_ >;_*a_t« giVe en samlet Udsigt over T1den fra 1600 og et Par Menne- _ .
i' _skealdre fremefter i . .. . _ .

' < r1311111111ene.-Naar man betaenkei at praktisk talt alle Grenaa
_ Bys Bygnlnger omkring Aar 1600 Var tækket med _' ;

_ - Straa, og at dette kun fo1andredes saa langsomt at omkring i
i S,_ 1. 1750 endnu Halvdelen Var i samme Forfatning, naar man end-'- ' ` _

- Videre betaenker at Maengdel af Udhuse slet ikke havde Loft, f "
__men kun selve Straataget og endelig, at alle Ildsteder dengang

__ fvar aahne Skorstene saa er det ikke at undres over, at Brand-V` 1
i _.faren i gamle Dage Var overordenthg stor. f ~ I _ _ _

_ Dertil kommer saa, at Byens Brandvæsen 6g Spløjter plak-> i __
tisk talt Var ud6n Betydnlnq Det er da let at foistaa, at, naar 'i
en Brand opstod fik den naesten altid et uhyggeligt Omfang

_ >_ I'Det har man Eksempler nok paa fra omtrent alle danske Køb- _ .
' ' 1 staeder. Datiden havde derfor en levende Skraek foi Ild I et af fÅ

1 " de gamle Vægtervers som bleV sunget af Vaegteren paa hans
I -Bundgang gennem Byen; hedder det i Verset til Kl. 10

Å »Vær klog og snild, 1
Vogt Lys og Ild!<_<
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Det har sikkert Været en Formaning, som har talt til aabne
Y' 4 _«Ø1en i alle Hjem.

_ Man har i Tingbøger og Justitsprotokollei flere Eksempler
Å paa, _ at Naboer -- eller Kæmneren paa Byens Vegne -- har an-`

4 =meldt en Mand til Byfogden for uforsigtig Omgang med Ild, for _
at »drieke Tubaek i Sengen(<, for at have røget i Værheden af et'

I -Straatag, paa et Loft, i et Udhus ja endog blot paa aaben Gade. g '
'I MAf Hensyn til Brandfaren Var endvidere Smedjen i den ældste >r

_ ` Tid beliggende 11den for Byen. Senere flyttedes den ganske Vist4
_' ind. Men det er da ogsaa betegnende at to af de allerstørste

senere Brande nemlig i 1750 og 51 opstod hos Byens Smede
Om Brandulykker før 1600 har man kun meget sparsomme

'_ lEfterretninger Kun om en stor Brand'1 1540 har man helt sikre
, T _Vldnesbyrd 21/2 '1541 udstedeS der nemlig et Kongebiev til- Grin-

I doW Borgere om, »at de foimedelst den store Skade, de er kom-_
_ i i fmet 1, maa Være fri for al kongelig Tynge 1 3 Aar (( N11 anglves detff i

, _ jo ganske Vist 1kke hVoii »den store Skade<< bestod VIen da det I
paa den Tid ikke er Kiigsbegivenheder og da [Hykker paa Hav-

'nen erfalingsmæssigt altid nævnes Ved Navn er der næppe Tvivl-f'4 ` 'i
' om at der hermed maa Være tænkt paa en Biand Qg med en.,> _ _

_ _ ~_ 33 Aars Skattefiitagelse foi Øje, maa det uden TV1V1 have Været- _ 4 '
-f -^ _, :5.4, ven meget betydelig Ildsvaade- med mange ødelagte Ejendomme ' ' “

. __'Krige Hvad endelig Krige angaai saa har Byen jo ogsaa før _
” 16 Hundredaaiene mæ1ket til dem selv om det nær- `

l:mest hai Væi et indirekte Der er dog Grund til at nævne Kam-
pene i Kolindsund i 1165 da Noidmændene under Anførsel af." _
>Erling Skakke overvandt og plyndrede den danske Flaade, »hvor-1 _' .

_.-f'eftei de gik 1 Land og ligeledes plyndrede Købsíaden og derefterl__.belæsset med Bytte fÖr tilbage til Norge (< Men i 30 Aarskrlgens __ i_ _qld kom Grenaa d1rekte med . _ _ .
Medens man kan sige, at den første Halvdel af Chr. IV.s _J V

I :Begeringstld Var en betydelig Opgangstid for Danmark en ()p___
i' ' gangstld SOIn Var i fuld Gang allerede undei hans Forgænger, “ .

j_ -i “saa bleV Tiden fra 1625 da Kongen blandede sig i Tredive-'
'__iaarskrigen og delmed drog Krigens blykken in(I over Landet

fj Indledning til en Bække tunge Aar. Kongen faldt med Hestenv `
_ j-l-Ved Fæstningen Hameln og paadrog sig en langvarig Svaghed > '_`

. Senele kom det ulykkelige Slag Ved Lutter am Barenberg 1 Bruns- ` I
i ' Vig. hvor Tilly ødelagde den danske Hær. I September 1627 ryk-'“
__ >Vkede de kejsellige Feltherrer Tilly og Wallenstein ind i Jylland

_ Foran dem flvgtede Kongens egne Tropper, nærmest lejede Folk.
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' Al Krigstugt var opløst, og de plyndrede for at skaffe sig Udkom- ;
met. Bag ved dem kom saa de tyske Lejetropper, der fortsatte
videre op og mishandlede og udplyndrede Landet hvor de kom
frem. Ogsaa til Djursland og Grenaa kom de. Men den Afblæn- '

I ding af Byen og Kirken som i Aarhundredel har været tilskre-.
vet dem, har de med Urette faaet Skyld for. Grenaas Brand paa
Trediveaarskrigens Tid fandt Sted 13/11 1626 altsaa 0111116111 81.

Aar før de kejserlige Tropper satte Foden i Jylland.

Branden Natten mellem 6 Det er den Brand, som alle topo- '
13.._-14. November 1626. grafiske Vælkel _ fla Pontoppidans

Danske Atlas fra 1768 og ned gen-
nem alle Udgaver af Traps »Danmark« __- har henlagt til Aaret `
1627. Gennem meget g1undige Arkivundersøgelser, hvis Resul-
tater er fl emlagt 1 en A1 tlkel i »Bandels Amts historiske Aal bog<<
for 1939, menel jeg at have fuldkommen Vished fol, at Bl anden

I _ ikke har fundet Sted i 1627 men Aaret føl i den nævnte No-
'vembernat

Det Punkt, som man altid har haft at holde sig til 1 denne
Sag, og som det skylde,s at Aalstallet el sat til 1627, er et.

fKongeblev fra Chr. IV, udstedt under Felttoget i Tyskland fla
Hovedkvarteret i Stade. Det Resumé, der i »Kaneelliets Blev-
bøge1<< gives deraf, er den korte Notitzs »2. Marts 1627 (Stade)

jAab. Blev om, at Køhstaden Grenaa, der nylig har lidt Skade
ved en Ildebltand, i de første 5 Aar flitages for Told, Skat og .

anden kongelig Tyngde og Besværing.28) IGrenaa Tingbog staar _
'under 23. (?) April og 21. Maj 1627, at Kongen har forskaa'netV

de brandlidte for at yde Tiende til Kirken for Aaret 1626. Deraf _
t er det kommet, at man hal hæftet sig ved 1627 og ment, at det _

_ var i dette Aar, at Branden fandt Sted Fra den ene topografi ' 6'
fiske Haandbog el dette Tal vandret over i den næste i en lang

` Bække, uden at det el blevet revideret Man har ganske glemt '
' det følgende Stykke i Tingbogen, heri staar. »For Søffren Søff-

rensen Bolger [og formentlig Kirkeværge] et 24 Mands Vidne,
at imellem 13. og 111. November sidst forleden om Natten: blev det
brændt her i Grendou for disse efterskrevne 25 Mand, som yder
Tiende og Landgilde her til Grendou Kirke, enhver saa megetsom
efterfølger Halvpalten Bug og Halvparten Hvede .« Derpaa: _

følger saa de 25 brandlidte Tiendeyderes Navne og Meddelelse_
om, at Kongen paa Lensmandens Indstilling har flitaget dem
for; at svale Tiende for Aalet 1626.

1 Det er en ganske tydelig og klar Besked, ogdet vilde være V



_ 34 ' Å DE T ...MøRK:-E` TIDSR UM 1626_'1-661"
I ganske urimeligt 'at tænke sig, at der faa Maaneder efter, 'altsaa
Å'ind 1 1627, attel skulde have været en Kæmpebrand, og saa 'kun __ _

_ den i November 1626 skulde være omtalt i Tlngbogen Nej,
__ Branden har været 1 Novembernatten 1626, men selvfølgelig har

' _ det taget Tid inden Tiendefritagelsen el kommet 1 Stand og har
faaet Kongens Underskrift, navnlig under de vanskelige Krigs-
forhold, da Kongen opholdt sig i Tyskland og tilmed var syg. `

'1 Hvilken Del af Byen staar der inter om.Der findes ganske ' l
_ der er brændt vist 1 Tingbogen Navne paa de 25 bland-_

_ . __ ' lidte Tiendeydere, men man har ingen
Llstel at finde deres Bopæl efter. En Del af Personerne kender
jeg 1m1dlert1d fra andre Kilder. Der nævnes J oen Christen- 1

` sen, PederTrøy og Michel Persen. De val alle Baadmænd,
førstnævnte blev kort efter Borgmester. Endvidere nævnes Peder

,Quast som val Tlngskrlver og Rasmus Michelsen, som var
_ Kapellan og: latinsk Skolemester Endvldere nævnes et Par Navne,
V:som er særlig oplysende nemlig Søffl en Holm ved Kirken Andels ' `

V > Mlchelsen vesíer og SØffren Holm vester. Der er ingen Tvivl om,
_at disse Mænd har boet henholdsvis i Nærheden af Kirken og i i I

'_Byens vestlige Del Følgelig maa Branden have hærget den mid- _ ` '
terste og vestlige Del af Byen, det vil altsaa sige Síore- og Lille-

' gade. Nøjere er der ingen Mulighed for at angive det. ' '
~ _ Beretningerne nævner ikke et Ord om, at Kirken skulde være' __

. i brændt. Deraf kan man jo nu ikke ubet1nget slutte,- at den er
. gaaet fri. Men Tingbøgelne baade i Aarene før 1626 og efterv

dette Aal indeholder flere Synsvidner over Kirken, hvolaf det
medTydelighed fremgaar, at Kirken el meget brøstfældig, men

_ lat det-er Tidens _Tand . og ikke Ildebrand, _somhar forvoldt dens
" daarlige TilstandQDet gælder ligesaa vel før som efter 1626. _

i >>Keerkr1gen<< rMindre end et AarV efter Branden _kom saa `
1627-28. f . kligens ødelæggelser, idetde tyske Feltherrer - -

med deres Hære drog ind 1 Danmark og og-
` saa kom hel til Grenaa i det Afsnit af Tredlveaarskrlgen som 1

i Almindelighed benævnes »Kejserk11igen«. Det var hen paa Efter-
_ 'aaret. Vinteren blev meget stleng, og i Grenaas Nærhed var der _

“ingen Skove. De 1ndkvartelede Tropper led af Kulden, og som '
:Bevis paa, hvorledes de forsynede sig, hvor der var noget at faa . S

I, fat i, kan nævnes, at de ogsaa udplyndrede Kirken for alt brcend-
__ bart, saaledes at den manglede det nødvendlgste af Træva_erk___`` __

Å »flænge efter Ved et Synsvidne 1 1632 nævnes blandt meget andet,
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at de1 skal laves »3 Døre og 20 nye Kirkestole, som Fjenderne
nedtog og brændte.((2881) ' 1 i

I disse tunge Tider udsendte Kongen gennem Bisperne Befa-V
ling til Præsterne om, saa vidt det lod sig gøre at samle Menig-_ -
heden Morgen og Aften i Kirkerne og der holde en Bedetime,
»hvor de med fælles og kraftige Bønner skulde søge Herren. « FraV
en af Omegnens nærmeste Kirker har man Beretning om, hvor-
ledes det fo1egik dér. Og man kan -
Vel gaa ud fra, at ogsaaProvst Olde-`
rup i Grenaa ogfde andre af O'mf
egnens Præster har Vefterfulgt Kon-
gens Befaling. V I '

Et andet lille lokalt Træk kan `- '
nævnes. Cisemesteren i Grenaa hed l

I den Gang Peder Jense.n Han
'_ skulde svare Kongen en vis aarlig-

Sum i Forpagtnlng af Retten tiI at
_ opkræve AeoIsen. Men i den Tid,
Fjenderne huserede 1 Byen stod alt

V _ F01 retnlngsllv stille og der var føl-
gelig næsten ingen Accise af opkræve. _
Peder Jensen satte alt til, hvad hanV ' ~ Wallenstein, Tyskernes Anfører
ejede, og kom desuden i stor Gæld _ illand under _K'ejserkrigen.

(Efter Stik af J Hondius)Itil Kongen. Nogen Tid efter døde - ~
V han. Enken søgte Kongen om Eftergivelse af Gælden og Afgø-

'1elsen gik da ogsaa ud paa, at hun formedelst de ufo1sky1dte^
' Forhold »ej videre for Gælden skulde tiltales(<.29) i -_

> Freden sluttedes 1 Lübeck i 1629,. hvor Chr. IV maatte love
. '_ ikke fremtidig at blande sig i VTysklands Anliggender, og FJen-V

AV'derne trak sig ud af Landet, Men dei saa forfærdeligt ud, hvor .
'i Wallensteins Landsknægte havde huseret.

I Krigens Spor fulgte dengang som altid Pestsqomme
~`Byfogeden i Gienaa hed i de Aar Peder Nielsen Torngaard. »

31/7 1637 stod han paa Bytinget og folbød paa Kongens Vegne> ,
»alle saa mange, som haver Skuder her af Byen, at ingen af 'f f'

_ dennom maa sejle til København eller føle nogen Folk derfra ,
' hjem med sig, imens at Pestilentzen der sammested saa kraftigen: ` _

L grasserer, uden de derfor vil stande til Bette((. . - `

»Torstenssonskrigen,<<_ I Slutningen af'_Trediveaarskrigen, længe-_ Y. 'i
1643-45; I, > ' * ,_ efter, at Svenskekongen Gustav Adolf,

` - ' P som var Prostestanternes Fører-var fal-
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det i Slaget Ved Lütz_;en begyndte Chr. IV at blande sig i Freds-
forhandlingerne. Formaalet Var, at Svenskerne ikke skulde høste
for stort Udbytte og derved for stor Magt Ved Fredsslutningen.
Det var den gamle Skinsyge mellem de to Lande, som gaV sig
Udslag.

' Sveriges Blgsforstander AXel 0Xe11stjerna, besvarede straks
Danmarks Indblanding med at sende en Hær op gennem Hol-

sten og Slesvig til NørieJylland
Anførerne var General Torsten s-
son, efter hvem denne Del af Krig>

_. værne Øerne. Her paa Egnen huse-

I som _ aldeles (udplyndrede _Egnen.

:IHÖjHan var kommet hertil i 1636,

I (Efter Stik _af Jeremias Falck).
velhavende end de fleste af Byens

andre Beboere. Og da det kneb med Betahngsm1dle1 indvilgede|
han i at yde Byen et Laan til Betaling af dens »Contrlbutlon
til Byens Bef11ielse<<. Laanet lyder paa 20 og halvsyvende Lod
Sølv i godt nyt Arbejde og har altsaa ikke bestaaeti Penge,-
men i Sølvgenstande, Skeer? Kander eller andet Service Byens __
Baadmænd underskriver.: 29/6 1644 et Gældsbevis til ham, hvori ' _
de paa Byens Vegne forpligter sig til efter Krigen at forskaffe.

»Vores kjære Sognepræst igen bemeldte 261/2 Lod Sølv udi godt _ `
_ purt Sølv og i hvad Arbejde, han det begærer, og dermed holde
ham skadesløs<<. 3°) '

' Nogen Tid efter'maatte Borgerne attel ty til Sognepræstens
Bistand Byen fik Besøg af Oberst Fr. v. Beichard, som indkvar-_
teredes hos Sognepræsten, og for: at »formilde ham<< og stemme

_ ham naadigt over for Byen, velsagtens ogsaa for at undgaa
'Plyndring, fik man efter en Løjtnants Baad Hr. Seyer til at
overlade ()bersten en graa Ganger som »Gave«.

Wrangel havde sit Hovedkvarter i Banders. Herfra sendte
han sine Tropper. rundt t1l alle Sider. Hans Folk var i Stadig. `

` geni fik' Navn. Det var _i Januar
_'Maaned 1644, Kongen kunde kun `

>(rede Helmuth Wrangels Folk, --

ç Sognepræsten i " Grenaa hedV
-pa'a deniTid Seyer Basmufs sen '

_ havde straks købt sig en Bygge- _`
f grund ved Siden af den forfaldne

_ _ _ _ _ _»Præste11es1dents« paa Østergade og
Lennart Torstensson'. -SVenskernes f der Opbygget Sig en Gaard Seyer' -

aøl'er under Krlgen i1644 " Basmussen maa have været mere
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- Bevægelse frem og tilbage under stadige Plyndringer. Alle Landsf-
byer i Nærheden af Forbindelsesvejene mellem Randers, Grenaa _

- og Ebeltoft varV derfor stærkt I_medtaget og mangfoldige Steder
nedbrudt~ eller __afbrændtf' Det samme gjaldt'for Byernes Ved'-

I- kommende. Ved Grenaa var de11 en fast Strandvagt, og Halvøen
ved Ebeltoft var stærkt besat og forskanset. Materialet dertil
blev taget fra de den Gang betydelige Skove i Omegnen, som '
derved næsten helt omhuggedes En senere Historieskriver T
A. Becher bemærker derom, at Wrangel spillede Herre'1 Jylland
med en forholdsvis ringe Styrke og paa en for os nu ubegribe- i

T_ lig Maade. Der var Tropper nok til at fordrive hans Folk, men
i ' den uduelige Blgsmarsk Anders Biiles Kævlerler med Prins

Frederik _- den senere Fr. III -- hindrede ethvert Foretagende
og tillod W1 angel at udplyndre Landet ust1affet 31)

Fredsslutningen. i 8/2 1645 sluttedes den tunge Fred 1 Brømse-
> . bro. For at faa et Overblik over, hvor haardt

medtaget Landet var, nedsatte Kongen et Taksationsudvalg, som
_ i Efteraarets Løb besøgte Landsdelene og derefter indgav Be-

__ retnmg om Ødelæggelserne. Af denne ses, at Bønderne 1 Nørre- f T
f-"herred var saaledes medtaget af Plyndringer og Indkvarteringer _

' at de fleste af dem i 1645 kun havde tilsaaet 1/3 e11e111/4, ja,
stundom endnu mindre, af den sædvanlige Udsæd. Desuden var
deres Heste og Kvæg dem for største Delen frataget, saa de ikke _ _
kunde faa deres Markarbejde gjort. _

` For Grenaas Vedkommende lyder Indbe1etningen`f$>Ved
samme Lejlighed har vi i lige Maade paa det allerflittigste er-
faret og befundet efter Borgmester og Raads skriftlige Erklænng, _ i
at fornævnte By har lidt Skade f0111680 Bixdaler, som paa ad-

_ skillige Tider i rede Penge er bleven >>cont11ibueret<< til Fjende1 ne
D.er foruden har Byen gjort og haft anden Bekostnmg og _.

Udgift, som ikke er be1egnet til nogen bestemt Sum. 1) har den
->`>conílibueret« til Fjenden 20 Tdr. Øl og 20 Tdr. Mel, 2) udmon-

~ teret nogle tilskikkede Ryttere med Heste, Sadler, Pistoler, Klæ- i
' der, Støvler samt andet Tilbehør »och dem offuerflødigen un-

' derholdt<<, 3) tit og ofte underholdt daglige »Partier«, som erV
gaaet gennem Byen, frem og tilbage 4) paa forskellige Tider
udgivet stoieForæringer til Offieel er _ som, kunde befri |dem for '
'»Offuervold«' og Udplyndring, 5)udredet til begge Ob'erste'rne,
under -hvisContribution de var, saa vel som til andre Under-

officerer, __.alt hvad Y. de befaledeudaf forskellige _Slags Varer, 6)
underholdt den udkommanderende Strandvagtogi l'angsomme- '
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. lige Tider hver Dag leveret den 1 Vagthuset 1 Td. Øl, 1 'Td Havre4

`_ og »offuerflødig Fetalie«, 7) foruden en af dens Skude1, som af
Fjenderne er bleven opbrændt, er nogle udplyndret udi Søen,

v' og en er helt borttagen, som var ladet med en stor Del Gods,
hvorfor »moxen« [næsten] den største Del af Bozgerskabet er- for-
armet og Brug og Næring dermed »forsuecketm 32) 1 `

Fra Ebeltoft berettes, at ikke mind1e end 50 Famiher er
Y flygtet fra Byen og har tilsat deres Formue paa fremmede Steder.

Saa gik der nogle faa Aar, inden en ny Ulykke indtraf.

IBranden 29. Juni 1649. Denne Brand er en Begivenhed som
hidtil har ligget helt i det dunkle, og

` hvorom hverken historiske Bøger eller topografiske Værker har
_ mælet det mindste. I den almindelige Bevidsthed har de 2 store

Brande, den i 1626 og den i 1649, være slaaet sammen til een,
som altsaa er henlagt til 1627, hvilket Præsteindberetning'en fra

' - I 1766 formentlig bærer Skylden for.
Kilden til Oplysningerne om Branden i 1649 er imidlertid

. fuldkommen paalidelig. I Nørre Herreds Bog for 1660'_61 skriver
1 nemligSognepræsten for Grenaa, Jørgen Søffrensen Bagge, i sin

saa i 1661] ligger ubøget oe gandsehe øde«.3211)

Beretning om Kaldet i Grenaa: »Breffue, do'eumenterer,fprivi-> f
legier, som høre til Kaldeteller Kierchen, item inventarium er
'altsammen [forkommet] . af » ildepbrand, 'som Anno 1649 denn 29.
juni fortærede 1 oc opbrende den> største oe beste part aíf byen
saa oe Kierehenn, Sehoelenn oe Prestegaarden', som endnu [alt-

, Hvilken Del af Byen De1 er saa tilbage at undersøge, hvilken
brændte i 1649. Part af Byen det var, som brændte i

Sommeren 1649. I den Henseende giver
I, Ordene »Kirken,Præstegaa1den og Skolen<< 0p1ysning, idet de

to sidstnævnte Bygninger laa paa Østergade og Kirken - som
nu _ paa _Torvet. I samme Retning peger Udtrykket:` »hvad
som blev befriet for Ilden den første' Gang blevslet opbrændt
den anden<<. Det har altsaa denne Gang fortrinsvis været den _
midterste ogøstlige Del af Byen, som brændte. Ved Rektor Baa- .
balles Mageskifte med Latinskolen om dennes Grund i 1664
nævnes udtrykkelig, at den har ligget »øster i Byen paa den

. østre Gade«, og det fremgaar, at Pladsen endnu er øde.
_ Der er mange Vidnesbyrd om, at denne Brand i 1649 helt i

har lammet ByenLI langt' over 50 Aar-laa Halvdelen af tØster-
gade øde og uopbygget hen,vfyldt med Brandtomter. Besens At- _ 'i
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las (tegnet mellem 1668 og 80) ha1 overhovedet ikke Gaden afsat
nævner ej heller dens Navn. Ved Taksationen i 1682 er endnu "

- Halvdelen af Ejendommene øde Pladser. Der er kun en eneste
anselig Gaard nemlig afg. Sognepræst Sal. Hr. Seyers, som han
formentlig havde ladet opbygge kort efter Branden, og som laa
lige op ad den afbrændte Præstegaards Plads, der stadig var øde. `
Branden i 1649 angives ligesom den første at være opkommet 1

. ved »ulykkeligt Tilfælde<<. De11 kan i hvert Fald ikke skyldes
Krigsbegivenheder, eftersom Torstensonskrigen afsluttede 1 1645,
og Nørreherred og Grenaa rømmedes af Fjenderne samme Aar.

Saa er der igen en Stilstand paa en lille halv Snes Aar,
i inden Ulykkerne atter melder sig, denne Gang er det igen Krigs-

begivenheder.

Carl X Gustavs Det er en Krig, som i den almindehge Be-Å
>'_2K11ige1567---60. vidsthed er karakteriseret ved de kendte
. Overgange, over de tilfrosne Bælter. Christian

IV var da død, og det var hans Søn og Efterfølger Frederik III,
I som nu kom i Krig med Arvefjenden Sverige ' '

I Juli 1657 drog Carl X Gustav ind i Jylland, og allerede 1.
August naaede hans Soldater her til Djursland. Denne Krigs'

_ Voldsomhed overgik om muligt de to foregaaende Kr1ges, »og
for disse Egne fik Roskildefieden i Februar 1658 ringe Betyd-
ning, da Tropperne blev liggende her den korte Tid indtil Carl

' Gustavs Fredsbrud«. _ _ .

Danmarks Forbunds- I Efteraaret 1658 kom der rigtignok
fæller. ` f I Hjælp, idet en Hær paa 36.000 Mand _

I i af Danmarks Forbundsfæller nemlig
Polakker,BrandeI1burgere og Østrigele trængte ind i J.ylland
Men for Beboerne var Vennerne snart værre end Fjenderne.
»Især frygtede man Polakkerne, som voldtog Kvinderne og viste
deres Folagt for Lutherdommen ved at vanhellige Kirkelhne<<

I , (_)m dem lød Ordene.

I »Befri os, Herre, befri os ak
fra vor Ven, den grumme Polak!« _

_ Mange Steder flygtede Beboerne derfor til afsides, godt
. . skjulte eller let forsvarlige Steder i Moser og Skove. Hvor det g

kunde lade sig gøre, benyttede de ogsaa Lejligheden til at over-
lfalde mindre Hobe af disse »Venner« eller af Fjenderne. Et
_Sagn fortæller, at en Mand en Gang ledte en Fjendeflok »i Bløde«
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i Sangstrup Kær som dengang var et utllgængellgt Morads
Maaske stammer Sagnet fra denne Tid. 33) ' '

Iblandt de Lande, som _i. denne Krig sendte Danmark Hjælp,
Var som bekendt ogsaa Holland I Grenaa Kirke hængte indtil `

_ Bestauienngen -i 1865 et Minde derom. Det Var en sortmalet
_ Trætavle med en M1ndeskrlft over e11 højtstaaende hollandsk

Officer Ved Navn Jo de BeVeren fla Doitreet, som Var med den
` ` hollandske Flaade, men som '

_' * døde paa Vejen, J'11st som der
` “Var kastet Anker paa V;Grenaa

Bhedí, og hvis'Lig'begraVedes i
_ Grenaa Kirke Indskriften, der
_fselvfølgelig Var paa Latin, slutter

__ _ saaledes: _. »Ikke nogen Lands-
_f” _ _.mand, >> men en fremmed. - Af
f ' 3 ”Navnyen Hollænder,fa'f'GaVn.en _

.~Forbun_d-sfælle. Over den libe- _'
kendte ædle Mands Støv og Aske K

- _ __, ___,:L nedbeder Vi den Fred og Hvile,l
Orlogsskib fra TrediVåarstldens Tld/ han ØIISKGPK; 34). i I

_ _ (Efter samtldlg hollandsk Tegmng) ' Det kan i den Forblndelse,_*

` Være paa sin Plads at minde om, at Hollænderne deltog i et ~
rVirkellgt Søslag ved Ebeltoft netop Ved denne Tid. »Svenskeine

_ ` Var netop draget bort, og der samledes her en større T11ansport->
_ flaade for at overføre danske og allierede Tropper til Fyn under

Beskyttelse af 2 danske og 3 hollandske Fregatter Men de blev f
>angrebet af en svensk Flaade, og det kom til et Søslag Ved__ 1

131661166 666 23.1611 1669 D61 66616 6166, 61 666 1161161666166'
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' Fregat »Vapn Van Enkuizen<< splang i Luften, de 4 andre Krigs- _ ' I
skibe blev erobret og henved 100 Transportskibe opbrændt..___f_`

> Men ikke nok med det ~w- Svenskerne gjorde Landgang, ned-im
;huggede eller fangede 500 Byttele og paalagde Byen _en Brand-
skat paa 2000 Bdl.39) _ .

Freden i København Omslder kom saa den endelige Fred i
_. København 2'/5 1660. Det er den, som '

- l er blevet sørgelig bekendt Ved Afstaaelsen af Skaane, Halland og
:Blekinge til Sverige. Landet Var efter den endnu me1e udpint

f end nogen Sinde. _
' -- I Landsalkivet i V1borg findes opbevaiet en lille Protokol

i' fia 1660--61. Den kaldes »Nørre Herreds Bog 1660«'. Bogen er _
ikke i og for sig indrettet til at fremskaffe en Beretning over _
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Krigens lØdelae'ggelser i dette Herred, men. til, at'Præster og
Degnei lden skulde give VVen-Oversigt over Kaldenes hele^:For-=~~~
hold: Indtægter, Bolig, Kirkernes Tilstand m..m. lMen'det kan
je ikke undgaas, alene Beretningerne erprægerafee myldrer,
der har-ramt Sognene underde foregaaende Aars sørgelige Be;
givenheder. _ Bogen er iiVirkeligheden en forfærdende Oversigt - .
over Nørreherleds 'Tilstand efter Krigen. Stolt bedre stod det

- ikke til i Grenaa By. Aaret efter nedsattes en kongelig Kommis-_
sion bestaaende af tre højtstaaende Embedsmænd, som skulde
irejse rundt i Landets forskellige Egne og dels Ved Selvsyn, dels~
paa Grundlag af Indberetninger danne sig en paalidelig Over-
sigt over, hvorledes det stod til. Til denne indgav Magistraten í

_ Grenaa følgende Beretning om Byens Tilstand efter det fo11e~
V gaaende halve Aarhundredes Ødelæggelsei: I

` Kommissionsakten »Eftersom Hans Kongl. May. omformelder
fra 166_1.__ * ,_ " at skulle taxere Borgerskabets Handel og

Åjf Næring og Brug, saa synes os ikke saa '1
fuldkommellg og egentlig at kunne beskrive det, formedelst dette
fattige fortrøehíe Borgerskabs »forsuechelse« og »for Ringelsm`
baade i en og anden Maade, fo1nemme1ig, at denne fattige by

_ Greenaae er na paa 36 Aars Tid tvende Gange afbrændt af ulyk-
kelíg Tilfælde saa at hvad, som blev befriet fra Ilden den første =
Gang, blev den anden Gang slet opbrændt. Desligeste ogsaa forr
havnens ))forsueehelse«, som í mange Aal haver været meget øde.
Dernæst at dette bol gel skab haver været belagt med store `»Krigs-
Pressum _og beskaínlng i forleden feJdetid saa at her er ingen ret

. synderlig Handel Nærlng og Brug, uden at de bedste borgere
haver otte eller ni smaa skader som de bruger paaKøbenhavn

havel afbrændt dem Og ellers er her nogle faa borgere, som
- haver nogen liden Næring og brug med ringe Købmandsskab
I og Ølsalg, og en part deraf kan have noget at kunne leve af i

Dag kan ophøle i Morgen, formedelst de ikke havel de Midler
at kunne udholde det. Af berølte Aal sager og for »Arremoed«
[Armod] og [da] den aller største part af Borgerskabet haver al-.

I deles ingen Handel eller brug, og en part haver ingen Næring,
uden hvad Jord og Avl, som de haver i fæste af Adelen for
skyld og landgilde, og bruger som bønder og haver 1ngen anden
Næring. Hvorfo1 vi ikke anderledes kan beskrive borgerskabets _ _ ' '

_ Handel og brug. _ ~ _
Jep Søffrensen. IDaniel Miehelsen.- Niels Madtzena,
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_ Selv om man nu kan regne med, at Magist1aten i Grenaa
har set sin Fordel ved at fremstille Sagen i saa mørke Farver
som muligt, saa bliver dog tilbage et uafrysteligt Indtryk af, atr
Tiden fra November 1626 og indtil 1661 virkelig har været den
værste Ulykkesperiode, som Byen nogen Sinde har oplevet, en
'Tid hvor Krige og Brande skiftedes til at bringe Beboerne i
:større og større Nød og Elendighed.

7

DET ÆLDSTE BAADHUS PAA TOBVET M. M.
I det foregaaende er berettet om en Bække Beglvenheder,

:som bragte Ulykker og Ødelæggelser over Byen. Som Mod-
_.stykke skal her i korte Træk fortælles lidt om nogle Institutio-

\

Forstørret 'Udsnit af Korteti Resens Atlas (udført ca. 1680). Man ser i Midten Kirken
paa Torvet omgivet af Kirkegaarden og uden om denne Mure til alle Sider. Byg-
ningen ved 7 er det gamle Baadhus. Sprøjtehuset, der kom-til at ligge i Hjørnet
vedÅ 4, byggedes først i 1756.0g er selvfølgelig ikke med paa dette Kort. -P Iøvrigt
giver Besen selv. følgende Forklaring: 1 er Nørregade, somhan altsaa tænker fort-_
sat Øst om Kirkegaarden, helt til Nr. 2, som er Søndergade. Ved 4 begynder Store-
gade. Ved 5 begynder Lillegade 6 er Kirken. 7 Raadhuset. Der er ikke noget, som i
kaldes Torvet. - Man maa ikke af Bygningernes store Antal lade sig forlede til'
at tro, at der dengang har ligget saa mange Huse omkring Torvet. Byens Grund-

takst fra 1682 viser klart, at Tallet af Bygninger har været omtrent som 1111.

ner og Bygninger, indrettet til fredelige Sysler, som nu ikke er~
mere, men forlængst er forsvundet fra Jordens Overflade: Det
ældste Baadhus og Kirkegaarden paa Torvet, den gamle Kirke
ved Bavnhøjbakkens Fod, St. Jørgens Hospital og Kapel ved
:Sønder Mølle samt den gamle Latinskole. á
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Kirkegaarden. Uden omI Kirken laa fra de ældste Tider altid
B'eigravelsespladsen', altsaa Kirkegaarden. Saa-

dan var det ved den ældste Ki1ke ved Bavnhøjbakkens Fod og
saadan var det ved St. Gjertruds Kirke paa Torvet. Kirkegaarden

' strakte sig mod Syd ned til de to store Kastanietræer Ved Søn-
- dergade, der har været plantet omtrent ved dens sydlige Ind-_
gang, derfra videre opad paa begge Sider Øst og Vest for Kirken,
saaledes at der kun var en ret smal Gade paa begge Sidei. Det
samme gjaldt mod Nord, hvor omtrent Halvdelen af det nu-

' værende Torv var Kirkegaard I Kirkegaardens vestlige Side hen
mod Storegade laa i de ældste Tider en lille Gaard paa et Par,
Længer.Ki1ken købte den omkring 1780 ved Ejerens Død, og
KiIkegaarden fik en stærkt tiltrængt Udvidelse. I Kirkegaardens
nordvestlige Hjørne laa et lille, i Aaret 1756 opført Sprøjtehus,
og i det nordøstre Hjørne ud mod Østelgade laa

4 Raadhuset Fra ældgammel Tid foregik Betsplejen under aaben
_ 1 Hlmmel Paa en fri Plads var der i en F11kantf'ij,
'anblagt nogle store Sten. Derpaa lagdes 4 Planker eller BJælker `
de saakaldte Tingsíokke. Paa dem havde Dommeren, iSiveren, ~
Stokkemændene og Sandemændene Plads, medens de øvrige "__fÖ'
tIlstedeværende stod stillet op uden om Stokkene. Parterne i' `
Vidnerne og andre, som havde noget at meddele Tinget,t1iaadte i'
Iind i Kledsen `

Først langt op i Tiden byggedes et Baadhus. Det nøJagtIge _ ç
Aar kendes ikke Men da den allerældste Baadstuebog, som nu
ikke mere eksisterer, var fra 1558, har man jo Lov til at for-
mode, at Baadhuset ogsaa stammer Ifra dette Aar Det vedblev
at være i Brug indtil 1808, da det nye Baadhus paa Torvets
nordvestlige Hjørne, det nuværende »gamle Baadhus<<, omsider

I var færdigt og taget i Brug, men blev dog ikke nedrevet før i
1834. Det var indtil 1808 Byens eneste grundmurede Bygning
med Undtagelse af Kirken. Alle de øvrige Bygninger var af
Bindingsværk. Baadhuset var i 2 Etager og med meget svære
'Mure af stor,e røde Munkesten, Mage til dem, som endnu sidder
i Kirken. `

Baadhusene var ikke i første Bækkeberegnet til at holde
Ting i. Hensigten val derimod, at i dem kunde Dokumenter

i' affattes og undersklives, medbragte Papirer gemmes under Ting-
' V'forhandlingerne, og Tingbøger, Privilegier og andre vigtige Doku-

V menter siden opbevares. 36) Senere flyttede imidlertid ogsaa Tin-
gets Forhandlinger derind, selv om Pladsen var kneben. Men
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Udsnit af Grenaa Tingbog for 1575. l)en er beskrevet med Tingbogen uvedkommende Op-
tegnelser. Under Hjertet staar følgende: »Gudh Were lofi`uydh alltydh och Bennedydth szom
Wor szell haffuer Bispi szett med szytt Legom och med - -<`<. D, v. s. »Gud være evig lovet

og velsignet, som haver bespist vor Sjæl med sit Legeme og med - - «.
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L L' Banken for Grenaa Vog
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Kong Chr. IVs Reçes fra 1643 befalede, at »Bytinget maa her-
efter 1 Købstæderne ikke holdes paa Baadhuset inden lukte Døre,
men Byfogeden er forpligtet at holde offentlig Byting<<. Det skete
ogsaa her i Grenaa, hvo1om findes en Udtalelse i Grenaa Bys
Grundtaxt fra 1682. Det er blot ikke sket omgaaende', 1det nævnte -
TaXtL bemærkede om et L `
indhegnet Grundstykke
paa Torvets 'nordlige

. Side, Lat det Iskal »ud-
lægges igen. at holde Ting
paa, somL íilforn sketl

Vanlig ikke fo1hastet sig f
her 1 Byen Det nævnte'
Grundstykke ha1, saa
vidt jeg har kunnet be-

L regne, ligget netop paa
den __ Grund, hvor" nu

Omegn ligger, maaske
" en lille Smule længere'

fremad _ mod .. Kirken.
' Før. 1725.211115221111111

. lertid atter flyttetindi
i Tingstuen i Baadhuset

og forblev der. Dette
1d ' R dh ' 1t Haand-Log FOdlænker med -Laas fra Arrestkældereni

LL æL Ste LL aa 1118 Yara _ det gamle Raadhus. I Midten foroven Halsjern fra Gabe- -
Saa i 2 Etager, men Var. _ - stokken paa Torvet. Alt ca. 9 Gange formindsket.

Findes nu i D urslands Museum.alligevel en ret lille J
I Bygning, siden dets »Omkreds« 1 Byens Brandtaksation angives til
kun 561/2 Al. Det er ikke mere end Halvdelen af det nuværende

fRaadhus Omkreds. Formodentlig har saa Bredden og I ængden
Været henholdsvis ca.. 11 og 17 Alen. Pontoppidans Atlas skildrer ~I
det som en »gammelg trotast grundmm et Bygning, som ligger ved '_
den nordøstre Ende afK1rkegaa1 den l d; :ns øverste Etage er en stor _ ' 'L

- Sal, hvor Retten holdes nemlig baade LIMBytlnget og Herredstinget. .
Neden under har Vægteren sine Værelser, derhos tvende Vel L
forsynede Arrest-Kamre. Men allerunderst er en stor hvælvet
Kælder<<. I en senere Beskrlvelse nemllg Byens Brandtaksation.
fia 1801 staar: »Baadhuset er Byens eneste grundmurede Byg-L,
ning undtagen Kirken. Det bestaar af 2 Etager med Kielder un-
der, 5 Kvarter tyk Mur, Tegltag Omkredsen er 561/2 Al. l nederste
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Etage, er indrettet Arrest- og_Vægter4Kam11e. Det er allerede en
gammel Bygning med t'ilbygget Halvtag og'derinrappe til Op-

. gang. Assurancesumnien er 1200 Bdl«. Endelig gav Byens nye"
iByfoged, Jacob Aagaald, i 1806 den Beskrivelse af Baadhuset,
`»at Bygningen er yderst forfalden og til _Vanzir for Byen des- _ i'
uden er Arresterne ikke sikre for Arrestanternes Udbrud<<37)

i _ Naar begge de første Beskrivelser angiver, at Arrestkamrene varV
i Stueetagen, saa er dette rigtigt paa de paagældende Tidspunkter »- _ .
Derimod er det en Kendsgernlng, som er bevidnetgennem mange "
Betssager fra ældre Tid, at Arresten før oa.1750 befandt sig i
Iden dybe hvælvede med over 1 Meter tykke Mure foisynede
Kælde11 under Jorden. >>Arrestkælderen<< eller »Fangehullet« synes _ ~ i

_ ikke at have været indrettet med Celler. Fangerne har vistnok-
opholdt sig i samme Burn, men til Gengæld var de lænket baade
paa Hænder og Fødder, og Lænkerne blev kun fjernet et Par

,- _ Gange om Dagen, -1naa1 Fangevogteren biagte dem Mad.

GBENAA GAMLE KIBKE
_ I M1ddelalderen var der i Danmark langt flere Kirker i

_ Forhold til Folketallet end nu, saaledes som det den Dag i Dag. _'
- er Tilfældet i de katolske Lande Selv en saa lille By som Grenaa
'har i ældgammel Tid haft to Kirker. Den nuværende Kirke
paa Torvet, som i gammel Tid har heddet St. Gjertruds Kirke,

' var den yngste og stammer fra Tiden ca.13_00. Den ældste Kirke' '
vilaa ved Bavnhøjbakkens Fod (121.160 m Nord for Anlægget"
eller ca. 50 m Nord for Sygehusets Økonomibygning. Denne; J _

L_Kirke, som ophørte med at være i Brug efter Beformatlonen __
og nærmest havde været Kirke for Gammel Sogn, blev senereI 1
nedbrudt og dens Tomt skjultes af Jorden Kun en ængdef1 I

i i Murbrokker og Kalkstumper røbede dens t1dl1gere Beliggenhed i
-I 1893 foretoges en første Udgravning, hvorved dens Grund
blottedes og opmaaltes, hvorefter alt igen tllkastedes I 1942-43 _
'foretoges en ny og fuldstændig Udgravning, hvorved Fundament *_ i I
og Grund afdækkedes som Helhed. Pladsen mellem Grund-`,_"_ff_ _

stenene, det tidligele Klrkerum besaaedes med Græs og der
»anlagdes en Gangsti og en smuk Beplantning omkring hele

_. >>K1rke1u1nen<< _

L _ Kirkens Alder. Denne Grenaa gamle Kirke stammer fra den `
Tid, da de ældste Trækirker i Danmark af-

' Vløstes af Kirker af Sten. Dens Bygmngsaar kan ikke bestemt __
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_angives, men den er formentlig opført i Tiden mellem 1150 og _
1200. Kirken Var en af Grenaaegnens 10 Kridtstenskirker. De er
alle opført af Kalksten, hentet fra Klinterne Nord for Grenaa,
navnlig fra Sangstrup Klint, og.Ål stammer Vistnok uden Und:lv
tagelse fra Valdemarstiden, altsaa Aarene _ca. 1150-1250. De
Øvrige 9 Kirker som alle eksisterer endnu, er: Gjerrild, Karlby,
Voldby, Hammelev, Enslev, Vejlby, Lyngby, Nødager og Bos-
mus Kirker. _ i

_, Gammel Grenaa Kirkes Fundament, som nu efter UdgraV-
ningen i 1942-43 oVe1 alt er bragt fo1 D,age11 har Væretíaf Gra-

..nit, større og mindre
Marksten . imellemv
hinanden. Størst er
selvfølgelig I _' Hjørne-
stenene Ved _de æld-
ste Dele af " Kirken.
DeI har en >Over- '
flade paa op moden w
Kvadratmeter

Oven paa _dette> -. _ . ,
_ Fundament hali `IçlI'- Kridtstenskvader med simpel indhugget Arkade, som n'u

_ kebygningen Været
`opført. Den har be-- ~
4staaet af »Kassemure« af Kridtsten. De Var bygget paa den: 1
Maade, at der først af tilhuggede Kridtstenskvadre Var opført
en ydre og en indre Mur med et Mellemrum paa 1/2 à 3/4 Meter

[Dette Mellemrum er derefter opfyldt med mindre Kampestená
Skærver og Stumper af Kridtsten. Del over er hældt Kalk, som har"
læsket sig paa Stedet, og hVorVed er dannet en fast Mur-Kerne. -
, Kirken har bestaaet af følgende Dele: En Højkirke i Mid-j,

'ten (paa Tegningen mærket med A), en Foihal mod Vest (B), `
en Lavk1rke »Koret« mod Øst (C) og et Vaabenhus mod Syd (D)
Af disse er Højkirken og Forhallen ældst ogVistnok opbygget
Samtidig. Det kan man slutte deraf, at Kampestensfundamentef'| _
til disse 2 Dele er meget sværere (ea. 2 Meter bredt) end de
2 andre Bygningers, som ikke er stort over 1 Meter i Bredde.r

_Murenes Tykkelse i disse to Bum l_1a1_ Været 11.11.11/3 Meter.
i Tykkelsen paa Muren 1 Koret har derimod Været knap 1 Mete1. , _

Det samme gælder for Vaabenhusets Vedkommende. ' _.
I Ved Fundamentet, saaledes som det nu fremtræder, ses, at
der ingen Grundsten findes imellem HøJklrken og Koret. HVis
Koret derfor er opført senere, hvad der er Grund til at tro, maa 7

_ fra Gammel Grenaa Kirke.
' er indmuret i Grenaa Kirke, men som rimeligvis stammer .
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i der altsaa oprindelig have været en Østvæg, maaske med Kor;-
runding i Højkirken. Da denne saa er blevet nedbrudt ved).

i Korets Opførelse, maa altsaa ogsaa Fundamentet være opbrudt'
og rimeligvis benyttet til Hjælp til Fundamentet ved Korbyg-__
ningen1Yngst e1 Vaabenhuset (D), som formentlig e11t11bygget1.,.
omkring ved >>Unionsíiden<< (altsaa ca. Aar. 1400), og som lige-I '_
ledes har været opført af Kridtsten. Oven paa Forhallen mod

' Vest er der, rimeligvis ved samme Tid, paasat et Taarn. Det
har været bygget af Teglsten, altsaa store røde Munkesten, af * Y
hvilke der ved Udgravningen er fundet en Mængde Bester.

'_ Klrkens Nedlægg'else. Ved Beformatlonen hvorved mange'
, Kirker nedlagdes, blev det ogsaa forbi -

i med Gammel Grenaa Kirke. Den nedlagdes 1558 Nævnte Aar-__ '
- døde Byens første lutherske Præst, Hr. Jens Skjøtt, der va1
mkaldet som Præst for »Grynduu Kirke og gamble Kirke<<. De _
' følgende Præster kaldedes udelukkende til Præster for Grenaa

i Kirke1Tiende og Landgilde, som fø1 havde ligget til Gammel '
`>Kirke, henlagdes til Lønning af en Kapellan ved Kirken paal

' ,' Torvet. Denne var formentlig anlagt omtrent ved Aar 1300 og . ~
kaldtes i gammel Tid (f. Eks. ved en Indberetning f1a Aar 1623) I. ~
for St. Gjertruds Kirke.

Gammel Kirke er muligvis ikke nedbrudt straks efter, at den
f var ophørt med at anvendes til kirkelig Brug. Men den er i

I ' hvert Fald nedbrudt, før den anden Kirke paa Torvet brændte i ~ ._
'1649 Det kan man trygt gaa ud fra, idet man ellers vilde have f _
brugt den midlertidig, indtil den anden var genopført, i Stedet. f'
for at man beviselig straks indrettede sig interimistisk i den

_ _ nedbrændte Kirke og lod Gudstjenesten finde Sted der Den'V _
omkring gammel Kirke liggende Kirkegaard benyttedes langt ned _ -

' i Tiden, man mener indtil hen mod 1740... Det var mest fattige _
' Folk, som ønskede«Frijord der begravedes paa den. Kirketomten

I henlaa efter Traditionen udyrket og bevokset med et tæt Hyben-
krat, indtil den omkring 1830 blev taget under Ploven.. En Del

` ~ af Kampestenene fra Tomten (Vaabenhuset) og vel navnlig fra
Klrkegaardsmulen blev opbrudt og anvendt til Grundsten ved _

en Bygning i Grenaa. Fra' den Tid var der ikke nævneværdlge
Spoi af den gamle Kirke over Jorden. Kirkens Beliggenhed gled
ud af Folks Bevidsthed, saaledes at f. Eks. Traps l Udgave fra

_ 1858 fremsætter den Formodning, at gammel Sogns Kirke rime-_
I ligvis havde ligget i Aastrup. . . .
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Plan af Grenaa gamle Kirke efter Løjtnant J. Jensens Opmaalinger i 1893.

_A Højkirken, B Forhal Inod Vest, C Lavkirken (Kor) mod Øst, D Vaabenhus mod. `
. Syd. 1 er Taarnindgang'en, 2 Kvindernes Indgang mod Nord, 3 Mændenes Ind-1

gang mod Syd, 4 er. rimeligvis Rester af et muret Alterbord. Ved 5 er der 1 1942.
»fundet et betydelig bredere Fundament som muligvis stammer fra en oprinde-

_ , lig Korrunding A og B er opført samtidig og først og stammer fra den romanske
Tid, antagelig ca.. Aar 1150 Kor og Vaabenhus. er opført senere. Af disse er D
det yngste, antagelig fra Unionstiden ca. Aar 1400. De indvendige Maal er, i'

' omsat _i Meter, følgendez. Højkirken ca. 11 In X 71-/2 m, Forhallen ca. 31/2 In X _
31/2 In, Koret ea. 5 m X 41/1 In, Vaabenhuset ea. 32/3 m X 32/3. Murtykkelsen err _

' ved A og B ca.11/3 In, ved C_ og D ca.. 3/4 In.- Kirken har ligget i Retning Øst- '
Vest. De smaa skraverede Firkanter angiver _de i 1893 udgravede Sten. Murtyk- i

, _kelserne er tegnede paa Grundlag af disse.- Murværket mellem A og B er antage- -
' lig Resterne af et muret Alterbord, soIn. har staaet her, før Koret blev tilbygget..

' , AfVaabenhusets Mure er kun fundet. de ubetydeli'ge Bester mod Øst.

i: 'Kirketomtens første skyldes vlstnok især nu længst afdøde
V'Udgravnlng 1 1893 . L øJtnant J Jensens Initiativ Man' : ~

_. _ I _ havde bemærket at paa dette Sted af By-
'fmarken var Jorden oversaaet med Kalkbrokker Stumper af Mur- f .

. _ sten og Tagsten af gammeldags Facon Det tydede paa, at der paa _.
'denne Plet havde ligget en Mlddelalderbygning Det var da meget
;nafturhgt ...... at man kom paa den Tanke at her var Stedet hvors
Grenaa gamle Klrke havde 11gget

. Ad privat Vej skaffedes Mldler til at paabegynde en Gravnlng
"Denne begyndte d 28. Septbr' 1893 Allerede efter et Par Dages _
Forløb afdækkedes et betydehgt Stykke VIurværk som uden Tvivl,- ~
hldrørte fra Kirken Nat1ona11nuseet 1nteresseredes for Sagen.
'Under Ledelse af LøJtnant Jensen og med Tilsyn af National,`

Ö museet paa hvis Vegne Professor Magnus Petersen var herovre
blev Klrkens Fundament delvls afdækket Der fremdroges saaV i
meget at Inan i alle Enkeltheder kunde opmaale Bygningens>V _-

_ iUdstræknlng og dens enkelte Afdehngers Størrelse og Bellggenhed . `
4.
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Da dette Var udført, lavedes en Tegn1ng oVe1 Kirkens Grund-_. f _ i
plan. Omstaaende Kort er udført eftei denne De skraVe1ede

_ Dele af Mul en er de Stykker som afdækkedes 11893 National- __
= museet sendte delpaa en Skrivelse til Grenaa By1aad Man paa--> _

_y-pegede den Inte1esse og Betydnlng, de fundne Buiner hae i'
I flokal Hen'seende. Dernæst forespurgte man, om BVlaadet Vilde-` _

'> "Vedhgeholde og frede Rumen naal Nat1onalmuseet paatog sig i '
jat gøre Udgraangen helt fældig. Men det daværende Bylaad

fandt ikke Anledn1ng til at indlade sig paa Museets Forslag om
Fredlysnlng m.m.Udg1aVn1ngen tlldækkedes derfor igen, og kun'

I Murstensbrokker og Kalkstykker Viste Stedets Beliggenhed
' I TrediVerne 1 Vort Aarhundrede skabtes 1m1dlert1d en stærk

._ _ Stemning for at faa Buinen afdækket endnu en Gang og at faa _ ' _ _.
_ den fredet og beVaret Der foretoges i Juli 1942 undel Ledelse-__l

_ af Museumslnspektøl Maglstel Chr. AXel Jensen,k en 1nd-V
. ledende GraVning, som fortsattes og fuldførtes 1 Foisommeren

I 'I 41943. Det Viste sig, hVad allerede G1aVn1ngen 1 1893 hae ladet I
formode, at Kridtstensmuien paa de fleste Stede1 Var 1 en saa-7

_ - dan Folfatnlng, at den ikke kunde staa Kun i Forhallen Var] II
`Vden nordlige Side i god Tilstand. Man bestemte sig delfor til at _ _

'I fjerne Resterne af Krldtstensmuren med Undtagelse af det næVnte _ = Å - _
Stykke _og et Par enkelte andle Det er saaledes kun G1 an1tfun-,II

__damentet, som blev staaende tllhage og som i lange Tider Vill _
I `;kunne modstaa VeJrets Indvlrkmng

sT JøaoeNs GAARD oG KAPEL ved sender Mølle V
(HOSPITAL FOR SPEDALSKF)

_ _ Alle1ede langt tllbage i Mlddelalderen Var det Tllfælde 1 Ud- VI I.
`>l`|landet at man i Byerne til en Vis Grad tog sig af syges og I. I

_ . f-gamles Pleje Det Var enten Bystyl et ellei priVate, som sørgede _
fffderfor Der oprettedes Hosp1tale1 af forskellig Art, sna1t med en -

'gejst11g, snart med en Verdslig Fo1stander Sygeplejersker eller
. _ _SygepleJele Ved disse dannede et hat klosterhgt Samfund, hVis,` _ I

I -I Symbol Vai Helllgaanden og dens Blllede Duen. Den almmdellg-` _
I_ I f ste Betegnelse for Hosp1tale1 ne Var derfor Helllgaandshuse I Løbet "

af 13 Aarh. begyndte man ogsaa i Danma1k at opføle Hosp1tale1 _ I
I Der findes ingen som helst Efte1retn1nge1 om, hVorV1dt der *
i Gienaa har Været noget Hosp1tal af den Art Ej helle1 er der .I
paalideligt V1dnesbyrd om, at der skulde haVe Været et Kloster _. _

_ _i Grenaa. Navnet >>Kann1kestræde<< er vlstnok af senele Oprin-
_ /delse mutls adsk1lhgt efter Reformationen og beviser altsaa
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intet. Muligvis har der ligget et St. Gje1t1 uds Kapel 1 Gadens Nær-
hed eller ved det nuværende Torv, et Kapel hvoraf Kirken saa `
maaske har faaet sit N.avn Mendet er kun Muligheder oghar

i ingen som helst 'haandgribelige Beviser at støtte sig til. Derimod _
' . er det en Kendsgerning, at der over for nuværende Sønder Mølle

i Middelalderen har ligget en

i _' St. Jørgens Gaard Disse St. Jørgensgaarde, som fandtes ved.
med Kapel. ~_ 7 ' 1 adskillige danske Købstæder, var Oprettet i

. _ . . _. en bestemt Hensigt, nemlig at være et HJem` .

for de ulykkelige, som led af den forfærdelige Leprasygdom, _
' som fra Indien og Ægvpten overførtes til Europa allerede i _ í

_ Bomertiden og hel fik Navn Spedalskhed. 33) - `
_ _ Disse St. Jørgensgaarde var ikke beregnet paa at kurere de _'

syge, da Sygdommen var anerkendt som uhelbredelig. De var
I derimod opført for der at afsondre de angrebne. De111foi lagdes I

disse Hospitaler lidt uden for Byerne af Hensyn til Smittefa11e11._
De var som Begel indviet til SL JøI gen, Dragens Betvinge11,`og

' havde Navn derefter De opretholdtes dels af Byerne, dels ved
7"Støtte af Kongen, dels og vistnok især ved milde Gaver. Hen

ç Imod 1540, altsaa omkring ved Beformatlonstlden, var Spedalsk-
heden aftaget stærkt 1 Danmaik. St. Jørgensgaardene ophævedes, __

' og deres Gods og Bjendele overførtes til de almindelige Hospi-V
Y taler for svage og gamle. Y _

Om Tilstedeværelse af en St Jørgensgaard her ved Grenaa `_ .
yhaves to Sæt Vidnesbyrd, baade Aktstykker og Udgravnmgel

Aktstykker I 1455 boltforlenede Kong Chr. I »BIo Hospital '
- ved Grenaa<< til Lensmanden paa Kalø, Otte Niel-

= sen Rosenkrantz »imod at han underholder dets fattige og holder ` '
lfHospltalet vedlige<<.39) Bortforlenmgen var som Begel ikke til

~ Fordel foi de ulykkellge Lemmer De skulde jo have Føde og. _. I
'Ophold af den, som var forlenet med Hospitalet Men han paaÅ ~

1 Y sin Side havde selvfølgellg Interesse af at faa en vis Indtægt ud
I _' raf Forlemngen Det el derfor ikke at undres over, at Lemmerne _3

Æ maatte nøjes med det allernødvendigste __ '
11520 udstedte Ch11.II et Porlenmgshrev paa Livstid til Hr _.

i Niels Terkilsen, Kongens egen Kapellan paa »Kronens Hospital
:Saneti JøI gens Gaard udi Grindov, med alle dens rette Tilliggender _

__og Bettighedem. »Dog skal han holde samme St. Jørgens Gaard ogV `
I 1.1 Kapel bygget ved Hævd og Magt og lade deii holde Gudstjenester. f 4

. >og Messer saaledes som fundelet er og bør at holdes. Og skal Y
' ' ` ' ' 411 .
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f - Ihan giVe de fattige og Syge Mennesker som nu er deri, eller som f
3 _ '. han tager dermd den Underhold og Bettighed, Som de bør have

[f Desuden skal han,3 holde Bønderne som ligger dertil, Ved LoV,
p VSk'el og Bet'«.4°) Endelig forellgger der et Brev fra Frederik II,
udstedt i 1562 Derl meddeles at da Hospitalet i Gri_1`1dov,somr _

' Magister Jesper Broehmand sidst havde i Værge, nu er Ødelagt Ä. 3' `
' saa henlægges dets Gods til Hospltalet i Aarhus. Jens Pedersen 3

3 3 i >>lrudgaard<< [rlmellgvls Blogaa1d] og en Del andre, skal derfor __
_ f1emt1d1g betale deles Afgifter til Hospltalsforstanderen i Aar- __ _

' hus41) Man sei4 altsaa, at der i de 3 Kongebreve anvendes 3
forskelllge Navne St. Jørgensgaard Hospltalet i Glenaa og Bro .

~ Hospltal Førstnævnte Viser tydehgt at det er et Spedalskehospl- . ` _
3 ' Å3't3al;3 og sldstnævnte ang1ver dets Beliggenhed Vi har altsaa klare ~ 4' 3

historiske Vidnesbyrd baade om Bro Enge, Bro Hede, Bro Gaard
4 ___'og Bro Hospltal alt sammen knyttet til Lokaliteterne omkrlng 3
'r 3- Broen som over Aaen førte ind til Grenaa ` _ - - 3

_ _ Udgravmngerne af St. Jørgensgaarden er aldrig fo1etaget 33 _
33 -systematlsk for at skaffe Oplysninger. Kun Ved Grusgravnlng

__ ' o l er der tllfældlgt stødt paa Bester deraf. Alllgevel har dLsse *
,3 -'=-<_3Gravn1nger og de fundne Bygnlngsrestel Været saa betydellge”_;3

at man har faaet ret fyldige Øplysnlnger om det Hospltal som
3 ,'en Gang ha1 staaet her Der er foretaget Glavnmger baade 1.. f '

_ '1849 i 1861, i 1875 i 1933 34 og 1 1938-39 naesten alt sammen; '
'_ med Grusgravnlng for Øje.

__ _ Man kan paa Grundlag af de lagttagelser og Opmaahngerff ~ 3
_ f som blev gjort sige følgende Selve Hospitalsbygmngen med t1l- _3

hørende Kapel har ligget der, hvor 1111 den sydligste af de to 3- 33
4 _ Bakker over for Sønder Mølle ligger Bygnmgen eller Bygmn; 3

gerne har Været opført med svære Kampestensmure mullfivls` ' ` 3'
beklædt med Munkesten udvendlg, Murtykkelsen angives til ea. 3 41

` _ '21/2 Al, altsaa ea.11/2 m. Taget har været tækket med ældgamle; `
L lHulsten kaldet »Munk og Nonne<3<. Murresterne var stærkt sodede,

_; _ og der fandtes en Mængde forkullede Trædele, smeltet Metal
3. ` f . o. s V. Alt- sammen Vldnesbyrd om, at de Bygnlnger som har

'_ llgget her, er. gaaet til Grunde ved Ildsvaade. < _' 4
I Uden for Bygnlngsresterne paa Slden ind mod Heden, altsaa 3 .

_, _ __ mod Øst, fandtes talrige Menneskeskeletter Hosp1talet har altsaa 'f-
3 _'haft sin egen Iurkegaard Skelette1ne laa i regelmæsslg Begra-_3 __
'__/__Velse Øst-Vest men syntes begravet uden Klster Flere Skeletter 7- .

_-laa 1nden for Bygnmgens Mure formodentllg nedlagt 1 Kapellets _
j Gulv, et enkelt Sted fandt man en muret Grav .

3 I den noldhgste af Bankerne altsaa bag Ved den nuværende ^ 3 3
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Bygning, som- hedder
'»K_Iosterbakke11«,er der
ogsaa fundet Murrester,
Åmen de er kun udgra-
vet i langt ringere Ud-
strækning. Murene her _

~ var af betydelig mindre -
Tykkelse e1'1d 1 den syd- _
lige Banke.. Gulvet var
`Kampesten __ nedlagt _i
Ler. len Sidebygning

i ' uden for denV egentlige.,
Mur fandtes to 'heste- `
Skoførmede _ - Ildsteder' _ _ Fotografi af Gravníngen i 1934. I Baggrunden-'ses Hessel
Det er Sandsynligt at Hede med Brønnums tidligere Destruktionsanstalt, i For?

grunden det hesteskoformede Ildsted.
det er >>Avlsbygningen<<

_ til Hospitalet, som har ligget her. Muligvis er det den, som senere
' __ er kendt og mange Gange naevnes i Byens Historie under Nav-

net »Bro-Gaa1d<<. I begge Bankerne har man fundet en Del baade.
danske og tyske Mønter hvoraf de ældste var fra ca.125Q og de

` f yngste fra 1412. De giver altsaa et Fingerpeg om Bygningens _
-~ Alder Som et Kuriosum kan anføres at man ved den nordlige _ ,

Banke ved Havegravning 1 1934 fandt en meget smuk og kostbar-
'engelsk Guldmønt fra Tiden omkring 1425.

Efter at St. Jøigensgaarden omkring ved Beformationstiden"
er. gaaet til ved Brand, har d'ens Buiner saa ligget hen en Bække

Aar I Tidsrummet 1600+~O3
[har dens Kirkegaard vistnok

_ holdsvis skødesløst begravet
Engelsk Guldmønt fra Henrik VI. s Tid praeget i -
London ca. 1425 fundet ved Udgravnin'g 1934.." tætunder den daværendeJord"
Forsiden viser Kongens Billede. I Skjoldet ses. 7- -lQVerflade Kort efter Aar 1600
Englands og Frankrigs Vaaben.0111skriften erí _
»HENRIC- DI- GRA- REX-A-1\1G_L-s-F1>1ANC_«,"komSaa den Store sandflugts"

- _ d. v. s. Henrik af Guds Naade Englands og 131111111-V __ »periøde hvorom man har - `- `

rig? Konge * ' '. klare historiske Vidnesbyrd
'Sandet fra Klitterne ved Havet fØg ind over Bro Hede og d_aek-l
kede alt, ogsaa de gamle Buinhobe og Kirkegaarden med et tykt,
jaevnt Lag Sand, hvoraf de kun nu og da titter frem ved Grus- _
gravning

i e' vaeret benyttet som Pestkirke- `
; - gaard. lDerpaa VtyderpFundet| ”
_ 'f-laf'en Bække Skeletterdaeklket` _

l - fl,med et tyndt vLag Kalk og for-1 '
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LATINSKOLEN
_ »Ved RefoImatIonen der Indførtes heri Landet I Aaret 1536.

_ vog naermeIe ordnedes Ved KIrkeordInansen af 1537, blev Kirken
-. saa at sIge formælet med Staten<< Kongen blev Landets øverste> _.

_ Biskop og kom deIVed til at raade oVer alt Kirkens Gods. Bispe-__l
' godserne blev da I Reglen forvandlede til Krongodser, og Kloster- I

' ggodserne anvendtes til at ophJaelpe det fattige Unlversltet samt
` _ til Oprettelse af Látinskoler og Hospitaler Som Følge heraf op-__ -
_ rettedes der d_a Latinskoler omkring i Købstaederne, og det saa _

grundlgt I at enhver VKøbstad, selv den mindste, fik sin.42) '

" L_Latmskolens Op1ettelse Her i Grenaa fik Vi dam' ogsaa en f _
. Latinskole Om det er sket ligeV

' stIaks VIdes Ikke men det er' i hVert Fald ikke senere end' i '
-1555',. Idet Kong Chr. lll i dette Aar henlaegger VisseTiender til _. _

l Hjælp til Rektors Løn. Tre Aar efter skænkede Kongen yder- y
ligere en Bolig til Latinskolen og dens Rektor Det Var en storV ~
Gaard paa Østergade, som i den katolske Tid havde Vaeret

Ö `>>Provstegaard(( Der befandt Latmskolen sig Indtll den store" , _
-- Brand i 1649 der fortaerede alle Østeigades BVgnInger Skolen 1

og Præstegaarden Iberegnet

' Lærerpersonalet Da det kneb med at skaffe Rektor det nød-7~>`V`Å
> ' f ~ 1 _ VendIgste til at ekslstere tor, ordnedes detj"

Ä V>`>ret snart saaledes, at han tillige skulde Være Kapellan Ved Kir- '
_ ken. Denne Ordning Varede indtil 1660. Naevnte Aar skiltes de

__ to Embeder. Nogen Tid 1 Fo1VeJen Var der foruden Rektor blevet' _ '
ansat en »Andenlærem Ved Skolen. Han kaldes i det højtide-

_ " 'ligere Sp1 og Collega Scholæ, i daglig Tale Høreren Disse to Per- _
X' sonel1 besørgede altsaa Latinskolens bndelvisnlng i al den Tid,~_ " ' `

` den eksisterede. Det Var heller ikke uoverkommeligt, da Elever-
nes Antal ikke Var ret stort. Det angives i 1732 I en Indberetning

' til Biskoppen til 25 men haI ofte Været adskilligt mindre,
maaske til andrC Tider større. Foruden Latinskolen Var der til

Tider en anden Skole, »den danske Skole((, hvor en Skoleholder`
underviste Børn i Læsning, Skrivning, Religion og Regning. Han

_ lønnedes af Elevernes For,aeldre og Skolen Var af helt privat "
Art. Naar LeveVilkaarene blev alt for ringe, og Skoleholderen

- kunde faa Stilling et andet Sted, opsagde han Bestillingen, og
..Skolen laa saa undertiden stille i nogen Tid, indtil en anden

_ Vilde prøve sin Lykke. ' I
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- Rektor Ved Latin-IA
skolen var tillige, Kor-

_ degn. Denne Bestilling
Var tillagt Embedet for

. at skaffe en lidt bedre
` Lønning. Fra den ka-

' tolske Tid havde nem--
Å lig tilr Kordegneembe-
deuiggeten DelTiden'- §
der,.der altsaa komi'
Rektor til gode. Til
Gengæld skulde han

i, saa lede Sangen 1 Kir-_V _
ken, baade om Søn-'
dagen og de søgne _ I
Dage om Morgenen, ~

_ Oluf Pedersen, Kapellan Ved Grenaa Kirke og Rektor Ved

naar der holdtes IçOr" _ Latinskolen 1650-59. Det eneste eksisterende Billede af f
Sang,ghVOrtil OgSaa Ele__ en Præst fra den ældre Tid her i Grenaa. Tavlen med

' _ Billedet sidder indmuret'fli Grenaa Kirkes Østvæg. lige bag
;Verne skulde møde. - _ - Ved Alteret
Desuden skulde han

_fkateklsere i Klrken d V. s. gennemgaa forklare og overhør
Børnene og Ungdommen i deres >>lørnelærdom<< Denne Kate-

~ kisering foregik oprindelig om Søndagen før Gudstjenesten og
'i »to Formlddaðe midt 1 Ugen. Dette Arbejde Var ikke elsket af

Bektorerne og flere af dem søgte, naar Lejlighed gaVes, at faa
det oVeiført til den »Danske Skolel1older« eller til »Høreren«.

Undervisningen. Latlnskolens fornemste Fag Var Latinen. For ~
7 _ j . >_ ' 1 dette Fag levede og aandede man. Alt latini-

Lseredes, om det saa Val Personernes Navne. Tlmeplanen var
_ skrevet paa Latin, og i Fr1kvarterer og Timer anvendtes Sproget

. flittigt, alt med Henblik paa at faa det banket forsvarligt fast
Det er da intet Under, at de ikke saa faa bevarede Bektorbrev
er overpyntede med lat1nske Ord og Vendlnger Naar Eleverne

_ her i Grenaa Var kommet til fjerde eller femte »Leetie«, d v. s. .
Klasse maatte de ikke længere gaa her, men skulde sendes til
en større Skole, som Begel Aarhus, for at laese Videre og gen- f

Lnemgaa >>Mesterlect1e11<< -
Latinskolens Formaal Var i første Bække at forberede til I

V»Universitetet og det teologiske Studiu111,som Var det alt do-
minerende i den Tid. Men der Var selvfølgellg mange af de mere
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5' oplyste og velstaaende Borgere som lod deres Sønner gaa i

Latinskolen uden at tilsigte Videregaaende Studium
_ Grenaa Latinskoles Timeplan er endnu bevaret. Det Var Synd `

_ _'at sige, at den ikke har Været tilstrækkelig forsynet med Timer _
i paa mange og paa meget læide Omraader Det gaelder navnlig 9 _

den øverste »Leetie«, hvor Rektor selv havde Timerne OmV
- VUndervisningen har svaret til hele det lærde Præg, er det umuf.

ligt at Vide.
_ Foi: mange af Latinskolens Rektorer Var Embedet kun et.,

foreløbigt Stadium paa Vejen til Præsteembede saaledes soml
dei: ganske betegnende staar om Rektor Schmidt. I et Brev,

I _ som er skrevet af en Velynder der havde skaffet ham Rektoiatet _'
i: Grenaa tilføJei: denne indtil Jeg finder Lejlighed til at'

_ hjælpe ham til et Piæsteembede<<
Latinskoledrengenes Levevilkaar 'var ofte uendelig fattige. Det _

VgJaIdt isaer Drenge, som sendtes hertil fra. Landet og ikke havde
' _ deres Hjem i Byen. Derfor stiftedes af og til Legater, hvorved ' `_

mere Velstaaende Personer` paa deres Dødsleje betæiikte fattige; `
_ :I :Latinskoledrenge Renterne skulde bruges til Indkøb af »Vad-..Ör

1 _;mel, groft Klæde, Lærred til Skjoiter, Strømpe1 Ski,oÅ Huer og
Hatte og uddeles til fattige og flittige FleV er, om hvem der er _ ,. ~

l"godt Haab om, at de i Fremtiden kan. komme til at betjene.. _
_ Guds Kirker eller Skoler<<, som der staai i Grev Christen Scheels;. 1 '~ 1 '

_ Gavebrev fra 1641 til Grenaa Latinskole 43) ` '

lLatinskolens Beliggenhed Som det er fortalt i Indledningen
I i og Ophævelse 1/1 1740 havde Latinskolen fra første Færd _

_ til Huse 1 den tidligere »Provste- -.
:. V_Ögaa1d« paa Østergades nordre Side Da hele Byens østlige Del?

nedbrændte i Aaret 1649, blev Skolen altsaa hjemløs. En senere
Rektor, Rasmus Michelsen Raaballe, skænkede Skolen et _'
lille Hus paa Lillegade imod til et ringe Vederlag at faa dengl

` afbrændte LatinskeIes Grund Fra 1664 laa Latinskolen saa paa -
'- Lillegade paa det Sted, hvor nu Farvehandler Møllers Ejendom. *

I "':Iiggeii Der forblev den, indtil dens Dage Vai forbi
Allerede Ved Aar 1682 var det saaledes, at man i Regerin-v i

. ' gen havde stærke Planer' fremme om at ophæve Laímskolerne i f '_
' en Del af de mindste Købstæde1:,r` fordi man fandt, at Elevtal-

lene Var for smaa. Planerne blev imidle1tid opgivet bl. a. paa ind-
_ "ftrængende Opfordring fia en gammeI »Grenaa-Dreng«j, Magister _ __ __ _

' mDr theol. Hans Leth, der bl. a Var kgl.' Konfessionarius og '
som henviste til, at han selv havde »frekventeiet Skolen i det '_



LATINskoLEN ' . j 57'.

rringe Grenacm, og dog alligevel opnaaet sin Dignitet<<. Men Sagen ~ -
, lod sig i Længden ikke standse. Fra og med 1. Janua1 1740

traadte >>Beduotionen<< i Kraft, hvorved Latinskolerne ophævedes
i en lang Bække af Landets smaa Købstædei. Her i ()megnen_l

_ nedlagdes Skoleine i Ebeltoft, Mariager og Hobro.
I Stedet oprettedes i disse Byer »en Dansk Christendo111s-p>

vvskole for de faít1ge<<. Til at undervise i denne Skole ansattes en ^
Læler, som tillige skulde Være Kordegn, og som i Hovedsagen'
fik de Indtægte1 som tidligere havde ligget til Bektoratet. Ogsaa
Bygningen skulde gaaV over til den danske Skole. Som Følge

~ deraf blev saa det af Bektor Baaballe skænkede Skolehus fra ,
1740 og en Snes Aa1 fiemad anvendt som »den fattige Christen- ` '
domsskole for Glenaa og Gammel Sogn<< fo1 at bruge et Udtryk
som Stiftsøvrigheden anvendte i 1771, da Bygningen blev bort-rj.,
solgt til Nediivelse.44) Allerede en Del Aar før flyttede den da-
Jvæiende Kordegn og Lærer, som' hed Mathias Borup, op paaf
Toivet, hvoi han havde købt en Gaard. Deri indrettede han

i T_eftei Aftale med Kommunen et Skolelokale, og Byen betalte `
_ _ |barn 16 Bdl. aallig »for Skolehus og Varme atholde<<.Samt1d1g>

' v g sluttedes de to Skole1 sammen med Borup som Lærei Paa f
I _ Tolvet forblev Byens Skolevæsen derefter indtil 1849, da man

I , _ - _ Vflyttede til den nyopførte Bygning i Vesteigade, som blev _n'ed-~> _ _
_“1evet i 1937 , - - ' '

GBENAA VANDMØLLE
_ Fia ældgammel Tid havde Kongelne Bet til de Strækninger/

og Lokalitetel i Landet, hvortil ingen Privatmand havde bevise- " . ,
lig EJendomsret Til den Slags hørte bl. a. øde Fælledel Skove" '
'og Vandløb. Som Følge deraf vai det saaledes at naar nogenT V

i _ vilde benytte Vandløb, Aaer eller Bække til Drivkraft for Møllei ' _ .
kunde det kun ske mod Erlæggelse af en vis aarlig Afgift til

f “ Kongen Da næsten alle Ydelser den Gang skete 1 Form af Natu-
frallel val det ganske naturligt at en Mølleis Ydelser ansattes 'i

til en vis Portion Mel. Men det skete ogsaa, at Kongen selv lod
i :Møllel ne anlægge og bortforpagtede dem. Saaledes maa det være

_ gaaet her, idet

' Grenaa Vandmølles i fleie Aalhundiedei Den nævnes følste
_' 'tilhørte lKrmg'en Gang i 1441, da den ved Forleningsbrev'

- - af 5/9 bortforlenedes til Otte N1elsen Bosen-V _
,_-krantz sammen med Grenaa By, _Stensmaik og Anholt. Møllen _'



ejedes altsaa af Kongen og kunde ' borífórl'enes. eller eventuelt

' periode, hvor adskillige Egne paa Djursland ødelagdes..Lens-_ _
"manden paa Kalø indberettede til Kongen, at Møllei en i Grenaa i
`Mølle havde opsagt sin Forpagtning. Aarsagen Var at Flyvesan- .
det fia Bro Hede hae tilføget Aaen mellem Møllen og Havet,

" ss , _' _ _ GRENAA VANDMøLLE

bofíforpag'tes. Af en Fortegnelse fra 1539 om Afgifter af forskel- _ _
1 lige Len ses, at GrenaalMølle i aarlig Afgift svarede til Kongen _ _

V31/2 Læster Mel [ca 146 hl] og iPenge 4 Skilhng grot Id. V. s. .'
36 Skilling dansk].-.45) ,
' Omkring Ved Aar 1600 kom den tidligere omtalte Flyvesands~

_ saaledes at Møllen, der tidligere gik med to Kvaerne, nu stod _' _
" aldeles 1 »Bagflod((. Det maatte befrygtes, at Møllen skulde blive

helt ødelagt, hvis der ikke i T1de fandtes Midler til at hindre
` denne Sandflugt 46)

_ Efter sagkyndige Maends Anv1sn1ng bestemte Kongen at deil° `
. _ "skulde graves en »Grøft((, det Vil i V1rkellgheden sige en Kanal. '_

_.paa ea. 2 km Længde fra Møllen og ud mod HaVet forat give »-
Møllen bedre Afløbsforhold. Tillige fik Mølleforpagteren en Ned-

, .saettelse 1 Afgiften. Godt blev det nu imidlertid ikke I 1627 klage1 _
Lensmanden over, at han slet ikke har modtaget Landgllde og Å -

.Afgifter fra Mølleren til Kongen og det Viser sig da, at Møllen
. den Tid ha`1° staaet helt stille »og Var slet, øde og nedfalden<< 4')

' rE11 ny Vandmølle Kongen bestemte saa, aten ny Mølle skulde _ '
' _ bygges ea. 1630. - bygges. Men hvis Lensmanden kunde be- -

Vaege nogen til for egen Regning at opbygge '
'_5den, saa skulde Vedkommende frit 'faa Tømmer dertil fra Kro-_.
'_'nens Skove og tilmed faa Mølleafgiften nedsat. Der findes ingen

' Oplysnmger om, hvorvidt den nVe Vandmølle opførtes paa Kon-V _
gens Fo1ansta1tn1ng, eller om nogen anden paatog sig det for egen.` `

` Regning. Med Vished kan kun siges, at Kongen engang i TidenOmkling 161) har solgt, ikke bortforpagíeí, Møllen til en af Kaí-
_holms Ejere. Sandsynligvis har det Været til Fru Ide Lunge, Otte ' I

I Skeels Enke, som døde 1671. Der er da en Vis Sandsynllghed` '

' rnemlig Katholm til 60 Tdr. Hartkorn og derunder nævnes »Møl-°
_, _ _' len Ved Grenaa, som aarlig skylder' [d. V. s. svarer] 11 Tdi° Mel((.I i

' ' _ I en lang Aariaekke havde Katholm og, Hessel fælles Ejere,

_ 7 for, at det ogsaa har Vaeret Katholms Eje,r som har ladet Møllen _ _ _
° opføre og af Kongen erhvervet Retten til at bruge den, aaben-V

bart imod en aarlig Afgift Ved Matr1kuler1ngen i 1662 angives i'

saa man kan maaske med lige saa stor Ret paastaa, at Møllen
__ 1 den Tid hørte under Hessel som under Katholm. EJe1foiholdet ' Y I

`~.f'
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Var iøvrigt meget skiftende. I Tiden 1705-14 var Møllen end- 1
ogsaa helt bortsolgt og i >>borgerl1ge<< Folks Eje, idet Obe11st4

' løjtnant Palle Krag, der var gift med den >>sagnomsp11ndne<< Fru.
Hille Trolle, bortsolgte den til Sr. Peder Nielsen 1 Fjellerup
Mølle. Fra 1723 kom den atter unde1 Hessel som nu va1 skilt
fra Katholm, og der forblev den, saa laenge den eksisterede som
Vandmølle. ' - 1

_ , _á . .

_ Udsnit af Pontoppidans Atlas, som Viser Vandmøllens og Aaens- Beliggenhed Tegnet ca.".1767
>Uagtet Møllen altsaa paa dette Tidspunkt faktisk var nedbrændt; har Tegneren dog medtaget .
den.- Det store Vand i venstre Side er Kolindsund. Det mindre Vand i Forgrunden er Kragsø. . .
Herfra løber Vandet gennem Mølleaaen ned gennem Vandmøllén og derfra Videre sammen

4 _ med Gammel Aa, som ses laengere op mod Byen. ~

`Vandmøllens Brand Møllen var nu ikke helt velset i Grenaa. »_
il762. . _' 1 . Dertil Var to Aarsager: Vandet fra Kolind-f

,- ` ' sund løb gennem et kort Vandløb kaldet
'Klosteraaem nd i Kragsø og derfra gennem Mølleaaen ud forbi
Møllen og drev dens Vandl1jul_.-Derefte1 fortsatte Aaen ind om

I Grenaa By, under den midterste af de tre Broer og derfra ud
1 i Havet. Men for at stemme Vandstanden'1 Kragsø op i passende' .~ "
Højde var der allerede, mens Møllen endnu var i Kongens Besid-

_ delse, rejst en solid Daemmng kaldet Stenbcelrlren. Den skulde ' '>
hindre, at Sundets Vand igennem Gammel Aa løb direkte ud i
Havet i Stedet fol at passere Møllen. Men ved staerkt Højvande
i Sundet kunde det ske, at denne Dæmning gennembrødes, og

' at Grenaa Enge oversvømmedes af Vandmasserne, som endogsaa
- kunde gaa helt op i Byens Gader. Tilmed hindrede Dæmningen '

_ den frie Sejlads til Sandet, Det er derfor ikke for meget sagt,
at denne Dæmning var de Grenaa Borgele en Torn i Øjet. De
var af den Grund interesseret i at faa Møllen og dermed Dæmi
ningen vaek og i Stedet for faa opført en dmølle nærmere
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` '_ ByenMen Forhandlingeine derom med Hessels Ejer strandede

Saa skete der imidlertid dette, at Vandmøllen brændte 30. Junl
i 1762 Ved en Piges Ufolslgtlghed VedBagning. Mølle1 en selV blev 7

'1 saa forb1ændt, at han døde de1af48) Denne Brand forandreder ~_
l 1 Forholdet. Nu skulde en ny Mølle jo alligevel opføres.- De om-F.1_

kring Sundet liggende LodseJere Var lige saa interesserede i at
'I _ faa Stenbæks-Dæmnlngen nedbrudt som Grenaa Bys Borgerskab

;Begge Parter indgik da en Overenskomst med Hessels Ejer om f
i at faa Dæmningen nedbrudt, Vandmøllen ophævet og i Stedet
'faa opført en Vejrmølle tættere Ved Byen og Landevejen paa u

1 »Bro Bakke<<. »Ligesom Vandmøllen skulde denne nVe VeJ1 mølle If 1.
- . jforblive under Grenaa Købstads Takst og Byens Jurisdiktion<<. _

' Grenaa By slap for sin Part med at betale 160 Bdl. til denne
Ordnings Gennemføl else. Overenskomsten underskleVes 14. Aug.,r

r ' 1762, og Vindmøllen opførtes straks deiefter Dermed er Vand-
4møllens Saga ude. Om Vlndmøllen Vil der senere blive fortalt
nogle Træk. U ' ' _ 1 1

BBOEBNE OG AAEN
~ - Fra Arilds Tid har Aaen dannet Skel mellem Nørre- og '_ _ _

Sønder Herreder, og Broen derover har Været den eneste For- ' 1 i
Y bindelse mellem disse Det er derfor intet Under at »Grynde-_. '

Bro<<, selv med fjerne Tidels ringe Færdsel ha1 Været et for-_
4- ._ holdsvis befældet Sted og har haft stor Betydning som Forbin-v __

. delsesled mellem de to He11eder Der ekslsterede den Gang ingen _ « J
1 anden Bro over Aaen end den udenfor Grenaa Sønderport Lidt ' , I ~

længere mod Vest spælrede Kolindsund, og man skulde saa helt i
_' _ til Kolind for at komme til den næste Overgang, saaledes som

Ået T1ngsV1dne fra 1708 klart udsiger.49)

' 1 Før 1609 kun eet Aaløb Før 1609 Va1 der kun eet Aaløb og? 4
_ _ j' og een Bro Derefter to altsaa kun een Bro. Den ha1 r1me- _- 1`

og siden tre. ` i ligvis ligget lidt længere mod Syd . 4
` 1 1 ` ' end den nuværende Sønderbro, alt- i

saa i Nærheden af Vogterhuset Saa kom Sdndflugíen. som delvis ` __
opfyldte Aaen og fo1anled1gede at de1 gravedes et nyt Løb. Det

I Åhar Vistnok ligget Syd for det første, altsaa hvor nu Kloste1aaen` ~ 1'
- løber under Vejen tæt ved Søndermøllegaarden.

Da denne nye Forbindelse nødvendigvis maatte skære Lande-1'
` I Vejen, maatte der gaa en Bro derover. Borgerne 1 G1enaa paatog _

sig at bygge Broen, naar der af Kongens Skove leveredes dem _ 'I
det nødvendlge Tømmer dertil. Længe Varede det ikke, før det,|
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.Udsnit af Kort i Pontoppidans Atlas, tegnet i 1767, der Viser Kolindsunds, Kragsøs og Aaernes j`
i indbyrdes Beliggenhed.- 1 er Kolindsund. 8 er Grenaa Kjær. 9Kragsø. 10 Mølleaaen. Firkanten

tæt ved denne er Grenaa Vandmølle. 11 erj Gammelaa. _12 Klosteraaen. 13 >>Sandflugt<<. 14
_ I, >>Adelgade<< d; v. s Søndergade. 15 Kannik'estræde. 7 »Hede- og Lyngbund<<.[5,.somstaarvet

Stykke ude i Havet, kalder Pontoppidan. »Skibs-Havnenm ' . » `

Åvar galt igen. Allerede 26/10 1633 findes et T1ngsv1dne, som gaar __
ud paa, »at hvor den gamle Aa havde været østen for Grenaa
Bro, er den nu opfyldt med Sand og Grøde saa at naar Vandet'f
kommer igennem den søndre Bro, som er gjort af Traeværk,

. ~ saa _løber det ud imod Nord op imod Hestegaden til hen mod.,r
Byen. Der haver det taget sit Løb neder til Stranden .det for-í >
aarsager derfor til at gøre en Bro derover. ((50). Udtrykkene 1 Syns-

_ vidnet er særdeles uklare. Kun fremgaar det tydeligt, at en nyl
I I Bro er nødvendlg Det er ogsaa et Faktum, at der i den naer-

'meste Tid blev bygget endnu en Bro, altsaa den tredie, og at
den maa have ligget nærmest v_ed Byen, d. v. s. omtrent paa det
Sted hvor Sønderbro nu llgger ' 'f

Broernes Vedligeholdelse Fra de ældste Tider har det
V været saaledes at Broerne holdtes vedlige paa den Maade at Vf

I der var paalagt Beboe1ne en Afglft Broerne blev saa bortforle-'
.net saaledes at den Mand som fik dem i Forlenlng skulde
holde dem i god Stand og til Gengaeld havde Bet til at opkræve

BAfglften Denne bestod ikke i rede Penge, men i et vist Maal . 7
V`Ko1i'111.I Følge et T1ngsv1dne fra 1693 bestod »Brokornem denÅ

Gang af 1 Skp Korn, som hver af de af Omegnens Beboere,
I i l-Vsom havde Hest og Vogn skulde afgive aarhg, og som altsaa

_.Broforpagteren opkraevede hos dem
Den første Bortforlenlng af Grenaa Bro som Jeg har fundet

* ~ fvldnesbyrd 0111,61 fra 1539 da Peder'lngvordsen fik Brev
»ad Graham paa Grynder Bradt og den Bente, som gaar deraf. fi
Sønder Herreds Bønder faar samtldlg Besked om at levere ham
»det sædvanllqe Bro-Korn og anden Bettldhed som hørerf til

' samme Bro<<.51) Dei"e1"1ngen Tvlvl om,_at Broen har vaeret>V --
' bortforlenet laenge før, men derom haves 1ngen Aktstykker Der-
imod er der forden følgende Tid bevaret Afskr1ft af Forlenlngs-f,
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_ Bomhuset Ved Sønderb1o. Det kaldtes senere Bleghuset, fordi det laa Ved Blegdam-
V , men. Solgtes afByen Ved Auktion 14/11 1879 til Nedbrydelse. -

> _ breVe til en hel Bække Personer. Alle Brevene paalaegger For-_
`pagterne at holde Broen i god,~ forsvarlig Stand Da der i 1609f _

_ kom 2 B1oer mener Kongen at Brokornet er saa rlgellgt at_,-'
den, som har Broen i Forlening, godt kan Være tjent med at.

`IV`'vedllgeholde begge Broerne for samme Brokorn. Det samme '
fjgjaldt, da der lidt senere blev 3 Broer lmidlertld er det et'
rgennemgaaende Træk at Broerne holdtes i en daarllg Stand
Ofte korn der Klager over, hVor elendlgt det stod til med dem.`

" og flere Broforpagtere blev frataget Forlenlngen hvorefter den;
"d_hleV bortglvet t1l andre.

\,

ff'=~_Greverne Frl faar Broerne Fra omkrlng 1650 foregik Ved-1.lv
' i Forlenmg, derefter Grenaa ligeholdelsen paa den Maade fi '
' _ A*By fra 1788. ; ~ at Grev FriJ's til Frlenhorg fik' _ _

" ' 7 BroernelForlenlng »formedelst
I' TJenester som han havde Vist Kronen<< De bortforpagtedes saa

>`af ham for en lille aarlig Afgift paa 10 Bdl'. til en af Omegnens i'
pMaend, der overtog Brokornet og Vedhgeholdelsesphgten.1Det"

v _f gjorde ikke Broernes Tilstand bedre, tvaert imod! Selv dengang ' "
1 Grenaas Byfogeder blev Underforpagtere var der ikke noget at 3

:rose af- I 1787 søgte Grenaa By Kongen om, at Købstaden selv
maatte overtage Forlemngen naar den dalevende Enkegrevlnde_;_`

'_'FriJs afgik ved Døden. Dette bevilgedes i 1788 med TllføJelse af,
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at Broerne stedse skulde holdes i forsvallig S1and, og at Over-V
skuddet f1a Vedllgeholdelsen skulde indgaa som lndtægt 1 Byens
Kasse. 52) T1l e11 Begyndelse leveredes Brokornet vedvarende m

i naturel. Senere bortfaldt denne forældede Afgiftsform og i Stedet.
bleV det saaledes, at alle kørende eller ridende, som passerede. f
Broelne, maatte standse ved Bomhuset der laa mellem de to i

~ nordligste af Bloerne og de1 betale en lille Afgift tilBomman-`
den. Taksten va1 for en Karosse med 4 Heste 6 _Skilling, en

- Ghaise [let, halvdækket Vogn] 4 Sk., en Aihesvogn med Læs
2 Sk. Købstadens Beboeie var frltaget for denne Afgift, som kun
betaltes af udenbys Folk _ _'

_ _ Fra 1/1 1860 overtog Amtet BIoernes Vedligeholdelse og der-
med bortfaldt Blopengene Som en Kompensatlon for den lille
'IndtægL som delved gik fra Kommunens Kasse overtog Amtet
fremt1d1g desuden HavneveJens Vedllgeholdelse paa et Stykke '

' . > som h1dtll havde paahv1let Byen

KBIGE OG BBANDE I DET 18. AABHUNDBEDE
. i Tiden fra 1550 indtil 1626, d. v. s. Frederik Il.s og Begyn-
delsen af Chr. IV.s Ti,d havde vaeret en betydelig Opgangstid `_=-_

ISaa kom det mø1ke T1d_srum 1 Byens Historie fra 1626 til 1661,
I »hvor Krige og Brande afvekslende hjemsøgte og ødelagde Byen.

Først langt op imod Aar 1700 bedredes Forholdene og Brand- _- `
-tomterne forsvandt for Bebyggelser Men saa kom der igen _her _

" som rundt i Landet en Bække svære Aar undei '

fDen store nordiske For; Grenaas 'Vedkommende Víprægedes
`Kr1g Forholdene under denne Krig ganskeæ

' ' i V ' særligt af, at Byen var en Havneby. Om-
_ :trent alle Byens Skuder blev taget i Brug som Transportsklbe i

I ' og de1 e1 flere Skrivelser til Byfogeden dels direkte, dels gennem e i
' _'Amtmanden med Paalæg om Levermg og Transport af Fødevarer _
til Flaaden eller til Norge: Brød Bug, Byg og Havre; røget og-

` grønsaltet Flæsk;; Smør, saltet Kød o. s. v Et af Brevene til By- ' i.
i i' fogeden g1k ud paa, at han skulde »presse saa mange Skibe som l ° V I

'__det paa nogen Maade er mullgt<< og faa dem til at sejle til Grøn-
“sund med P1ov1ant Ogsaa Transport af Brændsel til Anholt til _ i

Fy1et var en Opgave som overdroges Grenaasklpperne
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Svenske Fangel'I - ' Efter at Magnus Stenbochs Hær var taget
- i Grenaa 1713-15 til Fange i Fæstnlngen Tønnlngen ind-_-

7 kvarteres de svenske Tropper rundt 1 Jy1- _
land. l Grenaa indkvarteredes foreløbehg 130 Mand af det fangne

` ' Strømfeldíslfe Reglment De blev llggende 1 Byen i flere Maaneder.
_. ()psynet med Fangerne maa Være overladt til Byens lidt mere
`modne Borgere 1det »alle unge Mand Kløn fra 18 til 40 Aars

7 ,Alderen« var indkaldt til at møde i Kongens Tjeneste Hen paa_
` Efteraaret gik Antallet ned til 22, samt 22 Danskere af Oberstv
'Levetzaus Folk til at passe paa dem. Endnu 1 1715 er der sven-

; " ske Fanger mdkvarteret 1 Grenaa. StIftamtmanden sender 1 April I
: _ ()rdre til Byfogeden angaaende deres Forplejning, som i Sandhed `
_-<_,i var spartansk nok. Kongen tIlstaar »til hver 11/2 Pd. Brød daglig

7 0g intet vIdere<< Fra tIdlIgere lndkvarterlnger her` 1 Byen ses, at`7
Fangerne fik 5à 6 LiterØl daglig. Det nævnes slet ikke denne Gang

` Bvens Tilstand Midt under Krlden optoges et Tlngsvldne omf I
_ '_ § Byens T11stand som Helhed. Byens fornemste _' 7 '

Købmand J ens Bang, optraadte paa Borgerskabets Vegne og for-1 _
__ klarede hvad Skade Byen indtil da' havde lidt Han nævner 12m
7 nærmere speeIfieerede TIlfælde hvorved Sklbe fra Byen var gaaet,
'7 _ tabt ved Kapring eller paa anden Maade Af hele Byens Skibs-f ~
fladde var kun 44? smaa Skuder tllbage som sejlede Ined Træ.

_ 7_ ' Af andre Ulykker end Kr1gens nævnede Jens Bang en »dyk-;7: í
kellg Ildsvaade som fortærede en Del Huse og Mldler i Byenmj I

77 Det var paa rlorvets østre Slde fra Østergade mod Syd
Forklarmg til Kortskitsen paa modstaaende Side, som viser, hvorledes Grenaa saa ud'

` 7 - omkring Aar 1750 paa de storeBrandes Tid. 7
Skitsen er ikke direkte Kopi af noget eksisterende Kort Inen er tegnet paa Grundlag'f_ 7 _ 77

af de ældste Kort sammenholdt med Landmaaler StorIns Kort fra 1799. Derpaa _er 'saa indsat '7
en Del Navne og Betegnelser, hvis Kilde er _TIngbøgerne m In.

Tallenes Betydning er følgende: Nr. 1 en Gaard, som laa ved Bavnhøjbakkens Fod,

' omtrent hvor nu Gjerrildbanens Drejeskive. Den ejedes ea. 1780 af >7>Aulsmand Hans Sørensen

Fugl<<, men blev nedbrudt noget efter Aar 1,800. 2) Vesterports Aceisebod (»D01merp0rten«)

_7 3) Vangehuset en Indhegnlng failli Sten, hvor Vangevogteren Indsatte optagne, løsgaaende

Kreaturer, som Ejeren maatte indløse med Bøde. )Nørreports Aeeisebod (»Aastrupporten«)_ _ _

_ _:5_) Byens yderste Gaard Inod Øst. Den laa, omtrent hvor nu Tornøes Hotel ligger 6) Øster-_.. '7 _7 7
~' Vport (eller >>Bredstrupport<<), som laa lige _ud fol nuv. Snedkermester Bendixens Ejendom. 7.) ,7

77 Østergades Aceisebod. 8) en stor øde Plads ca. 787 Al. X 107 Al. mellem Nørregade og Øster- '7

_ gade. Her havde den i 1649 nedbrændte Præstegaard, maaske ogsaa Latinskolen og Rektors: '

Bolig, ligget. 9) Det ældste Raadhus paa Torvet, som laa i KIrkegaardens nordøstre Hjørne

' lige ud mod Østergade. K) Paa denne Plet stod rimeligvis Byens >>Kag<< _170) Det lillebitte

'7 Sprøjtehus ___i Kirkegaardens nordvestre Hjørne. 11) en Gaard, som laa helt ind paa Kirke-' _

_ _ gaarden, 'og som i en lang Aarrække tilhørte Erich Andersen Hattemager Ved hans Død i

x 1784 er den rImehns overtaget af Kirken som Panteha-ver, nedrevet og lagt til Kirkegaarden, _ _

der i høj Grad trængte til Udvidelse. 12) En mindre, aaben Plads, den østre Halvdel _af nu- j __ _

; I værende' Nytorv. 13) Sønderports Aeeisebod, som laa i en Eng, (omtrentmidt i nuværende _ ` 7

_ »Konsul Sechers Have<<)7. 14) Bomhuset ved Sønderbro ei af senere Oprlndelse, Inen ind-' 7

Vfl1te_g7n(71t__, for _Oversigtens Skyld.
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_ “ Endelig og maaske allervaerst var det, at 3-4 Maits 1715 Y

,"~ '»tog Byen en fast ubodelig Skade<<, idet e11 oVeimaade stærk
Storm- og Vandflod fra KÖlind Sund oversvømmede Byens syd-

` fl'igste Del og komplet Ødelagde Havnen, idet 300 Meter BolVærk
“blev skyllet ud i HaVet fra begge Sider af Byens Skibshavn. j 4

' »Skaden kan i det ringeste anslaas til 9 Bdl pr. Favn eller 1458 '
;'1-Rdl. foruden Arbejdsløn og anden Bekostning<< »Hvis Havnen j

_ ikke repareres Vil det vaere saaledes, at Skibe der Vil handle med Ö
Grenaa ikke kan komme ind, men maa blive liggende ude i`L
det vilde Hav, hvilket er noget hasarderet og tillige V11 afvende _ . '
al Kiøbstads Næring fra Byen. << ' ` '

»I Anledning af, at Vor Heri e'saaledes hai hjemsøgt denne ' '
fattige foitraengte By, saa den nu ligger ganske øde, og umuligt'V *
[ved Indbyggernes egne Kræfter kan rejse sig igen<<, anmoder
man Stiftamtmanden om at komme til Grenaa og ved Selvsyn V '

' 'overbevise sig om Forholdene <<53)
:s Krigen sluttede efter Carl XII. s Død Ved Fieden i Frederiks-f, ' I
"__-borg 1720 Af en hel Del Opgøielsei over Tab og Kiigsudgifter; . I

_f - "nævner jeg, at den direkte Udgift til Kiigsskat havde vaeret 300 _ ' '1
-600 Bdl.aarl1g. De 9 tabte Faitøjer Vurderedes til 4000 Rdl. For- _ _ '
uden de mange sædvanlige Skatter fandt Begeiingen paa nye

-Skatteobjekter hvoraf de fleste dog ikke ramte Grenaa ret haardtçÅ
' I “ '_formedelst Indbyggernes ringe Levevilkaai Parykslcatten paa,_ _ .

_' v._Herreparykker og Damehovedpj nt synes slet ikke at have givet ,. '
'_' _"Udbytte i Grenaa. I Ebeltoft skrivei Byfogeden at Folk der kun:

»bærer Paryk af høj Nødvendighed Konerne baeier tarvelige.- 1
' ' ' «' yTafts Huer'. med et Par Bader sorte Kniplingei af ringe Vaeidi

_ 'Det er langt fra saadanne prægtige Hovedtøjer og Fontanger __ 11,.

som selv Tjenestepigei i København smykkei sig med <<_54) v _ ._
I' E1 andet Skatteobjekt vai »Chalser og Calossem d. v. s. _ ' _'

' KaleSChevogne eller lukkede Vogne Heller ikke den Luksus tillod. L
L'_'f-.~1na11 sig i Gienaa Byfogeden skrev i sit Skatteregnskab under _

Rubrikken »Carosser og Chaiser<<. »Dette Slags bruges intet i ~
Grenaae thi de fleste rejse til Fods og de bedste naar de vil

-f l(op at agë', biuge Bønder- og Træ-Vogne uden Skjul. <<55) Det VarV
"' ,- nogle spredte Traek fra den store nordiske Kiigs Viikningei paa

'~ Grenaas økonomiske Forhold Jeg gaar saa til den stoie Ulykke '
(som overgik Byen i Midten af Aarhundredet

""Brandene i 1750 og 1751 Adskillige foi holdsvis mindie Brande '
spredt i Byen hvoived ikke ganske '_ f

,“ 'faa Huse og Gaarde ødelagdes ovei springes af Hensyn til Pladsen.
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Derimod Ver de'2 Brande i Midten af -Aarhundredet saa omfat-I
tende, at de maa nævnes. De ramte begge to Storegade, den '
sidste tillige Lillegade, og fortærede hele den midterste og noget

i af den vestlige Del af disse to Gader. _ i
i i Branden Natten mellem 24 og 25. Oktober 1750 opstod l1os

Hans Hansen Nagelsmed, som boede paa det Vestlige Hjørne af
Storegade og nuværende Mellemstræde (nu Nr. 46). Derfra bredte
Ilden sig til begge Sider og sprang tværs over Gadenítil de straa-

Trætavle af Eg fra et af de eftei Branden opførte Huse, Storegade Nr.53
Paa' en rørende Maade fortæller den om Taknemlighed fo1 Hjælp og Bistand

~ til et af _de nedbrændte Huses Opfø_re_l_se* )_. » .

tækte Huse, som laa der. De fleste _af Beboerne maatte redde sig i` `
deres Nattøj og fik næsten intet bjerget af deres Indbo,.Kreat11-

i rer og 1ndhøstede Korn. Ialt 8 Gaarde og Huse fortæredes af
. Ild_,en som standsedes ved, at der paa næsten alle Sider laa tern--

-"«_1nelig store Haver udenom Ildens Aarsag opdagedes ikke, men
>`uden opstod altsaa hos Nagelsmeden. Nogle af de brandhdte fik.
'inden ret længe ved egen eller Venners Hjælp nye Bygnlnger
fopført. Andre Pladser laa længe øde hen __

_ 7 Jimi 1751 opstod den næste og meget alvorllgere Brand i _
_'Denne Gang atter hos en Smed endda en Fætter til foregaaende
fnemllg Niels Steffensen Nagelsmed som boede paa L1llegades`

"_ nordl1ge Side (nuværende Nr. 3Ob,Aut01noblll1andler Bilde Søren-|
' .sen) Da Ilden opstod mldt om Dagen, var derlngen Tv1vl om, _
V[at Gnlster fra Smedjen paa en eller anden Maade havde fænget; _,
i Straataget Ogsaa i dette Tllfælde bredte Ilden sig i rlvende” .-
Hast I Løbet af mlndre end 3 Tlmer brændte 44 Gaarde og

i ' Huse hvorved 57-Fam111er blev hjemløse Da der paa den Tid
`var ca.15Ö Ejendomme i Byen vil det altsaa sige, at- mere end
en Fjerdedel af Byen nedbrændte paa denneiVllddagsstund '_

_ Byfoged Bager boede til Leje i en Gaard paa Storegade. -
g Mens han ledede Forsøgene paa Sluknlng paa Llllegade sprangV

` Ilden over de mellemllggende Baghuse og tændte ogsaa paa Store-
`*)_ »Herrens h1elp og gode Aand Signe Dern i tusind Led, _ _ _ - _ _ _ _ _

som_har rekket_mig sin Haand At opbygge dette Sted. «_ _ _ _ . ' . i 5: _

/
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' gade, hvor Bagers Gaard var en af de første, som nedbrændte.
Byfogedens Tjener, Jens Ørsted forklarede derom i Retten, at i i

' _fhan den nævnte 7. J11ni imellem 11 og 12 slet om FormiddagenV l
gik sammen med sin Husbond som skulde ud i Forretning.

Da de kom i densaa-
kaldte Jens Fiils Gyde

[nuværende Smede-

711d afTaget paa Niels

hvilket ogsaa l skete.

Lillegade Nr. '33, Hjørnet af Overstræde (tidligere Schon-
' f l ' byes Købmandsgaard) _

for Bygninger som for den allerstørste Parts Vedkommende
"Var straatækte? Det Viste sig da ogsaa, at Branden først standsede _
_:Ved store Haver, som fandtes baade i Lille- og Storegade K11n

fi paa eet Sted maatte man nedriVe en Gaard foi at standse Ilden,> 'l
' Et af de Huse, som Var" genopført efter Branden i 1750, gik

i rimed denne Gang igen. Men ellers: spærrede øde Pladsei fra for- i
' .lrige» Brand Ildens Fremtrængen mod Vest.

;stræde] næst norden
-Liden Gade, stod Ilden

Nagelsmeds Hus,
` som laa paa den nord- f
"lige Side af Gaden Da,
sagde Byfogeden l til' lfl _
ham: »Spring hen og

fklem med Klokken<<f_,fl ' d

V"Men da Jens Øisted__'_.' ' 'i
:Ékom ned fra Kirken ; . _ s
'I saa han »at Ilden alle-í `
"Brede var ovre paa den 'i
'store Gade, saa han el:> __
»kunde komme 1gen- `

_ fgnem men maatte om.- `_
_:kring paa en anden` I
I '-»Side og allerede den.

(Gang næppe ' 'kunde' i
Äkomme ind i sin Hns-

lGammeIt Bindingsyærkshus, opført' efter Branden 1751.b011dS (Iaard SaaSOms.

_den paa alle Sider var '_
'i ' ' ' ` - omspændt med Ilden._'

Straks efter kom Byfogeden løbende, men fik ikke Tid at redde
' .' andet end nogle faa Gang- og Sengeklæder hvoraf dog en Del blev '1,

beskadiget afllden o. s. V.«55a) Der Var faktisk SprøJter-“a
'og Vandforsyning paa den Tid, men selvfølgelig i en ganske-'f _

1 primitiv Form Og hvad forslog de imod et saadant IIdhav, over-u ~ I `
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' _Ingen Brandassuranee Der Varendnu ikke noget, som hed

Brandassuranoe her 1 Byen. ÉfterSAn-
` søgning bevilgede Kongen en Brandhjælp paa 3000 Bdl.,
" maatte tages af Byens Konsumtion og udbetales proportlonsVls _

efterhaanden som BVgnlngerne blev genopført. Da Værdien af de f
`afbrændte Bygninger Var ea 8300 Bdl., har Beboerne altsaa
r"rundt regnet faaet en Trediedel af de gamle Bygningers Værdi.

Skaden paa Indbo,
Valelaser, Fouragie 0.;
s. V". Var7.500 Bd1.,1nen=
dette Tab kom fuldt,
og helt paa Vde brand-_ >
lidtes ~ egen ' Kappe.

_ Mange begyndte straks:
Vpaa Opførelse af nye

_' VBygnlnger l"Vad Jo Var f
i' bydende Y ødyendigt.f

for snaref ' at skaffe'
sig Tag o 'r-Hovedet _
Andre flygtede ud til

i _ I Slægt eller Venner paa I
`Landet »og fik, først

sene-re genopførtderes
_Huse. Der er endog et

,_ Par Eksempler paa at '
`brandhdte først 2 Aar__

efter meldte sig for at
faa Andeli . Brand-`
hjælpen efter at. de i Storegade Nr. 69, Jfr Munks Hus,_opfø1't 1 1769 efter Branden

Y ' Mellemtidenhae))le`-" i _ af Skrædder Peder Pedersen Tørslef. Nedrevet 1930.

Vet af DaglønnerarbeJ- ` ” > f ' e _
de paa Landet<<. __f- Den endelige Vurderlngskommissmn for de _
nyopførte Bygninger nedsattes først i 1757. Saalænge Varede det; ~
altsaa, inden alle Bygnlngerne Var genopført eller rettere de
Bygninger, som der Var Haab om at se genopført Synsmændene
skriver: ». . 1 Ellers er Vel nogle faa af bemeldte Bygn1nger>V
|tækket med Straa, og mestendels kun Udhuse, som ikke Vender-
til Gaden. Men saadant er dels sket paa smaa og fattige Byg-
ninger, hvor Beboerne ikke har haft Evne til at lade tække med I

y Tegl. Dels er det sket, fordi der her i Byen ikke var saa mange
Tagsten saa hastigt at bekomme, som udfordres til at faa Byg-
ningerne bragt i brugelig Stand. Der er derfor iblandt dem nogle,



H>>Straatag<<. Grunden e1 ganske givet den, at Kongerne igennemjf
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som af saadan Mangel paa Tagsten har maattet tække de nyop-

'førte Bygninger eller nogle faa Fag deraf med Straa<<. Ikke desto _
l -mindie er alle Bygninger i fuldkommen og b1uge11g Stand saa

`>Vidt Synsmændene har kunnet skønneöö). _ - < f f _ _
Taksationsmændene tager meget forsigtigt paa Spørgsmaalet '

Menneskealdre havde udstedt Forbud efter Forbud imod Brug . i
l` __.af Straatag og da naaig Ved Nyoptørelse af Bygninger Den ,_ 'i

_ objektive Sandhed, som faas Ved Optælling af samtlige nyopførte f `
'1...Huse i Taksationsprotokollen Viser at ea.1/3 af de nye Byg-a4 "

land stiftet et Brandassuranceselskab B1andkassen i Hobro. Denf _"r` __ _
___»hae foreløbig desværre ikke opnaaet stor Tilslutning her i

Gienaa Efter Brandene indmeldtes adskillige baade nyere ogñffif f. 1

` ninger helt eller delVis er sti aatækte Det gælder dog fortrinsvis'
_Baghuse og Sidebygningei ' ' > - ~ _. _

' Allerede et Par Aar føl den første Brand Var der her 1 Jyl- _' _- _ '

i ældre Elendomme Og eIi kgl. Biandforsikringsanoidning af 1761 ` _ _
I Paa'PØd eII almlndelig B1andfors1kringspligt for alle Købstad-'W`

'bygninger Der ansattes en Brandinspektør og der optoges enf .
i Brandtaksation af 28/31761 oVer alle Ejendomme i Byen Faa-

' Aar eftei Branden opføites et Spiøjtehus paa ToiVet i et HJørne>v ., I f'
af Kirkegaarden Ogsaa paa anden Maade moderniseredes Brand?` f -

. _»Væsenet og bi agtes i Overensstemmelse med det alle1ede t1d11gere ~ i
P' - rudgaaede kgl. Beseiipt Det hindiede dog ikke at der ogsaa i de *

_'følgende Aar opstod flere Brande dei hver især fortæredef « _' I'
[adskillige Ejendomme men ingen dog tilnæimelsesvis af en ' ” 'i r

' _' VUdstrækning som de to i 1750-5_1.

BYENS STYBELSE INDTIL GA. 1800
De fleste danske KøbstaedeI stod fra første Færd under'

' _ _ Kongemagten I Følge Stadsretterne Varetoges Kongens Interesser
'i Byen af en »Advokatusm som_ seneie fik NaVn af »Kongens__
Fogeda. Omkring Ved Aar 1400 dukker en ny Mand op, nemlig`
Byfogeden som de fleste Steder arVede den kongelige Fogeds

HVerV og mere og me1e bleV Kionens faste Repræsentant. Som _
f f- Overtilsyn og Bindeled mellem Kronen og den kommunale ØV-

T _ righed d. V s. Borgmestei og Baad stod saa Lensmanden
Som det Var i naesten alle Købstæder, saaledes ogsaa i) '

G1enaa.- Dveitilsynet udøvedes af Lensmanden paa Kalø Det>
'i lokale Styre udøvedes af en Magistrat. Den bestod af en Byfoged, _

som foruden at Være Kongens Repræsentant tilligevai Dommer _ i' i



BYENS;sTYRELSEÄINDTlL(711.1800 * 71. -
Y .. , Ved Bytlnget og Rettens Vogter og af en Borgmester og nogle ,

" M :7:1Raadmænd Saavel Byfogeden som Borgmesteren 1ndsattes høj-
__ tldellgt i Bestllhngen men begge Valgtes i Begyndelsen d. V. s. i
indtil ca.1650 blandt Byens nærlngsdrlvende Borgere. Penge-
IVederlaget Va1 meget ringe, men Byfogeden og Borgmesteren.

_havde Ret til Visse Stykker af Byens Mark og Andel i enkelte j ~
af Rettens Indkomster ' I' '

' Udsnit af Grenaa Tingbog for 1564, hVor Jep Skøtt for Tinget nægter at tage imod Valg til at Være > i I '
7 Borgmester. Der staar: »Thz Jep Skøtt hand stud her for tinngs dom y dagh oc tilbødtt att - _ _

4 hannd ville _gyernne stannde oc Vere y kon: matts erinnde oe tønngy som dy XXIIII danne :_ ° i i
mendtt haffude hann'om tillagt men handt sagde kortt _ney for att hand Ville enthet Vere _y
'thz andett thønngy som dy hatfude hannom tillsagtt oc dy tuorde icke slaa deres lidt thz

paa att Vere borrigmester y grinndwm *

Byfogedens Kvallflfatloner Var hverken mange ellei store. _
Han skulde gerne kunne skrive og læse, selv om han havde
qkrlvelen til at føre Bøgerne. Desuden Var en vis juridisk f
;Viden nødvend1g, men denne Var i tidligere Tid ikke saa Van-f

_ skelig at erhVeiVe som nu. Navnlig va1 det et stort Fremskridt,
da del i Aal et 1683 udkom det fortræffelige Værk, C111'. VDan-

'Aske Lov, som kort og systematlsk indeholdt Regler for snart sagt
. alle Forhold. Dette Lovvaerk VedbleV at gælde uforandret 1 lange 1

Tider, ja, endogsaa saa bogstaveligt, at Sidetallene bibeholdtes
uden Forandring i sene1e Nyudgaver. Dommeren henviste i ;
Retskendelsen ofte slet og ret til Lovens Sidetal i Stedet for til
Kapitel og Paragraf. i,

' ' Foruden Byfogeden bestod saa Magist1aten af Borgmesteren Y
og Raadmændene. Raadmændenes Antal Var her i Byen som _ ~



72".. I' - BYENS STYRELSE'INDTIL.CA.'11800
egel 4 men der har Vaeret Tilfælde, hvor dei har været 6 og _ g.

en enkelt Gang 8 Valget til Baadmand gjaldt som Regel for '
[Livstid men det Var ofte Tllfældet at der ikke straks efte1 en

_i Baadmands dødelige Afgang valgtes en ny. Pladsen stod tit tom '
, f indtil dei kom en passende Lejlighed til at Vælge en Efterfølger. '

i f Borgmesteren Valgtes som Regel af Baadet og mellem dets egne i I
Medlemmer Men Valget skulde stadfæstes af hongen eller af:> '

' 'Lensmanden paa hans Vegne.

Den store Reduktion Enevældens Indførelse i 1660 der for-1
1682 ; _ ` ' ` andrede saa mange Forhold fik ogsaa

» Indflydelse paa Bystyret Ved et Par 'I
' `kgl.Anordn1nger i Aaret 1682 foretoges en gennemfiiibende Be- * '

M3 YØq/zwflj Víg;

. r '__j W; Øh é,%lk:/:_%p

Senere Gengivelse af 'Grenaa Borgmester og 6 Baadmæn-ds Brev til Kong Chr.
IV om Tilladelse til at rejse en Galge.lDer staarz` »Vi Grenaae Mænd selv

I syvende af Guds Naade Hilser dig Kong Christian selv fjerde. Vor Gunst til- '
forn. Vide maae du at vi af frie beraad Hue, og med meenige Borgeres Sam-

` ; tykke, paa vor Byes Bekostning, har ladet opreise een Galge, Som vi nødvendig
I behøver for os Vore Børn og Efterkommere, hvilken vi ydmygeligen bede og

`_,begiere (?) at maatte bruge, nyde og beholde, umolesteret af Dig og Dine f
Efterkommere i alle Maader. Dermed skeer Vor Villie.

Givet i vor Bye Grenaae den 1. April 1600. Borgmester og Baad<<. 56a)

"§



duktion af Maglstratsmedlemmernes Antal, saaledes at Boig-y;
mester og Baad fiemtidig afskaffedes 1 en Bække af Landets
mindste Købstæder. Byfogeden bleV nu alene Byens Magistrat.

:Han valgtes ikke længere blandt de bosiddende Borgere men
#11dnævntes af Kongen og var altid en udenbys Mand med nogen I
Jurldlsk Uddannelse Til Gengæld fik Lensmanden og senere

' Stiftamtmanden en stærkt forøget Tilsyns1 et og -Pligt Ordningen
lfra 1682 var altsaa en betydelig Tilbagegang fo1 det lokale 1
Selvstyre.

S Nu skal det imidleltid indrømmes, at i alle Sage1 af større
Betydning og navnlig med nogen økonomisk Rækkevidde sam-

' menkaldte Byfogeden en Borgerfo1sam11ng paa Baadhuset og tog
et Vist, tit et afgørende Hensyn til denne Foisamlings Mening `

v f _Endelig kom saa i 1779 en Instltutlon som kaldtes

De 'eli'gere Borgere Det Var noget, som ikke Va1 fremkommet
som et dilekte Kongebud, men som i

Tiden omkring 1780 dukkede op i næsten alle Byer. Det skete
nogle Stedei ligefrem som Følge af et Ønske hos Magistraten,
om at have nogen at raadspørge og dele Ansvaiet med. Andre

' Stede1 skete det eftei en Henstilling fra Stiftamtmanden.
Her i Grenaa oprettedes Institutionen efte1 Henstilling af'

. yByfoged Behr Ved den aarlige Borgersamling 5. Januar 1779.
' Denne Forsamling Var en fast og urokkelig kommunal Institu- `

i tion, hvor Borge1skabet valgte det nye Aars Kæmner.Fu11ktions-
_ tiden var kun et Aar og hele Kæmnerens Vederlag Var 1 Bdl. i

§ _' »til Ski 1Vemate11ahe1 << som det hed. Endvidere valgtes 8 »Taxer-~ _
borgere<<, som skulde ansætte Skatterne i det indeværende Aar, og

__ tillige sammen med Byfogeden fungere som Revisor-er af det
- 'foregaaende Aars Regnskab, naar det blev aflagt af den gamle

Kæmner. Saa Valgtes 8 »Stokkemændm en Slags Betsvidner, som
__skulde bivaane alle Retsmøderne hndehg gav saa Byfogeden en _ __

` ' Beretning om, hvllke kongehge Paabud og Bestemmetser der '
' ' Var indgaaet til Byen i Aarets Løb. `

Ved Borgersamlingen i 1779 foreslog altsaa Byfoged Behr,
»at 4 ellgerede Mand af Bol gersfkabet heiefter maatte blive ud-'_

' >_Valgt og af »Høye ØV11ghed<< approberede til at beiaadslaa og
gøre Forestillinger samt giVe behørige Elklæringel Attestatio-

__ner. og videre i forekommende og behøvende Tilfætlde. naar de
deitll af.. . Byfogeden i publique Affairer bliver kaldede<<.
_Hertil udvalgte saa det forsamlede Borgerskab Købmændene
Jens Chr. Juelog Sr. Søren Man samt Snedkei Henrik From
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_ og Tømmermand Søren Thomesen Disse 4 Mænd va1 altsaa en
V '_'Slags Repræsentanter for det menige Borgerskab og sammen-_ '

. r traadt, som ovenfor skrevet staar, »naar de dertil af Byfogedenif' _,
5 _ _' bliVer kaldede i offentlige Anliggender<< Hvervet var paa LiVstid.

Inst1tutlonen vedblev at eksistere, indtil kgl.Anordn1ng af 34/101
1837 bestemte at den fra' følgende Aars Begyndelse skulde bort-'_ “

_ ` falde og erstattes aT en virkellg Borgerrepræsentation Allerede'í i
' laenge foiinden var Tallet paa de eligerede Borgere dog her i ~ I

_ _ g ` l`vGrenaa gaaet Tra 4 ned til 2 i Lighed med hvad dei var Skikl ' '
' i de Heste Købstaeder , . . ~



2 AFSNIT 19 AARHUNDREDE
A. TIDEN 1800_1850

. . _ __ Baadhllset paa Torvet fra 1805 _
om en smuk Indlednmg til det 19. Aarhundrede staar Op-f f
førelsen af Byens gamle Baadhus paa Torvet, den kønne lille i

Empnebygnlng, der i langt over 100 Aar blev det samlende
Midtpunkt for Rettens Pleje og det borgerlige Styre i Grenaa.iv ^

, Lige efter Aarhundredskiftet, nemlig i 1802, havde Grenaa
faaet en ny By- og Herredsfoged i Stedet for den gamle N. E _ _

~Behr, del 145 Aar havde været Staden en udmærket dygtigl _
r:Embedsmand __ _

i Efterfølgeren blev den unge Jacob Aagaard som i de
_ naeste 50 Aar skulde erhverve sig en hge saa sikker Stilling hos Q

' A'Borgerskabet som Forgængeren. Som en __ny Mand, der saa med
1 'friske Øjne paa Forholdene, var der adskilligt, han ønskede for-

'1 andret. En af de første Sager val Opførelsen af et nyt Raadhus.
' Som tidligere nævnt laa det ældste Baadhus ligesom det nuvæ-

rende paa Torvet men i den modsatte Ende, altsaa ud mod
Østergade imellem Kirkens nordøstre Hjørne og Østergades Be-

I _`_gyndelse. Aagaard skriver delom, at »Bygningen er yderst for-
" falden og til Vanzir for Byen,- desuden er Arresterne ikke sik1e _

for Arrestanternes Udbrud.57) Sammen med de fi1e eligerede *
Borgere, der dengang udgjorde Borgerskabets hele Bepræsenta- .

i: tion i Bystyret gjorde han derfor Forberedelser til at skaffe
Byen et nyt Baadhus. Man ønskede ikke straks at nedrive det

_ gamle og maatte derfor se sig om efter en ny Byggegrund.
' Vestligst paa Torvet, lige op mod Lillegade laa en stor gammel

Gaard som tilhørte Købmand Chr. Holm. »Det va1 det eneste
Stedr som egnede Vsig til at bygge et Baadhus paa, skrev By- >1

' foged Aagaard til Amtmanden Og da Holm sad i økonomiske -
' Vanskeligheder. og Gaarden faa Aar eftel stilledes til Auktion, _

I købte Byfogeden paa Byens Vegne Gaarden for 350 Bdl. plus -
f Y . _ Omkostninger.
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Jacob Aagaard f. 12/9 1Z_Z'Z, d 15/9 1852
' _ By~_ og Herredsfoged i` Grenaa 1802 52

Raadhusets Man indgik til Kon-
Öpførelse. gen med Andragende

_ om af den kgl. Kasse
at faa et Laan paa 5(__)()0zD Bdl. til
Opførelse af et n3t Baad- og Arrest- -
hus og Ved kgl. Resolution af 39

VAug. 1804 blev dette Laan aller-
naadlgst tilsagt. 58) 4 Januar 1805
indsendte Aagaard til Amtet. 1)
Tegmng til et nyt Raadhus. 2) over-
slag over Omkostnlngerne der Var
beregnet 111 5153 Rdl; 4 Mark 14
Sk og 3) Købekontrakt paa den

_omtalte Gaard Formodentllg er
()pførelsen begyndt straks Byg- _'
mesteren Var Just Møller, der_ `_
var en ny Mand 1 Grenaa. Om det
er ham selv, der har tegnet Baad-
huset kan Jeg ikke vide bestemt '-

“da Jeg ikke har kunnet finde Tegnlngerne Men kunstforstandlge~`
Folk siger at Stllen i Baadhuset mlnder om de Bygninger, som I.

~VTved kgl.Foranstaltn1ng opførtes __
til Bolig foi B3tterobersterne paa kr,

f~°>':n"°{'f I .

de kongelige Byttergodser Lige-. 9' ~
'1' ledes er det aabenbart, at f. Eks.

Søndremøllegaarden er nær be-
slægtet dermed og rlmellgvls op-
ført af samme Bygmester.

Baadüset kom til at haere
Byens Vaahen og Aarstallet 1805

1 Imidlertid varede det et Par Aar,
inden det blev fuldført. Endnu i
MaJ 1807,: da _de sidste 1000 Bd-l.
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9558191169 affLaanet af denfkgl.
_ Kasse,- nævnes i Panteobligationen, _
at nnlnöen endnu er »under h'-
Arbejde<<. 55) Just Møller døde 10. I
Febr 1808, og det sidste af Bygge- I _ ~
Summen udbetaltes til Enken i _ Udsnit af Storms Kort fra 1799.

14 er Kirken, 15 Gamle Raadhus,16 Sprøjte-

Bygmesteren har Saaledes ikke huset Bygningen lige over for Nr. 16 er

OpleVet at Se Slt Værk helt fuld-. den Købmandsgaard, som blev købt og-

ført men er død forinden.
nedrevet, og hvor det nye Raadhus _

byggedes,
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Udseende og Det nye Baadhus Var i 231E1tager'ligeisomvdet

i Indretning. 0 gamle, men Facaden's Længde Var 36 Al. Det
Var altsaa omtrent dobbelt saa stort som det

_. forrige. I nederste Etage Var der efter Byfogedens Beskrivelse 6AV
gode, sunde, lyse og sikre Arrester samt et Værelse og et KØk-' -
_ke11 til Arrestforvareren. Navnlig Ordet »sikre<< er godt, thi fra _ `

I _ den gamle Arrestkælder Var det flere Gange sket, at Fangerne
Var brndt ud. Det kom for Besten ogsaa til at passere adskllllge '

Grenaa Baadhns__opført 1805. (Foto 1_94_4_). _ ' Q

- Gange _i det nye H11s Det er ogsaa Væld at mærke sig, at Ar;
' restforvarerens Lejllghed bestod af 1 Værelse med Køkken Det
Var 1kke overvældende men llge saa meget som adskllllge
VMennesker i G1enaa maatte nøjes med den Gang '

I Øverste Etage Var en 1umme11g (l) Sal, et Værelse til de
_ leligerede Mænds Forsamlmg, et rummellgt Værelse til Grenaa
_Bytlngs og Nørreherreds Bet, et Arkivkammer og desuden et
Par Smaakamre hvoraf det ene bettedes »til den Del af Bor-
gervæbnlngens Armaturs Bevarelse som af Byen er anskaffet<< _.

f Byggesummen blev ialt ea 5.164 Bdl.,6°) altsaa lige præels hVad _
VOverslaget lØd paa Dertil kom Byggegrunden som Ved Auktio- 1
T_nen Var kØbt for 350 Bdl

Raadhussalen Var til at begvnde med slet 1kke Samlingssted
_"_`for Byens StVrelse Det Var jo ogsaa ganske unødvendlgt at be-

'i nytte en Sal de11til_,-da den kun bestod af 3 Mand Byfogeden
_ og de Eligere Borgere fØrst 4 1_- Tal men allerede 1 Begyndelsen
paf Aarhundredet kun 2 Derlmod Var Baadhussalen i de nær-

` mest paafølgende halvhundrede Aar Byens eneste offentllge Sal
Foruden som Festsal Ved officlelle Lejllgheder brugtes den til

/.

/
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Bolgerskabets Baller og Selskabellgheder I den fandt Splsnlnger '
_ _'og Dllettantkomedler Sted, I den holdtes Velgørenhedsfestel og I

"Basarer. Og de ærværdige Mure har saa mangen e11 Gang ved det ' `
spæde Lys fra de blafrende Vokskerter eller Tællelys set Blom- _.

_ sten af Borgerskabet samlet i et festligt Lag. Alt 1me11s Vægterne ~ ` '
>med Kabus paa Hovedet og med MolgenstJerne i Haanden -"
saaledes som den endnu ses paa Byens Museum ->nede paa. '

I' Torvet, holdt Øje med, at de jævne Borgere som i maabende

' V " 'Numre/11 Saa OP mod de oplyste Baadstueruder holdt sig i til- 'L
__ børlig Afstand `\Iaa1 saa Splsnlngen var forbi og Madam Bage_V _

V '» V sens udmærkede Bettei var vederfaredes Betfærdlghed faldt der: f "
altid bagefter en B1d af til Vægterne

I I I Baadhussalen holdtes efte1 Napoleonskrlöenes Afslutning.: _ _. .
en større HøJtldeIlghed hvor man mlndedes de undel Kr1gen'V

'1 _faldne, og hv1s Indtægt gik t11 Bedste fo1 de faldnes efterladte ' Ö
f _I Baadhussalen feJiede Borgerskabet i 1852 Byfoged Aagaard,>

i ` ved hans 50- Aa1s LmbedsJubllæum Fra Baadhussalens Vlnduer _ _ ; __
gav den efterfølgende Byfoged G Nyeborg 1 1864 lorgelskabetjf;lf_.~_1':'__f_'

.;.~ 'Li/den tunge Meddelelse om Forholdsregleine ved Byens Besæt-í"_'-.Ö_»f_l`
" telse af Tyskerne '

" Nede 1 Raadhusqaarden var der Gymnastlkplads for Skole-22""íf4 '_ _1-_;_drengene Skolen laa den Gang hvor nu Købmand Ehremeleh '
_ _bor og var altsaa Baadhusets nærmeste Nabo Naar der kom _-

_'Berldere tiI Byen og gav Forestllhng, opstllledes Teltene 1 Baad-' _ 71' V
_, _ _ husgaarden Det samme gJaldt Menagerier og Ka1rusel Og naar f '

V' ` Llnedansere optraadte og det foleglk alt1d den Gang 1 det fri, '_ I
"'saa' spændtes Tovet fra K11ketaarnet over til Arrestgaarden +f-i

` ' senere over til Købmand Jacob Møllers Købmandsgaard paa '
~ `'HJørnet af Storegade -.

Engang sidst i 50erne opførte Byens Matador og daværende Ö
._ '_Førstemand J. N. Winding en stor Sal 1 Foibmdelse med-f.. '

V' '_ ~_ _ Gæstgivergaarden paa Storegade, som han var Ejer af Det er'r '
' " l'den nuværende Præstegaard I Slutnlngen af ÖOerne byggede . _ `

'samme Wmdmg Hotel Dagmar. Ogsaa »Skandlnavlena omlave-V ` Y' -
des og sk1ftede Navn ved den Tid. Begge disse Hotellel havde" V

_ _ >Festsal Fra Slutnlngen af 50erne var derfor selvfølgellg alle
r '__-'Fester Baller og slige fonnøJehge Sammenkomster forlagt fraV I

I V~~den alt for lille Baadhussal og til et af d1sse 3 Steder f

'Å _Én selvstændig opførtes i 1879 Nord for Baadhuset og Ar-'_.'_;._ l__
-Arrestbygmng V restkamrene fJernedes fra dette. Derved blev_

° der Plads til en ordenthg LeJl1ghed for Arrest- _
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_forVarerenf Vog til et' Lokale til. Forliyskommissionen. Salen foroven *
Var :forlængst taget -i'l Brug til. Byraadssal; ' medens den mere

.muntre Del af Byens Liv som lige nævnt Var blevet forlagt til
>>Gæstgivergaardens<< Sal paa Storegade. _ Y - ~ ~

I over et Aarhundrede har Baadhuset, dette Borgernes Hus,
Været det samlende Midtpunkt for Byens offentlige Liv, for
Kommunens Styrelse og Admlnlstratlon for Lov og Bet, for
Politi og Domstol. Betsreformen af 11/4 19164 som skilte Doms~

Raadhussalen, som formentlig 1ndrettedes i_ 1838, da »de eligerede Borgere<<
_ ophævedes og afløstes af en v1rkel1g Borgerrepræsentanon (Foto 1986).

'_ :magten fra Pohtlet og fra den kommunale Admmlstratlon, havde
_ I'nær giVet Anlednlng tiL al der Var sket Forandrlnger i Raad-- _

_ husets Ydre Det hlndredes dog Ved at der 1ndrettedes en sæ`r-~l
`_ lig kommunal Admlnistratlonsbygnlng og en særllg Pohtlstatlon

Bndellg opførtes i 1936 paa Nytorv en ny Admmlstratlonsá
'í »__bygning, 1 Beahteten et nyt Raadhus Derhen forlagdes Byraadets `

_ i' Forhandlinger og hele den kommunale Admlnlstration saaledes
Vfat Baadhuset paa Torvet s1den den Tid har Været forbeholdt`

Retsplejen og Domsmagten Den tidllgere Byraadssal som nu.
staar tom4 har _bl a. været benyttet t11 en Bække Malerludstllhnger _'

TQRVETS OMDANNELSE
Foruden det nye Raadhus Opførelse skete der ogsaa i I øbetV 4

i' (af den næste Menneskealder' flere Forandrlnger paa Torvet.
I Det maa nævnes at den gamle Klrkegaard ved Kirken fra 1822
ophørte med at Være Begravelsesplads og en Aarrække senere
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:_ delVis sløedes og planeredes Allerede i 1805 udkom en kgl
>`4Forordning om, at alle Købstadkirker hvis de ikke allerede

i havde Kirkegaard uden for Byen i Løbet af to Aar skulde
erhVerVe Plads til en saadan. Saa kom Krigsaarene Pengekrisen: ..
og meget andet ondt, og fØrst i 1822 Var den nye Kirkegaard
'uden for Byens Nørreport anlagt og rede til at tages i Brug. _" __

._Fra den Tid ophørte al Begravelse paa Torvet Ja en Del af de)l ~ 8
i det sidste halve Aar forinden begravede Lig blev endogsaa-_V _ _ _

mopgiavet og Kisterne ført ud paa den nye Kirkegaard hvilket k '
'f klart fremgaar af Begravelsesprotokollen Ikke laenge efter blev0 '

Vdet lille taivelige Sprøjtehus nedbrudt, som Byen havde ladet .
opføre i Kiikegaardens nordvestlige HJørne i Aaret 1756 Vlen daf i I
Byen ikke selv ejede et egnet Sted blev SprøJterne og andet

lMateiiel foieløbig hensat i et leJet Lokale i et piivat Hus iV `
_, Byens Udkant '

Den anden Bygning i Kiikegaardens modsatte HJørne det _ i
~ :gamle Raadhus, blev derimod foreløbig liggende og benyttedes J _ _ x

- ` til Materialhus m.1n. Det var meget gammelt og meget forfaldent. ;
_. Som et T1 aek der tydeligt viser dette kan anføres at Bygningen ° f' `

_ :ikke engang indlemmedes under Iankhaeftelsen som alle andre
. grespektable Bygninger da den nye Nationalbank opiettedes: 7

efter Statsbankeiotten i 1813 Imidlertid blev man ked af at
_have dette gamle forfaldne Hus liggende i Byens Midtpunkt ogf ~

I i'ønskede det nedrevet _
Om disse to Ting Opførelse af et nyt SprøJtehus i Byens r

" L_Midtpunkt og Nedbrydelse af det gamle Raadhus skrev Byfoged- _
Aagaard i 1833 en udførlig Fremstilling til Amtmanden Han

_'betonede deri at det var bydende nødvendigt at faa et stø'rie _
__og mere velindrettet SprøJtehus der kunde rumme baade SprøJter i >

i og Brandrekvisitter og som laa paa en bekvem Plads Man .
__havde Tilbud om 0pfrelse af et saadant SprøJtehus for 300]

\_-jP_1'dl., idet Murermester Marthinus havde tilbudt at udføre'-= i
ArbeJdet for denne Sum, naar han maatte nedbryde det gamle _-
__Baadhiis og benytte Materialeine deifia. Byfogeden henstillede
Vdenne Sag til Amtets Godkendelse. Han tilføJede, at det nye
SprøJtehus agtedes opført i lige Linie med det nye Raadhus tætfl 'i

I østen for dette saaledes at der kun var en smal Gyde imellem i
f' `dem. Bygningen vilde efter Byfogedens Mening blive »til Zir for

I, _ _ :Byens Torv<<60a)
Amtet godkendte begge Forslag Umiddelbait herefter blev

:det gamle :Baadhus nedbrudt og genopført som et SprøJtehusi-ÄS"r _
[og som naermeste Nabo mod Øst til det i 1805 opførte nye-___4



/,

` Baadhus. Denne Bygning stod færdig 1834. He-rom skriver By-I
foged Behr til Amtmanden under 12/3, at det Sprøjtehus, som _

' _ . Byen saa højligen trængte til, nuV er opført aldeles Veftel den '

_ _ af' P. J. Hjort-s'Bykort' fra' 1822, Korte-t maa være K013ir af ét lidfældrè 'KOI'LL I '_ < I ' -_
_ ' v H “ eftersom- det nye Baadhus fra 1805 ikke er indtegnet derpaa. _ V ' ~ _ ' i

- 0, f -_ _ _; " , ~ Originalen i kgl. Bibliotek. _ ' _4 , ` i i g ~ _ > ~ »

Tegning og det OVerslag, som i sinTid var approberet af Amt-- ` I
j manden, og som denne selv ved hærværelse her i Byen har

/ taget i Øjesyn og erfaret, at det »ikke blot svarer til sin Bestem- i ' . . 1 _
melse, men endog er til Zi1` for Bye11 `e1J i '_ ',.'. i

° ` Kort efter at det ældste Baadhns var nedbrudt og genopført f I I _
i mindre Skikkelse som SprøJtehus maa Pladsen Nord for Kirken, 'I __
altsaa et Stykke af den ' gamle. Kirkegaard, vaerevr blevetáryddelig- ' I - I i
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-. Gammel Kort over DJursland Udsnit af Kortet over M1dtJylland i. J. Hondlus franske "V_ _ Udgave af Mercators Atlas. 1633. '

V gjort planeret og udlagt til »Torv« Jeg har ikke set det dn ekte __
_ bekræftet, men støtter det paa en Oplysning i Glenaa Baadstue-V”` _
protokol fra 33/5 1835 Naevnte Dag afholdtes nemlig en Borger- f ` V

. samling for at tage Bestemmelse om, »hvorV1dt der til Nedbrydelse . V'
af den gamle K11kegaardsmur og Opførelse af en ny i dennes

_ Sted skal lejes Haandlangere til Arbejdets Udføi else elle1 disse _ '
VV '- skal udredes af de hoverlpllgílge Indvaanerm. Det er altsaa

sandsynllgt at man har ønsket at inddrage det Nord for Kirken _,
~ Zliglgende Jordstykke hvor det gamle Baadhus og det gamle-_ _

Sprøjtehus samt en Del af den gamle Kirkegaald har ligget, og
'som Følge deiaf Vil have Muren bort og anbragt om den Del
af Klrkegaarden som laa Syd for Kirken og Var den, hvor de -
sidste Begravelser havde fundet Sted.

_ _ Det skal indrømmes, at Ordlyden af Borgerforsamhngens>
V _ s Dagsorden [ikke direkte beviser at det er denne Omlægning, V

. som paataenkes. Men i hvelt Fald maa den væle sket ret snart "
efter. Landmaaler Strøvers Bykort fra 50e1ne Viser tvdehgt at'
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kun den Syd for Kirken liggende Del af den gamle Kirkegaard
I nu er tilbage. ' _

_ Til den nævnte Ombygning af Kirkegaaldsmuren i 1835V
knytter sig et lille Kuriosum. De tilstedeværende Ved Borger-

. samlingen vilde ikke anerkende Hoveripligíen, men udtalte »at
_ vel havde Byens Borgere og Indvaanere før forrettet Hoveri til _

Kilken paa Grund af, at den ej havde Indtægter til at bestride
Udgifterne med ved forehavende Reparationer. Men da de for-

"mente, at denne Grund nu var ophørt ved det, at Kirken havde
faaet en større Indtægt af Tienderne, _ end før var Tilfældet, :saa

' troede de 'dem ikke pligtige itil at'forrette Hoveri til Kiiken'
eller Kirkegaardens Reperation. Skulde det imod Forventnlng
fra vedkommende blive tilkendegivet, at Byens Indvaanere var
'pligtige at udrede det foranmeldte Hoveri, saa erklærede de, at' '

. del maatte lejes Haandlangere,:` og de dermed folbundne Ud-
gifter lignes paa de hoverlpllgt10e<<62) ` i

f , KRIGEN ;-'1*so7_-f14_. -V f
f Spaniolerne iGrenaa. _ Englænderne paa Anholt;

Englænderkrlgen i Begyndelsen af forrige Aarhundrede som >
indlededes ved Københavns Bombardement i September 1807, '

i gg som først endte i 1814 efter Napoleons Nederlag og Til- __
'fangetagelse mærkedes ogsaa i ikke ringe Grad her i Randers _

'I " Amt og i Grenaa. Som Følge af, at Danmark var Napoleons `
' Forbundsfælle, sendte Kejseren først paa Aaret 1808 en fransk-

spansk Hæl herop under Ledelse af General Bel nadotte, der
senere blev Sveriges Konge og den spanske General la Rom ana.
Det var nærmest Spanieine, eller som man den Gang sagde,
Spaniolere der kom her til Djursland. I Halvøens østlige Del var _
det Kavallerlreglmenterne Algarbe og El Rey, som 1ndkvarteredes _ .

' Til Grenaa kom de spanske Tropper 23. April 1808 med fuld'
`Musik af Horn og Piber Trommer og Pauker. En længst afdød-_' '

Y gammel Grenaaborger Jørgen Glarmester, som selv var Dreng `
den Gang, har givet en malerisk Sk11d1 mg af de fremmede: »Spani- *

' r>folerne var velvoksne, slanke Folk med ildfulde, mørke Ansigter
' Hestfolkene var iført Knæbenklæder, lyseblaa Uldstrømper, Sko ^

_. og Gamascher. Del es Vaaben var Pistoler og en lang Pallask. De _
havde som Regel en Klædeskappe over venstre Skulder, medens _
dten højre Arm var fri. Reglmentets Heste var alle smukke, sorte

(f`>*`4
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Hingste, men ikke særlig store. Fodfolkene var Grenaderer i
hvide Uniformer og bevæbnet med Musket og Sabel<<33).

Til en Begyndelse varBefolkningen bangefor defremmede,
men Frygten forsvandt snart. De betalte, hvad de fik, og Var
som Begel godmodige.1saer~var de glade ved Børn. Men det kneb
med at tilfredsstille dem med Maden. Navnlig kunde de ikke^

ffordlage Øllebrød, som den Gang varen meget almindelig

»Jernstøbergaalden<< paa Grenaa To1v(1927),__ som laa, hV01 11u°>>G1enaahus<< ligger.
Den ejedes og beboedes under Krigen 1807-14 af Generalmajor v TeLleqvist, der

- var Øverstkommanderende i Jylland. Å >- f'

. f 'Morgensplse Men Spaniolerne der var vant til et mildere Klima,
I' taalte ikke ret godt det mere barske Vejrllg her, og der- var

megen Sygdom mellem dem. Spamolerne førte Brugen af Gigarer
og Cigaretter med sig til. Danmark. Tldllgere havde man her i
Landet kun brugt Pibe. Samtidig med de spanske Tropper var

`der her i Grenaa indkvarteret en Afdeling jydske Infaníerlster
og Dragoner. '

J;a endog den øverstbefalende over hele Jylland, General-1,
r'1,1111jor' Carl v Telleqvisí, boede her og ejede en Bække Aar selv
en Grund paa Torvet, det senere Jernstøberi, hvor nu »Grenaa- ^

f"`h1'_1s« ligger. Der var i Byen flere Depoter og et Milltaersygehus
._ med >>Krankenvvärtere<< o. s v. »Aftenstjernen« som tilhørte

Købmand Hans Broge, der selv havde sin Ejendom og Bolig
fskraas over for, val under hele Krigen »rekvireret til Kongens

I 'Tjeneste«. Og ligesom Generalen selv, saaledes købte eller lejede
~ >_mange af de højere Offieerer Gaarde i Grenaa og blev boende

I

her under hele-1 VKngen: Jd, fle1`e af dem endda. mange Aar` der-.
i »efter.Hvad der isaertalte. til, v'ar-Wde-SOO; Mand, som hørte til '
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V Kanonbaa'dsflo-ífllen, der havdef Station Ved Grenaa HaVn. Taet

Ved Stranden Var opført et Par Skanser med Kanoner. En Best '
af et af disse »Baiteriem findes endnu inde bag Ejendommene
Strandgade Nr. 18--20. Der byggedes Ved Havnen en Kaserne til
Bolig for en Del af Flotillens Mandskab Den overdroges efter
VKrigens Slutning til Toldvaesenet og er, saa Vidt det er muligt
i at skønne. den smukke, gamle Toldbygning Nord ;for Vejen.

Den tidligere ToldbodlvedGrenaa'Havn. Den Var sikkert bygget som Kase1ne '
under Englænderkrigen. Den nævnes Ved Brandtaksationen i 1814 som »nyopført

og e1 nu overladt til Toldvæsenet<<. . ,

Premierløjtnant Falsen I'havde Ledelsen af Sømagten; Og i
under hans Anførelse forefaldt der i Kattegat ikke langt fra
Kysten Traefninger med engelske'Skibe. Det Var 'ogsaa f “a Grenaa
~Strand og Bugten Nord derfor,V at det meget omtalte

VLandgangsforsøg fandt Sted. Englænderne havde indtaget Øen.
imod Anholt Det Var en stor Ulempe for Danskerne,V

_. fordi Fjenden derfra skadede Landets Mel-
lemrigshandel. Kong Frederik VI sendte derfor i Februar 1811 en
egenhaendig Skrivelse til GeneralTelleqvist. I den stod, at han ende-
lig maatte sørge for at tilbageerobre Ø.en 26. Marts om AftenenV
afseJlede under Major Melsteds Ledelse en Robaadsflotille
paa 27 smaa Fartøjer til Anholt. Overrumplingsforsøget mislyk-
kedes imidlertid ganske. Mange af Soldaterne faldt, og Resten-
maatte atter i Baadene skyndsomt trække sig tilbage..Anholt
forblev _underResten af Krigen i' Englændernes Besiddelse.

. > Længe før Angrebet paa Anholt havde Spaniolerne forladt
1 Grenaa. Da detrygtedes, at Spanien havde gjort Opsfand imod
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Napoleon, begyndte de Spanske Soldater, som laa i Danmark,
; at traekke mod Syd. Begge de to nævnte Begimenter Zamora og

El Rey forlod Djursland for over Hamburg at rejse til deres

Styrker tIl Kystforsvaret
ved Havnen.
f > Efter Krigens Slutnmg holdtes 28 Jan. 1814 en »FredsfeSt«, og
i Slutningen af 1814 fandt der i Baadhussalen en større Højtide-

i
l

i1
ll

1
il

1

f Y _ 1

Mindesmærket paa Anholt for de ved Angrebet 1 Marts 1811 faldne Danskere.l
' Afsløret August 1905. (Efter: H. Hjort: Englænderne paa Anholt) V

lighed Sted »til Bedste for de 1 Krigen qvæstede og de faldnes Efter- t
`ladte<<. Den varede flere Dage. Der fremsagdes Prolog, holdtes
Taler, opførtes smaa Skuespil af lokale Kræfter og fremstilledes
Tableau er med Hentydninger til Krigen, til de faldne og til

* Freden64).

f) sTATsBANKERoTTENI 1813
0G I PENGEKBISEN

Ved Krigens “Slutning var Landet ien sørgelig Forfatning.
Tabet-_ af Flaaden og af 'Norge havde saaret Folkets Følelserog
kuet dets VMod.*I Landets indre Forhold saa det ogsaa trist ud.
Handelen var tillntetgjort Landejendommens Værdi var dalet,
og ikke blot Statens FinanseI, men Nationalvelstanden 1 det hele
var ødelagt ved Krigen og den grænseløse Forvirring i Penge-
væsenet. . .- ' I - ~
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Statsgælden havde ved Aarhundredets Begyndelse Været 29
'Mill. Rdl. Courant. Under Krigen Voksede den til ca. 100 Mill.

' _Rdl. Og det Værste va1, at da man hverken kunde gribe til nye
Laan eller paalægge det forarmede Folk nye Skatter, maatte
Regeringen ty til den fortvivlede UdveJ' at udstede Seddelpenge 7

_ i det uendelige. Det er et Krigsfænomen som Vi ogsaa i Vore
Dage har oplevet. Det mest haandgribelige Eksempel er Forhol- '
det i Vort Naboland mod Syd efter sidste Krigs Afslutning 1 1918. '

_ At det kunde ske i Danmark under Krigen 1807--111,Va11
fordi Seddelbanlfen var kongelig og kun stod den enevældige,
'Regering til Ansvar for sin Styrelse. Alt som Tiden gik, over-_

' svømmedes Kongeriget af en umaadelig Masse Sedle1, hvis Værdi
' stadig sank, da der ikke Var Udsigt til deres Indløsning. I1812
_ var Værdien sunket til 1/12. De sørgelige Følger deraf var, at

_ Staten maatte erklære sig fallit Ved Statsbankerotten 5.Jamla11«
11813, Pap1rpengene blev nedsat til 1/6 af deres oprindelige Værdi, '
og de11 bleV grundlagt en Rigsbank. Regeringen havde 1ndset at'

`>J der maatte være et fast Fond i Bankens Kælder for at give'
Publlkum _Tlllld t11 at Sedlerne virkelig kunde Indfrles Man '-

1' skaffede dette til Veje ved en ny Skat, den saakaldte »Bank-Å>
Ihæftelse<< Denne bestod af 6 0/0 af al fast EJendoms Vældl 1 hele" '
Landet og havde Forret for al anden Gæld paa BJendommen -

l -Ejerne maatte svare 61/2 0/o aarlig Rente af denne Bankhæftelse i
for saa V1dt de ikke foletrak at udbetale hele Bankhæftelsen _
'stlaks med rede Penge. De gamle Pengesedler indløstes, saale-

_ des at der for hver 6 Rdl. Sedler Courant blev givet 1 ny Rigs-
-bankdaler I samme Forhold blev al Privatgæld samtidig ned-
skrevet, for saa vidt den var stiftet efter 11. Sept. 1807. Det skete ._

I. dog efter en faldende Skala, som tog Hensyn til de synkende
Kurser und-er hvilke Gælden Var stiftet. Al Gæld ældre end 11.
Sept. 1807 omregnedes til fuld Værdi. .

Men man forsømte at give Banken en selvstændig Bestyrelse, _
uafhængig af Staten, saaledes at Rege1ingen endnu kunde falde

._ _ for Fristelsen til at forgribe sig paa Bankens Fond, naar den _ '
_ manglede Penge i Statskassen. Dette blev faktisk Tilfældet i°_ 1"

Krigsaaret 1813, da Regeringen blev tvunget til at kaste 15 Mill.
Rdl som skulde have været Reserve, ud paa Markedet. For-

' 1. holdene var nu saa fortvivlede, at Finansminister Schim-
` I mellmann, der selv havde sin store Del af Ansvaret for Ulyk-

- ken, i sin Haabløshed udbrød: »Der maa skaffes hurtig Hjælp, 'i
Lyset brænder i begge Ender<<. Samme Aar fik han sin Afsked.

VMen i den følgende Tid sank Rigsbanksedlerne stadig i Værdi,
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saa at de i 1814 kun var 1/25 Væ1d af deres Paalydende de
gamle Kurantsedler, altsaa endnu 6 Gange mind1e eller 1/150'

1 - Hvis ikke Freden Var kommet, vilde en ny Statsbankerot med
_sto1e1Nedskrivninger have været uundgaaeliglNu bediedes Til- _
standen efte1haanden men helt sikredes Pengevæsenets Tilstand ,_

" ~-"'fdog først Ved en ny Ændring af Banken64b) 'i

H Nationalbanken 4t/6 1818 skete den afgørende Forandring, at
' _ 1 ' den hidtil >>konge11ge<< Bank omdannedes til __

' _ privat under det nye Navn >>Nationalbanken<<, og dens Bestyrele.
blev ganske uafhængig af Regeringen. Trods de mange Byl der `

" som hvilede paa _,den' naaede den dog saa vidt, at dens Sedler
i 1835 stod i pali, og 10. Aar senere saa den sig i Stand til at '
indløse dem i Sølv, naar det forlangtes Statsgælden steg i en .' I

_ Bække af Aar, efter at Regeringen havde mistet den Støtte, som
` Banken havde Væiet for den, og det var følst fra 1835, da Gæl-_
den havde naaet en Højde af 130 Mill. Bdl., at den igen be- __ `

. gyndte at synke. _ __
1 Under de daarlige Tider Var det fø1 st og fremmest det stø1re"-V
Landbrug, det gik ud over. Bønderne var vant til ringe Kaar
og forstod bedre at sætte Tæring efter Næring, derfor slap de
gennemgaaende naadigere gennem Krisen. Men den nye Proprie~

-tærstand, dei bestod af Folk fra Byerne, som havde tjent sigI
'store Formuer i den gunstige Handelspellode og havde købtÅ
fGaarde for deres opspaiede Penge, blev ramt meget haardt. é

VMange Landmænd gik fia deres Gaalde, og Statskassen maatte '
oveltage en Mængde Godser for Skatterestancer skønt den gjordel
alt for at hjælpe. ' _

Endnu haardele end Landbruget blev Bybefolkningen ramt. _
v' Handelshusene ruineles i Mængde, og Hovedstaden, der endnu

ikke Var kommet over det Stød, som Bombardementet i 1807 . f
forvoldte, mistede sin Hovedlndflvdelse ovei Provinsen Dens
Havn stod tom, Pakhusene var ledige, og den blomstrende
Transithan'del, som Krigen havdeskabt, imens vi endnu fl- før e

'1807 _Val neutrale, gik tabt, da vi selv kom ind i Krigen, og
vendte aldrig mere tilbage »Men da Provinskøbstæderne kom__ _
fri af Københavns Overvælde, kom de i Stedet undel de ham-

"bulgske Storkøbmænd, hvis >>Proben1eutere<< oveisvømmede '
Landet. Det var umuligt for en stø1re Købmand i Jylland at'
d1ive Forretning, hvis han ikkehavde Krediti Hamburg Fra 1'
Vest kom en Strøm af engelske Industrivarer og umuliggjorde
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1 Ved deles Billighed al hjemlig Fabrikation. Følgen blev Stilstand
_ _ 1 i Land og i By«.65)

Det er ikke let at folestille sig den daglige Nød og Kummer
i næsten alle Hjem, som ligger gemt bag disse tøl re Tal og al- '
mindelige Gplysninger. Men del gemtes i en Menneskealder

derefter i mange Familier mørke Minder om den Armod, hvori
de den Gang levede, den Bekymring for det daglige Brød, som
selv Børnene bleV indviet i. _

_ Især Var det strengt for alle fastlønnede Embedsmænd og .
alle Arbejdere, del maatte tage Papirspenge eftel deles Navne-> .
Vældi eller i hvert Fald eftel deres offioielle Kulser som fuld '_ -

_ Betaling af de offentlige Kassel, medens de selv maatte købe
alt efter de Virkellge Priser. Naar man gav 500 Bdl for et Par

i Støvler og 30 Bdl. for et Pund Kaffe, saa strakte selv en Aars-_ _ I "
f løn paa 2000 Bdl. ikke ret langt. Der val Tider af Aaret 1813,

da en Tønde Bug kostede mere end en Underoffioer fik i Løn .f
'for et helt Aar. fl- '

. Bønderne havde det 1 selve Krigsaarene bedre end Byboel ne _
fordi Priserne paa Kød og Korn Va1 saa svimlende høje Men

' faa Aal efter naaede Fattigdommen ogsaa ud blandt dem og
blev omkling 1819 saa g1ænseløs, at man kunde købe ell stor
Gaard med paahvilende Skatterestanoer for 5 Bdl. 06)

" Grenaa »under Krisen. Eftel dette almindelige Ovelbllk over _
I ' ' Perioden, hvis Udarbejdelse i Hoved;-

_ sagen el bygget paa trykte Værker,6') Vil vi se paa Krlgs- og
Krisetidens Vilkninger hel i Grenaa. De mest paalidelige Oplys-
ningel, man nu, saa lang Tid delefter, kan faa, findes i Skøde-
Og Panteplotokollerne Billedet, som de givel, tegnel sig ikke
slet saa sort sonl mange andre Stedel i Landet. Men det er
ganske tydeligt, at del er fle1e Konkursel og Udlægsforretninger, _`
fle1e Tvangsauktioner og Pantsættelsel end i normale Tldel _
Mange af de gamle Købmandsgaarde Var allerede inden 1807 af"
Kligen uvedkommende Aarsager solgt eller udlejet til Privatboligen
Undel Krigen blev de for en stor Del udlejet ellel solgt til nogle _' _

_ ' _ 'af de man-ge:indkvarterede Jh-øjere -militære Embedsmænd eller
direkte »rekvireret til Kongens _Tjeneste<_<, altsaa, simpelt hen,
overtaget eller »lejet« til militært Brug. - __

_ Ejendomspriseme Viser i Grenaa de samme Svingningel som `
' over det hele Land. Men ogsaa paa det Omlaade maa det siges,- ,
.,at Forholdene hel i Byen ikke Var næl saa folfærdende som`

paa mange andre Steder. Navnlig ikke som Ved Omegnens stole
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~_Herregaarde, hvoraf mange maatte sælges Ved Tvangsauktion,
dels fei almindelig Geeld dels fer resterende kgl. skaller. De]

mest nærliggende Eksempler herpaa er Katholm og Benzon.
_.Som Eksempel paa Ejendomsprisernes SVingning anfØrer jeg en
af de endnu eksisterende Gaarde neml1g '

»AftenstJernen<<, lLillegade Nr. 9 I 1797 solgtes den Ved
Dødsboauktlon efter Købmand Søren Maus Enke. Den Var brande

_ A'»Afteilstjer_n»en'«I, Lillegade Nr; 39" genopført vefter Brandenl1751..
Her Var 11nder Englænderkrigen 1807-14 Hovedkvarter for de indkvarterede ._ .

' Styrker.
1

"assureret for 2260 Bdl., Vurderet til Værdi i Handel og Vandel
1000 Bdl., men solgtes Ved Dødsboauktionen for kun 750 Bdl. I
1810 solgtes den for 2000 Bdl. Man mærker, at EJendomsprlserne

'allerede er noget stigende og Pengenes Købeevne synkende. 20/3
18141 den allerVærste-Krisetid solgtes den for 30.0001-Bd1. Dansk`
K u ra ni (emskrevel til 5.000 Rdl. > Navne Værdi) lil en af Krise-

tidens Spekulal1ter_Købm_and Niels Kiersg'aard. Han udbee
'talte et lil-le Afdrag paa Købesummen. men fik'ikkeëSkøde pâ'al
Gaarden, kun Købekontrakt. Jo længere der gik, desto Vanske-
ligere bleV det for ham at skaffe Købesummen til VeJe Han
hae mange andre Forretninger løbende. Omsider i 1818 ind-
gik han paa et >>Forlig<< med Sælgerne Der staar deri bl. a.
»_._. . Da detformedelst -Pengenes Forbedring og 'Prisernesderaf _
fulgte betydelige "Nedsættelse paa faste Ejendomme fra min,
Niels Kiersgaards. Side er umuligt at 'opfylde de' Forpligtelser,
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jeg Ved bemeldte min Købekontrakt har paadraget mig, saa
indvilger jeg i, at Hr. Kammerraad Lanng som Sælger af den-
omhandlede Gaard hvis 'Værdi _V efter den Stand, som den i
Øjeblikket er i, og med Hensyn til Rigsbanksedleznes tiltagende
Forbedz 11191 kan anslaas højere end t1l 2000 Bdl. NaVne Vaerdi
__ igen modtager samme Gaard imod at renoncere paa Opfyl-r
delsen af de ForbligItelser og Praestationer, som jeg i naevnte
Kontrakt har bundet mig til. . . . .«62)

Vi er altsaa her naaet tilI det Tidspunkt, da Pengenes Vaerdi ~
'e1' stigende og de til K11gspr1ser købte Ejendommes Vaerdi er
staerkt faldende. Ved naeste Salg af Aftenstjernen, som fandt Sted

_ i 1827, solgtes den efter 2 forgæves Auktioner Ved den tredje for
I 500 Bdl Sedler. Køberen Var H. L Beininghaus, en

Lubekkerkøbmand der for sine under Krigen tjente Penge havde I §
købt Katholm men maattet gaa derfra og stille Gaarden til '

~ rKred1torernes D1spos1t10n ;_ Jeg anfører et andet Eksempel.
Gaarden Nr 13 paa Storegade (1111 S H. Bage1) solgtes

I Ved Dødsboauktlonen 23/1 1811 til L1eutnant Adjudant a1`f_fogens_
Langhoff for Kbesum 1082 Bdl. 22/11' 1813 solgte Langhofiííden
til en anden af de heri Grenaa stationerede høje1e M111taer--l
personer, Provlantforvalter Ved Grenaa Bobaadsflotllle Ca1l
IGotfred Bayer for 40. 000 Rdl. Dansk Ku1 ant omskreVetI ` _
wtil 66662/3 Bdl NaVne Vaerdi. Ogsaa her maa Handelen gaa til- ` I

, bage, Ved at BaVer 2/7 1814 betaler et Vist Beløb til Langhoff og I
derved løses fra sine Forpligtelser. Samme Efteraar solgtes Gaar-
den igen. Denne Gang til Købmand Jens Kiersgaard i Aar-hus,

_ Broder til den tidligere naevnte Niels Kiersgaard og ligesom denne , .
en af Krigstidens Spekulanter. Købesummen er nu 3750 Bdl.

' ' Navne Værdi. Endeligsolgtesdenfig/g 1817111611 SOlidlokalK-øb- >
mand Niels Arentzen. Dens Taksationsvaerdi er da 1240 Bdl. S. V.

Som det gik med Ejendommenes Priser saaledes ogsaa med
Mazkjoldenes Agre paa Grenaa Mark, som før Krigen betaltes
med 10à 12 Bdl. pr. Skaeppe Land solgtes i Aarene Ved 1813

for 50 Bdl. pr. Skaeppe Land. Kornprisen steg det til mangedob-
belte og andre Varer i Forhold dertil. I 1815 leverede den før _ _

Vomtalte Købmand Nlels Kiersgaard 89 FaVne BøgekloV til et I
Firma i Aalborg til en Pris af 13 Bdl. 2 Mark N. V. pr.. FaVn.

_ Klaedefabrik Samme Niels Kiersgaard anlagde sammen med 1
og __VæVeri _ den konstituerede Byfoged, Herredsfuldmaegti.gJ

Harboe en »Væve- og Klædefabrique<< paa Øster;
;-gade »uden foI Grenaa østre Port<<, altsaa paa en Grund taet
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Øst fol 'nuværende Snedkelmester Bendixens FJendom Som 7. 7
Leder antoges en Klædefabrlqueum S ø r e 11 A n d e r s e n. En lille 77 i

7 Fabl 1ksbygn1ng opførtes, hvor der baade var en mindre Lejlighed _
I til Lederen og Soveplads til ArbeJderne Foretagendet blev en
__ Skuffelse som saa mange af Krigens Spekulatlonsforetagender
~=Fabrlkken maatte snart indstille Vlrksomheden Allerede ved _
_Brandtaksatlonen i 1817 staa1 der at »da Virksomheden ikke

` kunde bestaa, er Bygningen nu ganske nedbrudt og slettet af
. `Brandforslkrlngen<<

Herregaardene VSaa endelig et Par Ord 'om de to naevnte- -
77 - _ stole Heiregaarde Benzon og Katholm, som

begge endte med at blive overtaget af Staten for reste1ende
'Skatter Katholm solgtes af den sidste Rosenørn i 1802 til Jens

7' _ Jørgensen, mangeaarig Forpagter paa Rosenholm for 127.000 7
Bdl. I de vanskelige Tider, netop i selve det »forbandede Pengeaar:V

V1813<< solgte Jørgensen Godset til den førnævnte L1'1baekke1-
1 _ købmand Hel man Leopold Belnlghaus for 210.000 Bdl Sølv. 7 7

" Denne folmaaede ikke at klare Udg1fterne Ja, fik ikke engang
endeligt Skøde paa Gaarden. Ved Opbudsauktion i 1818 maatte

_ Jørgensen med stort Tab overtage det hele igen Skødet ud?
stedtes dog tiI hans Søn Niels Jørgensen oghans Svigersøn-.

. Jacob Berg Secher. De to nye Ejere, der 1 enhver Henseende *
VL_var dygtige og energiske Folk, foretog omfattende Forbedringer _

` af Driften; navnlig Mergling i stor Stil. Men deres Anstrengelser-
. for at holde ud i de forfærdehg vanskelige T1de1 med de syn- 7 '7 '

' _ kende Kornpriser mislykkedes. De maatte opgive Kampen, skønt
alle erkendte, at de havde gjort deres yderste. Ved Auktionen

l f _1 1323 blev den kg1.Kasse højstbydende med 32.000 Kdl. V
Sølv. Samme Aar kom Staten paa samme Maade i Besiddelse
af Seheel (Benzon), Skaervad, Skærsø, og lidt senere Mejlgaard
Ø1baekgaard, Løvenholm, Stenalt og Kalø

7 For Benzons Vedkommende val Forholdet lidt anderledes>
end ved Katholm. Den sidste Ejer Grev Jørgen Sehe,el der
tillige var Ejer af Gl. Estrup og flere andre store Godser, var _
en yderst slet Økonom og havde ingen Modstandskraft over for-
den haarde Tid, som brød ind over Landet. Ved kgl. Bevilling

' -7 af 26/4 1812 udstedtes Proelama i »Os elskelige Kammelherle
Jørgen, Greves Seheels Bo<<68a). I sin Pengenød lod Grev Seheel i
1814 holde Auktion over det kostbare Indbo og senele, i 1818

77 - over det særdeles værdifulde Bibliotek, der omfattede 11.600
. 7 Numre med Bøger og 1000 Numre med Manuskriptei Kobber-7
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stik, Atlas o. s. v. I 1823 kom den længe forudsete' Katastrofe. __
IStatskassen lod Grevskabet st111e til Auktion for Skatte-l

._ restaneer og overtog det selv. Af alle sine store Godser beholdt'
Jørgen Seheel kun Gl. Estrup tilbage69).

Makslmalprlser En Mængde af de Foranstaltnlnger som Be-
, Y geringen foretog under de fortvivlede For-.
hold i Tiden før og efter 1813 bringer baade 1ste og 2de11

._Ve1denskrigs Tilstande i levende Frind11ing.»De11nedsattes`
. Kommissioner, som skulde sørge for Forsyninger og forhindre

Prisopskruning. Statsindkøb af Var.,er deres Udlevering til ned-. .
Y sat Betaling og Maksimalpriser var de væsentligste Hjælpemidler.
I særlige Udsalg, som Myndighederne indrettede, kunde Smaa-'

. folk for en Pris, som laa under den almindelige Detailhandels,
købe Brød, Smør, Kød og Lys. Skønt det var lidet behageligt i
lange Tider og i al Slags Vejr at staa lRazkke foran Butikkerne,
klagedes der over, at ogsaa bemidlede drog Fordel deraf.

. Navnlig mod Bagere og Slagtere førtes der en forgæves Kamp<<69a) ' _
Grenaa Raadsíueproíokol for Aarene omkring 1813 giver et - '

_ levende Bevis paa Bigtigheden af ovenstaaende almindelige Be- _ -
skrivelse foi Landet som Helhed. I Følge Kancelfiskrivelse var

__ i_ lder nedsat en Komité, bestaaende af den konstituerede Byfoged
, Harboe og 4 af Byens gode Mænd: Apoteker Dahl, Købmand
_._Amdi Kr use, Bødker Johan Hansen og Skomager Jens _

lM øller. De skulde fastsætte Makslmalprlser paa de almindligste Y
_ Forbrugsvarer samt Arbejdslønnen Hver Maaned skulde de. af-uV ' 'i

_. Ö holde nyt Møde og paa Glundlag af Købmændenes Indberet-
Å___ningel undersøge, om der var nogen af Priserne, som burde

^ _ forandres. Hovedlisten, som affattedes 9. Maj 1813 omfatter ikke"
i __mindre end 150 Poster, som er ordnet alfabetisk. Jeg anfører

i, nogle ganske faa af dem.

- Prisliste for Grenaa 1 Tylt (12 Stk.)`Bræd- . , f ` -' - f
-. '9. Marts 1813 _ ' _. ' der (12 FodS). . . . ;_. 6 Bdl. Mark _. Sk. f

. - 1 Pund nmel _»» »“ 10 »
Pund Kaffe . . . . . . 1 _» 7 »; v I f' -Ö» '

Å». Sukker..«...^.1 )>. 1 »fi_ 871)) _11
`»' ÅKanel..2.'..»---.-. -'»f 1 Å=» Y- -»“

Skp..Ærter . . .". . ._ . . . .' 2,A 1)), ' V»_ ~ i »
Pot Fløde .` _. . . . . .. »L " ~_»`v 12 » _'
PundHonning få) [3V >>_`Ã` _)5 ..J

H
H

H
H

'H
_H

H__
_ "

_

' Hvedemel.. . . `. '. . . . » 1' _'»" ' 8 »Å `
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~ 113111111 Jem 111 Gj0111e ... . . .' ..... 11111. 1Ma1~k sk.

_ 1 VBlev Knappenaale ... . . .-.. . . _. . “)) 1 - )) _ )) _
' 1 Pund Lys ,. . . . . . . . . T _)) \_2 __)) 6 ))

|1 Pot MJød. ;»í 2 i » '1)
v21 Pot Mælk -» . » ` 3. 2 »
1_ -1 _' Pund Ost . . . . . . . . . i'. I 1)) )) 8 . ))`
Å___1185g (25 Ark) skrivepapir l8 -2 »_ 1) _
21 Pund Peber........f..... ~^)) 5)) ___))j~
._1,_P(_)t Bom... ._ . . ... . . . ._ . 1)) .2 >_Å))> "))
lund Saalelaedei` 1r ))Å 1_ ))'_ r))_

>~1 skp. 111115501g salt j _ ,»1; 5 -»_ 5 »` _
: ' 100 4 Tommers Søn1.. . Q... ...... ))f_33 3)) f " »f `

Å 1 Td. _Stenkul. . . _. . . . ..... ~. . »;5 ))` _ __ )) ~ " l))Ä_ 'i
;1 1'P1111d Smør` ...... . . . ... . .... . . '4 f'"))f .'1 få). 'i '145) .,

1 Tobak ........' ..... æ 31)), "14 `._>'>> 10 »V I
1. V )) hellandsk Tobak,....'...>...._._>..'.1. 1' >)) /W )) _ ' ))|` r

-1 Pot Øl ...... j. . . ..... ... . . . . .1 . ))y )) p 4 ))

FolarbeJdede Várer.
_" 1 ' ' _ Bagerefl

_ .1 Pund blødëBrød af Bugmel ,,,,, 7))- »_ 6
1 Skp. Bugmel (eller 50 Pund) at bage til Brød __))` i _')) , 61))

` S Rebslagere- __ - I' _§-_ __.
_1 Pund Reb ...... 1. . . . ... . ._ . ~ )) j 4 >)) f ' .))..

»_; 1 -__))_ SeJlgarn._... . . . . . . . .1. __.. ...' .' fl ))_" ; ))_ ";J))>. _'

T T _ '_ i Skomagere. _ _ _ _ _' _
1P.i11` Læderstøvler .. . ... . . . . 6 _. )) _ V 3 '3));' '_))f '_ ' _ '_

. __ 1 i )) ”Mandssko . .' . .- .-.f; . '.1 L . . . ."'. . . . `2 v`>))_;. ._ 3 )`)_« ` >> f .
_'1' `» ` TØflelf- . . .1 ...... . . ...' ~))" '-5- )) , ))- 1 ' _
1 ,)) r»Flueniymmelskm ... . . . . . .` . . .. 1 )) 7 ' f )) _ )) v'

S Do. 1 at fersaale . -3))r ` 5 _)) I ' ))
` ' ' 1 Smede _ . _~ _ _. _ .
`Bes1ag af2 Heste............_.`...........2- ))~ 4 )) I )-)
_1 Pund f01 arbeJdet Jern ......... ..4 )). V))' I > ' <))AA _
ArbeJde paa egen Kost pr.. Dág . _ `))_ 41)) »` ))'_`

_' ' ' . _' _ Skræddere.X _ ,
Å > iSyløn f01 1 HerrekJole .....“. . . 1.1.5... >I. . :_1 l)) . T 1 lv» I _ »1 "

do for 1 Trøje..;.....~.... ...... 1)) ~ 4 l)) __ I'))Ö_
do. før 1 Par Buxel `. '.f; . .> ._ . . V '))_ 44,_'~)) _ ))
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_ ' ` ' ` ' _ _ Slagtere.V _ _
1 Lispund Oksekød (16 Pund). . . . . . .- 1 Bdl. Mark I.: Sk.
'1 KalvefJerdmg ..... .. ......f. . . .1. . . I _>`> » >>"' "12. »

. Vævere. -` ' t _ '
1 Al. Hørgarnstøj at væve .....f..-.......... _ » 2 _» _, I >> i - 4'

>1_.»__HQ'H'laerI'ed V»@ »' ` » 8 »`>
_ 1_ »` Olmerdug » _ g. ...... ,. . . . . . . . . .` » 1 _» 8 »

_1 ~ ' ` « _ _' Daglejere. . I 1 _` _ _
> Dagløn med Kost pr. Dag..'.`... . l» _ _..» »8 “» '_

do. uden Kost .......... V»_ 2 `» m»-Ä__

Y Snedkere, Tømmermænd og Malermestre. _
Dagløn med Kost pr. Dag.. .-_. ..... . . 3/ » - 2 >`> ``»

do. uden KoSt .......... '...... I » ' 4 ` -» . »

. Til Oplysning tjener, at 1 Bdl. omregnet til Nutidsmønt
var 2 Kr. 1 Mark: 33 Øre og 1 Skill1ng:2 Øre. Men det

._ f Virkelige Begreb om Plisernes Højde faar man jo kun Ved at"
>7_'>sammen11gne dem med Arbejdslønnen 2 Mark paa egen KostI

I for Daglejele 4 Mark for faglærte Haandværkere Mestre saavel
i' som Svende. _ _ __

_ Men den Gang Var der ogsaa Opposltlon Og M1sf01-nøjelse.| I
, ._ _med mange Foranstaltnlnger Ved et af de maanedlige Møder ._

' oplæstes en Sklivelse, som var indgaaet fra Købmændene Ras-
1nus Bang og Rasmus Møller, tQ af Byens allerstørste og mest `
'ansete Folretnlngsfolk Komiteen fandt deles Indberetning »_fo1- ~
nærmende«, idet de Vilde paastaa, at Komitéen ikke var be- v' I

_ rettiget til at bestemme Udsalgsprlsen for andet end Levneds- "
' ' midler. Desuden klagede de over, at Komitéen Ikke helt havde I
_ fulgt deres Forslag til forrigelMaaneds Prisei Komlteen be- f _` >

sluttede derfor at 1ndst111e denne Sag til Amtets nærmere "
. _ Besolutlon69b)

GBENAAS FØRSTE VIRKELIGE
HAVN I 1812

Grenaa hal altid været en Søkøbstad og haft en Havn. Men 1 i _
denne Havn har Været af en ganske anden A1t end det, som v1 nu ` `

` y 101 staar derved. I Midten af Mlddelalderen har Havnen r1me11gV1s _. _
` ,1igget umlddelbart Syd for Byen ved Aaens Bred Tæt ved Told-w i
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boden Ved Østergade er der Ved Udgravnmger fundet Bester af
:__et gammelt BolVærk. Det samme gælder Ved Gravnlnger af'

- Kælder ude i »Venezuela«, Brdr. Schmidts Ejendomme Syd for ,
>Aaen. Beretningerne hos SaXe og Snorre om Søslagene i Djurs-
faaen i Aarene 1060 og 1165 peger i samme Re1ning.

_ _ Men efterhaanden er Vandstanden i Aaen blevet lavere og
' ç lavere, og i den ældste Tid, fla hvilken man har Virkelig Efter;

retning, d. V. s. Tiden omkring Aar 1600, laa Havnen ude i Aa-`V
' rmundingen og bestod af. et solidt Pæleværk langs begge Sider

Den første lille Havn fra 1812. Efter et Kort paa det kgl. Bibliotek

_ > af denne Her lagde Skibene tIl. Udenfor Var saa til Beskyttelse'>
; 'opført 2 Moler lige nd i Havet i Forlængelse at Aabre'dderne. I

i' De bestod af Egetlæspæleværk garderet med Stensætnlng ud
, imod Kattegat. Mange Gange blev disse Bolværker sønderslaaet ,' _

" af Havet og siden atteristandsat. Det skete de1s Ved Hjælp fra; _
Kongen, som Regel Ved Tilladelse til Opkrævning af Visse Afgifter, _ _
dels uden En Stormflod i DeoembeI-1'1744 sønderslog Havnenff
saa fuldstændlgt at den aldrig mere kom helt tIl Magt men`
Itvært imod stadig for-ringedes. Hen mod Aar 1800 Var den efter
samstemmende Beretninger saa elendig, at den knap var at regne _' '
for en Havn. Skibene indskrænkede sig til et Par ganske smaa

S' f Skuder, som kun med yderste Besvær kom ind i den næsten
helt tilsandede Havn.

_ I 1798 udarbejdedes af tllkaldte, kyndlge Folk fra Køben-:__
'hav-n en Plan med tilhørende Kalknlation over Bygning af enl
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`-'__"___7__7..:3V1rkehg Havn med tllhølende Dækmole som Forlængelse af _
:gff'f'Sydmolen Den kalkuleredes til 15 000 Bdl. Man ove1veJede _-

__ 7".f§j:_:1Sagen, og Tiden gik. Saa kom Napoleonskrigene og man fik
andet at tænke paa. _ ~ _

Først i Slutningen af Krlgen som for Glenaa havde blagt
en talrig Indkvartering, navnllg af Mandskab til Kystforsvaret.

77 Ved Grenaa Havn, blev den nye Havn fuldført Den afleveredes
71 1812 og var altsaa for første Gang en virkelig Havn der gik
711d 1 Havet med virkeligt Havnebassin og med en nordre og.
_en søndre Mole paa henholdsvis ca. 150 og 220 Meters Længde
Helaf var den sønd1e forlænget med en Dækmole 1mod N.-Ø.
til Beskyttelse mod Bølgerne og mod T1lsand1ng . ~ *

Stor- var Glæden ove1 denne Havn, men snart kom Sk'uff
felserne Molerne var alt fo12 koite og Havnen sandede til. 177

7 ` Molerne maatte fo1længes i 40erne. Lidt sene1e, da Havnen foi-
11den Handelshavn ogsaa var blevet en Fiskerlhavn dog 1 meget
beskeden Udstrækmng, lededes Aaen uden om Havnenf Derved
h1nd1edes dels Tilførelsen af Mudder, dels den stadige Strøm af.
f1`ersk Vand, som dræbte Fiskene i Hyttefadene. Men Havnen
var og blev i Lilleputfoim'at, indtil endelig i 70erne d_en sto1e '
Udvidelse kom, der skaffede Byen et Haxneanlæg, som var til-

_ _strækkehgt det næste halve Aarh11nd1ede _ ' ' 7 ~ - ~7

GRENAA MARKJ'oR'DE'Rs7 '
UDSKIFTNING l 1834-7-05

Saa langt tilbage i Tlden som det er muligt at efte1forske,
har Grenaa By paa de 3 Sider haft >>Fcedrífí<<, dels bestaaende
af Enge, dels af uopdylkede, sand-_ og grnsholdige Jorder. Disse

7 Strækninger benyttedes som Fællesgræsmng Mod Vest og Syd-
vest laa det egentlige Fælleskær hen imod Enslev Bakker Det _

lbenyttedes mest til G1æsn1ng for Køer. Syd for Aaen laa for- 7
[skellige Enge. Blegdammen, Boholmen, Bisholmen, Tyreengen,

7 7 Baadmandsengen, som dels ejedes af Byen og udlejedes til fo1-
skellige Beboere, dels va1 henlagt til visse Embedsmænd som
en Del af deres Løn, og endelig delvis for ganske enkeltes Ved-

lkommende var i privat Eje. Disse Engstrækmnger benyttedes f
mest til Høbjergning Mod Øst laa ret sto1e, men temmelig
__nfrugtbare Stræknlnger Nord og Syd 7fo1 Stiandvejen hen som~ 7
Fællesgræsning for Faar, Svin og Gæs. De kaldtes Østerfælledel ne 7
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e111,1 (ne Sia-'0,1481 " fm11131111111111311111“nabenytfedes 1 gammel
Tid i Fællesskab med Bredstrnp Mænd Om disse Fælleder og = '

~ Kær Vil blive foltalt i en særlig Artikegl
Men Nord for Byen strakte Agerjorden sig. I Halds Bog .

»Randers Amts Beskrlvelse<< fra 1827 omtales Grenaa Bys Ager-`
' jorder som »muldrige, formodentlig af samme Aarsag, som er

fælles for alle Købstadjordel, nemlig den stælke Gjødskning<<.
Det anføres tillige, hvad ogsaa de lokale Betsprotokoller bærer
Tusinder af Vidnesbyrd om, at denne 4Agerjord, som (altsaa dels
'tilhørte Byens private Borgere, dels var benefiflceredeJorder;
50m tilhørte Byfogedembedet, Kordegnen, Kirken,-skolevæsenet,
Fattigvæsenet o. s. v. var. »afdeli i llange smalle-'Sirimler eller

7 Agre, somgiktværs igennem hele Ma11ken<<. Ordet »smalle« er
7 m Bredde ''at forstaa rent bogstaveligt som Strimlel paa 5

De blev drevet paa den Maade, at der i en 10--aarig Peliode
vskiftedes mellem Bug, Byg, Ærter og Vikker og Havre i 6 Aar, i
og at Marken derefter i 2 til 4 Aar laa brak eller, som skrevet

' _ staar, »i Hvile, for en Del besaaet med Kløver«. Forfatteren af _' -
Halds ovennævnte Skrift men1e1 ikke, »at denne Inddeling af
Byens bedste Mark har skadelige Følger, da Afstanden til de

I længst bortliggende Punkter ikke er ret stol, og da Markfreden i' I
tilvejebringes ved Vogtning. En Omdeling af Marken, saaledesV
at Lodderne erholdt en anden Figur, vilde derfor næppe gavne<<. 7°)

_ Heldigvis var det jo 1kke alle, som saa saadan derpaa. Ved
kgl. Resolution af. 27/7' 1833 bestemtes, at som Videreførelse af en

_-tidligere Forordning om Fællesskabets Ophævelse og Jord-ernes "
Udskiftning paa Landet skulde nu i Købstæderne først og frem-

__mest alle benefieerede Jorder udskiftes, men tillige skulde Ud-
_ skiftningen ske for saa mange af de øvrige Lodsejere, som selv

i maatte ønske en Udskiftning af deres Jorder.
Af de 167 Tdr. Land, som var i Byens Eje, hørte tilSogne- _

i, præstens Embede ca. 51 Tdr Land Agerjord, beliggende paa 61
_ forskellige Steder. Til Byfogedembedet 30 Tdr. Land paa 62 Steder.

T11 Kirken 45 Tdi1 Land paa 50 Steder, til Skolen 11 Tdr Land
'_ paa 14 Steder og til Fattigvæsenet 11 Tdr. Land, beliggende paaV _ i

' - 14 fo1ske111ge Steder. For de private Ejeres Vedkommende
gjorde sig et lignende Forhold gældende. Det skulde jo synes
at væie indlysende, at Driften af denne Mængde Smaastlimler
af Jold som va1ierede fra nogle faa Skp. Land og op til 1 Td.
Land, var meget upraktisk, og at en Udsklftnlng og Sammen-
lægning, hvorved hver fik een eller nogle faa samlede Lodder,
maatte være paakrævet og meget ønskelig. ~
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4 Der'tfdarbejdedes derfor af-Landinspektør -Friis et Kort over-

alle Købstadens Jorder, og en Amts Landvæsenskommission
fremkom med en Plan til foreløbig at udskifte de nævnte of-
fentlige »beneficerede« Jorder. En saadan Udskiftning kunde
selvfølgelig ikke finde Sted uden at berøre en Del andre Joider.
Derfor indsendte en Del Beboele en Skrivelse til Bentekammeret,
hvori de protesterede imod disse Planer. Men Bentekammeret
svarede tilbage at denne Udskiftning fandt Sted efter udtlykke-

Vlig Bestemmelse i Poro1dn1ngen og derfor ikke kunde frafaldes.
. Man henstlllede i den Anledning som det mest formaalstjenlige

for alle Parter, ogsaa de private Eje1e, at en samlet Delingsplan>
optoges til almindelig D1øftelse Denne Plan va1 udarbejdet saa-
ledes, at enhver Ejer, saa Vvidt muligt, fikden ham tilkommende
Jold udlagt i de samme Vange, hvor de fleste af hans smaa

_ »Meder« eller »Klepper«*) eller Agre var beliggende. Ligeledes
_ _ var der sørget for, at de udlagte Jorder saa vidt muligt, var af

' samme Godhed som de afgivne. Angaaende Størrelsen blev det
saaledes at den i nogen Grad lettede sig efter den udlagte JordsÅ
Kvalitet uden dog at afvige alt for meget fra den vlrkellge Stør- 5
relse, som Smaaparcellerne havde haft.

Der afholdtes derefter et Borgermøde paa Baadhuset; hvol 'g
hele Kortmaterialet fremlagdes, og hvor kyndige Mænd forklarede ~
hver enkelt hvor den ham tiltænkte Jord var beliggende. De . i i
allerfleste indsaa Fordelen ved Sammenlægningen og lod sig .

-snakke til Bette Nogle faa besværede sig meget over den dem
tiltænkte Jords Kvalitet eller Beliggenhed og vilde ikke indgaa
paa en mindelig Ordning.I` Til sidst var der kun `3 tilbage,`som
stadig følte sig forfordelt og ikke lvilde tage mod Fornuft. Det
var Købmand Arentzens Enke, Drejer Jørgensen og Smed

5' Kyhl. Her maatte saa Bentekammeret træde til og ved fornyet
Undersøgelse konstatele, at Klagen var ubegrundet, og at De-

j -lingsplanen som Helhed kunde approberes.
_ _ Som Følge af denne nye Inddeling foretoges de1 i Løbet af
'1835 en ny Hartko1nsberegn1ng for alle Byens Jorder, og frax

_ . dette Aar var altsaa den gamle, forældede Inddellng af Jordeine
' ferbi.

I' Medens saaledes Markjordernes nye Inddeling fandt Sted iI 1
I vAarhundredets første Tredjedel fandt de1 i sidste Tiedjedel af

Aarhundredet en Nyordning' Sted for Byens Vedkommende.
Mauikuleringen i 1873 De1 havde hid111 vaere1 Saaledes,

*) Ved Meder og Klepper forstod man Smaadele af en Ager, Smaastvkker
paa et Par Skp. Land. '

7* '
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Storegade N1. 4, 6 og 8 i 60e11.1e Bygningen til venstre tilhø1te P1ok11rato1 Lunøe '
" > _og laa, hvor nu Snedke1 Olsens Ejendom. Bygningen i Midten tilhørte Prokurator 'f

' `Ha11son, her ligger nu Sparekassen. Bindingsvæ1kbygningen til højle tilhørte-
> yKaretmag/er B. Nielsen. Her ligge1 nu Fiskehallen, Seebehnset 111. ym.

'fat alle Ejendomme i Byen i Betsprotokollel ne benævntes efter ~'
deres Brandforsikringsnumze. Disse Numre begyndte fra den-
ældste Tid Ved Sønderbro og fulgte derfra i Bækkefølge Gade-

4op og Gade/ned. Det havdeylden Ulempe, at Ved hver ny samlet
lfBrandtaksation medtoges de nyopførte Ejendomme, som laa paa"
'hidtil ubebyggede Pladser. Derved kom de efterfølgende Byg-
ninger til at rykke længere frem i Talrækken og fik nye Numre. '
Det er en Selvfølge, at denne Skifíen af Numre i Protokollerne
Var upiaktisk, idet en Bygning, der f Eks. hed B F. Nr. 125
Ved senere Taksation kunde komme til at hedde f. Eks B. -.F
Nr. 137.

Ved den Omtakse1~ing, som fandt Sted som Følge af Lov af
`, 11/2. 1863 om den kommunale Beskatning i Købstæderne ordnedes
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det saaledes, at Numrene, som Grundene fik, skulde være gæl-
dende en Gang for alle. Ved Udparcelleling skulde de enkelte

'f Parceller, som fremkom ved Delingen beholde dette fælles Tal,
men med et Vedhæftet Bogstav. Hvis f. Eks. Matr. Nr. 25 deltes
i 3 Parceller, fik Hovedparcellen1Matr. Nr. 25 a, næste Parcel
Matr Nr. 25b og 111edje Parcel \Iat11.N.r 251:. Paa den Maade
vilde det vedblivende være en let Sag at følge en Ejendom i

' fremad eller baglæns i Tiden. Ved samme Tid blev Skøde- og i
' Paníeprotokollerne omsklevne. Fremtidig førtes de nu efter Ma-
.fl'trikelsnumer og ikke efter Ejeiens Navn. Det var en ganske

betydelig Fordel, hvad Oversigt angaar. _
Men en saadan Nyopmaaling, Omregning og Omtegning af

Kortene tog selvfølgelig Tid Først i 1873 var Arbejdet fuldført.
Meget omsorgsfuldt gav Indenrlgsmlnlstenet Amterne Ordre til
at give Købstæderne Paalæg om at sørge for, at disse Matrikels-

"kort blev »omhyggeligen konserverede og navnlig opbevarede
paa et Sted, hvor de ikke udsattes foi1 Fugtighed eller anden`
Bedærvelse<<. 71)1Mat111kuleringen af Glenaa Købstad havde med- I
ført en Udgift af ialt 1105 Rdl. Del af betalte Staten i Henhold
til Loven Halvdelen, altsaa i ny Mønt 1105 K11.,og Grenaa re-
'funderede Resten. I _ f Y
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J N WINDINGS PEBIODE PENGEKBISEN M M

50erne er en Periode, som i adskillige Henseende betegner.
_ et Brud med Fortiden. Grundloven og dermed den frie

Forfatnlng var kommet Aaret før Overgangen dertil. Dermed Var
afgørende brudt med den landsfaderlige Enevælde, og de første
Spirer til Folkestyre Var kommet frem. __
r' Den 50aarige Periode indtil ea. 1850 havde i Grenaa vaeret;
præget af Byfoged Jacob Aagaard, der som ung Mand begyndte . i

, sin Virksomhed her i Aaret 180.2, og som afsluttede den i 1852 '
efter 50 Aa1s Vlrksomhed En højtagtet, høJtelsket og høtortJent f

`VMand i Grenaa Bys Historie slap dermed Boret. Ved Aagaards `
50 Aars EmbedsJubllæum i Marts 1852 fejrede Borgerskabet ham

f V,med et Fakkeltog og en festlig Sammenkomst med Taler og Sang.
Ved den Lejlighed blev afsunget et Hyldestdlgt af en lokal Poet,
Velment, men ikke særlig Velformet:

[som du leved lykkelig I
' Uden Bram og Salder,

I Halvtredslndstyve Aar
Er D11 Stadens Dommer.
Det er i din sølvgraa Vaar [I]
Borgerskabet kommer
:Sammen for at hilse dig
Og dig at lykønske.
Gid du leve lykkelig, '

'Dette er Vort Ønske.

Slægt opstod, og Slægt forgik,
Aagaard blev den samme

`VMilde Foged, og din Skik
I i _ Blev os til en Valle,

Som maaske Vi savne Vil,-
Naar Du ej erV mere.

' Gid det Varer længe til
_At du blandt os maa være [I]`

Bevistheden siger dig
_ ll din høje Alder:

7 Det jeg gjorde, gjorde jeg
'Til mine Borgres Bedste, -
Og jeg dømte rettelig _ .
Thi [I] den svage Næste. '

Saadan ;_so-1_n du er kun faae
I hele Danmarks Rige. ' _
_Vi'kunne ikke nævne To, .
HVorom man det kan sige:
Paa eet Sted, saa mange Aar
Som Du, har Været Dommer;
Og der Vil hengaaflere Aar
At Magen dertil-kommer. '1

_Hurr'a, gamle Aagaard da, _
Vifor dig indbringe: I _
Med et glad Falderalala,
Til din Lov Vi synge

1 V`Hil dig være, og igen ~
Hurra for dig svæve .

VGennem Luften: Vores Ven,
-» VJacobÅ Aagaard leve-l
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_ Den første 01ergangen til den nye VTid markeredes ved, at
lokale Avis. Grenaa netop i 1850 fik sin første lille, beskedne

lokale Avis. Dens Redaktør hed Magnus Hei-
mann. Avisen havde i sin første Skikkelse kun en ganske ko1t
Tilværelse, idet den efter kun 1/2 Aars Levetid maatte indgaa

V»af Mangel paa Deltagelse<< allerede 30/7 1850. 1
Den opstod dog atter i 1856, denne Gang -- trods n1ange

og sto1e Vanskeligheder -- med mere Levedygtighed. Det erV
betegnende for den nye Tid og for Folkets Deltagelse 1 Landets
Styrelse, at en lokal Avis dukkede op. Selvfølgelig havde en lille -
Del af Befolkningen ogsaa forinden den Tid laest Aviser, dels

~Københavnsblade, dels og navnlig »Aarhuus Stiftstidende<< eller
1~>>Randers 4vls<< Men det var kun en snæver K1eds. Nu blev

' det en noget større Flok som gennem den; lokale Avis blev i
Stand til at følge Begivenhede1 ne ude og hjemme. For den lokal-
historisk interesseiede er disse første Avisei nu bagefter en

i uvurderllg Kilde til Qplysning om, hvad der 1 hine Tider tildrog I
»sig i Byen og optog Beboeines Tankei ogLiv '

I erhvervsmæssig var 5Oer11e den store Biydnlngst1d hvoi/1 det
Henseende gammeldags Lavsvæsen sang paa sit sidste

` Vers. Med den Frihed, som va1 blex et
Folket til Del i politisk Henseende, fulgte ganske naturligt ogsaa
et Krav om erhvervsmæssig Frihed. Bigsdagen beskæftigede sig
allerede tørst i 50erne med de derhen hørende Uvervejelser.

_ Men Sagen var ikke let, fordi Interesserne va1 saa mod-
stridende.Haandvæ11kets og delvis ogsaa Handelens Mænd holdt_

- paa, at med Næringsfriheden vilde deres Eksistens være truet.
Der oprettedes derfor rundt i Landet Sammenslutningen til

° Værn om Standens Interesser.
Ggsaa her i Grenaa oprettedes 5/2 1854 en saadan Forening,V`

som iik Navnet »Grenaa Haandværkerforeningm Dens Hoved-
opgave var netop Varetagelse af Haandværkets Interesser Dens
ældste Protokol bærer tydeligt Vidnesbyrd om, at noget af det,
som man der i første Linie har tænkt paa, er »Næringsforhol-
'dene«. Paa mange Maadero"gjorde man sig de hæderligste Be- '
stræbelser for at dæmme op imod den forestaaende Reform af
Næringslovgivningen. Man gik sammen med and1e Byers For-
eninger om Protestskrivelsen, og man sendte Penge til Agitations-
fonden i København. Men det hjalp intet. Tiden var løbet fra
de gamle Handels- og Erhvervsforhold, og Loven om Nærings-
forhold udkom 29/12 1857. Denne Lov var en ganske logisk Følge
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og Opfyldelse af Junlgrundloven § 88, de1 bestemte at >11Allelv
'Indskrænkninger i den fli og lige Adgang til ErhverV, som ikke
er begrundede i det almene X,el skal l1æVes ved Lov«.

Uagtet denne Bet for en umiddelbar Betragtning skulde _
_ synes ganske natuihg og selvindlysende, Var det først nu, at

den anerkendtes og lovfæstedes. LaVsVæsenet havde 1 Aaihundre-Ä -
dei staaet som noget selvfølgeligt baade 1 Haandværk og Handel

I Det Val en Foranstaltning som lige saa Vel eksistelede for at
beskytte Prodllceníel ne 'som Forbl ugerne. De førstnævnte beskytte- _

1 des derved imod, at »Fuskere og Bønhaser<< ikke trængte sig .
, ind og aabnede illoyal Konkurrence med prisbilligt og daarligt _

1 Kram de sldste Ved at ØVrigheden 0V ervaagede, at Lavene ikke .
'_ mlsbrugte deies Næringsiettlgheder til at skabe kunstig Dylti,d

1 udnytte Foiblugeines Afhængighed af Lavenes Eneret o. s. V. 72) 1
At den saaledes indførte »fri Konkurlence<< saavel her som'

over den ganske Jord i det store og hele har Været til Gavn for '1
den økonomlske Udv1khng og for Ploduküonen som Helhed _ _

Ikan ikke bestrides. Begge Dele har taget et Opsving, sorn
hundrede Gange har oVerfløjet, hvad Næringsfi 1hedslovens Fædre1 '

i hae di ømt om, saaledes at paa næsten alle Forbrugsomraader. ,
'_ en fast Overflod har afløst tidligere Tiders Mangel- og Hungers-'

' fpenoder Xlen paa den anden Side e1 disse store Besultater"' Y
. købt paa lekostning af andie Værdier Det har bl. a. medført '
en Skæ1pelse af Klassemodsætnlngen mellem fattig og rig, be-fl _. _
siddende og ikke besiddende, saaledes at et af de store Samfunds: 1 "

f p1oblen1e1 nu ei en retfærdig Fordeling af Storproduktionensv
Overflødighed. 73) l 1

' Det Varede dog længe, inden der kom Bo over Forholdene,
. og1Modstanden Var forbi. l flere Aar Var \læ11ngsloven et hyp->
pigt tilbagevendende Emne i Haandværkerforeningens Forhand-

' linger. Bigsdagsvalget i 1861 bar ogsaa Præg deraf, idet Kredsens 'i
Folketmgsmand Lærer Kralberg, kasseledes bl. a; fordi han
paa Nærlngslovglvnlngens Omlaade havde Anskuelser som ikke
deltes af Grenaa Bys Borgerskab. '

' -
' Hvad Handelsliveí angaar kan nævnes, at i 50erne fremstod _'

hel i Grenaa to Købmænd, som hver paa sin Maade fik stor
', Betydning for Byens Udvikling og blev Forgrundsfigurer paa

Handelens Omraade: J N. Winding og C. J. Momme. Den'
' førstnævnte naaede i en kortvallg, 10--aalig Periode at sætte den

i “undlende By paa den anden Ende og endte med en dundrende _
Fallit.Mon1n1e arbejdede sig Ved megen t og Paapasselighed. '

~ l _ 111916 jævnt op og VedbleV ien Menneskealder at præge Byens .
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l_Handelsliv og Være dets fø1e11de Skikkelse. Om Winding vil
blive fortalt en Smule biografiske Oplysninger under »Ha11dels-.
i.krisen«.~Her skal meddeles nogle biografiske Oplysningei om `

Niels Chr. ~ Johansen Momme. Han var født l'2/6 1831 i en
Landsby i Naerheden af Randers. Forældrene sad i smaa Kaar.
Momme kom i Handelslaere hos Købmand Jacob Schou 1 Ban-V
ders hvor han blev som Svend i nogle Aar efte1 Laeretidens
Cphør.i I 1856 tog Momme Borger- '
skab Grenaa og lejede Detail-
1)u111;1;en i * Windings «- Gaard > hvor

I der allerede 1 en Aarraekke havde
vaeret drevet Kolonialhandel. Sene1e
flyttede Momme, idet han købte den
Købmandsgaard paa Søndergade,
som nu ejes af hans r.Dat_tersøn,
Købmand OttoSecher VHer oparbej-
ded'e-hani Løbet af 60erne en V'Virk-
somhed, som blev en af Jyllands
største. Ved Siden af Detailhandelen
drev Momme en meget. stor Handel
en gros, Han havde Pakhuse ved
Byen og ved Havnen og, som den'
TidsSSkik var, tillige Tømmerhandel. `

Allerede i (SO-erne Var han Byens I Konsul C. J. “Momme f. 1831, (1,1916.
største Forretningsdrivende og langt , . _. Ungdomsbíuede . `
den øverste paa Skattelisten I de
mange og store Foretagender, som sattesiGangi70erne, tog Momme
ikke aktiv Del. Han passede sin Bedrift og passede den godt.

'I-l _Modsaetning til mange af Datidens stole Navne 1 Byens Historie
holdt. Momme- sig uden for al kommunal'og politisk Virksom-

"'hed. Han fremtraadte aldrig paa Møder, tog heller ikke Del i _
offentlig Debat om hihvervssager eller Foreningsanhggender“
Imldlertld var Momme slet Ikke uden Samfundslnteresse Tvær

.....

sin Indtaegt til sociale og kommunale Formaal Først og frem-'Tillid
_ mest bør naevnes, at Momme ved mangeaarige store Pengeulskud _ .
var den vigtigste Faktor ved Grundlæggelsen og Videreførelse
af Grenaa Lystanlæg. Som et synligt Udtryk for hans Interesse
for at hjælpe gamle og nødhdende Mennesker paa en Tid, da
Samfundet kun gennem Fattigvaesenet tog sig af de sociale
Spørgsmaal, behøverkun at nævnes Arbejderhlemmeí af 189!! i
paa Østergade - - -
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V By1aadet udtalte ved Konsul Mommes 40 Aars Borge1Jub1-

-laeum i en smukt kaligraferet Lykønsknlngsskuvelse Byens op--
rigtigste Tak for alt, hvad han havde betydet for Grenaa.

Efter en 40-aarig Virksomhed her overdrog Momme i 1895
Forretningentil sinr Svigersøn og hidtidige KompagnonyKø'b-

,_ mand T11. Secher og levede som Bentier og; Privatmand en til- .
bagetrukken Tilværelse, indtil han døde 17/1 1916 i en Alden af

` næsten 85 Aar.

Finansforhold i ' 30/9 1856~oprette-`
' Grenaa i 50erne. > des Byens første

` ` og i lang Tid
reneste Pengeinstitut Det havde det
lange og besvaeilige Navn »Spare-,
-La'ane-" og Diskonto'inSt-ituttet _ for
Grenaa og O1neg11<< Hele Navnet
brugtes nu kun ved højtldellge Lej-

`#-llgheder Populælt hed Instituttet
vistnok allerede fia Begyndelsen

íI»Diskontoinstltuttem eller som det
siden 1921 officielt hedder:` »Spare- ._
kassen _.-for 'Grenaa i og 0meg-mc. _,Det ,. - -

stiftedes paa et Møde paa' Grenaa
I >Baad'hus, og dets ledende MaendV

110118111 .:L-Keek, I12.,..-1szod1881 f f var P1okurat01 L J. Lunøe, som
blev dets Bogholder, Kasserer og _' `

faktiske Leder i ca. 25 Aar, og Vicekonsul N. L. Kock, som
var dets administrerende Direktør omtrent lige saa laenge. Lunøe
var Byens ubestridte Førstemand i finansielle Spørgsmaal i en
lille Menneskealder og mangeaarigt virksomt Medlem af By-

. raadet. Konsul Kock varBorgerrepræsentationensFormand fra
1852 indtil Kemmdedleven af 26/.-~J 1888 forandrede Forholdet 111,
at Byfogeden blev Bvraadets Formand og som saadan kom til
øat bære Borgmesternavnet. Senere kom Købmand Brokmann
der var Meddirektør foi Spa1e1nst1tuttet ogsaa til at spille en
betydelig Bolle i dets Historie. I

Man gør sig nu til Dags, hvor al Pengeomsætnlno” foregaai-
'paa en saa let og bekvem Maade, intet Begreb om, hvor om- i
stændeligt og vanskeligt det var i gamle Dage, og hvilket »Savn, `

Å`der altsaa tilfredsstilledes<< ved Oprettelse af dette Byens første
Pengeinstitut. Jeg har ladet mig fortælte som fuldt paalideligt, ~
at en Købmand i Grenaa i Begyndelsen af 50erne maatte lade
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>sin Karl ride til Aarhus for at faa en større Pengeseddel jeg.VJ
tror det var en 50 Bigsdalerseddel vekslet. I

0g da Instituttet med det lange, besværlige Navn var kom-
met i Gang, var det en Institution, som dets Kunder, og da

j navnlig Laanerne, kun nærmede sig til med største Højtidelighed
og med Flygt og Bæven. Jeg har af en forlængst afdød, meget
lpaalidelig Mand, hørt, at naar man skulde have et Laan, var

Købmand,"Sparekassedirekfør _ I i (Prokurator J. `L.1_L11_1__1øe,`
J.H..Brokn1a1_111_,"f.1809,<d.1888. _ _ _ _. f. 1818, d. 1909.

i`_f'5-_'det ikke af Vejen at man forberedte Sagen ved et privat Besøg
1105 Købmand Brokmann i hans Butik. Brokmann var, som
naevnt, _Meddilektør.. Naar saa det højtidelige Øjeblik kom, da
man henvendte sig i'Spareinstituttet, kunde Brokmann, der var
indvandret Tysker, og havde lidt Dialekt godt komme hen og _
klappe vedkommende paa Skulderen og sige: »De er en braf
Mand, De er en braf Mand, De kan godt faa et Laan her«.

_' Til Oplysning om det kommunale Pengevæsens Poster og
__ Størrelse bringes he1 en Afskrift af

Grenaa Communal-Budget for 1859.
A. Udgifter vedrørønde Byvæsenet:

» 1. Administrationen og hvad dermed staar
i Forbindelse..........._.._.-..........._. 1051 Rdl.13Sk '

2. Indretninger, særlig vedrørende Rets-
pleje og Politi ....................- ..... 266 -' 77 -'

3. Jordemodervæsenet.. . 157 Rdl. 60 Sk.
Deraf betaler Landdi- _ ^ I
lstriktet ........... ' 78 - 78 - 78' - 78 -

` A1 overføre... 1396 1111172 sk.
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Dertil haves følgende Indtægter:
. Fattigskat paa Grundtaxten ifl. Resolu-V
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1 Overført. 1396v Rdl. 72 ' Sk;
4. Gader, TorVe og deslige offentlige Ind- _ f __

retninger .................. __604/ i- 04V -
' 5. Vejvæsenet ....... ...... ........ 517 '4 I90 -

6. Markvæsenet ....... ........ 150 `- 00 _
_' '7. Grundtaxtafgift til Fattigvæsenet..;... 22 - 51 -

; 2691 Rd1. 25 81..

a
tion af 22/4 1804.... . . ................ '22 Rdl. 5781;

b.-Broafgift [Ved Sønderbro]..- ..... _..... .. 242 `-. 00V -
' c. Afgift af Fiskeriet [i Aaen] ..... . . . .'. v30 - ` 00 -

d. Jordleje. ......... . .- ........ 550 - ` . 00 1-
e. Høsletten.......\.v ..... 450 -'00 -
f. Stadepenge [formentlig Ved Markeder ` ' ' `

; lo.s.v.].J;`,_.......;..~.4...... ......Q.'-~f95"-;00-I
g. Jagt,afgift,§..`..'._. . . ...... 45 - 100 -,..
h.vT'1nghusle]e_._-. ....... ..... I 40 - 00 -,

,. i. Grundafg1fter. ....... ' ........ `...... -61 - -00 _'-
Y k. Gebyr og Afgifter af Borgerskab B1 æn- ' `

i ~ devinshandel og andre tilfældige Ind- 1 _
tægter..._....._.........._ ............ ”1100. - 00 -

1.- Renterafsoo Rd1. i stats- .' _ ' ' 1 - ~' 1
' ^ obligationer ......... 32 Rdl. 00 Sk.

_ Renter af 3300 Rdl. af Y "
, andre Kornmunekassens

. Midler,I der er gjort_ ` ' . _
frugt'bri'ngende ..... ._ 132 -_ 00 -`

' '> 164 -00-

_ ' 1799 Rdl. 51 Sk. _ '~~ `
Defioit i forrige Aars Qverslag. . . . _. . . . 164 Rdl. 60 Sk. 1634 "Rdl 87 Sk.

Altsaa mangler . .'-. . . . .' . . . .. .......... _. ; . . . . . . 1056 Rdl. 34 Sk

. Brand- og Vægtervæsenet . . . . . . . . . '. . . .' 336 Rdl. 36 Sk
. Fattigvæsenet ....... _. . . . . . ."._........ I 600 - 00 -
._Skoleva_esenet 1279 - 75 -
.' Dellnqventomkostnlnger rn. m. . . . . ; . . .' 351 -- 49 '2

Snekastnlngsvæsenet (200 fRdl.) udføres '
ikke, da det for forrige Aar budgetterede
lignende Beløb haves i Behold ..... '..... 0 -` 0 -

. Land- og Ligningsskat efter Lov af 20/6 1850 351 .- 31v l
. Hesteudredningsvæsenet . ._ ..... .. . . . I' 1"'I. i- 12 -
.i Byens Plantage. . . . . .`..........i 21 . - ` `84 -

47 -H
HH

G1

. Choleralazarethet . . . ......i . .- ..... . 'i ' 52 -
4067 Rd1. 4181:.
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Ifølge foranstaaende bliver at ligne:
:1. Paa Gumd. 1 t 1 ` ' ' “ '

' af) Halvdelen af Byvæsenets
_ Udgifter, se Litra A.. .528 Rdl. 17 Sk.
h) 1/4 af Ligningsskatten 1

under Litra C ......... 'i 87 - 791/2 -
6116131611. '7911/2Sk _

1. Paa Bygningelnes Assurancesummer: ' I
Brand- og Vægtervæsenets Udgifter under _ _ _

_. LitraB. ..... ,...... 1........., ...... 336 - 36,_ -'
3. lPaa Næring. ' ' - 1 '

a) vHalvdelenafvæsenets A '
Udgifter under Litra A 528 Rdl. 17 Sk.

1 1/1 af Ligningsskatten
under Litra G .......... 87 791/2 -

` ' 616 Rdl. 1/2 Sk.
Paa Formue og VilkaarI4.1

Va) Fattigvæsenets Udgifter, . ' I
Litra C. . '. . . . ... 600 Rdl. 00 Sk.

b) Skolevæsenets Udgifter, _
LitIaD...'....-........1279 -- 75 -

e) DelinqventvæsenetsUd- _
gifter, Litra E . . . . . 351 - 49 '- -

d) 1/2 af Ligningsskatten, ` I . `
LitraG................ 175 - 64 -,

e) Hesteudredningsvæse- 1 i
net, Litra Hl.:-..., ..... V 17 1- 72 -

_ f) Byens Plantage, LitraI -21 _,- 84 - ..
_ g) CholeralazaretheLLitraK 52` -' 47 _-` ' ` ' `

' . , i I 2499 Bdl. 7 Sk. 74) -,
' ` 4067 Bdl. 44 Sk.

Pengekrisen i 1857.
Den ulykkelige Handelsklise i 1857 skyldtes fø1st og frem-

mest en Bække økonomiske Forhold i Amerika. Øverkapitali-
' ser1ng, Voksende Indvandring m. 111., som i August fremkaldte
. en Bække Klak I Løbet af denne og følgende Maaneder fore-

faldt i U. S. A. 5000 Fallitter med Passiver af over 300 Mill.
.> Dollals. Krisen smittede 1 Engíand, hvor der 1 Okt.-_-Novb1. lige-
ledes indtraf en overordentlig Mængde Fallitter. ja, hvor selv B a nk
of England led store Tab og D1skontoen sattes op til 10 pCt-

Fra England forplantede Krisen sig til Fastlandet, først og i
fremmest da til Hambulq og truede her det store danske Handels-
hus, Hendrik Pontoppidan. Dette Firma var Kommissionær
1101 en stor Del af den danske Kornhandel, og det vilde ramme
den danske Pengeverden haal dt, om det skulde styrte over Ende.
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lOgsaa i selve Danmark havdeT-åfi'fr henÖf-'paa I'jfter'aaretT1857>
under Indflydelse af den amerikanske Krise bredt sig en følelig
Pengeknaphed. _ -

' 5. December kom der Meddelelse til Nationalbanken fra
Pontoppidan om, at han ikke vilde kunne klare sine Forplig-
telser længere end et Par `Dage, hvis man ikke fia Danmarks
Side vilde støtte ham med et Laan paa 6 Mill.Rdl. Baade fia
Nationalbankens og Begeiingens Side var man klar over, at '

,Pontoppidans eventuelle Fallit vilde faa uoveiskuelige Følger
I for den danske Handelsstand. Man var derfor villig til at gøreT

' noget men nølede med at træde til Paa Initiativ af Folketings- .
T mand Alfred Hage og Grosserersocietetets Formand C. A.
Broberg formaaede man den unge Tietgen, Direktøren for.TT

. den nystiftede Privatbank til at rejse til Hambuig og paa Stedetv
forhandle med Pontoppidan. Ved Tietgens Mellemkomst og,
gennem telegrafiske Forhandlingei lykkedes det i Løbet af de
kritiske Dage fíra 7.-9. December at faa skaffet en Ordning,

í 'f saaledes at Nationalbanken og Staten stillede de nødvendige"
`lMillionei til Baadighed som Laan, hvorved i yderste Øjeblik

T Firmaet Pontoppidan reddedes fra Fallit, og en uoverskuelig
Ulykke for det danske Erhvervsliv hindredes. «

Hermed var meget naaet, -_-"`f1ífen 1ngenlunde alt I selve Dan-f _
j mark havde Krisen taget fat med stor Voldsomhed og December 'T
Termin truede med at bringe mange store Fallitter Paa Grossei er-

Åsoeietetets Foranledning vedtoges en Henvendelse direkte til
Kongen om Oprettelse af en Diskontokasse med Udlaansmidler
paa 8 Mill. til Imødegaaelse af Pengeknapheden Denne Diskonto-

_kasse kom i Stand, i Hovedsagen med Kapital udlaant af Øre->
- sundstoldens Fond. Ogsaa ved denne Ordning spillede Tietgen

. ' en afgøi ende Bolle. Kassen ydede i Løbet af de næste Maaneder
4Laan paa ca. 41/2 Mill. Kr. til Kommuner, Handlende, Land-
eJendomsbesiddere og Næringsdrivende, og virkede iøvrigt ved

` sin blotte Tilstedeværelse beroligende, saaledes, at den øJeblikke~ '
' lige Faie i nogen G1 ad var overstaaet. Men Krisens Virkningen f

paa Erhvervslivet varede endnu en ium Tid, og de egentlige
gode TAai for Danmarks Handel og Erhvervsliv var forbi med
den. Den eneste heldige Følge af Pengekiisen v,a1 at Danmark - T
efter den mere og mere viklede sig ud af den hamburgske

_ Kredit75). Faa Aar efter skulde Krigen i 1864 i yderligere Grad'
' bryde Afhængheden af Hamburg.

T Efter denne koite almindelige Oiientering, som bl. a. ei'
bygget paa Poul Engelstofts Fremstilling af den økonomiske

i
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Udvlkllng i »Det danske Folks Hlstorle<< Bd VII, Vil Vi Vende . I
tilbage til Forho'f"*ene i Grenaa

>>J. N. Windings Den Skikkelse, » som i aldeles overvejende
Periode<<> Glad prægede Forretningslivet og Tempoet

_ i Tiaaret 1851 til 1861 her i Byen Var Jo-
han Nicolai Winding. Det var Tilfældet i saa høj Grad, at . f
jeg har ment at turde kalde Halvtredserne for »J N. Windings
Periode<<. _

Han bragte efter en hidtil ukendt Maalestok LiV og Fart i
alle Forhold 1 Grenaa. Han købte, solgte, byggede og staltede
i et saadant Tempo, at Folk bogstavelig fra Dag til Dag i den 'J

VPeriode, hVol Winding stod paa sit Højdepunkt d. V s Tiden`V|
i før 1857, bestandig var optaget af at snakke om, hvad Winding °
nu Vilde overraske Byen med. Der er jo noget om, at af BØrnV
og fulde Folk skal man høre Sandheden Betegnende er_ derfor I
en F splsode som tildlog sig ved en Blspevlsltaís i Grenaa. Den

i berettes lidt fol skelllgt, men dens afgørende Punkt er en Kends-
gerning, som er bekræftet fra flere Siderz-Biskoppen spurgte
ved Visitatsen en Dreng, som tilfældigvis var Søn af en af Win-

_ dings Daglejerer »Sig mig min Dreng, hvem er almægt1g°7<< Og
_ Svaret kom straks fra Drengen: »Almægilg,_dei er Nicolai Win-

ding<< Der er ingen Tvivl om, at den umyndlge her ganske
ubevldst har udtrykt ByenslMening. .

Johan Nicolai Winding Var født 19/3 1815 Søn af Sogne-
præsten Ole Falk Winding i Tvede ved Banders. Død i Køben-

havn 29/5 1905. ;Han blev gift i Grenaa1846 med Datteren af
Skibskaptajn K. Knudsen om hvem man sagde, at han havde

`været Kaperkaptajn undel Englændel krigen og derved lagt Glun- _ l
'den til stole Formue.

_ Winding havde lært hos Handelshuset J. H. Agelup i I
Aarhus og havde derefter i næsten en halv Snes Aal Virket som
Handelsmedhjælper i samme Firma. '

Agerup stod paa den Tid i livlig Handelsforbindelse med
Grenaa og eJede flere Gaarde, Huse og Grunde her 1 Byen. Nogle

Vaf dem havde Firmaet maattet overtage for manglende Betaling.
`Det Var dog ikke Tilfældet med 2 Gaarde paa Torvet.. Dem
havde Firmaet købtaf den velstaaende Jødiske Købmand H.
Hartvigso'n, som 11844 forlod Glenaa Den' ene VGaard laa hvor

i'nu Hotel Dagmal ligger, den anden Gaard Var den smukke, gamle
Bindingsværksgaard, som nu tilhører Købmand Sk-QV Dertil
sendte Agerupf straks efter Købet sin betroede Medhjælper Win-
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ding. Hantog Borgerskab i GrenaaÅ 14/8 V'1844: og lvar..vistnoki
'Lejer af den ene af Gaardene, muligvis Kornopkøber for Agerup
I 1851 købte han selv begge Gaardene, og dermed begynder
>Windings egentlige Glansperiode. Han købte i 1849 »Jernstøber-
gaard<<, nuværende 11Grenaahus<<, (hvor hans yngre Broder O. P.
F Vding etableredes som Isenkræmmer) 11Gl. Gæstgivergaard<<,
nu Storegade 36, (købt 1852,- solgt 1854, atter købt 1858), hvor

Købmand Windings Gaard, Søndergade Nr. 1. VNu Købmand Skov..

fder var Gæstgiveri, somvar udlejet, og hvor `Winding Vbyggede
en stor Danse- og Festsal (nuværende Præstegaard), Købmand
lNørgaards Gaard, (nu. Lillegade Nr.. 47),_hvor enÅ anden Broder,
F. C. Winding drev Købmandshandel; V»11.161,11119'íoftezm', den-store
Grund paa næsten et Par Tdr. Land imellem Torvet og Markeds-V
gade, hvor nu A/S Fr. Thykier har Forretning og Tømmer
gaard, og hvor han opførte Pakhuset ud mod Markedsgade.
Foruden alt dette købte, solgte eller omdannede Winding en
Række mindre Ejendomme i Byen. _

>_ Windmg havde Pakhus ved Havnen og var virksom for
Oprettelse af en Dampskibsforbindelse med København. Der ind-

“tsattes et Dampskib 1>Banders<<, som skulde gaa i Ruten mellem
-København, Randers og Grenaa.

Formedelst en kedelig Episode allerede ved Skibets første
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Tur blev Windingimidlertid»fornærmet og opsagde-»Samarbejdet;
h. Maj 1858, Kl. 5 Morgen, skulde Skibet komme hertil for første
Gang, og mange Menneske1 havde forsamlet sig ved Havnen.
Men man ventede forgæves hele Dagen Det viste sig senere, at
Skibet paa Grund af haardt Vejr var blevet forsinket en Dag
`W sk1ev en Frklæring derom i »Grenaa Avis« og ytrede deri,
at det var hensynsløst, at Kaptajneniik e allerede ved Afgangen
fra Banders »p1. Estafette<< havde givet ham Meddelelse de1om,
saa man havde været sparet forat vente forgæves saa laenge.
lHan frasagde sig som Følge deraf Ekspedi-
tionen af nævnte Dampskib _ '

Pengekrise i 1857. Aviserne fla dette
og de følgende Aar i Forbindelse med
Betsprotokollerne vidner om Betalingsstands-
ninger og Fallitte1 i sørgelig Mængde. Den
ene trak den anden med. Andre, selv dyg-«-
tigt ledede og sunde Foretagender var i
den yderste Pengenød hvorpaa jeg har hørt v
fast utrolige Eksempler. ~

Saaledes skulde en af Byens senere
blomstrende Forretninger paa et øjeblikke- 1 .
ligt krltlsk Tidspunkt, hvor det gjaldt Knald ` Købmänglå 1:1 gåådlnå
eller Fald, være reddet ved et forholdsvis " ,
beskedent, kontant Laan af Gaardens Tjenestekarl. Det var en _
Tjeneste, som Chefen aldrig glemte ham

_ Winding har selvfølgelig ogsaa vaeret ramt af Krisen, men
red i første Omgang Stormen af. Han drev selv kun Handel

Pen gros. Den i Gaarden værende Butik var udlejet, først til
Købmand Emborg, senere til Køb-mand1Vlomjme Da s1dst-
nævnte' hen mod 1860> købte egen Købmandsgaard, syd.
ligere i Gaden, overtog Winding ogsaa selv Butiksforretningen,
hvorom han bragte Efterretning til Kunderne ved Avertissement
|i »Grenaa Avis«-. Det har selvfølgelig yderligere lagt Beslag paa
Windings Pengemidler og bragt ham i Vanskeligheder. Alligevel'
har jeg det Indtryk, at det kom som en Bombe for hele Byen,
da Avisen l. April 1861 bragte følgende Meddelelse: »Vor By-
har lidt et stort Tab, idet den største Handlende og Korneks-
portør, J.N.,Wi11ding, igaal har set sig nødsaget til at opgive
sit Bo. VDetteTab er saa meget smerteligere, ei alene for deni-
paagjældendes store Familie, men ogsaa for de mange af '

' Arbeidsklassen, der i hans Brød fortiene det daglige Udkomme,
og som nu pludselig ere blevne sat ud af al Virksomhed Endnu

Vs
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Isørgeligere Vllde det Være om denne Falllt skulde trække andre
'af Byens Handlende med s1g« f - -

_ En saadan Omtale er overhoVedet aldrig ofret nogen Falllt '
i de Tidel og Viser, hvilket oVelordentligt Indtryk, den gjorde _
paa den lille Bys forfærdede Beboele. Man frygtede ikke uden N `

8 Grund, at dette stole Handelsfirmas Fallit skulde dlageandreV
_med sig. Det gjorde det ogsaa. I første Bække da Broderen paa
Lillegade. Og den følgende Tid _afløste Auktioner i de to Fallit-
boer hinanden. Den tredje Blodel Var allerede føl den Tid af-
gaaet Døden. ' .

Flere Forhold har selvfølgelig vælet medvirkende til Win-
dings Krak. Foruden yderliggaaende Spekulationer har der selV~
følgelig Været store Tab paa Forretningsfolblndelsel Jeg kan'
som et enkeltEksempel nævne, at Ved en af den lange Bække __a1f

_ Auktioner fifWi-ndings Fallitbo, 'solgtes (25/8 1862) en Fordring
paa 10.087 y“Bdaa en enkelt Mand, en kendt Broprietær 1
Nølre Herred. Tilstedeværelse af en saadan Fordring paa en.
enkelt Privatmand aabnel jo forfærdende Pelspektivel. i '

Eftel Fallitten ernærede Winding s1g i nogle Aar nød-
_tørftigt af Vognmandsforretning og lidt Avlsbrug. Men hen 14

L`60e1ne overlaskede han han endnu en Gang Byen. Denne Gang
'i . Ved at opbygge og indrette et stolt og tidssvarende Hotel paa

Torvet. Efter paalidelig Tradition tog Winding selv over ti1
Christian IX og fik kgl. Tilladelse til at opkalde det efter P1111-
sesse Dagmar. Hotellet høstede megen Anerkendelse og acalp i

Vistnok et Savn. Men Pengenød meldte sig atter, saaledes, at
- ' Kreditfoleningen 1 1871 lod Gaarden stille til Auktion. Winding

Var dog Vært endnu et Par Aar og satte bla sin Efterfølgel,f
der Var ukendt med Hotelfaget,ind1 Vilksomheden. Først1
1873 Var det uigenkaldelig folbi, og Winding follod Byen Først

I = overtog han et Hotel, vistnok i Fredericia, senere levede han 1
w _ lang Tid i København. En af Ægteparlets Døtle Var gift med

den kendte Pastor Chr. Sørensen Ved Garnisons Kirke. Wlndlng
'i i døde i København kort efter at have fyldt slt 90' Aar.

I i Skolevæsenet Paa dette Omraade havde det allersldste Aar 1 i _
I i 50'erne P foregaaende Tiaar bragt nogen Forbedring. Ind-'

. _ til 1849 havde man kun haft den lille, lave .
i Skolebygning øverst paa Lillegade Nabo til Baadhuset Den

_ laa, hvor nu Ehrenreichs Køhmandsgaard ligger. Den var
Vfra Slutningen af det foregaaende Aarhundrede. Det fælles Skole-
væsen med Gl. Sogn var t)'op1_1ceve_í i 1816. Der Val dereftel i en
Menneskealder kun een Læl er som dog havde Pligt til at holde
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en 11Substitut<< som Hjælpelære1. Det var i 11de11 indbyrdes Un-
dervisnings 1 l̀d<< en tør, mekanisk og underlig død Periode- Da
Bloch døde i 1842 havde man Planer om en Forbedling af

i Skolevæsenet, men fattedes 1Midle1 til at gennemføre dem. Der
ansattes efter Befaling fra den enevældige Regering en Teolog 1
som Kateket. Han fik foruden Stillingen som Førstelærer enkelte
kirkelige Pligter. Der ansattes desuden e11 Andenlærer, som til-
lige blev Kordegn. Dette Embede havde hidtil sæl et knyttet til

` Førstelærerembedet. `
, Saa skete endelig i Krigsaarene den Forbedring, at der

byggedes en ny Skolebygning paa Vestergade, som toges i Brug
_1 1849. Den rykkedes bort fra Byens Centrum, ud i en Udkant,
hvor der var Plads nok. Det var et helt ubebygget Kvarter, og
Gaden var egentlig kun Fævejen ud til Byens Fælleskær, hvor
ca. 300 Køer daglig passerede frem og tilbage. Der ansattes en
Tredjelcerer og indrettedes en ny Klasse. V ' '

Østligst i den nye Bygning var der en 11Frislcole<< med gratis
rSkolegang for de fattige. l Midten laa en anden K1asse,11Borge11- . »
skolencn hvor del aarlig i Skolepenge betaltes et Par Rdl. Yderst
mod Vest laa det mindste Lokale, »Realskolenrg hvor Skole-
pengene var ca. 8 Bdl. om Aaret. I Borgerskolen og Friskolen
var der Halvdagsundervlsnmg, saaledes, at de ældre Elever gik V
om Formiddagen fra Kl. 8 til 11, de yngre Elever om Efter-_ -

'middagen fra Kl. 1 til 4.11Bealskolen« havde derimod Heldags-
undervisning, og Vet lille Antal Elever. De var i højst forskellig

f Alderstrin og maatte derfol undervises i flere Hold. 1
Privatskoler. Men allerede i gamle Blochs Tid, iden ind-

byrdes Undervisnings Dage, fandt mange af Byens Indbyggere, 1
navnlig af Embedsstanden, at Undervisningen lod meget tilbage
at ønske, ikke mindst paa Grund af de uhyre store Klasser.
En Del Familier sluttede sig da sammen og oprettede et »Drenge-
institui«, til hvis Lærer man fik en ung, tiltalende Student, I
cand. phil. Ludvig Hansen fra København. Skolen skulde nær-

i 1 mest være en Forberedelsesskole for Elever, som skulde op-
tages i Latinskoler. Desuden oprettedes et »Pigeínstiíum medi
Frk. Emilie Kyhl som Lærerinde. Begge disse Skoler havde
kun 10 á 15 Elever hver og gav, takket være de lave Elevtal
og de dygtige og >>moderne<< indstillede Lærerk11æfter,en god
Undervisning. Begge disse private Skoler fortsatte, efter at Kom-

Vmunen havde bygget den nye Skolebygning og omdannet sit
Skolevæsen. Saaledes var altsaa Byens Skoleforhold fra 1849
og en Snes Aar frem i Tiden.

81°
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_ Det selskabelige Foreningsliv '
1 udfoldede sig ret i 50erne. Det samlende Midtpunkt var »Gæst-

givergaarden<< paa Storegade, som ejedes og bestyredes af den
_joviale, men kloge og.dygtige.Madam- Petrine Bendixen.

l 1850_va11 der 'stiftet en .Musikíore_ning, hvis Leder var
den meget musikalske-Postfnldmægtig Chr. Bigum. Vinteren
igennem holdt den sine Møder og Koncerter paa Gæstgiver-

_gaarden. Til Koneerterne har
der aabenbart været stærk Til-
strømning, thi en lndsender kla-

._ ger i »Grenaa AVis<< (20/2 1850)
over at Lokalet er for lille og

_.spølger om man ikke kundew
fbevæge Madam Bendixen til at

f opføre fetvhensigtsmæssigt Lokale
" eller Tfaa; Raadlmissa1en-givet' for-
nøden Dybde Ved en Tilbygning
paa Piller, eller endelig faa Køb- `_

~ mand Winding til at give pas-
? sende Lokale 1 den Bygnmg, __
fhan agter at opføre. Hvilken Byg-
-Yning det er, der tænkes paa

~. med sidstnævnte Bemærknmg, er
_'C1111._Å Bigum__ i:hans:Ähiøje~Aldél`don1, Åda f_ det 'ikke let at Å afgøre' ` Men det
'han boede'lälelíagígiëâään __Som en af blev i hvert Fald Winding, som -.

_Tegningaf Aage Hoffrgeyen klarede Sagen ved faa Aar efter
_ Å Å at købe Gæstgivergaarden og

bygge en ny stor Sal, den nuværende Præstegaard.
_ _ Til VMusikforeningens Koncerter; havde kun __Medlemmerne

_ med FamilierAdgang. Medlem kunde man kun blive ved' Bal-
lotation. I den Anledning kom der atter i-Avisen et> Indlæg fra
»flere Borgere((, somvar forbitret over, »at i Mnsikforeningen'

Å dumpede 'alle Haandværkerne paa en enkelt nærved Ballota-
tionen«. Man paastod endog, at en af »Honoratiores(( havde ud-
talt sin Glæde over Udfaldet, fordi man derved »befriedes fra
Bips-Baps«. »Men((, siger Indsenderne, Å»ka1_1 han ikke taale os .Å
i Muslkforenmgen saa skal Vi saamænd heller ikke genere hamV

Vi hans Butik((. -- Enten er Sagen her stillet paa Spidsen, eller
er der senere kommet en mere borgerlig Opfattelse i Højsædet.
Faktisk Var der i Muslkforeningen adskillige af Byens Haand- ,
Værkere baade som aktive og som passivelMedlemmer.

Om Sommeren mnsieerede Forenlnden i fri Luft, dels i
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Medlemmernes Haver, dels ved Feste1 og Sammenkomster i
Byens lille Lystanlæg. Det Vil sige den ældste Del af det gamlel
Anlæg ved Vesterport." __

I November 1856 stiftedes en Sangiorening med 40 Med.-
lemmer Dens Bestyrelse blev Kordegn Johannsen, der var
Formand, desuden Læge Biehter, Sadelmager Henriksen, Apote-..

En endnu bevaret Sidefløj i >>Gæstgivergaarde11<<, Sto1 egade N1. 36. Midtpunktet

Å for 50ernes Fo1e11ingsliv og Folnøjelser.

ker Dahl og Købmand Starck. Den lededes først af en Synge-
lærer Jean Berg fra København, som i Grenaa Avis tilbød Sang-
undervisning, og som desuden gav sig af med Portrætmaleri.
Senere blev den før nævnte Postassistent Bigum ogsaa Leder
af Sangforeningen. HVerVet Var vistnok ulønnet, og Stillingen
som privat ansat Fuldmægtig hos Postmesteren var ikke meget
indbringende. Det ses da ogsaa i Avisen, at Musikforeningen af _~
og til gav en Aftenunderholdning »til lndtægt for Musikkens
Dirigent, Hr. Bigum<<.75a)

I adskillige Tilfælde optraadte begge de to Foleninger i
Fællesskab Ved Selskabeligheder eller Fester. De foretog ogsaa
Somme1-Udflugter. Flere Gange til Ebeltoft, en Gang endogsaa
tilV Anholt.. Musikforeningens Medlemmer bar. grønne Huer,
Sangforeningens hvide. I ` '

V Det Var ikke blot Musiklivet, som blomstrede. Ogsaa Dileb
tantkomedien Var stærkt paa Mode. Fn af de virksomste og
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I inest inter1esse1ede paa det Omraade Var i 50e1111e Købmand L

N. Balle, Indehaver af Købmandsgaarden paa Hjørnet af Øster-
gade og Nørregade. Det Var Erik Bøghs, Heibergs og Fru Hei-
bergs VaudeVillei man opførte De _fleste af de optiædende Var
gode Sangere, derfor foretrak man Syngestykkel ne. Læge Richter, _
den unge Redaktør af Byens Avis, C Lemmich, GæstgiVer Glee- _
rup, som Val den nye Vært i Gæstgivergaarden, Var foruden
Købmand Balle de mest kendte af Dilettanterne. ArrestforVarer
SVendsens smukke Datter Amalie Var en af de kV1ndelige Ak-

1 tricer. Og som Ved saa mange Dilettant-
komedier gik det ogsaa her: Bogtrykker
Lemmich og Amalie Svendsen fandt

hinanden og blev gift kort efter. For _
Købmand Balle bleV disse Dllettantkome- _ -

__-Vdier en dyr Spas. Han forsømte sin “
~~Fo11etn1ng og gik tllsidst Fallit Y

Endellg stiftedes i 1866 en seltæn-
dig Klub »Forenmgen« Den hae fast

fLokale paa >>Gæstg1Vergaa1de11<< Der til-
bragte mange Famlllefædre af det lidt

`_ finere Borgeiskab Aftenerne med Kortspll,
- Låger(11."111011-1-efi-ff.18111,d. Di'SkllSSi'On Og fyldte Punch'eglas... »For- '_-

ägitígenåeälägeräâuiplílegðfe: eningen<<` spillede i de næste Aartier en .
Foreningsli, Og politiske Liv, betydelig Rolle som Samlingssted fo11

- Borgerskabet Der holdtes regelmæssig
en Aften i hver Maaned, ofte om Lørdagen, Spisning fo]1 Herrer, i_ _ Øg et Par Gange i Vinterens Løb Koncert med paafølgende BaI __

' for Medlemmerne med Familie E11 Gang om Sommeren ar--_
rangeredes 1egelmæss1g en Sktui til en af DJ1111slands Skove _

>>>Foren1ngen<< Var i en lille Menneskealder det samlende
VMidtpnnkt for` »den bedre Del« af Borgerskabet. Den bestod
faktisk ind til 1902, men Var allerede før i Praksis afløst af

_ »Handels- og Kontorlstfolenlngen<< Dens Lokaler forlagdes eftel- _
Rat »Hotel Dagmar<< Var opført til dette Sted.

Men ogsaa det jæVnere Borgerskab hae Ønsker om en4
f `>>selskabelig Forening. I Tresserne stiftedes en Borgerforening.

- Dens første Generalfo1sam11ng afholdtes 30/9 1865 paa »Hotel _
Grenaa<<. Det er d,et som senere tog Navneforandring til »Skandi- _

i naVien<<. Dens Bestyrelse bleV dels Forretningsmænd, dels Haand-
i Værkere. Læderhandler Carl E. Petersen (Formand), Manu- f
Vfaktnrhandler P. For,.11m Bogtrker C. V. Færch, Karetmager
F Nielsen o. fl Den hae en lille Tid Lokale paa Hotel Grenaa, '
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men da >>Foreninge11<< fla »Gl. Gæstgiveigaaid<< tlyttede til »Hotel
Dagn1ar<< overtog Borgerfoieningen dens Lokaler i »Gæstgiver
Baagøes lille Sal<< Borgerfoieningen tik dog ikke den Levedyg- .
>lied som >>Foreningen<<. Dens Dødsaar ved jeg ikke bestemt, '

i' I' "men det er mit Indtryk, at Haandværke1fore11i11gen, der efter-
llaanden ogsaa optog selskabeli-ge Sammenkomster paa sit Prof
gram, blev dens Afløser. En Del af dens fremtrædende Medlem-

' -mei var jo netop ogsaa ledende Mænd inden for Haandværkei- _
l foreningen > '

En ny Udgave af Borgerforening som dannedes 2/ 1870'
med Lokale paa Hotel »G1enaa« og med Klubaftener Onsdag-
og Søndag76) og hvor Skoleinspektør Beventlovv blev Formand

viik heller ikke nogen lang Levetid.

Sommermarked i Grenaa i gamle Dage '

Sommermarkedet val i ældre Tid den store aailige Begiven--4
hed 1 en Mængde Menneske1s Liv. Baade unge og gamle, voksne
og Børn _- og da navnlig de sidste _- saa hen til det soml
Aarets allerstørste Oplevelse og tænkte paa det baade længe før
og længe efter.

Sommermaikedet vaiede den Gang 1 hele 2 Dage, og Kledíur-
markedet havde en ikke ringe Betydning. Det holdtes ligesom
1111 paa Nytoiv, som paa den Tid ikke va1 mere end halvt saa
stort som nu. Til Gengæld blev en Del af den tilstødende Toft
taget i Biug.

Der va1 mest ældre Landboe1e altsaa Mænd og Koneír
som tog til Marked den føiste Dag. Andendagen var derimod i
Ungdommens Dag, og det var da især paa den Dag at Kram-
imaikedet oppe paa Kirketorvet havde sit Hovedbesøg.

:Krammarkedet havde dengang et ganske andet Præg end nu.
Der fo1synede Landboerne sig med en stor _

Del af de Klædningsstykker, Brugsgenstande og »Luksusvarer«,
som i vore Dage udelukkende købes i Butikkerne Men til Gen- _
gæld flyttede ogsaa en Deli af Byens egne Haandværkere og
handlende om Ma1kedsdage11 op paa Torvet og falbød deles

'Varen De tilrejsende var dog i stort Fleital, og det va1 dem,
der prægede Maikedet

Der mødte Skomagere Hatten1age1e,Buntn1age1e og Skiædf
dere; Drejeie,Kobbe1smede Naalemagere og Klejnsrnede; Potte-
magere, TrætøJshandlere og selvfølgelig LegetøJshandlere, de
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saakaldte »Otte Skil1ingsbutikker<<. [Desuden var der naturligvis
adskillige Bagere og andre, som handlede med spiselige Sager.

Fra Baadhuset ned til Kastanietræerne gik i Torvets vest-
lige Side en tre-dobbelt Bække af Telte. T den vestligste Bækkei

D` Åud mod Jacob Møllers Gaard, nu
_ Købmand Holehs, kunde der..> Være
indtil 6~Bodermed Skoíøj. Det Var
-naai'g Banders- og _EbeltoftåSkm
magere, som kom her til Grenaa-f
Markederne; En enkelt lGrenaa-Sko-

_mager, gamle Jens Kildahl, Var dog
ogsaa Markedsskomager Det Var
tarVelige Varer, som solgtes men de
Var til Gengæld billige ._ 1 .

Saa var der Telte med Pyni af _
alle Slags: Sllkebaand I'Mængder af '

1 Mønstre og _ Farver , Mod-epynt, som
^ Hatt'e,'. “Kapper ^ Vog ' Pynteblomster;

Gamlè-skomagefgèns Kildallk- : Bomuldstøj og Tvistlærred, men
- :Lderlmod ikke uldne Varen Dem fa~

. brikerede Folk selv eller lod dem væve. -- Der var ogsaa Boder _
- med færdigsyet Herretøj Den Slags Varer førte Byens Handlende' i
og Haandyærkere slet ikke. De kunde kun faaspaa Markedet. Den

_første, der 1 Grenaa begyndte at avertere i Avisen om færdigsyet '
Herretøj,` var Skrædder Jensen, der boede paa Storegade i et
gammelt Bindingsværkshus, der laa, hvor nu Snedker Sørensens
Ejendom. >Øg der var Buntmager- og Haítemagcrtelíe. Herfra
Grenaa stod Hattemager. Møller og Buntmager ' ' 1
Bradsted altid til Torvs om Markedsdagene,.
og baade fra Ebeltoft og fra Banders Var
der Folk.

l næste Bække stod bl. a. Drejerne. Her
V'fra Byen mødte Drejer Tolbo og Drejer Jør-
gensen. Klejnsmede solgte Beslag, Søm, Træ-
skoringe, Tøjrhæle, Kobler: og andet tilBrug
>ved IKreaturerne; og f _Naalemagerne havde _;
Strikkepinde, Fuglebure 111.111. l. tredje flglåíäl; lsszåløågälsfäb
Bække, længst oVer mod Kirken, Var »Ofte-
Sklllmqsbuüklrernea de dominerende og deres straalende Herllg~~
heder samlede Børneflokke om sig De unge Karle skulde til Dreje-
ren at se paa Pibe, og Galanteri- og lsenkræmmerteltene trak Især i

VPigernes Vog Konernes Flok til sig. Mange af disse GalanteriVarer
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solgtes direkte, men meget mere festligt var det jo at faa dem
som Gevinst, og i næsten alle Teltene havde man derfor et
Lykkehjul, hvor Folk som Gevinst kunde vinde de udstillede”
Varer. .

,

Yderst mod Svd i Rækkerne var de1' endelig en Del Gart-
fner- eller Bøndervogne, hvorfra forhandledes Frugt Dog var det

selvfølgelig navnlig til Mikkels Marked o111 Efteraaret, at deV
s prægede Torvet. _

Paa Torvets østlige Side var Træhandlernes, TræskomageI- §
nes og Pottemagernes Plads Træhandler-ne
solgte Træsko Tøfler og »Klampe1«. Hos Tlæ- _' '
handlerne kunde man bl. a. faa Stole; en god .
Bøgetræs Stol kostede 1 Rdl Og Pottemager ;
Bayer, som boede i Emmelev, men som selv
følgelig maatte biinge sine Varer rundt, hvor T

' de1' var Købere at finde, var en stad1g Mand
ved Grenaa Marked. Han kom kørende med

I ' sit store Læs af Pottemagemrvaler, og alle Mar- ,
kedsø'æsterne kendte hans lille, faste Skikkelse . _Poaemager Bayer,
og altid smllende Ansigt med det klippede jf' i'äleflëfnnrgäegfm'
Hageskæg \ '

Ved Kirkens nordøstre Hjørne, ud mod Østergade, stod
hans Vogn og uden om denne i mange Alens Omkreds havde
han opstillet sine Lerfade,Kr11kke1', Potter og Dunke af de fo1-
skelligste Størlelser og Slags. Til Børnene var de1' foruden smaa >
Legetøjsdunke nogle morsomme Fugle. De var hule, og gennem ' _

i Halen kunde man blæse ind i dem og derved frembringe for-
'skellige Toner. De kaldes »Piv- i Røv-F11gle«. 3

Ved Raadhusdøren stod Kobbersmedene. En 'af demÅ var en
Mand fra Kobbermøllen ved Flensbo,rgfjo1t1;l.»~~-Der"solgtes'Grube-
kedler, Kasseroller, Katfekedler, Tragte:` Pottemaal, Rivejern osv,
alt af Kobber eller Messing. Det var jo endnu før Emaille- og
Bllkvare1 nes Tid. '

Mad, Drikke og' Men Markedsgæsterne maatte jo ogsaa tænke >
Forlystelser'. paa noget til Munden ogIMaven Kagetelte

med »ægte Christiansfelder- eller BI unsv1ger~
Honningkagem va1 der nok af. Fra flere Vogne solgtes røgede
Aal, hvoraf mange fortæredes paa Stedet. Nogle af Vognene
kom fra Limfjor,dsegnene Aalene solgtes i Bundter med 6 Stk
i hvert, og Prisenvar 1 Mark (altsaa 33 Øre) pr. _ Bundt.

Nede paa Torvet, hvor før Kong-'Frederiks »Statue stod, var
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den Gang en stor græsbevokset Plet, omgivet af et lille Stakit.V `
Det var den sidste Rest af den gamle Kirkegaard. Derinde var
selvfølgelig fredet Men længere ned mod Kastanietræerne stod _
nogle af Byens Folk og solgte Franskbrød eller flækkede Sur-
brød, hVortil man saa spiste Spegesild eller Aal eller _ dyppede
dem`V 1 Sirup. Dertil -udskænkedes godt med Øl og Brændevin.

Torvet mellem 1860 og 1870. (Tallet 1860, som staar paa Kortet, passer ikke Det er
let at se paa Kirken, som er under Restauration).

Én sikker Mand dernede var »Anders Svensk«, som ellers boede
1 »Taygyden« og bl. a. var. Silderøger.

Inde i »Walhallas Gaard« varopstillet en Karrusel. Saaledes;
averterer en Mand ved Navn Sehibler i Grenaa Avis i 1859, at

_ han til Sommermarkedet »vilde indtræffe med 'sin solide tyrkiske
Jagt-Karrnsel med Hjorte og Løver, og at samme stod til Af-
benyttelse i Hr Tømrermester Sørensens Gaard paa Torvet<<`
det var den, som hed »Walhalla«. '

Senere anskaffede et Par Grenaafolk, vistnok Savskærer
Lorentzen og Drejer Bjerregaard, en Karrusel, som i mange
'Aar havde sin Plads under Kastanietræerne. Karrusellen drejedes
selvfølgelig ved Haandkraft. Et Par Arbejdsmænd gik paa Loftet,
oppe under Sejltaget og skubbede den frem, saa Farten var ikke
saa voldsom som nu. Ved Siden stod opstillet en Stang, hvorpaa'
i en Krog var hængt en Bing. Hvem der under Kørselen kunde

' gribe Ringen, kørte frit næste Gang.
Saa var der Gøgl og forskellige Forlystelser Gøglertel-te,
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hvor der foptraadte Stærk-e Mænd,
Kæmpekvinder, Slangetæmmersker `
m. m. Cirkus' 1.r eks. Gautier og
:senere-Glau ert, r`og 'undertiden' var
deri Menageri og en enkelt Gang
Linedansere. De gik paa en Line,
der var udspændt fra Kirketaarnet
over til Jacob Møllers Tømmer- '-

V l"plads Efter Præstationen gik de saa
rundt 111ed en Tallerken hvoipaal
Folk lagde deres Skillinger; 11

Senere l1e11 i Aarene, da Byen
liik Hoteller, var der paa »Skavndi-f
navien<< Dans begge Dage Danse--l
salen laa oven over Restauratlons-
lokalerne altsaa paa Hotellets 1. Sal.
'et Val' fOrinden Teatersalen 1 Gaar.. f Cirkus'direktør Glauert, som med sin

fden blev' bygget Naturligvis var der' ÃÅÃÅÉÉÉÄGÉÉHÉÉÉTGSSÉÅÉÅÉÉHÉÃÉÅÉÉI
f ogsaa Lirekassemænd, navnlig Inva- ' ` Og Ved1111(111L'1151igh1defl
llder fra de slesvigske Krige, som ` ` 1 `
jo fortrinsv1s havde Ret til at spille. Der' mødte ogsaa Itali-V
enere, der spillede paa noget, man kaldte Kaffekværne. Nogle
af dem varGibsere og gik rundt med en flad Kasse paa Hovedet,
hvori de havde smaa Gibsfigurer, som de solgte. _ i -

En Skikkelse, som man aldrig savnede ved Grenaa Marked,
var Ras Givoren. Han mødte med sin Violin, der var indpakket

i et Kalveskmdshylster og med en Taske n
paa Maven. I Tasken havde han en`
Mængde trykte Viser. Det var mest
Kærlighedssange.Nogle om lykkelig For-

' -elskelse,-men flest om" Utroskab, bedra-`
gen og ulykkelig Kærlighed, ja endog
om 3-4-5 dobbelt Mord.

Saa snart Bas Givoren begyndte at
` stemme Violinen, havde han en Kreds
af unge Piger og Bønderkarle om sig.
Han spillede da Visen igennem, »rørende
og gribende. De unge Piger blev bløde
om Hjertet, Taarerne trillede' dem ned"

_ ad Kinderne, og BasGivoren "forhandè'
»Ras (3111011111 Fast Gæst Ved lede sine Viser og indkasserede sine Skil;
fiSommermarkedet Efter Teg-nmg af 26ml .,:«<linger.fi Detvar ikke rigtigt Marked, hvis
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man savnede Ras Givoren. HetV ligesom det en Menneskealder
senere vai utænkeligt at have et Sommermarked, hvis man
savnede »Professor Labri<<. -

Bas _Givorens Hjemsted var RamtenHede, og han var nu
»ikke saa tosset skønt han gjorde en noget underlig Figur. Hans
rigtige Navn var Rasmus Christensen. Han var født i Allelev,

Bilede fra Tolvets Østside. Til højie ses >>Skandi11avien<< i Midten BasMortens og
Ole Mikkelsens Beværtnmger Til venstre Madam Fladbergs Port.

' 1 Her holdt Anholterne til. i

men han havde haft den sørgelige Skæbne, at han kort efter
Fødselen delvis mistede Synet Det var dog ikke i højere Grad,
end at han paa egen Haand kunde færdes omkring.

Han sang ofte en Vise, som begyndte:`
»De første fem (Dage i Verden jeg var,
Jeg havde to Øjne saa klare . . .«

Paa Universitetsbiblioteket findes i Samlingen af Skillings-|
1' viser opbevaret en Vise som skildrer Ras Givorens Livsløb Den
' findes optrykt i Randers Amts historiske SamfundsAarbog 1929

. Her meddeles et Par af Versene:
' >Vidt i Verden maa jeg gange

Jeg maa synge for mit Brød,
Og saa ofte mine Sangel
Her til Marked lød.
Det er saa tungt, hvad jeg alle maa ~

, ' sige,
Jeg er kun fattig, er ej af de rige.
Se, derfor saa det gaar,
Jeg her til Marked staar,
Øg sjunger saa min Sang, imens i i

jeg Harpen slaar.

Se, derfor saa det gaar,
VJeg her. til Marked staar,

' Og sjunger saa min Sang, imens

Den Gang jeg blev født af Moder, i
Fejled9 jeg slet ingen Ting, 1
Synet blandt de bedste Goder,

v'Tabtes_, næsten blind
Igennem Mørket jeg stedse mig slæber,
For at erhverve mig Brødet jeg

stræben

jeg Harpen slaar.
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Anholterne. Som èliaste ~ Gæster ved Grenaa- Sommermarked-
' mødte ogsaa Anholterne. Det varden eneste Gang

* om Aaret, at de fra deres fjerne, lille Ø kom hertil, naar lige
i nndtages, at de unge værnepligtige kom hertil paa Sessionsdagen
sammen med Øens Sognefoged. Anholterne kom sejlende her-_
over i deres Baade Det Var en noget besværlig Markedsrejse, I
men de var jo Vant til - >
Søen. ~ rAnholterne boede .
næstenv altid “hos Ä Madam
Bladberg paa Torvet, (hvor i
1111 Gæstgiver f ° Christen-
sen). Hendes Mand havde
Været ansat ~ ved IAnholt

_ Fyr før'h'an blev Skipper,
og l_111n,f=;le>rV 1111 var _.Enke,
idet Manden Var druknet.
paa en Sørejse kendte

1 Anholterne fra sine unge
Dage ovre paa Øen

De bragte alt muligt
Strandingsgods 111ed,son1
de saa solgte ved Som-
mel markedet . Tov, Liner,
Blokke, l-Sejl, gammelt"
Jern, men ogsaa til Tider '
værdifulde Ting af Mes-

vsing eller Kobber, som.
Var købt ved Strandings-
auktionerne derovre. Ligeledes medbragte de Skalotløg, som

' Voksede godti Anholts Sand...Alle disse Varer spredtes ud over
Fortovet langsV Madam, Fladbergs Hjørne. Om Natten mellem
`i/Ialkedsixiagene flyttedes Sagerne ind i Porten, og denV følgende
Dag bredtes Resten af de ikke solgte Varer ud igen.

Skibssejlene fra de strandede Skibe købtes af Bønderne,
som anvendte dem. som Underlag,énaar de tærskede Baps. Der
avledes den Gang ikke saa lidt. Bapsher iOinegnen. Piger og
Karle 'paa Landet brugte Sejlene til Forklæder til grovere Brug,
og Anholterne selv brugte dem til Vesterygge i deres daglige Tøj.

Adskillige Steder 1 Byen havde Anholterne Ærinde 1 de Dage,
deres Sommerophold i Grenaa varede. De skulde jo i nogen
Maade forsyne sig foret helt Aar med de Ting, som de ikke
selv fremstillede. Bl. a.,sk111de_ de ned til Glarmesteeebitz, hvor

En Anholterfamilie i 70er11e.
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de købte Kit og »Kyder(( (d. V. s. Kuder). De mødte med _en Pind
med et Hak i. Saa stor skulde Kuden Være, og saa skulde den
passe, naar de kom hjem.

At Malkederne efterhaanden skiftede Karakter, saaledes aI
Handelsboderne mere og mere forsVandt fra Torvet, og at Land-

_ boerne i Stedet for søgte til Butikkerne, som efterhaanden Var
' opstaaet rundt 1 Byen er noget, som alleældre Folk Ved. Et trykt i

Vidnesbyrd derom findes 1 en lille lokaI
Avisberetning om »Midsommermarkede-I

vi Grenaa(( i 1882, hvori det hedder: »Mar-
kederne har naturligvis ikke den Betyd-f ~

' ning for de handlende nu som for nogle
Aar siden, thi da kom Folk til Byen for f
at gjøre Indkøb, nu derimod er det mere
Fornøjelserne det gjælder paa Markeds-

;~=dagene .(_( I Markedernes rigtige Glans-
per1ode kunde der Være indtil 13Q Telte
og Boder paa Torvet, hvad Avisen et Aar

7 meddeler _ _ _, ~ '
_ De fleste Markedsgæster havde om
>Formiddagen, naar de kom til Grenaa

'- Enkèmad.._i_,_ladberg,__$01ñ_e_f.'_ lagt deres Tøj ind til en eller anden aI -
halvt Aarhundredeifra.1839) _ (leres Venner eller Slægtninge, thi 1 Køb-`

_ ejede log beboede Gaardenpaa Hjørnet af _Østergade__ mandsgaardene Var der for stor TrængseI
_ ` til, at man turde lade Tøjet ligge der. TiI

Gengæld for Villlgheden havde de saa en Flaske Fløde med tiI
den paagældende Familie. -- Ved 6-Tiden om Aftenen begyndte
Landboerne at tage hjem, og Trængselen paaiMarkedspladsen'
Var Ved at Være forbi. Snart rullede Vogn efter Vogn ud fia alle

_ Byens Købmandsgaarde og hjem ad de støvede Landeveje Alle
;Var de fyldt til sidste Plads, og Humøret stod højt Man havde f
Gaver med til dem, der havde maattet blive hjemmog ikke i

kunnet kommet med til Markedets Glæder.
Uden for Huse og Gaarde, som man passerede paa Hjernf

Vejen, stod Bøln og Ungdom, som ikke havde Været til Marked. '
De iagttog interesseret de mange hjemvendende Markedsgæster, ' /

'fog hver Gang en Vogn rullede forbi, sang de:
_ »Giv en Markedsgave,

giv en Honningkage
eller giv mig et Kap af Pisken((

I _ Kilderne til disse Træk fia Sommermarkedet i Grenaa i gamle Dage er i Hovedsagen
Meddelelser af Malermester Zebitz, afdøde Litjer'at Balle og afdøde Malermester E. Hartmann.
Desuden de ældste Aargange af »Grenaa Avis<< og en Artikel i_ »Randers Amts historiske Aar~
'bøger« om Bas. Sams. '
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e Begivenheder, som i særlig Grad Vprægede Grenaa By| if

Tiaa1et 1860-69 er 1) Kong Frederik VII Besøg i 1861,
2) Krigsbegivenhederne i 1864 og 3) Kirkens indre Restaurering
i 1865-66. Skulde der nævnes endnu en Beg1venhed, maatte.

' det være den, at Byen 1 1867 fik sit følste virkeligeHotel, nemlig, ~
»Hotel Dagma1<<, som opførtes af den fra 50erne kendte J. N.
Winding, som endog d1ev det saa vidt, at han ved et Besøg i
|København indhentede kongelig Tilladelse til at maatte opkalde

' Hotellet efter Prinsesse Dagmar.

' KoNGFREDERIKvHBEsøG 1 (11111311111114 i I
I 12.--13. JUNI 1861. i'

Det er almindelig kendt, at Højsalig Kong Fr1edelik VII var
en Ynder af at foretage Rejser rundt om i Landet for delved
at komme i nærmere Kontakt med Folket. Han modtoges paa
disse Bejser altid med uskrømtet Hjeltelighedlaf høje og lave.
Efter Kongens egne Udtalelser havde det længe været hans Agt> Å
at besøge de to Smaabyer paa Jyllands østligste Spids. Men_

` først i et af hans allersidste Leveaar blev det til Alvor. 30. Maj -
1861 meddelte »Grenaa Avis<< med fede Typer den store Nyhed, ^
at Kongen paa den paatænkte store Bejse i Juni og Juli ogsaa

' vilde besøge Ebeltoft og Grenaa77).
1 Avisen tilføjedefor egen Regning, at det nu var 30140111 siden, ç ,
'at Landets Konge havde gæstet Byen. Dagen efter maatte Med- ,
delelsen dog rettes. Det var ikke 30, men snarere 200 Aar siden, `
at en regerende Konge havde besøgt Grenaa. I 1831 var her
ganske vist Besøg af en fyrstelig Person, men det var Prins
Christian, som altsaa først senere blev Konge under Navn,
Chr. VIII. Det er beklageligt nok, at Avisen ikke meddeler, hvad
den tænker paa med de »oa 200 Aar«. Det maatte jo, hvis det -
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var rigtigt, have været Chr. IV, Fredelik III elle11 Chr. V. Jeg
I' _ 'mener ikke, at der foreligger nogen Efterretning om, at nogen

af disse har besøgt Grenaa. Den eneste af de ældre Konger, som
ha1 været Gæst her, er _- efter hvad J'eg ved _ C1.h1 III, som
var 1 Grenaa baade i 1545 og 1552. 78) ' ' _

Det er en Selvfølge, at der 111ev Travlhed med Forberedelser.
Det Folketingsvalg, som var fastsat til 14. Juni, og hvorom de11
i Avisen 'var vekslet en Del Indlæg, og i hvis Anledning der `
var afholdt et Par >>Vælgermøder<<, gled fuldstændig 1 Baggrundenv
for Kongebesøget.

_ BJens Købmænd meddelte i Avisen, at de holdt Butikkerne
helt lukket i det Par Dage, Kongebesøget varede, og Byfogeden

- f indprentede Befolkningen Takt og Tone i den store Anledning
;Passagen maa vce1e fri baade ved Ankomsten og Afrejsen, og

- hvor som helst det maatte behage Hans Majestæt at begive sig
hen Ingen maa betræde Gaardspladsen eller Haven i Byfoged-V
gaarden undei1 Kongens Besøg Hurtig og stærk Kølsel maa

_ ikke finde Sted forbi Boligen fra Kl. 11 Aften til 8 Morgen. Op-.
i' hold eller Stillestaaen paa Storegade uden for Gæstgivergaardens

Sal maa ikke finde Sted under Tatfelet. Folk henvises til at bevæge
`--sig frem og tilbage igennem Sldegaderne, »saaledes at enhver, `

som maatte ønske at se Hs. Majestæt ved Taffelet kan faa Ad- 1
gang dertil«. Alle Hunde skal holdes indelukkede eller bundne,

= mens Kongen opholdei1 sig i Byen. Al Skyden er forbudt. '9)

I ' Kongens Ankomst Kongen og Grevinde Danner samt et stort Y j
Følge ankom her til Grenaaegnen Onsdag

Middag den 12. Juni. Et Par Dage før havde de besøgt Kalø,
_ hvorfra de om Aftenen var ankommet til Ebeltoft, hvor Mod?

' tagelsen havde været meget hjertelig. Det var i denne By, at
en Gæstgiver -~ det var vistnok Handlos paa Nørrebakken -
i sit Vindue havde ophængt en Plakat, hvis Indskrift i al sin

ufrivillige Komik huskedes. længe efter at baade Indskriften paa
_Æresporten og hele det øvrige smukke Arrangement var glemt.

Der stod saaledes - «

'i »Her skænkes mangen herlig Drik
Af Øl og Sopianer,

1 Velkommen hid Kong Frederik
` med din Grevinde Danner«.80) '

For Forstaaelsens Skyld skal meddeles, at Sopianer betyder
" Snapse ` ~ .. _ . f
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Efter e11 lille Vlsit paa Øe11 Hjelm gik Turen irak__-;_;___,j_j_.;f_'
over Rugaard til Hoed Her ved Jurisdirektionen._1ëygltænse
modtoges Kongen af;By- og Herredsfoged Nyeborg, Grenaa, `_
med en Velkomsttale Lyngby Seminariums Flever »udførtm
en Sang, hvorefter Kongen med Følge kørte til Kathol;;_---;_,.;_o;g
efter et lille Ophold dér fortsatte til Grenaa hvortil man ankom

f sidst paa Eftermiddagen Det Var et imponerende Optog, som
kom til Byen Foran korn Forridere dels Bønder fra de

Fra Kong Frederlk VII store Rejse i 1861. Kongen staar op i sin med hvide Heste for-
` spændte Vogn og taler til Folket. Udsnit af et samtidigt Litografi

Egne, som Toget havde passeret, dels rødkjolede kongelige LøbereQ
Derefter kom det store Tog af kongelige Karosser med Kuske,
'Tjenere og Hejdukker og endelig kom bagest i Toget Ekvipage-
Vognene med en Mængde Kufferter og Kassersl). Baade Kongens
og GreVindens Vogne Var forspændt med hvide Heste.

' Udenfor Sønderbro Var rejst en smuk Æresport som ud
mod Syd bar et stort ))Velkommen« med det danske Vaaben
og Kongens og GreVindens Navnetræk og indad mod Byenr

rlnskriptlonen _ ' _ - _
»Som overalt, saa og hos os Du Ved, _ f 1
At du besidder Folkets Kærlighed<<. '

l Sandhedens Interesse maa det bemærkes, at man ikke selv f
havde turdet binde an med at fremstille denne, men at man

havde indkaldt Hoftapetseier I P. Holm fra København, som
_ foruden at opføre og dekorere denne tillige »med megen Smag<<

` havde dekoreret Gæstgivergaardens Spisesal, hvor Festmiddagen '
skulde serveres82). »> - -4
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Ved Broen gJordes Holdt, og her holdt Kommunalbesty-

relsens Formand ffííåffcnsuml Kock paa lvens Wegne en Vel-
komsttale, for hv1lke11 Kongen takkede. Over den flagsmykkede

'Sønderbro kørte Gæsterne saa 1nd qogedgaarden nuværende
Konsul Seehers,hvoi1t en hel Del af Omegnens Honoratlores

' havde 1ndfundet sig t1l Kur. ~ > _ -
0111 Aftenen holdtes paa Gæstgivergaarden 1 den store nye~

Sal, nuværende Storegade 34, en Festm1ddag Her. udbragte »By-é

Justitsraad Nyebolgs Gaard og Have. Hel boede Kong Frederik og Grevinde Danner
som Byfog'edens Gæster under Opholdet. I Haven bragte Sangfol eningen om Aftenen

Kongen en Sangerhilsen samtidig med Haandværkerforenlngens Fakkeltog.

foged, Justitsraad Nyeborg en Skaal for Kongen, PastorI
Dantzer en Skaal for Grevinde Danner og Postmester
Skj erbæk et motiveret Leve for Danmark. Efter at være vendt.
tilbage til Byfogedgaarden hvorde skulde overnatte, »behagede

_ det MaJestæten og høje Gemalinde at modtage et Faklcelíog, som _
var arrangeret af Haandværkerforemngen Grenaa Sangforening
mødte og afsang en til LeJllgheden af Lærer Møller forfattet.v _.
Sang, under hvilken Allerhøjstsammen fremtraadte i Havedøren ,
og bagefter udtalte en Tak for den glade Dag, som man havde_»__

~`>:beredt ham, og for den Hyldest, man havde vist ham<< Kongen -V
vidste, at hvad der kom »fra mine Jyders Bryst var Sandhed __
og ærligt ment<< Paa Torvet kastedes Faklerne i Baal, og der

_ Vudbragtes et »Leve den 1_2 Junis Minde, den for Grenaa saa.
' uforglemmelige Dag<<83) '

Næste Morgen tidlig besaa Kongen den flagsmykkede Havn.
Det var Jo endnu kun den lille, første, inderste Havn fra 1812



KONG FREDERIK VH _. BESØG 13.44. JUNI 1861; 131

saa den har næppe 'oveivældet Majestæten. Kl. 10 Vgaves der`
Audiens, derefter besøgte Hs. Majestæt med Gemalinde og Suite

` Kirken, hvor Skolebørnene 'afsang en til Lejligheden skrevet
Sa..ng Derefter foleviste Pastor Dantze1 Kirken og Saklistiet,
hvorfra Hs. Majestæt medtog et delvæ1ende Metal-Bøgelseskar ' `

` f1a den katolske Tid. Ved Bortgangen skænkede Kongen for- __
skellige Beløb til Uddeling blandt Byens trængende.83a)

Afrejsen til Mejlgaard Kl. 111/2 fandt Afskeden Sted. »Den var
. ' ' _ om muhgt endnu 111ere hjertellg end

> lModtagelsen<< Kongen takkede for det venllge men desværre _
_ saa korte Ophold som han haabede snart igen at kunne faa

Lejllghed til at gentage. Under Opholdet havde Kongen med
' Inteiesse udtalt sig for at faa folskelhge kommunale Mangler '

afhjulpet Bl. a. havde han med stor Interesse omfattet Tanken
_' om Anlæg af en Telegraf fra Aarhus ove1 Ebeltoft t11 Grenaa

` 'og om at faa Aaen gjort sellbar helt _op til Grenaa, »hv1lket
den havde væl et i fordums T1d«. Borgerrepræsentant Forvalte1

. H. Bruhn som var Entreprenør for Pramfarten paa Kollnd
__I ÉSund,'; og med hvem Kongen havde undeiholdt sig llvhgt om
_'dette Foletagende og tilsagt til at give Møde om Søndagen da

Kongen agtede _at aflægge Besøg ved Fannerup, modtog ved Af--
rejsen Dannebrogskorset af Hs. MaJeStætS egen Haand<<85>F1a Grenaa gik Køreturen tillMejlgaard. Den gamle Ban-_V
ders Landevej gik jo over Enslev. En gammel, brav Enslev-
mand, nu afdøde Gaardejer Anton Ottesen, har fortalt mig, at?
Skolebørnene under Lærer Bings Ledelse stod opstillet for atlv ~

' hilse paa Kongen, naar han kørte forbi, men da Bej'seruten i __
'sidste Øjeblik var blevet lidt forandret, blev det altsaa en stor ~

_ Skuffelse for dem
Kong Frederik var levende 1nte1esseret i alkæologlske Un-

__de1søgelser og under Besøget paa Mejlgaard hos Jægermester `
_ Olsen aflagde han Besøg ved >>Meilgaarddyngen<<. Det var jo'_ _

" endnu forinden Videnskaben helt var klar over denne Skaldynges
. Opr111delse og overordentlige historiske Betydning. Betegnende"

'deer er, at Grenaa Avis i Forvejen skriver at Hs. Majestæt; -5 `
' agter at »undersøge nogle sig der befindende saakaldte Kjøkkenfl

1 ~mødd1nge1<< Lørdag aflagde de høje Gæster et Besøg paa Benzon,
hvol Stamhusbesiddel E. von Benzon havde beredt dem en
meget festlig Modtagelse. Ved Middagen mus1ceredes af Regi-_ '
mentsmusikken fra Handels, som i den Anledning var forskrevet. '

' Skaalen for Kongen ledsagedes af 27Kanonskud. Paa en Mark '
,9*
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ved Siden af Gaardenvar anlagt fenDanseplads, hvor Regiments-_
Åmusikken efter Middagen spillede op for Beboerne, 'og' »hvor
Majestæten begav sig hen og morede sig over at tale med Bønder-

"koner-ne, og se.1 sine Kavallerer i al Gemytlighed svinge Bønder-
koner og Piger i e11 munter Dans<<. Saaledes fortæller Grenaa
Avis. Den mundtlige Tradition gaar ud paa, at ogsaa Kongen

V'selv traadte Dansen med de Gjerrildpiger. Hen paa Aftenen-
begav det kongelige Selskab sig tilbage til Mejlgaard, ledsaget

Fra Kongerejsen Juni-Juli 1861. 'Grevinde 'Danners Vogn. Udsnit af 'et samtldigt Lítografifi

_ Taf Stamhusbes1dde11en til Hest. Paa Dansepladsen bevaertedes:>
I Beboerne i et ved Siden af opført Telt og morede sig til langt ,

lud paailVatten I
Søndag Formiddag ankom Kongen og Grevmden med Følge

til Fannerup, hvor der spistes Frokost. Derefter saa de lidt paa.
Sundet, hvortil Forpagter Bruhn var tilsagt som særlig kyndig,
og endelig tog Kongen nogle Udgravninger af Skaldyngerl

_ ' Øjesyn Over Nimtofte kørte Selskabet derfra til Aarhus, hvor 'I
'_ ._0pholdet varede et Par Dage ' _ _ » ~ _ Y.

Samme Dag som Kongen afrejste fra Grenaa, fandt Folke- I
tmgsvalget Sted. Det gav til Resultat, at Chr Bønløkke fra
Aalsrode, der tilhørte »Bondevennernes Parti<<, altsaa Dat1dens
yderste Venstre sejrede med 39-7 Stemmer over den m1n1ste111elle.1_ ,
Modkandidat Kammerl aad VVeste rg a a 11 d til Lykkesholm i
som kun fik 364 Stemmer.
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KBIGEN I 1864
Medens T11eaarsk11gen 1848-50 ikke direkte berø1te Grenaa,

fordi Begivenhederne kun fandt Sted paa Afstand og der ikke
va1 Indkvartering i Byen, gik det helt anderledes i 1864. Selve:
Krigens Aarsager og Forløb maa vist forudsættes tilstrækkeligt
bekendt, saaledes at en historisk Indledning er ufornøden.

_ I Marts 1864 havde PrøJserne været inde i store Dele af i
Jylland, men ikke i Randers Amt. Efter Dybbøls Fald den 18
April tog Invasionen kzaftigeze fat. Det var Tyskernes Ordre

'_ snarest muligt at besætte saa stor en Del af Landet som de
kunde, inden deres Bevægelser standsedes af den paatænkíe _ i
Vaabensíllstand De i Jylland staaende fJendthge Tropper sam-~ ~

_ledes til et Korps under General V o g el v F al k e n s t ei 11, hvis
'I Stabsehef var den senere saa kendte Prlherle v. Moltke den'| 'i
-.Ga1~1g GeneralløJtnant og Chef fo1 Genelalstaben 'Å oprindellg

dansk Kadet og dansk Officer. i
Randers blev Sæde fo1 den prøJslske Begellng for Vø11e-_,

I Jylland og v. Falkensteln havde en Tid selv sit Hovedkvartel 1'
denne By

, De første tyske T1opper,som indtraf i Grenaa ankom Tirs->
f daq d 3 Mdj om Eftermlddagen Det var en lille Afdelmg af “
»Komqm Augusta Garden(<. De besatte Byens Udgange afsendte
en Patrouille til Havnen, undeisøgte de kongelige Kasser paa

I

Toldkamme1 og Postkontol, der naturligvis fandtes tomme,
men foretog sig ellers intet. Wandskabet f1k Kaffe og Smørre-
brød paa Baadhuset. Office111e1ne sp1ste paa Gæstgivergaarden.
Hvad der købtes i Butikkerne betaltes kontant. Om Aftenen for-
svandt Prøjserne igen. 111. Maj 1ykkede 700 Mand ind i Grenaa.
Deraf skulde Byen selv have de 240 i Kvarter, medens Besten _
fordeltes i de 11æ1 meste Landsbyer I det hele indkvarteredes
deri Egnen mellem Gienaa og Ebeltoft 2600 Mand. De holdt
Skydeøvelser paa Hessel Mark og Hede. I den Periode maatte-
Skibe kun løbe ind i Grenaa Havn om Dagen og Ladningen _
blev nøje gennemsøgt for at paase, at tjenestedygtigt Mandskab
og Krigsmidler ikke førtes bort herfra. Heller ikke denne Af-f.
deling forblev he1 længe. Etter en Uges Tids Foiløb drog de'
alle herfra i øsende Begnvejr men under1 fuld Musik af hele
Bedlmentsmuslkken som bestod af 45 Mand. De bortdragende
Tropper. indkvarteredes i Egnen omkiing G1. Estrup. Den næste
Indkvartering skete i Juni. FJ'enden var her bl. a. paa Grund-w> '

"'1'lovsd'a'ge'11'." -5:'1;I*u'nidage11:fi-v_a1'1;allerede" den Gang en national Fest-
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I Krigens Tid var »Grenaa Avis<<, den Gang Byens eneste Blad, forbudt. I Stedet for udsendte __
den saa nogle Gange _o__m_ Ugen et Flyveblad med de vigtigste lokale og indenrigske Nyheder.
()vens_taaende Facsimile af »Grenaa Flyveblad<< er for :4. Maj 1864, den Dag, da de første

fjendtlige Tropper? rykkede ind i Grenaa. 3/4 Støl relse.
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- dag, Ja Vistnok paa en langt inderligere Maade end nu. PrØj-
_,serne havde forbudt al dansk Flagning,paa denne Dag paa de
Steder, som var besat af dem. Men Byens Borgere forsamledes
paa Gæstgivergaarden til Grundlovsfest med Fællesspisnmg, og der

. var? ikke sparet hverken paa Flag ellerrnationale Sange og Taler.
»Grenaa AVis« skriver herom-z ,_ »der holdtes Taler, der passede
til Øjeblikkets Alvor. Hele Festen, der varede til den lyse Mor-

' gen, bar Præg af den Frimodighed, hvormed lndbyggerne saa
Fremtiden i Møde«.

De prøJslske Galdister, denne Gang af Elisabeth Garden,
f j blev llggende her _til Vaabenstllstanden udløb og drog saa bort.

Man var her 1 Grenaa som oVer det ganske Land klar oVe1 at i
Krigens Genoptagelse Vilde følge, man havde det faste Haab at.l
det kun Vilde være et Tidsspørgsmaal naar England gieb til
Vaaben mod Tyskland og dermed blagte Krigen til Afslutnlng
Det blev som bekendt en stor Skuffelse "

Da Vaabenstllstanden udløb d. 25. Juni udstedte General-
vi. Falkensteln straks fra Randers en Befaling, som gik ud paa,
at hele Jyllands Administration nu overgik til de allierede
Prøjsere og Østrigere. Indvaanerne skulde rette sig derefter,
alle Skatter og andre Afgifter skulde afleveres til den nye Ad-

V1n1n1stration Der kom nu atter en lndkvaitermg i Grenaa Bl. a.
_ laa der en Kystpatroullle ved Grenaa Havn. Det Va1 i dette Tids-
'rum, at den meget omtalte lille Fspisode 111dtraf ved hVilken

den danske Løjtnant BC Aarøe med sit lille Strlkorps
'Natten til d. 7. Juli overrumplede den prøjsiske Feltvagt ved
Grenaa Havn. I hele den følgende Tid Va11 Grenaa besat af
større eller mindre fjendtlige Styrken Prøjserne overtog Post-
kontoret, de anlagde en Felttelegraf til Aarhus, Baadhuset blev

. taget i Brug til Feltlazaret og Vagtlokale. _ _

1 , Den største Indkvarterlng indtraf Ved Krigens Slutning. Aar-
, sagen var, at efter en ny Vaaben-

stilstands Afslutning foretoges der Fredsforhandlinger i Wien.
I" Men disse trak i Langdrag, fordi de danske Foihandlere krm

' pede sig Ved at gaa med til de tyske Krav om Grænsedrag-
ningen. For at øge Trykket paa Nørrejylland bestemte den

' prøjsiske OVerkommando da at sende større lndkvarteringer til f
Købstæderne og stille et Vinterfelttog i Udsigt kræve større
daglig Naturalforplejning o s. v., alt i den Hensigt at gøre Dan-

1 skerne mere forhandlingsvenlige og rede til større Indrømmelser
V.Den sidste og største IndkvaItering 1 Grenaa indtraf Søndag
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den 2 ()ktohe1. Det var honfirmatlonssøndag, og Præsten stod>
netop paa Praedlkestolen da Prøjserne med fuld- Musik rykkede

1nd i Byen Konfirmatlonshandhngen fremskyndedes saaFolk
snarest kunde komme hJen1. _ 1 '

Det var atter en Bataillon af et Garderreglment som ankom,
denne Gang under Ledelse af Oberst Esbeek.fi De -omskiftedes

Hjørnet af Købmandsgaarden Lillegade Nr. 47 (nu Købmand Nørgaards). Her havde Tyskerne i 'I
' _ deles Hovedkontol og Magaslner unde-ri Indkvarferlngen i Grenaa. '1 ` .

I senere med andre, men blev i fuld Styrke liggende indtil Freds- _
slutningen. I Oktober Maaned havde Bi-yen da den største samlede -
Indkvartering under hele Oceupationen. De indkvarterede fik
paa Depoterne udleveret deres NaturalforpleJnlng og skulde saa
'høs Kvarterveerterne have Adgang tii Køkken, saa de seiv 1k;-`> ude
tilberede NIaden. Men de :fleste Husmødre holdt ikke af at have
disse fremmede til at rumstere i deres Køkkener og modtogI

I derfor Varerne af dem og paatog sig Tllberednmgen.
Den store Gaard paa Lillegade, nuværende Købmands Nør-

gaards; hvor Ejeren den yngre Winding, et Par Aar før Krigen l
val gaaet fallit, stod ledig. Den var under hele Krigen overtaget l
af FJenderne til Kaserne Depot m. 111. »Grenaa Avis<< udgik Ikke

__under Krlgen men i Stedet udsendtes nogle Gange om Ugen et _
Flyveblad med de vigtigste Krlgsmeddelelser og lokale Nyheder
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Freden undertegnedes i VVlen d. 30. Oktober. Avisen ud-
kom fra 1. November atter som rigtigt Blad og meddelte d.
-5. NoVbr., at de prøjsiske Tropper, nemlig 2Kompagnier af 3.
Garderreglment samme Dag havde forladt Byen og Var draget;
mod Syd paa Vej hjem. ' ~ J _

Ingen lagde Skjul paa, at de fremmede T1 opper under deres 7 '
_ Dphold som Helhed havde opført sig upaaklageligt Selvfølgelig

' kunde en saa stor Indkvartering i en saa lille By ikke undgaa at i
-give Ulemper men den jævne Befolkning . __ - i

- havde Ikke vaeret udsat for unødige Plage- V
rier, og navnlig de menlge Soldater havde`
været dlskrete og ikke paa nogen Maade-
virket udfordrende Alligevel er det i høJj;
VGrad forstaaellgt at Avisen Ved Afskeden ud-O
trykker Haabet om, at Byen ikke paany
skulde bllve besat af fjendtlig Militær. Det

>skete altsaa heller ikke i de næste 75 Aar.
I Slutmngen af Oktober bortsolgtes Ved '_

Auktlon Bestbeholdnmgen afProvi:'>.1nt,Senge-_l
__ 'Steder med Madrasser og Hovedpuder m. In..,_. ' äañdelsgtj'egí
som Byen havde maattet anskaffe Og lidt ~ Joilan'Flgèdenk Møner, _

Å efter. l1dt..gletd fensLiV atter ind ide tilvante . søn dfkilâglaägríef Mølle.:
FQTIIIGP. Sidst paa; Aaret Og Jl _Begyl'ldelsell; Den' følstè Grenaaenser,som_

af dét'fiæstefafholdtes iGrenaa Og iienbei faldt Jågåegugåöjpg Feb?
omliggende Landsbyer Festllgheder for de i 'J
hjemvendíe Soldater. Det Var dels Velkomstfestelj for de hjem- I
komne, dels Mindefester for de mange, som blev derude og gav _
Livet for Fædrelandet Fndnu langt hen i 1865 træffer man 1;
»Grenaa Avis'« Dødsannonoer fra Hustruer eller Forældre om

. Mænd eller Sønner, som haardt saarede havde ligget paa frem-
mede Lazaretter, og først Var døde længe efter Fredslutnlngen.

SKYTTEF OBFNINGEN
En af de Følger, Krigen i 1864 fik, Var, at en national Be-

Vidsthed vaktes :til Live hos mange,og at Tanken omenFolkeJ-
milits kom frem. JDer dannedes rundt i Landet Skytteforeninger J
med det Formaal at øve Borgerskabet i Vaabenbrug og at ved-_ .

, ligeholde den allelede 1 Soldateltiden erhvervede Skydefærdighed.
i Hensigten med disse Foreninger Var ganske aabenbart atdanne

4 -- en Slags frivillig Borgervæbmn Ifås-om i'paakommendei Tilfælde '
kunde benyttes - J J 'i - ~ ' ' J' '
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'Borgervæhmng Tanken om saadanne Hjemmeværn Var ingen-
'i tidligere Tid lunde ny. Allerede i Middelalderen Var det - ~

I en Pligt for Købstædernes Vaabenføre Mand;
skab at forsvare deres By, naar det gjordes fornødent, samt at
deltage i det regelmæssige VagtholdV om Natten. Derom er givet

I' ven udførlig Fremstilling i Gr. Bys Historie, Bd A, Side 181 o. fl.
Men det Var den Gang ikke en frivillig Sag, men en Pligt som

--~Var paabudt af Staten, og son1 Lensmanden skulde paase, at
Borgerne ordnede paa tllfredsstlllende Maade Fra,1583og frem-

. efter er der for Grenaa Bys Vedkommende adskilllge AktstykkerV
som belyser dette Forhold.36) < _

_ Der har Været Tidsrum, hvor denne Pligt har været for--
-sømt men helt har Borgervæbnlngen ikke Været forsvundet '
Saaledes fortælle1 Byfoged Aagaard i 1808; da det nye Baadhus).

~ Igpaa ToiVet var opført, at deri bl _'.a> ogsaa Var indrettet et Kam-
F mer som benyttedes »t11 den Del af Borgervæbnlngens Arma?
_turs Bevarelse som af Byen er anskaffet<<` 87) ._ - __ f

' Og der er mundtllg Tradltlon om; at Borgervæbnlngens
Mænd i 1830erne og 40erne mødtes til Vaabenøvelsel De havde

Wi ens Unlformskasketter men benyttede iøvrigt deres sædvanlige
Klædedragt l en lang Aarrække i Tiden omkrlng 1800 Var den

T særdeles ansete Købmand Rasmus Bang, Kaptajn i Borger-_-.
-vazbnlngen I 30erne og '40erne nævnes Farvel Jahnsen som"

__ Borgervæbningen havde Fllntebøsser og stillede til Øvelse I
'___fude i Hedebakkerne omtrent hvor nu »Klosterbakken« ligger. _ '

p Under Øvelserne stod Farveren paa en Stol og kommanderede.
. Bagved Var et Telt hvoi Madam Bagesen handlede med For-v

. _ _ frlskfllnger
_ Naar Farveren saa synte,s at Væbnlngen havde Virket til;

fredsstillende lod han den stille op og affyre en sidste Salve.
» Saa kommanderede han: »Saa stormer vi_,«. og derpaa stormede

' hele Flokken ned til Madam Bagesens Telt, hvor der paa Far-4
. Ver Jahnsens Bekostning Var opstillet Boller med Punch, med

' . hVilken de gæve Krigere saa gjorde sig til gode De1paa fulgtes
Kaptajnen hjem med Musik, og der udbragtes et Hurra for ham.88)

_ Skytteforeningen Vi Vender tilbage til T1den efter sidste sles-
i 1866 Vigske Krig, da Hjemmeværnene opstod

' ` . under et andet Navn. -- .
. _ En Krigsinvalid M. C Melhede fra Nykøbing S holdt 1

` >'Novbn 1866 paa Baadhuset et Foredrag om Skyttesagens Be-
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tydning Der var stlaks Interesse for Sagen, og der dannedes en
Komité med det Formaal at søge at faa oprettet en Skyttefor-_

_- ening her i G1enaa. Man modtog Indmeldelse baade af aktive
` og passive Medlemmer ligesom man med Tak modtog Bidrag til _

Anskaffelse af Pufler
Konstltuerende Møde afholdtes paa Baadhuset Søndag Aften

2/12 66 Kl. 6. Til Kredsforstander valgtes Byfoged, Justitsraad 9
`lG. Nyeborg De øvrige Bestyrelsesmedlemmer val Garver
Carl E. Petersen, Konsul N. L. Kock, Sadelmager Henriksen og
Redaktør C. V. Færch. ` _ , _

` Skydeøvelserne foregik paa Hessel Hede og maa være be-
_gyndt næste Foraar. Lederen var den unge Løjtnant af Beserven

f P1okurator GI? Neess, som netop i de Dage havde nedsat
_ sig som Sagfører 1 Grenaa Skydeøvelselne varede t1l Slutnlngen
'af Oktobei og afsluttedes med en Præmleskydnlng " , .

Ved Slutnlngen af den anden Sæson indviedes en Fane som
var skænket af en Del af Byens Damer Fanelndv1elsen foregik i
paa Raadhuset 20/10 1868.89) Det var en Søgendag ved Mlddags-
tld Derpaa marscherede Skytterne til Pladsen paa Hessel Hede.

j Efter endt Skydnlng var der en festlig Fællessplsnlng »for For- _
I-eningens saavel bidragydende som aktive Medlemmer<< Efter

Avisens Referat synes det, som om der ikke var Damer med.90)
Sært nok, da det jo var dem, som havde skænket Fanen `

Ved næste Aars Generalforsamlmg 14/3 1869 erklærede Nye-
_ borg, at han ikke kunde modtage Genvalg, hvorefter Løjtnant

Neess valgtes til Formand. Kock og Færch genvalgtes. Nyvalgt
blev den unge Lær er Reventlow, der snart skulde blive en
af Byens fremtrædende Mænd i det offentlige Liv samt den lige-i `

'ledes unge Fuldmægtig M. Hansen, som senere under Navn
Schlanbusch blev Godsforvalter paa Benzon 9 .

Hen paa Eftelsommeren, Torsdag 9. Sept. 1869 holdtes en
-- stør1e Skyttefest. Der begyndtes Kl. 7 Morgen med den sædvan-
" lige, aarlige Præmieskydning for Foreningens Medlemmer. Der-

paa holdtes P11æmieskydning om Brugsgenstande. Dm Eftermld-
dagen var der Fællesspisning i et Telt paa Øvelsespladsen paa”
Hessel Hede. Sammesteds var der indrettet en Danseplads; Kl. 9
afbrændtes et Fyrværkeri og Kl. 91/2 sluttede Festen. Bestyrelsen -
averterede: »Adgang til Festpladsen tilstedes enhver anstændig

'9 klædt Person og kostei 1 Mark. Skytterne betaler ingen Entre<<.
- >>Ríffelskytíebal<<afholdtes >9. Januar1870 paa'fH-otel'Grenaa,

nuværende Skandinavien. Salen var smykket »med-i Grønt, Flag
'_ -ogkrigerske Emblemer<<, fog' det 'blev `l»etmuntertaf'saavelfældrie i
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som yngre Medlemmer med Damer talrigt besøgt Bal«. Ind
mellem Dansene afsang man fædrelandske Sange. »Stemningen
Var i det hele taget hjertelig, og en mønsterværdig Orden
herskede<<.91).

Formodentlig har Blffelskytteballet givet Stødet til, at man
optog Tanken om ogsaa om Vinteren at holde sammen paa
Medlemmerne. Der begyndtes samme Aal 1 Februar med »Vlntrerf-f-W
sammenkomster<< om Søndag Eftermiddag i et Skolelokale i `

Skytterne paa Heden 8/9 1867. I forreste Bække er Nr. 2 fra Højre: Buntmager'Bradf
- sted. Nr. 3 Skoleinspektør BeventloW. Fra venstle liggende Nr. 2 Politibetjent Larsen

> Lige bag Ved ham Boghandler Vilh. Hansen. _

'_ Kommuneskolen Det var Foredrag, Taler og Sang, man bød
i paa. Kateketen, Pastor Pedersen, holdt historiske Foredrag 1311.;

Gang »foredrog Sadelmager Buch Velvilllgst nogle Digte<<

'Skytteforeninger oprettedes i de følgende Aar. En Kreds for;
fi Dmegnen ° Egnen Nord for Grenaa dannedes allerede

_ ` _ i Sommeren 1870. Ved det grundlæggende
Møde Var en af Talerne Pastor Vilh. Beck, Ørum, der ud--l

~v1klede Skyttesagens Betydning og paaviste »hvorledes denne
Sag er forbundet med Friheden<<.f _ - - j

Vilh. Beek holdt for Resten ogsaa Ved Grenaaforenmgens
Fester Taler baade for Fædrelandet og for Skyttesagens Betyd.-_|
ning for dette. Det har altsaa ikke alene Været i Indre Missions
Ærinde, at han kom t11 Grenaa, men ogsaa som national Taler.

> _ Det forklarer maaske, at en saa ivrig Patriot som Postmeister”
i Skjerbaek, der var Løjtnant Jog Veteran fra 3 'Aars Krigen, blev

en af Becks k1rke11ge Venner og sammen med flere Grenaa-
ff' borgere om Søndagen kørte til Ørum Kirke for at høre hans-sat"'I'j'jj'sfirzG

Prædikener.
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Skytteforeningen for Grenaa og Omegn talte nu i sit fjerde|

_ LeVeaar 109 bidragVdende (passive) Medlemmer 45 yngre Skyt-
ter og 33 aeldre SkVtte11(Vaesentligst Forstærknlngsmaend) Der .
undervistes i Skydning, EXe1s1ts og Gymnastik, og hvert af disse _
Fag var undergivet en speciel Laerei »Gevaer-EXersitsen indøVe- I
des efter det for Armeen gældende Reglement. Gymnastlkunder-4

V1sn1ngen efte1 XV. la Couis Haandbog i vnastik Langbold-'jj I
1spil er tilladt hver tredJe Øvelsesdaigj;« For Udeblivelse uden
anmeldt G1 und samt for at møde for sent Var der fastsat »lempe- '
ligeiMulkter<<. »Gentagne Forsømmelser straffes med Udelnk-~ '

` kelse fra den aarlige P1æm1eskydn1ng<< 92)
i ' Naar saa dertil føjes, at man ogsaa optog Terrænøvelser,
'p'laengeie Marsehtme og Natmanøvier ofte i en fJernere Omegn

og at de »yngle SkVtter en Gang ugenthg st1llede paa Torvet
f Kl. '71/2 tll EXerslts eller Teiraenøvelser<< maa det Vist s1ges, at

_ der ei gJoit Rede- for Skytteforemngens V11ksomhed Neess Ved-
jbleV i en lang Aalieekke at Være dens Formand og Hovedledei
Sidst i 70erne skete der 1m1dle1t1d det beklagellge, at EJermden ' S

'af Hessel F1u Llchtenbeig, trak den i sin Tid med stor? lmøde-; .
'kommenhed givne Tllladelse til at benytte Heden til Øvelse til- .
bage.Foien1ngen maatte derfor foreløbig stille sin Virksomhed g
i Be1o i nogle Aar (Juni 1877)93) og opløstes Vistnok helt. i' '

l 1880 meddeler Avisen, at der nu er stiftet en ny Kreds

rned /10 Medlemmer, men at Fr11 Lichtenberg Vedblivende nægter _
I Kredsen Tilladelse til at benvtte Heden. 94) Forholdet maa dog

Vaere blevet ordnet, men i 90erne har K1edse11 atter i nogle Aa1.
»ligget stille<<. Endelig i 1903 kaldtes den igen til Live, indmeld- `

' _ tes i Amtssammenslutmngen og har siden eksisteret i den Form, V
som kendes af Nutiden I -- '

Fugleskydmng Skydning af en betydelig anden Art holdtes
._ r af »Fugleskydnlngsselskabeí for Grenaa og _ V
i Ørneglm Det stiftedes paa et Møde som holdtes 10/6 1871 paar

' Hotel Dagmar Indbyderne Var bl. a. Apoteker Hoffmeye1yKan-,
eelliraad Lütken og Købmand Nobel Førstnaevnte blev Fo1-, -
mand og Li1tken Kasseimer 1 i

i Hvert Aar Ved Mldsommeitld samledes Medlemme1ne ea.
. . 50 1 Tal, til Fugleskydning. Det synes, som om de oprindelig mød-v

' f tes paa Torvet og derfra ma111che1 ede til Enslev Skov. Bet snart blev
det imidlertid Skik, at Samlingsstedet blev ved qgqerlet og at _
man Kl. 6 køl te derfra pr. Vogn og med Musik 1 Spidsen til Enslev' _
Skov, som den Gang ejedes af Proprietaer Aeton Westere
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gaard, Djursgaard. Straks efter Ankomsten samledes man til
en lille højtidelig Indledning,og derpaa tog man fat paa at~~
skyde efter Fuglen der. Var opstillet paa en Høj i Skoven, saa-1 1'
ledes atSkudretningen gik mod Nord gennem en Slugl.1 I For-f
vejen Var- Egnens Folk gennem Annoncer i Bladene varskoet..
om, hVad der forestod saaledes at de kunde tage sig selv 1 Vare
og holde Kreaturerne inde. Ved Middagstid holdtes Pause ii'
hvilken man spiste Frokost i et Telt paa Pladsen. Gaestgiverfif?4

Den første Fugleskydnlng ved Stranden 30. Juli 1907 Hartmann Sørensen holder
` Skjoldet med Sølvtøjet Emil Lassen den af Zebitz malede Fane ' '

_ Lunnlng Var Foreningens Vært og sørgede godt for at Ingen gik..`
. hverken sulten eller tørstig fra Dagens Anstrengelser Naar Ö

-1 Skydnlngen Ved Aftenstid Var tllendebragt spiste man Middag. "
f Derefter var der Præmleuddeling, og ud paa Aftenen kom Dal-'1
merne til Stede, hvorefter Dansen gik med Liv og LVst til Kl. 2,11
da Festen sædvanllgvls sluttede, og Hjemturen kunde begynde;

I Slutningen af 80erne blev Djursgaard solgt, og den følgende
lEjer var ikke stemt for at give Tilladelse til, at der holdtes

- Fugleskydnmg Selskabet indstillede sin V1rksomhed og opløstes1
\ af sig selv

' ,' I 1907 fik en Kreds af Senlor-Gymnaster 1m1dlert1d Plan-I
V(som at kalde Fugleskydmngsselskabet til Live. 20/6 1907 stiftedes:i .~ '*

Selskabet med samme Program som det gamle. Skydepladsenn I
' Ä-hlev ikke længere Enslev Skov, men Stranden, først Nordstran- -

den Ved Kalkbakkerne senere Sydstranden Og Indtil de aller--.
sidste Aar har Musikken paa Fugleskydnmgens Dag gaaet gen--i1 '

'I `nem Gaderne, tidligt om Morgenen og vækket Borgerskabet med
1 den gamle Skydebrodermelodl f I ~ I ~

O, hør, du gode gamle Borger,
Vil du aldrig Vaagne mer, Vaagne mer _ o. s. V95)
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TO ILDEBBANDE I ÖPLANDET
Branden i Aastrup Natten 14.-15. Juni 1865.

Medens Grenaa By i 18. Hundrederne kun havde forholdsvis .
smaa Brande, va1 to af de nærmest liggende Landsbyer i Aar-_ -' f I
hundredets sidste Halvdel hjemsøgt af alvorlige Bl ande, Aastrup
Natten mellem 14.-.-.15. Juni 18.65 og Enslev d. 31 Maj 1887. . _

i _ Ilden i Aastrup opstod imellem K.l 1 og 2 i Rasmus Greves '
Gaard vistnok i Ladebygningen. Den opdagedes al en Karl, der i

_ vaagnede ved.. at Ildgnisterne regnede ned ove1 ham. Kun med
_ iNød og næppe blev Gaardens Beboe1e reddede hvorlmod hele

Besætningen indebrændte Inden Hjælp kunde komme til Stede,
bredte Ilden slg tll Rasmus Udsen og Knud Nicolaisens Gaarde `
der nedbrændte Her blev dog de fleste af Dyrene reddet Vlen
B. Udsens Karl omkom under Forsøg paa at: redde den sidstel
af Hestene _ 7,. " - » - e f ~ ~

Man stod til en Begyndelse ganske uforstaaende med Hen- `
syn til Ildens Opstaaen Det viste sig senere, at den var paasat 1

_ af en ung Plge fra Grenaa Havn Hun hed Hansine Andreassen i
'svar 21 Aar gammel og Datter af Skipper Andreassen Hun an-

gav sig selv under en Samtale, som Politimesteren havde med
hende Som Bevæggrund angav hun, at hun vilde bort fra Hjem- 1
met. hos Forældrene, hvor hun »mente sig behandlet som Skum-
pelskud<<. Tillige. angavhun, at. hun »fra den tidligste Ungdom _

< . havde værett lidenskabeligi Kønsdfift, Og at| hun hjemme Sav. ._
nede Lejlighed _til at tilfredsstille asine' Udsvævelser i den 'Retningmf .>
Pigen blev indlagt til Observation paa Sindssygeanstalten ved ,
Aarhus, men erklæredes tiliegnelig. Dommen faldt 19/5 1866 og

'_ lød paa Dødsstlaf. I Erstatning til Assuranceselskabet idømtes .
' . hun at betale 6891 Bdl. Da det ikke ses, at hun er blevet hen--T - '

rettet her, maa hun rimeligvis være blevet »benaadet« med .'
' ' livsva11gt Fængsel.9510)

Enslev Bys Brand d. 31 Maj 1887
_ Den fanden Brand, som var af langt større Omfang, men `

som dog heldigvis ikke krævedeNIenneskeliv, var Enslevs, som ' '
fandt Sted en Snes Aar senere, 3. Pinsedag Tirsdag d. 31. Maj 1887.

Ilden opstod kort efter Middag, mens Folkene i Gaardene
sov deres Middagssøvn Fra Grenaa kunde man se en tyk, sortå
Bøgsky komme hvirvlende ind over Byen... Det hed sig straks,
at det -var Enslev By, som brændte; Snart valfartede" Folk [ir _ i
store Flokke, kørende, ridende og gaaende ud 'til Bra'ndstedet..` 1- '
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Et ØJenVldne foltaeller i »Grenaa holketldende<< »Det Var I
et frygteligt Syn, der frembød sig, da man kom derud. Bøgen

-Y'Vaeldede en i Møde, sort og kvælende saa 1112111 næppe kunde.
_ traekke Vejret, og Flammerne slog op omkring, hvor man saa

hen. Hele EnsleV By stod bogstavelig talt i et FlammehaV Hist
eg her stod del en Skorsten eller de nøgne, sorte aie Det
var Besterne af Gaardene Af hele Byen var dog kun en Gaard, .
Skolen og et teglhaengt Hus tilbage:I l Løbet af et Kvarter Var.

_ hele den øVrige By, 10 Gaarde og 4 Huse, omspaendt af Luerne,
' - og ethvert Forsøg paa at frelse dem var aldeles flugtesløse Det"

eneste man kunde gøre Var at søge at redde den sidste Gaard
`fra ogsaa at bliVe antændt Ilden opstod i det vestllge Hjørne

'S af Byen og da Vlnden førte Gnlsterne hen over Gaardene der i

i lys Lue
'du Var taekket med knastørt Straa stod 1 et ØJebllk de fleste Gaa1de-ll '

De brandlldte Famlher arbeJdede saa de Var naer Ved atV
segne for at redde hvad der kunde reddes Her løb P1ge1 og

1- Koner med Sengeklaeder KøkkentøJ,. Klæder o. s V der kom
i; _.Maendene slæbende med Klædeskabe Dragklste1 og hVad de.
__?Å ellers kunde faa fat paa Bet megen Tid Var der 1m1dlert1d ikke: _

._ _ tll at redde, saa det val kun de. aller mest v1gt1ge og vaerdlfuldeV . '
5- Tlng, der frelstes '- 1 ` "

Grenaa SprøJte under Ledelse af BrandkaptaJn Starck
' kom til Stede, saa snart Foiholdene tillod, men der Var J'o kun
hdt at udrette. Før Aften Var hele EnsleV en rygende Bulnhob

Q Midt imellem alle de nedbrændte Gaa1 de stod kun de to reddede, 1
§ ` 'tegltækte Bygmnger Alle de andre Gaalde og Huse havde Været

__ tækket med Straa. Det Var af den Grund, at Ulvkken fik et saa
uhyre Omfang, natulllgvls i Folblndelse med Vlnden som Var`

' . saa stærk, at man paa Gaderne i G1enaa kunde opsamle for-_,
kullede Tlaestykker, som Var ført den 3 km lange VeJ

Brandens Aarsag blev aldrig opklaret. Selv da den berømte. 'i
eller berygtede »Sylovvske B1andkomm1ss10n<< senere kom til

_ Egnen løstes Gaaden ikke. _ _ .

Klrkens mdre Ombygning i l865--66. . _.
Gennem en Bække Aar havde lurkesynet paapeget flere og;'__

' I- flere Mangler baade Ved Kirkens Indre og Ydre. l Sommeren f
n18263 Var det endelig kommet saa Vidt, _at Bygnlngslnspektøren 1

_ for Jylland havde stillet en Raekke positive Forslag til en grun-`
dig indvendig Bestanrerlng af Grenaa Kirke. Denne Var bifaldet 3_
af Klrkeinspektlonen og derefter indsendt til Kultusmlmsterlet
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Vsom Godkendte P1anen A1t var rede til at bringe den til Ud-
førellse, da de tunge Skver viste sig mod Syd Kong Frederlk VII “

_dødze og Krigen med Prøjsen og Østrig udbrød Under dissej,_._.._.,,_._;_.f;j.
Forhold var er se1vfø1gehg ingen Stemning for at tage fatpaaggf;
Kirkebyggeriet Først efter Krigens Slutning optoges Planerne. V

V Koret i Grenaa Klrke i 1865 før Restaureringen Til højre ses et Stykke af den ene '
af de garn1e Skriftestole, lavet efter Branden i 1549. I Venstre Side ses det yderste

_ Hjørne af Kirkens nordre Pulpitur. Personerne er Arkitekt Petersen, soni havde- i
den daghde Ledelse _af Arbejdet og Pastor Dantzers Søn ' ,_ _

_..

'I Maj 1865 indkaldtes Tilbud _og Arbejdet begyndte. I Februar
1866 toges Kirken atter i Brug. Restaureringen var i alle En--` '

`keltheder planlagt af kgl.Bygn1ngs1nspektør Walther, som
havde Overopsyn med Arbejdets Udførelse Istandsættelsen fore-
toges saa grundigt, at hele Kirkens Indre efter denne frelntraadte
i en helt ny Skikkelse. Samtiden fandt, at alt var udført saare
lgodt Moden skifter jo, og Eftertiden syntes, Vat Walther var
gaaetlovlig radikalt til Vaerks og lovlig haardhaendet havde ført

i alt tilbage til dets. formodede oprindeligeUdseende. Men det
kan ikke nægtes, at: det var [et stilfuldt, ' enkelt og _tiltalende
_Kirkerum, der var skabt, da Walther afleverede Arbejdet.. I
'merne foretoges en 1ige saa grundig ydre Restaurering, hvorved
Kirken forsynedes med Spir og Karngavleogy Murene delvis

10
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omhyggedes. Ogsaa denne Restaurering, dei egentlig Var en del-
vis Ombygning, planlagdes og lededes af Professor Walther.
Da den Var færdig, fremtraadte K1rken soIn en stllren Gen-
fødelse af en gotlsk K1rkebygn1ng 'glsof> et _»Symbol for den
By, som Var Ved at udVIkl sig lålrkensj>v v_."'_~Inloygnlng Vil blive
omtalt i Enkeltheder i en selvstændig Artik-el om Grenaa Kirke.
Den anføres derfor kun her i korte Træk af Hensyn tIl den
historiske Sammenhæng i ~ __

Grenaa Kirke c-a. 1865 umiddelbart før den indre Bestaureering
begyndte. Billedet taget fra Storegade.
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DET STORE TIAAR I BYENS HISTORIE

APOTEKER HOFFMEYERS PERIODE
iaaret fra 1870-79 er uden Tvivl den Periode i hele Byens" _
Historie fra Mlddelalderen til Nutiden, hvor de største Op- ”

I sving er grundlagt og de Vigtigste rent ydre Begivenheder er
sket. Dette Tiaar danner Indledningen til, at Byen fra den gam-
meldags Idgl hvori den henlaa man kunde næsten sige uberørt
fra Holbergtlden eftei de store Brande omkrmg 1750, begyndte'YVÅ --
at vikle sig ud af Svøbet og komme i livligere Kontakt med v
Omverdenen.

Det er den Periode, hvori baade det offentllge og det pri-
I vate Byggeri begyndte at omforme Byens Udseende Det er den> _

i' Periode, hvorl det fuldkomment landlige Præg forsvandt som _
Byen havde haft ved at alle Grundejerne var Koholdere og at `

I Ã en Skare paa oa. tre Hundrede Køer hver Molgen Middag og _
_ " ._Aften i løs Drift drog igennem Byens Gader frem og tilbage fra 1' '

" _ Fælleskæret hvor de vogtedes af Byhyrden '
Af Byggerl i det nævnte Tiaar bør først og fremmest næv-i

I I _nes, at den indre Restaurering af Kirken som havde fundetV
Sted i 60erne nu i Aarene 1874--75 efteifulgtes af en ydre.
Man kunde næsten kalde det en Ombygning, idet den fuldstæn-
dig forvandlede den gamle hvldkalkede landsbyagtlgt udseende `
Kirke uden Spir til en stilren Købstadkirke med røde Munke-

_stensmure, Kamgavl paa Endemure, Sideskib og Taarn og med '
" højt Spir.

Torvet skiftede Udseende, ved at Sprøjtenuset, der laa som
Raadhusets Nabo mod Øst, i 187.9. fjernedes, _ og Pladsen. blev.

. lagt '_ftil Torvet. , Et Arresthus byggedes samtidig fra Raadhuset .I
mod Nord over imod Mogensgade. En moderne og vel indrettet
Fattiggaard opførtes samme Aar bag ved den gamle forfaldne *

- Fattiggaard paa Nørregade i dens store Have, som vendte mod
Øst, ud imod Markerne. f - '

_ En lang Række >>moderne<< Forretningsbygninger med virke- I
I lige Butikker og »store« Rude1 opstod paa Storegades søndle DD

. _ . 101
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zSide, "hvor omtrent'alle Ejendommene fra Nr. 11 (nu >>Biografen<<)fi
og ned til >>SVinetorVet<< nuNr. 19 »Messen«, i dette Tiaar om-
byggedes. i ~ - 1

' Endvidere forsvandt som lige berørt Kvægd-riften fra Gaderne
derved, at Byen gennem en Aarrække afkøbte Grundejerne deres
Bet til at holde Køer i Fælleskçeret. Dette opdyrkedes og deltesl

` '_ Grenaa By set fra Bakken »bag Ved Nytorv (»Bosenbakken«) omknng 1870. I Baggrunden
'ses Kirken, Lige under Taainet ses Raadhuset med de to hvide Skorstene. Til Venstre

f derfor Taget af Sprøjtehuset uden Skorstene. - ' 1 --

i større Parceller, som udlejedes og for en storDel anvendtes
til Agerjord og Høbjergning Tallet af Kreaturer, som daglig
passerede gennem Byen, formindskedes paa den Maade meget

. stærkt. Fra 1/1 1878 Var det forbudt at lade løsgaaende Køer.T
gaa igennem Gaderne.

_ Paa en betydelig Del af det inddragne Fælleskær anlagdes
. et stort nyt Anlæg, »den nye Plantage<<, der som et smukt, grønt

Bælte i Løbet af den næste Snes Aar kom til at omslutte Byen 'l
_ Vmod Vest og Syd og give baade Læ og Skønhed ,

'i . Et Par smaa kommunale Reformer af nogen praktlsk Værdi.
bør lige nævnes Petroleumsgadelygterne som indførtes i 1870, "

Å og den autoriserede Natrenovation i 1879 .
Gadelygter Var ikke noget helt nyt i Grenaa. l Vinteren

1859 opstilledes de første Tranlygíer her 1 Byen. Det Var samme
V Aar, som Viborg og Vejle indførte Gas. som Gadebelysning, og I

det var Vistnok fraen af disse~_._Byer, at> G1_"enaa;;købte=nogle,r af
de brugt-e Lygter. Borgerrepræsentationen Var endda saa forsigtig,
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forinden den skredm'tilen saa uhyre Reform, at -sammenkalde
T Skatteyderne til et Møde for at spørge om deres Stilling til.

denne Flothed, som J'o Vilde forhøje Skatten en Del. Foruden
'Lygternes Køb skulde Lygtetaenderen have 60 Rdl. om Aaret,
og desuden regnede man med 3 à 5 Tdr. Hvaltran aar11g til
Brændeohe 11-- En Indsender 1 Gr..AVis siger meget spyd1gt, at

Storegades øverste, sydlige _Husraekke før den i 70erne helt ombyggedes. Huset
med Porten og Trækvognen er Nr.. 3. (Købmand Henning) nu Gartner Rasmussen.
Nr. 5 Huset med den høje Trappe (Købmand Henning) nu Banken. Nr. 7 (Pastor _

nDantsers Præstegaard) nu Hjørneejendornmen med Købmand Brændstrups Butik.
Nr. 9 (Købmand Holstvig) nu Afholdshotellet. _Nr. 11 (Bager Wissing) nu Biograf-

r 4teater. Nr. 13 Købmand Harboes, som var den første, som ombyggedes allerede
'= i 1857 (nu Købmand S. H. Bager). `

' Borgerrepræsentationen 'hellere skulde'have spurgt 'Indbyggerne,
om de i det hele taget ønskede, at man skulde købe de gamle
Tranlygter i Stedet for at belyse Byen med Gas.99) Naa, Skatte-
yderne blev hørt, Borgerrepræsentanterne overbeviste dem om,
at det Var i Byens Interesse at købe Lygterne,_og f1a næste .

`Vinter straalede en god halV Snes Tranlygter i Byens Gader. _,
Nu i 1870 anskaffedes'Petroleumslyqíer og de gamle Tranlygter

aVerteredes til Salg til Brug i Gaarde o 1.97) 25 Aar senere fik.
VGrenaa et Gasværk og dermed ogsaa Gaslygíer paa Gadelne

Den anden Reform angik Natrenovationen. Den havde hid- _.
;til ganske primitivt foregaaet saaledes, at hver Husejer privat
havde maattet sørge for 9Tømning af sine Latriner. I 1879 med-
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delte Boigmestei K1abbe i Avlserne at fra Midten af Oktober
_ »forventes paabegyndt en autoriseret Natrenovation Den udføres
1' af Vognmand H Meinche for e11 Betaling af 4 Kr om Aaret '

`pr. Latrin<< i
Denne Drdning vedblev, indtil Byraadet 1 1893 vedtog at V i

lade al Renovation overgaa til Kommunens Besøigelse En halv'
Snes Aal efter begyndte de første W. C. Anlæg at fremkomme.

_i Dampvæveriet søgte om Tilladelse til Indlæg i en Fabriksbyg-
ning og fik den i 1906 efter meget store Betænkeligheder i By-

, 'raadet Som Nummei 2 kom Købmand Chr. Vogel, som i 1907 É
fik Tilladelse til Installation i den nye Bygning paa Torvet.

' 70ernes tre Hoved-l Men først og fremmest er 70erne det Ti-__ i
fforetagender aar, hvor 3 store Foretagender udførtes` _

i som var Indledningen til et meget mærk- i
> Wbart »Opsving« for Byen Kollndsunds Udtørring, Bygning af en

i i Gang.

'-6 ny Havn og Anlæg af en Jernbane fra Randers til Grenaa Og
endelig vil vi se lidt paa Byens aarhundredgamle Forbindelses- _

f linier med Omverdenen Landevejene som ogsaa i 70erne fik en _- 'B ' B
helt nv Skikkelse baade ved Makadamisering og ny og kortere . ~ `
Retning ' ' _.

_ Alle de førstnævnte 3 store Foretagender hører helt og fuldt i =
I'i70erne til Men det skal ikke skjules at de alle tre havde været i
stæikt paa Tale 1 det foregaaende Tiaar Det var et almindeligt _

i Krav og Ønske, at de skulde komme Spørgsmaalet var blot i' _'
hvad Bækkefølge de skulde tages og hvorledes de skulde komme `

Der holdtes store Møder med flere Hundrede indbudte Del- i
tagere baade fra Byen og fra Omegnen og der nedsattes baade>

en privat Havnekomite og en Jernbanekomite til at forberede
Sagerne Sidstnævnte Komite kom til at bestaa af 7 Medlemmer,
hvoraf fia Grenaa Apoteker Hoffmeyer Godsforvalter Lüt- `
ken og Købmand Nobel Formand blev Proprietær Carøe,

- Skærvad, de1 var Landboforeningens Formand. ' , -
u i f Som man ser var der altsaa fuldt af store Planer alleiede

ved Indgangen' til Halveidseine De blev ogsaa alle bragt til
Udførelse i dette Tiaar. Men navnlig om de to største af dem, _

ii~Udtørringen af Kolindsund og Bygningen af en Havn,gælde1,
- _- at Udgifterne paa Grund af en Bække betydelige Uheld voksede -
>-;t_il næsten det dobbelte af de kalkulerede Summer. Derved blevd

i det økonomiske Udbytte, man havde ventet af dem, en Skuflelse. _
Baneanlægget som aabnedes i 1876 og Aaret efter ogsaa fik
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Forblndelse med Aarhus, biagte Byen ud at dens h1dt1d1ge Iso-
lation og i Forbindelse med Omverdenen. Men det lader sig 1kke

` skjule, at det samtidig trak adskllhgt af Byens Oplandshandel »
' hen til de 2 store Nabobyer, som var Banens 2 modsatte Ende-

punkte1.80er11e og 90erne blev ikke den glimrende Tid man ~
havde ventet 3ig. Tværtimod! 1 `

__ Men det staar alligevel fast,_§
at 70erne var det Tiaar, da Byen.
voksede ud afSvøbet da Forandrin-_
_,gen fra Blndlngsværks-ldyllen til
den moderne By i G1 undmur loe-_-_l
gyndte, og da Forbmdelsen med
Omveldenen baade paa Vgodt og.

"paa ondt, med dens Fordele og
Ulemper blev skabt. ' ` '

Skulde ' man fiemhaeve en,
enkelt Person som mere end
"nogen anden staar som den fø-
_1ende i denne Per1ode maa det
uden Tvivl blive: _

_ Apoteker F1'. Hoffmeyer
'Han kom til Grenaa i 1867, idet

efter Apoteker C F Dahl,
rejste til København.. Fríxlofimeðer _

_ Længe valede det ikke, fø1" " ' Apotekerlorenaa 1867 1902
den unge Apoteker Satte 'Sit P1 æg I'70e1ne og 80er1;11:___1`37[:1e11(11s mestinitiativf

paa en Mængde Sager og stod i . 1 1' ' _
' Spidsen for næsten alle de Foretagender som saa Lvset 1 Grenaa
baade i 70erne og 80erne. Hotfmeyer havde et frisk og uh1ldet

Syn paa Sagerne. Han havde en overordentlig Arbejdsevne og
' Arbejdslyst. Dertil kom et betydeligt Talent til at faa Folk in-

_ teresseret for en Sag, faa den sat i Gang og ført til Ende Der '
e1 efter min Memng intet i Vejen for, at man kunde kalde 7Oe1'11e R
og 80e111e i Grenaa Bys Historie fo1 Apoteker Hoffmeyers Periode.

_ DE NYE LANDEVEJE
AARHUS GRENAA GG RANDERS GRENAA`

To Foretagendel, som va1 af ikke ringe Betydning for G1 enaa
By, og som afsluttedes i 70e111e var de nye Landeveje henholds-_
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vis fra Grenaa til Randers og fra Grenaa til Aarhus De havde- __ .
Været projekteret længe og Var paabegyndt paa Stræknlngen f1a ' I '
de to store Nabobyel men havde del efter llgget stille 1 mange Aar. 1

'_' Randers-Grenaa Tanken om denne gaar helt ízlbaqe til 1847. _
Landevejen ' l dette Aar havde Amtsl aadet forhandlet om _

_ ` ~ f f 9 Sagen udstukke. en Linie og under 19/11 1848
' faaet tlsterlets Sanktlon foreløblg for Stykket fra Randers til

"Gl. Esízup letteArhejde blev paabegyndt og fuldført i den'
Y f, næ1 meste Å.,--1='_;:_,1d=,;. derefter »Da der [af Aarsager som ikke nu ken-v

=i~f-çdes], 1kke kunde foretages noget Arbejde paa Stykket mellem
` ` 1 'Gl Estrup og Grenaa i de første Aar derefter Indskrænkede man _

fslg i Amtsl aadet foieløblg til dette Stykke« 99) Men i 1858 blev f
4L1n1en mellem Gl Estrup og. Grenaa over Ramten, Ørum, Mastrup j

_ i' Og
i vbaade i l\1mtofte og i Grenaa hvor der forhandledes baade om

Äf1`ä1151al »paanq undersøgt oq forhandleí« Der holdtes et Møde.
-

den nerdllge 1111e {altsaa den aæPendej og om en sllg 1'
1 .flL1n1e over Nlmtofte Der skete 1ngen egenthg Afstemning, men? 1

I, de forskellige Udtalelse1 førtes til Protokols Paa Grundlag af
~d1sse Vedtog det samlede Amtsraad i August 1858 at 1ndst111e ' 1

- ' ` den nordhge Lmle, og Indenrlgsmlnlsterlet meddelte Approbatlon: Y
` »paa den under 4/12 1858 99) - _ .:

T11 Trods for denne Godkendelse af den nye Vejs Anlæg
I' I . Vldere flem skete der i den næste halve Snes Aar intet lSaqen I * I

` __ _-1868 begyndte saa en Agltatlon fra Ørum og andre Sogne som laa ' \
" ved den plojekte1ede nye Vej, for at faa Arbejdet optaget. Iil Vi;

___-_Gengæld albejdede Sognene Ved den gamle Landevej paa at'___._`"
I' "`faa denne blbeholdt som Hovedlandevej Man prosterede imod

9 'den paatænkte Forrykkelse af Landevejen saa langt mod Nord
._ ' _- Man henledte Opmærksomheden paa at der paatænktes anlagt _ _

en Jernbane Randers-»Grenaa og at denne passende kunde
lægges i Nærheden af den paatænkte L1n1e og derved skaffe de_ nordlige Kommune1 en god Forblndelse baade mod Øst og mod. .

>Vest uden ,1de1Ved at skade Egnen ved den gamle Vej -
Paa holtet Side 153 er vist Forløbet baade af den gamle

9 I Vej til Aarhus og til Randers Jeg skal blot lige nævne, at Bam`
dersvejen ved Dy 11 bak Skovrldergaard i Løvenholm Skov I _
drejede i en stor Bue mod Syd over Nlmtofte Thøstrup,=l_~
Gammel Mølle Skæivad Mølle til Enslev Derpasseredejr __

__ ` i den tæt Nord for Sundet og fortsatte tll G1 enaa Vejen ekslste- = `
` rer 1 Hovedsagen endnu som Blvej ' ~ i ~ /
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triske Beregninger fremstillede Kort over Djursland. NB. De fuldt optrukne Linier er de gamle »Landeveje«
henholdsvis til'Randers, Aarhus og Ebeltoft. De punkterede Linier er »de mindre Veje<<. Det skraveredel

Styk-ke 'mellem Greenaae-Fugelsang og Sundet 'er Grenaa og Aalsø Enge. ~
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_'Arbejdet genoptages I Vinteren 1869_70 1ndsamledes fra

i 1870. _ ~ ' Grenaa og en Bække Sogne langs den'
udstnkne Linie Undersk1ifter paa en">

Henvendelse lil Indenrigsministeriet Man betonede, at Amtsraadet
umuligt kunde have Ret til at tils1desætte den en Gang fattede

_f _ Beslutning Man anmodede Ministe1iet om at paalægge Amts- _.
raadet uden længere Qphold at lade det beslnttede Landevejs-' `

»anlæg fra Dyrbak til Grenaa komme til Udførelse i Overens-
stemmelse med den i 1858 vedtagne og af M1n1ster1et fastslaaede
Linie. ` . - 'x I' _

Folanled1get af denne Henvendelse foranstaltede Amtsraadet s
Møde i Grenaa 1,26/ 1870 under Ledelse af Amtmanden,

"15'Kammerherre Rosenørn Hertil var indkaldt Repræsentanter fra
;5. Grenaa og fra de paagældende Sogne. Paa Spørgsmaal om,

__ _ hvorvidt man ønskede den ovennævnte Plan bragt til Udførelse, j

flene Ja.

Visvarede Grenaa Byraad og samtlige Landkommuner med Und--_l
tagelse af Fjellerup, _ N1mtofte-Thøstrup og Koed Mallemagda- _ _ -

Der blev straks taget fat paa Afstlkning af Arealet hvor
_' den nye Vej skulde gaa, og Arbejdet optoges med fuld Kraft'

- , _ Allerede i Sommeren 1871 var man inde ved Planiagen ved,
:Grenaa Hidt1l havde Randers LandeveJens Indløb i Grenaa By`
gaaet duekte ind i Lillegade. Nu var der Bøster fremme om, .
at dette burde forandres, saaledes at den kom til at gaa ind i

< Storegade, som var Hovedgaden IAvisen blev skrevet baade for i ' '
- og ;imod. Amtvejvæsenet gik saa en Middelvej og lod den nye .

Chausse gaa midt imellem og dele sig i to umiddelbart ved ,_
`" Byen med en Glen til Lillegade og en til Storegade Paa den `

Maade blev Adgangen til de to Gader lige god '
Men ved at Vejen saaledes flyttedes en Snes Mete1 mod _

Syd fremkom en lang spids Trekan-t ved det ældste Lystanlæg..
_ Der var i Byen Enighed om, at man ønskede at erhverve dette f

.f_'Jordstykke for at lægge det til Plantnlngen, som i høj Gradl .
_ trængte til Udvidelse Det skete ogsaa. Den sydligste TredJedel

i ` _ . af det gamle Anlæg ligger altsaa paa den gamle Landevejs Grund.

Vi i' 'sAarhus-Grenaa Den Aarhundreder gamle Landevej mellem _'
:Landevejen Aalhus og Grenaa havde ligesom Randers-

~'~ vejen paa den sidste Halvdel ind mod Grenaa
` f- 1, et helt andet Foiløb end den nuvæiende, Indtll Skjødstrup gik '

i_ den som nu De1fra drejede den mod Syd over Vosnæs
Pynt og gik ved Gammel Løgten helt ude ved Vigen. Der-_ i
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fra over Rønde, hvor den'drejede mod 7Nord/ over: ;Bfosftve d,
*Maarup Vad ' Nøda'ger, Albøge, ` Lyngby, Fladsftrup,
' Vejlby, Hessel ti1 Grenaa. Paa Kortet Side 153 ser man gan- `

' ske tydeligt Vejens Forløb paa den Del som ligger nærmest.,
' ved Grenaa, altsaa fra Lyngby over Fladstrup og Vejlby Det 1 '

J v11 Ses;1 at Vejen tæt Syd for Hessel drejer over paa den nu- g `-
værende Vej til Katholm og derfra i et skarpt Knæk gaar
mod Nord mod Grenaa, men har et mere østlig Forløb end

` f den nuværende.
Vejarbejder i 50erne. Det synes somom Vejens Om-l

. 1 lægning allerede er begyndt i Slutnlngen af Halvtredserne. Der '
' laverteredes f. Eks. fra Amtsvejinspektøt` Meyer, Kalø, under

1 _515/11 1859, at »den i Aar ehauserede Strækningen af Aarhus- i'
_ Grenaa Vejen mellem Lund og Aalsø nu er aabnet for Færd-
selen, og at tilsva1 ende Stræknmger af: den ældre Vej, som ikke
_flængere benyttes, vilde blive afkasíede<<.1OO) ~- ~ 1-

Det er mullgt at det kun drejer sig om mmdre Ændringer '
Men det sandsynligste er, at Arbejdet ligesom paa Landevejen` 1 '
til Randers er paabegyndt men har ligget stille en halv Snes _

_Aar. Selve Fuldførelsen af den nye Vej til Grenaa fandt i hvert.
Fald først Sted hen mod 1870. 1 _

I December 1868 meddeler Vejlnspektøren, »at den i Aar
chauserede Stræknlng af Aarhus-Grenaa Landevej over Aalsø
og Hessel Marker nu er udlagt lil Brug<<.101) _ ' '-

I Begyndelsen af 1869 averteres, at »efter at den nye Aar-
1 hus-Grenaa[Landevej» over Aalsø-"Bys og Hessel Hovedgaards

Marker er udlagttil almindelig Brug, er'det ved" en 8-.-_December
“11868 afholdt Taksationsforretning over de tilbemeldte Landevej "
afglvne Grundstykker blevet bestemt, at den.: ældre Landevej
mellem Aalsø By og det saakaldíe Røde Led fra 1. Marts 1869
ganske skal nedlægges med Undtagelse at, at den paa en Længde
af ca. 400 Al. fra Aalsø By1_°2-) omdannes til en Markvej paa 8
Alens Bredde<<. - . _ 1

'_ Endelig udbydes i Juli 1870 »Jord- og Gløftearbejdet ved
Anlæg af en ny Vej over Hessel Mazk mod Fuldsang fra Aarhus '
lGrenaa Landevej ved 71/2 Milepælen<< i Lieitation.1°3) "

__ Der er altsaa ikke nogen Tvivl om at i hvert Fald den i
Del af den nye Aarhus Landevej, som ligger nærmest ved

' V Grenaa, føist er fuldført i Begyndelsen af 1870erne
_' g Fra den Tid har altsaa Chausseerne fra de to store Nabo-4

byer til Grenaa haft det Forløb som de har beholdt til NutidenÅ
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FÆLLESKÆBET
Fra den ældste Tid har Grenaa haft en >'>Fælled« eller`

'»Fædrift« paa alle Sider af Byen undtagen imod Nord. _
__ 1)Fædriften mod Syd i _»Bro Hede« (den nuvælende Hes-=V I

I _ sel Hede) var tilstaaet Byen i 1440 Ved et Privilegium fra Kong
_ Christopher af Bayern, hvoii der staar at der indrømmes Bor-.
rgerne »fri Fægang ud mod Stranden hen til Saltbækken<< Ienne _
Giæsningsret i »Bro Hede« blev imidlertid allerede Byen berø- '

_. _ Vet af Hessels Ejere kort eftei Middelalderens Slutning, hvorom _
» 4 en udførlig Fremstilling kan læses 1 Gienaa Bys Historie Bd. Aw i

- Side 76-80 I ,
Der var altsaa i den »nyeie Tid<< kun de to Fælledei mod_

> st og mod Vest tilbage 2) Fædrlften mod Øst strakte sig fra' __
Ö'~.'ÄÅ'.É7'É`sterport sønden om Tukæret og ud til Bredstiup Fædrift i, _

' ___ Nærheden af den nuværende Keerbæk Ien. brugtes til Faar _

. i Mænd __ . I
1 " i' 3) Fædiiften mod' Vest strakte sig fia Bandeis Landevej mod '

'1"' _ og Svin og Var i nogen Giad fælles for Bredstrup og Grenaa: '

“Syd indtil Gammel Aa og mod Vest hen til Bakkerne hvor Ens- j 1' '
_?lev Markei begyndte I dens vestlige Ende Var et »Tølveslcæm, V

*`_,._.-hvor der aarlig blev skaaret en Del Tørv af ringere Kvalitet '
"'1"§`^%fi'f'nærmest til Byens Fattiggaard Besten deraf anvendtes til FæI-'_'_">"

-I Flesgræsning for Kvæg
Hvornaar disse to sidste Fælleder er kommet til Grenaa

I _ VVides ikke »De har rimeligvis tilhørt Grenaa Købstad i 11m111de-'. _
lige Tider formodentlig lige saa længe, som Byen overhovedet , f
_:har været til ellei for Kokæiets Vedkommende saa længe dette

I :_Lha'r væiet Land<< Nogen skriftlig Adkomst hertil har næppe.
_ nogensinde eksisteret og findes i hvert Fald ikke nævnt eller'

' antydet i 'de nu eksisteiende Aikivalier ~ *“

' ' '_'Udskiftningsbevægelsen Kgl Foroidnlng at 22/4 17'81 gav Be- ~ "
' " `"i 1780erne ~:_°f faling om »Fællesskabets Ophævetse

og Udskiftning af Jorderne paa Llan-V
_ 4“fdet«, men indeholdt ikke noget Paabud for Købstædernes Ved-fv

'_ ljkommende Imidlertid beviikede den almindelige Udskiftnings-
"*`“[bevægelse at Byfoged Behi i 1798 sammenkaldte Gienaas"

Borgeiskab for at høre dets Ønskei i saa Henseende I i . _,
1) Angaaende Strandvejens FædriIt Vai man enig om at -

I `>i““`f'>~?21n`ske denwudsklftet saaledes at Bredstrup Mænd og Gienaa
' "fi'i'Åf-NIænd hver fik deres adskilte Del Dette bragtes til Udføielse' ' I
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_ 'samme Efteraar, idet-` derai _;et Par Alens Dybde gravedesçen
1 »Skelgrøft«, den 'nuværende' Kejserbæk. lDen skulde'fremtidigr

danne Skel mellem Grenaa og Bredstrup 'Jorden Den Del. Som4
laa Vest for Grøi'ten, tilhørte Grenaa. Den største Part af '

' denne »Østerfælledm som altsaa laa baade Syd og Nord for
StrandveJ'en, udskiftedes i e11 Bække Pareeller, som ikke tilfaldt

- bestemte Grundeje11e,me11 stadig tilhørte Byen De bortlejedes ._
ved offentlig Auktion paa Livstid til den høJstbydende til Ind-

'tægt for Byens Kasse. Kun e11 lille Del blev en Bække Aar hen- '
liggende som Fællesgzæsnmg for Faar og Svin for Byens Grund-

_ ejere Endelig var en Del at' denne Østerfælled fælles Grusgrav
for Bymændene. '

2) Fælleskæret mod Vest havde altsaa hidtil vaeret benyttet;>
ltil Græsning af Køer. »Ogsaa for dettes Vedkommende var
`Boiøerlorsamllngen enig om, at det vilde være meget uprakt1sk, _. 1
hvis det skulde udskiftes i Lodder og henlægges til Gaarde og'
Grunde her i Byen«.: Det vilde blive hen imod 150 Lodder, saa
mange bebyggede Grunde var der nemlig 1 Byen. »Borgerskabet
havde den Tillid til Byfoged Behr, at han vilde sætte sig imod _ _
en saadan Udskiftning Om fornødent gjordes, vilde Borgerne

I ' hellere anvende Penge paa, at Fælleskærets Udskiftning ikke
_ skulde gaa for sig, end at det nogensinde skulde ske - til Byens

saa kendelige Skade, efter deres Formenlng<< 104) I
Denne Beslutning underskreves af 32 Borgere og tiltraadtesl

senere af 10 til. Baadhusprotokollen tilføjer »af foranførte til
' Baadstuen opkaldte 32 Borgere var de 4 Byens eligerede Mænd.

De øvrige 28 var af Byens bedste Borgere tillige<<. Langt over
Halvdelen var ved denne Lejlighed Haandværkere 1 Modsætning
til de fleste andre tidligere Bolgersamhnger hvor Skippere og '

1 Købmænd var i Flertal.
' I Slutningen af 1801 tog den gamle og veltjente Byfoged

_ Behr sin Afsked og den nye Byfoged, Jacob Aagaard, traadtea
til. Han sammenkaldte kort efter en lille udvalgt Forsamling
paa 8 Mænd, nemlig Byens 4 eligelede Borgere, de 2 Older-V
mænd, som havde Opsynet med Markvæsenet og desuden »2 '
andre gode Borgere<<. Dette snævre Udvalg skulde paaGrundlag '

L af Grundtaksten affatte et Forslag til en Fortegnelse over, hvor
mange Kreaturel hver Ejer af en Gaard eller Hus fremtldlg
skulde have Bet til at lade græsse i Fælleskæret. '

__ Indtil Byfoged Aagaai ds Tid havde Byens Indvaanere efter.
eget Godtbefindende benyttet Fælleskæret til Kreaturers Græs~
ning uden Hensyn til, om det var Ejere eller Lejere. Ikke heller
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var der nogen Bestemmelse angaaende Kreaturernes Antal eller.

1 enhvers Græsningsret i. Særdeleshed »Følgen deraf havde Været
denne betydelige Ejendoms aarlige Forrlngelse<< som Byfoged
Aagaard udtrykte sig. 105) L ,

' Udvalget fandt, at der nok i Fælleskæret kunde græsse ea:
279 Kreaturer Dette Antal fordeltes _til de 139 Ejere af Gaarde?

' eller Huse saaledes, at Ejere af ganske smaa Huse fik Ret til
at holde 1 Ko,- Resten af Husene og de mindre Gaarde 2 Køer: '

' De store Gaarde maatte'
holde 3Køer og endeuA ~

_ lig- fik dèlallferstørste1'7' j
' Grundejere, _fire ifTal, 1
Ret til at' holde 4 Køer-f-
;jhver 9 Ejere af ube-
hyggede ellei øde

7 ingen;vi 1121-111; 110110111'

........................................................................ , tildelteS-disse gimnds; _ ~
'Byhyrdens Horn, hvori han tudede, _ r- . '- 1 " _ .. _ _ _,

__ _halvaaret om Morgenen Kl. _4 gik gennem Gäderne, _og ejere soul Slderl 1862 1

Gru-mia+1112 denmod, m 1 - _ _.

, ikæretMen i 18381 ' *

_ '_ Byens 300. Køer skulde ud i Fælleskæret. . - __' havde ladet Opføre 'i ` '_ "

-. ` ` ` ' 'fgninger paa de tid-. _' _ . I
ligere ubebyggede Grunde, Græsmngsret tiL yderligere 14 Krea-fi

.- turer, saaledes at det samlede Tal Var tæt op imod 300 Stk. i`
_ Homlwæq - _

_ Det skete adskillige Gange, at Ejendomme udpareelleredes
og deltes i to. Hvis det nu Var Smaahuse med kun 1 Ko s Bet-L
tighed, fik hver af de nye Ejere altsaa Bet til at holde 1/2 Ko.

'~ I disse Tilfælde maatte de to saa slaa sig sammen om at holde? -
-een Ko Hvis de ikke kunde forliges derom, omsattes Retten
for hvers Vedkommende til 1 Faais Græsning i Faarekæret,`

som laa nærmest Ved Byen, hvor nu Menighedshjemmet og'l
rTeknisk Skole ligger ~

i ' Til Køernes Pasning var dei antaget en Byhyrde, som løn-Tnedes med 1 Bdl. aarlig f01 hver Ko Til Hjælp havde han et i' f ` '
IPar Drenge. Hver Morgen Kl. 4 1 Sommerhalvaaret gik Hyrdeni
gennem Byens Gader og blæste i sit store Horn, som nu findeslffi f f
opbevaret paa Museet Saa maatte Folk Være oppe og have
Køerne malket De blev saa drevet ud gennem Porte og Smøger':

_ log kendte selv Vejen ad Storegade gennem den Markvej som'
laa, hvor nu Vestergade, og som altid, af ganske naturlige Grunde,r

Uthenlaa i et rædsomt SVineri. Gaden var med Undtagelse af nogle' __ ~



FÆLLESKÆRET I __ ' isa
_ Baghuse som hørte til Stoiegadeejendommene saa nogenlunde

` ubebygget, indtil den ældste Skolebygning opførtes i 1849 Om-~
_. trent hvor nu Vejen til Pavillonen drejer af fra Kobrovejen Var

_ et Led, som Var lukket. Køerne samledes eftelhaanden i den`
i >Del af Faarekceret. som laa nærmest Byen altsaa omtrent hvor'd

nu Memgnedshjemmet ligger..Fø1st naar alle Køerne var samlet f i
bleV Leddet aabnet, og Hyrden og hans Drenge drev Flokken

i _'11d i Fælleskæret ad FæVejen, der gik omtrent, hvor den m1--c
værende Kobrovej. - ~ ` > _

' Man maa erindre, at Kanalen ikke eksisterede den Gang;l
VDen gravedes først i 1873 Ved Kolindsunds Udtørring. Kæret ' _

_ strakte sig, som forhen næVnt, i Nord til den gamle Randers '
- Landevej, som lige uden for Byen drejede af i noget mere syd-
lig Betnlng end den nuværende Mod Vest gik Kæret til Enslev
Marker ogmod Syd til Gammelaa, der bugtede sig ud og ind.

[Denne Aa reguleredes meget stærkt Ved Sundets Udtørrmg, og
af Krumnmgelne blev en Del tilbage som 1solerede Smaasøer,
»Kroghs Damme« o. s. V Paa langs gennem Kæret, omtrent fra
Nordvest til Sydøst gik et lille Vandløb. Om det var en Bæk d
eller en Gløft Ved jeg ikke Den kaldes »Horsrendemf (eller
»Sandvadet«)1°6) og udmundede i Gammelaa Om Navnenes Op-

_ rindelse Ved jeg intet. Det er usikkert, om det førstnævnte har
Forbindelse med Hest, da Kæret næsten kun benyttedes af Kvæg...
Til det sidste hal jeg slet ingen Forklaring _ ~

Ude i Fælleskæret blev Køerne saa til Middag. De bleV
derpaa drevet hjem til Malkning, saa atter ud om Efte1 middagen
og hjem til Aften. For Gadernes Renlighed Va1 det selvfølgelig
den rene Jammer med denne Færdsel af ca. 300 Køer to Gange
daglig frem og tilbage. Men det hørte nu engang med til Gade-
billedet, og for Beboerne hørte det med til daglig Levemaade >
selv at have Mælk i Huset.

Fælleskærets Inddragelse Byfoged Aa gaard var meget stærkt '
forberedes. ' _ . f stemt for Fællesdriftens Afskaffelse -

' I I' _ og sammenkaldte i den Anledning;
flere Gange Borgersamlingerne paa Baadstuen for at høre Bol-

_'øgelnes Mening, men det førte ikke til noget. I 1848 indgik en
ÅDel Grund- og Husejere selv til Kommunalbestyrelsen med An- '

_ dragende om at faa alle Byens Fællesjorder udskiftet og tillagt
Grundejerne. Det synes jo overfladisk set at Byfogedens og disse
Grundejeres Ønskel gik isamme Retning, men det er helt for-
k'ert.jV'Byfogeden-l ønskede, at Fællesdriften skulde ophøre og _ _
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f _KæIet opdyrkes og udstykkes i en Del Parceller, som saa skuldeV
udlejes til Indtægt fo] Kommunens Kasse. Grundejerne derimod .

' lønskede Fællesjordeine udskiftet og tillagt Grundejerne som _
1 Ejendomsjord By1 aadets Flertal og Min1steriet stod hel1 og fuldt.4

paa Byfogedens Standpunkt, men herom Vilde Grundejerne intet
~ høre, og Sagen henlagdes _ _ __ » I - - -

Efter flere prlvate Samtaler 1 By1 aadet kom Sagen atter frem _
i 1870. To af By1 aadets Medlemmer nemhg Vlcekonsul Kock
og Købmand P Jensen fremsatte 13/2 1870 Spørgsmaalet om,
en bedre og fordelagtigere Anvendelse af »Fælleskæret end den'-

_ fh1dt11værende<< Byraadet fandt, at »det bedste Middel Vilde vaere,
om en Afløsning af Græsnlngsretten kunde tilvejebringes og

»'Kæret udelukkende blev undergivet Kommunens Baadighed<< ..
I I :Et Udvalg nedsattes til at udarbejde et Forslag desangaaende

_ .:_._Yllf:çl-i'_,Afløsnmgsvllkaarene Et Aarstld efter Var Sagen grundigt un-__
'i vedtages 1 Byraadet deisøgt, ()g Byraadet havde taget Stil-_t ~ ' `

ling dertil Man sammenkaldte de græs-
_3 _ ningsberettigede til et Møde 13/2 1871 og stillede dem det TIlbud “ I i
3 'i at Kommunen vllde afkøbe dem deles Bet og betale 50 Bdl. _

i ` ""ffkontant for hveI Ko s Bettlghed Desuden Vilde Kommunen be-P f '
' ii'tale alle Udgifter ved Udstykningen og Bettighedernes Over-v

"'É-dragelse DeI stllledes ikke Ki av om, at alle græsningsberettlgede `
skulde sælge stiaks. Dertil havde man et alt foi levende Ind--_Ä>`I

- tryk af Borgerskabets Indstilling. Men man stillede en Frist paa
__ i I et Par Maanede1,de1 senere blev udvidet til to Aar. Tilbudet

g .var dog betinget af, »at saa mange græsmngsberettlø'ede ønskede,
lat indgaa paa Foislaget at dette blev tilraadeligt foI Kom-1”

munen<<.1°7) _
Udfaldet af dette Borgermøde blev, at 67 af de tilstedevæ-

"rende stemte Ja og 111 Nej. Byraadet lod bekendtgøre, at man
stadig tog mod Tilbud, og uagtet det forholdsvis ringe Antal Ja-

, _ Stemmer 1 fØrSte 0mgang,havde Inan altsaa faktisk vedtaget Planen. '
_ ' Forinden Var: det deg nødvendigt at Indhente Indenrlgsmlnl-

steiiets Samtykke Ministeriet havde intet at indvende, men
__ paapegede, at 50 Rdl.I ubetinget VaI det højeste Beløb, der 1 Af-

) _løsningsvederlag maatte erlægges af Kommunen for hvert Stk.
*H01nkvæg . I I ~ I _'

Som et Kuriosum kan anføres, at den afgaaende Byfoged.,
G. Nyeborg i Grenaa Avis103) skrev en Artikel, hvori han paa- `
pegede, at Afløsnlngssummen val en uventet Indtægt, som Ind-v'
byggerne næppe havde paaregnet i deres Økonomi.. »Af en saa-`|
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dan uventet lndtægt vil man let finde sig stemt til at bringe et
Ofier, naar derved kan vindes et Gode for Almenheden<<. By-
fogeden foreslog derfor' Borgerskabet helt eller delvis at skænke
de modtagne Afløsningssummer til Oprettelse af et Børneasyl her
i Byen, hvoraf Savnet daglig lpaatrænger sig<<. Denne smukke

. Tanke førte imidlertid ikke til noget. Der var, som Tallene viser,
stor Uenighed blandt

_ Borgerskabet om denne
Afstaaelse af Græs-z'
ningsretten. Et Mindre-
tal meldte sig straks'V
og fraskrev sig Betten,
saaledes at der i Løbet
af de første tosAar af-

_ løstes ea.90_ Køers Bet-
tigheder. ` Men det store
_'Flertal stillede sig af-
ventende, og; mange.>
protesterede meget for-
bitret mod Tanken“om_

. at afstaa denne aar-
S hundredgamle Bet. _,

_' Atadskillige alle-`Å
rede før 1870 'i lBean' >>Vestergade<< i 1860ern'e. Til venstie LindgreensHjørne, f

teten 'havde tabt Intel; . til højre Smed Hartvigsens Hjørne. Til venstre ses Quists
' Farverflag og et lille Stykke af Kommuneskolens Bygning

essen for at drive I`O` fra 1867. Læg Mærke til den fri Udsigt ud imod Kæret!
hold, Ses af, at Folk Billed-et 'er et forstørretUdsnit af Fotografiet paa Side

i 100 og derfor noget utydeligt. / ~`i i' Byen udlejede deres` i .- _ .
1 Græsningsreí' til andre, ja endogsaa 'til Omegn'ens Bønder, saa-
ledes at disse fik et tilsvarende Antal Stvkker Ungkvæg græsset i
Fælleskæret imod et lille Vederlag til vedkommende Boiger.
Dette var dog ikke lovligt og ved et af Mød-erne om Græsnings-
retten meddelte Borgmesteren, at det klart flemgik af de gamle
Vedtægter, at G1 cesningsreííen íAA1e Aunde bortlejes til anden Mand, l
og at denne Bestemmelse fremtidig vilde blive strengt over->

, holdt. For nu imidlertid ikke at brvde alt for hovedkuls med
den bestaaende Skik meddelte Markudvalget - formentlig efter
Forhandling med det samlede Byraad-" at der vilde blive
set igennem Fingre med denne Uskik endnu i denne Sommer .,

1 (1871), men at det dermed var uigenkaldeligt forbi.109)
Det aldeles overvejende Antal af græsningsberettigede vilde

altsaa ikkeik give Afkald paa denne gamle Bet, og i November
11 “



162 _ z GRENAA 170ERNE

_ 1871 sammenkaldtes til et Møde af alle de Grundejere, som
endnu ikke havde bortsolgt deles Græsningsret. Det V1a1 Vistnok
Ved denne Lejlighed, at der dannedes en >>Koholderforening<< .' '

I Å til Varetagelse af disse Borgeres Interesser. _ .
Det Var oprindelig Meningen, at Kommunen skulde optage

_S . et Laan til Udbetaling af Afløsningssummerne. Det slap man
dog for paa den Maade, at der Ved Udbetaling for Jordafstaael- .
ser, først Ved Kolindsunds Udtørrelse (til Kanaler m. m.,) senere
_Ved Anlæg af Randers-Grenaa Banen indkom Summer som
omtrent dækkede Beløbet. ' i

:Det indløste Areals Da et Vist Antal Køers-Bettigheder Var '
Anvendelse _ _ afløst, lod Kommunen Arealet kortlægge

og udparoellere, saaledes at et forholds- 1 .
___mæsslgt Stykke udlagdes til Kommunen som lod det opdyrke
og udleje i m1ndre Parceller. Resten laa Vedbllvende hen som

' f 'Fælleskær fo11 dem, der stadig ønskede at beholde Græsnlngsretten
. _ Det Stykke som Var udlagt til Kommunen laa nærmest._

11Byen og Nord for Kanalen. Man havde længe Været opmæ11k-_
Ysom paa at delL gamle Anlæg Nord for Randers Landevejen var ~

S Å- f'alí for lille, og Befolkningen ønskede gerne en Udvldelse By- _
- raadet bestemte derfor at den Del af Byens Part af Fælleskæret
I'som laa langs nuværende VesterVej,_skulde »beplantes til en _
SkoV«, naar Forholdene gjorde det muligt. Resten af Stykket .

_l Vest for Byen og Nord for Nordkanalen skulde indtages til
i Opdyrkning og Udlejning. 11°)

Den direkte Aarsag til den første Halvdel af denne By11aads-- '
j Vedtagelse Var, at Konsul C. J Momme umiddelbart forud (i f

Sept. 1877) havde meddelt Byraadet, at han for at faa Plant- '
ningssagen i Gang foreløbig Vilde yde et Bidrag paa 2000 Kr. '
til dette Formaal. Hermed Var altsaa Kommunens Part af Fæl-
leskæret foreløbig anvendt. ` ~ Y

I Koholderforenlngen I Tiden 1877-79 blev den før nævnte ' _frører paa sig. Skær- Koholderfo1en1ng ikke saa lidt a0'1ess1V _
pede Betingelser __ Der Var paa den Tid endnu ikke nær. '

_ ' afløst Halvdelen af Korettighederne og
1 Foremngen ansøgte Byraadet om at faa anbragt en Kreaturfold

i Kæret paa Kommunens Bekostnlng Herpaa kunde Byraadet
dog ikke indlade sig Baadet Vedtog tvæ1t1mod Ved det Møde, 1 i

1' » hvor Sagen Var til Behandling, at give skærpet Paalæg om, at` '
Udlejning af Græsnlngsretten Mand og Mand imelleIQ ikke maatte I
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finde Sted. Endvidere indskærpedes, 1) »at ingen maatte græsse
Heste eller Hornkvæg iKæret førl; Maj, 2) at Faar og Lam
før nævnte Tid kun maatte tøjres paa »_Plantelandet« og paa
østre Del af :Kæret mellem VKanalen og Vejen til Kobroen samt,
3) at enhver græsningsberettiget var forpligtet til at lade Kreatuf
rerne passe af den Hyrde, soml var antaget af Byraadet<< I

_ Fra Amtet kom en Skrivelse til Offentliggørelse. Den gik ud
-paa at fra 1. Januar 1878 maatte Kreaturer ikke længere gad

Vestervej omkring 191.0 før Omlægningen. Hvor nu Teknisk Skole og Menigheds-
hjemmet ligger, Var i gamle Dage Faarekæret.

fløse i Gadern.,e men skulde drives eller trækkes, naar de skuldeI
til Fælleskæret. 111) - Fra samme Dato inddroges »Gaasebække-
fælleden<<, som Garver Hald i sin Tid havde faaet Bet til, idet
Byraadet anfører, at de Forudsætninger, under hvilke denne
Tilladelse i sin Tid var givet, nu var bortfaldet<<.

Koholderforeningen henvendte sig til Indenrigsministeriet med
et Andragende om, at det Købstaden tilhørende Fælleskær maatte
blive udskiftet til Grundejerne. Man fremkom i Andragendet °

' med flere ganske uhyrlige Paastande, bl a. den, at Fælleskæret
i sin Tid skulde Være skænket Byen af Grevskabet Scheel, og Å
at det ved en Baadstueforsamlmg 23/4 1802 var blevet vedtaget'

Vat fordele Kaeret 1mellem Grundejerne i i °
Byfogeden, hvem Ministenet afæskede en Forklaring, svarede

paa disse to Spørgsmaal, at ved det nævnte Baadstuemøde lolevV
det ikke vedtaget at fordele Kælet, men derimod at fastsætte,
hvor mange Køer enhver Grundejer havde Bet til at lade græsse.

Angaaende dette, at Fælleskæret skulde være skænket Byen
> af Grevskabet Scheel, var Paastanden ganske urimelig, siden dette .-

111°;
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_ først oprettedes i 1725,. og Kaeret havde været benyttetaf Grenaa

Maend' mangfoldige Aar før den Tid. Desuden vidstes det ikke,
at der nogensinde skulde have eksisteret noget Skriftstykke, som
i fjerneste Maade tydede i den Retning. 1

Ministeriet afviste rent ud Andragendet og henviste til, at.
Afløsning var den eneste naturlige Vej. Man paapegede tillige,
at det efter Ministeriets Synspunkt ud fra retslige Principper

Vestergade omkring 1910. I Forgrunden ses Byens offentlige Pumpe, som havde i
Tud saa højt oppe at Vandvogne kunde fyldes fra den: i

varr meget tvivlsomt, om Grundejerne overhovedet havde retsligt?
Krav paa en Afløsningssum, men at der formentlig ikke kunde,V
have vaeret noget i Vejen for, at Kommunen for egen Regning 1

I ' havde taget Kaeret under Opdyrkning til Udleje uden at give
__-Grundejerne nogen som helst Erstatning for Afsavn »ud over,
_hvad der ganske naturligt tilflød dem som Skatteydere gennem i'
”den ved Udleje og Opdyrknlng indvundneIndtægt for Byens

I Kasse<<.112)

_. _ »Kommunale Vedtægter Denne Sag gav Anledning til, at der _,
og Forhandlingem i i rejstes et Spørgsmaal af helt anden _, Ö

' Art: Borgmester Krabbe omtalte”
nemlig ved Byraadsmødet hvor Koholdernes Henvendelse var

_ paa Dagsordenen, »det uheldige i den almmdelige Uvidenhed,
'der herskede, baade i Raadet og blandt Publikum angaaende
Styrelsen af de kommunale Sager og omi, hvad der i Tidens
Løb var vedtaget i Byraadet<< Han vilde stille ForsIag om at _
man lod trykke et Resume af de Beslutninger og Forhandlinger _ i
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med Bilag, som i Aal enes Løb var taget af Borgerrepræsenta-
ftionen, Kommunalbestyrelsen og nuværende Byraad saa langt

F tilbage, som de tilstedeværende Arkiver rækker. Dette Forslag
vandt Raadets fulde Billigelse.113) ' _

Som Følge deraf udarbejdedes i Løbet af det følgende Par
Aar et Uddrag af de naevnte Forhandlinger. Om det er Krabbe _ -
selv'eller hans udmærkede. Fuldmægtig Chr. Sfiersted, som i _' _ - I
Krabbes mangei vog lange Fraværelser 'som Folketingsmand og
Tingets Formand var konstitueret i Embedet - eller eventuelt
en yngre Fuldmægtig, som hal udarbejdet dette særdeles kyn- '

_ digt gJorte Værks 1ste Bind, er mig ubekendt. Det udkom i
1881 som et Bind paa oa. 830 Sider under Titel: »Vedtægter og

I Forhandlinger vedrørende Grenaa Kjøbsíads kommunale Styrelse.
Bd. 1. Indtil Udgangen af 1880« og kunde købes i Lunds Bog- _
lade for en meget billig Pris.

I Det er en overmaade nyttig Haandbog, som siden den Tid . ' `
' er fortsat og hvori paa let tilgængelig Maade findes en stor
_Mængde v1gt1ge historiske Aktstykker angaaende Grenaa By 1 Y
Tiden fra 1800 og fremefter. _ _ _ , '

f Modstanden mod Med Ministeriets Afgørelse i Henseende
' ` Afløsningen aftager. til Koholdernes Anmodning, synes den

stærkeste Modstand imod Afløsningen at
være forbi. Der meldte sig i de nælmest følgende Aar ca. 65

' Afløsninger. Det var for en stor Dels Vedkommende de mere
_velstillede Borgere, foi1 hvem Afløsningssummen ikke havde nogen 1

F særlig økonomisk Betydning. I 1879 kom saaledes Fr. Thykier, 1
_ Farver Quist, Konsul Kock, Prokurator Lunøe, Prokurator Neess,
(der for Resten havde været en af de førende inden for Ko-
holderforenlngen) Dyrlæge Beyei, Købmand P. Trampenberg osv. '

Da der i 1880 endnu var ca. 100 uafløste Køers-Rettigheder
tilbage, ansøgte Byraadet Ministeriet om, at Afløsningsfristen
endnu en sidste Gang maatte forlænges med 5 Aar indtil Ud-_
gangen af 1885-. Dette indrømmedes. I hvert af Aarene derefter _
indtoges saa til Opdyrkning og UdleJe 20--30 Tdr. Land. _

Endelig var hele Fælleskæret i 1887 inddraget under Kom-
munen og alle Korettighederne afl.øst Kommunen havde for">r

l Erhvervelsen udbetalt Koholderne 26.500 Kr., idet Byen selv
som Ejer af nogle offentlige Bygninger bl. a. Skole og Raadhus, 1 _
ejede en Del Rettigheder, som det ikke kostede f Penge at afløse. _
Enmindre Del af Beløbet var indkommet4 ved Jordafstaael's'er
i Anledning afKolindfsunds Udtørrelse og Jernbaneanlægget. '
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Åf de 327 Tdr. Land hvoraf Fælleskæret bestod, Va1 der ^
til Dgrlming og Engsleí inddlaget ca. 296 Tdr. Land Til Plan-
tagen var anvendt ca 17 Tdr. Land, til Kanaler og Dæmninger i
i Kolindsund ca.14 Td1. Land. 114)

` Efter 15 Aars Forløb var det altsaa endel1g lykkedes at
gennemføre denne særdeles omfattende Sag, som me1e end noget

- andet af 70e1 nes store Foretagender satte Præg paa Gadernes
Tilstand. > «

'KoLINDsUNDs UDTøRRING 18721179_,
Indledning 'I S I 1For Aartusinder tilbage, da den sidste Istid Var forbi, Var

_ Djursland gennemskaaret af et bredt Sund, som strakte sig fra
I. Halvøens Østside Ved Grenaaens nuværende Udløb i Kattegat

til Randers Fjord mod Vest. Det delte altsaa Djursland i to Dele,
1' men mindre nordlig og en større sydlig. Den nordlige Del Var yder-_

ligere Ved et Sund forbi nuværende Ørsted delt i en mindle vest- _
lig Ø, det nuværende Rougsø Herred, og en større østlig Ø nu-

_"værende Nørl eherred og den nordlige Del af Sønderhald Herred. Q
_ _ Ved Landets Hævning efter Stenaldertlden lukkedes Kolind-__ ' '

, sund baade mod Øst og mod Vest, medens den midterste og
laveste Del deraf blev tilbage og stadig stod under Vand. Sundet i,
var altsaa forvandlet til en Sø. Gennem et oprindeligt bredt '

yAaløb, hvoraf den nuværende Grenaa-Aa er en lille Best, stod ~
det i Forbindelse med Kattegat Strækningen mod Vest fraf
Kolind over Byom, Pindstrup og Allingaabro blev til Engdrag V

_ og Moser, medens Landet mod Øst dels blev til Enge, dels VedV
1 ' Flyvesandets Virkning til den Hede, som ligger mellem Grenaa

f og Hessel Hovedgaard og stadig bær1e1 Navn efter denne.
_ Søen >>Kolindsund<< havde en Udstrækning paa ca 18 km

' i Længde Ø.-V og en Bredde paa 1-_-3 km. Med sin Uende-
' lighed af Bugter, Vige Nor og1Næs og med Skove rundt om-l

> kring frembrød den en gunstig Betingelse for Jæger-_ og Fisker;
befolkmng Der Var da ogsaa i Oldtiden en meget tæt Bebyg-

_ . gelse omkring den og langs dens Bredder er der fundet en w
>Mængde Levninger fra Stenaldertidens Folk. _ '

` Skønt Søen ikke Var ret dyb, har den dog i ældre Tid '
Været til at besejle med mindie Skibe, og hos Sakse og SnorreI I
finder man Beretninger om Søslag i Djursaaen og i Kolindsund.
Endnu i 185()_I1860erne var der Skibsfart fra Grenaa til Kolind
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over `Sundet.4 Skipper Skjødt, der 'oprindelig havde sejlet i"
fast Fart fra Grenaa til København, indrettede paa sine ældre

.Dage en Skibsforbindelse fra Grenaa til Kolind, en Forbindelse,
som Skipper Flørnæs overtog efter ham. Endelig stod i

_ 1860erne Ingeniør Bru hn som Leder af et Selskab, som drev
Pramfart paa Snndet.

Udsnit I afg>>Kgl. Videnskabernes Societets<< Kort overDronningborg og Kalø Amt-er' fra_1791./_
_ Man ser",_her hele Kolindsund og dets Beliggenhed i Forhold til Grenaa og dets øvrige Om? U

giv elser Nord og Syd for Sundet ses de gamle Landeveje fra Randers og Aarhus til Grenaa. _

Kolindsund var rigt paa Ferskvandsfisk, og det var et yndet .
Fiskested for 'Omegnens Folk og ligeledes for Grenaa Bvs Be-"
boere. Navnlig var Aalefiskeriet i Aaen, som fia Sundet førte

_ ud i Havet, en meget kærkommen »Sport«, ja for mange naesten
et Erhverv.

_ Men Vandstanden i Søen var meget varierende, saaledes at'
den ved Tøbrud, eller ved stærke Regnvejrsperioder kunde
stige saa højt, at den gik langt ind over Bredderne og gjorde
Skade paa de omliggende Ejendomme.

I Aaret 1855 blev der ved Regeringens Foranstaltning fore-`
taget en Undersøgelse angaaende en paatænkt Sænkning af
Vandstanden.~ Denne gav det Resultat, at der ved en Regulering
af Aaløbet mentes at"ku1f1ney opnaas en Sænkning af 60 cm.
Sagen kom imidlertid ikke til Udførelse, da Lodsej'erne ikke'
kunde blive enige om at udrede de Udgifter, som vilde medgaa
dertil. 115)
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'Sagen var dog ikke dermed skrinlagt, men antog i Løbet

af 1860e1ne større Omfang, idet man nu begyndte at spekulere
paa en fuldkommen Udtørring af Søen. I den Anledning af-
holdtes der i Glenaa 12. Juni 1869 et Møde, hvortil var indbudt
samtlige Lodsejere, hvis Jorder stødte ned til Sundet, ialt et
Par Hundrede. Hovedmanden for Planens TilbliVelse var Vand-

bygningsinspektør, K a m m e rr a a d Grove,
som i Fo1bindelse . med Landinspektør
I) a h l be rghavde foretaget en Række Under-
søgelser i Henseende til Størrelsen af det

I Areal, som kunde indvindes, Søbundens `
_Beskaffenhed og Bekostningerne Ved Pla-
nens Udfø1else.

i _Vandbygningsdirektøren fremlagde I for
denne Forsamling Planer 'til Udtørring- af
Søen, hvorved kunde indvindes over 4000

"Td. Landf[ea. >2.200 hal Udgiften ansloges 1
_ Landinspektør C. Christensen'

1 «..f_1827,d_1914_ _ taenktes tllvejebiagt Ved Aktietegning.
Formand fOI Udvalget til - der var Flertal fol en nærmere UndersIzi-
Kolindsunds Udtørling. _

Istaaende af et Medlem for hver af de til Søen stødende Sogne
'og et VIedlem for Grenaa By. Til Formand for dette Udvalg
valgtes Landinspektøl C Christensen, Enslevgaarden.

i l'Aktieselskabet dannes I Marts 1.872 dannedes der saa et
i Aktieselskab med det Folmaal at ud-_ .~
tørre foretøblj den vestlige Del af Sundet. Denne egnede sig

til 400.000 Rdl. [800.000 Kru] Kapitalån _

gelse af Planen, nedsattes et Udvalg be-_

bedst til det, daBredden gennemsnitlig var større end ved den - I
østlige Del, vog da man af Hensyn til Tids- og 'Pengespølgs- _ 1'
maalet ikke turde tage det hele straks. Indbyderne havde i

' '_ForVeJen ved Overenskomst med hver enkelt Lodsejer sikrety
~ _ sig Ret til at udtørre Søen. Da Staten ikke har Bet til Indsøer, '

behøvedes der ingen Koncessioner, saaledes som ved Saltvands- 7
inddæmninger Men deraf fulgte, at Lodsejerne vilde have deres

_ EJendoms1et til Søen betalt. De betingede sig som Erstatning _'
_ et Vederlag i Form af Jord af den udtørrede Søbund og efter

[det Forhold at Selskabet, naar Udtørringen var -,endt skulde
levere dem mellem 1 og 11/3 Td. Land for hver 100 Al. Søgraense.
D. V. s. et Stykke paa 140-187 Al. [ea.100m] ud. Desuden blev
det fastsat, at de ikke skillde bidrage nogetr til Tørlcegning og
Tørh'oldelse af de Arealer, som de derved vaiidtÅiöfel),V Det var et § '
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Forhold, som senere hen fikstor Betydning, `da det viste sig,
at Pumpningeine fortsat maatte blive ved for at holde den i
udtørrede Søbund fri for Vand. ' 1

Planen for Arbejdet var i Hovedsagen at lægge en Dæmning
tværs over Søen,- omtrent midt mellem Fannerup og Ginnerup,
at grave en større Landvandskanal paa den nordre og en mindre
paa den søndle Side af Søen til at aflede det fra Oplandet tilstrøm-
mende Vand. Begge Kanaler skulde selvfølgelig forsynes med Diger
paa den indvendige Side. Desuden skulde bygges et Maskin-
etablissement ved Fannerup tæt ved den østlige Ende af det
det inddæmmede Areal til Udpumpning af Vandet. Endelig
skulde der graves en Hovedkanal med Hovedgrøfter og Stik-...

, grøfter midt igennem det tørlagte Areal, hvorpaa dette skulde
kultiveres ved Besaaning med Græsfrø. - i

Arbejdet begyndte i Maj 1872, med Kanalgravningen
_.og Dæmningen over Søen, ligesom ogsaa Maskinerne blev be->
, stilt. Af flere Grunde, bl. a. fordi der viste sig store Vanskelig-

heder ved at gennemføre Dæmningen tværs over Søen, fordi-
Fylden vedblev at forsvinde i den bløde Dyndbund, vedtoges
lved en Generalforsamling 30/1 1873 en Udvidelse af Planen. Man' '
bestemte ved denne at udvide Aktieselskabet til hele Søens Tør-
læggelse under eet. Planen for Anlægget blev altsaa forandlet

` derhen, at Dæmningen tværs over Søen faldt bort, og at saavel
den nordlige som den sydlige Land-vandskanal (»Nordkanalen«>` >
og >>Sydkanalen<<) fortsattes uden om hele Søen med Diger indad

_ imod den. Nordkanalen førtes fra Enslevgaard lige ind mod
Grenaa By Det var oprindelig Meningen at føre Sydkanalen ud
i Nordkanalen et lille Stykke Øst for Enslevgaarden. Men senere
bestemte man sig til en Regulering og Udvidelse af den gamle
Aa og saa føre Sydkanalens Vand derigennem og ind 1 Kanalen
lige tæt ved Grenaa, saaledes som vi kender det nu. ^

Som Følge af denne Forøgelse af Planen udvidedes Aktie-
»kapitalen med 100.000 Rdl. og var altsaa nu paa 500.000 Rdl. _
:1 Mill. Kroner.) Ved samme Lejlighed vedtoges at købe

Fannerupgaard for 77.000 Rdl. og Vedø for 132.000 Rdl.
I Sommeren 1873 udførtes en Regulering af Aaen fra Grenaa I

By til Havet. Afløbet afdæmmedes og holdtes tørlagt ved Loko-
mobil1e1, saa længe Arbejdet varede. Sundet havde altsaa intet .
Afløb i denne Tid, men da det var om Sommeren, og det hele

'kun varede 6 a 7 Uger, steg Vandet ikke for højt. Paa samme;
Tid saavel som ogsaa i den efterfølgende Vinter fo1tsattes Kanal-

i gravningerne og Opførelsen af Digerne, ligesom Maskineine til
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Vandets Pumpning opførtes, saaledes at Pumpningen kunde tage-
sin Begyndelse 3. Maj 1873.116)

, Grenaa Bys Interesse Det var egentlig føi st efter, at den øst-
Vi Udtørringen. ^ lige Del af Kolindsund var medtaget

' ' ' _ under Tørlægnlngsarbejdet at Sagen
fik virkelig Interesse for Grenaa By. Gienaa Avis skriver derom

.- 25. Apiil 1873: »Man er begyndt med Gravning af det nye Aaløb>
ovei Byens Fælleskær til Sundet [d v. s. Stykket fia den hvide

~ Bro ved Pavillonen til op forbi Enslevj, og det har vaeret os en
Glæde at se de gode Fremskridt Arbejdet gør, ligesom den Bo

_ og Orden, hvoimed det udfør.es hvilket alt love1 en heldig Til- _
endebringelse Ved Gravning af det nye Aaløb er beskæftiget ca.
150 Arbejdere, og, efter hvad der er os meddelt, for Tiden 3100V

fve'd det østlige Arbejde, hvilket Antal ventes betydelig forøget 1
denne og næste Maaned. 5 Lokomobiler foruden en Del Vand-

L møller anvendes til Udpumpning af_ Vandet, paa de Arealer, i
hvo1 der arbejdes<<. 30. Juli samme Aar ser Grenaa Avis saa op- _
timistisk paa Sagen, at den skiivei »Udsigterne til Foretagen-

; dets heldige Tilendebringelse i en næi Fremtid synes at være '
i I' I meget gunstige og den Mistillid fra forskellig Side, som spore- _.

\ . des ved Foretagendets Begyndelse kan nu siges aldeles at være-
'__forsvundet« 29 August var Kanalen fra Kolindsund ud i Havet

færdig paa hele Strækningen Og Vandet der havde Været Op__
stemmet de Maanedei, da Arbejdet stod paa, blev givet frit Løb.

Ved Juletid 1874 var Arbejdet saa vidt fremskredet, at Sundet 1
I faktisk var tørlagt. Medens Søens Vandspejl, før Udtøiiingen f

begyndtes, havde ligget ca. 1 m over Havets Overflade i den __
tørre Tid og hen mod 2 m i fugtige Peiioder, var den nu som
Følge af Pumpningerne nede paa 11/1 m under Havets Over- _
'flade. Ved den Vandstand va1 den allerstørste Del af Bunden __
tøilagt, og kun paa enkelte Steder var der endnu vandfyldte '
Lavninger. Efterhaanden som Tørlægningen skred frem, arbej- `~
dede man paa den indvendige Hovedkanal og Grøftei ne ligesomV
ogsaa Tilsaaningen begyndte , `

Den store Katastrofe 16. Januar 1875. Men saa skete 16. ,
rJanuar 1875 ved pludseligt Tøbrud og deraf følgende stærk Vand-
stigning et Brud pciá Sydkanaldiget tæt ved Kolind By. Aai-

j sagerne hertil vil seneie blive anført. Herved sattes Arbejdet
_meget tilbage. Vandet steg nu saa meget, at det atter stod i _

1 Højde med Havets Spejl før Diget igen blev lukket, og først _ I i
ved Midsommeitid var man atter saa langt nede med Vand-
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standen som før Bruddet. Dertil kom, atde Kana'l- og Grøfte-'
arbejder samt Besaaninger som1 var udført, for en stor Del var
spildt, da den bløde, let bevægelige Dyndmasse havde opfyldt
meget af, hvad der var' gravet.

Man havde nu gjort den Erfaring, at man ikke 1 tilstrække-
lig Grad var Herre over Vandstanden inde i den tørlagte Sø og

_ Under Kanal-Arbejdet ved Kolindsunds Udtørring 1873. Billedet er taget tæt ved Enslev. `I
e [Baggrunden ses til venstre en lille Strimmel af Djursgaard Skov. Til højre ses >>Buskehuset<<

Resten af en tidligere Gaard. Den lille Bygning i Midten er Marketenderiet.

' uden Vfor i Landvandskanalerne. - For at afhjaelpedenne første
Mangelbestemte man foruden Fannerupværket at' opføre endnu
et Maskinanlaeg ved østre Ende, densaakaldte»Østermaslänem
som opførtes i_ Efteraaret 1876. Da det laa saa langt mod Øst,
-opnaaedes, at det'Vand, som udpumpedes- derfra, udmundede'
i Landvandskanalensaa. taet vedHavet som muligt.4 Det var
navnlig Hensigten at skaffe sig en Hjælpemaskine til Brug i
regnfulde Perioder eller ved Tøbrud, medens Fannerupmaskinen
"skulde holde Arealet tørt alene under normale Forhold. For at
kunne skaffe lavere Vandstand til Veje uden for Digerne, altsaa
give Vandet fra Oplandet bedre Afløb, bestemte man sig til at
udvide Sydkanalen. Dette Arbejde paabebGyndtes 1 Efteraaret18'76.

Et kunstigt Dige- Imidlertid blev Udtørringens Virkeliggø-
gennembrud » ` relse igen alvorlig truet. I Januar l1877,
i 1877. 4 , ' i altsaa mens Sydkanalens Udvidelse endnu
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ikke var> synderlig" fre'mskredet, kom der fved Nytaarstid et
lmeget voldsomt Tøbrud, som ogsaa gjorde Skade mange andre
Steder illand Nordkanale11,so111 endnu i'HoVedsagen var

rene om at aflede Vandet, kunde ikke gøre det tilstrækkelig
hurtigt Følgen Var, at Vandet ved Kolind steg til en saadanl
Højde, at der Var stor Fare for et nyt Gennembrud. Man und-

_ gik kun dette Ved at stikke Diget igennem tæt Øst for Kolind
1 og atter lade Vandet sti ømme ind i den tørlagte Sø. Man Valgte i

' dertil et Sted, hvor Bunden Var fast og god, saa at man Var
' sikker paa, at man hurtigt kunde lukke det igen. Det Var altsaal

I '_fet kunstigt Digebrud, man fremkaldte. Men hvis man ikke 1
havde gjort det, Var der ntviVlsomt sket et Brud paa Diget udeI _
paa de blødere Steder imellem Kolind og Vedø, hvor det havde
Været vanskellgele at faa det lukket. Efter 3__4 Dages Forløb _

V111-;-_~_Var Faren overstaaet, saa at Hullet kunde lukkes hvad der>
'Lfskete meget let Ved Hjælp af Sandsække Naturligvis var Vand-fif.r

standen i Søen steget en Del Ved dette Gennembrud og yde1-“f
'_ ligere Ved Smeltnlng af de Snemassel som Var føget sammen

' ' 'gj'lnede i Søen før Tøbruddet. Først i Maj 1877 Var Vandet atter
.f1="f'íl_:§helt ude _ ~ >

ArbeJdet med Sydkanalens Udvldelse fortsattes paa den
5"__'j_" f1“-_._'--'aade at Kanalen afspærredes i begge Ende-L1 og Vandet lededes`1`l

' ind i den tørlagte Sø og optoges af Midter- og Nordkanalen. f '
' .Paa denne Maade kunde Udgravningen foretages tørt. Men

uheldigvis var Sommeren 1877 ualmindelig regnfuld, saa Maski-f
' _. 'nerne havde ondt Ved at holde Vandet saa langt nede, at det . '_

ikke hindrede Kultiveringsarbejdet og Høbjergningen.
1 Situationen Var endog saa k1itisk, at der Var Tale 0111 at>

[afbryde Arbejdet paa Udvidelsen af Sydkanalen for det Aar.
Man vilde saa lede Vandet fra Oplandet igennem denne og
Vente med at afslutte Udvidelsen til næste Aar i Haab om bedre
Vejrforhold. Men man bestemte sig dog til at blive Ved og saa"
«betale de Skadeserstatninger, som disse Undtagelsesforhold gav '_
Anledning til. Sidst paa Aaret 1877 Va11 Kanalens Udvidelse

"t'ærdig, saa Vandet kunde ledes igennem den. I
Samtidig med Sydkanalens Udvidelse foretoges samme '

Sommer en Regulering af det Stykke af »Gammel Aa<<, som 1'
laa imellem denne og Grenaa By.1 Det Vil sige Stykket fra den

1 nuværende smalle Bro ovei for Pavillonen og halvvejs op til '_
Østermasklnen Endelig foretoges ogsaa denne Sommer en be-l
tydelig Indsnævring af Gienaaens nederste Del nærmest Havet '
Den Var ganske vist blevetreguleret i 1873, men da den paa- _
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sine Steder Va1 op til 100 m bred, havde den ikke kunnet _
holde sin Dybde, men Var sandet til, hVad navnlig under Tøbrud _
Var til stor Skade. -

i » Arbejdets Afslutningf Ved Foraarstid 1878 Var hele Arealet
besaaet. Kanal- og Grøftearbejderne af-

sluttedes denne Sommer, og man arbejdede paa at anlægge de
1 i; fornødne Veje i og til det tørlagte Areal. Den første Vej tværs

over Sundet blev anlagt i Efteraaret 1876. Den gik fra Fanne- _
_rup til FæVeJle og havde straks stor Betydning som eneste For-
bindelsesled mellem de to Sider af Søen. Vejanlæggene skred
derefter frem samtidig med Grøftegravningen, og i Foraaret 1879
Va1 de fleste Veje passable.

Digerne strækker sig omkring hele det tørlagte A1eal og' i
har en Længde af ca. 45 km De er for største Delen opført af _
den af Kanalerne udgravede Jordmasse der er af meget for-,

_ skellig Beskaffenhed, da Kanalerne gaar igennem saa at sige al l'
Slags Jord Tørv, Klæg, Lei, Sand, Grus og endelig Kalk. Af disse
er der særlig Grund til at omtale TørVen, da det netop Va1 et
Tørvedige, som gennembrødes i Januar 1875 og der-Ved for-
aarsagede den betydelige Ulykke. TørV er ikke noget godt Dige-
materiale, men dog ikke saa daarligt, som man skulde tio. let '
besidder stor Sammenhængskraft og har den gode Egenskab,
at det holder sig frosset meget længe. Det e1 jo netop Ved
_Tøbi ud at Diget skal bestaa sin Prøve. Og Tørvediget holder
sig fuldstændigt frosset, efter at de andre er helt optøet. G11un-.
'den til Digebruddet i 1875 Var da heller ikke, at Diget gav

eftel for Vandtrykket. Men Undergrunden Var paa det Sted
i ' meget blød og løs, og Tørvediget, der jo er forholdsvis let,

4havde ikke haft Vægt nok til at sammentrykke denne. Følgen
Va1, at Vandet banede sig Vej under Diget, først som en Vand- ~-

' straale paa en Arms Tykkelse, men senere som en hel Vand; _
flod, der skyllede hele Diget ud i Søen. Ved Udbedringen fyldtes 1'

. del StOre Mængdei af Grus paa, saaledes at hele Undergrunden
_' sammenpressedes og efterhaanden bleV fuldstændig sikker.

Udpumpningen Maskinanlægget Ved Fannerup forsynedes" i i
oprindelig med 2 Dampmaskiner, som hver drev sin Vandsnegl.

` Desuden byggedes en Vindmølle med 30 m Vindfang, som ogsaa
drev en Vandsnegl. Østre Anlæg havde oprindelig kun een Maskine. _
Ved Arbejdets Afslutning 1egnede man med, at man til Raadig-
hed havde 340 Hestekræfter til Udpumpning af Vand fra Søen,
hvilket svarede _.'til det almindelig/t udkrævedef Ved lignende
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Anlæg. apearealet er ca.5000 Tdr. Land og Løftehøjden ca.
31/2 III. i .

I Vejene gennem Sundet anlagdes paa den Maade, at det
'ved de højeste og fasteste Dele kun var nødvendigt at kaste
Fylden fra begge Vejgrøfter ind paa Vejbanen og planere den.

i Ved et Gruslag dannedes saa en tilstrækkelig farbar Vej. Men
'ved hele den midterste Del var Bunden saa blød, at Gruset,

' som blev kørt til, straks forsvandt i Dybet. Man maatte derfor

Træsmt'fffra Ill. T1dende 6/9 1874 forestlllende Udtørrlngsarbejde-t. I Midten ses Fannerup
Værkets Maskinhus m. m., til højre ses 5 rygende Lokomobiler, som anvendtes ved_ _

Vandets Udpnmpning 'og til at holde Kanalerne tørre under ArbeJdot ' `

~Apaa nogle Steder sætte en Plankevæg ned mellem Vejen og
;dens Grøfter for at forhlndre disse i at skyde sammen og Vej-_l i
banen fra at synke. Paa andre Steder lagdes et tæt Lag Faskiner, _ f
hvorpaa der fyldtes Grus. ()g endelig var den billigste og mest _

_ anvendte Maade den, at lægge et tyndt Lag af Lyngkviste oven L
' __derpaa et tyndt Lag Dynd for at hindre Gruset i at gaa lgennem,

og endelig oven derpaa et Gruslag _ V
_ _ ' Anlægsudgiften; havde da Foretagendet stod færdigt ved

' Udgangen af 1879 været i alt godt 21/2 Mill Kr. Deri var ind- _
befattet Erhvervelse af de to tidligere nævnte Gaarde, alle Be-f.

_--guler1ngsudg1fter VeJanlæg, Erstatnlnger o. s. v - '
For dette Beløb var erhvervet et Areal paa oa. 2560 Tdr.

nyttigt Areal, saaledes at altsaa hver Td Land stod Selskabet 1'-
._ 1000 Kr. Naar Udgiften blev saa høj, skyldtes det de forskellige L
uheldige Forhold, hvorunder Arbejdet skete: det omtalte Dige-`l

L >br11d,Gennembrydn1ngen og de meget fugtlge Aar,; i hvilke Ar-- >_
bejdet udførtes, Omsætningen af en Mole ved Grenaaens Udløb,
fordi Aaløbet sandede til m. m. ` ` I ~
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> Entreprenøren for det store Foretagende var Tømrermester 1 J

Unmach fra København (iP). Formanden i Bestyrelsen for'A/S
Kolindsund var Justitsminister Klein. Det er ham, som man
tilskriver Udtrykket »Søen tærer<<. Det stammer fra vat det paa

~ Grund af de betydelige Uheld, som faktisk- skete Ög i uhyre _
Grad forøgede Udgifterne, flere Gange Var nødVendigt at for~
høje Aktiekapitalen. Ved de i den Anledning sammenkaldte

"Generalforsamlingen skal Justitsministeren adskillige Gange have
anvendt Udtrykket.

Eftei denne 0Ve1 sigt over hele Arbejdets Fo1udsætninge1 og
_ >Forløb vil vi se lidt nærmele paa _ I

Den lokalhistoriske Det Var e'gentligfførst efter, at denøstlige
I. _'Side afSagen." ' Del af'Sundet var medtaget under Fol- 1 . I

lægningsarbejdet, at hele Foretagendet fik
Virkelig Intelesse for Grenaa. Paa Grund af denne Udvidelse>
mod Øst berørtes en stor Del af Byens Jorder af Arbejdet, Aa-
løbet reguleredes og omdannedes i betydelig Grad, Adgangen til
Fælleskæret forandredes og en hel Del af Arbejderne Ved Ud-

gravmngen >>Sundb1sserne<< som de kaldtes, indlogeredes 1 Byen. '
i' 'av-Som Følge deraf indeholder Gr. Avis jævnlig Smaanotitser om

_ A1 bejdets Gang, saaledes som det er antydet paa Side 170. Der _
' er ingen Tvivl om, at Udtørringsarbejdet satte et meget kende-
ligt Præg paa' Grenaa By i Aaret 1873. At der Var mange Ar- I

>"bejdere indkvalteret i Byen, har man et tydeligt Bevis fo_._r
Sommeren 1873 var netop en af de berygtede Kolera-Somre, hvor 1
denne Sygdom rasede rundt omkring 1 Danmark. ()gsaa Gienaa>
"By havde indrettet et Koleralazaret. Det var i et af de 4 smaa”>
Huse ude ved Kejserbækken, som nu er inddraget under Damp-v
væveriet.Dist11ktslæge Steenberg indrykkede 6/8 1873 en kraftig _

' Dpfordring til Beboerne om at udvise Forsigtighed af Hensyn ~
til Smittefaren. Det Va11 bl a. Forholdsregler angaaende Latriner,
som indskærpedes. Der fortsattes: »da der for Tiden er et be-J

_ tydeligt Antal Arbejdere indlogeret hos forskellige Familier her
i Byen og Husene altsaa mere overfyldte end ellers, er en yder-

_ lige1e_Fors1gt1ghed nødvendig, især da flere af de Lokaler, som
. benyttes af disse Arbejdele, uden Tvivl. er mindre godee. _

J Men 'ogsaa de 'mange Arbejdere, [som boede i Omegnen,
- prægede Byens Liv. Om :Lørdag efter Fyraften Vkom de ifstore

` Flokke ind til Grenaa. Føreren __;var efter gamle Folks Beretning
I' en lystig Svend'med Øgenavnet '»_'Hønseben«. Han kunde gale--
_ nøjagtig som en' Hane. -I ByensSmaabeværtninger,I navnlig da;



176 . I  ' Å _ ' GRENAA'NOERNE

i Udsens paa >Storegade (nu Nrr.58), ' som'for Resten kort Vefter
nedbrændte, holdtes der da vældige Sold Lørdag Nat, hvorefter
Søndagen benyttedes til at sove Busen ud i. _

Arbejdsforholdene var ofte vanskelige for Entreprenøien.
En Gang var der mødt en Styrke paa over 100 tyske Arbejdere
for at gaa i Gang med Gravningen. Det følte n11 1m1dlert1d ikke _
til noget, fordi de ikke kunde blive enige med Entreprenøren 1
om Prisen. De forlod derfor kort efter Byen og er formodentlig
gaaet til et af de andre Udtørringsarbejder, som i de Aa1 var i _

Gang i Danmark, f. Eks. ved Nissumfjord, hvortil de1 stadig =
averteledes om Arbejdskraft.. i `

' Men ogsaa med de danske Arbejdele var der tit Vanskehg-
heder. »Sundbisserne« var et ustadigt Folkefærd, som ved den

- _ mindste Uoverensstemmelse var parat til at stikke af, saaledes '
' at der til Stadighed maatte søges nyt Mandskab.Bræ11devinen

var Jo billig og omtrent deres eneste Forhøjelse, saa Spektakler>
_. og Slagsmaal gik ofte paa. Navnet »Sundbisser«, som va1 den

í faste Benævnelse i Grenaa paa disse Folk, viser tydeligt nok
Indstillingen. -

_ Ill Tidende indeholdt 6. Sept. 1874 en illustreret Artikel om
__ V'Sundets Udtørring Man saa deri overmaade optimistisk paa

_ _-ghele Foretagendets hu1t ige Udførelse og dets Bentabilitet: »Til f
næste Foraar vil man efter al menneskelig Beregning se yppige É I'
Engstrækninger der, hvor man endnu sejler i Baad paa Søen,

_ og den eneste Skuffelse, det eneste Tab, som man vil kunne ' - 7
' opholde sig over, vil rimeligvis blive førttil Bogs af Naturelske-

_ ren, naal han ser, hvor fuldstændig den ubartertlge Industri `
'V 'har forvandlet den smilende Indsø til »kedelige Græsgange<<.`
I' ' »Om Skuffelser og Tab for Aktionærerne vil der næppe blive Talea. f

` Den sidste Linie (som er fremhævet her) var J'o en fromV
1 , ' P11ofeti,so1n desværle ikke fik meget med Virkeligheden at gøre. ` _ _

_ Kollndsunds senere Skæbne I _
Naar man ser bort fra det øverste Muldlag, bestaa1 det nu-

>værende >>Kolindsund<<s Qverflade de fleste Steder af et Lag _.
frugtbart Ferskvandsdqnd af meget fo1skelllg Tykkelse. Det er et .f 1
Lag, som er dannet i Forst1andsperloden altsaa imens Sundet ° ' '
>`var en Ferskvands-Indsø. Under dette ligger marine Le1- og g
Dyndlag med en Tykkelse paa indtil 16 m. D1sse Lag kalder

`^Sundboerne >>Blaalersdynd<< Det e1 Dyndlag, som e1 dannet i'
' _ Saltvandspeiloden altsaa i den uendel1g fjerne Fortid, da Nørre-
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herred n1-.n1. var en Ø Vog Sundeti aaben Forbindelse _n1ed
Kattegat ` * ` '

I Yderkanten er Jorden nogle Steder sandet og stenet, og
paa et enkelt Sted er der af den Grund plantet Naaleskov Men

i. langt det meste af Jorden er meget frugtbar. Størstedelen er
bevokset med Korn, men desuden dyrkes en Mængde Rapgræs
og andre Græsaríel. Store Dele er bevokset med Frøroer og

Sammenløbet ved G1 enaa 111ellen1 Gammel Aa og den i 1873 i Anledning af S11ndets
Udtørring gravede Nordkanal.

Foderroer. Derimod holder de egentlige Sundgaarde næsteniníet
Homkvæg. I den allernJeste Tid dyrkes en Del Spmdeplanter
(Hør) 118) l

_ Indtil 1921 ejedes de tørlagte Arealer af Aktieselskabet og
forpagtedes ud. Fra den Tid solgtes de 23 Sundgaarde til En-
keltpersoner og er nu alle i privat Eje. `

A/S Kolindsund passer Pumpeanlæggene, Kanalerne, Digerne
og Vejene mod en Afgift fra Sundgaardene. Denne Afgift er
meget stor og størst for de Gaarde, der har den lavest liggende
og dermed Vanskeligste Jord. Imidlertid varl Indtægterne tilTider
-- saaledes i Aarene efter forrige Verdenskrig _- ogsaastore,
saa Afgifterne let kunde ydes. Men den store Nedgang i Land-
mændenes Indtægter i Tiden omkring 1930 hidførte en Kata-
strofe for Kolindsunds Vedkommende. Indtægterne, der ved 1921
udgjorde ea. 1.200.000, Kr., var 1,1932 knn ca. 237.000 Kr. for
alle Sundgaardene tilsammen. I '

12
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Pumpningen -Da Afgiften ikke kunde ydes, endte> det med, at
gaar i S'taa. Pumpningen gik i Staa 11/3 1933. f Men det betød

i i ` l igen, at Vandet i Grøfterne steg, og de lavere
'Egne kom under Vand. Ved en ekstraordinær Bevilling paa
40.000 Kr. fra Staten kom Pumpningen dog atter hurtigt 1 Gang.

Landbiugsministeliet lod saa nedsætte en Kommission til
Undersøgelse af den fremtidige Drift. Denne fremkom 1 Februar

_:1934 med Resultatet af Undeisøgelserne og Forslag til Forbed-
ring 111.111.

Da Pumpeanlæggene var gammeldags og daawrlige stod Van-l
det for højt, desuden va1 Digerne nogle Steder for lave. Det"
foresloges derfor, at Pumpestationen ved Fannerup forsynedes
med 2 nye Dieselmotorer med C entrifugalpumpe1 og at Østre

_ Maskine flyttedes til Enslev og ligeledes fo1sy nedes med 2 Pumper.
En Del af Kanalerne skulde udvides ligesom der skulde graves
en- ny Kanal fia Midterkanalen til Enslev. Nogle af Dæmnin-
gerne skulde forhøjes, og nogle af de ialt 60 km Veje, som fører

gennem Sundet, skulde gøres offentlige, medens de hidtil havde
været private. Det gælder navnlig de Veje, som forbinder Sun- I
dets Nord- og Sydside. _ .

Hele Arbejdet var anslaaet til ea. 450.000 Kr., som bevilge- _
des som Laan.Afbeta1in`g.erne skulde fremskaffes ved en Afgift

'paa 3-6 Kr. pr. Td. Land i 15 Aar. > _
Pumpestationerne ved Fannerup og ved Lnslev er nu hel-

automatiske og har hvei1 2 Pumper paa 120 og 240 Hestes Kraft
De løfter henholdsvis 1 og 2 Kubikmetel Vand pr. Sekund(a1t_ _ .

saa ialt 6 m3). Løftehøjden er 4 m.119)

' 'De afgiftsfrie Lodsejepe. som tidligt-19. Omtalt blev 'de 1.s-
ejere, der i 1873 som Vederlag for

deres Bet til Søen havde faaet udlagt en Stiimmel af det tør-
lagte Areal ud for deres Ejendom og i Forlængelse af denne I'

i' fritaget for al Pumpeafgift.
Kommlsslonsbetænkmngen gik nu ud paa, at disse hidtil

afgiftsfrie Lodsejere ogsaa skulde deltage i den nævnte Afgift
for saa vidt deres Del af Sandjorden var beliggende saaledes, at
den vilde blive berørt af en eventuel Ove1svømmelse I

De egentlige Sundgaarde, hvis hele Eksistens afhænger af
Pumpningen, fik selvfølgelig paalagt Hovedpaiten af Afgifte11,i
Forhold til deres .lorders Beliggenhed.. Til Gengæld fik de indrøm-

` met en dominerende indflydelse' paa Pumpelagets Anliggender...
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RANDERS-GRENAA JERNBANE 1874-76
Indledning.

Tankerne om en Jernbanefo1bindelse Bande1s-Grenaa var
som nævnt i det foregaaende allelede fremme sidst i 60e1ne. I
Septbr. 1869 afholdtes der et stort Møde om Sagen iGrenaa,
og der nedsattes et 7 Mands Udvalg med 2 Medlemmel fra Nø11e-
her1ed, 2 fra Sønderherred og 3 f1a Grenaa By til at virke for
Sagen.

Stemningen va1 udpræget for at faa en saadan Bane, men
fra mange Sider, bl. a. Apoteker Hoffmeyer,s hævdedes, at

_ en ny og bedre Havn va1 det allerførste og mest nødvendige.
Fik vi først den, saa vilde Banen følge efter. > i

I Juni 1870 holdtes et Møde i Randers, hvor der valgtes en
samlet Komité paa 9 Mand for hele Amtet, som skulde tage sig
af Sagen. For Grenaa By og Nørle- og Sønderheiredel valgtes
henholdsvis Apotekel Hoffmeye1,Proprietær Carøe, Skær-
vad, og Kammerraad Westergaard, Lykkesholm Godsejer
J. B. S. Estrup, den senere Konseilspræsident, blev Komiteens _
For.mand

I 1872 indsendtes af P1anders Byraad, Grenaa Byraad og
Amtet i Forening et Andragende til Bigsdagen om Koncession
paa Anlæg og D1ift af en Bane fra Grenaa til Randers.

Dette Andragende var ikke et isoleret Fænomen. Tvært imod - '
laa V de1 paa Bigsdagens Bord i denne Samling flere saadanne
baade fra Sjælland, Fyn og Jylland. Fra anden Side var deri
Andragende om Koneession paa Anlæg af 4en Sidebane' fra et
Punkt af den paatænkte Banders-Grenaabane og til Aarhus.
_Umiddelbalt før Samlingens Slutning vedtoges Lovforslaget om

en Bane Randers-Grenaa. Dens nøjere Forløb var ikke bestemt. *
Der var i Anledning af denne Konoession nogen Rivalisering

imellem Grenaa og Ebeltoft. V01 Naboby havde gjort Forestil-
linger hos Bigsdagsudvalget og paabelaabt sig sin isfri Havn, og
det synes efter en Avisartikel i Grenaa Avis at dømme, at>
Kredsens Bigsdagsmand, Chr. Bønløkke fra Aalslode, ikke
har været utilbøjelig til at gaa Ebeltofts Ærinde. -

'Da Planen fremkom, var Udgiften beregnet til 120.0001'Rdl.,pr..
Mil. Det viste sig straks efter Lovens Vedtagelse, at man formedelst -
Prisstigning maatte forhøje Overslaget til 140.000 Bdl. pr. Mil. eller
med det fornødne Mateiiel iberegnet til 175.000 Bdl. pr. Mil. `

I Deraf tænktes 1 Mill. Bdl. rejst ved Plæferenoe-Aktier og
Hypoteklaan. Staten, Amtet og de større Kommuner (Randers y

i I i 'i i 12* i
I g. .
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By og Grenaa By) skulde tilvejebringe r500.000 Rdl., og Resten,
d. v. s. 250.000 Rdl., skulde skaffes af Private ved Aktietegning
»Om disse Aktier vilde give Udbytte vilde Tiden vise, men man'

' haabede de1'«.12°) Det var Etatsraad Kampmanns Ord i Randers
. Byraads Møde 14/7 1873. De gik som bekendt ikke i Opfyldelse.

Grenaa Byraad havde allerede i 1871 enstemmig vedtaget for"
»Grenaa Bys Vedkommende at yde »det af Komiteen forlangte
Tilskud af indtil 10.000 Rdl. til et Forstærkningsfond<<.121)

Kommissionen for Banen fastsatte en Aktietegning af 250.000
1 Rdl; i Aktiera 100 Rdl., som skulde vaere fuldtegnet inden Ud-

løbet af August og gjorde Udfaldet af denne Tegning til Betin-
gelse 'Vfor sin fortsatte Virksomhed. Om Udfaldet skriver Grenaa-
Avis bl. a. »l Grenaa og Omegn tegnedes der Aktier -. langt over
Forventnmg. At deri Byen kun tegnedes en Bagatel maatte jo
ventes, da de mindre Kommuners Nytte af Banen endnu langt-
fra e11bevisí«. Saa var dei1 Spørgsmaalet om -

>Banens Retning Allerede fra første Faerd havde der v1ae1etv
i meget afvigende Meninger om, hvor Banen _

skulde gaa, kun Udgangspunktet og Endepunktet var fastlagt.
rVed Nytaarstid syntes der at vaere størst Stemning for en Linie -

“Randers over Klausholm,K110gs_bce1<, Thorsager, Kolind, Albøge,.
Lyngby iil Grenaa. Efterhaanden blev der flere og flere som
foretrak en Linie' fra Randers »langs meddet flade Terraen Syd '
for Randers Fjord og l>`Grund Fjord omtrent til 'Allingaa Bro,
derfra > viderei Vsydøstlig Retning forbi Gl. Estrup og Skafføgaard, _

' [del paa til Thorsager og Kolind og endelig sønden 'om den store _
Indsø Kolindsund, hvis Tørlaegning formentlig er naer forestaa- V`
ende, til Grenaa«_.122) Ved en Prøvetegning af Aktier viste det

_ sig da ogsaa, at der tegnedes et langt større Beløb for denne - '
i “ Linie end for den sydlige, og det blev altsaa »Fjordlinlen<< som _

' . sejrede I
Der holdtes derefter et Møde for Repræsentanter for de Ak-'

. , tionaerer, som havde> tegnet sig for denne Linie og det meddeltes,
."'at der'var- tegnet Aktier paa 178.000 Rdl.-af Kommunerne,

143.500 Rdl. Vaf 'private og 100.000 Rdl. ' af de to Købstaeder
1 Randers og Grenaa. Der var altsaa godt 400.000 Rdl. til Raadig-
hed. Indenrlgsminlsteriet havde meddelt, at man intet havde at

i Vindvendeimod »Fjordlinien«_. Grenaa Byraad var ubetinget stemt
for den sydligevLinie (altsaa Aarslev Banen) for, _son1Apoteke11'R
Hoffmeyer sagde i Byraadet »at rive saa meget som muligt godt >

i ' Opland fra Aarhus-Banen«.123)
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, Udvalget ansaa hermed sin Opgave som udført og foreslog I
at vælge en Bestyrelse paa 3 Mand med Sæde i Randers til at '

^ udføre det videre fornødne: skaffe de manglende Pengemidler,
antage en Ingeniør og træffe Overenskomst med en Entreprenør.
Til Bestyrelsen valgtes: Godsejer Estrup, Skafføgaard, Etats-
raad Kampmann, Randers, og Hofjægermester Mourier-
Pete1 sen Rugaard. Dernæst havde Apoteker Hoffmeyer det
højeste Ste1nmetal.-- I Anledning af Randers~Grenaa` Banens -

Jernbanestationen i Grenaa. Dens Forside staar- omtrent uforandret, som da den
J opførtes i 1876. (Stenders Foto).

Approvbation skriver »Dagbladet«_i København: Denne Bane
synes rat skulle blive den første af' de 3 Jernbaner, som i sidste
Rigsdagssamling bevilgedes et Tilskud af Statskassen pr. Mil.
Den vil danne det første Led i en ny Udvikling af vorttKom-
munikationsvæsen, hvortil der forhaabentlig snart vil slutte sig
mange andre. Baade de offentlige Myndigheder og de private,
som har bidraget til, at Sagen er bragt saa vidt, fortjener Aner-
kendelse, fordi de har haft et aabent Øje for de Fordele, som_
en Jernbane kan bringe den paagældende Egn, og fordi de ikke
har skyet Ofre for at opnaa et saa betydeligt Gode. . . . Det
maa haabes, at man i en ikke for fjern Fremtid kan se Jern;I
baner afløse Landevejene og Dampen anvendt som Trækkraft in”
Stedet for Hesten og Studen. Det vil sikkert medføre en naturlig
Stigning i Værdierne, der hurtigt vil opveje de Ofre, som~

_ bringes<<.124) Baneanlægget blev derefter udbudt, enten delt eller
i samlet Entreprise. I sidste Tilfælde behæftet med den Klausul,
at af Tilbudssummen skulde et Beløb paa 110.000 Rdl.p1. Mil
modtages i 5 0/0 Præfereneeaktier.
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G. A Gedalfia & Co. 19.Maj 1874 afsluttede Bestyrelsenisaa.
overtager Anlægget Kontrakt med Bankierfirmaet G. A. Ge-y

Vi Entreprise. .~ dalia de Co. angaaende Bygning af Banen.
` ' Firmaetovertog Anlæg af Banen med

Stationsbygninger, Vogterhuse, Sveller og Skinner, men uden>
det rullende Materiel. Betalingen for den 83/4 Mil lange Bane'

Taygyden (nu Kannikegade). Det er alt, hvad der Var bebyggeti11870. Resten
af Gadens Sydside var en stor Toft, som tilhørte Farver Jahnsen. Den udparcel-

leredes og bebyggedesi Løbet af 70erne.

var sat til Vea.1.fi150.000 Bdl. Der blev strakstaget fat paa For-
>arbejderne. _ For Grenaa Bys Vedkommende var det oprinde-
~lig planlagt, at »den eventuelle Banegaard vdilde komme til at
ligge i Byens umiddelbare Nærhed paa den sydlige Side af
Havnevejen<<.> Byraadet holdt 1m1dlert1d~ paa at Banegaarden
skulde ligge nærmere ved Byen paa en tidligere udpeget Plads
»Syd for. Slagter Møllers Sted<<.125) Det er, hvor den nu ligger,
og »Byraadets Ønske maa altsaa være blevet respekteret. I
i' Sydsiden af _Taygyden (nuværende Kannikegade)yvar den
Gang kunv bebygget fra Søndergade og til nuværende Kirke-_.
betjent Koldings Hus.

Banegaards-Kvarteret. Resten ud efter' og et Stykke langs
' f ' Havnevejen var en stor Eng, »Farver

Jahnsens Eng<<. Den var skilt ved Gaden ved et Stendige. l
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1870erne begyndte Farveren at udstykke denne Enng tilBygge-
grunde, det var dels Grundene langs Kannikestræde, dels ud

' Vlangs Østergade til nuværende Dommerkontor. Langt den stør-_,r
ste Pareel solgtes selvfølgelig til Baneanlaeg, Banegaard, VeJ til
denne o. s. v.

Man kan altsaa sige, at Hovedparten af Bebyggelsen fra
iKirkebetjent Koldings Hus 1 Kannikegade og til Dommerkontoret,
Banegaarden iberegnet, stammer ' fra 1870erne og helt og fuldt

Grenaa Ballegaard. Togets Ankomst. Tiden er omkring 1900. Personerne i For-

grunden fra venstre: Toldassistent Fr. Juul, Postbud Jørgensen Dernæst en til-

fældig Tilskuer, saa Postassistent Frk. Meta Petersen og Postekspedient Rosenkilde.

. ligger paa »Farver Jahnsens Enga og paa »Øsíel Haugerr, som
Vlaa Syd for denne ned mod Aaen. -- Samtidig med, at der blev
gjort Forberedelser til Baneanlaegget, tog man ogsaa fat paa
Havnebyggeriet.

Banens Indvielse. I Sommeren 1876 var Baneanlægget færdigt.
Til Driftsbestyrer med Bopæl i Randers

blev antaget Overbaneingeniør C. G Bayer. `
Den højtidelige Indvielse af Banen fandt Sted Torsdag den

24. August.
Stationen i Grenaa med Omgivelser var pyntet med Guir-

lander, Grønt, Blomster og Flag. Kl. 11 ankom Toget fra Ban-
ders med de indbudne, hvoriblandt bemærkedes Konseilspræsif
dent Estrup, General Wilster,1'Kam_merherre Jessen, Kamê
merherre Tobiesen, Baron Gedalia m. fl. »Under Musikkens
Toner begav :man sig til den _ i et paa Banens Territorium
oprejst Telt -- smagfuldt arrangerede Frokost, hvorpaa en Del
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af Vde fremmede begav sig op i Byenbl. a. for at ..tage1 Kirken
i øjnsyn. Kiin/1172111111 berndr 111 Afgang. Forinden ndtnltn
Byraíadsmedmedlem Godsforvalter Th. Lütken paa Kom-
munens _Vegne sin Glæde over Banens Aabning og det Haab,
der for vor Kommunes Vedkommende knyttedes til den. Han
udtalte samtidig en Beklagelse over, at Hs. Excell. Indenrigs-
ministeren ikke havde kunnet være til Stede for at foretage
den højtidelige indvielse. Derefter tog Hs Excell. Konsellspræs1--
dent Estrup Ordet idet han fo11mente, at han i Indenrigsmini-
sterens F1 aværelse var den nærmeste til at overtage dette Hverv
Med de bedste Ønskei for de Kommuner, der ventede sig godt
af Banen, erklærede han Randers-Grenaa Banen for aabnet<<. I

Derpaa udbragte Etatsraad Kampmann et Leve for Grenaa
Kommune, hvorefter Apotekel Hoffmeyer til Slutning udtalte '

V 1 Ønsket om, at det Haab, man nærede til Banen, at den skuldeV -
danne Mellemledet mellem Land og By til Gavn for begge, `
ikke maatte svigte Han sluttede med at udbringe et Leve for
Fædl elandet _ `

, Under Hurraraab satte det pyntede Festtog sig i Bevægelse
ad Randers t11126)

- Toget gjorde Holdt ved alle Mellemstatloneme hvor en V
eller anden Mand fra paagældende Egn sagde et Par Ord om

I Banen elle1 udtrykte Ønsker for dens Fremtid. ' '
Ved Ankomsten i Handels »holdt en lang Bække af elegante`

Herskabsekvipager parat for at køre Gæsterne ad den festlig ,`
smykkede Vej til »Harmoniens Lokaler<<. Ved Middagen holdtes -1

i en lang Række Taler, mindst en Snes. For os, der kender
Eftertiden, er den mest bemærkelsesværdlge den nye Konseils-
præsident Estrups Tale. »Han udtalte den Overbevisning, at å

' Bigsdagen vilde sætte alle politiske Hensyn til Side og sam-
drægtigt enes om at fremme det, som kan tjene til Landets
Udvikling, ligesom det ogsaa var hans Fortrøstning, at det

I danske Folk vilde forstaa at bruge den rige Velsignel'se,fsom en _ .1
saadan vidtfremmet 'materiel Udvikling'bragte, paa rette M'aadflflmöa) f '

Amtmanden _'motiverede Vet Leve forfKonseilspræsi'denten `
som den, hvem den første Tanke om Anlæg af Bane Randers~ 'å
Grenaa skyldtes. Efter Middagen begavSelskabet Vsig med Musik
i Spidsen over Sønderbro, som var oplyst med Begfakl'er, til'
Strømmen, hvorefter de af Gæsterne, som skulde Øst paa, retur-_
neiede til Grenaa. i

Det er værd at lægge Mærke til, at det er Strømmen, hvorom`
det drejer sig. Det kommer at, , at Forbindelsen over Gudenaaen
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den. Gang kun bestod af 'en' ea."1_00 m lang _- Træbro, og den
aldeles overvejendeflDel af Randersrejsende stod af og paa i
Lokalbanestationen i Strømmen. Næste lag kørtes en Prøve-
tur fra Grenaa til Strømmen og Retur for alle Aktionærerne
samt Byraads- og Sogner1aadsmedlemme1 med Hustruer.

Desværre krævede Banen allerede samme Dag etDødsoffer, idet
en'Lokomotivfører paa et Grustog faldt af og overkørtes ved Auning.

_ Køreplanen var saaledes, atder gik to Tog daglig'i hver Retning. '
_ Fra Grenaa Afg. 620 (Ank. Randers840) og 505 (Ank. Randers 735).
rFra Randers Afg. 902 (Ank. Grenaa 1122) og 315 (Ank. Grenaa 545).

4Lørdag den 26. Aug. aabnedes Banen for almindelig Trafik.
'PostkontoreL der hidtil havde haft Lokalei Postmester Skjer-
bæksV private Ejendom, (Østergade N11. 111), Vflyttede samtidig

Ö til Lokaler, som var indrettet i Banegaardens østlige Ende.
Ligeledes ophævedes fra samme Dag Deligenceforbindelsen pr.
Hestevogn til Randers og de paa Ruten værende Brevsamlings-
steder nedlagdes. Aa1 et efter var Banen fra Aarhus færdigbygget I
og blev ført ind paa Ryomgaard Station. ' -

En Jernbanetur fra Nogle Uger efter at Banen var tageti Brug, i
Randers rtil Grenaa. gav »Grenaa Avis<< en lille Beskrivelse af

` f det Landskab, Banen passerede: »Fra
Randers Station, som er Udgangspunktet for Grenaa-Banen, og
som i den Anledning udvides, føres Sporene paa en 33-400 Fod
[ca. 100 m] lang Træbro over den sydlige Bred af Gudenaaen. Her
er anlagt 'den første Landstation, >>Strømmem<kaldet Fra Statio-
nen 'haves V:en smuk Udsigt over den brede Gudenaadal og den
højereliggende, ældre Del af Randers 4By. Et Stykke kører man
nu igennem et smukt kuperet Terræn, men snart viger Bakkerne
tilbage for atgive Plads for vi'dtstrakte'-Enge,som gennemskæres
af Randersfjorden. Store Kvæghjorde opliver Landskabet. "

I 11/23J Mils Afstand fra Randers :ligger den næste Station
Uggelhuse. Banen fører derpaa langs.. en Sidearm af Randers-
fjord ved Navn Grundfjord gennem en ret smuk, bølgeformet
Egn med temmelig store Skovpartier ' og derefter atter betydelige
Engstrækninger til Allingaabro1 den største af Banens Land-
stationer, hvor et større Gæstgiveri er opført. Fra Allingaabro
drejer Banen, der hidtil har gaaet i omtrent lige østlig Retning,
imod Sydøst til Auning Station, Vest for hvilken det gamle Her1e-
sæde G1. Estrup ligger i kort Afstand. Hovedbygningen ses med sine
Taarne over betydelige Skovstrækninger, _ der imod Vest højnerf
sig særdeles' smukt, og dette Parti kan' vistnok betegnes som
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_ Banens smukkeste og mest karakteristiske. Vejen gaar derefter
videre mod Sydøst, og Egnen begyndel at tabe i Skønhed og
F1 ugtbarhed man passe1er ikke faa Hedepletwter

Saa kommer >man til den lille Station Pindstrup, der er
omgivet af store Tørvemoser. Her drejede Banenl atter lige mod
Øst og følger Kolind Aa gennem Mose- Skov; og Bakk'e'partier
til Ryo'mgaard, Station, hvor Arbejderne-paa Byom-Aarhus
Banen eri fuld Gang. Man naar kort-derfra Kolind Station,
hvorfra man kan skue ud over det tilsyneladende udtørrede
Kolindsund. fKun den store Landvandskanal og enDel rørbe-

'. voksede Strækningermiinder om, at dette udstrakte Terræn for'.
faa Aar siden var en af Danmarks største Indsøer. `Man slipper

' dog snart Kolindsund afØje,__da Banen _slaar en temmelig stor
Bue mod Syd. Man passerer Trustrup Station -den sidste Land-

" station -- og næ1mer sig gennemr en frugtbar Egn Grenaa, derV -
`med sine mange Haver og sin smukke, nyistandsatte Kirke gør

, et venligt Indtryk<<. 127)
` Der var den Gang ikke flere Stationer end de, de1 nævnes

i Beskrivelsen. I Løbet af de næ1meste Aar indrettedes dog
paa de længste Afstande nogle Holdepladser.

;~ Aarhus-Ryomgaardbanen, de1 var anlagt som Privatbane
~ -.-i Henhold til Lov af 4/5 1875, fuldførtes og indviedes 1/12 1877 '

De to Smaabaner dreves derefter undei et som »den østjydske
:Bane«. Medens der oprindelig kun glk 2 Tog daglig i hver Bet-`
'ning mellem Randers og Grenaa, blev der kort efte1 Aarhusbanens
Aabning foretaget den Forbedring, at der kom 3 daglige Tog.

- Afgang: _
F1a Grenaa Kl. 61° Fmd., Kl. 31° Eft. og Kl. 80° Aften

. - Randers v"- 62° _;- _ 305 _ _ _ 750 ._`__ .
- Aarhus -_- 605 -_ ; 240 _ ` _ _.. 730 ___

V Ankomst: 1 i
Til Grenaa Kl. 852 Fmd., K1602 Eft. eg 111.1040 Aften
- Randers - 845 l__ _ 623 _ _ _ 1104 ___
f-. AarhusV .- 922 v __- _ 630 _ _ _ '_ 1040 ___.

Denne Teggeng' med 3 Teg vedblev til hen med Aer 1900-I

' Staten overtager De store Forventninger om, at Banen skulde-
Banen. ' _ Ö blive et lukrativt Foretagende, slog ikke til.

s Allerede kort efter Aaihusbanens Aabning
var IVdet kommet saavidt, at Københavns Handelsbank, som'
havde finansieret Randers-Grenaabanen, gjorde Udlæg idenne
Bane ogV stillede den til Tvangsauktion paa Grund 'af manglende
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v. skovby, 18764894. ` c. F.V Juel, 1894_1901.

Indbetalinger. 3dje Auktion var berammet, men aflystes i sidste
Øjeblik, og der optoges en Forhandling med Staten.

Finansministeriet tilbød at yde Randers-;Grenaa Jernbane-
selskab en Forstrækning af'770.0001Kr.,7-imod at Selskabet for-
pligtede sig til i Løbet af 2 Aar at overdrage Banen til Staten paa s
de i en eventuel Lov desangaaende nærmere fastsatte Betingelser.

'Samtidig gik Handelsbanken ind paa, naar den modtog en Af-
betaling raf 770.000 Kr., hvoraf de 600.000 Kr. som Afdrag paa ^
en Obligation paa 1 Mill. Kr., at ville standse Udlægget og-den
berammede 3dje Auktion og lade sit øvrige Tilgodehavende
indestaa uopsigeligt indtil Juni Termin 1880. I Henholditil de
nærmere fastsatte Betingelser overtog Staten derefter ved Lov af
18/2 1881 den østjydske Bane.128)

Om Banens senere skal kun gives nogle faa Oplysninger. Me-
Historie > dens Banen først var anlagt paa at være

den direkte Forbindelse med Randers og
med en Sidelinie til Aarhus, blev Forholdet snart det omvendte,
nemlig en direkte Forbindelse med Aarhus, og med Skiften af
Tog i Ryom, naar >man skulde til Randers. De 3 daglige'
Tog i hver Retning blev staaende _i den næste Snes Aar. Fra
mange Sider, bl. a. fra Grenaa Handelsforening, blev der Gang
paa Gang fremsat Ønsker om 'et fjerde Tog. Først omkring. Aar
1900 blev det til Virkelighed. Senere kom ogsaa et femte dagligt
Tog og et| Søndagstog med Afgang fra "baade Aarhus og Grenaa
Søndag Nat lidtfør Kl. 24. Forbindelsen var altsaa udmærket.

` Posthuset, somV oprindelig havde _væretindrettet i et Par'
Lokaler iBanegaardens østre Ende, flyttedes derfra i 1909, da
der byggedes et selvstændigt Posthus. Den derved indvundne
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Plads benyttedes dels til Udvidelse af Ventesalen og dels til Ind-
rettelse af en lille Ianegaardsrestauratlon Den fik ikke Succes og
ophævedes efter faa Aars (Forløb. Derimod blev Jelnbanekiosken,
som senere rykkede ind paa den ledige Plads, et111ere leve-
dygtigt Foretagende

I 1917 aabnedes Gjerrild Grenaa Banen. Ad et Sidespor'
norden om Byen lededes den ind paa Havnebanens Spor om-
trent Ved Vogterhuset. Det har et Par Gange været forsøgt at

I Grenaa Banegaard i 1890erne. Bygningen i højre Side er det daværende Posthus, som for-
blev dei, indtil en selvstændig Postbygning opføites i 1909. Døren Ved Siden af Lygten
benyttedes af Personalet, naar Posten skulde bringes ud i Toget. Døren tilhøjie var Ind-

gang til Posthuset for Publikum. 1

etablere Persontogsforbindelse til Havnen i Forbindelse med
Københavnsdamperens Afgang o. l. Men det fik ingen praktiskÅ
Betydning.

Statlonsforstanderne Ved i Grenaa har Været følgende: 1876
Statsbanestationen -94. V. C. Skovby født 33/2 1838

paa Frederiksberg. Han ansattes
Ved Banens Aabning, og forblev her til sin Død. Skovby havde
som Løjtnant deltaget iKrigen 1864 og kom hertil fra Vamdrup."
hvor han havde Vaeret Assistent. Han døde 3/3 1894 i Embedet.`

1894-4901. C. T. Juel, født 21/5 1837 1 Frederikshavn. Exam i
jur. Stationsforstander i Thureby, hvorfra han forflyttedes til

' Grenaa 1/10 1894. Afskediget 30/3 1901. Han døde 11/2 1909 1 Hellerup.
` 1901-15. F. S Thomsen, født 10/6 1848 i København.
il lgesom Forgængeren Statlonsfo1 stander i Thureby, hvorfra han
-forflyttedes til Grenaa 1/10 1901. Afskediget fra 31/3 1915. Han
døde 9/3 1923. i
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F. s. Thomsen, 190141915. _ H. J. Glandt, 1915-1928.

1915-28. H. J. Glandt, født 13/9 1859 i Fredensborg. Sta-
tionsforstander i'Mundelstrup, hvorfra han forflyttedes til Grenaa
1/4 1915. Afskediget fra 31/19 1928. Han døde 27/9 1935. i

1928-32. E. M. Eriksen født 9/9 1869 i Aarhus. Stations-
forstander i Brønderslev, hvorfra han blev forflyttet til Grenaa
1/19 1928. Afskediget fra 31/19 1932.

1982_-40 V. L. J. Tvede, født 13/19 1877 i København. Sta-
tionsforstander i Kibæk, hvorfra han forflyttedes til Grenaa 1/4
1983. Afskediget 31/19 1940. Han døde 17/19 1944.

1940-. H. P. Ahrensbaeh, født 10/9 1881 i Odense. Trafik-
kontrollør i Bramminge, hvorfra han udnævntes til Stations-
forstander i Grenaa fra 1/1-1 1940.

KoNGEBEsøGET 9. sEPT. '1876, 1
Kort efter -at Randers-Grenaa Banen "var taget i Brug, fik ' '

man iGrenaa den overraskende Meddelelse, at Kong Christian IX
og Dronningen, ledsaget af lenhel _Raekkekongelige Hersk'aber,
Lørdag'f9. Sept. 1876 vildeV komme til Byen med Skib. Derfra

Vvilde Kongen med Følge fortsættemed Tog til Viborg for-at
overvære Domkirkens /højtideligetGenindvielse efter den store
Restauiation, som i Virkeligheden havde vaeret en Ombygning
fra Grunden, og som havde varet 12 Aar.

Selskabet skulde foruden Kongefamilien bestaa af Kong
- Georg og Dronning Olga af Grækenland, Kronprins Frederik og
Kronprinsesse Louisa samt Prinsesse Thyra og Prins Hans.

Der var kun 4 Dage til Forberedelser, saa Byen fik travlt.
Der skulde bygges Æresporte, udpeges Talere, indøves Sange,

\
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forberedes en Frokost, skaffes Flag m. m. m. _- Dagen før an-
komV bl. a. Amtmanden, Kammerherre Rosenørn fra Randers,

' for som den første at kunne tage imod Kongefamilien og de
øvrige høje Herskaber. '

Kongebesøgets Forløb 1efereres i »Grenaa Avis<< saaledes:
»Vor lille By Viste sig i Dag fra den

tidligste Morgenstund i festlig Højtidsdragt. F1a hvert Hus vajer
Dannebrog, og de fleste er plydet med mer eller mindre rige
Dekorationer af Giønt og en Mangfoldighed af Flag, af hvilke,
-fol uden Dannebrog, det græske Flag er det hyppigst fremtl ædende. _

_ Kl. 61/2 i Morges sejlede Kammerherre Rosenørn og
" G1 enaa Havneudvalg med Dampskibet »Ydun« Konge-~

skibet »Slesvig« i Møde og gik om Bord i dette hvor de lod-
sig præsenteie for Hs. Majestæt og Hs kgl. Højhed Kronprinsen, '
som begge viste stor Interesse for Planen til vor nye Havn,
hvilken de lod sig forevise. _

; Først henved Kl. 91/2 vendte »Ydun« tilbage, og omtrent en .
' lhalv Time senere steg Kongefamilien i Land ved den byggede

Landingsbro, over for hvilken der var rejst et smukt Telt, ude-
lukkende bygget af Fisker-edskubez. Her modtoges de høje Her-
“skaber af Højstkommanderende fo1 Nørrejylland, General Wil- ' I
ster,` Kammeihene Rosenørn, Grenaa By1aad, Egnens Hono1a-
_tiores med Damer m. fl. Kammerherre Rosenøln udblagte et af
den talrigt forsamlede Menneskemængde istemt Leve for Hs. Maj '
Kongen, hvorefter de tilstedeværende Damer og Herrel præsen-
teredes :for de kongellge Herskabel, som i nogen Tid underholdt
sig med forskellige af de tilstedeværende.

Ved Dpkølslen til Byen gJoldes Holdt ved en af Gammel - 'v
Sogn opføit Æ1 espoit, prydet med forskelllge Landbrugszed-
skaber og Høsíattribuíel, hvor en af L ære r K røll forfattet Sang
blev afsunget og H1. Krøll paa Sogneiaadets Vegne ønskede -_

i . Kongefamilien Velkommen. Efter at Hs. Majestæt deifo1 havde
udtalt sin Tak` med Forsikring om, Vat allerhans Undersaatter

_ var ham lige kære kørtes videre til Byen, hvoi de1 ved en af
Kommunen opført smuk Æresporí atter gjordes Holdt. Her blev
de kgl. Herskaber budt Velkommen af den konstituerede Borg- .

' mester, Herredsfuldmægtig H. West dei udtalte, at der ved
dette Besøg va1 opfyldt et længe næret Ønske om at se Konge-
familien i vor Midte.
_ Hs. Maj. Kongen takkede fo1 den venlige Modtagelse, man
havde beredt ham, hvorefter Vogntoget _attel satte sig i Be- _
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vægelse gennem Østergade, over Torvet ad Lillegade og tilbage
gennem Storegade til Kirken. Efter at de høje Herskaber havde
beset denne, begav de sig til Etatsraad Nyeborgs Bolig, hvor
der gaves Cour, og endelig
indtoges nogle Forfrisknin- .
ger paa »Hotel Dagmam,
hvorefter Afrejsen fandt Sted
omtrent Kl. 12. -. Ved An-
komsten til Æresporten
bragte Apoteker Hoff-
meyer _ Majestæterne "en
Tak for Besøget og omtalte
vor Havnebygning, idet han __ _
bemærkede, at VOI`e FOY- otel Dagmar 1 _ e se før Om-

fhold, der nu er smaa, for-1V bygningen
i haabentlig snart vilde blive bedre Hs. Maj. Kongen takkede og
lovede, at saa snart Havnen blev færdig, vilde han være den
første, som kom'for at indvi det Arbejde, som endnu er ufuld'-
endt, men hvis Fuldendelse tør "betragtes som nær forestajaende. ;
Paa Banegaarden bragte Godsforvalter Lütken de kgl. Her-

skaber en sidste Hilsen og Tak for Besøget«.129).
»Til Frokosten paa »Hotel Dagmar<< kunde paa Grund af

V den indskrænkede Plads af Byens Indvaanere foruden Byraadet
lkun Embedsmændene med Damer faa Ad-
gang. Godsforvalter Lütken udbragte Kongens
Skaal, som Hs. Majestæt besvarede med at
udbringe en Skaal for Grenaa By«.130)

Afrejsen. Alle Stationer paa Randers-
Grenaa Banen var smukt prydet -

med Guirlander og Flag. Ved alle Stationer
gjordesHoldt, og der holdtes Taler af en
eller 'anden dertil udvalgt Mand fra de for-
skellige Steder. Ved Pindstrup Station .mod-
tog Konseilspræs'ident Estrup de kgl.
Herskaber, som kørte.` med hamstil Skafø-
gaard. Efter etkort Ophold dér fortsattes

Rejsen til Randers, hvortil man ankom Kl. 41/2. Efter en sær-7
deles festlig Modtagelse med paafølgende Middag i Randers
fortsattes Rejsen til Viborg, hvor Modtagelsen selvfølgelig var
-- om muligt -~ endnu mere straalende. `

Efter Domkillfens Indvielse returneredes samme Aften over

Byraadsmedl., Godsforvalter
Th. Lütken, f. 1825, 61.1895.
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Randers til UggelhuseI Station, hvortil man ankom Kl. 11. lDer
overnattedes i Kongeskibet »Slesvig«,f som laa forankreti Fjorden.
Det var Meningen, at Hjemturen skulde foregaaf'med Skib næste

' Dag. Men paa Grund af Storm og Hegn, der vanskeliggjorde
Sejladsen gennem Randers Fjord, maatte denne Plan opgives.

>"Hjemrejsen til København skete derefter pr. Bane.
'I __ Her 1 Grenaa udnævntes 1 Anledning afKongebesøget Apoteke1 '

` lÉ'Hotfmeyer til B. af D. og Godsforvalter Lütken til Kancelliraad.

DET NYE HAYNEANLÆG 1874-79
' Den lille Havn, som Byen lod bygge i '1812, og som i

` 1846+47 fik en meget haardt tiltrængt Moleforlængelse og Op-
'.mud11ing, viste sig stadig ikke fat være tilfredsstillende._ Det

_ hævdedes, at Molerne var forkert anlagtfsaade ikke hindrede
' Tilsandning.. fDesuden var Havnen altfor lille, navnlig efter: at
y -den*'fra ca. 1850 var begyndt ' tillige at være Fislærihal)11'.0V Det

bedste Bevis for, 'at det »ikke stod" godt til medA Besejlningsfor; -'
fholdene til Trods for alt, hvad. Byenfbavde. ofret paa Havnen,
var, at Amtet :i 1858 'sendte en Skrivelse “til Kommunalbesty-
;11elseni Grenaa, hvori man bad den udtale sig óm Anlæg af -

En Havn ved Folnæs? Sk1ive1sen var bilagt med Kort og
_ _ Tegninger. Men Byraadet svarede, at
skønt man maatte erkende, at et saadant Anlæg vilde være

_ ønskeligt i flere Henseender, bl. a. fordi den nuværende Havn
”ikun kunde anløbes af Skibe, som ikke stak dybere end 8 Fod
(ea. 21/2 m), saa vilde den længere Afstand, som man derved

jvilde faa fra Grenaa, naar man skulde helt til Fornæs, være
en betydelig Ulempe. »Kommunalbestyrelsen kunde i hvert

" Fald ikke se nogen Føje til at deltage i Udgiften til dette P10-
' jekt«. Yderligere tilføjer Byraadet, at Grenaa Havn endnu har
en Gæld til Statskassen paa 25.000 Bdl., for hvilken Grenaa er

- Kautionist. Hvis en Havn ved Fornæs kommel i Stand, vil
denne uden.Tvivl-,komme_til atskade Glenaa Havn og dens

_ Indtægtel derved formindskes. Byraadet maaisaa Fald_»rese11ve1e 1
sig, at dens ovenfor berørte Garanti bortfalde1<< P1ojektet maa
uden Tvivl være blevet henlagt. - ~ 1 ~ .

Men ogsaa fra privat Side va1 de1 Planei fremme om Anlæg
af en Havn ved Fornæs. Det va1 Majo1 Dinesen paa Kat-
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holm, der i 1855 havde købt Stensmark, som stod i Spidsen
deifor. Det er muligt, at det just er Dinesens Planer, som laa
bag Ved Amtets Henvendelse. Men under alle Omstændigheder

blev Planerne om en Havn ved Folnæs som bekendt aldrig til
Y V11kelighed. '_ ' _ ' , 1

En ny Havn paatænkes. 12/5 1868 gjorde Havnekommissionen
_ _ , . f i en Skrivelse til Byraadet opmærk-
Vsom paa Havnens utilfledsstillende Beskaffenhed med Hensyn

' til Vanddybde og Indsejlingsforhold, navnlig med østlig Storm.
Man udtalte Ønskeligheden af, at det ved duelige Teknikere

fmaatte blive undersøgt, paa hvilken Maade der mest hensigt-
mæssig kunde tilvejebringes en Forbedring i Tilstanden.

_ ~ Kommunalbestyrelsen erkendte Sagens Vigtighed og hen- i
vendte sig til Indenrigsmlnlstellet Man fremhævede som en_
yderligere Grund til den paagældende Foianstaltnmg at man

_ derved »forhaabentllg vilde eInme en Tilknyíning af Købstadenr
~Iil Jernbaneneítet, hvortil Byen synes at have et gyldigt Krav`

formedelst sit kornrige Opland og som det nærmeste Forbin-
' _ delsespunkt med Sjælland som Udskibningshavn<< 132)

Indenugsmmlstenet svarede i Maits naeste Aar, at Vand-
bygningsingeniøl Bru hn med det første vilde tage Lokaliteterne

, i Øjesyn, da han alligevel i andet Ælinde skulde til Jylland.
Imidlertid val der ogsaa i Grenaa dannet _

en privat Komité til Sagens Fremme. Dens Bestyrelse bestod -
i af Apoteker Hoffmeyer Konsul Kock,
Godsforvalter Lütken og et Par andie af Byens mere frem-

a trædende Mænd. Man henvendte sig til Ingeniør Obel, Aarhus,
som udaibejde Tegninger og Overslag til et Havneanlæg. Komi-

- teen lod ligeledes tlykke en Brochure, hvori meddeltes en Over-_ M
sigt over Havnefolholdene. Man fiemhævede, at der paa hele _
»denlange Kyststiækning `'fra Frederikshavn til Helgenæs ikke'var
en eneste Nødhavn. Ligeledes fremhævedes Grenaa Havns Til-

I > '_gængelighed, selv i Isvintre og sidst, men ikke mindst, den kolte"
Afstand tilI Sjælland. DenneBrochure tilsendtes en Bække ind- _
flydelsesrige Enkeltpersoner og Institutioner, bl. a. Grosserer- ^

I societetets Komité i København som udtalte sig anbefalende I I
om Planen. _ .

I Juli 1869 kom saa Vandbygnmgsmgenlør Bruhn her til
Grenaa. Han paapegede adskillinge >Ændringer i Ingeniør Obels4
Plan, som :man fra Statens Side maatte-_ anse for ønskelige.

13
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' Saa 'begyndte "aarelange Forhandlinger imellem HaVne-
kommissionen, Byraadet, Indenrigsministeriet og HaVneingeniør.
0bel. Først i Vinteren 1873--74 Var der Enighed og de endelige
Tegninger udarbejdet Arbejdet blev udbudt 1 Entreprise og oVer-
droges i Marts 1874 til Arkitekt Hansen, Randers, for'en
Sum af 157.500 Bdl. I Betingelserne Var bl. a. fastsat, at Anlægget
:skulde Være færdigt 1nden 1. Juli 1876, altsaa i Løbet af godt
'2 Aar.133) En Bække sammenstødende Uheld bevirkede imidler-
tid, at det varede 51/_.,_ Aar. ' 1 f- - ~

'Det nye Havneanlæg Ved Grenaa efter en Tegning af Jul Poulsen i 111.- Tidende d. 4 Marts-
I ' 1883. I Baggrunden ses BaVnhøj Mølle _og Kalkværket ved _Bredstlup Strand Til højle ses

' Københavnsdamperen paa _Vej ind _i Havnen...

Arbejdet blev paabegyndt men allerede i 1875 døde Arki- '
i Foraaret 1874, '1 _ tekt Hansen. Hans Kautionist, - ~

__ ' en Fabrikant Sørensen i Køben-
- havn, fortsatte en Tid med Arbejdet. Men det gik ikke godt, og f

' =127 Jan. 1876 meddelte han Byraad,et at han maatte give op. f
_Han hævdede, at Limsten var et ubrugeltgt Materiale, navnlig.
paa den Maade, som Havnebvgningen forudsatte Han erklærede,
at det Var hans Agt straks at standse Arbejdet Ved HaVn'ebyg->

` _'.111nge11, hvis ikke Byraadet indgik paa Overenskomst om Brugen
:af andet Materiale. Da Byraadet ikke kunde gaa ind paa nogenf

. wForandrlng, standsede Fabrikant Sørensen Arbejdet og lod sin
` Kaution paa 20.000 Kr. i Stikken. Det er muligt, at han for-
;uden den ovennævnte Uenighed om Materlalet tillige er kommet

-Ltil Erkendelse af, at Anlægget ikke kunde fuldføres for det
_akkorderede Beløb `

Resten af Arbejdet blev udbudt i en ny Llcltatlon Ved hvil-_ .
_ ken de lavestbydende Var Ingeniørka ptaj n Asmus sen og
__.C1V111ng eniør Cl a usen, som i Forening havde indgivet et > _

`Vsamlet Tilbud. Mønten Va11 imidlertid forandret fra Rdl. til Kr.., _
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saaledes at 1 Bdl. var: 2 Kr. Deres Tilbud laa paa 194.000 Kr.

` for Udførelse af Resten af Arbejdet, og Afleveringsterminen fast-
sattes til 1. Septbr.. 1877.

, _ Aaret 1876 gik, og Arbejdet skred kun smaat fremad. By-
raadet vedtog for at anspore Entreprenørerne at tilbyde dem

i ekstra 20.000Kr. for rettidig ILevering med et Fradrag af en
Femtedel af Summen for hver Maaned, der gik udover den

I Københavnsdamperen losserr ved Bolværket. (Stenders En'eret). Én languR'ække Bute-
dampe're har i Tidens Løb besørget Ruten. Randers, Ydun, Falster, Saxo og m. fl.

“ fastsatte Tid. nat hjalp ikke.1 Februar 1877 mettdeite de, at
lTidsfristen umuligt kunde overholdes, »hvis ikke Arbejdet skulde

' fremmes med saa stor Arbejdskraft og med saadanne Priser
paa Søsten, som Akkordsummen umuliggj orde<<. Byraadet mente
det I formaalstjentligt at løse Entrepenøreme fra Kontrakten.
Garantisummen, som for deres Vedkommende var 12.000 Ki.,
var altsaa tabt. i '

For tredje Gang stod man nu paa bar Bund. Byraadet ved-
tog selv at lade Resten af Arbejdet udføre uden at udbyde det.
i Entreprise. Man antog omgaaende, allerede 3. Marts, Ingeniør
Buchwald til at lede Arbejdet mod et aarligt Honorar paa i
4.000 Kr. med Uopsigelighed fra begge Sider i 2 Aar.

_

Arbejdet fremmedes det mest mulige. Af Skibslisten ses, at
, mindre Skibe allerede samme Sommer har kunnet lægge til,
jog at Københavnerdamperen »Yduna gik i; regelmæssig Fart

mellem Hovedstaden og Grenaa en Gangjo'm7 Ugen. Havnen
har altsaa kunnet bruges, selv om det formentlig nærmest har

' været den gamle Havn, som benyttedes Den endelige Fuld-
førelse trak ud endnu et Par Aar. f _ _ _ . j 1311
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i' Havneudvidelsen Sidst paa Sommeren 1879 Val Havneanlægget __
(færdig i 1879. » omsider fuldført. Apoteker Hoffmeyer fore-

slog i et lukket Byraadsmøde, at Byraadet
skulde foranstalte en Aabningshøjíidelighed i Anledning af HaV- ç -

> nens Fuldendelse, men Forslaget forkasíedes. Man nøjedes med
V'at Byraadet umiddelbart førend Byraadsmødet Tirsdag den 18. ,

Septbr. 1879 tog det nye Anlæg i Øjesyn. Meget økonomisk,
men lidet festligt! -

_ »Grenaa Avis<< skriver om Havnen: »Ligesom Byraadet
Visselig med Tilfredshed kan betragte dette sit store Værk, saa-
Vledes glæder Vor By sig over, at det er lykkedes at føre denne
_Sag,_som Vi tør kalde en L1vssag til en heldig Ende. Naar der'
tages Hensyn til, at Havnen har kostet Kommunen 1/2 Million

V ,K1_1.,` saa kan det nok med Føje siges, at Indsatsen for at niaa`
_Maalet har Været stor for en By som Grenaa

_ _ Det er smukt at se den ny Havn med sine lange Moler,
` der bestaar af Pælevælk med Limstenskerne og Søstensdosseimg

og med Bølgeskærme paa den yderste Ende af nordre og østrel
1 Mole, samt det ea. 41/2 Td Land síore Bassin der har en Dybder

_ z af 12a 13 Fod og 14 Fod 1 Havnemundingen Det hele bærer umis- . >
kendehg V1dnesby1d om at Være godt og solidt Arbejde, skikket F
til at trodse Kattegats Storme og Bølgeslag Det har Vistnok ogsaa--`

_ “fornøjet V011 Bys Beboere i afvigte Vinter og Sommer at se de '
' store Damp- og SeJlskibe hvo1af det stølste paa 231 Tons med

131/2 Fods Dybtgaaende, gæste Vor Havn Vi nærer det Haab,'
' , at HaVnen, der selv under Isforhold saa at sige altid er tilgænge-

lig, med Tiden vil komme til sin Bet og faa saavel internati- ' '
onal som national Betydning. Utvivlsomt er jo dog herfra den _

i korteste Søvej lil Sjælland., ~ __
i' Sluttelig tror Vi at kunne gøre Begning paa almlndellg Til- `~

1 ' _'slutnmg, naar Vi udtaler en Tak til de Mænd, som har baaret
f denne Sag frem og med Viljekraft og Udholdenhed har forstaaet

__ at overvinde de mange og store Vanskeligheder og Ulemper,
_ ;7som har Været forbundet med Arbejdets Udførelse og Fuld-
"endelse«134) ~ Y -1 _. _

Med Havnens Færdiggørelse Var saa det sidste af de tre _
'vi »store Foretagender i 70erne bragt til Afslutnlng Om dette kan 'i T

`_ `til en ny T1d for Grenaa.

, `Éman i Sandhed sige lige saa Vel som om Sundudtørlelsen at
` ' i _-Ulykker taai nede sig op og bragte saaVel Tiden som Anlægsud-

_ _gifterne langt over, hVad man til en Begyndelse havde kalku- '
~ leret. Men alle tre Foretagende1 t1lsammen betød Indledmngen I _' 1
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DET KULTUBELLE BYGGEBIS PEBIODE
PBOVISOBIETIDEN

` 80e1ne og Begyndelsen af 90erne blev ikke den Opgangstid
for Grenaa By, som man havde ventet i det foregaaende i

Tiaar, da man med saa stole Fo1haabninger gik i Gang med
de mange betydelige Foretagende1 til Samfærdselens og Pro-
duktionens Fremme. -

Banen gav ikke Overskud. Tværtimod var den hurtigt ,
ved at »køre fast«. Det var _- som allerede omtalt i det fore-
gaaende -- endogsaa kommet saa vidt, at Københavns Handels->
bank, der havde ydet Laanet, havde gjort Udlæg i Banen og
stillet den til Tvangsauktion. Det hind1edes kun ved, at Staten'
traadte til i 1881 og overtog Banen. ,

' ~ Forventningen om at knytte et nyt stort Opland til Byen slog t
kun delvis til. Man kan vistnok godt paastaa, at det var Banens
to andre Endepunkter, Randers og Aarhus, som høstede mest
Fordel af den, idet adskilligt af Handelen, som før var knyttet
til Grenaa, nu gik den anden Vej, til de to store Nabobye1.
Det er ogsaa 1et betegnende, at Toggangen 1 en Snes Aa1 uforandl et
kun 1'fa1 3 Tog om Dagen i hver Betning.

Havnen var blevet dobbelt saa dyr som projekte1et og
vStaten havde maattet laane Byen et Beløb paa 166.000 Kr. til
dens Fuldførelse. Uagtet dette Laan va1 rente- og afdragsfrit,

> oprindelig i 10, senere i 15 Aar, var Indtægterne langt fra saa '
store, at de kundevdække Udgifterne. En medvirkendeAarsag '
var, at' »Det forenede Dampskibsselskab<< indstillede den ugent-
lige Fo1bindelse Grenaa-England. Byen maatte de1forl hve1t
Aar betale et ikke ubetydeligt Driftsunderskud, i mange Aa1 op _
imod 5000 Kr. eller ea.1/6 af hele Havnens Budget. V ' _

Kolindsunds Udtørring var ogsaa blevet langt dyrele end A
kalkule1et. De faste Udgifter ved Tørholdelsen ligeledes. Følgen I
va1, at der intet Udbytte blev til Aktionærerne, og at Aktiernes
Vældi var meget linge.

Men alle tre Foretagender bidrog dog, trods alt, ganske
væsentligt til Elhvervslivets Fremgang og til Byens Opvækst,
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saaledes at IndbyggertallBt i Tiden f1a 1870 til 1900 steg f1a 1923 i
til 3257 Indbyggere. Eller for at tage Tallene med 10 Aars Spring:
I 1870 (1923 Indb.), i 1880 (2423 Indb) i 1890 (2870 Indb.) og

Å i 1901 (3257) Indb)

i Kulturel Udvikling. Perioden fra 1880 til Midten af 1890erne
er derimod - i Modsætning til den fore- _

gaaende '-- en Tid, hvor der skete betydelig Udvikling paa det 1
kulturelle, filantropiske og sociale Omraade, Det var ikke Frem- i

- skridt, som kunde skrives med 6-cifrede
,. Tal som. 70ernes. I Sammenligning med
' .Bdem, var [det kun Smaabeløb, detdrejede -

Vsig om.| lMen Tendensen er u'miskendelig.
Det var i nogen Grad den samme Kreds>=` ~
af Mænd, somV havdeværetfde førende i

[.11870erne, som ogsaa blev Forgrundsfigurer
og Drivkrafte'n- iByens Liv i 1880erne. Af

11 nes Stedetsl nye Sognepræst C. Jacobi, Ö
som kom hertil fra Viborg i 1877 efter at

. -- f. Pastor Dantzer havde søgt sin Afsked.
C Jacobi Sfäfiäestmrenaa Sammen medI Apoteker ` Hoffmeyer,

fSkoleinspektør BeventloW og Skolebe-
styrer Bertelsen ved den private Bealskole satte han i høj

i I VGrad Præg paa Forholdene i 1880e11ne. Under Beskrivelsen af
de kirkelige Forhold vil der blive fortalt næimere om Jacobis

. K Virksomhed paa dette Ømraade. Her skal kun af rent tidsmæssige
Grunde nævnes de Byggeforetagender, hvortil hans Navn er
knyttet 1 1

Først og fremmest arvede Pastor Jacobi Klrkebqggerleí Under
` I Forgængeren var Kirkens indre og ydre Ombygning foregaaet. Det

som stod tilbage, Vaaahuts og SakristiBís Hovedreparaíion

;~ V: nye Mænd,fsom |komrtil, maa især næv-Å 1 ` `

faldt i Jacobis allerførste Tid. I det rummelige Sprøjtehus paa 1 "
Torvet havde været indrettet en lille Ligstue. Den benyttedes 1
ikke meget Det var mest Ligene af druknede og forulykkede /

keller af Menesker, som var helt uden paarørende, som hensattes
dér. Der var ogsaa en lille Ligstue ved Sygehuset paa Grønland,

beregnet paa de ganske faa Patienter, som døde der. Nu var f.
Sprøjtehuset flyttet, og den offentlige Ligstue paa Torvet borte. d
LigkapBllBt paa Kirkegaarden, som opførtes i 1881, var et af f
Jacobis første Byggeforetagender. Det opførtes efter Tegning af
samme Arkitekt, kgl.Bygn1ngs1nspektør Walther, som havde
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Vforesta'aet Kirkens Restauration. , For "mange "Mennesker med
. kneben Plads i en lille Lejlighed, var detl en~= stor/Hjælp, at

VKisterne kunde `l`hensættes under hyggelige _ Forhold i Kirke-
gaardens Kapel. og 'det'blev"e_fterhaanden meget benyttet. ' '

, _ `5 Asylet opførtes i 1884. i t ` -
Foruden ' 'det Menighedsar-l
bejde, som var knyttet der-
til.. havde det :ogsaa en rent.

' filantropisk - og samfunds-
mæssig `Öpgaivef som Børne-
asyl og Udgangspunkt før
Hjemmesygeplejen og har,
gennem -Aarene'bevist sin Le-V '
vekraft og store -Ber-ettigels'e.

. Menighgdghjelnmet; 50m (Ligkapiellet paa Grenaa Kirkegaard. Opf. 1881:.

'var planlagt alleredei80erne, ' _ i i. ' j
. men some'først stod .>fáerdigt ÅÅi"_1895, kort f før Jacobi rejste-i til

AalborgV somrStiftsprovst. var ikke alene tænkt som Mødesal til '
kirkelige og folkelige Møder, men ogsaa som et Midtpunkt for;
baade. fil'antropisk og _kirk-eligtArbejde i Befolkningen. Det blev
Senere Samlingssted for: Ungdomsarbejdet, hvad der ganske givet

f erfinøje Overensstemmelse med Jacobi-s- egne Ønsker.. _ I i
Uprindelig var det Tanken,- at Hjemmet skulde være fælles

_ for alt - kirkeligt Arbejde ogv for alle ~ »Betninger«, §og> Indre
Mission var Vmed i Forarbejderne og i Indsamlingen af Bidrag.

Men da der fra denne Retning som Betingelse for fortsaatSam-

arbejde Stiuedes den Bean;§ » *
gelse; at Hjemmet skulde -
overdrages til »Foreningen
for Indre `Mission-ci Dan-

' mark'«,- ophævedes Samar-
bejdet.. Indre Mission trak
sine tegnede Bidrag tilbage
og'_'opførte selv Missionshuset:

' Zarepía ved Nørreport, som
indviedes Iaf Vilh. Bech 13. I _
December 1889. f- Endelig f . --Asy1et paa v'estervej. opf. 1884.
kan nævnes et Foretagende I i' _
af mere personlig Art, nemlig det,_ at Jacobi iik sat igennem,
at der i 1880 købtes >en IPræstegaard til Kaldet. I l

'Paa Skolevæsenets Omraade skete en ret betydelig Ud-
vikling. Efter at gamle' »Student Hansemt i 1873 :havde ophørt
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med sitlille >>Drengeinstitut<<, ` som forberedteY til “Optagelse paa

>Latin'skoler, var der kommet en anden privat Drengeskole,
'nærmest paa Apoteker Hoffmeyers Initiativ. Den skiftede Be-
styrer næsten hvert Aar og havde ikke Held med sig. Det blev

først godt da cand. phil.
_Translatør ' Iver Bertelsen 1
A1877 traadteÅ til og oprettede
en Eksamensskole. Denpri-
vate Realskole fik under hans'
Ledelse en hidtil ukendtV Til-
slutning, og i 1883 købte
Bertelsen en stor Grund paa _,
Lillegade, og byggede der en

_ , ny, storog l1øjmoderne.~,Skole-~
s1.PedersMenighedshjem,-'Vés1efvej.'01311895. bygning med Gymnastiksal Y

i' -Det er den Bygning, som nu
_ udgør den sydlige Halvdel af »De gamles Hjem<<. .- Faa Aar
“ efter (1887) byggede Kommunen ogsaa en ny Skolebygning, Nr.

3 paa Vestergade, ligeledes med Gymnastiksal, men den Var
desværre beliggende i Bygningens øverste Etage Samtidig Ved-
'toges en ny forbedret Undervisningsplan, saaledes at der blev
en 6-klasset Skole med Parallelklassel for Drenge og Piger. `
Endelig byggede Grenaa Haandvaerkerforening i 1891 en smukV
ny Bygning paa Vestervej, hvor foruden »Teknisk Skole<< forl

f _ Haandvaerkerlaerlinge ogsaa>>Handelsskolen<<foreløbig fik etLokale
til Brug. _- Med Hensyn til Dmsorg for gamle og syge havde

T-gdet hidtil vaeret meget
smaat. Grenaa Haandvaer-

-kerforening havde |ganske
Vist allerede i 1860 bygget

' et Alderdomshje'mifor. sine
gamle Medlemmer. 'Det er ., ,
den lange, i lave ÅBygning
yderst paa Lillegade 'lige
over for 'Bryggergaarden og "

i 'før Indgangen 1111191 gamle
Missitfnshuset Zal'epta' Opf' 1889' ` I[Anlaeg VMen den Var for

` lille, og derklagedes over
dens Indietning. I 1883 lod nu Foreningen opføre et nyt Alder-
domshjem i 2 Etager paa Vestervej og indledede dermed denne
Vejs Bebyggelse. ~ ~

Nogle Aar seneie lod Byens store Maeçen, Konsul C. J
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Momme, paa en Grund Ved Østergade opføre »Arbejderhjemmet
af 1894« til Bolig for gamle Arbejdere eller deres Enker.

' Sygehusforholdene Var især meget primitive. Den lille
Bygning som endnu, omtrent uforandret, ligger paa Hjørnet af
Grønland og Vejen til Rosen-
bakken (Grønland Nr. 47),
og som tilhører Murer B.
Koppel, var 'Byens' eneste
»Sygestue«. Den var opført
som privat Beboelsesbyg- -
ning, men købt af Amtet.r

_ I den var et Par Stuer
indrettet til Sygeværelser, et
forV Mænd og et for Kvinder. _ _ .
Økonomen, Mejlstrup, var Grenaa private Realsiane paa Liuegade, opf.1sss.
Skomager af Fag og arbej- c ' i i'

' dede stadig lidt med Haandværket. Sammen med sin Hustru
bestred han Plejen af de faa Patienter, som dristedesig derhen.
I 18,89 byggedes paa Havnevejen et stort, nyt Epidemihus, en
tidssvarende og` helt praktisk Bygning, Vmen altsaa kun for
smitsomme Sygdomme. Først en halv Snes Aar senere, i 1901,

u fik den som Nabo et Amtssygehus for'de almindelige Sygdomme.
_ Endelig bør nævnes det store og betydelige Aktiv for Byen,
det nye Lystanlæg, som stlækker sig fra Randers Landevej
i Nord til Aaen i Syd. Det var, takket være Konsul Mommes
store Pengebidl ag, planlagt og paabegyndt 1 Slutningen af 70erne.
Ved fortsatte Tilskud fra
_Momme udvidedes og fuld-
førtesl Beplantningen i Lø-

. bet af Aarene efter 1880. f

Den 'politiske I i politisk
Bevægelse. ' g Henseende`

var 80erne
_ de skarpeste Modsætningers
Tidsalde.r Det Var Provisorie- _ I _ _
tiden, hVOr der førtes eur-for; _ . Teknisk Skole paa Vestervej. Opf.>` 1891.

bitret Kamp for Folketings- ~ i ` __
Vparlamenterismens Anerkendelse, en Kamp for eller _-imod
Ministeriet Estrup. Inden "Striden var kommet paa sit Højde-
'punkt Vog omtrent umuliggjorde ethvert Fællesforetagendgje log-
saa paa rent neutrale 4Omraader mellem Venstre og Højre,
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mellem Landog By, rejstes ' Statuen af Kong Frederik VH paa
Grenaa Torv: IDen var bragtl til...VeJey vedÉBidraggfra Byen-og
hele Valgkredsen. 'I Spidsen Å“for lndsamlingen havde staaet en
Komité, çhvori der sad førende Folk fra begge de politiske Par-

tier, som mødtes 1 fælles Tak4
til Grundlovens Giver. Statu-

e en, der er en Kopi efter "'Bi's-'
sens Figur paa Odense Torv,
afsløredes Grundlovsdag i5'.
Juni 1884 ved en F'estlighed,
der samlede |alle Byens og

ren stor Del af OplandetsI
Folk, og hvor der raadedeen

_ . . meget fordragelig Stemning.
,I*1ae1i11dv'a_eIçkerforen'ingens'Alderdomshjem_` 'paa 1 Den anden Store folke_

. VesterveJ. 0pf. 1883. _.
lige Festdag, som indtraf- 1

~ 1880erne, nemlig Hundledaarsdaqen for Stavnsbaandeís Løsning-
2-0 Juni 1888,- fik et helt andet Forløb. Én lokal Komlte havde
arrangeret en stor Fest med historisk Optog, Talei og Forly-
stelser m. 111. i »Grenaa KJær<<. Ligesom ved Festen for Konge-
statuens Afsløring haabede man paa ogsaa ved denne Lejlighed
at faa en Folkefest for Land og By. Men den politiske Strid
var nu saa tilspidset, at det var ugørligt. IKomiteen sad ingen
Venstremænd, men paa den Tid talte Partiet i hele Grenaay

_ hellerikke mere end en halv Snes Mand. Om Folketidendes
iRedaktør, Jakob SkJødsholm, er blevet opfordret til at indtræde'

og har sagt Nej, eller om han
ikke er blevet opfordret, ved
Jeg ikke. I h'vertJFald mod'-
arbeJdede han Festen i Grenaa

/ af bedste Evne. - I .
` VenstreV holdt Fest' baade .

_ i Aalsrode og i Albøge, hen-
t holdsvis _ forV den mere og
mindre radikale Fraktion af

i Partiet. Venstres Ledere er-
klæfede fem ud at der ikke

' kunde blive tilstrækkelig
Sandhed i, at de og Højre gik sammen til Mindefest for Stavns-
baandets Løsning samtidig med, at der i de nærværende Tider

VVVtilføjedes det danske Folk en ny stor Uret. ~
»Festen for Bondefrlgørelsen bør ikke faa Frihedsfolket til at
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glemme Nutidens Krav. Den bør tværtimod minde saa megetfâr `
stærkere om den store U1et,de1 nu tilføjes Folket, og opmuntre i,
til forøget Sejghed, Udholdenhed og Modstandskraft. Folke-
tidendes Redaktør skrev i en Artikel: »Til de vægelsindede, som
ikke ved, hvor de skal gaa til Fest paa Onsdag: Er du Højre-
mand, saa gaa til Fest i Glenaa Kjær Er da Venstremand saa
gaa til Fest i Albøge eller Aalsrode«. I

Om denne Peiiodes Foretagender:` Skolerne, 'Menigheds-
hjemmet, Asylet, Alderdomshjemmene og'fom/ Byens' politiske 1
Historie Vil der senere i Bogen blivei fortalt i Sammenhæng'i .
selvstændige A111tikle1. Her gives kun et lille T1dsb111ede fra 1884,

'da Kongestatuen tilvejebragtes og afsløredes. I . .

KONG FREDEBIK VII STATUE
PAA TOBVET 5. JUNI 1884

I Eftersommeren 1882 opstod i Voldby og nærmeste Om- -
e'gn, der altid, bl. a. takket sin Højskole, har været stæ1kt politisk _
og nationalt vaagen, Tanken om at opstille et Mindesmærke for '
den afdøde folkekære Kong F1ederik VII. Man havde tænkt sig

' en mindre Mindestøtte rejst i Voldby ved Bidrag fra denne By'
og nærmeste Omegn. Ved nærmere Forhandling om Sagenpmed:

V andre, bl. a. med Kredsens daværende Bigsdagsmand -Chr. Bøn-
løkke, udvidedes Tanken til at omfatte et større Omraade, even-

>tuelt hele Valgkredsen. Der nedsattes en foreløbig Komité be-
staaende af Skrædeimester Lyngbye og Sagfører Vest for i
G1enaa, Gaardejer Niels Nielsen og Folketingsmand Bøn-
løkke fia Aalsrode for Sønderherred og Gaardejerne Jens '
Jensen af Voldby og J. Jensen af Veggerslev for Nørreherred.
Denne foreløbige Komite enedes om, at det var natu1ligt, at
Monumentet kom til at staa i Grenaa som Egnens Midtpunkt l
og Kredsens Valgsíed. Man fik Byr'aadets Tilladelse tilat lade
Monumentet opstille paa Grenaa Torv, imod at/Grenaa By fik
VEjendomsretten og tillige Vedligeholdelsespligten dertil. Der1 ind-
kaldtes;dernæst til et Møde paa Hotel Skandinavien for alle i
interesserede. Der var Enstemmighed' om at ønske Monumentet
rejst, ligeledes om, at det burde staa 'i Grenaa. Angaaende selve , '
Monumentets Motiv og Udseende-varder Stemningfor at søge I
tilvejebragt en Statue ifLighed -med «d~en,1:f*som var rejst i Odense,
'og 'som havde kostet 14.000 Kr. De allerfleste holdt paa den'af
Byraadet tilstaaede Plads paa Grenaa- Torv. Enkelte, som Real-
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skolebestyrer Bertelsen, mente, at det var; bedre at anbringe
Monumentet i Anlægget, »saa kunde man Ved Afholdelse af
Fester Og navnlig Grundlovsfesten altid have dette forV Øje, hvilket
vilde bidrage meget til at forhøje Festen<<. Komiteen suppleredes
yderligere med tre Medlemmer: for Grenaa Apoteker Hoffmeyer,
for Nørre Herred Baron Juul-Broehdorff til > Meilgaard og for
Sønderherred Justitsraad Westergaard til Lykkesholm.13'5) _

Der opfordredes i Bladene til at yde Bidrag, og efter at der
var indkommet et vist Beløb, vedtog Komiteen at fuldføre sit
Hverv. Man var klar over, at man ikke kunde magte at skaffe
Penge til en Bronoestatue, og nøjedes derfor med en Zinkafstøb-
ning efter den af Billedhugger Evens modellerede Statue,
som var rejst i Sorø. Hos kgl. Hof Zink- og Metalstøber L aur.

1 Rasmussen i København bestiltes derefter en saadan i Zink
støbt og broneeovertrukket Billedstøtte eftei1 nævnte Model og
4 Alen høj.

. Til Monumentet var ved den endelige nørelse indkommet _
hen imod 4.500 K11. Deraf medgik noget over 3.000 Kr. til selve
Monumentet, en mindre Sum til Sokkel, Opstilling, Je1 11gelænder

' m. m. medensA et Bestbeløb paa 429 K.r tilstilledes Grenaa By-
raad till Brolægning fog- Ma-kadamisering aff-Pladsen-uden? om

f _ _' Monumentet136) Det var den sidste Rest af den gamle Kirke-
gaard og havde hidtil ligget hen som en fredet Græsplæne med

i ~ enkelte Blomste1rabatter

Afsløringen af. bestemtesV til l'5. 1111111884, altsaa Grundlovens
Monumentet _ 35 Aars Fødselsdag, som var en Torsdag I

Dagene forud var saavel Statuen som Funda- - 4
> _ mentet m. m. ankommet og opstillet. Der gjordes store For-

' beredelser til Festen, og det var at forudse at de1 den Dag vildeV
'I blive en overvældende stor Tilslutning.

Kl. 7 gik Musikkorpset gennem Byens Gader og 1ndledede
Dagen paa festlig Vis. MediMorgentoget kom Vaabenbrødrene
fra Randers og Bønde, medens Ebeltoftafdelingen allerede i For-
-vejen var ankommet med Hestevogne. Festen paa Torvet var
fastsat til at begynde Kl. 2, men allerede længe før var der sam-

. let en tusindtallig Menneskemængde. Da de forskellige Korpora-
tioner med deres Faner var. ankommet, og Festen begyndte, 1
ansloges Tallet til oa. 8.000 Mennesker, vistnok den største For-»
samling, der indtil da havde været samlet i Grenaa.

' ' Til Festen var skrevet 4 Sange, hvoraf to lokale. Den ene
i var af Apoteker Hoffmeyer, der selv var i Festkomiteen, den -

anden af Landpost Sjørup i Grenaa.
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Folketingsmand Chr. Bønløkk e, som. var Komiteens For;
mand, bød den' store Forsamling Velkommen. Efter Taler af
Skrædermester Lyngbye for den daværende Konge og hans-
Hus og af Bønløkke for Kong Frederik VIIs Minde afsløredes
den bronoeskinnende Kongestatuefunder Voldsom Jubel og Hurra-
raab fra Forsamlingen. `Bønløkke udbragte et nifoldigt Leve for
Kong Frederiks Minde, efter at han først havde overdraget

Afsløringen.~ af Kong Frederik VII Statue paa Torvet i Grenaa 5 Juni 1884. I nederste
' Hjørne til højre ses Skoleinspektør Reventlovv (fra Ryggen) med høj Hat.

Monumentet til Grenaa By. Paa Kommunens'Vegne modtog
derefterBorgmester Brendstrup, som kort iForvejen var ble-
vet Krabbes Afløser, Mindestøtten.. Paa Bønløkkes Forslag afsend;
tes derefter et Telegram til Kronprinsregenten, den senere Frederik
VIII, som under Kong Christians BortreJ'se var Landets Begent.

Festligheden paa Torvet sluttede med, at et af Komiteens
'Medlemmer fra Landet, Gaardejer J. Jensen fra Voldby, takkede
alle de mange Bidragydere fra Land og By, som havde været
med til at rejse dette Mindesmærke.

Derefter maroherede Forsamlingen til Festpladsen i An-_
lægget, d. v. s. den nuværende gamle Plantage. Det nye Anlæg
var endnu kun i sin Vorden. Der holdtes atter et Par Taler,
bl. a. af Højskoleforstander Vest i Voldbv, hvorefter de to sidste
Sange blev afsunget. e - f i .

For at skaane Anlægget, hvoraf en Del var ret ny Beplant-
ning, var den srdste Del af Festen henlagt til >>Skolebaklcen<<.
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_ Dermed `maa forstaas den sydligste Del af den nuværende Skole-
gaard i Forbindelse med nuværende Festplads, som laa hen som i
Græsmark. Paa Skolebakken var rejst et stort Telt, hvor der
holdtes en Fællesspisning med en overvældende stor Tilslutning
og selvfølgelig en Mængde Taler. Paa Pladsen nedenfor var der
Danseplads, _Karrusel, Beværtningstelte m. m. Ved 11-Tiden

afbrændtes et Fyrværkeri. Kl. 12
forlod man Festpladsen og mar-
-cherede ` med? fuld Musik 111 101.
vet, hvor den >populæreSkræ-
dfermester Lyngbye takkede *

^ jDeltagerne for den store Tilslut-
ning og erklærede Festen for af-
sluttet. Forsamllngen udbragte til _
sidst et Leve for Lyngby Den Skik, -

` rlfat afslutte Festen paa Torvet ved
Kong. Frederiks Statue og med. et
Par Ord af Lyngby, vedblev længe

. at være Tradition for Grundlovs-
festerne i Grenaa. Ingen tog den _
Gang Anstød _af, at Musikken med
Festdeltagerne ved Midnatstid drog
igennem Gaderne fra Plantagenop f
til Torvet. -- FraAfsløringen

, _ paa Torvet havde Fotograf Jørgen-I '
_ sen taget et udmærket Billede,
som siden forhandledes og købtes af mange paa Land og i By.
Billedet paa Side 205 er en Gengivelse deraf.

I Apoteker F. Hoffmeyers Sang ved Afsløringen af Kong
Frederik Vlls Statue.

Skrædermester J. A. Lyngby. En frem-
trædende Mand ved alle nationale Fester
i en Menneskealder fra 1870 og fremefter.

Blandt Valle Lande et jeg ved,-
som højt vi alle sætte,
hvorBølgen slaar mod Strandens Bred _'
ved Bøgeskove tætte.
Vor Vugge der sit Sted jo fandt;
`os fra vor Barndom til sig bandt
vort Fædreland det kære.

“En egen Klang har Danmarks Navn, _
som godt for danske lyder,
:og Lykke fandt vi i dets Favn - `

i _ et Frihedstræ det pryder. _ ~
Det har skudt Rod, det vakreTræ -
gid Folket- selv det 'skaffe Læ!
vort _Fædrelandi 'saa kære.

_ Knyt saa til Hjertet Danmark fast,
i Ære vi det holde! _
Hvis Troen paa dets Fremtid brast,
hvad hjalp da; Mur og Volde? f
Vort Dannebrog, vort frie Land

Vvi aldrig højt mk elske kan!
vort Fædreland det kære.

I Danmarks Frihedstræ er Skud,
som gennem tusind Gaver,
og deraf vokser Grene ud,
der bærer Frugten fager. i
Se, derfor er det store Budz.
»Hver Dansk skal pleje disse Skud
tor Fædreland saa kære Y«

K
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F OMKBING AABHUNDBEDSKIFTET

AABENE FRA 1895 TIL VERDENSKBIGEN 1914

, Tiden omkring Aarhundredskiftet præges af en betydelig Del
“kommunale Foransíaltnlnger af sanitær og praktisk Ari. De gamle
stinkende Bendestene esvandt og erstattedes lidt efter lidt af -
Kloakker. Gadernes mere eller mindre toppede Brosten fJe1 nedes

. og erstattedes med tilhuggede Sten, en Del Fortove rundt i
I Byen belagdes med Fliser, og forskellige Beguleringer af aab11e

Pladser foretoges. Men først og fremmest skete dette, at der`
1 byggedes et Gasværk. Gasrørenes Nedlæggelse, hvorved Gaderne

J'o alligevel skulde brækkes op, var medbestemmende til den
' forbedrede Brolægning over hele Bven. . _. '

Aaret 1895 bød paa en Brand, som skulde faa vidtrækkende
Følger, og som gav Anledning til meget kr1ge1 ske Byraadsmøder.
Det skyldtes vel nok for en Del, at Byraadet netop samme Aar

` havde skiftet Formand. Brendst1up havde taget sin Afsked og
var efterfulgt af C. E. Bothe. Han var en velmenende og ret-

tænkende Mand, men udpræget Aristokrat. De1til var han
uhyre gammeldags og forbenet og manglede fuldstændig Smi-
dighed til at lede og forhandle med et Byraad, hvori der sad .
udpræget oppositionslystne Medlemmer.

'_Lorentzens Savskæreri, som laa paa Hjørnet af Nytoiv, ned-
, 1 ~ brændte om Formiddagen d. 9. 0k-
_tober 1895. I Løbet af en Times Tid var hele Savskæreriet med
Lager og Maskinhus samt Lorentzens Beboelseshus nedbrændt.
Dengang var Nytorv kun halvt saa stort som nu og var af et
meget landligt Udseende. Straks efter Branden var der et Flertal

inden for Byraadet, som ønskede, at Byen'. skulde erhverve
Brandtomten samt et Pai smaa faldefærdige Bønner, som laa'

i ' Syd for den, nedrive disse og planere det hele. Paa den Maade
vilde man faa en pæn, aaben Plads ud af Nytorv. Lidet anede '^
fman den Gang, at det var Byens fremtidige Raadhusplads, man
planlagde. Lorentzen vilde være tilfreds med en Erstatning paa
600 Kr. for Brandtomten, Ejerne af de to Smaahuse vilde af-

__hænde fol henholdsvis 800 Kr. og 500 Kr. Desuden var det -
funderforstaaet, at Lorentzen skulde have anvist en anden Grund'
imellem »Bag Byen<< og Grønlandsstien. Denne sidste Bemærk- "
_ning glemte Forslagsstilleine at indføre i det skriftligt formu-

, lerede Foislag, som de paa Grund af Borgmesterens noget kon-
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fuse Optræden var nødt til at improvisere paa faa Minutter i
det Byraadsmøde, som holdtes om Sagen. Da dette var Vedtaget
med 6 Stemmer imod 4, nægtede Borgmester Bothe med ubegribe-
lig Stædighed at lade den forglemte T11føjelse sætte under Af-
stemning. Redaktør Færch udtalte saa de berømte Ord: »Da
det ser ud til, at Byraadeí skal pzosíiíueres, vil jeg foreslaa de
Her1 er der have stemt sammen med mig, at vi forlader Mødet<<.

Nytolv før Branden i 1895. Til venstre Lorentzens Beboelseshus, i Midten Savskæreriet.
I Baggrunden det lille Sprøjtehus, som blev nedlevet 1919. Bag ved ses det gamle w

Amtssygehus paa Grønland. I Forgrunden til højre det yderste Hus i Mogensgade.

Efter en Snor rejste de seks sig' og gik ud af 'Byraadssalem
Efter flere Forhandlinger, ogä'efter at Sindene gensidig var faldet
til Bo, kom Klausulen med, og Sagen gik igennem. Nytorv ud-
videdes og reguleredes, og Lorentzen flyttede.

Gasværk, Brolægning Det er i anden Forbindelse (Side 149)
' og Kloakker. _ 1 fortalt, at allerede saa tidligt som i 1859,

da der var Tale om at anskaffe en halv
Snes brugte Tranlygíer til Byens Gad-ebelysning, var der et vit-
tigt Hovede, som foreslog i Stedet at gaa over til Gas. Det var
nu vel nok en spøgefuld Bemærkning af en ikke-ansvarlig Avis-
kritiker. Men i 1881 forelaa der i hvert Fald et alvorligt ment ,
Tilbud Ingenlørfirmaet En gllsch sendte 5/4 1881 en Skrivelse

~'til Grenaa Byraad `Vmed Tilbud om Opførelse af et øGasværk i '
Grenaa, saaledes at Skandinavisk Gaskompagni' overtog rByens f

lForsyning med Gas. Byraadet vedtog at indhente nærmere Op-
lysninger, men henlagde Sagen. 10 Aar efter stillede vProk'u'rator _.
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G. Neess'i Byraadsmødet 17/12 1891 Forslag om Anlæg af et
Gasværk, vistnok for egen Regning. Sagen udsattes og behandle-
des ikke senere. Endelig fremkom saa 5/4 1894 samme Prokurator .
Neess med Forslag om Nedsættelse af et Udvalg til at gøre Ind-
stilling om Anlæg af et kommunalt Gasværk. Et Udvalg ned-__
sattes. De11 undersøgtes, forhandledes og afholdtes Borgermøderf
om Sagen. Flere Købmænd var imod Anlæg af Gasværk, fordi

Gasværket i den første Skikkelse ca. 1913. Til venstre Bestyrerbollgen, 1 Midten Gas- `

beholderen, til højre Gasværket. I Forgrunden Gasværksbestyrer Bøstrup med Familie.

det vilde formindske deres Salg af Petroleum, mange andre var
imod af økonomiske Grunde. Endelig efter-et Par Aars Forløb
vedtog Byraadet 12/11 1896 at anlægge og drive et Gasvæik for

" Kommunens Regning Det var kalkuleret til 100.000 Kr. Men
samtidig vedtoges, at der i Forbindelse med Nedlægnlng af
Gasrørene skulde ske en

Kloakering og Brolægning af Byens Gader samt eventuelt'
tillige Brolægning af Torvets nordlige Del. Disse to Foretagender
var kalkulelet til henholdsvis 40.000 Kr. og 12.000 Kr. Byraadet
indgik derefter til Indenrlgsmlnisterlet med Andragende om Til-

~ 'ladelse til at maatte optage et samlet Laan paa 200.000 Kr. Man
anførte i Andragendet, at »Byen ikke hidtil har haft noget Gas-

' værk, at flere af Byens Gader trænger stærkt til fornyet Bro-
lægning, hvilket billigst kan iværksættes samtidig med Nedlæg- _
Vning af Gasrør, samt at Byens Forsyning med Kloakker, der r
allerede er paabegyndt bør udvides til at omfatte hele Byen«.

»Da Arbejderne ikke kan udføres uden Optagelse af Laan, '
`og da| Byen i Forvejen har flere Smaalaan, ønsker man at kon-

14
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vertere. disse ved Optagelse af et nyt fastsLaan' pa'a 200.000 Klim) .
Ved? Sagens [Vediagelse i VByraaidet',~havde Hotelejer Knudsenip'

'forlang1 1i1før1^P1~0101<011efi~ a1 hafi: ikkefansaa (161.101 a1 være
forsvarligt at behæfte Kommunen med en Gæld paa ca. 200.000'V i
Kr til Anlæg af Gasværk m. m., navnlig af llensyn til, at man
i Forvejen hæftede for Havnens Gæld paa 330.000 Kr., og Kom-I
munen derved stod i meget uheldige økonomiske Fo111old.Ud-~~ V
valgets Medlemmei blev Bolgmester Bothe, Prokurator NeessV `

Kloakarbejde i Kannikegade. I Forgrunden med Haanden paa Kloakrøret sesKantor
Fr..Petersen, som i en Bække Aar var Formand for Brolægningsudvalget.

og Tømrermester Bilde. Selvfølgelig skulde Brolægningsudvalget
forestaa den Del af Arbejdet som angik Kloak og Brolægning

Gasværket anlægges. I Løbet af det næste Par skred saa de
i tre Arbejder jævnsides frem. Gasværket

anlagdes Øst for Byen. Som Bestyrer antoges Maskinmester J. ,-
Y'lostrup De fleste af Guderne omlagdes med nye, huggedel
"Sten og forsynedes med Kloak Kommunens Opsynsmand, J ens
Lystl up, førte Tilsyn. Han var en meget paapasselig Mand,
men havde vist ikke særligt Begreb om Kloakvæsen. Ved en'
enkelt Lejlighed blev der lidt i Vejen med Afløbet Ved næste'

> VAars lokale Fastelavnsrevq 1 Haandværkerforenlngen vat` dernok
af kærkomne Emner til lokale Viser. I en af dem stod med
Henblik paa Kloakvandet: I I

». .Derfor nogle paastaa skal, at Kloakken mangler Fald,
medens andre siger Nej, men det gaar den 'gale Vej.
Men jeg stoler paa Jens Lystrup, galt han nivellerer ej«.

Ligeledes var der et Vers med Hentydninger til, at Banen'
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ikke vilde lade Gas indlægge, ogen hel-Vise omendikendt-Køb-i
mar_1d,rgfls,o.m~Å ivrigt havde talt imod. Gassen, men ff'som », dogalligef-Ö
vel-selv i høirad havde forsynet Vsig med. Gas, da deriende-jV

lig kom. - ' e - i Y ' ` , 'i . ~ . _
i _' Gasværket toges i Brug i Deeemher'1897. Ved Juletid straalede; .

det hvide Gaslys fra en lang Bække flotte nye Lamper rundt i
Byens Gader.VMA Mest imponeredes Befolkningen dog af den. store
trearmede Stander paa Torvet. Ved Indvielses'festen d. 19. Deeb'r.t.va.r.
Sagens energiskeBane-~ ' . > ~ ' i

bryder; ikke til Stede i
paa Grund Vaf Sygdom."V
Da Festen sluttede, 3he-

' gav Deltagerne sigffi '
samlet Flok til Neessis 'Y I

i Bolig fog V,_udhragftez et
Leve for. ham som'

' Sagens Fader-og. iv; `
rigsteForkæmper f

I ByensUd- 1, I _Tiden
viidels'e| d' omkring _. _.. __ v _ i I Å
mod ' Øst; i 1900 bleV ' Et af de fire kønne Sma'ah'useved Bækken, {_som opførtes

__ I Grunden i 1850erne,.~og som _dèpganggolmtrent udgjorde hele'Havne-~

1 . -l - I . ._ve.]ensl e yggelse. .

lagt til Grenaa- Bys . _ ~ _ , ' g _
stærkeiVækst imod Øst." Foruden Banens-“Bygninger med til-~`

hørende Godsekspedition og Toldbod,~var. detkunf noglejfaa
Privathuse, som'. laa der. Fra det Hjørne, hvorBredstrupvejen

' drejeera. Havnevejen mod Nord og ludefter, var der næsten
ubebygget. Å'Kun ved.íKejserbækken laa ;4 ganskel smaa Huse. I:

1890erne var der' saa kommet etistortnyt ;Kalkværk, somKone-e,
.. kurreni iii dei Kelkvægk,fèder allerede eksisterede ved Bredeirdp-
Klim, endvidere ei-fipidemihusi 1889, eifAmissygehus i 1900 eg
mi endelig., Gdsveerleei ifi,-;1897.§ ` - ~

mv.:-

V Det Foretagende,> som if det lange Løhí helt skulde omforme

' >>Østerbro<< og'forvandle den ret ufrugtbare »Østerfællegda til. en,

hel Bydel var .> - '^ « ` ' i

GrenaaDampvæveri., Fra en loeskedenV Begyndelse i 1893

i

I ' » ` I 'voksede det op til at hlive en Virksom-V

hed, som efter Byens Størrelse er ganske enestaaende, og' som

mere endv noget andet“Foretagendefihele ByensV Historie har
omformet baade. dens Udseende og VUdstrækning, dens økono-A->

* w
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miske Budget ogdens aandelige Habitus. -~' Stifteren, Hf. P.
Ro senvinge, havde i I1882 taget Borgerskab som MfanufakturfV
handler og etableret' sig Storegade Nr. 3 Forretningen gik godt.
Men” efter enV halv Snes Aars Forløb |overraskede Rosenvinge
Byen ved at udleje Manufakturhandelen og bygge et Damp-“l

'væveri og Spinde'ri. ude paa Havnevejen, ligeover for Epidemi-
buset. Der var den Gang adskillige, som mente, at det varuklogt I
afr ham r`at~»~Q_.pgive en Forretning, der var igod Gang, for den

` ' ` i mindre sikre Udsigt til at faa'. noget ud af
en nyanlagt' Fabrik. Tiden viste imidler-
tid, at Rosenvinge var. Mand forat gennem-
føre sine Planer. Fra enr beskeden Begyn-V
delse 24/6 1893 v'oparbejdedefhan iAarenes
Løb med overordentlig. Dygtighed _Foref-

Vtagend'et til at blive Landets V;s'íømíe Y Tekstil-'_ -
fabrik; Y 1 _ ` " ~ . - ., >

Dampvæveriet f. begyndte nied 16 Væve.
Det var alt, hvad derforeløbig'kunde-çs'fkaf-AL
feps Penge> til. De første Aar var ret trange,
dels fordi Vdet ikke var flet. at faa Varerne J

'fremstillet i sata fin. Kvalitet somø'nskeligt, f
. , . , .~ p dels fordi det' varlívanskeligt at faía Manu-Y,V

fakturhandlere i andre Byer til atkøbe fra et nyt Væveri i en p `
saa lille By som Grenaa. Der var altsaa nok/at kæmpe med.V
-Men Aar for Aar gik det fremad, og i 19056 overgik Virksom-
heden til et Aktieselskab med Fabrikant Rosenvinge som ad-

'_'ministrerende'Direktøn _ ` i I ' , i
I Efterhaanden som Dampvaeveriefts Virksomhed voksede, blev

det nødvendigt at foretage store Udvidelser, ikke alene hvad
Bygninger angik, 'men ogsaa af Arealerfor 'at sikre sig Mulighed
for yderligere Udvidelse. Der for-et'oges |d_'lerforV Køb af store Par- x
cell-el” Nord for _ Fabriksb-ygningerne,i ud mod lBredstrupvejen.
Ligeledes købtes-efterhaanden de 4 smaa Huse, som laa >mellem

_ Fabrikken logKejserbækken. Og da` der blev... Tale om at bygge I
”et nyt Amtssygehus 'paa` Bavnhøjbakken, og det blev-ønskeligt i
tat fiksere det gamle. til len vis Salgspris, oprettede Rosenvinge 7straks Købekontrakí med Sygehasbesíyrels`en om Overtagelse af
dette og hele det tilhørender Areal, 'altsaa Grundene Syd for
Havnevejen. Kun mod Vest yerUdviklingsmulighederne spærret.

H. P.Ro'senvinge', 'som i' 1893
anlagde GrenaaDampvæveri.

Der ligger Andels'svinesl-agteri'et. i I _ .
' Følgen af Dampvæveriets stærkeVækst og senere tillige af

` Andelssvineslagteriets Anlæggelse var, -fatthele Arealet Nord for
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HaVneVejen eller Østerbrogade, som Stykket indtil KeJ'serbækkeIl

. af praktiske Grunde senere konl til at hedde, efterhaanden blev
' bebygget. Der anlagdes nye Gader Nord for Østerbrogade nem-.
lig Nygade og Korsgade, som allerede Var Vedtaget af Byraadet-
11898. Hovedparten at Beboerne Var Arbejdere eller Funktio- -

Anærer Ved de to nævnte store industrielle Foretagender. Mange 'I
af Arbejderne byggede selv Smaahuse enten med en enkelt 'i

Grenaa Dampvæ'Veri, som det saa ud Ved Anlæggelseni 1893. Til højre ses det nederste
af Dampskorstenen, til Venstre Villaen med Direktørboligen. Billedet er taget ca. 1904, da

I ' Plantningen Var groet lidt op.

Lejlighed til ,eget Brug eller med en Lejlighed ekstra til Udleje.
` Hele Kvarteret derude bar allerede før Verdenskrigen Præg af

den Virksomhed, som havde skabt det. Det Var ikke uden Grund,
at Fabrikant H. P. Rosenvinge en Gang med en Vis Be-
Vægelse talte om de Følelser, som stundom greb ham, naar han
saa ud over hele det Kompleks af smaa Hjem, hvis hele Eksi-
stens Var bygget paa den Virksomhed, som han havde skabt.

Det Var maaske ogsaa Tanken paa dem, som Vejede tungt
>i Vægtskaalen, da der efter den store Brand, som hærgede Damp-
Væveriet i 1914, Var alvorlig Tale om at flytte hele Virksom-
heden til København, og som bevirkede, at den genopførtes her
i Grenaa.

Gren-aaÅ Andels'- 'Grenaa Andel's-SVine-slagteri opførtes ii` 1904 vi
Svineslagteri. og har ligesom 'Dampvæveriet sin Part af

Æren for, at Grenaas Udvidelse i Løbet af-
det sidste halve Aarhundrede saa udpræget er gaaet mod Øst.
`Det begyndte sin Virksomhed d. 9. August 1904. Tanken om et
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J Svineslagteri i Grenaa er betydelig ældre. Men den, som blev
Sjælen i Arbejdet og fik det ført frem til Virkeliggørelse, var
daværende Redaktør J. Skjødsholm. Sammen med ham bør
nævnes Gaardejer P. Pedersen-Damgaard, der havde en stor
Bekendtskabskreds og betydelig Indflydelse blandt Omegnens
Landmænd. Da det nedsatte Udvalg, hvis Formand var Skjød-.
Iholm, havde opnaaet at faa tegnet en Garantisum paa 80.000 Kr.
ibegyndte Byggearbejdet. Slagteriet opførtes efter Tegning af Arki-
tekt Carl Madsen fra København og bortlieiteredes til Murerme-r I

1 sterI. P. Sørensen i Grenaa
Den første Formand for
Slagterietvar Pedersen Dam-
gaard. Som Direktør antoges

i N Jensen Lyngsøe, som
z'snart viste sig at være denv

fVlrksomheden i Vækst.
' y>Medens der i de første

I _ _!Aar 'ikun “var slagtet ea.,-
“Grenaa Andels-Svläletsäftleååál paa >Å`Østerbrogade ` 12' 000 Svin aarligt Var An_ V.

" ' ` ' ' ' tallet efter 10 Aars ForløbV
Loppe paa 27.000 aa11Iig og efter 20 Aars Forløb paa 47.000. Det
høJeste Antal Svin, som er slagtet er 102.5231 Aaret 1931

Offentligt og Foreningsbyggeri i Per1oden.

rette Mand til at bringe . _.

Perioden 1895-1914 blev karakteritisk ved Opførelsen af "
'en hel Bække offentlige eller halvoífentlige Bygninger, som hver
` for sig ikke er af overvældende Betydning, men som taget i

Sammenhæng kom til at præge Byen i ikke ringe Grad

Dommer- og Herreds-l Fra den ældste Tid havde det været
kontoret 1898..I f _ '- saaledes, atByens højeste juridiske .

' Embedsmænd i deres private Lejlig-
I hed eller Gaard havde indrettet et Par Værelser til Brug som
Embedskontor. Vi bliver ved _.19. Aarhundrede, i hvis sidste
Halvdel Politimyndighed, Doms'magt og den komunale Admini-

1 stration var samlet paa een Haand hos Borgmesteren. Aagaard,
[som var Byfoged indtil 1852, købte og indrettede sig en smuk

Bolig i den paa den Tid endnu forholdsvis nye Bindingværks- -
I gaard, Lillegade N11. 50. Herredskontoret var, hvor nu »Grenaa
Folketidende<< har Kontor. Efterfølgeren G. Nyeborg boede
privat i nuværende Konsul Seehers Gaard, Herredskonkontoret
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Var i den lille laVe Mellembygning mellem »Havehuset« og
Købmand (). Seehers Gaard..

Krabbe købte Jacob Aagaards t1dligere Gaard Baade i
hans og i hans Efterfølger Brendstrups Tid Var He111eds-
foged-, Dommer- Politi- og
Borgmesterkontoret samlet:
i den gamle historiske Bin-_?
rdingVærksgaard paa Lille-, _
gade- Brendstrup,> Var.: Idog~
ikke Ejer,,men 1_ejedeGaar-1_ _
den. l'Da\h-an'-_11ejste,`i solgte '

f Direktør A. Jensen, :som LVa11l_' g
Ejer, . hele É Bygningen :til`
Redaktør Skjødsholm. Fra -

den Tidh den Stadig Vært :11.12:sssizszszni _~
knyttet til Gr. Folketidende _ '

Da Bothe 1895 tiltraadte Embedet og ikke hVerken ønskede
_at bygge eller at købe, maatte han leje Kontoi i en Privat-_
bygning. Han indsendte straks Andragende til Amtet om at faa

ygget en Embedsbollg .--- Grenaa Kommune Vedtog paa bil--
`-lbige Vilkaar at afhænde en Giund Ved Østergade og. efter Teg-
ning af Arkitekt Hoffmeyer' Aalborg, opførtes da i 1898 det

Vnuværende Herreds- og Dommerkontor som foruden Kontor.-
lokaler, ArkiV m.- m. har Bolig for Dommeren.

Posthuset Fra gammel Tid
1909. _1 har det samme'

'l Været gældende
for Posthuset som for Dom-
merkontoret, at den paagæl- `
dende Embedsmand selV ind-
rettede et Kontor _isin Ejen- §
dom, og saa fik'et VistBe-

_ _ løb af det offentlige iKontor-
DæommerkontoretipaaØstergade;'Opført-1898,` " -leje Under Skj erbæk Var

- - ' "Posthuset `Vi den af ham
”byggede Ejendom paa Østergade, nuværende Læge Christiansen. _
Da Banen i 1876 blev aabnet, udlejedes et Par Lokaler i _ '
Banegaardens østre Ende til Postkontor. ` Pladsen blev efterhaan-
den alt for lille, og 1 1909 opførtes øst for Banegaarden 1 en Del af
;Stationsforstanderens Have etnyt Posthus, som en selvstændig
Bygning, deri Stue'tage11 udelukkende indeholdt Kontorer, men
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paa 1ste Sal havde Privatbolig for Postmesteren. Bygningen
opførtes efter Tegning og under Ledelse af kgl. Bygningsinspek-l
tør Kampmann Dens Stil og Udseende var noget nyt og
uvant for Grenaaenserne, mange syntes ikke om dens Ydre, i

hvert Fald ikke 1 Begyndel-
sen. Dens Anblingelse med

I Gavlen" mod Stationspladsen
ogmed Façade' udV mod Ba-
nen var selvfølgelig dikteret
af praktiske Grunde, og det
var Vel nok det, som stødte

- Datidens Smag. At Bygnin--
gen og Indretningen betødl

V et uhyre Fremskridt, var
Posfuifusët. 0113115111969. (stendersPo-:riag Eneret). der udelt Enighed om. i

Brandstatlonen I de »gode gamle Dage<< var man i Grenaa
svaert tilfreds, naar man blot til Sprøjternes

VOpbevaring havde en lille Hytte, som kunde rumme det aller-
nødvendigste Materiel. Den lille Bygning ved Nytorv, som var
opført foa. 1879 for en Udgift paa nogle faa Hundrede '-Kr. til--V
lfredsstillede foreløbig Brandvæsenets Behov. I1908 havde imid-

u lertid Kravet om en mere moderne Bygning vokset sig stærkt,
~ og Byraadet vedtog i sit Møde 6. Oktober, at man vilde opføre
len Nybygning. Det skulde ikke vaere et Sprøjtehus efter lidt
større Maal end det gamle, men e'n'5>Brandsíaílon<< Udvalget'-

» foreslog, atBygmngen skulde '
ligge i Udkanten a_f.Mar-^`
kedspladsen, Nord “ for dretíçv

lv"gamle Sprøjtehus og med:
_'Gavlen ud til Vejen' til Bo-:

_ lsenbakken. Ved 'Lieitation
>fik Tømrermester P. Jensen
Arbejdet for en Sum> af
5881 Kr. og i Foraaret
1909 var Arbejdet færdig.
Til Markedspladsens Be_ -_ v Brandstationen påa Nytorv. Opført 1909.

. . (Stenders Forlag. Eneret).gulering anvendtes yder-
ligere et Beløb, saaledes at Foretagendet ialt stod Byen 1 8350 Kr.

Fast Brandmandskab Samtidig med Brandstationens
Vedtagelse foregik tillige en meget betydelig Beform af selve

i Brandvæsenets Ordning. Hidtil havde alle Byens voksne Be-
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boere af Mandkøn skullet møde Ved IldebramL og til aarlige
Mønstringer. Fra 1908, da Brandstationens Opførelse Vedtoges,
bestemtes, at der fremtidig skulde Være et fasí lønnet Brand-
mandskab, som skulde oveltage Funktionen Byens Borgere

lVedblev et Par Aar derefter at staa som Beservebrandmand-f
skab, men da det snart Viste sig at Være en unødvendig For-

anstaltning, bortfaldt kort efter denne Borgerpligt. Bn meget'
tidssvarende og nyttig Reform Var dermed indført. " 1

fPafVillonen er opført i 1902.
iAnlægget Den tilhører

_ Grenaa Haand-
værkerforenlng, men er i;
praktisk Betydning hele By-
ens _Samlingssted og Vigtig-
ste Festsal. -- Oprindelig
'anvend-tesV den kunV om '

>blfgv 1ndlagt Varm-e _ ind.. Grenaa 'HaandværkeiforeningsPavilloniAnlægget.'
_rettedes den til Helaarsbrug Opført i 1902 som Sommeretablissement.

_ I Aartier før 1900 havde Haandvælkerforemngen haft Bygge-
planer og set paa Byggrunde paa en Mængde forskellige Steder-

' i Byen. Men der var i Foreningen stor Uenighed om, hvor Byg-
ningen skulde ligge og om, hvorvidt man i det hele taget mag-
tede at opføre og forrente en Foreningsbygning Saa skete det,
at Manufakturhandler J. M. Lindberg døde 30/9 1899. Han
Var meget Velstaaende og ugift. En Del af den stole efterladte For-
`mue havde Lindberg testamenteret bort til Institutioner. Bl. a. fik

' Asylet i Skanderbol g, Lindbergs Fødeby, og Asylet her i Grenaa
_hVer ea. 30,000 Kr. Ogsaa Haandværkerforenlngen havde han
betænkt med en Sum. Men Gaven, som Var paa 2000 Kr., Var

Vbehæftet med Klausul om, at den skulde anvendes som Tilskud
_til Opførelse af en Sommerpavillon i Anlægget. Der Var yderligere
knyttet den Betingelse dertil, at Beløbet kun kom til Udbetaling,
hvis Bygningen Var bygget inden en Vis, ret kort Tidsfrist.

, Da der ikke var Enighed i Haandværkerforeningen om at`
bygge en fuldstændig Foreningsbygning i Anlægget, bestemte _
man at indskrænke sig til at opføre en mindre Bygning, en I
Sommerpavlllon. . '

I den Snes Aar, som Var gaaet, siden Plantningen anlagdes
i Slutningen af  70erne og Begyndelsen af 80erne, havde den_
Vokset sig stor og køn. Der havde flere Gange lydt Bøster om, 1
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Grenaa Haandværkerforemng Den nye Pavillon. Opført 1916. (Stenders Forlag. Eneret).

[at der bnrde bygges et Sommeretablissement. Man vilde derved
faa en stærkere Benyttelse af »det nye Anlæg<< og tillige ved
Sommerfesterne have en haardt tiltrængt Bestanrationsbygning.
Haandværkerforenlngen imødekom saaledes et almindeligt Ønske
ved at bestemme sig til at bygge. I

Pavillonen, som opførtes af B1nd1ngsværk kom til at koste
a.13.000 Kr Deri var iberegnet de af Lindbergs Bo modtagne

_ 2000 Kr. De11 opførtes i Forsommeren 1902 og indviedes ved enT
straalende i3 V'Dages Fest 18., 19. ' og 20.,Jul.i. Dens første Vært
blev Bestanratør Peter Andersen. i `

_ Faa Aar efter købte Haandværkerforeningen den store
Købmandsgaard paa Hjørnet af
Torvet og~Nørregade, hvor nu_
Banken ligger. '6 Hensigten var
at bygge en-Foreningsbygning,

'eventuelt i dens ;Have. Men
hellerr ikke-'denne Gang kunde
'der ' blive Enighed. Enden
paaí det blev, at Foreningen
opførte en smuk, 'selvstændig
'Bygning i* Grundmur- i fAn-
lægget - ` i umiddelbar 'FQr- Grenaa Handels- og Landbrugsbanks Bygning. i

bindelse med og Forlængelse Opført 1905 I '
af den første Bygning. Den indviedes 15/6 1916 og havde
kostet ca. 53.700 Kr. iberegnet Inventar Da Byggeplanerne paa:
Torvet saaledes var sk11inlagt,solgtes Købmandsgaarden med
iilhørende Grnnd til Djurslands Landmandsbank for: 45.000
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Kr. l Slutmnfien af K111gsaarene opførte denne Bank hvis Leder
var J. Skjødsholm, en ny stor og praktisk Bankbygnlng paa den
gamle Købmandsgaards Grund. 1

Grenaa Handels- og Landbrugsbanks nnlng paa
Storegade er llgeledes en af de Bygninger som saa Lyset;
omkrlng Aarhundredsklftet Handels- og Landbrugsbanken
var. stiftet i 1895 og havde i sine første 10 Aar Lokale i
Isenkræmmer Poulsens FJendom Pladsforholdene blev, under

Sagfører Bonkes og Bankkasf *
__ serer B11hls dygtige . Ledels,e

_'.snart for. ' smaa for den 0p-`
blomstrende Vlrksomhed Man

I købte derfor: en stor gammel
Gaard paa Gadens modsatte

_. Side og opførte en moderne"
Bankbygning paa 'et Stykker
af dens Grund. Bygningen blev `
taget i Brug i 1905 netop i 10- _

Aaret. for Bankens Oprettelse i' Afholds- ogHøjsko1eh01e11etpført1907. '

. Afholds- og HøJskole- Ved samme Tid som Bankbygnln-í
" hotellet u 1 _ 1 _ gen opførtes, erhvervede A/S »Grenaa_', -

Byggeselskab.,«, d. v. s Brødrene A. og' , _
S. Bilde først den naermeste Nabogaard, Byens gamle Præste-
gaard i Pastor Blochs og Dantzers Tid, og dernæst yderligere

>`lden paafølgende Gaard mod Vest. Bygningerne nedreves, 2
Hjørneejendomme opførtes, og Aagade anlagdes paa en Strim- ~
mel Jord, hvoraf Halvdelen var taget fra den venstre og Halv-.

_ delen fra den østre Ejendoms Grund. Den fortsatte ned til Aaen .
»over Hennings store bagvedliggende Have, som var udskilt fra

den første af de 3 gamle Gaarde. Den vestlige af de 2 Hjørne-
ÅeJendomme opførtes af A/S Grenaa Afholds- og Højskolehotel.
Det var et Aktieselskab, hvis Medlemmer bestod af Afholdsfolk ^

'_ fra hele Grenaa By og Gmegn. I en halv Snes Aar havde Af-V
holdsforenlngerne haft Lokaler hos Konditor Svendsen paa4
Torvet. Han boede, hvor nu Andelsbanken ligger. Forholdener
var for smaa og ikke tiliredsstillende, men det var ikke let at
rejse Penge til en selvstændig Bygning. En Kreds af Afholdsfolk
traadte da sammen som Garanter for den Sum, som manglede,
og den store, nye Bygning opførtes og indviedes i 1907. '

I 1936 udbetaltes Aktiekapitalen, og Hotellet, der hele Ti-
den har vaeret bortforpagtet, staar nu som en selvejende Institu--
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tion, der administreres af Grenaaegnens samVirkende Afholds-
_foleninger og er Afholdsbevægelsens faste Borg.

Skolevæsenet. Paa Skolens Omraade bragte Tidsiummet den I
~- meget Vigtige Reform, at Mellemslcoleloven af v

1903 gennemføltes. Den gav Stødet til, at man her i Grenaa
'_ efter mange og lange Forhandlinger og Overvejelser besluttede

at indrette en kommunal Mellem- og Bealskole. Man købte i
' ' den Anledning i 1908 den

alleredei 1883 byggede pri-
vate Bealskole af Skol~ebesty~
rer, cand. theol. M. Laursen _
og omdannede den til kom-
munal. Paa den Maade blev '
det kommunale Skolevæsen
delt, idethele det alminde-
lige Skolevæsen vedblivende
laaiVestergade og Realskolen _-
i L1llegade. Denne Ordning
Viste sig ret snart :at være

: upraktisk. Byraadet vedtog derfor at opføre en nylMellemskole-
bygning paa Vestergade i umiddelbar Forbindelse med det alle-
rede eksisterende Skolekompleks. Den blev taget i Brug efter
Sommerferien 1912. Samtidig aabnedes en lille Forskole Ved

_ Havnen for Smaabørn i Alderen 7-9 Aar. I
Den gamle Skolebygning paa Lillegade udlejedes en kort

_ Den kommunale Mellem- og Realskole.
Opført 1912.

. Tid til Privatboliger. Stueetagen blev Ved Betsreformens Gennem-
førelse omdannet til kommunalt Administrationskontor. I Gym- -
nastiksalen indrettede Byen i 1917 Lokaler til de af Købmand

"Chr. Vogel skænkede store Samlinger, som under Navn af
»Djurslands Museum<< en Aarrække havde til Huse de.r Senere
skænkede Købmand Vogel yderligere et Beløb til Køb af en
Museumsbygning. Bestyrelsen erhvervede efter Malermester Emil
Hartmanns Død den gamle Farvergaard paa Søndergade Der- _
hen flyttedes Museet i 1924 *

UNGSKUET I GBENAA
13 14.,15.JUL11906

Den Lejlighed i hele Byens Historie, hvor der har Været
den støiste Tilstrømning af Gæster til Grenaa, var Vistnok Ung-

* skuet, som afholdtes 1 Dagene Fredag, Lørdag og Søndag 13._15
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Juli 1906. Det var et saa stort Foretagendefat invitere »For- .
ening-en af“idske Landb'oforeningem til at holde sit Ungskue heri Grenaa, at vmange rystede paa Hovedet deraf. Alene Indkvarte-i ring og Bespisning af et saadant Antal Gæster var en Opgave,

' som egentlig laa langt over, hvad'en saa lille ByV med meget .
. indskrænket Hotelplads formaaede. Men.V det gik. Ved en` over-ordentlig stor lmøde'kommenhe'd fra private Indbyggere, som

-- stillede Stuer eller 'Gæstevær'elser til Baadighed paa meget rime-lige Vilkaar, ordnedesV Indkvarteringsspørgsmaalet. Og vedfret-
rtidig Forberedelse og, ved Hjælp/af forskelligeudenbys Bestaura- ,ltørerwlykkedes detogsaa at klare Madspørgsmaalet, Allerede iv1903 havde Grenaa Byraad rettetflindbydels-e til Foreningen-af'jydske Landboforeni'ng-er om at holde Ungskuet iGrenaa. " Det. var bilagt med Specifikation over, hvilke. Foranstaltninger_manvar villig til at r>`foretage i 'den-Anledning, og i,/']_`ilbud'_omfy en>>Garanítisum<< af 8000 Kr.` til Præmier m. m'. I 19.05 havdell'for-I
eningen-taget imod Byens Tilbud og indledende' Forhandlinger'kunde''loegynilie_;l V I ' ~ > ' = '

Forbenedelserne. l Løbet Haf VSommeren blev der ;saa'fl'taget fat
I i - , _ paal at anlægge Pladser iByens Udkanter '

~og."-at.\indhegne dem, opføre IIlv]d'sí_illingsfby'gn'ingfeIf. 0g1-.~Ærefsporte, `
" :samt tømre `en ;ny Bro over-AaelLT-som :skfiíldfe:forbinde-Pladsen ,ved. Pavillonen imed den i'nterrriistiske.. Festplads... paa den »mod-> satte' "Side '_ af Aaen, d. v.s. 'et Stykke af>'Pede'rseni'Damgaards *Mark. Og i' de nærmeste Uger før Skuet lejedesServiee, Senge- V

steder med `Madrasser, Flag, Telte o. s. v. i en forl Grenaa hidtil
ukendt Maalestok. lDer blev antaget Assisteníer iHundredvis _~baade Mænd og unge Kvinder + til Kontrol, Kontorarbejde,
Betjening af Boder, Telte og Tombola, Bestaurationstelte m. m.
Der-var Vforskrevet 15 ekstra Politibetjeníe. Et halvt Hundrede
Banefunlcí-iohærer, som under de ekstraordinære Forhold 'var 'f-dirigeret hertil, var indkvarteret i Teknisk Skole. Ekstraíog udenStandsning paa _. Mellemstationerne 'løb iUdstil'ling-sdagene imel-
lem Aarhus fog Grenaav og`Å mellem Randers .og._..Grenaa og havde' 1100101000100' 1000 T0g000 fra? 11010~~-1y1-101m1.,pI og 111 Brug ved,
Udflugter vtil Havnen og til Omegnen var der sørget-for enMængde Køretøjer til Iíaperlførsel. ` ~ _ ~ i' . _ '-SkuetsPræ-sident var Ho fjægermester C. Bech, Engels-holm, der >var Formand for Foreningen af jydske Landbofor-
eninger. ' Det lokale Arrangement var lagt i Hænderne paa
Grenaa Landbrugsforeningen, hvis Formand var'Forpagter S.
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, P e t e r s e n, Næsgaard og Grenaa B3'raad. Navnlig R e d a k- .-
tør Skjødsholm og paa Byraadets Vegne Kulhand1er Karl
Peters en havde med ()verledelse11 af de mange Festarrange-
-menter at gøre - I ' '

Pressens Ankomst Torsdag Middag ved 12-Tide11 ankom Pres-»_
` sens Repræsentanter fra det ganske Land,7

alle Hovedstadsbladene og en Mængde Provinsblade, ialt ea. 40,;

Aviskiosk paa Ungskuet. Personerne er fra venstre 1 Mr. Benzon-9, .-.. Fru Brokmann,

_ 3. Sagfør'er Andersen, 4. Dyrlæge Poulsen, 6. Fru Dyrlæge D3 ekjær, 9 Fru Læge Ilsøe.

for at danne sig et Forhaandsmdtryk af Skuets ydre Rammen
»De blev budt Velkommen i den isto1e Fored1agssal paa Dyr--
skuepladsen af Hofjægfermester Bech, hvorefter Foreningens:
Sekretær, Overretssagfører Høegh Guldberg og Konsulenterne
S P. Pedersen og Madsen Mygdal gav en Del orienterende Med-
_delelser. Efter en Gennemgang af alle tre Udstllllngs- og Fest-'
pladser var der en Middag for Pressen i et siort Restaurations-j'
telt, som var rejst i Hotel Dagmars Gaard Derpaa var Grenaa”

By Vært ved en Køretur til Katholm og Havnen »med efterføl-
gende Seksa og Svingom i Pavillonen<<. Redaktør Jensen,_Sorø

Amtstidende, og Redaktør Oluf Jørgensen, København, udtalte

sig med Anerkendelse om det foreløbige lndtr3 k af Skuets Rammer.

Skuets Beliggenhed. Til Ungskuet val føl st og fremmest ind-
' draget hele den store Plads Nord for det.



gamle Anlæg, hvor Å(nu hele Sygehuskvarteret, BaunegaardV
Bakkegaard og de nye Villaer og Kolonihaverne ligger. Der var.
opført en >>impone11ende<< Hovedporíal, flankeret af en Bække
Bygninger med Pressebureau, Kasserer-,~ Bytte-'og Billeíkontorer_
samt Røde-Kors Filial paa den ene Side og Postkoníor, BI'a11'd->~`
og Politisíaíion paa den anden Side. Mod Nord og Vest var udi
mod Markerne rejst en Mængde smaa og store Kiosker og Telte. i
Iøvrigt begrænsedes Pladsen paa den ene Side af brogede Bæk-»___`

xPosthlil'sevtfls 'Kiosk 'paa 'Ungsknen 'Personerne-fra venstre:` :2. Postkontorist'iFrk. Metal..
Petersen, 4. Postekspedient Jensen, 5. Postbud Hansen, 6. Postbud Jørgensen, 7.-

Postbnd Højfelt, 8. Overpostbud Møller. _.

ker af Landbrugsmaskmer paa den anden af de med danne-_-
brogsfarvede Draperier dekorerede Dommertribuner og af Fore-
dragssalen. Hele det indre af Pladsen var forbeholdt Skuetsi
Hovedformaal: Udstillingen af Heste, Kvæg, Faar og Sum Idi-
rekte Forbindelse med Skuet var der Adgang til et stort Restaura-v. i
tionstelt, opført i det gamle Anlæg. Paa Pladsen paa Bavnhøj-f
Vejens modsatte Side, altsaa hvor nu Vestbaneterrainet ligger,4
Var en Forlystelsespark kaldet >>Skovbalfke11<< med Biograf, Teater,
Pavillon med Dødsridt og Cirkus Beinsch. _ j . >

Udstillingens fandtes paa »Fesípladsen ilIæreí<< foran Pavillonen,
V2den Afdeling altsaa den sædvanlige Dyrskueplads. Her Var an-f

I bragt de forskellige Udstilling..f,1er som var knyttet:
til Skuet.:` Der Var bl. a.,I en stor `Fierlcmeudsíilling for, hele Jyl-I
land ogf Udstilling 'af Redskaber. I enr mægtig, 'Optømret-TIEæf
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bygning var der Planteavlsudstlllíng og i en anden Bygning med Å
lsøgrønne Vægge var der Fiskeríudstilling. I det nye Anlæg var
desuden opstillet Danseestrader, hvor der hver lag holdtes"

a Gymnastikopvisninger af et udvalgt Hold fra hele Randers Amts
Gymnastikforeninger. Søndagens Opvisning var forbeholdt Grenaa
Idræts-Klub, hvis Leder, Direktør Lyngsøe, fremførte et specielt
Grenaahold. Medens altsaa Udstillingens egentlige faglige og sag-
lige Afdelinger var samlet paa Pladsen paa Bavnehøjhakken og

_ Den hvide Bro over Aaen, lige forPavillonen, somj blev bygget i Anledning af Ungskuet.

paa Festpladsen ved Pavillonen, var det uundgaaelige Gøgl hen-
_ vist til en 1nte111m1st1sk Festplads i P. Pedersen-Damgaards Mark
paa den anden Side af Aaen. Den Gang førte der ikke nogen,
Bro over Aaen paa dette Sted Da en Forbindelse imidlertid var
ganske nødvendig, vedtog Grenaa Byraad at lave en Bro. Der
var først Tale om en intermistisk Overgang. Men da det længe'
havde været et Savn, at der ikke fra Pladsen ved Pavillonen
var direkte Adgang til Stien langs Aaens søndre Bred, bestemtes
det, at man vilde opføre en Bro, som kunde blive staaende.
Saaledes gik det til, at Byen fik den nuværende »hvide Bro<< ved

4Pavillonen.
Over denne kom man altsaa over til Pladsen med alle

>>l10rlqstelse1111e<<, hvor selve Gøglernes Konge, Pro fe s s o r L a b ri, -Y
førte an. Denne Del af »Skuet« havde en Broderpart af Besøget,
navnlig paa den sidste Dag. Det var endogsaa 1 saa paafaldende -

j Grad, at Skuets Sekretær, Overretssagfører Høegh Guld-
berg, ved Afrejsen herfra udtalte, at det var baade første og>
sidste Gang, at de jydske Landboforeninger indlod sig paa en i,
saadan Ordning. Dels fordi den bortledede Folks, navnlig Ung-_`
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rdommens Opmærksomhed fra selve Skuet, dels af Hensyn tilde
Hotelejere,Forretningsfolk o. a., som i dyre Domme lejede Stade;
pladser paa selve Udstilligspladsen og derved mistede en Del af; .
Søgningen.

Skuets Forløb. Angaaende selVe Ungskuet kan det siges, at det som-
_ ' Helhed blev en Succes. Vejret Var straalende Som--l

mervejr, men maaske lovlig tørt og varmt. Om Søndagen var der

Et lille Udsnit af Gruppebilledet af Deltagerne i Festmiddagen, som optoges uden"
for Hotel Dagmar. Personerne er fra venstre: 1. Købmand Hartmann Sørensen,
3. Købmand G Reventlov-V, 4. Overretssagfører _Vald. Gad, 5. Redaktør'á _
holm, 6. Konsul Axel Thykíer, 7. Købmand HalvorH-ermansen S1ddende fr __e1'1stre:`

2. Proprietær Busch, DJursOaard 'i'mffrPropnetær Blach, Lykkesholm

desuden stærkt Blæst Dommermiddagen om Fredagen og den
egentlige Festmlddag om Lørdagen stod begge ligesom Presse-_
middagen i et stort Restauratlonstelt i Hotel Dagmars Gaard,
hvor Hotelejer Larsen var Vært. De faldt t1lfredsst111ende ud, og
der var selvfølgelig Talere i Mængde. '

Skuets Kvalitet bedømtes rosende af de mange Eksperter fra
hele Landet, som var mødt frem, og der foregik mange Handlei
til store Priser af de udstillede Avlsdyr. '

' Der holdtes en Bække velbesøgte Foredrag af fremragende
Videnskabsmænd og Eksperter om landbrugsfaglige Emner.
Desuden talte den da saa populære Sygehuslæge Mikkel Hind-
hede om »En Reform _i Vor Ernæring«.

l/ __ .10
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Nogle Tal. Ungskuets Hoveddage var. Fredag og Lørdag. Om

Søndagen var detmest Ungdommen, som kom,'og
Besøget var kun oppe paa 8000. fMen ialt havde 33.000 lMenne-
sker gæstet' Skuet, d. v. s. dobbelt saa mange som 5 Aa-rsfør i.
Hjørring. Af disse havde Banen befordret de 8000. Gennem Ind-

i kvarteringsbureauet var anvist godt og vel 600 Sengepladser, og
Bureauet havde endda-haft yderligere 400 disponible. Der varI
indmeldt 1098 Dyr, som var indkvarteret-rundt i Byens Gaarde,..~
og naar de vedl Sekstiden om Aftenen vendte hjem fra Dyrskue-
pladsen, vakte de stor Upsigt iGaderne. Det var, med Und-

* tagelse af Skuet i Horsens Aaret før, det største Antal, der hid-
til havde været. Entzeindtægten var 22.000 Kr., og Skuet gav i
somy Helhed et betydeligt Dverskud. Aviserne fastslog, atSknets
Succes var en Kendsgerning. Men tillige var derEnighed om,
at Grenaa ikke »var en l_-Turistby. 'Der :var Seværdigheder nok
baade if Byen, ved Stranden og i Omegnen. `Men Vejledning,
»Turistførere«, Hotelplads, Hotelservice og Reklame manglede
eller stod tilbage endnu.

, Maaske havde Grenaa saa alligevel, fortiden Æren, den
i Vinding, at Skuet blev en Reklame for Byen. Dens Navn blev'

gennem det store Besøg bragt ud over Landet og slaaet fast i
'Folks Bevidsthed, saaledes at Byraadets rl`ilsk11d og Borgernes
Anstrengelser bar Frugt i forøget Omsætning.

i' Fra Cyklernesgog Bilernes Barndom.
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I Midten' af 1890er'ne foranstaltede Grenaa Bicycleklub under
Ledelse af Cykelhandler Hartmann Sørensen flere Gange
Landevejsvæddeløb for Cyklister. Senere anlagdes endogsaa en lille. i
p11m1t1V Cyklebane Nord for HavneVeJen, hvor der holdtes Cykle-
løb. Foranstaaende
Optrin er fra Afgang
til et saadant Løb. I
Spidsen gaar Ordenens
Haandhæver, Politibe-
tjent Øhlenschlæge-r.
DerefterkornmerHart-
mann' Sørensen Cyk-
listen paa den høje
Veloeipede - er Sadel-
mager H. Jensen.

_ 'Herfølger et andet
Billede fra Cyklernes
Barndom da der i Grenaa By kun fandtes nogle ganske faa

' Stykkeraaf dette Fremtidens Befordringsmiddel. Billedet er taget;
paa Grenaa Torv. I Baggrunden ses Købmand Ehrenreiehs Hus
Vog det gamle Apotek (nu Købmand Vogel) Fra Venstre ses Jern-f
støberiet (nu Grenaahus), Vilh. Hansens Boghandel, EdV. Hansens,.- J
Pakhus (Gavlen imod Gaden) og Købmandsgaard (nu E. Holch)
Billedet er fra ea. 1892. Man kendte endnu den Gang ikke tilf,l
de luftfyldte Cykleringe, men kun de tynde massive Binge.

De første Biler i Grenaa. I 1902 Var MotorkøretøJer endnu

et ukendt Fænomeniherfi Byen. Det er ikke saa sært, naar
man betænker, at i Aarhus Var der paa dette Tidspunkt ialt
kun 4 Biler og 1 Motorcykle. Grenaa Bys daværende ivrige
Foregangsmand paa Sportens og mange andre Omraader, Hart-

15*
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lmann Sørensen, fik saa den Idé at invitere samtlige Aarhus,s
Motorfolk paa en Udflugt til Grenaa. Den-fandt Sted Søndag d.
25.'Maj 1902. Det var selvfølgelig enBegivenhed, som' blev paa-
agtet i Byen. Naar Turen ~~ til Grenaatog ea. 4 Timer, var det
bl. a., fordi Motorfolkene adskillige Gange maatte standse paa
Vejen hertil Vfor modgaaende Køretøjer, hvis Heste'variopskræmte.
Halvdelen af Byens Befolkning var paa Benene ude ad Sønder-

mølle Vejen for at se disse
_ »Fremtidens Køretøjerçgsom
i Avisen skrev med' en lidt '

- spydig Betoning.
' Efter Middagen indbød

_ de _aarhusianske Bileje-re vel-
rvilligst nogle af.V fdex mest
1nteresserede Grenaafolk til
Smaakøreture rundt 1 Gader-

ne. Det var til udelt Fornøj-
else ikke alene for de paa-
gældende, men . ogsaa.> for de '

`mange,V som hjemme fra
, Vinduer og Gadespejle iagt-
_tog de -»forvovne,«,> som be-

troede _Liv og yLemmer " til
' disse; nye Køretøjer. Efter _
fælles Aftensbord med paa-__

'Høstvogn med Høstpigeri Optoget fra Børne-__A _ .
hjælpsfesten 1905 passerer Købmand SkovsHjørne. følgende Selskabellgt SamVæI"

_ med Grenaaborgere paa Hotel
_ VDagmar, sluttede Dagen med, at man i Anlægget hørte paa den

' kommunale Koncert. Dagen efter foregik Hjelmturen.138_)

Børnehjælpsfester, Sommerkoncerter m.1_n.
Børnehjælpsfesterne. l Tiden omkring 1905 holdtes de

første Børnehjælpsfester i Grenaa. Det var udpræget Sommer-V
fester, i hvis Arrangement Folk af alle Samfundslag tog virk-
som Del Deres hele Tilrettelæggelse faldt ganske nøje i Traad
med de Sommerfester som man en god Snes Aar senere be- - '
gyndte at afholde under Navnet Byfester. Børnehjælpsfesterne
begyndte som Regel med festligt Optog gennem Gaderne medV
smykkedeVogne med forskelligeMotiver. PaavedføjedeBilled-e
ses et saadant Køretøj fra Børnehjælpsfesten 1905. Det “erj-Høst-
vognen med pyntede »Høstpigerø4 Selve Festen var __ selvfølgelig,
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henlagt til Pladsen Ved Pavillonen. Foruden Danseestrader, Kon-C
cert, Karrusel og det sædvanlige Gøgl, var der ogsaa en Amatør- V
_cirkus i Smag med den senere saa navnkundige »Cirkus Grin-
sjovski<<. Børnehjælpsdagene var i Tiden til hen imod/ første
Verdenskrig Aarenes store Sommerfester og afholdtes den første
`Søndag i August. Senere afløstes de af Sommerfester med andre
Navne. Børnehjælpsdagen henlagdes til om Efteraaiet. Beløbenel

Koncert en Søndag Eftermiddag i det gamle Anlæg". `Tiden er ca.1900. Læg Mærke
til de gamle, primitive Lygter, den simple Musiktribune og Damernes lange Kjoler _

og store Hatte,

til Formaalet'indsamledes paa mere stilfærdig 'Maade og uden
Anvendelse af det store Apparat. Nettooverskuddet blev trods
denne Forandring omt1ent det samme.

_ Sommerkoncerter. Plantagen har fra 1850erne og til Aar
hundredskiftet været Stedet, hvor Sommelfesterne foregik. Det
Var ogsaa der, at. Sommerkoncerterne afholdtesl den første Tid,
dgiv. s. i 50erne og ÖOerne, var det Musikforeningen og Sangforè

- eningen, der begge var stiftet i 1850erne, som' Ved særlige Lej-
ligheder forlystede Borgerskabet med en Koncert i det grønne.
I den følgende Snes Aar var Carl Møller Musikdirigent. Han
havde sammensat et lille Orkester, som han med megen Enelgi
oparbejdede til at yde ganske god Musik. Møller var Musik-
direktør i Grenaa i omtrent en Snes Aar og holdt hver Sommer
en halv Snes Koncerter som Regel i Forbindelse Vmed en lokal
Restauratør, som stod for Beværtningen. Ved Nytaarstid 1883.
rejste Carl Møller| til Aarhus og blev Dirigent for et større
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Orkester der. Malermester Niels Petersen, den nu lands-
kendte Koncertm. Rydahl Fader, der havde spillet hos Møller V
og var en “meget dygtig .Musiker, overtog derefter Orkesterets
Ledelse og fortsatte med Sommerkoncerterne. Pengenek til Mu-
sikerne åkom ligesom i Møllers Tid ind ved, at Dirigenten per,-
-Sonlig før Sæsonen maatte gaa rundt til Borgerne med en Liste
og anmode om et lille Bidrag. Petersen søgte flere Gange By-

vAabnjingshøjtidelighe'denl ved”>>Dansk>-.Ug-e\« i Grenaa >426. Sept. 191,3.

' raadet om et' kommunalt Tilskud for at undgaa den lidt penible
Indsamlingsliste. Detvar forgæves. I 1901 stillede Byraadet sig
dog saa »tlot« at bevilge ham 30 Kr. i »Gratia1e« Det var jo
ikke særlig opmuntrende. I nogle Aar derefter modsatte By-~
raadet sig, at der var forbundet Beværtning med Koncerterne.

'_ Først Petersens, Efterfølger, Musikdirektør A. Andreasen op-V
naaede i 1909, at Kommunen vedtog at yde 375 Kr. aarlig til
Afholdelse af 12' Sommerkoncerter. Deraf skulde de tre hen-V
laegges til i, Søndag Eftermiddage og- en skulde finde Sted ved
Havnen. yEn Bække Aar efter henlagdes Koncerterne til det nye
Anlæg, hvor Byen lod opføre en smuk, anselig Musiktribune.
Interessen for Koncerterne tabte sig imidlertid senere, og den

' kommunalelMusikbevilling gik over til Byfesterne.
Dendanske Uge. I Eftersommeren 1913 arrangerede For-

eningen »Dansk Arbejde<<V en større Udstilling for atr slaa til
s Lyd for Foreningens. Program. Det var den Gang somnu: »Køb
danske Varer, naar de staar Maal med Udlandets iKvalitet og
Pris. --- Jo mere vi frembringer af danskÉArbejde,des flere kan
faa Brødet herhjemme i Stedet for at. udvandre<<.`
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Udstillingen fandt Sted i den gamle Bealskole paa Lillegade, Y
hvis. Gymnastiksal en'> Tid |stod ubrugt, efter at Kommunen

i Aaret før. havde bygget den nye Mellemskole ved Posthaven paa
Vestergade. Desuden var den nu nedrevne mindre Skolebygning
vestligst i Gaarden taget i Brug. Komiteen, hvis Formand'var

>Købmand Emil Bang, havde gjort=et stort Arbejde for at
arrangere en smukV og festlig Opvisning, fog enflang Række ,
af Byens Haandværkere,lndustridrivende og Handlende havde
fulgt Opfordringen. Gymnastiksalen “var inddelt i en Bække
Smaastande,dels til Udstillinger, dels til arbejdende Virksom-
heder, gennem hvilke man fik et' Indblik i, hvordan de paa-

_ gældendepV'arer fremstilledes. Udstillingen a`abned.es.26.Septbr.1913 `
og strakte sig over tre Dage. Den varðforbundet med en Slags
Bundskuedag, idet 10 af Byens størte industrielle 'og andre Virk-
somheder i de nævnte Dage stod aabne for Besøg. Selvfølgelig
var"der.tillige Koncert m. m. ~ ` '

G. -GRENAA UNDER vERDENsKRiGEN
` 1914-48 '

218. "Juni 1914 blev den Østrigske Trenfølger, Erkehertug
Franz Ferdinand, og hans Hustruldrcebt'i Serajevo i Serbien.

Maanedsdagen derefter erklærede Østrig Serbien Krig i Tillid
til, at Tyskland vilde stille sig veddets- Side, hvis Rusland, hvad
der var at vente, vilde hjaelpe Serbien. I. Løbet af det næste

Par Dage var Krigen imellem Østrig-Tyskland paa den enel Side
' og Busl'andi-Serbien-Frankrig paa den andenSide en Kendsger- .

i ning. Ugen efter kom England med som direkte Følge af, at
Tyskland trængte ind i~Belgien for at angribe Frankrig frar
Nordsiden.Å Snart var over en halv Snes europæiske Lande ind-
blandet i Krigen. ' i ,

i Danmark erklærede sig straks paa Forhaand~ neutralti den
kommende KrigV og indkaldte 'Sikringsstyllrem 18.000 Mand. i

Det er ingen Overdrivelse at paastaa, at Stemningenher-
hjemme var yderst alvorlige, og at der ikke siden 1864 havde
været en Situation, der kunde blive saa faretruende forlLandet
som den. øjeblikkelige. '_ ' i i

Straks ved Krigens Begyndelse kom Kongens personlige
Å, "Henvendelse med Ferestinin'ger til Eegiendem Nødvendigheden..
Taf at efterkomme Tysklands Krav oml Minespærringi Bælterne.
`Kort efter fulgte Tysklands Udlægning af Minefelter i Nordsøen.
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Indkaldelsens Virk- Løldag Morgen 1. A.ug modtoges Tele-
ninger iGrenala grammer med lndkaldelsesoldren. Plads-

kommandantskabet tog stlaks Baadhuset .
i Beslddelse Pladslrommandanl her paa Stedet var Løjtnant,
Læl el H C. Christiansen. Arbejdet begyndte. lB3en pul-
rede Polltlet det indkaldte værnepligtige Mandskab ud, og Biler

1 susede ud paa Landet med lndkaldelsesoldrer Hen paa Dagen V .
`>"begyndte de indkaldte at melde sig.

' Uden for Baadhuset var der hele Dagen og Aftenen, ja, ud
paa Natten solt af Mennesker, og der 1aadede en dyster og al-
vorlig Stemning, der kulminerede, da Efterretningen om Tysk-
lands Krigserklæring indløb.

At indkaldelsen ikke for alle val en Spøg, mærkedes tyde-
ligt. Grædende Hustruel klyngede sig til deles Mænd, som na ~

' skulde forlade Hjemmet. Dgsaa i økonomisk Henseende betød
det noget - navnlig i mange Smaakaarshjem _ naal Fol sørge-
ren pludselig blev taget bort. Og for Haandværkere og Hand-

_ _ lende var Indkaldelsen en ikke mindre alvorlig Sag. Dertil kom,
at man *fra første Dag val klar over, at Krigen vilde medføre
Dyrtíd fol det hele Land.

Tl ommen gik, og Politiet forbød foreløbig alt Salg af Spiiiíus
baade i Beværtninger og i Forretninger. Hensigten var jo tyde-

v_lig nok den, at hindle Stemningen i at give sig urovækkende
Udslag. 1

l Kommuneslrolen blev der ledt op med Halm til de ind-
kaldte. Kl. 31/2 Nat skulde de være ved Havnen, hvorfra Skib
skulde afgaa til København. Det val Korsør-Kiel Damperen, i
som skulde transportere Mandskabet. Men den var stærkt for- '
sinket, og først Kl. 5 Søndag Morgen løb den ind 1 Grenaa Havn. . _»

s VI Nattens Løb ankom 3 Ekstratog til Grenaa med indkaldt
i Mandskab.

' Ventetiden blev lang. Føl st Kl. 91/2 Søndag Formiddag dam-
pede »Fleja« af med ea. 550 unge Mænd om Bord. Stemningen
hos de mange Tilskuere paa Land udløste sig ikke. Delimod
lød der Hulraraab om Bord, og nogle af de mest frejdige raabte:
»Vi vil sejre eller dø med Æ1e<<.14°)

Det er uden Tvivl det mest urolige Døgn, del hidtil val op-
levet 1 Byens Histolie.De1 var næsten ingen, som kom 1 Seng den
Nat, og det indkaldte Mandskab i Halmen i Kommuneskolen
lukkede selvfølgelig ikke et Øje i de faa Timel, til de skulde af
Sted til Havnen for at befordres med Skibet. i _ _

Man nærede her i Grenaa som i det hele Land fra første
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Færd ganske naturligt Tvivl om, hvorvidt det Vilde lykkes Be;V
geringen (1t holde.. Danmark neutralt og uden foi1 Krigen. Man
Vidste, at der hidtil havde været ført og fremtidig vildeAA blive
ført en fuldkommen ligelig Neutralitetspolitik fra Regeringens
og Rigsdagens Side. Ligeledes vidste man, at Stemningen 1 Dan-
mark var saa ganske ubetinget imod enhver Indblanding 1 Krig.
_Men de allerførste Dages Krigsbegivenheder viste kun alt for

' tydeligt, hvor lidt Smaastaters Vilje til at holde sig uden for
Krigen forslog. .

. Et af de K11gsfænomener 'som straks viste sig var Diskonto-
forhøjelsen. Englands Bank havde allerede om Fredagen forhøjet
Diskontoen til 10 pCt Københavns Nationalbank fulgte med og
forhøjede til 7 pCt. og Grenaas Pengeinstitutter: l»Diskontoinsti-
tuttet« og »Handels- og Landbrugsbanken<< meddelte omgaaende,
at deres Diskonto- og Udlaansrente vilde blive forhøjet 1 samme

' VGrad som Nationalbankens. '
Pengeudtrcek af Bankelne var øjeblikkelig i fuld Gang. Dels

vilde Folk sikre sig en Beholdning af rede Penge, dels kom den 7
gamle Tro paa, at Penge laa sikrest hjemme, frem igen. For at
imødegaa denne Panikstemning bestemtes omgaaende fra Han-
delsministeriet, at hver Kontohaver i det højeste kunde hæve
300 Kr. pr. Uge. Den ældgamle Mistillid til Seddelpengene viste
sig ogsaa straks. Folk1 hamstredeSølv- og Kobberpenge i stor
Stil, saaledes at deri Løbet af faa Dage i var fuldkommen Man-
gel paa Skillemønt, og mange Forretninger overhovedet ikke
solgte uden mod aftalte Penge. Inden Maanedens Udgang satte `
Staten de noksom kendte rødbrune 1 Kronesedler i Omløb.

Det andet Krigsfænomen var Prisstigning og Vareknaphed.
I København steg allerede om Mandagen Rugbrødsprisen fra 61
Øre til 81 Øre og Kulpriserne fordobledes. Begge Dele var di-
rekte Følgen af, at Folk i Panikstemning begyndte at købe op.
Ordet »Hamstring« skabtes i de Dage. Her i Grenaa-f steg Rug-
brødsprisen fra 69 Øre til 70 Ø11.e Salt fra 4 Øre til 12 Ø1e.
Melprisen fra 14 til 25 Kr. pr. Sæk og flere andre Nødvendig-
hedsartikler paa lignende Maade, alt for at dæmme op for

_ Kampen om at sikre sig Forraad for længere Tid. En Del Stig-
_' ninger var rene Spekulationer, og Bigsdagen maatte snart til at

vedtage Love om Regulering af visse Priser for at modarbejde
disse Spekulatloner Allerede en Uge efter Krigens Udbrud, (8.
Aug. 1914) nedsattes ved kgl. Anordning en Kommission, der `
under de ekstraordinære Forhold skulde træffe Fo1anstaltn1nger
til Landets Forsyning med de nødvendigste Forb1ugsa1t1kler og 1
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Fordelingen af dem. Den bemyndigedes til at regulere Handelen
med og P1iserne paa Levnedsmidler og andle Varer.

De militære Foranstaltninger. i Danmark udviklede sig i
rivende H'ast. Inden Ugen var omme, var Bælterne paa dansk
Territoiium spærret med Miner, saaledes at Gennemsejling for-
'hindredes Fyrene slukkedes og Sømærkerne blev inddraget.

Ved Grenaa Havn stationeredes militær Vagt, idet der alle-

UVed Grenaa Havn var deri Verdenskrígens første Aar fra 19-14-17

stationeret militær _Vagt. Her ses den danske Soldat som Vagt
paa Molen.

rede ved Krigens Udbrud blev indkvarteret et Detaehement paa
20 Mand samt 1 Offieer og 1 Underofficer. Det blev senere ud-
videt til 40 Mand og 2 Underofficerer, ligesom der allerede ved
_Mobiliseringen 1 Grenaa By var oprettet et Pladskommandantskab.

Militære-ts Opgave ved Havnen var den, at det skulde over-
vaage, at Spærringsmateriellet, som bl. a. bestod af Havnens

i Flydedok ikke blev ødelagt.. og at tjendtlige Skibe, saafremt
Danmark skulde blive inddraget i Krigen, ikke anløb Havnen.

_ Heldigvis skete dette ikke, og der blev derfor ingen Anvendelse
:for Spærringsmateriellet.

I 1917 blev Detaehementet og Pladskommandantskabet op-
Éhaevet, og det daglige; synlige Bevis for Verdenskrigen forsvandtm)

I Smaatræk fra Grenaa Og saa gik Livet i Grenaa sin daglige
ii Krigstiden. Gang. Krigsbegivenhederne blev -lige-

` som nu -- det daglige Samtaleemne.
' By1 aadet bevilgede >>Hj0elpekassen<< betydelige Beløb bl. a. til Un-
derstøttelse til de indkaldte Familier. Snart maatte Kommunen

; ogsaa foretage Opkøb af adskillige Nødvendighedsartikler:for at
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' sikre Beboerne Adgang til dem. -- Man foretog i Henhold til
Dyrtídsloven en lang Bække kommunale Foranstaltnmger for atv

hjælpe de daarligst stillede: direkte Pengehjælp, Hjælp til For-
syning med VNaturalier til nedsat Pris ved Kuponer, der lød paa
et vist I Pengebeløb, og somV indløstes af Kommunen. Der ned-
sattes Udvalg til rIndkøb og Salg af Kartofler, Nedsaltningsudvalg V
for.;Kødva11er, Brændselsudvalgo. s.~v. Der udstedes; Bekendt-
gørelser om- Mælkeordning,l Spisiefedtsordning, 'Ordning af
Brændselsolie o. s. v. i i ~

Krigsfortjenester. Men
medens saaledes en sto1 Del
af Befolkningen led ligefrem
Nød som Følge af Krigen,

Steder Eksporten, der 'i
Krigens Begyndelse havde

Minefaren, 'idet Tyskland '-
havde udlagt Minefelter i Ef af Kfigstifäfåílkgääísígåvåäfen
Nordsøen, kom snart 1 Gang. , i ' `
Kvægpriserne steg og bragte gode Kaar for Landbruget Mange
Forretninger i Byen fik mægtigt Opsving, fordi Pliserne kunde
stige uden Begrænsning. Som et enkelt Eksempel kan nævnes
Tranfabrikken ved Grenaa Havn, som var et helt Krigseventy11.

Købmand Alf11 ed Wichmann havde opfundet en Metode,
hvorved han kunde udviinde Tran af Torskelever og andet

_Fiskeaffald. Da den originale Hvaltran var oppe irene Fantasi-
priser og næsten ikke til at skaffe, fik dette Surrogat en rivende ' '
Afsætning og indbragte Fabrikanten en mægtig Fortjeneste.

Børsspekulationerne, som i den første Verdenskrig havde frit '
Spil _- i Modsætning til nu i den anden - skabte uhyre Ge-

_vinster og uhyre Tab .
Et typisk Eksempel derpaa er Djurslands Landmandsbank,

grundlagt i 1908 af Redaktør J. SkJødsholm som blev dens>
_ Direktør og derefter afhændede. »Grenaa Folketidende<< til N.

Forthoft. Gennem denne Bank spekuleredes der i udstrakt Grad
baade af Folk fra Grenaa og fra Omegnen. OgsaaBankens eget
Personale benyttede -- paa Trodsl af 1 Bankens Love --- den
nemme Adgang til Fortjeneste. Banken selv indkasserede mægtige
Gverskud og planlagde-en tip-top Bankb'ygningi Byens Centrum.`
Den stod dog først færdig lidt efter Krigens Afslutning. Kort Tid

V'efter krakkede denne Bank som saa mange andre af Landets
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Banker, og Skjød'sho'lm. der havde vaeret en af Krigstidens For--
grundsfigurer i Grenaa,1 forlod Byen? som en slagen Mand. "Der

_'er ikke TviVl om, at han med betydeligt Fremsyn og stor Dyg-
tighed Var Sjælen i mange af de sunde Foretagender, som i
Aarhundredets første Snes Aar grundlagdes eller planlagdesher
i Byen. Foruden " Banken kan' bl. a'. nævnes' AndelsiSvinesilagtef
riet, Vestbanen Dampskibsforbindelsen medlWordsJaelland Bade-
hotellet Ved Grenaa Strand. Desværie endte hele denne Krigs-

1 spekulation ikke alene med
Buin for ham selv. men

Iogsaa med store Tab for en
' hel Række af Bankens 111111-
der og Aktionærer.

'Medens det ` jævne ag.
'slidsomme Arbejde og de'

de knebne Kaar under; Kri->
.. _

a ' gen, havde Spekulationer
Et 'andet 'af Periodens Foretagender: Djurslands OgKrigsretagen'derSaaledes

` Landmandsbanks smukke Bygning paa Torvet.. _ . p _ -
Nu Banken for Grenaa og Omegn. for nogle Aar gyldne `Dfage.

_Byggevirksomheder. I Modsætning til mange Virksomheder,
` - som under Krigen blomstredeop og

gav store Fortjenester, laa Byggeriet stille. Grundene var de
samme som nu: Vanskeligheden Ved at skaffe Materialer og
navnlig den usikre Udsigt til, at Nybygninger kunde forrente
sig i det lange Løb. Derfor meldte der sig allerede i '1s/916'1'fl-betydea

' lige Boligva-nskeligheder. Ogsaa paa det Omraade maatte Byraadet
tage Affaere. 2/81916 Vedtoges at søge Indenrigsministeriets Tilladelse
til at træffe Bestemmelse om,iat Beboelsesejendomme, hvisV Op-
førelse var paabegyndt efter 1. Juni 1916, helteller'd'elvis maatte
fritages for Udredelse af kommunale Skatter. _

Der kom Andragende fra et Udvalg om Grunde til Opførelse
af 10 Arbejderboliger. Dampvaeveriet lod bygge en Bække Huse,

V som solgtes paa rimelige Vilkaar til Firmaets Arbejdere. Og By-*
raadet nedsatte 2/8 1916 Vet Huslejenævn 'med 2 Repræsentanter-

. for Grundejere og 2 for Lejere til at ordne de Tvistigheder, som'
ufejlbarlig maatte melde sig i en boligknap Tid

Efteihaanden blev det nødvendigt for at fremme Byggeriet
at borígive kommunale Grunde frit og yderligere at yde Laan
til Opførelse. I Krigens sidste Aar vedtog Byraadet (15/4 1918)
at yde gratis Grund samt koniunal Garanti for en Vis Del af

fastlønnede Bestillinger hav- .i i'
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Byggelaanet til 10 Huse ved Markedsgade og Bredgade. Som'-
Følge deraf fremkom Bredgades nordlige Bebyggelse. '

Brændselsproblemet var maaske Krigstidens -allervanskeligste.
i ' Efter Episoden med >>Lusitanias<< Tor-

pedering af Tyskerne, Amerikas lndtræden i Verdenskrigen og
den uindskrænkede Underx andsbaadskrigs Erklæring blev det
næsten umuligt at skaffe udenlandsk Brændsel.

Bredgades Noidslde. I Hovedsagen opført 1'Kr1gst1de11s.s1dste Aar. Forinden den
. Tid laa her en Græsmark. ' - _

TørVene kom igen til Ære og Værdighed. Kommunen op-
førte Tørveskure ved Skolen og indrettede Skoleloftet til Tørve-
rum. Gymnastiksalen lukkedes for at spare paa Brændselet.
Banerne kørte med Tørv og _en'hel Bække industrielle'Virk-
somheder ligesaa.

Gaspriserne forhøjedes saaledes, at hvad der brugtes over
50 pCt af det gennemsnitlige tidligere Forbrug, betaltes med
dobbelt Pris. Der lukkedes for Gastilførselen i visse Timer dag-
lig, en Periode endogsaa fra '71/2 Aften til 5 Morgen.

I Slutningen af 1917 stod Gasværket helt uden Kul, og Vær-
ket gik saa over til at lave Gas af Træ. I den Anledning købte
Kommunen store Arealer af Holmegaards Plantager. Træerne
fældedes og kørtes til Grenaa, hvor mange Folk var beskæftiget
med Parteringen. God var Trægassen ikke, og det kneb mange _.

"Steder med at holde Gasmotorerne i Gang Men da man endnu
Vikke havde Elektricitet, _var Befolkningen i høj Grad afhængig
Vaf Gasse11,iikke alene til Kogning, men ogsaa til Belysn.ing Pe-_
troleum var næsten ikke til at faa og var udsat for en meget
skaip Bationering. En Del klarede sig med Karbid.

Der blev derfor lagt Belysningsgas ind i de-flesteLejlig-V
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heder, men der indførtes ogsaa dér en meget streng Bationering.
Ingen maatte have mere end eet Glasblustil'Belysning For-
bruget af Gas var for de enkelte Forbrugere reduceret med 66
pCt. Blev der brugt mere, va1 Prisen den dobbelte, og i Gen-
tagelsestilfælde blev der lukket fol Tilførsell Det gjaldt om at ^-
spare paa Gassen, saaledes som der stod i Aarets Somme1revy:

Ja, spar paa Gassen, Spar paa Petroleum
kom Hø i Kassen, og spar paa Sprut. Y
dit Lys maa være Og kom saa Overskudet .
en mindre Pære. i en Konvolut. 14“2)

Midt under Krigen 9/1 1917 afholdtes Byraadsvalg. Af de
nyvalgte Medlemmer var Sagførel Fr. Viale Nr. 1 paa viden>
konservative Liste, som ved dette Valg fik 4 Mandate11.Viale
blev Formand for Brændselsudvalget, og udfølte som saadan et
uhyre Arbejde. Men allerede efter et Aa1s Forløb søgte og 11k ` v-

Vhan Tilladelse til at udtræde. Ogsaa et Folketingsvalg fandt 1
_ Sted. Det var endda af en ganske særlig Art, nemlig et Valg t1l '_
Bekræftelse af den nye Grundlov, som efter en meget lang
Bække Forhandlinger og mange Vanskeligheder var vedtaget.
Valget fandt Sted 7 Maj 1915 under en meget smuk, national
Stemning Midt under Krigen erhvervede Danmark derved ad
Forhandlingens Vej en Grundlov, som med Bette karakteri-
seredes som »den frieste i Verden«

ANDBE LOKALE BEGIVENHEDEB UNDBB
i VEBDENSKBIGEN

Af Begivenheder, som skete 1 Grenaa under Verdenskrige11,er _
de1 Grund til at nævne: Hovedgaarden Hessels Salg, ved hvilken '
Lejlighed Byen uden Vederlag erhvervede de første Strand-
arealer, Badehotellets Opførelse, hvorved en mere model ne Form
for Badeliv indførtes, bl. a. ved Indretning af Badekabiner, og
endelig Gjerrild-Grenaa Banens Anlæg som Follængelse af den
i 1911 aabnede Bane fra Byom til Gje11ild. '

Hovedgaarden Hessels G1 enaas nærmeste Nabo mod Syd var
Salg 11918,4 1 fra T1de1 nes Morgen Honedgaarclen

. Hessel. Naar undtages Striden om Fæ-

driften i Bro Hede [d. v. s. Hessel Hede] fol mange Aalhundreder _
siden og en noget senere Strid om Bettlghede1 ne omkring Kragsø, I ~ '

havde der altid bestaaet et jævnt godt Forhold mellem de to
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Naboer. Hessel var i 1840'vedKøb gaaet over til cand. jur. C.>
G. de Lichtenberg. HansSøn, Løjtnant G.fdeLicht-enberg,
var nu en ældre Mand og barnløs. Han ønskede 1 Krigens sidste
Aar, da Ejendomspriserne var gode, at trække sig tilbage, og
btilbød Grenaa By hele Ejendommen paa meget gunstige Vil-
kaar, 'nemlig for en Sum af' 800.000 Kr. Byraadet holdt et Ekstra-
møde med Købet af Hessel som eneste Punkt paa Dagsordenen.

Strækningen langs Aaen; som Byen erhvervede vederlagsfrit i 1918 ved Hessels Salg. Her
anlagdes i 1932 »Aastien«.

Man 'mente' ikke, at Kommunen turde indlade sig paa et saa'
stort Foretagende' uden paaÅ Forhaand at have Sikkerhed 'for at
kunne afhænde Godset igen efter at have forbeholdt sig visse
Arealer. Først ønskede man at erhverve en Sírímmel Jord langs
Aaens søndre Sidensáaledes atV der kunde blive Adgang til Stranden
ad denne Vej. Detffvar et gammelt Ønske hos Byens Befolkning.

o Hidtil havde man nærmest` maattetstjæle sig til at gaa den Vej.
Paa sine Steder fvar der Markhegn ii Vejen, paa andre Steder
var Bunden saa fugtig, at det :kun var i 'tørre Perioder, at der

V var farbart. Endelig havde Godsejeren mange Gange forbudt
Færdsel, da det generede hans Jorder. .

Det andet Areal, som Byen ønskede at reservere sig, var _
Badestlanden. I Aarene mellem 1900 og.1918 var det efterhaan- ,
den gaaet op for Folk hvilken Værdi, der baade skønheds-f
mæssigt og sundhedsmæssigt, laa gemt dernede. Men Godsejer
de Lichtenberg havde ved flere Lejligheder betonet, at han `
egentlig ikke gerne saa den efterhaanden ret livlige Trafik der
ødelagde Klitterne for ham. Han havde ikke lagt Skjul paa, at
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kun det nabovenlige Forhold til Grenaa var Skyld i, at han
ikke skied til at nedlægge Forbud mod Færdsel langs Stranden
og i Klitterne.143)

Byraadet var altsaa interesseret i Sagen, men turde ikke
købe, inden der'fandtes en Liebhaver til Hovedgaarden og alle
dens Jorder med de to nævnte Forbehold. Man nedsatteet
Udvalg,.bestaaendeÅ af Formanden d. v. s. Borgmesterl Vogelius,

VSpadsere- og Cyklestieln langs Aaen, til hvilken-SagførerViale straks skænkedel
sin Fortjeneste Ved Salget: af Hessel, men som først blev anlagt efter en Række

, Aars Forløb i 1932.

> Sagfører Viale og GaardeJ'er Pedersen Damgaard, med frie Hæn-
der til at ordne Forholdene. Der dannede sig saa et lokalt Kon-
Sortium, dels af Byraadsmedlemmer, dels af åFolk uden for
Baadet, ialt en Snes Stykker. Disse Mænd 1ndg1k paa at over-
tage det Tilbud, som Godsejeren havde givet Byraadet overdrage
Byen de ønskede Parceller uden Vederlag, og; saa for egen Beg-

>ning afhænde Resten. Man fandt en Køber i Gaardejer Ove
Svendsen, Søby. Handelen kom i Stand omgaaende og saa-

ledes, atf Konsortiet tjente en god Overpris ved Forretningen
foruden at man uden Vederlag overdrog Byen de ønskede-

»Arealer langs Aaen og ved Stranden 14313)
Forinden Handelen fandt Sted, havde Sagfører Viale søgt

`ðog faaet Tilladelse til at udtræde af Byraadet. l hans Sted ind-
'traadte Former Rasmussen i Udvalget. J

Byraadet vedtog, efter at Handelen var afsluttet, at udtale
' en Tak til Godsejer de Lichtenberg »for det store og nabovenligeV

Hensyn, han havde taget til Grenaa Kommune ved først at til-
byde den Hovedgaarden Hessel, idet derved Afgivelsen af dette
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Tilbud vederlagsfrit var erhvervet værdifulde Grundarealer for
Kommunen<<1f14) Y ' ' Y _

I Mødet 18. Marts 191'8 forelaa en Skrivelse fra Sagføier
Viale Vedlagt en Check paa 7000 Kr., hvilket Beløb androg-
hans Fortjeneste ved Købet a'i »Hessel«, og som hanI i Henhold

I til tidligere Tilsagn skænkede til Kommunen Han udtalte sam-'I
>tidig Ønsket om, at disse Penge anvendtes til en Spadseresli
langs Aaens søndre Side paa det fra »Hessel« erhvervede Areal. `

Byraadet modtog'
selvfølgelig med Tak
Sagfører Viales Gave og'
udtalte, at man var ind-

. 'forstaaet med at der.V
_ skulde anlægges en. -
Gangsti langsAaens syd-

Forholdene tillod det.
._ Allerede Y- samme.V

- Aar blev der nødtørf-_`
tigt planeret paa detfV Y 'Y - _
erhvervede Areal, saa at man kunde færdes der. tørskoet _men
Stien lod vente paa sig i adskillige Aar I ` - - . Y

Nu bagefter er det let at se, hvad nogle var. klar 'over ret snart
f at' det var en stor Fejl a'l Byen ikke forbeholdt sig hele Hede-_

areal-et og hele Stranden. Salgsværdien af disse Arealer var den
JGang kun ringe og havde næppe kommet til at betyde væsent-
lig ved Afhændelsen til Svendsen __ "

Bag efter, da Byen fik ØJnene op for Hedens og StrandensV
__store Værdi og ønskede at købe, var der mange Vanskeligheder i
ogxodet kostede Byen en artig Skilling, før man omsider i flere .

-f-Tempi endellg til sidst i 1931 blev Ejer af hele det ønskede>
»Areal. At Byen ikke selv købte, uden at lade Konsortiet være
-YMellemmand kan maaske nu bagefter se underligt ud. Men det

_»hævdedes den` Gang -- formentlig med god Grund -- at der
'skulde handles hurtigt, og at Indenrigsministeriet næppe havde
givet sit Samtykke til, at Byen foretog dette store Ejendomskøb _
Yog i det hele optraadte som Ejendomshandler i stor Stil. Kon-`
soitiet var altsaa et nødvendigt Mellemled ' _

Lad det nu være, hvad det er! Vi har i hvert Fald Grund I
til' at være glade for, at Grenaa omsider'-. selv om det var

_med Bekostning kom i Beslddelse af hele Arealet Og en _
særlig Tak skyldes den Mand i Konsortiet, som straks paa For- .

,. __ 16

Stille Bag ved Gr'enaa Strand.___ ` I



:24-2 v ' GRENAA UNDER VERDENSKRIGENiQi-liqs
haand Vfraskrev sig sin'pers'onl-ige Fortjeneste, og som ledsagede . i
sin Gave med en Henvisning til at bruge den til Anlæg af
Aastien.V '

Badehotellet ved Umiddelbart før Krigens Udbrud indviedes
Grenaa Strand. - Badehotellet Ved Grenaa Strand. Det er alt-

f saa ikke diiekte et Krigsforetagende, men
er dog planlagt og bygget i Krigsaaret 1914 .

Badelivet havde i Tiden siden Aarhundredskiftet udviklet

Badehotellet Ved G1 enaa Strand, opført' i 1914. (Stenders Forlag Eneret).

_, sig med rivende Hast. De lukkede Badehuse umiddelbart op ad
_ Havnen mod Nord og Syd havde tabt deres Tiltrækning Den
' frie Strand var opdaget som det ideelle Badested Efterhaanden

kom der tilreende Gæster til Byen, som ønskede at bo her
og benytte Stranden. Men man maatte bo paa Byens Hoteller
da Havnen ingen havde. Sidst i Aaret 1913 stiftedes da et Aktie- /

selskab med det Formaal at faa opført et Badehotel direkte
ved Stranden 145) Hvor Gæstgiver Johansens Keglebane havde.
ligget midt paa den tidligere Ø mellem Aaens gamle og nye ~

i 'Udløb fandt man en Velegnet Plads Hotellet opførtes i Rekord-I
tid. Licitationen fandt Sted 3. Marts, Rejsegildet 25 April og
lIndvielsen 5. Juli f f

Aktieselskabets Poiniand var Konsul Axel Thykier og
Bygningen opførtes efter Tegning af Arkitekt M. C. Thoft. __

Af Hessels Fjer, Godsejer G. de Lichtenberg, erhvervedes
'Bet til at opstille en Bække fikse, smaa Badehuse langs Stran-
den De Var af let Konstruktion, saaledes at de kunde trækkes.

' længere op paa Stranden om Vinteien og køres ned i Nær-_

LLLLL
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heden af Vandet om Sommeren. »Pæne Menneskfer<< ykunde den
Gang ikke tænke sig at klæde sig af paa Stranden uden at haveV
Badehus at ty til. . f -

Til Ordenens Opretholdelse bestemtes, at Badning uden
, Badedragt Var forbudt, Y i
og at Af- og Paaklæd-
ning.. paa det af Hessel _ .
lej e'deArealkun maatte"

_ fore-gaa i Badehusene.
Dertil kom det
nu overalt e1 Stran-*_
dens Alfa og Omega _
Strengt Forbud mod-f
Henkastnlng af Glas-f
skaar Flasker Paplr .'
og Affald og Henstll- _
ling om Fo1`s1gt1ghed__.
rved Brugen 'af Ild. -_ H1dtll havde Byens Indbyggere uaøtet
Stranden og Klltterne t1lhørte Hessel, nogenlunde frit kunnet
dyrke ladehvet Man følte sig _;* ikke uden Grund _- lidt æng-
stellge for at det 1111 var forbi med denne gamle hævdvundne
Bet. Man frygtede at den jævne Befolknlngs Adgang til Stran-
den og til Badning var truet Kulhandler Karl Petersen
som var Medlem af Akt1eselskabets Bestyrelse og Byraadsmed-
lem, maatte da i Avisen ud med en højtidelig Erklæring om, at

__ denneFrygt var u_gru11det.___ »Khttelne og Stranden ejes ude-
” * ` G I - - lukkende af Godsejer

' de Lichtenberg- D_et_ er
hans Ret, som “Aktie-

_ selskabet har forpagtet,
men man agter ikke
at foretage nogen For-
andring i det hævd-

VVundne. Nu som før
Ver Badnlng tilladt foi
alle,l kun er det __for- _
budt "at bade uden Ba-V

. dedragt paa det for- "
pagtede Stykke. Badehusene er forbeholdt Badehotellets Gæster '

en Time Formiddag og en Time Eftermiddag, men Besten af I
Dagen til Afbenyttelse for alle for en meget lav Betahng (25
Øie pr. Gang eller ved Køb af etAarskort til 10 Ki for. en

16°iè _

Badehuse og Badebro ved Stranden i 1.914.,

Badebro og Siden af et Badehus ved Stranden i 1914.
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1 `:likarnilie~ for hele _, Sæsonen)_«.t- Kulhandler-en oversaa. nu en

_lil_1__6'._TiIlg, nemlig den, at det tidligere, da Vder.ingen->Badehuse
eksisterede, var tilladt at klæde sig af f og -paa _iKlitterne og ved.
'Strandefnf DetV var altsaa det'nye, som nu var indført. ITidens

ELøb faldt dette Forbud af sig selv bort. Det er værd at lægge
>Mærke til at allerede Ved det første Møde, hvor Udvalget for

Udsigt fra Badehotellets Veranda ud over Stranden, saaledes som der saa ud'ved
Indvielsen. Hvor den lille Sø i Forgrunden (»det døde Hav«) ligger, er nu anlagt

et smukt Reservat for Fugle og Strandplanter.

1 = Badehotellet nedsattes, spurgte JournahstJosiassen om Selskabet `
rv1lde forbyde et offentlig Folkeliv paa Stranden, naar det for-.
pagtede Strandretten af Godsejeren.

Dertil bemærkede Redaktør Forthoft, som var Udvalgsts
_ 1* Ormand »Dertil kan svares et bestemt Nej! Gennemføres'denne
Sag ikke, bør Grenaa Byraad gøre noget for at sikre Byen Retl “
til Færdsel paa Strandenç< 147) ” `

Badehotellets Indvielse fandt Sted 5 Juli 1914. Man kan
altsaa med Sandhed paastaa at det var opført 1 Bekordtid hvad

' f der ogsaa fremhævedes ved Festen. Indvlelsesdagen var en Søn- >
dag. Ved Formlddagstoget afhentede Akt1eselskabets Bestyrelse

_ f de fremmede Gæster, som navnlig bestod af Pressefolk. Man kørte .
Vstraks til Stranden, tog Bad, spiste en splendid F1okost -.- selv- I

' I følgelig bl a. med stegte Bødspætter ;- og besaa under: Ark1-
"tekt Thofts Førerskab det nye Hotel, »der vakte Beundring hos
'de fremmede Gæster og karakter1seredes som et mondænt

_ Badehotel<< 148) ^ i'
' Hotellet havde 17 Gæsteværelser med Plads til 26 Senge. De fleste
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Værelser var mod Syd med Adgang til Veranda ud mod Havet
Efter en Køretur til Fornæs, hvo1 den stod paa Champagne _

_ og et kort Besøg i Grenaa By, kørtes atter tilbage til Bade- -
hotellet. Ved Middagen var der 120 Deltagere. Hei af var selv-
følgelig kun et Mindretal indbudte Gæste1. Bestyrelsens For-
mand, Konsul Axel Thykier, talte først. Han sagde,aat man

>havde imødeset denne Aabningsldag med megen Spænding. Men
den store Tilslutning fra Borgerskabets Sidei va1sled'e godt for '

' Hotellets Fremtid. Det kunde jo selvfølgelig ikke undgaas,
` flere Talere kom ind paa Planerne om en Hundested-Rute. Det

I I var Planer, som var meget stærkt fremme alleiede den Gang. 7
BeIdaktør Fo rthoft der ogsaa var i Badehotellets Bestyrelse,

»va1 dens ivrigste Polkæmper En _af Aarhus Bedaktørerne ud-
` talte at han »til enhve1 Tid var rede til at støtte e11 Agltatlon'

ffifor en Hundested Bute thi Konkurienee er godter., Efter en
í. rSfMængde Talei og 6 til LeJhgheden sklevne Sange hævedes Bor-

I ` l_det, »iog medens Faklerne lyste paa St1anden afsluttedes den `
imuntre Dag med et Bal<<.149)

_ Badehotellets Grund og Bygnlng havde med alt kostet ea. ii
30.000 Kr. Den første Vælt som altsaa kun va1 Lejer var '

._Charles Høtfner Han efterfulgtes snart af Emll Voss under
hvem Hotellet fik sin Blomstringstld I 1919 solgte Aktleselska-

f 'bet Foretagendet til Voss, som delefter i en lang Aarrække
I drev det som Ejei Han efterfulgtes 1 1930 af A. Bilde, der 1 1944
atter solgte det til den nuværende Ejer PoulNørgaard. '-

Grenaa-Byom Banen. I I
_ Tanken om Anlæg af en saadan Bane laa langt tilbage 1
ÄTiden Allerede omkring Aal 1900 rejste Gaardejer P. La1 sen
Egeballe, en Agitation for en Bane fia Ryomgaard gennem
Nørreherred til Grenaa. Samtidig agiterede Læ1e1 Brøgger i
Bamten fol en Bane fla Allingaabro gennem Nørreherred til
Grenaa. Det sidste Projekt støttedes af Grenaa By1 aad Derimod
var man ubetinget Modstander af Planen om en Bane fla Gjel-

_'rild til Byom Selv Tanken en Bane Byom-Gjerrild-~Grenaa
stillede man sig afvisende overfor i Byraadet.14ga) .' ~

I 1905 var der Planer fremme om en elektrisk Bane Ban-
ders-Aarhus.- Der holdtes da i Grenaa et Bolgermøde og ned-V
sattes et Udvalg til at arbejde for en elektrisk Bane fra Glenaa
gennem Nørreherred og med Tilslutning til den før nævnte
Bane paa et eller andet ikke _nælmere bestemt Punkt. Man _'
købte Fuglsø Mose som Grundlag for en Kraftstation, som eftei
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et af Professor Bung udarbejdet Projekt skulde levere elektrisk
Drivkraft til Banen. i f

_ V Men Larsen Egeballe kom Grenaa-Udvalget 1 Forkøbet. Han
fik Koneession paa en Dampbane Ryom-Gjerrlld og fik den
anlagt. Den aabnedes i 1911. i

i ` Naar Grenaa Byraad i 1901 havde stillet sig afvisende til
en Bane Byom-GJerrlldflGrenaa var Grunden den, at man
frvgtede, at en Del af Grenaas 0pland mod Nord derved skulde

I ~ Flagalleen op til Vestba'negaarden paa Indvielsesdagen 26/6 1917.

drages bort og søge Forbindelse i Aarhus. RyomfiGjerril'd Banen
blev _ jo :nu alligevel en -Kendsgerning og Grenaa havde »for->
spildt Chancen fordi første Omgang at faa den forlænget til
Grenaa. Det var derfor gansket paakrævet at der maatte gøres
Vnoget ;for at faa en Jernbaneforblndelse mellem Grenaa og'|
GJerrild, hvis ikke Oplandet mod Nord helt skulde tabes

Grenaa-GJermld Banen
Det private Grenaa Udvalg til Anlæg af en Nrreherreds-*

j bane, som stadlg eksisterede anmodede derfor Grenaa Bvraad
og Sogneraadene i de 3 Nabokommuner mod Nord Karlby-
VVoldby-, Bimsøfi-Kasterg og VeggerslevfiVlllersø, om hver for
sig at nedsætte Udvalg med Gennemførelse af en saadan Bane
for ØJe. l Grenaa Kommunes Udvalg blev Redaktør J SkJ øds-

~holm Formand og Tømrermester A. B1lde Næstformand Saa
begyndte Forhandhngerne om Retningen af Banen Der var en i
ret bitter Strid om; hvorvidt den skulde have en østlíg Retning
over Voldby eller en vestlig over Sklnderg med Indløb i
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Redàk'tøn Bankdirektør t ` Tømrermester '_A. Bilde.`
1 J. Skjødsholm. ' 1 ' _ .

V` Grenaa Ved Randers Landevejen. Som bekendt sejrede den? øst--
llge Linie, og i de Vanskelige Krigsaar blev den anlagt. Kon-

'12%oessionen bleV udstedt 16; Jul'i 1914 Banen var færdig Ved M1d-
sommertid tre Aar efter _

Ingenløl With, Ebeltoft havde været p11oJekte11ende Inge-
niør for Banen. Omkostnlngerne der havde Været anslaaet til

'610.000 Kr., bleV overskredet med 100.000 K11."- en særdeles?
-f'f;.1.-Jnat11rlig Følge af Krlgens Fordyrelse af mange Ting Grenaa'

Bys Andel i Aktietegningen Var 128.000 Kr. Koncesslonshavernes
Antal va11 21, deraf 6 fra Grenaa, Resten fra de tllsluttede Sogne.

:Fra Grenaa-_ Gj'errild Banens Indvielse 26/6 1917. Æresporten Ved Omdrejningen til Vest- I
banegade. Lige ved Hjørnet ses Tømrermester A. Bilde med det hvide Haar og hil-

sende med Hatten. Bagefter gaar Borgmester Vogelius. ~
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Indvielsen foretoges 26. Jnni 1917. Efter en Frokost Kl. 11
paa Hotel Dagmar ' som var~be1naerkelsesværd1g ved, at der --
ingen Taler holdtes, gik man i Processlon gennem den rigt
flagsmykkede Llllegade til Vestbanegaarden. Ved Indgangen til
Vestbanegade var rejst en Æresport og den korte Gade dannede
en Flagalle. _ 1

Fra en af Togets Vogne holdt Vlalermester J Udsen
en Tale og udbragte et Leve for Banen. Derefter satte man sig
'i det ventende Tog og rullede til Gjerrild med et lille Ophold,
henholdsv1s paa Voldby og Tornled Stationer hvor der alle
Steder holdtes Taler af en af Sognets Folk. Derefter returneredes
til Grenaa. Om Aftenen var der Middag paa Hotel Dagmar.

. Der var Talerne in legio. Dagen efter aabnedes Banen.
Som Følge af, at Grenaa ikke benyttede Lejligheden til at'

komme med i første Omgang, var Banens Administration blevet
forlagt til Gjerrild og forblev der. Driftsbestyrer Hougaard, som
stadig har Bopæl i Gje11rild,ha11 Ledelsen af den samlede Bane;`
medens Stationsforstander Erichsen, som ansattes ved Aabnin-í
gen stadlg bestyrer Grenaa Vestbanestation. `

i, Udslgtfraf=Bav11højbakken:over'lvelstbanegaarden'fogflfdet-omlígg_ende Te nå
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Tiden efter Verdenskrigens Afslutning og til vore Dage er kende-f

" tegnet'af' en Bække Begivenheder lvog Fo1etagende1` af ind-
ibende Betydning for Byens økonomiske Liv, for dens Ud-

` Vstrækning og for dens Udseende. `
Næsten alle Indkørselsvelene til Byen fra Omegnen _

i Havnevejen, Aastrupvejen, Bavnhøjvejen og Søndermøllevejen en
helt omlagt og har fuldstændig forandret Udseende. De idylliske
træbeplantede gamle Landeveje e1 borte. I Stedet har vi faaet
brede, l1ge, asfalterede, praktiske Bilveje.

_Hvad Havnen angaar, saa fik det lille Havneanlæg fra
1870erne, som man den Gang med Bette betragtede som stort
og godt allerede i 1919 en betydelig Forlængelse af den østre

_.Dækmole og udvidedes 1 Løbet af AaI ene 1932-33 med en helt
ny Havn. Aaret efte1 aabnedes Hundested Færgeruten og bragte-
en hidtil uanet T1afik til Glenaa. _.

` Elektricitetsværket, som beklageligvis ikke anlagdes, da
de første P1ane1 var _f1emme i 1913, kom kort efter K1igsaarene;
111en blev ved denne Opsættelse betydelig dyreIe og i første Om-
gang tillige af ringeie Kvalitet. i;

De store Arealer langs Stranden og hele Hessel og FuglsangI __
Hede og Plantager købtes. Herved fik Byen soIn et uvurderllgtV
Gode fri og uhindret Adgang til Stranden og EJendoms1et till i

>|mange andre Naturskønheder af høj Værdi. Det medførte tillige,
at Gienaa kunde indlette en Idrætspark paa egen G1 und »Síaf- f
dion« indviedes og _toges i Brug i 1935 ~

_ _ En Bække kommunale Nybygninger, t1ldels af soclal Art, _
Vblev opført eller indrettet: Det store ny Amtssygehus ved Bavn-V
høj Bakkens Fod rejstes efter mange og langvarige Forhandlin-
ger og blev aabnet i 1922. »De gamles Hjem<< paa Lillegade ii
'den gamle Bealskoles Bygning blev taget i Brug 1925 og ud-l'
videdes til det dobbelte i 1938 ved en stoI Nybygning over imod

u V~Markstraede. Samme Aar indviedes en stoI ny Skolebygning i '
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Vestergade Af den gamle Bygnings Materialer opførtes et Vandre-

_» hjem ved Havnen Det blev ligeledes taget i Brug i 1938.
Det nye Raadhus paa Nytorv indviedes 22/11 1936, Alders-_

renteboligerne paa BavnhøJ 2'/3 1943. Til Imødegaaelse af Bolig-
nøden opførte Kommunen i Slutningen af Tidsrummet, da det I
private Boligbyggeri omtrent helt laa stille, en halv Snes kom-
munale Bygninger med ialt oa. 50 mindre Beboelseslejligheder.

Og endelig kom saa nu, allerede et Stykke inde i den an-
_den Verdenskrig, Indlemmelsen af Havnevejen og Bredstrup
samt Søndermølle-Kvarteret. En Del af disse Begivenheder vil
bl1ve omtalt nærmere i nærværende Bogs sidste Halvdel og
nævnes derfor kun her for Sammenhængens Skyld Andre tin-
der her deres afsluttende Omtale i i -

`Bavnhøjbakken's Regulering Det er ikke' helt forkert at ka-
og Købet af Møllen i 1925. I rakter1sere Bavnhøj Mølle som ~

' ~ Byens Valíegn Den er synl1g` '
i Mlles Omkreds bellggende som den er paa Bavnhøjbakkens
Top og har i snart et Aarhundrede vist Vej ind til Byen for

i. alle som kom hertil baade ad SøveJen og LandeveJen ' '
Med Beklagelse saa derfor ogsaa mange Mennesker 1 Byen ,

at Møllen i Begyndelsen af Tyverne faktisk var faldefærdlg De
to Vinger var blæst af, og Møllen var praktisk talt ude af Drift

' idet en Motormølle besørgede ArbeJdet I '

BAVNHØJ MØLLE
Som du Staar en Sommeraftenstund'l
Ved din Fod den festlig grønne Lund,
Og med Solfaldsguld'et ind fra Vest,-`
Kender vi _díg vistnok allerbedst.

Og ved Gry, naar Sol staar op i Øst
_Foraarstid og Sommer eller Høst, )
Nævner Søens Mand med Tak ditNavn;'
Naar hans Skude styrer` ind mod Havn:

* Men naar mørke, tunge Skyer gaar,
' Og en høstlig Himmel bag dig staar, _

' n tungsindig Blæsten tar i_ Trær,
. BavnhøJ' Mølle efter Reguleringen-` ? Har mit Hjerte allermest dig kær.

BavnhøJ' Mølle,hist paa Bakkens Top, _ Vævet ind 1 Barndomsmlnders Krans.-
' Hvordu højtrnod Himlen rager op,7 Saa vi dig i Tanker udenlands, _ '

Spreder Vingernemod Vinden frem, ' Drørnte` ion-1," hvordan vii'her'f'har talt)
` Viser, langvejs-fra os Vejen hjem. ' Valbíorgblussene;_mens Mørket faldt.
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Og naar atter Vi paa Djursland var Byens Vartegn Åi rsaa mange Aar!
Saa vi langvejs fra dit Vingepar, _ Skal det. ske, at nu dinv Time slaar?
-Og med Glæde fyldte os det Syn, SlægtpaaSlægtdu her saa svinde hen,
Mens vi. trætte ru'lled ind' mod Byen. Har du selv 'kun stakket Tid igen?

Bavnhøj Mølle! Nej, det maa ej ske
` _At vi ej paa Bakken skal dig se,

Naar vi fra det fremmede, det ny
' Vender hjemad til den gamle By.

28/71929 1 ` C. S.

Bax nh'øjvejen med Udsigt. til Byen ca. 1900

Ved Siden af det mere æstetisk og historisk betonede Syns-
punkt var der ogsaa Pet-rent praktisk Spørgsmaal knyttet »til
Møllen. I en Snes Aar eller mere havde Kommunens lGI'u'sgrav -
været paa Arealerne omkring Møllen, først Syd for den, siden"
mod- Nord. Disse var nu i nogen Grad udtømt Men ind under
Møllen, underf Højen og Beboelseshuset,'_Aaltsaa31paa Møllerens í

I Grrund, fandtes. endnu Mængder af Grus; :som Byen nul'havde
god Brug for. Det-varnærmest dette-praktiske.Synspunkt,som
blev'. det afgørende for, at Byraadet ísit Møde 216/1'1925:]11'estemte
at købe Møllen. Man betonede udtrykkellgt at man ikke fore-g
løbig tog Bestemmelse om, hvorvidt Møllen skulde nedrlvesr

` eller ej. Da nu Sagen stod saa nær ved sin Afgørelse samledes
der i Byen Underskrlfter blandt Borgerne paa en Adresse til'
Byraadet om>l at bevare Møllen.. Bl. a. som Følge deraf bemyn._
di-gede ÅByraadet Udvalget for Gader og Veje> til at afslutte Købet, _

Siidet man; udtrykkelig ~ fastslog, »at den paa (Errllmd'env liggende
Bygning og Mølle.. ikke maatte nedrives, forinden' Kommunen fik.
Brug for de _Gruslag.soml~beroede derun-der.«_.1491b) Møllen. købtes'
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af Møller Olesen i Februar 1925 for ea. 18.000 Kr. -Ä-"I Aarene
derefter fandt Grusgrávning Sted ganske tæt ind imod Bygnin-S
gerne. Der udbetaltes i Aarene 1925-30i Arbejdsløn 44.000 Kr.,
og GrusgraVen gav i samme Tidsrum et Overskud paa 9700 K11.15°)
Omkring Ved 1930 saa det stærkt ud til, at Møllen nu skulde
falde. Saa kom der atter en samlet Henvendelse fra en lang
Bække Beboere i Grenaa om Møllens Bevarelse og Restaurering.
Det ene med det andet bevirkede, at Byraadet i Februar 1930

Udgravnlngen af Bavnhøjvejen 1931 -_32.1 Til højre Ved NiVellerinstrumentet staar I
_ - - - f Gade- og Vejlnspektøren 1

. Vedtog at søge Møllen istandsat og at bygge et nyt Beboelseshus
til Mølleforpagteren '-Samtidig Vedtoges en af Gade- og Vej- '
inspektør Bathje udarbejdet Plan om at udgrave Bavnhøjbakken
og regulere Gjerrildvejen for at afhjælpe den store Arbejdsløs-»_> `

i hed. Til dette Foretagende, som Var kalkuleret til oa. 86.000 Kr.,
men senere reduceredes til ca. 75.000 Kr. ydede Staten af »Vej-
fonden<< et Tilskud paa omtrent Halvdelen, (de saakaldte »Vej-
millioner«).

. Arbejdet begyndte ganske smaat i Januar 1930, men fort- '
sattes med fuld Kraft i Aarene 1931 og 32, saaledes at der ialt
medgik 6052 Arbejdsdage til Foretagendet. Paa Toppen sænkedes
Bakken 5 m, saaledes at Stigningen nedsattes ganske betydeligt,
fnemlig fra et tidligere Maksimum paa 1: 13 til nu 1: 20.151)
`Højen, der tidligere havde ligget Øst for Møllen, og Var det J
traditionelle Udsigtspunkt for Byens Folk og for tilrejsende, ~
flyttedes nu lidt mod Vest. Selve Møllen blev grundigt restaure-

freret og forpagtedes derefter ud til en Møller I 1934 Var den
gamle Vej med dens Træplantning og Idyl omdannet til en høj-|

' .moderne asfalteret Bilvej.
:Møllens Historie. Der kan maaske paa dette Sted Være
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Anledning til' ilfaa Ord at fortælle lidt af Møllens Historie. I
Modsætnlng til Søndermølle er Bavnhøjmøllen af forholdsvis nyU
Oprindelse. Den er opført kort før 1850 af daværende Di strikts-
læge G. B. Arendrup i Grenaa Han købte i August 1848
5 Skp. Land af ByfogedembedetsJord paa Bavnhøjbakkens Top.
;I Salgsbetingelserne i Skødet er udtrykkelig fastsat, at der »af
Køberen skulde betales en aarlig Afgift paa 5 Bdl. til Byfogedl-V

isavnhøiøue med 'Bakken'og Møllehuset.: i 1111511“gamleV skikkelseomkring-1915.""fj ' I

embedet samt at den paa Lodden Værende Høj ingenslnde
j'maatte sløjfes<<.152) Som bekendt gav Ministerlet senere, da Spørgs-
maalet blev brændende, Tilladelse til, at denne Klausul maatte
slettes. , . ' ' ';g

G Paa Bakkens Top lod D1str1ktslægen saa opføre en Vejr--l
' Inølle. Efter Sigende var det hans Tanke dermed at drille Møller.V `

Bodkier paa Søndermølle, bl. a. fordi denne havde Været Virk-
som for at skaffe en ung, ny Læge (Richter) til Grenaa. Møllen
bleV r1me11gv1s opført i 1849 Det ses i hvert Fald, at den i Be-.

i' - 'gyndelsen af 1850erne ~er bortforpagtet til »Møllersvend Jacob'-
j Andersen Munk<<. _

16 April 1867 nedbrændte Stuehuset og Ladebqgmngen Ilden;
_ opstod midt om Dagen, og Aarsagen kunde ikke udfindes. Da

1 en af Gaardens Katte Var forsvundet under Branden, mente man
' »at det ikke Var usandsynligt, at Ilden ved denne [altsaa Katten]

Var- ført op paa Loftet, da dens Opkomst ikke paa anden Maade _
kunde forklares<<.153) D1str1ktslægen lod saa Møllehuset genopføre. i
Aaret efter solgtehanMøllenog, hele Ejendommen til Peder
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Nielsen, som allerede i Forvejen havde haft høbekontrakt
derpaa. Senere Ejere var J. P. Bang Petersen (1870) og N

h ' B. Ebbestrup (1874) Denne sidste boede nede i Byl 11 ”
havde Møllen bortforpagtet. Natten tiIG. Decbr 1881 nedV

yMøllen. Der havde været arbejdet hele Aftenen og Nat” .
Totiden opdagede Møllersvenden at der var Ild i Maskineriet

' paa Mellemloftet; rimeligvis fremkommet ved, at Akslen var løbet.

' Havnevejen omtrent ved- Kejserbaekkeli ca, 1905. i

varm og havde- -antændt det Omgivende Træværk.:fDa sprøjtéms
fra G1enaa ankom efter en halv Times Forløb, var hele Møllen
omspændt af Luer, og der var intet at gøre. Denne Gang red-i`

: dedes Stuehuset, uagtet det var straatækt. Tomten og Assurance-V '
lsummen solgte Ebbestrup til Melhandler P. Sørensen i Grenaa, f ^ 9

som nogen Tld efter lod Møllen genopføre llgesom han lod
Stuehuset nedrive og genopbygge V
f I 1888 solgtes Møllen til Chr.Bose1 up, som boede der tilI

._ sin Død (1888),hvorefte1 Fru Boserup i en Aarlække stod for É ,
p 4"Virksomheden med en Svend til Hjælp I 1901 solgte Fru Jo-V ~ "

I _ hanne M. Boserup Møllen til Aug. Heimioh Sørensen og flyttede
'tIl Byen, hvor hun? kort Tid efter blev Bogholderske paa G1e11aa i I'
~Andelssv1neslagter1 Efter flere skiftende Ejere kom Møllen ende- _.
11g ved Auktionsskøde fra 1913 i J. Olesen Jensens leslddelse

I og dermed endelig igen under bedre Fo1hold Glesen drev saa
IMøllen den senere Tid dog kun somlMotormølle da hele Vind-_".
møllens Indre og Møllevaerket var forfaldent og en Repara-4
tion ikke kunde betale sig Af ham købte som foran meddelt

"Grenaa Kommune Jorderne ogiMøllen i Februai 1925.
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_ Havnevejens Regulering fandt Sted 1 1934 En meget Væsent-
og Ombygning Y .- _ Aarsag hertil var Anlægget af den

" i ' nye Havn og Hundestedruíens Aab-
ning. Vejen trængte til: en Hovedreparation og Færgefarten vilde
uden Tvivl forøge Trafikken til og fra Havnen ganske betydeligt
HavneveJen lige fra Østergade Nr 21 (Snedkermester Bendixen)
og helt ud til selve Havnen hørte den Gang under Amtet Amts-

'veJVæsenet bestemte at gøre Skridtet helt til Bunds Foruden at4
selve __VeJen planeredes og forsy nedes med Stenunderlag, hvor- `

_ Havnevejen efter Ombygningen 'i 1934 (Fot _grafiet er" taget 1944)

ovei der asfalteredes bortryddedes alle Vejtræerne og Grøfterne
for at gøre Vejen bredere Gangstien bragtes i Flugt med Vejen,
og Stykker af de mest fremspringende Smaahaver foran Husene _
eksproprieredes. En Del Hække fJeinedes saaledes at Vejen iv.
alle Henseender blev en moderne Færdselsvej Tanken om sær-

. lige Cyklestier blev opgivet, da- man fandt, at Vejen nu var saa'f
i bred at man ved Paamaling af Færdselsstriber paa selve Vejens
Yderkanter kunde anvise den yderste Meter Ved hver Side tilV
Cyklisterne. Sidst paa Sommeren 1934 var Vejen færdig

Aastrupveejens Regulering i 1939 var helt og fuldt et Nød-
_ _ , _ hjælpsarbejde Trafikken ad denne'> .
VeJ var i og for' sig ikke af det Omfang, at den nødvendiggJorde
en radikal Omlægning og Modeiniseiing Men for at skaffe Ar

'bejde optoges dette Projekt paa Planen Den samlede Udgift ved
Arbejdet var ea. 59.000 Kr., heraf betalte Staten de 28.000 Kr
Aastrupvejen fremtræder efter Omlæggelsen som en moderne"V

' Villavej med hyggelige Smaahaver foran Husene og asfalterede?y
"I Fortove, skilt fra Haverne ved lave Hække

c
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I l'ÅaStI'UP'YP/JGII med Hjørnet affKirkegaaIfden ca. 19QÖ; (Sfenders Foflàg. _Eneret).f ,
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I _'SønderrnølleVeimedlndkørselen til 'Grenaa ca. 1900. (Stenders Forlag. '_ Enelet)

SøndermølleVeJens Omlægnlng og Regulering Var langt det
- - », V _ _ mest omfattende af de 4 Projekter. Her:
dannede Vejen en meget stor Kurve med betydelig Indsnævring'
paa Stræknlngen mellem Søndermølle Gaarden paa den Vestre
Side o `Vlllaerne Pax og Klosterbakken paa den østre. Det
Vilde derfor naar Vejen skulde reguleres, Være nødvendigt at
eksproprlere og nedrive Bygningerne paa en af de to Sider.
Eftel lange Forllandllnger og Overvejelser blev det bestemt,r
at_gdet skulde Være den Vestlige Side, det skulde gaa ud over.
Byraadet ValOte saa i Stedet for at betale Erstatning at købe`
Søndermølle Gaarden, nedriVe dell Del derat, som Var nødvendig'
for VeJanlægget og saa sælge Resten sammen med Jorderne.
Dgsaa i Søndergade Var det nødvendigt at foretage Indgreb i
Husr-ækken af Hensvn Vtil Udvidelse af Gadens Bredde og For-
toVet og med Tanken paa senere at sætte en Tilbygning paa'
Sønderbro i Form af en Gangbro paa dens Vestlige Side. Af den"

STSøl-lderlllølle Gawardenfset fra Møllen oa. 1900. (Stenders Forlag. Eneret).

17'
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Grund blev del skaalet en: Stiimmel af Konsul Seche1s Have `
og et Stykke af Gavlen paa Huset. » > -

VeJomgnlngen havde ligesom AastrupsVeJens i høj Grad
' Karaktei af et Nødhjcelpsazbejd.e` Det paabegyndtes i Juli 1942
og strakte sig ove1 de Tidslum af de næste 10 Aar, hvor der
Var Arbejdsløshed Hele det store Projekt er ikke ganske afsl11ttet

'endnu Ved Begyndelsen af 1945, idet de1 mangler Cyklesti-
befæstelse Flisel paa Foitovene samt Udvidelse af Søndeibro.

I Udgiften Val _; incl. Søndergades Beguleiing _- ea. 566.000 Kr
for hele VeioJektet Af dette Beløb betalte Staten 85 pCt
Tilskud ' '

Ved In'dlemmelsen havde Købstaden oVe1taget Vedligeholdel- -,
sespligt'en af de paa Indlemmelsesomiaadet beliggende Amtsvej-
strækninger. For Søndermøllevejens Vedkommende Vil det sige '

I Stykket fra Søndel mølle Gaarden til Fuglsang Skole. Amtet havde
“derimod endnu Vedligeholdelsespligten foi Stykket fra Sønder-

' bro til Søndermølle Gaai den. Ved ()ve1enskomst med Amtet blev _
dette Vetykke samtidig ombygget. Byen overtog dereftei ogsaa
Vedllgeholdelsen af dette Stykke imod en Godtgørelse fra Amtet

' -' paa 10.000 Ki een Gang for alle
Dermed er altsaa den fjerde af Byens Folbmdelsesveje til

Oplandet moderniseret. Tilbage ei kun Randers Landevej »Ring- '
gaden<< fra Sti anden sønden om Byen med Tilslutning til Ban-
dersVejen e1 foieløbig kun Fremtidsmusik. '

Inden Vi forladel Søndermølle Kvartei et Vil Vi, ligesom Ved
Bavnhøj Mølle, ogsaa her i korte Træk opridse selve

' Møllens Historie. Det e1 tidligere i nærvæi ende Bog (Side 57
o. flg.) foitalt, at »Grenaa Mølle<< oplindelig

_ fra de fjerneste Tidei havde eksistelet som en VandmølIe. Da _
denne 30/6 1762 nedbrændte, opførtes i Stedet en Vejimølle
`níeaermele Ved Byen og tæt Ved Landevejen paa »Bro Bakke<<.
Møllen og Privilegiet ejedes af Hessel og folp'agtedes af Hoved-
Vgaardens skiftende Ejeie ud f01_en Vis aailig Forpagtmngsafgfiít

Møllen sælges I 1817 solgte Hessels daværende Ejer, Kam-
merraad Chr Lanng, Ved Købekontiakt, dei seneie ombyttedes "
med Skøde Møllen med tilliggende Møllegaard paa 4 Længer

' f'Hus samt tilliggende lorde1.l Købekontiakten Val tillige fastsat.,
' I at Sælgeren af sin Skov skulde leveie »det fornødne Træ af

"__Bøg eller` Skovabild til en aldeles komplet Besætning til hele
_ Mølleværkem Købesummen Val 15.000 Rdl., og Køberen Var

` . Jens Pedersen Rødkjcer, som kom hertil fla Aldiup Mølle i "
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Thiset sogn-i Ning Herred. .1 Rødkjærs slægts Besiddelse ifm!
-blev derpaa Møllen omtrent Aarhundredet ud. 4'

f AlleflG-aardens 4 Længer 'har uden Tvivl vaeret opført sam-
tidigt med Vindmøllen, altsaa 11762, og været af Bindingsv'aerk.

' Kort efter Aarhundredskiftet' er Síuehuseí ombygget -i-Girundmur
og'Empirestil, Om ldet er Vsket kort før Salgetr eller umiddelbart der-

t efter, Ved jeg ikke.V Jeg anser det' for rimeligst, at det har været før.

Søndermølle ea. 1915.

Møller LP. Rødkjaer var paa flere Maader. en meget-'dygtig
Mand og drev Møllen udmærket. For atr skaffe Drivkraft- til
Møllen i de Perioder, da derval Vindstille, lod han bygge 'g en
Vandmølle. -- Øst for. Landevejen, lige ovenfor Møllegaarden
havdel Rødkjaer tidligere plantetr en lille Lund eller Plantage,
hvoraf der endnu er Rester. Nord for denne' byggedes Vand-_
møllen, og Vandet fik han ved atlade grave en Kanal fra Kloster-
aaen. Ogsaa i en Hesíemølle indrettedes, hvorl eni gammel klog

lHest, kaldet >>Messingjens<< (jævnfør Blichers: »Bindstou«)' be-
nytteidjes i,> Hestegangen. Det paaføirte Rødkjaer en Proces fra
Distriktssæg-ei-Arendrup, til hvis Gaard paa Storegade, der hørte
et Aarhundreder gammelt Privilegiumf paa at drive Hestemølle.
'Distriktslaegen tabte Sagen, men hævnede sig ved i=~184`9_'at lade
opføre' en ny _Mølle paa `Bavnhøjbakkens Top som »Konkurrent
til Søndermølle. g f ~ ' . _' ' _ _, I i . __ , ;

'I April-1853 døde Mølleren, og hans Søn, Jens Peter,
somdmoderniserede Navnet til Rodk-ier, overtog MøllenV og
Gaarden. Under ham fortsattes de store Traditionerfra Fade-
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rens'f'Tid Møllerens HJem var et af Byens mest ansete og
Møllerfamlllen var] Omgangsvenner med Byens Honoratlores
Den nye Mølle paa Bavnhøj kunde ikke paa langt nær- maale
sig med Søndermølle i Søgning

Vindmøllens første Brand fandt Sted 23/5 1879 _0111 Natten
Møllen nedbrændte til Grunden Aarsagen til Ildens Opstaaen.

blev ikke opklaret men man for-
modede, at den skyldtes SelV-
antændelse. Del blev stlaks taget .
fat paa Opførelse af en ny Mølle,
som stod færdig 1 Oktober samme
Aal .Møller Bodkier var syg alle-
rede Ved Møllens Brand og døde

_'samme Vinter. Enken, der Var
.fen overordenllg dygtig Kone i sit ..
Hus, og som ogsaa havde For-

.stand paa Forretnlng, drev der-
' Jpaa Virksomheden nogle Aar, men

forpagtede den senere ud til sine
j to Sønner. Andreas Bodkier fol-

pagtede Landbruget og Mølle-
gaarden Peter Bodkiel fik Møllen _

° og boede i Møllehuset ud til Lan-
devejen,-lige Sydøst for Møllen.

Paa ~Grund af'Uenighed >med
_ _ Sønnerne ophævede Enkein For;

`-Søl_1dermøllesøBrand 9. April 1923. _ - I pagtnlngen `Og SOlgte _l 1891 baade

Mølle og AVlsbrug til Købmandy
Otto T l1ykier i Grenaa. Han flvttede ind i Møllegaarden og>
overtog selv Driften af baade Møllen og Landbruget. I >

Efter 10 Aars Forløb skilte Thykier Ejendommen i to Dele.
Møllen solgtes til Aug. Sørensen og Gaarden og Jordene til
Mejeriejer Ancher Jensen. _ .

Møllen brænder atter. 3/Ål 1923 nedbrændte Møllen for> '_
anden Gang. Det var kort efter Middag, og mens Møllen Var i

_ fuld Gang. Der Var ingen Tvivl om, at llden VarV opstaaet Ved..
_ Selvantændelse Ved at en Aksel var løbet Varm

l den dyre Byggeperiode i Aarene nærmest efter Krigen "
_. kunde Assurancesummen slet ikke forslaa til at opføre en ny
Vindmølle for. Ejeren maatte nøjes med at bygge et Maskinhus
med elektrisk drevet Motormølle. Først i Krigsaar-ene efter 1939 _'
da det kneb med at faa elektrisk Strøm forsynedes den med



SØNDERMØLLE ' ~ I [201

SøndelmølleveJen med Møllegaardens østre Sldebygnmg 1 Baggrunden August 1943.

en Vindmotor. _- Baade Møllen og Gaarden havde |'skiftet Ejer
flere Gange, siden Thykier rejste. VIøllegaardens sidste Ejei var
Anton Christensen, der tidligere havde Været Købmand i
Grenaa, og som havde købt den i 1919. Det var med ham, at-
Byen optog Forhandlinger, da det med Henblik paa VeroJektet
blev formaalstjenligt at erhverve Gaarden. K”øbet fandt Sted pr.
1/4 1942. Ved dette overtog Grenaa By for en Købesum af 53.000
_Kr. hele Ejendommen-Avlsbygningerne bortliciteredes til Ned-
brydelse. Stuehuset, hvoraf den østre Trediedel skulde fjernes,
solgtes samtidigt til Hotelejer Bertram Svendsen. Jordeine be-
holdt Kommunen selv til Udleje Dermed er Møllegaardens SagaV
i den gamle Form til Ende.

DEN sToRE HAVNEUDVIDELSE 1931+433
Allerede saa tidligt som i 1911-42 var der færdigtudarbej-

I 'dede Projekter fremme til en ny, stor> Havn. Den var kalkuleret
til 264.000 Kr. Heraf tilbød Staten at betale de 203.000 Kr., imod V
at Grenaa selv betalte de resterende 61.000 Kr Forskellige For- _
hold, hl. a. Ministeriets Henstilling om at se Tiden an, bevirkede,
at Sagen trak i Langdrag. Senere kom Verdenskrigen og derpaa

>:VEfterkr1gst1dens høJe Byggepriser i Vejen..
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Imidlertid blev Mangelen paa Kajplads meie og mere _føle-
_.'lig, og Bolværket trængte desuden stærkt til Fornyelse. Man`

foretog derfor i 1925 en Ombygning af Bolværkerne i gamleE
Yderhavn i Forbindelse med en mindre Udvidelse af Kajpladsen
mod Nord. Den var saaledes planlagt, at der senere, naar man
fandt Tiden belejlig, kunde bygge videle paa den, uden at noget

_P e g g r
0.... g ' ` _ . I

Kattegat r. ~

Å Havnepluds -
_ 022

i - 'Katte at;
5 » ' - 9Q

_'ffíf" og
0 200

Kort over Havneanlægget 1944. Flskerlhavn er den ældste lille Havn fra 1812, »Syd- ` `
havn<< er Havnen, som byggedes 1873_79, »Nordhavn<< er Havnen fra 1931-33. Nr.

_21 Vandrehjemmet, H. »Badehotellet Grenaa Strand«, 22 Havnekontol et 25 Sømands-
hjemmet, H. »Hotel Ankerstjerne<<, F. G1 enaa Havns Motorfabrik,24Kiosk, 23 Skibsvf.

~de1ved var spildt eller ofret oveiflødigt. Denne Ombygning og
Udvidelse kostede ca. 300.000 Kr. ,

I de følgende gode Aar steg Trafikken over Havnen meget
betydeligt og dermed ogsaa Havnens Indtægter. Planel ne om en
større Havneudvidelse baade` med rigelig Plads til Fiskeriet og
til en forbedret Trafilchavn blev taget op igen. Endelig i 1929

` indgik Grenaa Byl aad til Ministeriet med Andragende om Støtte
til en stol Havneudvidelse. Man betonede deri udtrykkeligt, atV ^
denne bl. a. Ogsaa tog Sigte paa, at derved kunde skabes Mulig-
hed for senele at faa etableret en Færgeforbmdelse med Nord-
Sjælland, entenfra Statens eller fra privat Side. Den'kalkulere-
des "til en Sum af 11/4 á 11/2 Million Kr. Heraf gav Ministeriet
Tilsagn 0m, at man lvilde indstille til Bigsdagen, atpStaten betalte .
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indtil 600.000 Kr., altsaa knap Halvdelen af Udgiften 154f) ___-1 1
Dette var jo ikke helt i Overensstemmelse med Byraadets
Ønsker, idet man havde 1egnet med, at Staten vilde have del-
taget efter det Fordelingstal, som var aftalt i 1912 nemlig For-V
holdet 203.000: 61.000, hvilket vilde svare til godt 21/4 af Udf-
giften. Men Statens Finanser var nu saa haardt anspændte, at
ingen bedre Løsning val mulig. Fra Ministeriets Side henholdt
man sig navnlig til, at det denne Gangi aldeles overvejende
Grad var en Trafik-
havn Grenaa vilde.
bygge, og at Forhol'
dene bl. a. derfor var"V "

1 noget ændrede. Hav-2'
ineudvalget lod

1 D1 striktslngeniør 1
f --Bíu"h»1 sønderborg,

udai bejde Tegninger.
` Arbejdet borthc1tere-

Vides 20/4 1931 til Inge-rv
2 nlørfirmaet »GhzÅ lstlanl

' g ÅlelSeIN< fOI` en Sænkekasse opbygget paa Land
1 tes 35 saadanne Sænkekasser ,, _ V _ ,_

Samlet Surn áfl 333 000 Slidske og/styrtedes i Vandet for r at bringes paa

KP., tlket Val` det Plads og danne Kernen i den nye Dækmole.

laveste Tilbud af 22. 5 " ' ' "` I
- Beløbet afholdtes saaledes. Laan 700.000 Kr., Tllskud fra Staten

600.000 Kr. medens 35.000 Kr. afholdtes af Driften. Den første.
' Del af Arbejdet begyndte 12/5 1931. Det var den 300 m lange

Forlængelse af den østre Mole. ' --
' Arbejdet paabegyndes. Molebygningen foiegik paa den

Maade, at del inde paa Land af runde Granstammer tildanne-
des en Mængde (ea. 35) Tømmelkister, de saakaldte »Sænke-
kassem. De havde en Størrelse paa 9><4 m i Omfang og 4 m i
Højde. Naar de var færdige, førtes de ved Hjælp af et elektrisk
Spil ned ad en Slidske og styrtedes i Vandet. De førtes derefter .
paa Plads, fyldtes med Bal og danner saaledes Kelnen 1 Molen.

. Naar Sænkekassen var blevet fyldt med Bal, blev den først sik-
[ret udvendig paa begge Sider med et tykt Lag mindre Sten paa
ca.1/2 Meters Størrelse (»Haandsten«). Uden paa disse blev lagt
et Lag svære Søsten af Vægt paa 700 à 1500 kg. pr. Stk.

* I Sommerens Løb var til Stadighed en Stenfiskerflaade paa i
> 35 større og mindre Skibe 1 Virksomhed. Arbejdet begunstigedes
af udmærket Vejr og skred programmæssigt fremad, saaledes at
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i 'W-fdet Ved terens lndtraeden fuldt ud var bragt saa Vidt.` som
dervar planlagt.

V Eftel at den øst1e Mole Val fae1dig, tog man fat paaAnlæg
af selve den _mje Havn og dens Nordmole. Den udgaar fra Land
Land imod Øst og har ialt en Længde paa 530 111. Den opførtes
for den yderste Dels Vedkommende paa »Sænkekassem ligesom '

, Østmolen. Begge -Moler afsluttes med et Molehoved, beskyttet af

s« med Gæsterne ombord paa VeJ hJemad mod Havnen.

1 pnediammede Vægge af »Larssens Spunsjern<<. Yderst derpaa er'
” Havnefyi ene anbragt.

í ' Den nye HaVn var bygget 530 111 ud i Havet. Men bag Ved V'
'Bolvaelket imod Land Var der et flere Hundrede Meter bredt
'Stykke Forstl and, som skulde opfyldes Der Vilde paa den Maade '

1ndv1ndes et betydeligt Areal. I den Anledning laa der i flere
:Maaneder 2 Sandpumpere og en Gravemaskine som ialt op-.
gravede 120.000 Kubikmeter bSand og punipede det over i det.
inddæmmede Areal som Fyld Dette Arbejde havde Hovedentre-
prenØrerne, altsaa Firmaet »Christianl og Nielsen<< 1 Underentre-

jprise overdraget4 Firmaet Elzelingen & Co. i København.
:Havnen færdig., Ved'Sommertid-i 1933 var'Havneanlaegget

færdigt." Det afleveredes af Entreprenørerne til Kommunen 1/5V
1933, Vog dervar blandt alle kyndige fuld Enighed om, at der
helt igennem var leveret første Klasses Arbejde, og at Kommu-f
|nen med Tilfredshed kunde modtage den nye Havn. I de lføl-V > f
gendelHWaaneder fuldendtes under Gade- og VeJinspektør Fr.
Rat'hj evsr-“f-Ledelsewdefstore Vejarbejder,` som var knyttet til
Havnen. 'St-atsbanerne lagde Jernbanespor, og det hele Nyanilaeg
sattesí ien smuk Forbindelse med den gamle Havneplads.
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_ ~Det~~11ye > Havneba'ssinf er mere rend dobbelt' saa stort som

det gamle og' ligger lige Nord for den gamle Havn. Det dækker
et Areal paa 7,«Td`r. Land '[3,86' ha]'. rModSyd begrænses det af
200- “m lang Bolværksstrækning [det er der, hvor Færgelejet Aaret
efter kom til at liggel. Mod Vester der ligeledes en 200 m lang
Bolværksstræknlng Mod Nord ligger den før nævnte 021.500 m
lange Dækmole og endelig begrænses det mod Øst af en 92 m

Statsminister Stavning taler ved Havnelndvlelsen fra >>Argus<<`I Dæk.-

lang Tværn1.ole Det sydlige Bolværk er slaaet af »Larssens
Spunsjern Nr. III« og slaaet saa dybt, at det er muligt senere

at uddybe til 6 m Dybde, hvis det skulde ønskes. -
_ Havneindvielsen foregik Lørdag den 10. Juni 1933 og over-

væredes bl. a. af Statsminister Stauning..
Om Morgenen ankrede Fyi~inspektionsskibet »Argus'« op paa

Bheden og løb ved 10-Tiden ind i Havnen. Med Skibet, som
førtes af Orlogskaptajn Hammerioh, fulgte Statsminister Stau-
ning (bl. a. i Egenskab af Fiskerimlnlster) Admiral Rech-
nitzøer og Fyrinspektør, Kommandørkaptajn Sinding. Med
Morgentoget ankom Søfartsmmlsteriets Repræsentant, vort Bys-
barn, Kontorchef Emil Krogh.

.

i Selve Indvielsen var ansat til om Eftermiddagen Kl. 4. En
Times Tid før sejlede. »Argus« udfra den gamle Havn ogfore-g

i tog en lille Runde uden om Kalkgrunden. Om Bord` befandt sig.
' en Mængde indbudte Gæster. Præcis Kl. 4 stod Skibet ind i den

nye Havn og sprængte den flagbehængte Line, som var spændt
tværs over Indløbet. Til Stede paa Molerne og Havnen var da
mindst 2000 Mennesker. l det højtidelige Øjeblik, da Snoren
brast, blottede alle __ saavel om Bord. som paa Land _ Hovederne,



I :266 > AARENE 1111111918 f'1f11._1vUT1D@1v “
fra Fiskerflaaden blev der kippet med Flagene; ligesom alle Si-
renerne tudede

Saa lagde »Argus« til i den nye Havn. Paa Skibets Dæk
var rejst en i-nterimistisk Talerstol paa den Side, som vendte,
imod Land. Herfra bød Borgmester Thoft Velkommen og

Grenaa Byraad og Gæster paa Verandaenved Badehotellet. vI bagerste Bække fra venstre:
Farvehandler Udsen, Bankdirektør Bisgaard, Fru Dyrlæge Dyekjær, Dommerfuldm. Johs. Jen-
sen, Borgmester Thoft, Slagterm. M. Nielsen, Landstingsmand N. Josiassen, Forretter Børgesen,
Forretter J.-Alby, Blikkenslagerm. Johansen, Overpostbud C. Jensen, Havnefoged Fr. Bilde,
Lærer Pallesen, Arbejdsformand Kjærgaard. I forreste Række fra venstre: Overstyrmand i
Christensen, Fyrinspektør Sinding, Statsministeren, Admiral Rechnitzer, Orlogskaptajn

- Hammerich, Maskinmester Nyager.

gav en" Oversigt over Havnens Tilblivelse. Derefter talte Admi-
ral Bechnitzer, der berørte Danmarks højt udviklede Havne-

'væsen og mange udmærkede Havne, i hvis Bække den nye
Grenaa Havn indtog en smuk Plads. Endelig talte Statsmini-
steren. Han betonede, at det var i en vanskelig økonomisk'
Tid, i en Krisetid, at Grenaa havde udført det Vovestykke at
bygge en stor, ny Havn. Det var en Dristighed, som var Paa-
skønnelsewværd »Men det er godt og rigtigt! Hvis man har

' KræfterV til det, vskal >man just i Modgangstidel forberede sig paa
Arbejdet-i Opgangstider. Det er netop det,` som Grenaa har-gjort«.

Derpaa traadte Borgmester Thoft paany frem paa Talerstolen
> og overdrog dybt bevæget Grenaa nye Havn til Byraadet. Lærer

Pallesen udbragte et Leve for Havnen, hvorefter Forsamlingen i
sang en
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SANG FOR GRENAA
Som Jyllands faste Forpost mod Havet ud mod Øst,
Med Skumsprøjt over Moler og Bølger mod din Kyst,

- Med Sand og nøgen Hede vendt frem mod Kattegat,
. Saa liggerdu Vor gamle By, med dine Minders Skat.

Da Harald Haarderaade i længst henrunden Tid
[I Leding med sin Flaade mod Danmark stævned hid,
_Da laa du op ad Bakken Ved Kolindsundets Kyst, '

' Og saa de Snekker mødes ud1 saa grum en Dyst.

Og Krig og Brand har hærget i dine Gader smaa, _ ii
_ De BindingsVærkes Gaarde med Tage tækt med Straa, _

_ Og Havet derude har i sin stærke FaVn
_j Med Kæmpekræfter krystet og sønderbrudt din Havn.

lMen hver Gang er af Asken du Vokset op paa ny,
f ___Og Hus Ved Hus sig rejste og blev igen en By,

4SíOg Havet det stærke, dets Magt omsider brast
:ÅI Kampen mod Graniten, saa Molen nu staar fast.

' D11 lille By, hvis Agre er strakt mod Landet frem,
Og mødes bag Ved Bakker med jævne BondehJem,
Du søger din Handel hos dem, der dyrker Muld,
D11 faar din Part af Høsten, naar Laden bliver fuld.

_-__ f_ `“ __'Og støt din Skibsfart øges, og Havnen bliver stor,
l -If'i'O'g Fiskere i Mængde i Havnebyen bor, _ _

ivorf før et Par Hytter Ved Aaens Udløb laa,
Der ses nu hele Gader og høje Huse staa.

Din brede Strandbred strækker sig smilende og hvid
Med Marehalm paa Klitter mod Syd fra Arilds Tid,
Og Bølgerne ruller. endnu som før mod L,and

_, Saa friske og saa klare som kun Ved Grenaa Strand.

Ja, Voks du kun og trives, som« du er godt paa Vej,
Vi glædes ved din Fremgang, men dog Vi nægter Hej,
At skønnest du staar for Vor Tanke og vort Blik,
Som da du Var den lille By, og her som Børn Vi gik.

Carl Svenstrup.

I Middagen paa Badehotellet deltog ca. 10-0 Men-nesker, som
alle Var ByraadetsGæster. Paa Havnepladsen Var der kommu-
nal VKoncert og derefter 'Bal paa Asfalten. Fra saavel den gamle I
som den nye Havn straalede Hundreder af elektriske Lamper.
VVed Midnatstid dampede »Argus11 af Sted med sine Gæster. Den
nye Havn Var aabnet for Trafikken. I

_ Kilderne til Beskrivelsen af Havneanlægget er i HoVedsagen Havne- __
foged Fr. Bildes Artikler i »Haandbog for Grenaa« 1931-32 og 33, samt de.
lokale Aviser og »Kommunale Vedtægter og Forhandlingem.
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KONGEBESØGET 2. AUGUST 1933
Knap et Par Maaneder efter Havneindvielsen fik Byen Be- I

søg af Kongen. Onsdag 2. August blev Borgmesterkontoret tidligt
om Formiddagen ringet op af Hofmarskallatet paa Marselisborg.

General Castenschiold
' meddelte, at Kong
ChristianXomEfter?
middagen Kl. 2 agtede
at _aflaegge Grenaa et

_ Besøg bl. a. forat bese _
det store, nye Havne->

' anlaeg og'at' hilse paa
~ Havneudval'get.

Der blev overalt.
i Byen Travlhed med
-Forberedelser til Mod-
_íagelse11.Trommengik
"for at henstille til Be->
;boerne at hejse Flaget'

_ i Anledning af Konge-
besøget. Inden Middag Y_

. varBamInen om Be?
søger lagt 1 alle 1311-.
keltheder. Byraadet,
Byens Embedsmaend,

Kong' Christian og Borgmester Thoft beser Molerne Og SOldElteFfOlieIlingerne

Havnen ` ` ' og enkelte andre var>
tilsagt til at møde paa Havnen. Musikdirektør Udengaards Or-
kester var bestilt til at spille, og ved Havnen var ryddet op og

' pyntet, saa godt det lod sig gø1“e..Fra Sønderport over Torvet
forbi Raadhuset og ud ad Østergade var rejst en Flagalle, og .
alt var rettidigt i Orden til Modtagelsen. I sidste Øjeblik kom 'I
Amtmand Andersen fra Randers. Han havde været medfi

I Amtsraadet paa Udflugt til Mariager, men var telefonisk blevet
kaldt hjem.

Præcis Kl. 2 rullede den kongelige Bil ind paa Torvet, hilst
af Hurraraab fra de forsamlede Mennesker. l Bilen befandt sig

fortiden Kongen General Castenschiold, Kommandørkaptajn
Lembcke og Kaptajn Ulrich. Man fulgte Flagalleen over Torvet
forbi Raadhuset og ad Østergade til Havnen. Da Kongen, der
var eivi-l, smilende og hilsende til alle Sider; steg ud af Bilen, _
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blev han budt velkommen af Amtmand Andersen og Borg-f"
111 e ste 11 T 11 o ft. Sidstnævnte udbragte et nifoldigt Leve forKongen. Ö

Kongen tog straks Ordet og takkede Borgmesteren for.lv
Ve111omste11.Han udtalte Haabet om, at den nye, store Havn; .
som Grenaa stillede saa store Forventnlnger ti1, maatte svare til__
Forhaabningerne og blive til Opgang og Trivsel for By og Egn.
Kongen hilste derefter paa Byraadets Medlemmer, de tilstede-
værende Embedsmænd og Bestyrelser. Han trykkededemaIIe_. -

Kongen med Følge besel under Byraadets Ledelse den nye og den gamle Havn.

'i Haanden og underholdt sig 11V11gt med flere af dem Paa For-_
svarsbrødrenes Venstre Fløj stod fhv. Malermester Zebitz, rund
og t11nd men ikke ret stor. »De var ikke Fløjmand<<, bemærkede
Kongen. »10, Deres Majestæt, men det Var fra Venstre Fløj<<.

Kongen med Følge besaa derpaa under Borgmesteren og '
og Byraadets Ledelse baade den nye og den gamle Havn. Paa
Kajerne hilste Kongen paa adskillige Skippere og Arbejdere, der.
passede deres Dont Gang paa Gang maatte han staa stille, me-V I
dens de man-ge Amatørfotografer fik ham foreviget paa en Plade,

Kongen saa Vindenfor i Motorfabrikken ogi Fiskeauktionen
og Var et lille Trip? om Bord i en af Skuderne i-~>Havnen.Å Efter
Bundturen paa Havnen samledes man paa Badehotellet, 'hvor- f
Byraadet Var Vært Ved et Glas Champagne. Kongen udtalte her
sin Beundring over den store Havn og sin Glæde over den gode'
Modtagelse. Han havde ikke Været i Grenaa siden 1891, og det
var ham en Glæde at se den Udvikling, der havde fundet Sted.

Paa Tilbagevejen besaa KongenÅ Grenaa Dampuæveri, ihvor
Direktør Rosenvinge viste rundt-I Byengæstedes først Kirken,
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VderefterI . ' Raadhuseí. »Sidst
jeg var hem, sagde TKongen,4

l.»hilste jeg paa Borgmester.
Brendstrup, men l nu _ er. hanv
jo forlængstdød.«.; »Retssalen

Y og fArresten T er 1 ikke store«,.
' tilføjede. han. »Nej «, svarede.
en f af de . tilstedeværende,

- »men vi har for Tiden slet
ingen Arrestanter<<. »Ja, saa

Der. der jo rigelig Plads fore- -
løbig«, var Kongens Svar.::

'Kong Christian tog der-
efter Afsked med hverenkelt.
af deV tilstedeværende, og
under dnndrende Hurraraab
kørte den kongelige Bil lang.-
somt _fned over Torvet forat
fortsætte til Ebeltoft. f' Det var `
tredje Kongebesøgi »den hi;
storiske Tid«.== Først Kong.
Frederik VIISfi>_1861,. Chr. l

Kongen forlader Raadhuset efter Besøget. Til I. .
i ` venstre'ses Overbetjent Bendt. .1 1876, Chl X '1 1933

FÆRGERUTEN GRENAA-HUNDILSTED
V Tanken om en Skibsforbindelse mellem Grenaa og Nord->
sjælland gaar helt tilbage til Slutningen af 1860erne. Da An-4
lægget af en ny Havn dengang var paa Tale, fremhævedes
det stærkt ikke alene fra Oplandets Side, men ogsaa fra ind--`

-flydelsesrig Side i Hovedstaden, bl. a. fra Grosserersocietetet, at.
> en Dampskibsforbindelse mellem disse to Punkter var naturlig
...~og ønskelig Man mente, at et nyt Havneanlæg ved Grenaa ret; 't
snart vilde drage en Uddybelse af en af Havnene paa Nord-1.
sjællands Spids med sig. Trafikministeren syntes ikke utllbøjellg
til at forlænge en Banelinie til den paagældende eventuelle Havn. .

VMan imødesaa paa begge Sider af Kattegat en saadan Sklbsrnte
,_ som et Foretagende, der snart vilde følge. Det blev nu imidlertid
kun skønne Drømme, som ikke førte til noget. Og dog var det k11n
Iden forholdsvis lille Afstand paa 75 km som skilte disse to Poler.

Som tidligere nævnt var Sagen paa Tale allerede ved Ung-
skuet i Grenaa 1906. Nogle Aar senere (i 1912) nedsattes paa
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' XForanledning af Slangerup Sogne1aad og Grenaa Byraad en.V
, y Komité, for hvilken Amtmand Andersen Var Folmand og som.

ybestod af Repræsentanter baade f1a Randers Amt og fra Nord-f *
sjælland. Den rettede Henvendelse til begge de to Kredses
Folketingsmænd, men det følte ikke til noget _' , -

Under den første Verdenskrig, da saa mange Planer opstod,
og da der Var Penge til at sætte; Foretagender i Gang for, Var.
Planen; om; en Forbindelse med Hundested atter stærkt paa Tale.
Der nedsattes i 1916 atter en Komité, og der gjordes et betydeligt.

- 1 ForarbeJde Planerne Viste sig 1n11dlert1d Vanskelige at realisere
' ~Dels skulde baade Hundested og Grenaa Havn uddybes forat.

en Færge kunde gaa ind, dels skulde Slangerupbanen forlænges '
til Hundested for at faa den Videre Forbindelse i Orden. Pla-
nerne mødte ikke just ubetinget Tilslutning, hverken fra Stats-

I banernes eller fra Vore to store Nabobyers Slde __.. _
I Slutningen af Krigsaarene optog et privat Selskab Ideen/

og satte uden Videre Dikkedarer en Dampei i Gang imellem
IGrenaa og Hundested. Det Var et i 1918 startet Dampsk1bs-
selskab »Fornæs((, der med en Aktiekapital paa 12:).000 Kr.-
havde til Formaal at drive en Rute Frederikssund-Hundested-

._ Grenaa. Skibet fik Navnet »Grenaa(<. Det havde Plads til et Par
Hundrede Passagerer og Køjeplads til 50.' Den Gang Var der
endnu ikke Tale om Dverførelse af Biler. _

, i Det Viste sig imidlertid snart, ' at Planerne hVerken Var
_ gennemtænkt eller forberedt til Bunds. Efter et Par Maaneders

Sejlads VargEVentyret'forbi. Buten kom i Gang '7/10 1918 og
»sluttede med Aarets Udgang. Den havde kostet mange Penge og
havde langt fra gavnet Planerne om en god og forsvarlig Færge-
forbindelse imellem Grenaa og Sjælland efter Fugleflugtslinie11._

Saa var der stille om Færgeplanerne nogle Aar, men da-`
_ Grenaa i 1929 søgte Staten om Tilskud til den store nye Trafik-r

og Fiskerihavn, blev det udtrykkelig fremhævet, at denne Havn '
bl. a. ogsaa skulde have den naVe at muliggøre en Færgefor-

_ bindelse mellem Grenaa og SJælland enten privat eller fra Sta-- '_
tens Side. - i'

Planerne bliver Alvor. Næppe Var Havnen blevet anlagt ogtaget `
_ i Brug, før Foreningen »Danmarks Bil--

. rute11« optog Tanken. Nu. Var begge Havne, baade Hundested og
Grenaa, tilstrækkelig dybe til at kunne tage 'imod en Færge. Hille-
rød~-~Fríede11iksværksbanen> Var Vblevet forlængetI til Hundested,

i og nye, moderne Butebiler stod paa begge Sider rede tilat op-'
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` tage Forblndelsen med Færgerne Det Var altsaa nu saa gode-_ __

Muligheder til Stede, som der slet ikke havde været, da Planer-ne).
Var f1em111e de foregaaende Gange. ` _. _

Butebileje1ne var ikke længe om at bestemme sig Efter der.
nødvendige Forhandhnger med Havnebestyrelserne der selv;
sagt stillede sig 1mødekommende besluttede de at realisereI

_ Planen og i forbavsende kort Tid blev alt lagt til Bette .
' _I “Løbetaf før-ste Halvdelaf Aaret 1934.1byggedesíen efter

,»Ise_fjord« passerer Brohovedet i Grenaa Havn: for Udgaaende.

de daværende Forhold imponerende Færge »Djursland«,som
fik Hjemsted i Grenaa. Samtidig bleV der baade i den Snye'

f Grenaa Havn og i Hundested anlagt Færgelejer og i mindre
end 1/2 Aar Var Færgeruten en Kendsgerning.

Den nye og i saa uendelig lange Tider ønskede Forbindelse
med Sjælland modtoges med stor Tilfredshed paa begge Sider
af Nandet. Sejltiden var kun 31/2 Time, og Ved at fder paa
Hundestedbanen sattes jTog iForbindelse med Færgen, kunde
en Bejse til København fra Grenaa nu ske paa ca. 6 Timer.

* Endnu fordelagtigere stillede Forholdene sig ved Overførelse af
' Bilei, der umiddelbart efter Ankomsten til Sjælland kunde naa '

København paa ea.11/2 Time. 6 _ _ __ ;__
Uagtet man fra første Færd Var klar over, at Forsøget

denne Gang nok skulde krones med Held, var der dog næppe
ret mange, som ved Indvielsen for Alvor kunde forestille sig,__
hvor uhyre Betydning denne Forbindelse skulde faa navnlig
som Bilfæige. Thi det var jo netop den Erfaring, som hurtigt
blev gjort, at det Var paa dette Omraade, at Rutens store For-
dele Varat finde. Det Viste sig da ogsaa snart nødvendigt at~
anskaffe først een og siden to nye Færger.
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Den første Færge »DJursland« var bygget paa Nakskovr

VSklbsværft Den havde Plads til 400 Passagerer og 40 Biler.
._ Selskabet havde slkret sig Koncession paa Færgeforbindelse i
'25 Aar Selskabets D1rektør var og er I. P Pedersen i Valby.
En Prøvefart Fredag den 13. Juli faldt godt ud2

Indvielsen af Ruten fandt Sted Dagen efter. Færgen

afglk Lørdag Morgen fra Hundested Havn paa sin egentllge
i Å Indvlelsestur Selskabets Bestyrelse med Damer, en Del AktionærerfV

Pressereprceseníaníer fra København og Nordsjælland samt Politi-'f
orkesteret paa 32 Mand fra København var med om Bord. Vejret;
var ikke helt blidt. »Kattegat viste det hvide ude, som man
Sager, men »Djursland« skar som en Pil gennem de oprørte
Bølger og efterhaanden som man nærmede sig Jyllands Kyst,_~-,f`
'løjede Stormen af Kl. 11/2 --- præcis efter Planen _- gled Færgen
1nd i Havnen, hvor en Forsamling paa 4 á5000 Mennesker
Vhavde givet Møde og hilste Færgen med rungende Hurraraab

lvStraks efter Ankomsten gik Jyllandsgæsterne om Bord. Alle
Gæsterne var imponerçt af den store, nye Havn og den smukke
Strand

Selve Indvlelseshøjíldellgheden foregik umlddelbart efter Fra _
>Kommandebreen holdtes ll Taler af Borgmester Toft Irrek'oar-W
Petersen Valby, Landstlngsmand Josiassen og Gasværksbestyrer
E Nlelsen Hundested. __ '

Derefter fik det store Publikum Adgang til at bese Færgem
Der var Koncert paa Havnepladsen af det store Politiorkeste1

18
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fra København, gratis Piøvesejlads langs Kysten og Festmiddag 7
paa Badehotellet for 100 Gæster, 50f fra Sjælland og 50 fra Jyl- `
land. Deraf var alene de 30 Pressefolk. Ved 101/2 _Tiden retuli-

~ nerede Færgen til SJælland Næste Dag begyndte Skibet si11
daglige Rute. Færgefarten fik en overordentlig stor Tilslutning,
saa een Færge ikke kunde besørge Trafikken. Der maatte sejles
flere Ture daglig. I 1935 byggedes derfor en ny Færge, denne
Gang paa Aalborg Skibsværft. Den fik Navnet »Isefjor d« som
en Opmærksomhed mod Rutens andet Endepunkt. Den var
betydelig større end den første Endelig bestiltes 1 1939 en endnu
større Færge »Marsk Stig<< Den naaede lige at komme 1 Gang
og sejle en enkelt T1111 i 1940, inden Oliemangelen under den 2.
Verdenskrlg standsede hele Fæigefarten 7

INDLEMMELSEN 1941

. Fra Ar1lds Tid har det AieaL hvorpaa Havnen l1gge1 været
regnet for at tilhøre Grenaa By, men rigtignok paa den Maade

fat det var et Stykke af Bredstrup Jord. Det var derfor ogsaa
matrlkuleret som Nr. 15 af Bredstrup By. Ved Ove1enskomst a
27/10- 1798 om Skellet mellem Grenaa og Bredstrups Jorder fast-V
sloges det udtrykkelig, »at G1enaa Bys Havn herefter som hid- 7
indtil evindelig skal beholde og [eje] den Plads ved Havnens
nordre Side, som stedse har væ1et anset for at være Havnens I
Lade- og Losseplads, inden og uden for Søboderne eller Pak- 1

husene ..... dog skal det ikke være Bredstrup ByslMænd
forment at benytte sig af denne Plads til Græsning af deres
Kreatuier for saa vidt der vokser noget Græs, og saafremt det
kan ske uden i mindste Maade at beskadige hverken Købmands- _ _1
gods eller Materialer eller andet, som henlægges der«.155)

HavneveJen7 Hvad selve Havnevejen angaa1, var man
1ndforstaaet med, at den tilhørte Bredstrup, men at Grenaas
Befolkning frit maatte benytte den som Vej til Havnen. Man

'_ vilde vedligeholde den i Fælleskab og hver betale en Part af
Udgiften. Vejen var paa den Tid og i en Menneskealder derefter

P omtrent ubebygget og 1kke sto1tandet end en sandet Hedevej. Efter- _
7 haanden som Havnens Befolkning voksede, bosatte en Del

_ Fiskere og Søfolk sig op langs den østlige Del af HavneveJen, alt-'7- ,
saa paa Bredstrup Grund. Senere hen, omkrlng Aarhundred-
skiftet,- bevirkede Dampvæverlets og Svlneslagterlets Anlæg, at'
der skete en endnu stælkere Bebyggelse af den Del af Havne-
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- vejen, som Vendte mod 1.V,;est altsaa ind mod Grenaa ly 0m- 1
_' kring ved 1920 Var de1 kun en lille TiedJedel i Midten, som _

' Var ubebvgget eller kun havde spiedt Bebyggelse ' ._

Havnen indlemmes L1874, efter at Byens 0m-Matrlkulermg-
under Grenaa Va1 afsluttet andl og Grenaa Byraad Inden-

Y _ ' ' 11gsm1n1ster1et om Tilladelse til, at HaV-
nens Grund ogsaa maatte matrikuleres som en Del af Køb-
stadens Jorder Uagtet Ministeriet principielt Var imod at en
Kommune saaledes bestod af fle'ie adskilte Stykke1,iniødekom
1man dog Byraadets Ønske, idet ma'n ane1kendte, at der forelaa

' , særlige Grunde Havnen matrikuleredes delfor faa Aai efter som
Matr. Nr '56 af Grenaa MarkJorder og va1 dermed lndlemmei
Under Byen ~ , 1 1.

' 1 Indlemmelseskravet I Anledning af en HaVneudV1delse erhver-
' iopstaar Å 1 ;. ' ' Vede Grenaa By i 1919 Ved Køb et Par

' ' Arealer Nord fol Havnen af »De jydske
_ Kalkværkem De laa undei Bledstrup By. I Marts 1919 ansøgte

- Byraadet Indenrlgsmmlstei et om Tilladelse til at indlemme disse
. -Parceller under Kommunen.

_ _ »Gammel Sogns Sogneraad, som allerede paa dette Tidspunkt| i j '
" " ønskede en Indlemmelse i Grenaa Kommune af hele Omraadeí

langs Havnevejen, modsatte sig imidle1tid Byraadets Ønske om
Indlemmelse af dette mindie Omraade. _Byraadet ønskede paa -

'___iden anden Side ikke at faa Havnevejen indlemmet. Randers
'Amtsiaad og Bande1s Amt kunde heiefter. ikke anbefale By-

' raadets Andlagende, 08 dette blev deffer afslaaet Ved Indenrigs-1"
ministeriets Skrivelse af 28/1 1921«.15ea) - ,

i Nu Var Indlemmelsestanken imidlertid rejst, »og 294 af de"
388 Vælgere, som Val bosat i Omlaadet Havnevejen og Ny

' B1edstrup (samt Heden), indgav Andragende til Sogneraadet om,
at dette Omraade maatte blive indlemmet i Grenaa Kommune. _` I
Sogneraadet støttede And1agendet i en Skrivelse til Indenrigs-
-m1n1ster1et af 30/3 1921, hvori Sogneraadet særligt understregede, '
at det paagældende Omlaade næsten udelukkende Var beboet

'1 af Fiskere, som havde deres Erhverv ved Grenaa Havn, og'~
';AibeJdere, som fortrinsvis va1 beskæftiget paa Dampvæverlet

Beboerne følte sig derfo1 i erhvervsmæssig og social Henseende
knyttet til Købstaden, medens Resten af Kommunen Var et _ '
rent Landbrugsomlaade, hvis Intei esser ikke Var forenelige med

i _Byboernes Ikke mindst, fo1di Landbefolknlngen var i udpræget
1s== _
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Mindreíal i Sogneraadet, ønskede ogsaa den e11 Udskillelse Amts-
"raadet ha1% intet 1111.11 ..,-.-._.~dis.k1llelsen at erindre, men Grenaa
Byraad modsatte sig stadig Indlemmelsen og ønskede subsidært

_ hele Gammelsogn indlemmet. Amtsraadet henstillede under
-disse Omstændigheder, hV01Vidt Indlemmelsen burde iværk-

sættes imod Byraadets Protest, og Indlemmelsesandragende bleV
undel 30. Maj 1922 afslaaeí« for anden Gang 1591)

Nu maa det bemærkes, at der ikke stod et enigt Byraad
bag Ved Afgøielsen, men at det tværtimod Val delt efter politi-_
ske Linier, saaledes at Flertallet modsatte sig Indlemmelsen
medens et Mindretal anbefalede den. _

I 1929 erhvervede Grenaa atter et Pa1 Glunde Nord for
Havnen af de jydske Kalkværker. Det Var atter med Henbl-ik
paa Anlæg af den ny Havn. Ogsaa disse Grunde va1 en Del af

'Bredstrup Jolder. Grenaa søgte nu igen om at faa dem ind.- '
lemmet, men det gik lige som i 1919 __

»Derimod gennemføltes p1 1. April 1931 Ved kgl.Bes01ut10n
efter fornyet Andlagende fra Grenaa Byraad Indlemmelsen af
den ene af de to Paiceller Ved HaVnen, til hvilken Giænse-

_ forandring Sogneraadet nu havde givet sitSamtykke11.15631) -

ÅNyt Andragend'e omlnd- »Samme Aar (31/1 1931) Val de1
;lemmelse af Havnevejen imidlertid til Gammel Sogns Sogne-' og Ny Bredstrup - _. - raad indgaaet et nyt Andragende

_ _-om Indlemmelse af Havnevejen og '
Ny Bredstrup, undelskrevet af 487 Beboere, af hvilke de 477 I
Va1 kommunale Vælgere og replæsenterede 82,3 pCt. af Vælgei-

. tallet. Deraf Var 162 Glundejere, som udgjorde 81 pCt. af samt-
lige Grundejere i Omraadet _ __. '

Som Beg1undelse for Andragendet anføltes den tidligele _
omtalte Interessemodsætnlng mellem Befolkningsgruppelne Lige-
ledes pegedes der paa, at Beboerne _- der foisynedes med Gasf,
Vand og Elektriciíeí fra Grenaa kommunale Væ1ker -- selv om

yde betalte samme Pris for disse Ydelsel som Købstadens Be- " i
hoere, dog derved udredede en indirekte Skat til Købstad- ` I

4kommunen idet Værkerne gaV et betydeligt Overskud som kun
Købstadens Borgere kom til at nyde godt af. Endvidere gjordes
der gældende at Bredst'rap savnede et Alderdomshjem at der til-

'trængtes uhlndret Adgang til Mellem- og Realslcolen at 0m1aadet
med Hensyn til Hjælp i Ildebrandstllfælde Vilde Væie bedle

i stillet efte1 en Indlemmelse og at der Va1 Trang til skælpede
Bestemmelser paa Bygnings- og Sandhedslovqlvnlngens Omraade
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Endelig klagedes ogsaa over daarlige Kloakforhold og Vover
.manglende Belysning paa Havnevejen. Disse Mangler blev dog
senere afhjulpet<<.1563)

_ »I Skrivelse af 14. Marts 1931 gav Sogneraadet Andragendet
sin Tilslutning Grenaa Byraads Flertal ønskede helst Sagen
helt udsat Men hvis det ikke kunde undgaas, at der skulde 9

_ ændres ved Grænsen, saa maatte man, for at undgaa Dannelsen
~ af nye Skattely, kræve Indlemmelse af hele Gammelsogn, even-

_tuelt dog med Undtagelse af Landsbyerne Dolmer og Bobstrup
Disse to Omraader tænkte Byraadet eventuelt tilsluttet Hammelev
eHe1 Voldby Sogne.

ByI aadsflertallets Betænkeligheder ved at gaa med til en Ind-
lemmelse refererede sig iøvrigt navnlig til et økonomisk Spørgs-
V“maaL Man nærede Frygt for, at Kommunen vilde faa Vanske-
ligheder ved at bære de forøgede Udgifter til sociale Formaal

__ til Udvidelse af Alderdomshjem, Skoler og Admlmstratlons-_
øbygning samt til VeJ'- og Kloakvæsen, som en Indlemmelse
maatte paaregnes at føre med sig. I den Henseende henviste _
man til de fra Beboernes Side udtrykte Forventningem.15621) _ '

_' 9 »Hvis derfor Indlemmelsen blev iværksat, maatte Byraadet
derfor ikke blot ønske Fastsættelse af en 15 Aars Frist med.
Hensyn til Gennemførelsen af Bygn1ngs-.1 og Su11dl1edslovg1v-_
ningens Forskrifter, men tillige en passende Erstatning. Samtidig
forbeholdt Byraadet sig at stille Krav om Indlemmelse af et

1 Omraade af Aalsø-Hoed Kommune, Søndermølle-Kvarteret.
_ Byraadets Mindretal fandt derimod Indlemmelsen naturlig,

dog at Omraadet Gl. Bredstrup efter dets pattelse burde med-
indlemmes.

Saavel Amtsraadet som Amtet kunde anbefale Andragendet, -
' Amtsraadet skønnede, at Resten af Gammel Sogn, altsaa Aastrup, -

Bobstr-:up og Dolmer trods Udskillelsen af hele Bredstrup, vilde
kunne bestaa som en Kommune<< 15631) _ _ _ "

Forholdene _mod Syd I det foregaaende er et Par 'Steder ,
_” _ ' antydet, at der ogsaa var opstaaet et __
Indlemmelsesspørgsmaal imellem Grenaa Kommune og den Syd _

for Byen beliggende Aalsø-Hoed Kommune
i Det første, som var sket paa dette Omraade, var, atGrenaa

Kommune ved Salget af Hessel Hovedgaard i Aaret 1918 af
Konsortiet, som overtog Handelen, vederlagsfrit havde betinget

' sig og fik et Areal paa 36 ha [651/2 Td. Land] Det var dels Strand
og Klitter Syd for Havnebyen, dels en 65 m bred Stummel
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Jord S3d for Aaen, langs med denne fra Havnen og til over
for Gasværket. Hei hørte Hessels Ejendom op, idet Gaardejer.
Friis ejede Resten op til Sønderbro. Kommunen lod derfor op.-
føle en Bro over Aaen tæt Øst for Gasværket for at skaffe For-

'bindelse med den erhvervede Strimmel langs Aaen. Disse to
Parceller indlemmedes under Grenaa Kommune 1./7 1920. som
Maír. 60 i

' I 1928 erhvervede Kommunen for et Beløb af 2500 Kr.
endnu en Strimmel Jord paa 1,9 ha, langs Aaen, nemlig Stykket
fra Gasværksbroen op til Sønderbro Byen ejede altsaa nu en
Strimmel langs hele Aabredden fra Havnen til Grenaa og var

'1 endelig i Stand til at v1rke11ggøre Tanken om en fortløbende
Fæ1dselsveJ, som anlagdes som en komblneret Gang- og Cyklestl

__ Købet af hele Resten Det 1918 erhvervede Strandareal
af Fuglsang og Hessel forekom med Rette baade Befolkningen _`
Hede og Resten af i Grenaa og Byraadet at være alt for
Stranden _ 3.1ille,efte1haanden som Badehvet tog

- ~ " i ~ 1 " et meget stærkt Opsvlng Man ønskede _
at komme i Beslddelse af mere. '

Det; første som skete i den Henseende, var, at man i 1926 , '
afkøbte GodseJer Ove Svendsen Strandarealeí helt ud til Pullerev .
Det udgjorde 24,8 ha og købtes for 14.000 Kr. Man ejedelnu.
en Strand paa 21/2 km og mente foreløbig at have nok.

Det varede dog ikke længe, inden Ønsket opstod om yder-
ligere at forlænge dette Strandareal mod Syd helt til Katholms
Jorder, og desuden erhve1ve den bag ved liggende Hedestræk.-

_ning Efter langtrukne og besværlige Forhandlinger lykkedes ~
det endellg i 1932 at købe hele Hessel og Fuglsang Hede med
tllhørende Skov- og St1andareale11 af GodseJer Ove Svendsen i

' Folblndelse med Kreditforeningen.. Arealet omfattede 529 h,a
og Købesummen var1 68.000 Kr For at faa Aalsø-Hoed Sogne- _
raads Tilladelse til at faa dette store Areal indlemmet under '
Grenaa Kommune, maatte Byen senere yde Aalsø-Hoed en _

I Affindelsessum paa 35.000 Kr, saaledes at Arealet i Virkelig-
heden kom til at staa Grenaa By i 103.000 Kr. __ _ ~ ,

I dette Køb fragik dog 3 Pareeller, der laa som smaa En-
klaver midt i det købte. Det var »Havlundm >>Kannegaa11den<< og
_Yde Poulsens Ejendomme, som alle tidl_igere var frasolgte af
Hessels Ejer 4- Endelig købte Kommunen i 1933 af Heste-
handler Bertram Svendsen det til Gaarden »Havlundehørende

Ö Å'fe'ál Taf Sføffëlse"=17;4 ha >'for' en Købesum áf. 25.000 Kr
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Byraadet ønsker dette Ved flere Skrivelser, sidst 26/9 1934,
eaade,.1ndlemmet.__ androg Byraadet om Indlemmelse af

' alt det n11 erhvervede Omraade, som
altsaa praktisk talt omfattede hele Hessel og Fuglsang Hede med
Klitter og Strand. Det vil sige omtrent hele Arealet imellem

* 1) Aaen, 2) Søndermølle Kvarteret og Aarhus Landevej, 3) Hessel
Hovedgaards Jord og 4) Havet Derfra var dog undtaget hele
Bebyggelsen langs med Søndermølle Vej og Brødrenes Sehm1dts

Skovstlen«» _fra Stadionvejen til Stranden lgennem det fra Hessel 1 1932 erhvervede Skovarea'l

Ejendom, det saakaldte >>Venezuela<<. »Samtidig her-med anholdt
Godsejer Svendsen om, at de ham tilhørende Ejendomme,
nemlig Hessel Hovedgaard og »Havlund, ligeledes maatte blive
indlemmet. Dette Andragende kunde Byraadet tiltræde foi saa
vidt; »Havlund« angik, da den Ejendom var helt omsluttet af
de Areal,er som Byraadet ønskede at indlemme. Derimod
ønskede man ikke at inddrage selve Hessel Hovedgaard<<.

Efter en Del Forhandlinger med Aalsø-Hoed Sogneraad,
indgik dette som tidligere nævnt paa for sit Vedkommende at
anbefale Andragendet, naar Grenaa vilde-yde en Erstatning paa
35.000 Kr. at udbetale i Løbet af 7 Aar. Herefter -indlemmedes
saa fra 1. April 1935 atdreg'ne hele det købte Areal -|-` Hauland.
Desuden Kannegaarden og Yde Poulsens Jold, som stadig var _
og er i privat Eje. §

_ Det som Byraadsflertallet nu i 1937 ved Forhandlingerne
om Indlemmelsen af Dele af Gammelsogn ønskede va1, at
hvis disse Strækninger- skulde _indlemmes (k»tvangsindlemmes`«)
under Gren-aa, saa skulde ogsaa Søndermølle-Kvarteret d. v. s.



280,] _ _ LINDLEIIIIIIIILSBJIV 19111
I Bebyggelsen langs mediSøndermølle Vejen,Å derunder indbefattet
»Søndermølle-Gaarden« > og »Bil'degaarden« med deres. Arealer
mod Vest ned til Banelinien, desuden Fuglsang Skole og Brødrene
Schmidts Ejendom, det saakaldte »Venezuela« indlemmes un-:-
der Byen. 1 V ^

_ Saavel Aalsø-Hoed Sogneraad som Flertallet af Beboerne 10
'det nævn-te Kvarter modsatte sig -fra første Færd ret skarpt denne

I Indlemmelse. Det var nærmest økonomiske Grunde,-r som vejede V

Indkørselen til Grenaa før Søndermøllevejens Regulering.

til, men ogsaa Hensynet til Fuglsang Skole. Man bestred end-
videre, at Omraadet betød noget nævneværdigt 'som Skattely

Amtsraadet kunde under disse Forhold ikke anbefale Ind-
lemmelsen af S-Iøndeimølle Kvarteret, og Amtet forbeholdt sig
i Skrivelsen af 3/10 1931 Amtskommunernes Erstatningskrav,
dersom Indlemmelsen desuagtet blev iværksat. Man enedes om,

_at lade Afgørelsen henstaa, indtil Kommunevalgene i Foraaret
1937 havde fundet Sted I - - i

Et Indlemmelsesnævn . trent samtidig (18/111 1933) anmodede
oprettes i 1933 og hele Indenrigsministeriet Amtet om at for-

I Sagen udsættes.> anledige en ny Afstemning om I Ind;
' lemmelsesspøigsmaalet i eaadet

Havnevejen og ny Bredstrup. Der nedsattes tillige i Henhold til
Landkommunallovens § 35 af Indenrigsministeriet et Indlem-
melsesnævn.
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Afstemningen i Januai 1934 gav følgende Resultat

_ Åntal Stemmer ' v ~ _ Ja Nej I ugyldige Ikke Ialt
_ J _ stemte _

v('Efrundejere ...... - 141 10 5 62 218
Vælgere. .~ > 391. Å _ 37 _- '_0 194`V _ ___622

»Fra Beboerne i Bobstrup, Dolmer og Aast1up,altsaa i
Gammelsogns nordligste Del, modtog Nævnet i April 1936 en

' Henvendelse hvori det hævdedes, at Gammelsogn vanskeligt
> vilde kunne bestaa som selvstændig Kommune, dersom Gl

'Bredstrup blev udsk11t« 15661)
Efter at der i Oktober 1936 var afholdt et Møde, hvor Be-

præsentanter for G1 enaa Byi aad fastholdt Kravet om Med-indlem-
_melse af Søndeimølle Omraadet besluttede Nævnet at udsætte
hele Sagen indtil de kommunale Valg i Foraaiet 1937 havde;
fundet Sted Sagen skulde derefter tilstllles de nyvalgte Kom-
munalbestyrelsei til Udtalelse og derefter tilstilles Nævnet t1l'
v1dere Behandhng Denne Indstllllng fulgte Indenrigsminlsterlet .

>>S“`lllngen eftei de nye Valg var nogenlunde uforandiet
_ ""`:-qns_ Sogneraad fandt, at Indlemmelsen helst maatte'

` ske ,`~:”=*fí*:f
_ dens Mmdretallet fastholdt Ønsket oin Indlemmelse. Amtsraadet >
.anbefalede Udsættelse, subsidiært, at kun Havnevejen og Ny
_B1edstrup (derimod ikke Søndermølle) blev indlemmet<< 156`a)

»Da Sagen i Maj 1933 paany fiemsendtes
til Indlemmelsesnævnet ønskede dette

'endnu en sidste Afstemning i alle de Omraader, om hvis Ind-
lemmelse der var ret Spølgsmaal. -'

Denne Sidste Afstemning foregik 13/3 1940 og gav til Be-
/ _sultat, at der saavel blandt de kommunale Vælgere som blandt

Grundejerne i Omraadet Havnevejen samt Ny og Gl. BredstrupI
var stort Flertal for Indlemmelsen. ' > i

Sagen genoptages

Af 774 kommunale Vælgere stemte 584 for og kun 22 imod.
_ 332 Grundejere '_ _ '_- 226 _ _” _ 12 _'.

Ingen Grundejer i Omraadet G1.B1edstrup stemte imod.
Ogsaa i Søndermølle Dmraadet var dei Flertal for Indlem- i

melsen blandt de i Afstemningen deltagende.

Af 112 kommunale Vælgere stemte 49 for og kun 11 imod
- 71 Grundejere -~ 23 - - __f 8 -

-renaa Byraads Flertal ønskede Sagen udsat nie- _'
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Imidlertid v>lvíar >f :;Flert'la-llet` ikke . saastort, atSagen-kunde i.;11yde

Fremme i^Henl1lolíi”'ii"til“ de i :Landkommunal'lioven'“givne Bestem- `
-melser Der krævedes nemlig, at G1u11dejere, repræsenterende
over 75 pCt. af Arealet i det paagældende ()111raade, stemte for
Indlemmelse. Det var paa Fjerne 2af den vestligeDel, Vfnavnlig
paa Ejeren af den størsteiendom i Omraadet Matr. Nr..51f=d
m1,;1fl.>af -LHessel ~ Hovedgaard (d. v, s. »Søndermøll-e Ga_arden«),
at-~Sagen.1strandede. Veden Bække Forhandlinger; hvoraf det

_ 'Indkørselen'til Grenaa 11945 f ^

fremgik, at Søndermølle Gaardens Bygnlnger i hvert Fald Vilde`l`
`blive indlemmet, medens en Del af Jorderne Vilde forblive
hørende til Aalsø-Hoed Kommune erklærede EJeren overfor

4Naevnet at han i saa Fald hellere ønskede ogsaa sine Jolder ^
indlemmet Det lykkedes saaledes, at faa en Overenskomst i, ,l

Stand, hvorved hele Søndermølle-Kvarteret kunde 1ndlemmes
idet Planen nu blev tiltraadt af Grundejere, som tilsammen
eJede 3/4 af Omraadets Areal. I ,

, I et afsluttende Møde 22/11 1940 imellem Nævnet repræsen-I _
, teret Ved Formanden speditionssekretaer Pinholt, og Sekretærb J
VEdelsberg begge Indenrigsministeriet, og Repræsentanter for
Randers Amtsraad, Grenaa Byraad, samt Gammelsogn og Aalsø--
Hoed Sogneraad udtalte Borgmesteren, at det var Byraads-
flertallets 0pfatte1se, at en Indlemmelse i og for sig ikke var
unaturlig, maaske endda naturlig, men at Byraadsflertallet he-

stemt protesterede imod, at Indlemmelsen gennemførtes med
saa kort Varsel og navnlig under de forhaandenvaerende, Vanske-
lige Forhold Man var 1111 i Krigens andet Aar, og `Udsigterne \
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ii-vai ikke gode for mange af de Problemer som en Indlemmelse _
L_vilde føre med sig. Ligeledes følte Byraadsflertallet sig megetV
brøstholdent ove1, at der adskillige Gange vai foretagetr Af-
stemninger i 'de Omraader, der ønskede Indleminelse ellerpaa-
tænktes indlemmet, hvorimod der aldrig havde væiet foretaget

»nogen Afstemning blandt Grenaa Bys Vælgere angaaende deres
_ Ønsker i Sagen.. For dem var det dog et i høj Grad betydeligt-

- økonomisk Spørgsmaal
Iøviigt gælder, at de af Parterne tidligeie fi emsatte Stand-

punkter fra alle Parternes blev S1de fastholdt. _ »
Å; Der blev herefter foretaget en Opgørelse over de økonomiske
Forhold ved en Deling af Gammel Sogn.- Den gav følgende
Resultat” -

. Åñsiaa-edef'íiiå Skattepllgfig « g Afgifts;
>Fri'iir'e-> Antal fk'Om'ster. 38799 indkomst AfgiftSpL pligtig

Skat e- f ' f Grund- Ejen-
tfåågf » ydere _ .1,à1~t :rr 1998/99 f.. 1911. 'værdi-1. domf' ^ '1938139 * Kr.. 1 Ind-b ' ialt -i Indb- fi1938139 “Skyld-

' " K-r'.. Kilr. I. Kr.: w -værdi

_Hele SOgnekom-F' _ ~ ' - . i » _Ä '1 -' l
munen . ._....... ' VA2.167 z 925 f1.1'432'.DOO__".66111.064.000. 491: 11.320.000 621.000

Indlemmelses- 0m- f ' ' i ' ' ' ' ' i' i ' '
raadet ~ '1.780' "7171.20'1681 i918 919.503 517- ;'v`5-83.100 437.000 `f "

Den; tilbageværen- _
~~~d'e 1L'S'Ognekf H i '_ " 14 1 3 ' '_ ,
mune . . . ....... 387 .. 208 '224.319 580h '144.437 373Å _ 7369001841900

Nævnets Indstilling »Herefter skønnede Nævnet, at den til-
hageblivende Del af Sognekommunen _

vilde kunne bestaa som selvstændig Kommune. Det samme
gjaldt den tilhageblivende Del af Aalsø--.Hoed Kommune.

Nævnet konstaterede, at de iiLandkommunalloven fastsatte
O formelle Betingelser foi Indleminelse af Bredstrup Bys Jorder

i Gammelsogn var til Stede, idet Sogneraaflet et Flertal af;
7 Vælgerne og et Flertal af Grundejerne repiæsenterende over '

Halvdelen af dettes Areal var stemt for Sagen.
Paa tilsvaiende Maade stillede Forholdet sig for en Med-

indlemmelse af Søndermølle Omraadet«.1569)
»Der vai deifor inden for Indlemmelsesnævnet Enighed

- m.ol, at de paagældende Omraa'ders Beliggenhed og hele Til-
lknytning til og Afhængighed af Købstaden i erhvervsmæssig og

' økonomisk Henseende gjorde en Indleminelse natuilid og ønske-
lig. Omraadet G1.Biedstrup er sammenbygget medlNy Bred-



_ 284. " i INDLEMMELSEN 194.1 >
strup,- og en praktisk og holdbar Grænsedragning forudsætter
refter Nævnets Skøn, at ogsaa dette Omraade indlemmes i sin
Helhed

Nævnet havde taget under Øvervejelse, om Indlemmelsen,
burde udskydes nogle Aar, men under Hensyn til de Vanske-
ligheder, der maa befrygtes at være forbunden dermed, har man

f næret Betænkeligheder ved at stille Forslag derom. _ '
Nævnets Flertal paa 5 Medlemmer indstillede derefter, at

~ _ 'Havnevejem Parti frasde't i 1941 indlemmede Distrikt.

'begge de paagældende Omraader indlemmedes i Grenaa Køb-_
stadkommune fra 1. April 1941 at regne.

Et Mindretal paa 1 Medlem var enigt i, at en Indlemmelse
i og for sig var ønskelig, men kunde paa Grund af de ekstra-
ordinære Forhold med deraf følgende Vanskeligheder ved at
overse de økonomiske Følger ikke stemme for, at en Indlem-
melse gennemførtes for Tiden«.15621) _

Nævnets Indstilling afgaves 6. Decbr. 1940 og sanktio-
neredes af Indenrlgsmlnlsterlet under 19/2 1941, hvorefter
Sagen var afgjort. > ' -

Nogle Enkeltheder fra Indlemmelsen
Af de i Indlemmelsesdokumentet fastsatte mangfoldige Be-

tingelser skal nævnes et Par ganske enkelte. For Bredstrup ogV
Havnevejen gælder:

§5. Der gives en Frist af 15 Aar med Gennemførelse af
Køhstadlovgivningens Byggeforskrifter med Hensyn til de paa
de indlemmede Grunde værende Bygninger. Dette gælder dog
ikke for Nyhygninger eller Forandringer i allerede opførte Byg-
ninger.
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§ 8. Købstaden oven-ager fra Indlemmelsesdagen at regne

Undervisningspligten overfor skolesøgende Børn 1 Indlemmelses-
omraadet paa samme Vilkaar som de i Købstaden gældende

- Regler. De ved Havnevejens Skole tjenestegørende Lærerkræfter
` 0Ve1gaar '-- saafremt de ønsker det - til tilsvalende Stillinger

under- Grenaa Kommunes købstadordnede Skolevæsen.
§ 9 Købstaden overtager fra Indlemmelsesdagen Vedlige-

holdelse af de ofientlige Veje i det indlemmede Distrikt.
I § 10. Købstaden overtager 75 pCt. af Gammelsogns Kom-`

_ `munes Kassebeholdning og Indtægtsresíancer pr. 1/4 1941, ligeledes -
75 pCt. af Gammelsogns Kommunes midlertidige Gæld og Ud-
g1físrestancer.

Den overtagei endvidere de Garanílforpltgtelser for Stats-
boligfondslaan m. m., der paahviler Sognekommunen for de'
Ejendomme som ligger i det 1ndlemmede Omraade.

Købstadkommunen giVer iøVrigt Afkald paa enhVer Andel
i Sognekommunens Formue, men dennes øVrige Passiver og
økonomlske Fo1p11gtelse1 er til Gengaeld Købstaden uvedkom-
mende. " ` Y ~ 1 11- 1

§ 12. Fra Indlemmelsesdagen at regne yder Grenaa Kom-
1 .1nune~ Beboerne i de indlemmede Omraader Vand, Gas og elelr-__ .

frisk Strøm til samme Prisel og paa samme Vilkaar som er
` fastsat for Købstadens øvrige Beboere.

§ 13. Kæmneren og Kontorassistenten i Gammelsogn oVer-
_ gaar -1- saafremt de ønsker det- til en passende, tilsvarende.

Stilling i Købstaden.
i FOP Søndermølle Kvarteret gaelder lignende Bestemmelser.
Her er det Fuglsang Skole, som oVergaar til Byen, og de skole-
pligtige Børn paa det paagældende Omraade som oVergaar til '
-Byskolen - 1

Iøvrigt udgør Indlemmelsesbetmgelsen en nøjagtig Afgørelse
af Hundreder af Detailspørgsmaal, som ikke kan paaregne In,-

` teresse i en kortfattet Fremstilling, og som derfor ikke medtages'her.

Indlemmelsens økonomiske For Grenaa Kommune betød
FølgeP foP Grenaa Kommune. Indlemmelse af de indlemmede .

Omraader, at Kommunen over-
tog Aktiver, som ialt beløb sig til 169.581 Kr. og ' S

Passiver, som beløb sig til ca. 56.523 Kr
Dertil kommer, at Grenaa i Løbet af 10 Aar skulde betale Aalsø .
-Hoed Kommune 15.009 Kr. i Afstaaelsessum.
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Aktiver vai følgende: For-skud paa Statsrefussion - 75 pCt. af
' . Gl. Sogns Kommunes Kassebeh. og Indtægtsrestancer -

= __'.ILTilgodehavender hos Lodsejere -- Ejendomme (Havne-
` vejens Skole, Fuglsang Skole og Husvilde Barakker paa . i

Niels JuelsVej) + et Befussionsbeløb paa 432 Kr..' ..... 169.581 4Kit'.

Passiver. 75 pCt. af Gl. Sogns Kommunes midlertidige Gæld og
Udgiftsrestancer -75 pCt. af Restgælden af Laan-f-Laan ` ' i » -
Vedr. Kloakering og Installation..i.._ , ........... 56 523 Kr.

Formue.. . 113.058 Kr.`>

I Forbindelse med Formueopgølelsen maa det bemeerkes,
at Købstaden i Løbet af 10 Aar skal betale Aalsø-.-Hoed en ,
'Erstatning paa 15.000 Kr '

Den af Grenaa Kommune Ved Indlemmelsen overtagne For-
mue 113.058 Kr. udgjorde pr »indlemmem Indbyggei 57 Kr;
Grenaa Kommunes Formue udgjorde samtidig 340 Kr pr. Ind- .
bygger; medens den Aaret efter'Indlemmelsen beløb sig til 270
Kr. pr. Indbygget

I Indlemmelsesaaret fordelte`l de skattepligtige Indkomstíer
' sig saaledes. ' ` ' ` _-

' T " i ' i ' Indkomst pr
-Ansat . Indkomst efter Indbygger efter, -

Indkomst Skalaberegning Skajaberegning

oprindelige By.. .'. ....... > 8.215.890 Kr. 4.993.425~Kr.~° ' 2.010 Kr.
Gammel Sogn Distriktet.. '1.488.089 - 850.950 ~-Ö " 1.170 4 ` _

' Aalsø-Hoed Distriktet. 243.842 - 140.175 ~-1 31.150f-É

_ Denleernierie-Kerrimtme. .'. ` 47.947.021kr. 5.984.550Kr. 1.790Kr. '

_ Samtidig udgjorde Ejendomsskyldværidi m. m. af Ejen-
Vdomme i Kommunen følgende Beløb: '

Ejendomsf j Afgiftspiigtig Afgiftspiigtig
' skyl-dsværd'i- Ejendomsskçyld .Grundskyld

Oprindelige By ............ i 19.692.900 Kr.Å I 9.982.400 Kr. y3.354.600 Kr.
Gammel segrfr Distriktet... 2.775.700 - ` 780.300 - 589.300 . I

Åivrige-miteeti Distriktet... 081.800 - , 335.800 - 90.000 _'

Den samlede Kommune... ' 23.150.400 Kr. 11.104t500f flf5rKrW-r å.4.033.~9(j)0Kr.
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Som _Følge af Indlemmelsen:blev
_ - det nødvendigt,~at`afhol_de '_Komi

munevalg 1 Marts. De øvrige kommunale Valg i Landet Var-
ellers paa Grund af Krigsforholdene udsat et Aar. Herfra Var

9 , dog undtaget et Pal Kommuner bl. a. Silkeborg, hvor der ogsaa
skulde foregaa stø11e Indlemmelse1. Valget fandt Sted 11. Marts

i med følgende Udfald. (Af_ 3819 Vælgere stemte 3278, hvilket-
svare1 til godt 87 pCt) ~ _ , __

_ _ Kommunevalget '11/3 1941.

Gl B G1; Sogn-s' q .. 1 í
y ' indlemmede 'i Å -Ialt __Mandatcr.,

+ Sdr Mølle _ _ 1 _ _ ., i __ _ _
Del , . ___

socialdemokratiet...... _ 1005.' ' ' b482 ' 1.481 ° 'r
Venstre . ....... ; 1.095 254 - 1.349 -1 'rj

` Konservativt Folkeparti ' 248 l17v 4265 »_ 1
Radikale 4(4- Havnen) .. 147 _ _31'4 __178 O

' ' 2.495 `Å'784. "3.279" "1514. -

, Der Val Listeforbund mellem Venstre, Konservative og Rad1- i
kale. Af de 2 Mandater, med hvilke Byraadet Var udvidet, fik i
Soclaldemokratlet altsaa det ene, Venstre det andet. Det Vil ses,
at Socialdemokratiets Flertalsstilling skyldes det 1ndlemmedel
Gl. Sogns ()m1aade - M -

I G1enaa By hae Partistillingen før Valget i 1941 vaeret
den, at af 2566 Vælgere havde 2215 stemt .

SooiaIdemokratiet havde 1062 Stemmer og 6 Mandater '
'Venstre v + 498 , _-`« - 3 - i
Konservative: f - 441 j -;- , -i l3 . -f. _ `

214. .-- ' -'« 1 ' - _' Radikale(__+ Havnen) --._ _

' ' ' ' 2215 stemmer og 13 Mandater

- _I Gammel Sogn. I den tilbagevael ende Del af Gammelsogn blev
\ - ' Resultatet 11/3 1941 saaledes: (af 191 stemme-`

berettigede stemte 159):- ' _ .

i Borgerlig Fællesliste 104 Stemmer 3 Mandater _
_ Socialdemokratiet 55 _ -,- 2 - _

_ 159 Stemmer 5 Mandater
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_ I Gamnælsogn havde Par1is1i11111ge11 før 1941væ1~e1 111111, 111
af 940 Vælgere l1ae 706 stemt:

Socialdemokratiet havde 454 Stemmer og 5 Mandater ' '
Upolitisk Fællesliste - 252 -4 _ `- 2 _-

706 Stemmer og 7 Mandater

Det første Byraadsmøde. >27. Marts 1941 holdt det nye x
By1aadsit første, konstituerende Møde. Medlemstallet var som
nævnt i Anledning af Indlemmelsen sat op fra 13 til 15. Deraf
raadede »den borgerlige Gruppe<< over de 8 Mandater, nemlig 7
Valgt paa Venstl es Liste og 1 Konservativ, Socialdemokratiet over , '
7 Mandater. I ForveJen havde den borgerlige Giuppe meddelt
at uagtet den som Flertal havde folmel Bet til at besætte baade i
'Posten som Borgmester og 1ste Vioeformand,v11de den for at
Vvise Forhandllngsvllllghed stemme for en Soelaldemokrat til
lste V1oeformand Til Borgmester genvalgtes Lærer Pallesen (V)
med 8 Stemmer. Til 1. Viceformand valgtes Forretningsbestyrer ~
Børgesen (S.) uden Afstemning Til 2. Vieeformand Købmand"

,_Sandberg (K.) ligeledes uden Afstemning. Det var en Forudsæt-v
' ning, at hvis Borgmester Pallesen i Periodens Løb skulde træde

ud af Baadet, skulde der være Bolgmestervalg.
Borgmesteren holdt derefter en smuk Programtale, hvori 1

han pointerede. at han havde en klar Forstaaelse af, at han var
indvalgt i Raadet ikke foi at varetage Parti- eller Særinteresser,
men derimod for at varetage Byens Interesser i deres Helhed. '
Ud fla dette Synspunkt vilde Borgmestel en tilrettelægge sit A1-
bejde. Han udtalte endvidere:
' De Økonomiske Problemer vil komme til at spille en frem-»_
trædende Rolle i de kommende A.ar Byraadet gør delfol klogt _
i allerede fra første Færd bag alle Dispositioller at skabe en '

. forsvarlig og holdbar økonomisk Baggrund saaledes at Skatte-
procenterl ikke udsættes »for Lud og koldt Vandrc. i

_ Med Hensyn til de gamle, syge og løvrlgt alle, hvis økono-
, miske Velfærd er afhængig af den offentlige Folvaltning, vil den

hidtidige P1 aksls uden Tvivl blive fulgt, saaledes at __Bylaadets
' Afgørelser ogsaa fortsat v11 l1gge midt mellem Flothed ogKarrighed.

Men det nye Byraads fornemste Opgave vil dog færmentllg
_ blive at fuldbyrde Indlemmelsen i Praksis Bent administrativt

~ v11 dette være sket allerede d. 1. April. Paa de mange Omraader,
hvor de indlenlmede Distliktel staar tilbage 'for den gamle Køb- 1
stad, vil Byraadets Bestræbelsel gaa ud paa snarest muligt at
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.sidestille dem med den gamle By, saa at hele Bysamfundet kan
' komme til at føle sig som en Enhed. -

Paa dette Grundlag bød Borgmeste1en alle Medlemmerne
`saavel gamle som nyvalgte Velkommen med Ønsket om et gen-
sidigt fordomsfrit og hensynsfuldt Samarbejde.

Byens Størrelse efter Indlemmelsen.

Ved Indlemmelsen blev G1 enaa en By paa ca 70001ndbyggere .
Efter den sidste Folketælling før Indlemmelsen var der

i Grenaa... . ............................... . ..... 4.869 Indbyggere
` i Havnevejen og Ny Bredstrup.. _....... ..... ea. 1 718 i _--

i Gl. Bredstrup .......... .......... '......... ......... ca. 80 "-
i Søndermøllekvarteret .......... .. . . . ; . . ...... ca 258 (?) _-

altsaa ialt ea 6.925 Indbyggere I

Samtidig blev Grenaa medHensyn til Jordtilliggende en af
_ Landets større Byer:

Grenaa Kommunes Areal var .før 1918: ' ' ' - -.
22,9 halBygrundene ........ '. . . . ; . .'.............. '.......... `. .

Markjorderne......... ........ . ...... 483,1? __
' ` ___- 506,0 hal..

i 1920 indlemmedes fra Aalsø Kommune. Strandarealer og en -- <
Strimmel langs Aaen ................................ .. 37,0 -_

i 1931 indlemmedes fra Gl. Sogn til Havneudvidelse . . . . . . Ä. . 2,8 ~ _ '
i 1935 indlemmedes af Aalsø Kommune. Hede-Plantager, Kanne- ' ~ '

gaard, Havlund og Yde Poulsens Jord ........................ 600,8 -
1 i 1941 indlemmedes af Aalsø: Sdr. Møllekvarteret, Schmidts Jord "

og Rasmussens Jord...... .. ................................... .. Å 80,8 '-
i 1941 indlemmedes af Bredstrup Bys Jorder ................. 324,8 -

Grenaa Kommunes Azeal nu ...... 1552-,2 ha
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s AFlT ENKETTF FARTIF
AF BYENS HISTOBIE

BYENS STYRBIISE"
FRA MIDDELALDFREN T1L VoRF DAGF

om allerede anført paa Side 70 Var Forholdeti Middelalderen
det, at Grenaa ligesom andre Købstæder styredes af een, i

enkelte Tilfælde to Bo1gmestre i Forbindelse med 4à 6 Baad.-
mænd og sammen med den kongelige Byfoged. 5 '

vfForordmngen af 21/1 1682 op- I Aaret 1682 udkom en kgl. _
ophæver Borgmester ogRaad. Forordning. Som Følgeafdenne 5

» ophævedes i en Bække af Lan-
dets mindre Købstæder, bl a. i Grenaa, Borgmester og Baad-
mænd Byfogeden skulde herefter Være Byens eneste Magistrat..__
Omkrmg ved 1760 blev det saaledes, at Byskriveren paa Visse-

__Omraader deltog sammen med Byfogeden i Overvejelser an-`_r
`gaaende Bystyret. Men 1 en Del Forhold, navnlig hvor det drejede .
sig om Bestemmelser af stør1e økonomisk Rækkevidde, sam-
menkaldtes dog en Borgerforsamling paa Baadhuset, hvortil alle
>>lorgere<< havde Adgang. Meget ofte bruges Ordene: en »For- -
samling af Byens bedste Borge11e<<, og hermed tænkes altid paa _
de mere Velsituerede Folk.

- »Eligerede Borgere<< Omkring 1770 blev det Skik, at del1 rundt
V1779-21838. _ i Bye1ne oprettedes en Institution, »De

. 7 elige1ede B01 dere« med hvilken By-
fogeden delte sin Myndighed i Visse kommunale Anllggendei
Denne Institution opstod ikke som Følge af noget kgl. Beseript,
men enten paa Foranledning af Stiftamtmanden eller ogsaa lige- '
frem ved en Henstilling fra Byfogeden, der ønskede at have
nogen at raadspørge og dele Ansvaret med.157) `

I Grenaa oprettedes Institutionen 5/1 1779 paa det sædvan-
ø- . lige aarlige Møde, hvor Borgerskabet samledes med Byfogeden

for at Vælge Kæmner,Takse11_borgere, Tinghø1ere og Skatte-
5 -1ndk1ævere Ved dette Møde Valgte Borgerne efter Byfogedens

Forslag 4 eligerede Mænd ud af deres egen Midte. De skuldev
19
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være Byfogedens Ba'adgivere, naar han ønskede at høre deres
Mening og Baad. Valget var gældende paa Livstid. Der valgtes

I. i første Omgang 2"'K-øbmænd og 2 Haandvæl1kere..i Senere var
dertil Tider 3 ja, endogsaa 4 Købmænd og kun een elle11 slet
ingen Haandværkere. I Midten af 1826er11e 1ndskrænkedes A11-

1 ltallet af eligerede Borgere til to

g Borgerrepræsentation Ved Købstadkommunalordningen af
Vfra 10/7 1838 ' " 21-1/10'1837 afløstes »de eligerede Borgere«Å

'- _f af Borgerrepræsentantskaber I disse
lndtraadte da automatisk de siddende »Eligere« og gik siden paa
>UmValg sammen med de nyvalgte. Del1 v1al 6 Medlemmer og
Perloden var 6-aarlg, 1det et Medlem var paa Valg hvert Nytaar.

1 'Prlnelppet for denne nye Købstadordning var da dette, at By-
, fogeden sammen med _ lnen ikke i Spidsen for -- Borger-

I 1repræsentanterne styrede Byens Sager. For at en gyldig Beslut- -
ning skulde komme i Stand, maatte begge disse Parter være
enlge I modsat Fald tilfaldt Afgørelsen Formanden.158)

Borgerrepræsentatlonen Den første Gang, der holdtes Valg'-
I tll denne var 10/4 1838 De to siddende eligerede Borgere var

den Gang Købmændene Anders Sehoubye og Johan Han-
Vsen som sammen med Byfogeden,Justitsl1aad J. Aagaard, nd-
`1gjorde Valgbestyrelsen Til nye Medlemmer valgtezs Læge, cand.
med. Freder1k Hansen med 31 St., Snedker S Schou med 7
34 St., Sadelmager P. A._ Sørensen med 24 St. _og Købmand>
IO. B. >K rusemed 23 St. Soln man ser, var det en nogenlunde4
alsidig Berplæsentation fol Borgerskabet, hvol'til den Gang Vkun

_ regnedes Mænd, som sad i selvstændige Stillinger eller virkelig '
”havde taget Borgerskab, men altsaa ikke Svende og Arbejdere. '

Valgene fandt altid Sted en af de første Dage i Januar Maaned,
-- og der va1f1 eiet Medlem paa Olnvalg Vhvert> Aar; De valgtes altid
' `lmed smaa Stemmetal som Regel mellem 10 og 25.Valgde1tagel-

sen var følgelig ikke overvældende. Bolgellepræsentatlonen valgte
`selv sin Formand. Den første var Læge Fr. Hansen, men da
fhan ved Valget i 1841 gled ud, idet han kun fik 10 Stemmer og
'Købmand H. Hartvlgsen fik 11, valgtes denne som hans

. 'Efterfølger i Formandsstllllngen Det varede kun eet Aal. Fra
. 1842_47 var Købmand Ove B. Kruse Formand. Han tilhørte
Åen af Byens gamle ansete Skipper- og Køblnandsslægter, Søn af
»Vicekonsul Amdi Kl use og var selv Ejer af en gammel Købmands-
gaard paa Lillegade, soln nu er nedrevet (Nr. 30 a og b). Efter-

'-følgeren, Købmand J. C. Emborg, der 'var Formand 1848_51,
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' var de1imod en ny Mand i Byen. Han ejede og ombyggede den
Gaaid paa Søndeigade, som nu tilhører Købmand Otto Seehei,

`111en døde i en ung Alder. V
N L. Kock 3/1 1852 nyValgtes som Medlem Købmand,

senere Vicekonsul N. L Kock.. Af 75 stemmeberettigede var
kun mødt 12. Kock fik alle 12 Stemmer. Han valgtes straks til
Formand og blev stadig genvalgt som saadan, indtil Købstad- `
kommunalloven af 26/5 1868 indførte ~ -
Byraad, hvor Kongen udnævnte en

i Borgmester som Formand. I min-
die Byei som Grenaa blev det alt1d--
Byfogeden Konsul Kock var Med-
lem afKommunalbestyrelsen 1 24 Aal
(1852-76) og fi atraadte efter eget
udtrykkeligt Ønske Han var født i
Aa1 hus, hvor Faderen var Købmand

I Log Sklpper Her i Grenaa blev han
først Kompagnon med en Købmand

_ Lange, senele Eneejer af den store
' Købmandsforretning, som havde til

Huse i nuværende »Aftenstjernen«.
Han havde en god. Forretning baade
en gros og en detail, havde 1ndrettet-_-gfå;;
et stolt Brændevinsbrænderi og drev . I
betydelig Eksport til Norge. Kock Komrfäguëfiügfsflä fmääd 185216
var en særdeles velbegavet Mand I ~

- med gode Kundskaber og med stor Arbejdsevne. Man kan uden
IOverdrivelse sige, at han var Borgerskabets Samlingsmærke 1 de
16 Aar, han sad som _Borgerrepræsentantskabets Foimand. Men
Pengekrisen i 1857 berørte ham meget stæikt, saaledes at han
i 1860erne maatte afvikle en Del af sine Foretagendei og tilsidst _
helt bortforpagte sin Forretning. ` ~ I ~

Af betydelige Mænd, som uden at have været Foimænd
1 har siddet i Borgeirepræsentatlonen i længere Tid og øvet en
betydelig Gerning dér, kan nævnes Købmand J. A. Mølle1
(1840-52), der ejede Købmandsgaarden paa Hjørnet af Torvet
og Storegade (hvor nu Købmand Holch). Desuden 3 ansete

'_Haandværksmestre Skomagermester D. R. Ostei m an (1840-`
50 og 1855-461),Medst1fter af Haandværkerfoi eningen 11854 og:

" dens første Formand. Kobbersmed J C. Christensen (1848
_-60),_ __som var Haandvær-ke1foieningens næste Folmand _Han,

_ var oprindelig en velstaaende Mester, men havd-e den Ulykke,
191°
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at hans Fag gled ud og erstattedes af fabriksmaessigt fremstillede
Varer, hvorfor Christensens Forretning svandt ind, og han døde
i yderste Fattigdom. ()g endelig Sadelmager og Garvermeste1

> _M. C. Henriksen (1850-56). Han havde en stor Forretning
paa Lillegade, vartillige Vognmand med 12 Heste paa Stalden,
Postkontrahent V>og havde PostkØrselen til Aarhus. `~Han var T
Haandvaerkerforeningens tredje! Formand ogdødesom saadani '

0
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Communalbestyrelsens Underskrifter 31. Januar 1842. Aagaard, O. B. Kruse,
H. Hartvigsen, Bræmer, J. A. Møller, Osterman.

'_ 1867 Foreningensl Protokol foitaeller, at han »ledSa'gede'S' til ' ' i
Graven med alle de ./1F.resbev1sn1ngel 50m Forenmgen havde til isin Baadighed<<. ' '

Kommunalloven lforandrede -Valgmaaden til _Borgerrepraesen-
aff'äl/3 1860 tationen saaledes, at der fremtidig var Valg

_ _ ` hvert 3dje Aar. Valget kom nu til at foregaa `
° ved Benyttelse af Stemmesedler. Baadet sammensattes af to Halv-

dele, en større paa 4 Medlemmel som valgtes af den alminde-
lige Vælgerklasse, og en mindre paa 3 Medlemmel, som valgtes

_ af de højstbeskattede, d. v. s. de Vælge1e, som tilsammen havde
svaiet 2 Tredjedele af Kommunens Skatter- i det forløbne Aar. i

_ Ved denne Lov var altsaa den priviligelfedeiValgret indført i By-
styret, saaledes som'den i 1866 blev det til Landstinget. Funk-_
'tionstiden blev stadig 6 Aar, men saaledes, at dei kun var Valg
hvert 3dje Aar, skiftevis af den »almindelige Vælgerklasse<< og

_ Vaf de højestbeskattede rVaelgeie. _Som Følge af denne Lov opløstes
__ fra ~1/1_ 1861 den siddende-.Kommunalbestyrelse og rnye Valgtil'
Borgerrepræsentationen- foretoges 3.;og 4. Januar 1361. Valgt H
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blev for den større Halvdels Vedkommende Malermestel H. C. _
'- Wessing (med 35 St.), Vicekonsul N. L. Kock (32 St.), Fo1-_
Vvaltel H. Bruhn, Kalkvælket (21 St.) og Farver J F. Quist
(20 St.). Den mindre Halvdel som valgtes Dagen efte1 af de '
høJstbeskattede val Pioku1ator L. J. L unøe (28 St.,) Bager-

_mester H. H. Hartmann (17 St.) og Manufaktuihandler B.W
i Starck (8 St). Konsul Kock valgtes stadig til Formand. At det

.f kunde komme til Kompetencestlid mellem Borgerreplæsentatlo-
nens valgte Formand og Byfogeden ses af en lille Episode f1a `
1863. Konsul Kock havde paa Grundlovsdagen sendt en Mand

I op paa Baadhuset for at hejse Flaget. Grundlovsdagen var ikke
den Gang en saa udpræget Flagningsdag som nu. Men Byfoged
Nyehorg sendte en anden Mand op med Ordre til at stryge

_ Flaget, og der udviklede sig i den Anledning en skarp Blad-
polemik oprindelig fremkaldt af en anonym Bladartikel, hvis
Fo1fatte1 formentlig val Postmester Skjerhæk, som altid val

' parat til at sætte »Lus i Sklndpelsen<< - '

_Købstadkommunalloven _ ændrede atter Købstædernes Styrelse.
af 26`/5 1868 ^' '- ' Navnet forandredes nu til Byraad. _ ~

' Af mere haandgribelig Betydning
var, at Byraadet ikke længere selv valgte sin Formand, men at _ 'i
Kongen udpegede denne, som under Navn af Borgmester ledede
Raadets Forhandlinger og i alle Maader overtog den Bestilling, ~
som den valgte Formand tidligere havde haft. I alle m1nd1e
Byei fk Byfogeden kongelig Udnævnelse som Borgmester og var

_ altsaa Byraadets fødte Fo1 mand. Det var en Udvikling, som stod
i nøje Samklang med de politiske Forhold paa Bigsdagen i de

. »tunge Mismodets Aar efter Nederlaget i 1864. ^
I ' I 1876 udvidedes Byraadets Medlemstal fra 7 til 9. Dette
f Tal hiheholdtes ogsaa i 1909, da Forholdstalsvalgmetoden med
Listevalg indførtes. Først i 1913 forhøjedes Tallet til 11,1 1921
til 13 og endelig i 1941 ved første Valg efter Indlemmelsen af|
Bredstrup og Søndermøllekvarteret til 15. - . '

_ Perioden 1868 til 1909 er altsaa præget af, at Byraadet ikke ' i
` _ selv valgte sin Formand, men at By-

. __ fogeden, der tillige var Herredsfoged og Politimester, var født
Medlem af Baadet og dettes Formand og som saadan henævntes
Borgmester. Denne Benævnelse, der havde været ude af Blug i
alle Smaabyer siden Reduktionen i 1682, kom nu atter til ÆneI
og Værdlghed ja endogsaa i saa høj G1ad, at Titlen Borgmester
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l blev deIL almindelig biugte oIn denne Embedsmand der i SiII

Person forenede 3-4 Stillinger. i'
Forandringen prægede ogsaa i ikke ringe Grad Raadets Virk- '

Somhed, der nu lededes fra et offentligt Kontor og med Herreds-
~ .' fuldmægtige som Stedfortrædeie for Borgmesteren i Tilfælde af

SygdomI ellerl anden Fraværelse. Det fik straks: en overordentlig
Betydning efter Nyeborgs Afrejse, idet hans Efterfølger,
Chi Istopher Ki abbe, ikke alene var Medlem af Folketinget, '
men endog dettes Formand.

Hans Fuldmægtig, Chr. Siersted, fik derfor fast Konstitu-
tion til i Krabbes Inaanedlange Fraværelser at forestaa alle
EIIIbedets Grene. Det viste sig meget snart, at Siersted, trods sin
Ungdom, var en udmærket Stedfortiæder der baade med Dyg-
tighed og SmIdIghed bestred Embedet i hele Krabbes Tid i
Grenaa Han var meget populæi i Byen og velset Ved alle

` LeJlIghedeI hvor han gav Møde som konstitueret Boigmester _
._.,-la et Par fiemtrædende Byraadsmedlemmel en Gang over for

Krabbe gav Udtryk for deres Misfornøjelse og Beklagelse oveI,
at man saa Sjældent saa ham, svarede Krabbe kort og spydigt,
at det glædede ham at erfare den Interesse, man havde for
hans Peison, men at han Jo vidste, at han havde en Sted-
fortræder som gJoIde Fyldest i Embedet _. .« ~ ' ^ '

Ki abbes Ffterfølger K A. L Brendstrup, gled uden Vanske-
' liOhed indi Stillingen som Byraadets Formand og Leder ler-

Imod kan det ikke nægtes at den paafølgende Borgmester C.
E. Bothe havde adskillige Vanskeligheder i saa `Henseende.

_ Han var en typisk Embedsmand _af den gamle Skoler fratEne- _
vældens Tid vVelmenendeh> og Ietsindig, men komplet uden For- _ ~
Staaelse af de folkelige Frihedskrav, som nu var rejst og paa
Vej til at sejie. Som Følge deraf havde han, navnlig i sine .
føiste Borgmesteraar i Grenaa adskillige bitre Sammenstød i
Byraadet ikke alene med de nyopdukkende socialdemokratiske

vMedleIIIIner, men ogsaa med Medlemmer af den meIe konser-
vative Fløj. _

Valgene i Perioden 1868-1909 var indtil Aarhundiedets
Udgang præget af, at Byens Befolkning saa ubetinget sluttede
sig til Højres Siandpunlcíer. Ikke alene valgtes dei kun kon?V
servative Mænd, men man fandt end ikke paa at opstille andre
og skaffe dem Stemmer. Ved Valget i 1876, da der opstilledes

VVen,Strelfandidaiel i en Bække Byer, skete intet saadan her.
V »Grenaa Avis<< skrivei, at da der kun findes ganske enkelte

Medlemmei af dette Parti heI i Byen, e1 det forklarligt at de
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ikke opstiller nogen Liste. Blgsdagsvalgene fra den Periode viser '
med overbevisende Tydelighed, at det virkelig forholdt sig saa-
ledes. Det var k11n faa Stemmer Bønløkke hentede i Grenaa
By,- ofte langt under en Snes i _

Soclaldemokratlet Den første Gang, Soclaldemokrat1et mødte `

med Kandidat tilf Byraadet, var i 1894 da Købmand Jens

Det gamle Raadhus* paa Torvet, opført 1805. (Foto 1920) f
af

Jensen opst1lledes men kun fik 25 Stemmer, d.-v s. halvt saa
mange som A Bilde, der fik 50 ogvar den sidst valgte.

Ved Supplerlngsvalget 29. April 1890 i Anledning af Slagter-
mester Kroghs Fratræden opnaaede Købmand Jensen 111 af 247
"afgivne Stemmer. -Og endelig valgtes Jensen ved Supplerings-
valget 1.0 Jan. 1899 efter Redaktør Faerohs Afgang med 105 af

211 gyldige Stemmer. ' _
_ Ved dette Valg fik Socialdemokratlet altsaa for føl ste Gang
en Mand valgt ind i Byraadet Det var et underlig Skæbnens_

' Spil at det netop skulde være som Afløser af Højrebladets Re-
daktør._Im1dlert1d kan det ikke skjules, at det var Købmand

` Jensens Person og ikke hans politiske Stllllng, som gav ham

7 Valg denne Gang _ /
_ I Det naeste ordlnære Valg 2/1 1900 bragte adskillige (lvei“1askel- _'
ser. »Grenaa Arbejderpaz íi<< opstillede en Liste, som kun indeholdt



' :100V V' . BYENS STYRELSE-
ÅeenfÅÅÅSbbialdenioki at KøbÅnÅ'iand Jens Jensen, som Var NJÅ1 1. De øv:-
rige Pladser Var besat med følgende Kantor F Petersen, U1 mager

- C. Vester; Malermeste1 Jefl11s Udsen og AVlsbruger Pallesen. Det Var
I alle Mænd, som kaldte sig fi islndede og delvls sluttede sig til Ven-

stre. Som Følge af denne Liste opstllledes d1e1- fra borgerlig _
'Side 2 forskellige L1ster. De indeholdt begge Kantor Petelsens _ Å
Navn, men den ene havde ham som Nr. 1, den anden som
Nr. 5. Ved Valget Valgtes 1) Kantor F Petersen (324 St.) 2) Sko-
magermester Carl V Seelen (213 St.,) 3) Skomagermester V.

_ rSvenstrup (211 St.), 4) Kulhandlfei Karl Petersen (206 St) og
1 5) Avlsbruger P. Mikkelsen (203 St) Derefter havde Købmand

Jensen 196 St. Avlsbruger Pallesen 97 St., Avlsbruger Vester.
85 St., Typograf Blomberg 64 St., Fabrikant Bilde 49 St. og'

-- Malermester Udsen 40 St. ^ _
_ »Grenaa Folketldende<< havde før Valget 1ron1se1et oVe1 at

-_ »de to Føiele, Bogtlykker Holm og Journalist Blomberg, ikke _
>"Var optaget paa Arbejderpartiets Liste«.Part1ets Vlenmg Var jo

. klart nok den: for enhvei Pris at sikre Jens Jensens Valg. Der-1 'Å
"for Var Blomberg, der Var en Torn i Øjet paa det konselvatlve

Å ` l'-BorGerskab ikke medtaget men kun pæne Venstremænd Alhge- _; Å, '
~.__.Vel blev Købmand Jensen altsaa ikke Valgt, medens Kantor Fr.

~ f ar paa alle tre Lister kom?1nd som en flot N1 1.
'Å'ÅÅdiÅÅÅÅÅÅÅÅjQÅÃÄ.Å..Valg af den almlndellge '~ÅÅ1ælgeIÅklaSSe '

» ll=Å~e:~~>-.aa..:fzfsiPØrgsrnaalet om Ål~den kommunale Mellem- -« og Realskole
- ._-“=Ikke at der Var Virkelig Uenighed om; hvorvidt den skulde _

' indføres, men faktisk kun om Maaden, det skulde ske paa.
>>Socialdemokratlet holdt paa, at man uden videre skulde byggeÅ
en nV Skole og saa give den private Bealskoles Ejer en mindre

1 Erstatning Tor det Tab han Vilde lide Ved at man saboterede Å
:hans Skole Andre fandt, at det Var et almindeligt Billi'gheds-»`

Å' hensyn, at Byen afkøbte Skolebestyreren Skole og Materiel,
. saaledes at han kunde komme nogenlunde skadesløs de1f1afi-' _

alt i Bet1agtnlng af den Nytte, som Skolen faktisk i Tidens
Løb havde Vdet Ben, og at han havde købt Skolen ret dyrt. 'Å Å

Å' ' Valgets Besultat blev følgende: Sadelmager C. Petersen (467 _Å
lSt.),Køb1nandJ. Jensen (456 St.),AVlsbruge1 P. Pedersen Dam-_
gaard (450 St.,) Kantor F. Petersen (268 St.), Væver Jens P

1 Andersen (257 St). Af de Valgte Var foruden Købmand J. Jen-
' sentillige VæverJ. P. Andersen Medlemmer afSocialdemokratiet v

f Å Valget Viste som Hel-hed en tydelig Fo1skydn1ng til Venstre.
Selv de to Kandidater, som ikke tilhørte Partiet, nemlig SadelÅ- ~

L_stemnlngen i aldeles overvejende Grad
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_mafger C. Petersen, der var Haandværkerforeningens For111and,
og Kantor Petersen stod i mange Spø1gsmaal paa Linie med;

' Venstre. , _,
. i Ved næste Valg (12/3 1909) var Forholdstalsvalgmaaden med . _Y

~ LiSte-valg gennemført og en ny Periode dermed indledet.

i lt-Pe-rsonalhlstorle fra I He'rxskal saa gives en kort-Karak-
Pemoden 1868-1909 _ - teristik at nogle af de Mænd, som

paa afgørende Maade eller i en _
særlig lang Række Aar prægede Forhandlingerne og Albejdet
i B_yraadet; 1̀ den 40-aarige Periode, som forløb, fra Kommunalf

`lovenaf1`868 gjorde det __forbi Vmed folkevalgte] Byraadsformænd f
ogindtilf Loven af 20/4 1908 indførte `'Forholdstalsvalgmaaden.
Naar; jeg-ikke" søl: Perioden 50-aal1is :Ost-:Sætter- G11æns__en ved i 1
Aar 1919, da Loven om folkevalgte Boigmestre traadte i Kraft,
er det af let forstaaelige Aarsager. Jeg vilde derved komme saa
'tæt op mod Nutiden, at det vilde være fuldkommen nødvendigt
ogsaa at omtale nulevende Personel, hvad selvsagt ikke er paa

« ' sin Plads i et Skrift som dette.
Prokurator L. J. L unøe (Medlem af Kommunalbestyrelsen

1801-72). Han kom oprindelig til Grenaa som By- og Herreds-_I
fuldmægtig, men fik i 1857 Bestalling som P1111.oku1atol Lunøe

I 1 var. -Medstifter af_-»Spa11ekassen«, Byens _ første og i lang _ Tid
eneste Pengeinstitut og blev Bogholder for samme. Han forblev _

._i denne Stilling, indtil han i 1883 forlod Byen og flyttede til _
København..

_ Kancellnaad T11 E. Lutken(1876 90). Exam. Jur. og Gods-
v'forvalter for Mejlgaard og Katholm. Han ejede Gaarden Sølyst ' 'I
i Voldby Sogn, men flyttede i 1868 til Grenaa. Samme Aar var
han Medstifter og senere et af de mest aktive Bestyrelses-__ `

` medlemmer 1 Grenaa Landboforening, hvor han 1 en lang Række , '
Aar var Kasserer, og hvis Æresmedlem han blev ved Forenin-

gens 25 Aars Jubllæum Lütken var meget v11ksom for Bane--
_sagens Gennemføielse og udnævntes ved Banens Aabning i 1876
til Kancelliraad. Han var en Mand, som ikke holdt lange Taler,
men som med faa Ord forstod at tiæffe Sagens Kærne og faa

_ det frem, som det kom an paa. Ligesom Lunøe en fremragende
praktisk Mand med Juridisk og finaneiel Begavelse og en af
Byraadets mest 1ndflydelsesr1ge Medlemmel. _ .

Skrædelmestel A. J. Lyngbye (1864-_-90) Deltog med
Udmærkelse i 3 Aars Krigen og var alle sine Dage levende
'optaget af Minderne deifra. Han var en af de virksomste for
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Oprettelse »af 'Selskabet `»De _ danske ,Va'aben-brødre«> _og ' indtil
sin Død Fo1 mand fo1 Grenaa-Afdellngen Fast KomitemedlemV
og fremtrædende Talei Ved alle nationale Festligheder. I By-
raadet Var Lyngbye i sin 26--aarige Pe1iode et særdeles flittigt
og. afholdt Medlem, hvis særlige Interesse Var Fattigudvalget.

_ Skomageimestei CarlF. 0stermann(1870--821). Haand-
Værkelfoienlngens Formand og en af Haandværkets mest be-
tydelige Talsmænd i den Periode. Ligesom Forgængeren, Sadel-
lmager Henrichswen sad Ostermann saavel i Haandværkerfol-
enmgens Bestyrelse som i Byraadet til sin Død og begravedes

` »med fuld Honnø1<< som skrevet staar i Foreningens Proto.kol
Apoteker F. Hoffmey er (1873-95 dog med Undt-agelse

af Perioden 1885-90 da han efter eget udtrykkeligt Ønske Var
' fratraadt).Y Apotekeren Val uden al TV1V1 i 7Oe11ne; og '__SOerne

_ Byens»mest__initiativrige Mand. i Det. var. en Periode, _..hVor der... *
I _grundlagdes en Mængde Foretag-ender af stor Betydning-'fm
-BVen, og i dem alle Var Hoflmeye1 med og en af Fordrunds- _

_ fifigurerne Banen, Havneanlægget Asylet; Teknisk Skole IBeal- ._
V skolen, Handelsfo1en1ngen Telefonselskabet Handels- og Kon-/í

i tor1stfoien1ngen m. m. I Byraadet var Hoffmeyel fbl.__ a. Medlem|` __ __ _ __ af Havneudvalget og Kasse-og Begnskabsudvalget
Skoleinspektør H. Beventlow (1873-^ 93). Hans Virke '

i Skolevæsenets Tjeneste Vil blive omtalt 1111de1 Skolens Hi-
storie. Beventlovv Var i Baadet en Mand som tit og gerne sagde
sin Mening, _altid uden OmsVøb og lige ud af Hjertet Hans

L særlige Omraade Var Plantnings- og Markudvalget. Baade i og
nden for Baadet Var _Beventlow aldrig den, der skaanede sig ~
selx, naar det angik Hjælp tiI fattige og nødhdende I en lang.~_ '_
Aarrække var han Sygekassens Formand Forgrundsfigur ved ` f

__ alle konservative og nationale Møder, og altid parat til at bryde
__e-n Lanse for. sine Meninger. C

Prokuratol G. Neess (1385-1900Jf) Som tldhgere Pre- . `
.m1erlø_]tnant var _Neess straks interesseret i Skyttesagen og

'Skytteforeningens Lede1 i en lang Bække A-1.a1 Som Sagfører
Var han af en mere sma11t__og moderne Type end de gamle
Prokuratorer Han havde nye og tit gode Planer til en DelV
praktiske Foretagende1 Ikke mindst skyldes det ham, at Gas-

3 værket blev bygget. I flere Aal Var han en utrættellg Forkæmpel
for Sagen og Var selvskrevet Medlem af Gasværksudvalget da

Å det omside1 blev nedsat. Neess Var et Vittlgt Hoved kunde'
Være skarp og spydig, men Ved Siden deraf af et vlndende Væsen.

_Han havde sine egne Meninger og Var ikke bange for at gaa>



FRA MIDDELALDEREN TIL VORE DAGE 303

imod sine Paitifælle1 i Baadet, naar dei1 efter hans Mening Var
G1111nd til det. Han døde efte1 faa Dages Sygdom midt i sin

1 Funktlonstid -W
HoteleJe1 C. Knudsen (1891---1903V). Havde begyndt

sin “Bane som Hotelkarl i Hotel Skandinavien i Aarhus og'
havde' Ved Flid og Sparsommelighed atbejdet sig frem. Han i
Var kommet til Grenaa som Ejer af Hotel Dagmar, da Winding>
Vmaatte give op. Knudsen var en grundsolid, fl1ttig og' punktlig
Mand, der passede sin Forretning godt og dreV Hotellet op til

_ en solid og anset Stilling. Hotelgæsterne yndede at kalde ham 1.
>>Senatore11<<, et Tilnavn, som selvfølgelig ikke er faldet ham
ukæ11.t Knudsens særlige Interesse i Byraadet var Plantnings-
sagen i hvil-ken Henseende han var Beventlovvs A1 vtage1 Knud-'

~ sen døde pludsellg -- ligesom Neess midt i en Byraadsperiode.
Kordegn og Kantor Fr. Petersen (1894--1909). Hans

Læreroernlng Vil blive omtalt under Skolevæsenet. I politiskv
', Henseende Va1 Kanto1 Petersen ikke Medlem af noget bestemt

' Parti, men Var i sin første Grenaatid mest p1æget at stærk>
I V 'national Interesse og sluttede sig som Følge deraf til den kon-1:; '

i' selVatiVe Politik. Han Var konselvativ Folketlngskandidat i
r1887, men formaaede selVfølgelig intet' mod »Bønløkke Kantor
Petersens Udvikling gik senere i mere liberal Retning, oghans
Byraadstid Var præget af et Vist f11s1ndet Syn paa adskillige For-
hold Som Fo1mand for Gade- og Bzolægningsudvalget var han

_ med til at præge Byens Udseende netop i Perioden omkring
Aar 1900, da Byen Var Ved at skifte Ham. At Kantor Ved det be-
1ømte Byraadsvalg 2/'11 1900 Var paa alle 3 Lister og Valgtes

_ Vmed største Stemmetal Visei, at han Var særdeles godt anskrevet
i alle Kredse og den Gang stod paa sin Popularitets IIøJ'depunkt. . -

Købmand EdV. Hansen (1896;1909). Han Var' Apoteker
Hotfmeyers Afløser som Byraadsmedlem ligesom han blev det

' i Handelsforeningens Bestyrelse. Som Købmand Var E-dV. Hansen
»en Mand af den gamle Skole flittig og paapasselig, strengt
redelig i al sin Færd, stejl, noget af en Buldrebasse, men ny-
dende en Anseelse 1 Byen og Oplandet, som Var ret enestaaende.158-)
I politisk Henseende stod han paa HøJres yderste Fløj. Han var
fuldstændig uforstaaende over'H for ethvert Krompromis. med mere
liberale Anskuelser. Som Byraadsmedlem var EdV. Hansen
Handelsstandens selvskreVne Bepræsensentant og Formand for
Havne- og GasV ærksudvalget. - - -

Redaktør C. V4 Færeh (1891-10/1 99). Færch Var kom-
` met til Gienaa i Begyndelsen af 60e11ne som Typograf hos Bog-
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trykker og AVisudgiVer Lemmieh, de11 en lang Tid ejede og ud-
gav »Grenaa Avis«. Bedaktørvirksomhed Var den Gang et _
meget rmge Leveb11ød.Me11 efter at Færch Var blevet Med-

:udgiver og senere Eneejer gik det fremad. Grenaa Avis Var >_
Borgerskabets Avis og stod altid paa ministeriel Side i de poli;
tiske Stridigheder, som optog sidste Tredjedel af for1ige Aar-Å _
hundrede. , Færehs Politik faldt sammen med Byens. Inbdt1l ca.` _

1 , '1890.' Var? l__(l'e'111lnaeistfen -_',i.k`ke __and11e'..;Venstremcend1= i. Grenaa end
' Følkefidendes Redaktør. socialdemokratiet Spillede 1191161 ikke

nogen Rolle, hverken i Tal eller Indflydelse I en lille halV
Snes Aar Var Færch Haandvælkelfolenmgens Fo1mand og det
Var nærmest som Haandværkets Talsma11d,at han Valgtes ind

I 'i Byraadet. _ . .
*' ` Tøn1re1meste1 A. B1lde (1894_1900 derefter 1909 13).

- Ved sldstnævnte Valg faldt Bilde med een eneste Stemmes
'_Mlndretal Bilde Va1 født i Kallby og Var sidst i 80erne kom-

Vmet til Grenaa hVo1 han sammen med Biodel en S Bllde grund- >
lagde F1rmaet »Brødrene B11de<< A. B1lda'K stod for Tøm1e1V1rk-

“somheden og S. Bilde for Snedkerlet De ophævede senere Kom-x
`pagmskabet og fik hVer sin For1etn1ng og Ejendom Bilde Var

-  _~e1_1 særdeles smart For1et111ngsmand og havde navnlig hvor _' '
'idet anglk hans speclelle Fag, en meget fin Næse Han stod i
Spidsen for mange Byggeforetagender og oVertog efter Sav- "

, skæreriets Brand Lorentsens Virksomhed som han fik sat i en '
helt anden Skik og omdannet til Aktieselskab. Sammen medl

.~Broderen skabte han Aagade og Kvarteret delomkllng l Gas- _
7 Værkssagen Banesagen, Hundestedsl uten o. m. a. Sager med
praktiske Formaal Var Bilde et særdeles aktivt Medlem af
Byraadet.
1' Købmand Jens Jensen (19/1 1_S99-~2/1 1900 derefter 1900
_17). Jensen Var født i Grenaa og Var udlært som Bomulds~
VæVer hos Farver Quist, hos hvem han derefter arbejdede nogle
Aar. l 18-86 begVndte han en lille Detailhandel, som senere ud- __ “
Videdes stærkt, efter at han i_18_97_.havde købt og opbygget '
Ejendommen paa Hjølnet af Østergade og Kannikegad'e.. Jens

;'Jensen havde fra sin Ungdom sluttet sig til Socialdemokratiet
og Var i 90erne og langt ind i det næste Aarhundrede omtrent

' « den eneste uden for Arbejdernes egen Kreds, som sluttede sig
til 'Partiiet I en 'l.il'l.eill)}eriiode.Ivar- han - ;»Demokratens« Lokal+

redaktør, |men maatte af Mangel paa Tid frasige sig Posten.
Ved Folketingsvalget 21°/ 1909 opstilledes han som Soeialdemo- '

. kratiets Kandldat mod Pedersen-Nyskov men selvfølgehg uden
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Haab om'at sejre. Jensen` varV den »første so'eialdemokratiskem
Kanditat i Grenaakredsen. Som fortalt paa Side 299 var han Ved
et Par Suppleringsvalg til Byraadet i 1894 og 1896 opstillet uden
at opnaa Valg, men kom endelig ind Ved det tredje Supplerings- ~
valg i 1899. Det Varede dog kun et Aar, idet han med ganske f

faa Stemmer-s Minoritet. faldt Ved det næste ordinæreValO.

Grenaa Byraad fotograferet i 1905 i Anledning af 100 Aaret for Baadhusets- «
` ' Opførelse. Personerne i bagerste Bække er fra Venstre: Kulhandler Pe-

>tersen, Bankdirektør Bonke, Dyrlæge Dyekjær, Apoteker Thomsen og
Købmand Edv. Hansen. Nederste Række fra venstre SkomagermesterV. v `
Svenstrup, Skomagermester Carl Seelen, Borgmester Bothe, Avlsbruger

Peder Mikkelsen og Kantor Petelsen.

Fra 1906-1917 var han atter Medlem af Byraadet og hl. a. Formand
for Gasværksudvalget. Uagtet han 1 adskillige Aar sad som eneste ~'
eller selvanden Socialdemokrat, var han paa Grund af sin ret-. i
liniede ' og loyale Optræden særdeles Vel anskrevet og højt

i respekteret af sine »borgerlige« Byraadskolleger. _
Ga'ardejer P Pedersen- Damgaard (1906-21) Han f

Var født paa Damgaard i Aalsrode Sogn, hvor Forældrene, der
var indvandret fra Fyn, havde en Gaard. DenvVar købt som
Hedejord, men Ved stor Flid og Dygtighed dyrket op til ud-
mærket Agerjord, saa den blev en god og indhringende Ejen-l
dom. Pedersen-Damgaard var Broder til Folketingsmand Peder- _'
sen-Nyskov og ligesom denne fra sin Ungdom stærkt politisk

" 1nteresseret for Venstres Sag. Han var Bønløkkes nære Ven
fog St1ller ;for ham.-.I mange _;Aari, var Pedersen-Damgaard For-
mand ogí ledende Kraft inden Ifor Venstre her paa 'Egnem Han.
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var Medstiftel af Grenaa Folketidende Det Var ganske natulligt,
' . at Pa1t1et da han hae overdiaget sin Gaard t1l sin Søn ogV

flyttede her t1l- Grenaa, hvor han ejede en lille Gaaid paa Nørre-
gade,.1ndvalgte ham i B-yiaadet. Hans naturlige Felt blev Mark- . '

udvalget, Plantningsudvalget og Gade-1. og Vejudvalget Af de
mange F'oletagender, som Pedelsen-Damgaard Var i Besty1elsen-
for, kan nævnes G1enaa Andels-Svineslagteri, hvis Formand`Yy
han var i en lang Aariække. Y

Kulhandler Karl Pe.te1'se11 (1990--06' Derefte1 "1909- f ~
15/10 1918, da han udtraadte p G af Svgdom) Petersen var født
i Sdr. Homaa, lærte Handelen i G1 enaa og etablerede sig som
Kolonlalhandler hel i 1879 Efter at Kulhandler Bach i 1888'

_ var 1ejst fla Grenaa overtog han dennes Forletning,som han
Y drev med Dygtlghed og Energi i en lang Aarrække Kulhand-

leren var interesseret i mange kommunale Anliggender og spllledeV
' _ 1.:Y.e1__1 betydellg Rolle 1 Byens offentllge Liv Sammen med Bedaktøl 1

Skjødsholm var han Vilksom for Andelssvmeslagteriets Op-
rettelse og for Banesagen og deltog med Iver i lestræbelseme'>`
for en Hundestedsrute Karl Petersen Var udp1æget konservat1v
af Politik, men med uhlldet Syn paa mange Po1hold Han stak __;

P :_aldrlg sin Mening under Stolen, men snakkede lige ud i alle I.
I Y Forhold. Han va1 altid rede til at gøie et Arbejde 1 Byens Inter-_' j

_ esse, uanset om det bragte ham selv Fortjeneste ellei ej I By-
' raadet var hans særlige Udvalg Ha\11eudvalget og Kasse- og Begn- _

-skabsudvalget Y Y . Y - .

Fra Forholdstalsvalg- Ved Lov- af20/1 1908 bestemtes, at de I
_ maadens Indførelse i kommunale Valg fiemtidig skulde fore- '

1909 indtil Loven om gaa som Folholdstalsvalg med deraf '
' -vfolkeV. Borgmestre 1919 nødvendigt følgende L1steopst1111ng

Y Tillige indeholdt Loven den Vigtige _
ÉBestemmelse om Kvindernes fremtidige Valgret og Valgbarhed. '

Den tidligere 6--aarige Peuode med Valg hvert t1edje Aa1,Sk1fte-. Y '
`'Vis af Raadets mindie og større Halvdel og med p11vilege1et"
_ _Valgret fo1andredes I Stedet for blev Peiioden fileaarig, og
_ alle Medlemmer kom paa Valg samtidig. Den prlvllegelede

"Valgret, som var knyttet til Indtægt og Folmue, bortfaldt. Det _ '
blev nu Llsíevalgenes Tid Opstilllngen af disse Listei blev Y_

' i den kommende Tid af afgørende Betydning, idet kun Pe1 soner, __ I
"-der fandtes paa dem, kunde vælges. Valgene kom nu til at

" gælde for Finansaaret og ikke som føl Kalenderaaret
Dei Var ved _. -
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Valget 12/3 1909 opstillet 5 Liste1. A. Den borgerlige Fælles-
f liste (»Ant1soc1a11sterne«) Var opstillet af den nystiftede »Kommu- _

' nale Vælgerforening<< i Forbindelse med G1 undejel foi emngen og..
Handelsforenlngen Haandværkerforeningens tidligele Privilegium
"paa at opstille Bylaadslisten Va1 dermed forbi Listen fik Ved

' Valget 370 Stemmer og 4 Kandidatel Valgt: 1) Kulhandle1 Karl
Petersen, 2) Skomagermester V. Svenstlup, 3) Købmand G.

r Reventlow, 4) Tømrermester A. Bilde ,
B Fiskernes Fællesliste fik 81 St og ingen valgt. Kutte1fører' f

Jensen var oprindelig opstillet som Nr. 5 paa Liste A, men.l
i fjernedes, da Fiskerne fastholdt selv at Ville opstille Liste.

/ ` ' Havde Fiskerne taget imod Pladsen, Var Jensen bleVetValgt i
Stedet for Socialdemoklatiets Kandidat N1. 4.

C. Venstres Liste fik 90 St. og lige netop Valgt en Kandldat
Gaardejer P. Pedersen-Damgaard

» D Kvindelisten fik 42 St. og ingen Valgt. Øverst paa Listen
stod Fru Dyekjær, som Nr. 2 Bankdirektør Buhl. ,. ~

E Socialdemokratiets Liste fik 336 St. og 4 Kandidater Valgt.
1) Købmand Jens Jensen, 2) Journalist Josiassen, 3) Snedker-

_ . svend Søren-Madsen, 4)' Malermester Jens: Udsen. Sidstnævnte
_' Val'år tillige opstillet. som Nr.'3 paa Venstres Liste, men havde

altsaa fundet Pladsen paa Liste E mere sikke1 . ~
_ Valget 13 Marts 1913 Kvinderne havde denne Gang i

`rette Tid henvendt sig til Partie1ne med Anmodning om Op-
tagelse af Kvinder paa Listerne. De havde faaet Afslag. KunV '
havde Socialdemok1aterne erklæl et sig Villige til at opstille en i

_.Kvinde, men ingen af deres Kvinder vilde tage mod Pladsen.
Kvindelne opstillede da atter selv en Liste. _ ~ ~ _

Socialdemokratiet havde denne Gang stillet Malelmester
Udsen som _Nr. 5 paa Listen. Da _hans Vælgere ikke4 fandt denne V
Plads tilstlækkelig sikker, opstilledes en speciel Afholdsliste
med Udsen som Nr. 1 og Kirkebetjent Sørensen som Nr. 2.

_ Udsen udgik dereftei af Socialdemokraternes Liste. Valget fik
følgende Udfald: . - .

A Afholdslisten fik 172 St. og2 Kandidater Valgt 1)Ma1e1-`
mester J. Udsen, 2) Kirkebetjent M. Sørensen. ,

' I B Højre -1- Venstre (»Antisocia1isterne«) fik 416 St. og 4 Kan-4
didater Valgt: 1) Kulhandler Karl Petel sen, 2) Avlsbruger P. Peder-

sen-Damgaard, 3) Urmager P. Sø1ensen,_4) Købmand N. Meld-
gaard Nielsen.

> C. Havnelisten frk 90 St. og 1 Kandidat Valgt 1) Blugsfoi-`
Veningsuddeler A. P. Kirk. i
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D Soclaldemolcratlet fik 332 St. og 3 Kandidater valgt 1)

" fKøbmand J Jensen 2) Journalist N. P. Josiasse11,! 3) Former H
> _ Rasmussen

B Kvmdelwfen fik 84 st Og 1 Kandidat va1g1.Fru Eiine
' [Hansen Fru Toldforvalter Hansen Var den, som valgtes med

' _ mindst KVotient af hele det nye Byraad. Næst eftei hende
havde Liste B's 5te Mand, Tømiermester A Bilde KVotient 831/5. '
Da notorisk flere Mænd, som Protest over for Foreningernes

__ 'kategoriske Afvisning af Kvindernes Krav om Optagelse paa
'-I'Listerne, havde stemt paa Liste E, er det fastslaaet, at den

_' første Kvinde i Grenaa Byraad kom ind ved Hjælp af Mænds _
` Stemmer
' Den socialdemokratlske Listes Tilbagegang skyldes ganske

. simpelt, at det denne Gang Var en ren Partiliste, efter at Udsen~
Var gaaet ud og derved havde tage-t en hel Del ikke-soclaldemo-

_ kiatlske Stemmer med sig ' ' ` >
' Valget 19 Marts 1917 var præget a,f' at Forenlngerne endellg
'havde accepteret Kvlndernes berettlgede Krav om at blive op- _
stillet paa Listerne. Desuden ved, at Venstre og Konservative '

j denne Gang opstillede hvei for sig. Udfaldet blev: A Venstre og I '
I _ Afholdsllste fik 242 St. og 2 Kandidater valgt. 1) Avlsbruger P.

"Pedeisen-Damgaard 2) Malermester Jens Udsen.
B. Havnelisíen fik 115 St. og valgt Uddeler A. P. Kiik.
C Socialdemokratiet fik 426 St. og4 Kandidater valgt 1)

Journalist N. P. J'osiassen, 2) Husmodei F1u Karoline Thomsen, ~ I
' l3) Former H. Rasmussen, 4) Maskinsnedker M. Jensen ,

' D. »Den borgerlige Fælleslisíe<< (udelukkende med konser- f
vVative Kandidater) fik 354 St. og 4 Kandidater Valgt: 1) Sag-g

Y` fører F1. Viale, 2) Urmagei P. Sørensen 3) Købmand Karl Pe-
f tersen, 4) Fru Thyra Dyekjær.

Man Var nu paa tredje Aar af lste Verdenskrig Der var
>'store Vanskeligheder baade økonomiske og navnlig rations- - .'

7Vmæssige, saa der var nok at gøre for Byraadet. Denne Periodes .
. mest fremtrædende Medlem var den nyvalgte Sagfø rer V1 ale __

som udførte et Kæmpearbejde I Byraadets indre Arbejde fik '
- 'han indført en skarpere Deling efter Partier, saaledes at de

forskellige Grupper paa Forhaand tog Stilling til Sagerne efter
'_ foregaaende Gruppemøder Han Var den selvfølgelige Formand
' fi den konservative Gruppe. Men allerede efter et Aars Forløb

maatte Viale paa Grund af Optagethed af privat Arbejde søge
"I . `Raadets Tllladelse til at udtræde

Paa Grund af L1stevalgene var dêt nu ikke nødvendigt at
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- Sidste Møde i den gamle Baadhussal 9. November 1936. Personerne er fra venstre staaende: '

>__Kærnner Friedrichsen, Byraadssekretær Høegh Bahnsen, Borg'meste1 Udsen Siddende

" ÉSlagtermester M. Nielsen, Bankdirektør Bisgaard, Lære1 Pallesen,F1'11 Dyrlæge Dyekjær,

kGrrosserer Kjølhede, Bedaktø'r` Josiassen, Malermester 0. Larsen, Forretnlngsfører Børge- .

(sen, Arbejdsmand Kjærgaard Forrettei Alby, Blikkenslager Johansen, Overpostbnd C. I

Jensen. Ved Befe1entbordet Bedaktionssekretæ1 Svenning Rasmussen,- Redaktør Jørgen-

sen, Redaktør Beimann. >

'_ afholde Suppleringsvalg, idet de næstfølgende i Bækken anto-
matisk blev Stediortrædere I Sagfører Viales Sted rvkkede der- V
'paa Købmand A Nielsen ind.

,Unde1' folkevalgte Borg- I Henhold til Betsplejeloven af _11/4
mestre fra 1919. _ _, 1916, som traadte i Kraft 1/10 1919,

` V ' skulde Domsmagten skilles fra Politi-
magten og den kommunale Administration. Som Følge deraf
og nærmere fastslaaet ved Iov af 1/3 1919 skulde Byraadene
nu selv vælge Formænd, saaledes som det havde været Skik

_før 1868 Loven fastsatte, at ved det første Borgmestervalg var-
~ Byraadet frit stillet og kunde vælge Formand i eller uden for.

IBaadet eftei Behag Raadets Flertal ønskede at beholde Borg- i
` mester Vogelius til Formand, idet han foreløbig forblev her i

Byen som Heri edsfoged og Dommer. Da Vogelius imidlertid ikke '
ønskede at tage imod Valget under Henvisning til, at han 11111-
___.Iigvis snart vilde søge andet Enibede valgtes i Mødet 17. Marts

1917 Sagfører A. Andersen til Borgmester. Han var ikke
_20
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Medlem af Baadet og ønskede efter 'faa Dages Betænknlng paa'
Grund af Sygdom ikke at tage Imod Hvelvet I Stedet valgtes
saa Sagfører, Bankdlrektør N Bonke som altsaa blev'
Byens første folkevalgte fungerende Borgmester

Valget 15 Marts 1921. Byraadsmedlemmernes Antal var
nu forhøjet fra 11 til 13 Den'opstllledes 5 L1steri Af 1800 Væl-
gere stemte 1594 (ea. 88 pt.),I hvllket var den høJeste Procent
der hldtll var naaet 1 Grenaa A Venstres Liste fik 489 St. og 4

Det nye Baadlius paa Nytorv, indviet >29/11 1936. (Stenders Forlag.,'Enere't).

Kand1dater valgt: 1) Borgmester N. Bonke, 2)1VIalermester ,J.
Udsen, 3) Lærer J. Kahr, 4) Fisker J. Brun Bønn. _ '

B Socialdemokratiet fik 586 St. og 5 Kandidater valgt. 1)Å
Redaktør Jos1assen, 2) Former H. Rasmussen 3) Snedker P.
Chrlstensen 4) Forretter J. Alby, 5) Forretter Z. Børgesenj

` C Havnellsten fik 109 St. og 1 Kandidat valgt: Slagtermester
M. Nielsen.

D.: Den radikale Liste fik 63 St. og ingen Kand1dat valgt..
E. Den konservative Liste fik 352 og 3 Kand1dater valgt. 1)

Arkltekt M. C. Thoft, 2) Fru Thyra DyekJaer 3) Købmand A.
Nlelsen '

Havnehstens Kandidat var valgt med laveste Kvotlent Der-_
efter havde Venstres Liste 974/5 St. til sin 5te Mand og Social-`
demokratlet 97/1/3 til sin 6te Mand.

Ved Borgmestervalget som foretoges af Byraadet blev der-
efter Bonke genvalgt og Købmand Anders Nielsen blev Naest-
formand ` 1"

Valget 10. Marts 1925. Af 2096 Vae'lgere stemte 1848 Valg-
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L _ deltagelsen var 88,3 LpLCt.. Som Følgeaf en Lovændring var :det

_ 'nu tilladt, atde'rkundeindgaas.r Listefo'rbund. Hensigten var at
undgaa at tvinge Pa1tie1 til Fælleslister for at undgaa Stemme-
spild. Ligeledes Var der aabnet Adgang til at stemme pe1 sonllgt
hvad der dog ikke til dette Valg fik nogen Indflydelse, da alle I
4Listeines Kandidater Valgtes 1 Listelnes Bækkefølge. Derimod
fik 'det Ved senere Valg ikke ringe Betydning.. Ved 'Valget Var

der Listeforbund mellem LAfKonservatiVeL, D. Konservative
Borgerliste og F Venstre samt mellem B Havnelisten ogE
;Badikale, hvor Slagteimestei M. Nielsen var Følstemand paa
begge Lister. Valgets Udfald blev: _ .

-. A. Konservative Liste 163 St. og 1 Kandldat valgt F1u_
Thyra Dyekjær , _
w B. Havnelisten 116 St og 1 Kandldat Slagtermeste1 M
N1elsen ~

C. Socialdemokratiet 690 St og 5 Kandldatel valgt 1)
_Landstlngsmand N. P Joslassen 2) Kontorbestyrer H Rasmus-_
sen, 3) Forrettel J. Albye 4) Fo1retter Z. Børgesen og 5) Læ-
rer H Koefoed '

' Konselvatwe Borgerliste 268 St. og 2 Kandldatei Valgt
>1) Direktør J. Hammelev og 2) A1k1tekt M. C. Thoft.

E Radikale Liste 92 St. Ingen Valgt L' 'j . -~ 1 j -
~ F. Venstre 517 St. og 4 Kandidater valgt 1) Borgmester
_Bonke, 2) Købmand E. Holck 3) Farvehandle'r J Udsen, 4) ~
Fiskeeksportør Pinnerup. - Ved Byraadsmødet paa Periodens L
første Dag genValgtes Bonke som Borgmester med Arkitekt:

_L Thoft som Næstfoimand. Da Bonke døde 30/10 1926 valgtes
Thof t som Borgmester. Der var Uenighed mellem Konservative'
og Venstre om, hvem af dem, de1 skulde udpege Bo1gmestjer.

j Som Følge de1 af valgtes Thoft ved Hjælp af Socialdemokrater- "
L nes Stemmer. Til Gengæld valgtes Jos1assen til Næstformand vedl

Hjælp af de Konservatives Stemme1 . . '
Valget 5. Marts 1929. Af 2125 Vælgere stemte 1834, hvilket

_ sva1ej1 til 86,3 pCt., altsaa lidt mindre end Ved de foregaaende : '
Valg. Der val Listeforbund mellem Konservative og Venstre.

__ - Det reddede Venstres fjerde Mandat, som havde Kvotienten 129,
_ hvilket Var det laveste, som gav Valg. Udfaldet blev.: L _

_ A. Socialdemokratiet 737 St. og Kandidater valgt: :_
L1`) Redaktør Josiassen, 2) Forretter Børgesen, 3) Forretter Alby,

_ 4) Postpakmester C Jensen 5) Forretter Viggo Nielsen. , `
'L _- B. Venstre 489 St. og 4 Kandidater valgt 1) Farvehandler .

J. Udsen, 2) Lærel N. S. Pallesen, 3) Bankdirektør Bisgaaid og
4) Kirkebetjent Sørensen.

20*
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C Konservative 414 St "og 3 Kandldater Valgt 1) Borg-

mester M C Thoft 2) Dlrektør HammeleV, 3) Fru Dyrlæge
DyekJær ' '

I Radikale Venstre 86 St + HaVnellsten 108 St. t11sam-=
>»men 1 Mandat Slagtermester Vlelsen 7

__ Til Borgmester genvalgte Baadet M. C. Thoft Farvehandler
Udsen algtes til Næstformand -

Valget 7.; Marts 1933.Af 2237 Vælgere stemte 1945 Valg- i
, , '_ deltagelsen Var86 pCt.

fyDer Var 4 Llster ogV
Llsteforbund mellem

"1 Konservatlve og Ven-

;'ÉGang 1kke fik letVd-
“___'jnmg De stemtes

stærkt personllgt saa-1 `
'__Éledes at f. Eks Josias- \
'sen fik 243 personlige
Stemmer, men de per-
slonligel Stemmer fik

``1kke Indv11kn1ng paa,
. ` for 31.000 Kr.., og Var _i Brug fra 1923-39 Adm1111s~tratlons-"j'jI hVem Partlerne fik -

` 1 1 k " ' ` Jkontorerne Var før den Tid i den gamle Bea s olebygning Valgt. SOCialdemOkra_
paa Llllegade fra 1915 til 1923, da Bygningen omdanne'des __ _ . __ _

` til »De gamles Hjem<<`. _ __ tlet Vandt ' Ået Mandat

' ' '4 ' ` fra Venstre Og fik 65.;
1mod Venstres + Højres 6 Den radikale Slagtermester Nielf

sen bleV altsaa Tangen paa Vægtskaalen men 1ndtraadte 1 Gruppe
-med de s1dstnæVnte to Partler som altsaa derved bleV Flertal
og genValgte Arkltekt T110ft som Bolgmesíer med Udsen som
Næstformand

Udfaldet blev iøVrigt følgende: _ ' i f
A. Soelaldemokratlet 879 St og 6 Kandldater Valgt: 1) S

f'Joslassen 2) Børgesen 3) Alby, 4) Bllkkenslager J. Johansen,
5 OVerpostbud C. Jensen, 6. Arbejdsmand KJærgaar . 1 ' _

B. Venstre 448 St og 3 Mandater 1) Udsen,I 2) Pallesen
3 Blsgaar - -
, C. Aonservaíwe 439 St. og 3 Mandater' 1) Theft, 2) Fru
lyekJær 3) Dommerfuldmægtlg J. Jensen ' .

D. Radlkale 177 St Valgt Slagtermester Nlelsen _ '
Valget 9 Marts 1937. Af 2566 Vælgere stemte 2229 (godt W

86 pCt) Der Var Llsteforbund mellem Konservatlve, Venstre og
Badlkale 11V11ket reddede det konservate tredje og s1dste Man-

Vf--Astre tlket denne. _ .
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'Porten til O1_.:erstræde, som _i Tidens Løb har haft en Mængde forskellige _ .1avné"` `
(se Gr. Bys Hlstorie, Bd. B, Side 379) Det er' e11 af Byens Kuriositeter Den 'e1.'1.117_*
fremkommet ved, at “begge de to HJørneeJendomme efter de11 større Brand i 1'75_1.-'"` '_1
henlaa uopbyggede i nogle Aa1'. De købtes 111756 af Byens Sognepræst J Blsom. " _
som opbyggede dem som en DobbelteJendom, og-sOm _ uden at nogen rettede

* Indsigelse derimod _ forbandt dem med de11 dnu ekslsterende Overbygning;v .` _-
Senere deltes Ejendommen i to Dele,. ` solgtes hver for sig '

dat, der _i modsat Fald vilde have tilfaldet Soc1aldemokrat1et og
__dermed skaffet Partiet Flertallet DeÄí'ff-personhge Stemmer be-w

_ virkede en enkelt Forskydmng paa den soclaldemokratiske Liste, -
V"paa hvilken Børgesen denne Gang havde 382 St., hvilket langt

i i var Valgets største personlige Stemmetal Børgesen var. Partiets]
_.Kandldat til Borgmesterstolen Valgets Udfald blev _

A. Socialdemokratiet 1062 St. og 6 Mandater 1) Bølgesen.
- ._ 2) Alby, 3) Josiassen, 4) Murermester B.Hen11ksen 5)Journa11st

11-AXel H Hansen 6) Væver Aug. Nitsehke
B. Radikale 214 St. Valgt Slagtermester Nielsen.

_ C. Konservative 441 St og 3 Mandater: 1) Politimester A P.
".._.»,Andersen 2) Malermester O. Larsen,- 3) Købmand D.. Sandberg f

' D.. Venstre 498 St. og 3 Mandater: 1) Pallesen 2) Spare- ;
»i _kassedlrektør Neergaard 3) Snedkermester BendiXen. _ Farve- _
»__-'handler Uds som efter Thofts Død var blevet valgt till _

1 vvBorgmester 30/3 1936, havde før Valget erklæret ikke at ville - .-
modtage Valg til Byraadet. Efter Valget udpegede det nye By-_V

_ raad Lærer N. S. Pallesen til Borgmester PohtimesterA P.
'1..Andersen til 1. Vieeformand og Bedaktør N. Josiassen til 2.
:Vleeformand
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Valget 11-. Marts 1941 -- »Indlemmelsesvalget« _- e1 alle-

' ` rede omtaIt S1de 278 Dets Aarsag var ene og alene Indlemmelsen
eftersom de øvii_ge Kommunevalg i Danmark ellers ;vai aflyst af

_ Hensyn til Kiigen Men da de indlemmede Distrikter havde et
g rimeligt Ki av paa at blive iepræsenteret i Byens Raad fik vi altsaa

_ Y Valg he1 i Gienaa Eftersom Gammelsogns Flertal var socialdemo-
kratisk, vai der en vis Sandsynlighed foi, at Fle1tallet denne Gang

-'vilde flyttes og dermed ogsaa Formandspladsen Valget præge-
I` ' des deifor stærkt af dette ene Spørgsmaal Fo'I ellei imod Palle-

Sen som Borgmester Stemmetallene viste dette med afgørende .
- Tydelighed idet Pallesen fik 812 personlige Stemmer og Social-
demokratiets Pørstemand Foiretningsbestyrer Bøiresen fik 357. i
Det maa bemærkes, at Sooialdemokiatiets ældste Repræsentant
i Raadet Redaktør Josiassen allerede fra 1. Jan 1940 efter eget

. Ønske og paa Grund af Svagehghed og Alder vaiI udtraadt af _
~ Byraadet Der var Listeforbund mellem »de borgerlige Partie1<<

- hvilket dog denne Gang ikke fikg. Betydning, idet Foi delingen af
I Mandaterne ogsaa uden dette vilde væie blevet den samme _
VPaa Grund af visse særlige Foihold ved Listernes Sammensæt-
lning fik denne Gang Venstre 5 Mandater og de Konseivative
:kun 1 De tre borgerlige Partier havde tilsammen 1792 St. imod

_' ';fSocialdemokratiets 1487 Som Følge af Indlemmelsen var By-
f raadet udvidet fia 13 til 15 Medlemmer Valgets Udfald blev

- følgende
A Socialdemokratiet 1487 St og 7 Mandater 1)Bø1gesen

' 2) Slagteriarbejder Karl Kjeldsen som hidtil havde været For- _
mand i Sogneiaadet i Gl Sogn 3) Alby, 4) Henriksen 5) KJær- ^

Y gaard _6) Aksel H. Hansen.- 7) Montør Alfred Rasmussen . '
V B Radikale Venstre 178 St. og ingen valgt Partiets og H
Havnens mangeaarige Repræsentant gled ud. _
i'. C.110nservative Folkeparti 265 St og 1 Mandat Købmandlv
D.: Sandberg

D. Venstie 1349 St. og 7 Mandater 1) Boigmestei Pallesen, -
2) Neergaaid, 3) Bendixen 4) Fiskeeksportør N. C Nielsen
5) Gartner Valdemar Jensen 6) Fisker Palle Sørensen 7) Læi er-

__'inde Fru Nanna Eldiup Foi sidstnævntes Vedkommende var"
jde personlige Stemmer afgørende idet Fruen med een Stemmes .

_ _=_Overvægt spiang foibi Nr 7 paa Listen
___ Det nye lyiaad genvalgte Læi er. Pallesen til Borgmester _

2Som 1. Viceformand valgtes med Enstemmighed Forretnings-
_ lbestyrer Bøigesen og ligeledes til 2 Vicefoimand Købmand D

mSandberff ' ' . _ . _ . _
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BBTSPLEJBN FBA 1800 TIL NUTIDBN
I nÆr Foi bindelse med Bystyi et staar Retsplejen idet det 1

v de sidste Pa1 Aalhundredei hal Være't saaledes at den samme
Person forenede Embedelne som By-f og Heiredsfoged By- og i'

i i _.Heiredsskilver Domniel Politimester og desuden f1a 1868 og-V
Vsaa Var Borgmestei » - I I f . -

Byfofiedens Kontor Val, indtil den 113,1e Dommeibollg paa
Østergade opførtes i 1898 i Byfogedens pllvate Bopæl. Heifra
Vfoiegik saavel Byens Administiation som Bettens Pleje, indtil f'
Betsrefolmen i 1919 foietog en Adskillelse som alleiede Var I

I bebudet i Giundloven af 1849 Fia den Tid udnævntes en Dom- > A
. mer, som tillige bleV B3- og Herledsfoged og en Politimestel

medens samtidig Byraadet Iik sin gamle Bet tilbage til selv at
Vælge lolgmestei Raadhuseí paa Torvet Val, indtil Betsrefoi men

, ' ti aadte i Kraft det Iælles Midtpunkt lol Politiet Doinsmagten
'V [_ og Kommunestyiet Hel indledes med en lille Øversigt ovel de

Personer som siden 1800 har haft den øvei ste Myndighed paar
. ide nævnte Omraadei

' “;-By- og Herredsfogeder in: m Jacob Aagaaid (f.- 12/9 1777 _ -
i d 15/6 1852) Exam Jur 1798` `

' Han el den af samtlige Byfogeder som har siddet længst l Em- 'i
' bedet, nemlig _i samfulde 50 Aar. Han er tillige en af de mest

' populæie af de mange Velansete Mænd som har beklædt Embedet. _
'_ " Aagaard Var i en længere Tid konstituelet i Amtmands-`
I embedet i Randers og i de fortvivlede Krisetider i Begyndelsen `

af Aalhiindredet Var han af Regeringen udnævnt til Medlem af
"Uden Seheelske- og flele andre Kommissionei Det lagde Beslag

paa hans Tid 1 den Grad at han i ovei 7 Aal praktisk 'talt Val
'_ `“bolte fra Embedet I den Tid havde hans Fuldmægtig J Hal hoe
* fast Konstitution `Vlange Ting Vidner om, atAagaaid i høj Gradf

' ""fhavde sund Sans og ForsIaaelse af det Liv, som levedes i den
lille ly, og at hall Val særdeles Vel ansklevet hos dens Befolk-I, 'v

J ` ning Aagaard Var' ugift og efterlod sig nogen Folmue Halvdelen 'i i
af denne (ea. 4000 Bdl) testamenterede han til Grenaa By med _'

l'den udtrykkelige Klausul at Pengene skulde anvendes til [stand-7
scetíelse af Byens Gader. Ved hans 50 Aais Jubilæum som ind-

; f- traf ganske kort før han tog Afsked, holdtes en Borgeifest for
ham (se heli Side 102). Ved denne aftaltes, at man Vilde sam- -I
-menskyde en Sum til et Legat som skulde bæie hans Navn og _

' Væle et Varigt Minde om ham. Benten skulde hvelI Aal uddeles
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J Aagaard 1802~52 ' _ g o; GJNyaborg 1853576..

V'til en trængende Borger eller Borgers Enke i Grenaa. Byfoged
._Aagaard døde faa Maaneder efter, at han havde taget sin Afsked

1853--76. Claus Gottlieb Nyeborg (f. 11/11 1806 d 17/11 ,_
_ 1892) Cand Jur 1830 Han havde Været Prøveprokurator i Hel--
' '~ slngøl 1 en Snes Aar før han kom til Grenaa Entledlget 1 1876.

G1ft m.Em111e Annette Holm.
_ Nyeborg købte kort eftel sin Ankomst en Gaard paa Sønder-

' Vgade og 1ndrettede Kontor i den lille Sldebygning, som ligger ud __
Imod Gaden imellem Konsul Sechers og Købmand O. Seehers

`Gaarde Her havde Gaardens tidligere Ejer, Bitmeste13'Tolda
1 kasserer Gether ogsaa haft Kontor. NVeborg var en kom-à

" plet Modsætning til Forgaengelen Medens Aagaaid havde haft
Evne til at omgaas Folk af alle Lag og gaa ind i deres Tanke-
gang,yvar Nyeborg utllnaermellg, en stiv Pedant og meget selv-

""bevidst Den jævne Befolkning Var ligefrem angst for at Vise sig
"9 paa hans Kontor Han Var ikke elsket af Borgerskabet og en

1 Mængde Smaaeplsoder som dukker frem 1 Gr. Avis fra de Tide13 `
vidner derom. Folholdet synes at have bedret sig i Aarenes Løb;

I og Ved Afskedsfesten for ham 16/5 1876 roses han for den Bet->
' sindlghed Dygtighed og økonomiske Evne, hvormed han havde _

passet Embedet. Før han forlod Byen, opiettede han et Legat
(til Minde om sin afdøde Hustru. Det skulde baere hendes Navn,

og Renten skulde uddeles til tr engende KV1nder109) I _
1876-83. Christopher Krabbe (1220/7 1833, d. 22/5 1913).

Han Var af gammel Adelsslaegt, Søn af Godsejer F. A. M. Krabbe,
Holgershaab paa Falster, og selv en Tid Ejer af Hovedgaarden
Hald. Cand. jur. 1859. Krabbe var en T1d Journalist,derefte1

" VOverretsplokurator i København, Birkedommer paa Fejø, og .
- kom saa derfia til Grenaa i 1876. Han fik de1efter i 1883 lig- _
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ohrismphe'r Krabbe 1878-83. ° ' K. A. L. Brendstrup 1883-95.

nende Embede i Skive og blev 1886 Herredsfoged i Lysgaard
111. fl. Herreder Ved Viborg, hvorfra han søgte Afsked i 1909.

Gift med Malerinden Marie Dorothea Boesen. i _
Krabbes NaVn er uløseligt forbundet med Danmarks pollílslfe- '_

Historie fra 1870erne og fremefter. Allerede fra sine første Kand1- T
dataar følte han sig knyttet til det yderste Venstre, blev i 1864
Valgt som Folketingsmand i Kalundborg og blev snart en af de
ledende Mænd 1ndenfor Venstrepartlet Han var Folketlngets; _
Formand 1870~83 altsaa i hele den Tid mens han Var Borg-'f
mester i Grenaa. Ogsaa i den senere Periode da Venstre efter
Systemsklftet kom til Magten, Var Krabbe en af Forgrunds-
figurefrne. Han fulgte de Badikale Ved Dehngen i 1906 og blevV
Forsvarsmlmsíer i M1n1ster1et Zahle. , _ ' i

Krabbe Var en selvstændlg og stejl Natur med stor Vd1e Bo"
og Slkkerhed forenet med Myndlghed og betydelig Betfaerdig-_
hedssans Han Var ordknap og kølig, men af uplettet hæderlig
Karakter og Overbevisnlng og ens i sin Maade at optræde paa,

- enten det saa Var over for store eller smaa.
Om Krabbes Lmbedsførelse her i Grenaa er allerede fortalt]V

en Del (se heri Side 310),hvort11 henvises Hans kølige og skarpe
Facon, maaske ogsaa hans politiske Indstilling, og hans lange
Fraværelser bevirkede, at han aldrig blev populær 1 Grenaa. Man
anerkendte ham, men elskede ham ikke `

. 1883-95 Knud A. L. Brendstrup(f 24/8 1840, d. 1/4 1916).
Gand. jur. 1864. Han havde haft Herredsfogedembede i Hvetbow-i
Herred fra 1877 før han kom til Grenaa Han rejste herfra 4/4f
1895 for at overtage Herredsfogedembede i Vindlng Herred
Levede sine sidste Aar paa Frederiksberg
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0.11.'110111e 1895-1912'. ' ' Johs.'V<>ge1ius 1913 19.

. _ K1abbe havde straks Ved sin Ankomst til Grenaa købt den
tidligere Borgmestergaard paa Lillegade (nu Gr. Folket1dende).
4Den solgte han ved Afrejsen. Den udlejedes af Køberen 111 den
nye Borgmester, saaledes at den nu for tredje Gang blev Borg- “ "
mestergaard ^ ' ' i i -

Brendstrup var en omgaengelig og elskvaerdig Mand med
sund Menneskeforstand, som ikke tog Del i andet end hvad 7

`han i Embeds Medfør Var nødt til. Hans Embedstid faldt just."
Q'i de allerværste Provisorieaar, hvor Modsaetningerne stod paa _
Kogepunktet. Saa vidt jeg ved, forløb hans Embedstid uden

_ politiske Episoder af nogen Art. Betegnende er hans Optræden
under Valghandlingen i 1887. Det Var kort efter Gendarmerietsí'

. Indførelse, og Justitsministeriet havde sendt nogle Gendarmerf__v
rhertil for at holde Styr paa Befolkningen ved det forestaaende
_Valg. Men Brendstrup gav Gendarmerne Ordre til ikke at Vise. _
sig paa Gaderne eller Valgstedet, men blive paa Baadhuset
Valget forløb i fuldkommen Bo og Orden. Venstres Formand"
udbragte, da det Var forbi, et Leve for Borgmesteren som Valg-
bestyrelsens Formand med Paaskønnelse af, at han havde for-
skaanet Vælgerskaren for at se de forhadte lyseblaa Gendarmen

Brendstrup skildres som en dygtig Embedsmand med Or-V
den i sine Sager,_ velskikket som Skifteforvalter, Borgmester|
_o. s. V., men noget for lempelig som Politimester, saaledes at '
han saa. igennem Fingre med adskilligt og ikke altid satte'
fornøden Kraft ind paa Forbrydelsernes Opklaring. Bl. a. indtraf
'i hans ;E.1n.be_.dstid en hel Bække uopklarede Brande i_J11_risdik-_ '
tionen, og den ekstraordinære Brandkommission, som sendtes

' ud over Landet, Var bl. a. ogsaa her i Grenaa paa Besøg.
1895-1912. Carl Ewald Bothe (f. 11/11 1841, d. i Grenaa

88/12 1912). Cand. jur. 1866. Efter> laengere Tids Virksomhed som>
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Sagfører i Frederlcla blev Bothe Blrkedommel paa Samsø 1887
gog kom derfra til Glenaa i 1895, hvo11 han forblev Besten af sit

;1øft m. Sofie Amalle Krag
_ Det lykkedes ikke Bothe straks at bhve populær iGrenaa,
noget som han løvrlgt heller ikke, hverken den Gang eller senere

. ;._st1æbte efter Bo1gmesteren og Borgerskabet stod til at begynde
med meget skarpt over for hinanden, og som det allerede er

Y nævnt herl paa Side 300 g1k det ved Byaadsmøderne ofte meget
stolmende til. Bothe var en stejl Natur, og selv 1 hans Allderdom
blev han 1kke blldere Alt som Tiden g1k bedredes dog For- ~_

S _. holdet noget og et mere fordragehgt Sama1bejde 1ndtraadte
.. Som det er fremhævet før, var Bolgmester Bothe Embeds-Q

_ mand af den gamle Skole og forstod slet ikke den ny1e1e Tids
_f-Y mele demokratlske Upfattelse af Forholdet mellem Embedsmænd.. _.

` og Befolknlngen ' ~ > ~ Y
Som Polltlmestel og Dommer var han en fuldkommen`

Eijlivlodsætnmg til Forgængeren Det er vlstnok ikke med Ulette.~
_ .. paastaaet,V at han gjorde vel rigelig B111g af Va1etægtsa11esten,`

og at hans Domme af og til var meget 11gor1st1ske og hyppigt '
»undelkendtes ved højere Instanser. Som Menneske var Borg- __
;..meste1 Bothe en. fint kultlveret Mand paapassellg til det yderste '

I med Hensyn t1l, hvad han ansaa for sin Pligt, og kendte 1kke.. 'il
i' ' til at skaane sig selv. Endnu en Uge før sin Død ledede han

Bylaadsmødet Han er den første Byfoged, derydøde 1 Embedet
_,siden Ulsøe i 1732. Hans Beglavelse foregik paa Grenaa Bys '_

i Bekostmng som et Udtryk for, at man, t1 ods de før fremhævede .
V Modsætnlngel saa med fuld Bespekt paa den afdødes VirksonY1-_r _ _

' hed som Embedsmand og hans Karakter som Menneske. ., _ _
1913-49 Johannes Vogellus (f 2/2 1864,- _.d 2/12 1936).

Exam jurt. 1884 Cand jur. 1893. Han blev By-;08 Herredsfuld- 'v
mægtig i Fredenkshavn og kom derfra i 1913 til Grenaa. Efter
Betsleformens Gennemførelse fik han fra Bvraadet en enstem-

r11110 Tllkendeglvelse af, at man ønskede at vælge ham som folke-: '
valgt Borgmestel Vogehus ønskede imidlertid at forlade Byen` .'
og modtog kort efter Udnævnelse t1l Dommer i Aalbolg Køb- _

v.f,...S14d.,,.fra hvllket LmbSde han 10g Sin AfSd i 1934 Gift m .
` ._ `vlarle Elisabeth Tvede.

Den nye Borgmestervar attel en Modsætmng til begge sine-I

. ' med fnldt mode rne. Indstlllmg Med Hensyn til samvittighedsfuld .
Iagttagelse af alle Embedets Pligter kunde han fuldt vel maale .

2- sigmed` Bothe. Med Hensyn til Folhandlmgsdy gtighed ogEvne '
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1 ' til at komme paa Talefod med Folk val han ham uendelig f ,

_ overlegen
Det faldt i Borgmester Vogelius Lod at lede Rettens Pleje

'og Byens Styrelse i de vanskelige Krigsaar, da en Uendelighed
_af Sager hobede sig op og krævede Løsning; Han Vgjorde det til
fuld Tilfiedshed. Vogelins havde sin egen Mening, som han ikke

' 'Iagde Skjul paa, og som han handlede efter Men han havde
samtidig en fuldt ud pailamentailsk Optræden i alle Byraadets 11 .
Anliggender og foistod at lede Forhandlingerne med Dygtighed 11
og Elsk'vaerdighed Han var i Kraft af sin hele vennesæle Ind-
stilling en Mand, som man gerne henvendte sig til og gerne
(forhandlede med. - ~ 1 ~ _

Ved Betsieformens Indførelse, hvioi Domsmagten adskiltes 1
_ '1111Ii11a Politimyndlgheden valgte Vogelius at forblive som Dommei .` -1' `

._ __fog Heriedsfoged og afslog som før naevnt Byraadets enstemmige -
_Dpfordring til samtldlg at tage imod Valget til Bolgmester. '1

I Samme Aar søgte og fik han Dommerembedet i Aalborg og tog 1 "
'_ 'Afsked med Grenaa eftei at være blevet fejret ved en stor

Borgerfest. i 1
Embedet deltes altsaa fra 1919 i trze Dommer- og Foged- *' '

>embedet Pohtimesteiemhedet og Bolgmesterembedet
De t0 føistnaevnte kom fremtidig til at omfatte baade Nørre-,

Sønder- ogiVIoIsherreders Jurisdiktioner. .' _ ' ' ~

' ` -- __ Dommerembedet _ °

1919-33. H Chr Thygesen (f. 12/41879).Cand.jur.11.903. ` 1
'Sorenskiiver paa Færøerne 1912 Dommer i Grenaa Købstad

m. m. 1928 tillige i Ebeltoft Købstad m. v. 1933 Civildommer i
vRoskilde. Gift m. Ellen Buhl

i I933- E Riis (f. 22/31891) Cand.j11r.19I6..Ansati.Iustits-
_ 1111111ste11et 1916. Ekspedgitionssekretaer s. st. 1931. Dommer i . 1

`--~Grenaa Købstad m. v. I933. Gift m. Eva Johanne Ilsted.

Polltlmesterembedet
1919-33 \I. M. Caspersen(f 21/3187'7, d.13/13I935).Cand.j11r.

1 .I903.Birkefuldn1aegtig 1 Frederiks'v aerk 1913. Pohtlmestei i Grenaa f'
_ Købstad m v. 1919. Politimester i Hasle m. fl Herr-edei 1933

"Afsked 11935. Gift m. Henriette Andel sen '
> 1933- A. P. Andel sen (f. 3/3- 1883). Cand.-jur.1917 Fuld-

mægtig ved Praestø Amt 1918. Medlem af Næstved Byraad 1925
1'_1.-29.P0I1t1meste1 i Grenaa Køhstad m. v. 1933. Gift m Mette

lSophie 'Pedersen ~ f -« . '
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" Nogle enkelte Retssiager ira'forrige 'Aafhundredm
Af Hensyn til Pladsen kan her kun anføres nogle ganske

' -_ faa Sager. Jeg vælger først at fortælle lidt om
. Undvigelse af Arresten. Den Gang, det nye Raadhus paa '

f_ Torvet i 180.8 var fuldført, udtalte Byfoged Aagaard tillidsfuldt,
. at nu Vilde man Være sikker imod Arrestanters UndVigelse. Det . I
'blev man nu lige saalidt der som i det gamle. Allerede fra 1810 '
er der en- saadan Sag? Det angaar en Person Ved Navn Henrik

V' _. Vilhelm Fanøe som var arresteret for Indbrud og Tyveri hos
[Købmand Hans Broge, men som >>udbrækkede<< af Arresten V
Vsammen med en anden Fange, Jens Frederiksen der ligeledes '

_ sad arresteret, og som tidligere vai1 undVeget fra Arresten i
Ringkøbing Vogteren Thøger Jensen, der som Arrestforvarer '

;'havde haft Opsigt med Arrestanterne, forklarede i Forhøret, at
_ disse ikke i Arresten havde efterladt noget, hvormed Udbrud

- _»kunde være anlediget<<. Ligeledes var han ganske uvidende om,
hvem der kunde have »assisteret Arrestanten ved Udbruddet af

.'Arresten«.Fa11øe blev ikke fanget. Men i 1816 hae han den'_
Frækhed igen at komme tIl Grenaa og igen at forøve Indbrud.Han efterfspoiedes og fangedes i Ebeltoft, hvorfra han skulde

~'_sendes til Grenaa. Retten Var sat, men maatte hæves igen, da '
Arrestanten ikke kom. Formentlig er han ogsaa denne Gang'

i , brud-1 111mm fra Ebeitoft Airest
' Mere dramatisk er en Sag imod en Anders Christian-4 "'

sen, som fængsledes for at have udgivet en falsk Rigsdalel-
V fseddel Y"Ved Undersøgelse viste det sig,` at rhan ~havde et meget

I ' Ylangt uopgjort Synderegistei bag sig her fia Jurisdiktionen Det -V i
Vai en Række giove Tyverier, Hestetyveri fia Marken o. s v.
De Var saa alvorlige, at Domsmændene og Ryfogeden skønnede,
at »eftersom Seddelen Vai1 saa slet eftergJort at den næppe kunde

Ø Qkaldes falsk og kun i Mørkningen kunde udgives som saadan, _
Var Straffen derfor saa ringe, at den ikke kunde komme til An- Y `
Vendelse<< Fo'11 de øvrige Forbrydelsei var Fangen nemlig dømt
til Kagstrygnmg og til Arbejde i Københavns Fæstning paa Livs-

l ` tid Dommene appelleredes og Fangen blev siddende i Arrest
Vinteren over Om Aftenen d. 2 Marts undveg han 1m1dlert1d "
og det synes ikke, at han er blevet fanget. Justitsprotokollen herY

'_findeholder i hvert Fald intet derom. Denne Undvigeäse Var dog
_ ikke et Udbrud, men skyldes en fast utrolig Letsindighed fra .
'_Ariestforvarei Jens Balles Side. Y

_ I Balle fremstilledes næste Dag i Retten og foiklarede, at da "
* , han den paagældende Formiddag Var i Ai resten for at »forplege« f
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Arrestanten, badvdenne, om Jhan ikke maatte følgemedham til
hans Bolig for at røre sig" lidfftÄf Jens-í Balle. Var letsindig oggoder

_f Vmodig nok til at føje ham. Arrestanten Var belagt med »Felt-_
jern« og fulgte saa med Arrestforvareren hjem. Jens Balle kan

laltsaa ikke have boet i det til Ar1estforvarere11 bestemte Værelse 1 V _
paa Baadhuset, men formodentlig i et Husi Nærheden.= Fangen'
Var saa'hos ham hele Dagen- Da saavel :Balles Hustru1 somen
-Ven af ham og'dennes Hustru opholdt-_.sig i Stuen, fandtBalle
sig betryggetfor, at Arrestanten kunde undvige. 1 Ved 18-Tiden

' _ gik han endogsaa i Seng og soV ind.1Noget efter blev han Væk-'
ket Ved, at hans Kone gjorde Alarm. A1restanten Var gaaet uden _ '
for Huset og Var ikke til at finde. De ledte begge, men forgæves.
Næste Dag fandtes i HaVen Feltjernene med opbrudt Laas 1
Fangen havde med et Søm aabnetLaasene. A1 restforV areren kunde

i ikke nægte, at Byfogeden flere Gange paa det kraftigste havde-
foreholdt ham, at Arrestanten unde1 ingen Omstændigheder
`maatte komme ud fra Arresten. _ 1

_ _ Arrestforvarerens Hustru forklarede, at da hendes lMand
havde lagt sig til Bo, Var Arrestanten, som stadigtVar belagt
-med Feltjern, et Øjeblik uden for Døren, men kom straks til-
bage igen. En Stund efter gik han atter ud. Da hun mente, at

_ det Var i et naturligt Ærinde, tøvede hun nogle Minutter, inden
hun gik ud og saa efter ham. Han Var da borte. Hun gjorde `
Alarm, og baadehun og Manden fór ud og ledte efter den bort-

frømte,,1n1en;det Var forgæves. - Forhøret sluttedes og oversendtes-
5til Amtet.1 Detr ses heller ikke denne Gang, _rat Sagen kom'lforl
igen, eller at Arrestanten blevpaagrebet. Derimod maa Historien
bl. a. have kostet Jens Balle hans Stilling, efter_som Thøger Jen-
sen kort efter nævnes som Arrestforvarer i hans Sted.

Om en anden Fange, Væversvend Christian Mathiasen
som havde et lige saa langt Synderegister og en lige saa haard

`Dom, oven i Købet med Tilgift af Brændemæiknlng i Panden, 1 `
'er fortalt i G.r Bys Historie Bd. B. Det var i 1821. Ogsaa han' i
undslap af Arresten, men det Var Ved ganske regulært Udbrud,

i og uagtet han Var belagt med svære Arrestjern, nemlig baade
Feltjern fra Haand til Fod og Sp1 mgbolte og Lænker til Benene«
Yderligere skulde Politibetjenten 3 Gange daglig Visitere baade
Arrestanten og Arrestværelset. Til Trods for alle disse Sikkei-
hedsforanstaltninger lykkedes det __ham at. flygte. Han havde~
med et Søm dirket Laasene paa Jernene op. Endvidere hae han
banket et Søm fladt og anbragt det i et Skaft, tildannet af et Ben

._ af Sengen. Dermed havde han nedbrudt et Stykke af Væggen Ved
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Airestdøren Han var saa krøbet ind i A11estforvarens Køkken _.
` Jog de1fra flygtet gennem _et Vindue 160) ' ' v ' i

. . _ De sldste Henrettelser, ;V
v * :som fandt Sted i G1enaa, var Morderne Sehræm og Schatte-

V:bergs d 4/__5 1825 og GJeitrud Hansdatter d.~,_19/6 1806 Der
ffer fældet Dødsdomme seneie men de er ikke blevet bragt til -

" _-fUdførelse men saa Nidt Nides foiandret t1l livsvaiigt Fængsel
"__gRettersíedeí som fra Arilds Tid havde været Galgebakken paa

_.Grænsen af Lnslev Mark, tæt Vest for G1enaa KJæi var n11 for- `
~ ladt De sidste Henrettelser fandt Sted paa Hessel Hede tæt Void
Vfor Vejen som nu fører til Stadion W , . _ . '

'I _ÄOm Schræm og Schatteberg og deres Henrettelse har Jeg i sin '
Tid udgivet en udføllig Beskr1-_L_.j 'i i:

_ svelse Jeg anfører her kun enkelte Træk Fredag d. 2/7 1824 fandt
_'man paa Bamten Hede Liget af en Mandspeison s saa ud

` `|til at være myrdet Liget føites til Bamten By og indsattes i ” 'i
Laden i en af Gaardene, og der sendtes Bud til G1enaa til
_«Herredsfoged Aagaard. Sammen med Distriktslæge Wellerop ; '

'_fog Fuldmægtig Harboe kom han ret snart til Stedet og holdt __
et foreløbigt Pohtiforhør Efter et Par Dages Forløb opklaredes
det at den dræbte var en ikke sæilig vel anskrevet Mand J o hs

I'WAndersen, ogsaa kaldet Gaul Johan ellei Tyvesnedke-
ren, som med sin Familie boede i et Hus paa Gjessing Mark.

[Allerede forinden havde den dræbtes Hustru »med giædendel
__;Taare1« henvendt sig til Sognepræsten i Gjessing og fortalt, at
hendes Mand havde været boite et Par Dage, og at hun frygtede,
at det var hans Lig, man havde fundet. Betten fattede dog snait I

.__.Mistanke om, at hun ikke var saa uskyldig som hun lod til. f
'Sammen med 2 Mænd: Skræder Andreas Schatteberg, hvis

.' :egentlige Navn var Jonas Svendsen og Niels Andersen_
;Sehræm, der var Urmager og afskediget Soldat, førtes hun til

_ >__Arresten i Grenaa Tilstaaelsen faldt i Løbet af faa Dage. Det
viste sig, at hun havde staaet i intimt Forhold til en Mand fra,
Grenaa, Fiskei og Skomager Diderleh Lutteimann Trolle,

»som ofte besøgte hende, naai hendes Mand var borte.- De havde
` »aftalt at gifte sig, naar hendes Mand døde Trolle benægtede L i
f 'længe ganske frækt og fejgt at have haft det mindste med Kvin-
den at gøie, men maatte dog tilsidst vedgaa Forholdet Han I

aliævdede dog, at han aldlig havde tænkt paa andet end hendes
>vMands Død af naturlige Aarsager De tQ Venner af Huset, Sehræm _
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og Schatteberg maatte indlømme, at de paa Konens Opfordring I

'_havde forøVet Mordet De havde under Paaskud af, at de i
Fællesskab skulde udføre et natligt TyVeri hos Degne11 i Hede-_ _

`gaard Skole faaet Johs. Andersen til at mødes med dem Ved
_ _ 'Aftenstld paa Ramten Hede Der havde de dræbt ham Ved Slag
"i Hovedet med deres blyindlagte hgestokke Motlvet angav de

dels at Være Frygt for Joh's.Ande1sen for hvem de havde Været
`_ _'Hælere i hans mange Tyverlaffæ1e1 dels en Belønmng, som

_ Konen havde loVet dem i Form af nogle af hans gemte Tyve.-.
' koster. Sehatteberg havde Jævnhg haft sin Gang hos Ande1 sens

Han hae af og til besøgt Konen,: ogsaa naar Tyvsnedkelen _
`ikke selv Vai hjemme Noget egentligt Forhold havde hani Vist _

naeppe haft til hende selV om han. end til Tidei havde opholdt '
I sig der om Natten _

_ Dommen faldt 19. Oktobel '1S24. Ekstraretten som i den An-
_ ledning Var nedsat bestod af Byfoged Aagaard og de file Stokke-.

' mænd Dommen lød paa, at de to Mordere skulde miste deres-
Halse og deres Hoveder sættes pda Stage Fnken, Kirsten Malie » ~

- Jensdatte1 »bør bøde LiV for LiV<<. Johanlliderick Lüttermann
T1 olle hensættes i Fængsel paa Vand og Brød'1 4 Gange 5 Dage. i

Ved Højesteret stadfæstedes Dommen dog at Enkens Straf
_ bestemtes til l1vsvar1gt Fængsel 1 Vlborg Tugthus. Dommen over " i .
de to Mordere eksekveredes paa Hessel Hede 4... Maj 1825 Et|
ØJenVldne gamle Glalmestel Jørgen Madsen i Grenaa for.-
tælle1 følgende _om _ '

. Henrettelsen »Aftenen før i et frygtellgt Uvejr med Lyn-
' ild, Torden og BegnVeJr ankom dyngvaade og udasede 1/2 Eskafi-
dlon af Randers Dragoner til Grenaa for at holde Orden ved>
Henrettelsen næste Dag Paa Rettelstedet, som Var et Stykke

_»uden for Sønder Mølle, Var afstukket en Kreds, 24 Al. i Tvær-
maal. Uden om Val var nedrammet Pæle. Midt i Kredsen Var
Blokken anb1agt paa en opkastet Forhøjning af Sand.- Blokken
Var ret lav, og Ved Siden af den Var kastetf2 Grave til Forbry- f

i ' __dernes Legemer. Foruden den nævnte halve Byttereskadlon var i
samtlige Bymænd fra de omgivende Sogne beordlet til at møde _~ _

` med deres Stokke De dødsdømte var i A1resten »beredt« af;`V
Pastol Kjølby i Veggerslew _

_ _ Paa Eksekutionsdagen Kl. 101/2 Formlddag køite Jørgen-Å '
' Madsen Glalmesters Vogn Misdæderne til Skafottet Paa'-

:den gamle Knkegaardsmur paa Torvet, paa Tage og i V1ndue1 Y
var del fyldt med Mennesker. Nogle af dem græd Andre ud-
stødte Misl1agsytringe1.Da de ankom til Rettelstedet hvo1 en

21
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_tal1ig Mængde fi af By og Land, dogV mest Kvinde13 hae samlet: ' '_
sig, blev Lænkeine taget- af de dødsdømte, og de blev overgivet I
til Bøddelen. ' . . ,

De va1 begge fattede og viste megen Anger Inden Hen-
. '1ettelSen fandt Sted, udbad de sig Tilladelse til; at synge Salmen"

Nr. 413 »Jesus Christ! du led og døde<<, hvilken de klart og ro-
ligt fremsagde. Kort eftel faldt deres Hoveder for Mestermandens
Hug og blev derpaa sat paa Stage1,hv01 de blev s1ddende til

'__Moitensdag samme Aar. Bøddelen vai Odense Skaiprettei _ved
_ Navn Stengel. Det vat en urolig, forfjamsket Mand, som hug-
` P'gede fejl paa Schatteberg og bidrog ham et gabende Saar 11Nak-

ken. Det foranledigede Schrærn, som sidstnlaatte holde for till
_ 'at udbr3 de: »Hvordan er det, De mishandle1 'det stakkels Menne- ' '

ske! gø1 det nu bare kort af med mig<<. Faa Minuttei efter faldt-
1 ogsaa hans Hoved fol Øksen, denne Gang uden Uheld. De af-

' _ sjælede Legen1e1 jordedes ved Siden af Blokken. En fælles For- '
_,høJnlng over dem var mærket med en Pæl,.som stod de1 iV

mange Aal, indtil den laadnede op.161) f `

"-GJertrud Hansdatters er den sidste Heniettelse som fandt
Henrettelse f . Sted hel ved Grenaa. IModsætnlng til

den folegaaende, hvoi de1 var temme-'f ' '
lig blandede Motivei va1 denne Afslutning paa en Kærligheds-
tragedie. Dens Omstændlgheder var i Koithed følgende: Skole-

Y lærer Morten Nielsen i Aalsø benyttede en Husmand fia
' samme By, Jens Andersen Møllei, som Tærsker Til den- ,

^_ dennes Hustru, GJertrud Maiie Hansdatte1,va1 Nielsen'~
traadt i intimt Forhold, efter at han engang havde truffet hende "i i

'__ene i hendes Hjem. Da Forholdet fortsattes, havde hun for '-._Nielsen udtalt Ønsket om at faa Manden 1 yddet af Vejen Skole-_ _

_ læreren skaffede da fra en Dyrlæge i Skanderboig noget Arsenilc
under Foregivende af at skulle biuge det til Kreaturvask. En
Poit1on deiaf gav GJertrud sin Mand i Pandekagei d 2 Decbi _

` _1854, da han om Aftenen kom hjem fia G1enaa. Da han saa
' blev syg, fik han Lærei Nielsen til at gaa til Grenaa til Læge _

-Blchter fOI' at SPørge om Baad. Af gode G1 unde folkialede Niei. ' `
'sen Imidlertid ikke Lægen noget om S3gdo1nmens egentlige

I ','Syn1ptomer, saa Bichtei ikke fik lndtiyk af nogen Faie og
nøjedes med at folesk1ive et Spanskflueplaster Det anvendtes '
den Gang ligesom Aaieladnmg og Kopsætning mod alle lettere'>

' 'Sygdomstllfælde .
' Den 10. Decbr døde Jens Møller. Der opstod st1aks efter Be-
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gravelsen Mistanke om, at hanv ikke Var død en naturlig Død. .
Liget blev saa gravet op lgem 3. Januar 1855. Baade Læler 3
Nielsen og Gjer-trud lagde Haanden paa den dødes Hje1te og
erklærede sig uskyldige i hans Død. Imidlertid Viste den kemi- i
ske Undersøgelse, at der Var Arsen1kforg1ftmng De to Fo1bry-_

_ dere arresteredes og gik til Bekendelse. Gjertrud tilstod, at det
'udelukkende Va1 Lidenskab for Nielsen, der havde forblindet _i
hende, da hendes Mand baade Var god og stlaebsom.. Hun er- i

. klærede, at om nogen under Mandens Sygdom havde tilbudt
Vhende et Helbredelsesmlddel havde hun ikke modtaget det. _

Nu efter Gerningens Opdagelse angrede hun sin Synd og var
'rede til at tage imod sin Straf efter Lovens fulde Strenghed. i

Dommen afsagdes i Grenaa 26/7 1855, Ligesom 1 foregaaende' -
Tilfælde medvirkede foruden Dommel en _fire Domsmænd. Deres. ` '
Kendelse gik ud _,paa at »Arrestantinden Gj e r tr u d M a ri e
Hansdatter bør have sit Liv forbrudí og lægges paa Stejle og f '
Hjul<<. »Arrestanten Morten Nielsen bør hensættes i Tugth'usV
paa Livstid<<. Dyrlægen fra Skanderborg, der solgte A1senikken, .

y ' fik en Bøde, og Sgkolelælerens Hustru, der havde afgivet falsk
Forklaring om Arsenikken m. m. fik 2><5 Dages Fængsel paa -
Vand og Brød _162) - For H ovedpe1sonernes Vedkommende kom
Sagen for Højester,et hvis Afgølelse i Hovedsagen stadfæstede _

' ' Underretsdommen. Dog blev den barbariske Tilføjelse om Stejle
og Hjul fra Chr. V Lov sløjfet. 5 .

_ Henrettelsen 19. Juni 1856 blev saa den 35aarige Gjertrud
- halshugget ude paa Hessel Hede tæt ved det Sted, hvor de to _.

førnævnte Mordere i 1824 havde lidt Døden. Uagtet Henrettelsen
denne Gang var ansat til Kl. 5 om Morgenen havde dog en Del _ .
af Byens og Omegnens Folk indfundet sig for at overvære den.

_ Jeg har ladet mig fortælle, at Skarpretteren eftei Heniettelsen
yt1ede til de omstaaende, atdet Var Synd for en; saa smuk HalsI
at faa en" saa ilde Skæbne'. Det er ret betegnende for den Tids
Journallstlk at Grenaa Avis kun ialt har 14 Linier om Begiven-

,_ heden. De er let citeret: »I Morges Kl. 5 fuldbyrdedes, tæt sønden - \ '
' for Byen, Højesteretsdommen over Gjertrud Marie Hansdatter
af Aalsø. Delmqventlnden vedllgeholdt til det sidste Øjeblik en _

V rolig Fatnlng Efter at Dommen var bleven hende forkyndt og
hun havde modtaget sin SJælesørgers [Pastor la Cour i Aalsø]
sidste Trøstensold bandt hun selv Tørklædet for Øjnene og
lagde sit Hoved paa Blokken, uden at nogen Bevægelse hos
hende blev synlig. En stor Del Tilskuere havde indfundet sig `
for at overvære dette Syn -- I Gaar Morges blev hendes Med-

21*-
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;. skyldige, Skolelæ1e1 Nielsen ført til Tugthuset i Ho1sens for at `

udsone sin Straf Tugthusarbe'f: e paa Livstid«.163)

Et Par andre f1a samme Aarhund1ede skal kort 1efereres
Dødsdomme Den første, som e1 fra 1815, a111gik en 37aa1ig,

ugift Kvinde, Anna Marie Andelsdatter '
af Glæsborg, som havde født i Dølgsmaal og straks ombragt
det nyfødte Ba1n Ved at holde sin Haand fol dets Mund, indtil
det ikke aandede mele Den Slags Sage1 Var indtil da kun med

' uhyre lange Mellemrum paadømt Ved Grenaa By- og det meer-_
spolede He1redst1ng Ogsaa hel lød Dommen i Henhold til

Ch1.V LoV paa, at A1restantinden »bør miste sin Hals og hendes
` Hoved saettes paa Stage«. * Å ' i f '

_ ' _ Del Var i den dømtes personlige Forhold saa mange for-__
“fmildende Momenter at den konst Dommer J. Jensen Harbo, i

i selve Dommens Præmiser »dog vovel at f1emstllle og anbe-
fale hende til MonalkensNaade<<, uagtet han Jo selv er nødt
til efter Lovens Paragratfer at afsige Dødsdom.16'4) 1'

Fn anden Sag er allerede berørt i næværende Bog Side 143
L Det er Dommen over den for Mordbranden i Astrup a1resterede

V`“T'Plge Hanslne And1 eassen
Den er heller 1kke bragt til Udfølelse, eftel som af de 105 I' v

Dødsdomme som i Tidslummet 1864+-85 afsagdes i Danmark,
kun 4 fuldbyrdedes Kun en af dem Va1 paa DJursland Det> '

4'_fvar Rasmus Pede1 sen Mø1ke som henrettedes tor Bov-
"'.-__mord i 1888 ' " " " j T ` `

Benzons Mlndestøtte Vi gaar saa hen til Aarhundr'edets,
Slutnlng og finder de1 en mind1e dy- " `

ster Sag Man kunde maaske kalde den en politisk AtTære. Den /
Slags har Vor Egn ellers ikke vaeret 1ig paa Det er Atfaeren.. _
med Benzons Mlndestøtte '_ ' - ' f ` _

~ __ ' Da Kammerhene E V Benzon 11888 Va1 død, samledes et `
' j større Pengebeløb 1nd blandt Godsets Fæstebønder Foi Pengene _

iejstes en Mlndestøtte i Skoven paa det Sted, hvor VeJen til ~
_1 flskælderbakken drejer af fra GJerilldveJen E11 Nat blev denne I

- Støtte Væltet og delvis 1tuslaaet af ondsindede Personer. Ved
Foden af den væltede Støtte laa et Brev skrevet med omvendt

Skrift (»SpeJlsk11ft«) Der1 stod, at denne Støtte ikke vilde bllve,V 'i
- -ret mere . _

Man vidste at nogle af Godsets Bønder havde Vaeret mis-~ -
fornøJet med at Støtten 1etes foidi de syntes at det smagte
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' for meget af gammeldags Underdanighed mod Herskabet. Politi- j
betjent Øhlenschlæger sendtes ud paa Efterforskning, men fandt ~

intet, som kunde oplyse, hVem Gerningmanden var. '
Politimester Bothe var inde paa, at der forelaa politiske

4Motiver og mistænkte Typograf Blon1berg, som Var den lo-
kale Socialismes Førstemand. Han blev arresteret, men Vilde
intet tilstaa, muligvis fordi han ikke havde noget at tilstaa. Man
indsendte da det famøse Brev sammen med et Brev fra Blom-5

. berg til København til Undersøgelse og Sammenllgnlng hos enf' _
lSkriftsekspert, Skuespiller J ohs Marer. Han Var særlig kyn--I-'fI =
dig paa dette Omraade og mente, at »Spejlskriften« fra Støtten S
godt kunde ligne Blon1be11gs,men han turde intet paastaa med

_Bestemthed. Sagen maatte henlægges som uopklaret, og Blom-
' ' berg kom paa fri Fod. I næste Aars Fastelavnsrevy i Haand-___

Værkerforenlngen var der en morsom Sang derom. . 1

Benzons Mindestøtte

" Mè.':l Ein flotter Studio. i

I yPolitiet ledte, _ .. _ _
' men ej Skurken fandt
_Øehlensehläger svedte,
Øehlenschläger svandta;

Hvad mon det betød? _men saa fandt det' paa:
i Hvem mon Stenen brød? _ i »Vi til Murer gaa; _ _

Heldigvis `d_et Var ej Stenen, der Var _ ikkun han iDanmark Skrift forstaar

` _ Benzons Mindestøtte `
_'Væltet laa og knust.
Politiet mødte, __ _
men blev rent confust.

'_ blød.__ I;

Men Ved Stenenjfandt man'
at Vder laa et Brev,

_ granske manr ej dog kan,
" hvem der Brevet skrev;

det Var ej saa fejl;
læst Ved Hjælp af Spejl,

_ `_ Mdrer i et Stykke
netop spillet har,

_ sig paa«.__

hvor en Skurk hans LVkke
i sin Haand just har.

“i Maren Murer red,
1 og i Angstens Sved

Skriften Var slet ikke som Ideen = svared han: »Om Brevet Blomberg É
stejl. - . '_ ` . Ved Besked«.

Ö ' . Og i Hullet putted”
_ :Politiet da '

Blomberg paa Minuttet,
men han »nej!« dog sa ,_

1 rog nu Ved man ej -* `i
I D11 saa lidt som jeg -- I «

naar vor Mindestøtte gaar den samme
_ > _ rVej'.

I. Valeur Fausbøll.
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GBEN AA KIRKE
_ Som det er v1tterllgt for

1 ' alle nu. til Dags _.har de1 i'
»__sin VTid været 2 Kirker her i_ , \ x ___w :Byen Den lille Kirke ved

_ ___ __ 1117111" g \ l Bavnhøjbakkens Fod er den
\\l\\\_ 111,, N R y ældste og opført i Tiden ea.

1 ' ;ji_____~\___-,_ _11. ___ _ __ ______ l_ly 1150 1200. K1rke11paa Tor-
'- i 1: _i vet er et godt 'Aarhundrede gl

' I _yngre,-fo'rmentlig..'fr'aV Tiden
`:~ hen ved> Aa1 1300. Dette, _

. Aarstal grunder jeg paa, at 'i
_ 1;der Byens _ ældste Seglíi

“net to kirkelige Bygninger
_ Grenaa Bys gamle Segl fra Aar 1300, som viser, '_
" 'at der allerede den Gang var 2 Kirker i Byen.'_

~fra, :1t ogsaa K1rken paa Torvet maa have eksisteret paa den Tid

_ St. GJertruds Kirke var i den katolske T1d indviet tll St. -'
l ` paa Torvet Gjeltrud en Helgenlnde fra Thurmgen

1 _ '1 som døde i 1302, og som var de vej;
_farendes Beskytterlnde Jeg maa maaske her benytte Lejhg--
heden til at tage Livet af den gamle Tradltlon som gaar ud

_ paa at den oprlndellg har heddet St. Peters Kirke, og som
navnlig skyldes en Bemærkning af Pastor Risom i Pontoppi-, ;

f- rdans »Danske Atlas« fra 1768. Det er med klare Grunde af den '
højeste Sagkundskab paavist at det er uh1stor1sk og i FølgeV
Sagens Natur ikke kan passe. Men det vil føre for vidt at frem- .

I l ` '_"Sætte en Dokumentatlon he1.165)
K11ken paa Torvet, som jeg i det følgende kun slet og ret

_ vil kalde »K1rken« er opført af brændte M'ul sten, de saakaldte-
~_ Munkesten som Xar af betydelig større 'mfang i alle tre Ud-

_ strækninger end Nutidens Mursten Kirken er opfølt i gotisk
;Síil, populælt kaldet Spldsbuestll i Modsætmng til den gamle
paa Bavnhøj, gder var en Kr1dtstensk1rke og opført i romansk _ -
Stil >>Bundb11estil<< ' -1 1 1- 1- 1- 1 » f ~

' Iíirken er i Tidens Løb blevet omdannet paa saa mange,- '
Maader at den kun i meget ringe Grad har noget tllbage af sit`

ropr1nde11ge Udseende. Ad den Vej kan man derfor ikke udtale
H'Ogel llelllbeStemtOnldeIlS Byggeaar Som 0Ve[1f01~ anført gør

' fra :ca1Aar 1300 findes afteg-r ' '

Man maa da altsaa med_ 'I ._
fzgod Ginnd kunne gaa 11d I
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Afbildningen i Byens gamle Segl det deiimod sandsynligt, at den '
'er bygget kort før Aar 1300 I i

Kirkens Ydre. Den ældste, oprindelige Del af Kirken har
Været af ganske enkelt Type »paavirket af Simpelheden 1 Tigger-
munkenes Kirkebygninger<<.166) Den har kun bestaaet af eet Rum
nemlig Højkirke og Koi ud 1 et og uden hverken Taarn Vaaben- _
hus Sakristi eller Sideskib, saaledes som det ogsaa fremgaar
af Afbildningen i Byseglet. Et Minde fra denne Kirkens alleiældsteV
Tid findes endnu i dens Vestgavl, som nu ei helt skjult af Taarnet f
I denne kan man se en tilmuret, spidsbuet Aabning, enten 'et '
Vindue eller Kiikeklokkens Glamhul Af Tilbygningeine er”
Taarnet og Vaabenhuset sikkert fra Middelalderen og er rime-
ligvis _ som de fleste af den Slags Tilbygningei -+ opført i.,
'»Unionstiden«, altsaa omkring Ved Aar 1400.' >'

Om Tiden for Sideskibets Opføielse ei Meningerne derimod'
delte. Pontoppidans Atlas fra 1768 angiver, at det er opført efter
Kirkens Brand som fejlagtig angives til 1627 men skal Væie' 2

1 1649. Dette passer ikke foidi forskellige Synsvidnei i Aarene
før omtaler denne »2nye K11ke« og yderligere nævner at baade
denne og Hovedskiløet har betydelige Brøsífældlghdeer paa Grund
af Ælde. En nærmere Redegørelse for hele dette Forhold har

I jeg fremsat i Randers Amts historiske Aarbog for 1939, hvortil)
henvises.167) . i ~

_ Det Vil eftei min Mening Væie naturligt at antage, at Side-1
skibet er opført kort efter Reformationens lndføi else i Danmark, 'I f
da den gamle Kirke paa BaVnhøj ophørte med at Være iBrug,

' hvilket skete i Aaret 1558, som det fremgaer af et Kongebrev
' ffra nævnte Aar.

Imidlertid sad der tidligere, forinden Kirkens sidste ydre
Hovedrest-afuiering> (i 1874+75) en Sten, over Indgangsdøren Vtil`Å
Sakristiet. .Den ligger endnu paa Kirkens Loft __ og 17bæ11er_A-ar-'
tallet 1640. Det er derfor Iat formode, at der lsomV Følge af de i..
Synsvidnerne nævnte B'røstfældigheder' i'det Aar er ~ sket en

1 _Hovedreparation af Sideskibet ye'zven'tuelt| ogsaa af Hovedskibet
_ '1 og Taarnet, og at Stenen Ved denne Lejlighed er blevet anbragt

' over Døren i Sideskibets Østgavl. ` _;
Endelig er der efter min Mening endnu en Mulighed, nem-

` lig den at Sideskibets østre Hvælving, altsaa Sakristiet, er op-
ført førjst og for sig, og at saa Resten af Sideskibet er tilbygget _

- efter 1558, »nærmest til Brug foi Sognefolkene fra den nedlagte
Gammel Kirke<<. Der findes faktisk fra Tiden omkring Aar 1700
env Udtalelse` som gaar ud paa] at Sideskibet> fortrinsvis er be->
regnet for Beboerne fra Gammel Sogn. _ 1 I
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_Resumé. Knkens ældste Del, Hovedsklb og Kor er altsaa

_' rlmellgvls opført kort før Aar 1300. Taarn og Vaabenhus er.`V
`1imeligVis fTa >>Unionst1den<< omkring Aar 1400 Sideskibet er

* rlmehgvls fra kort efter Beformatlonstlden da den gamle Kirkel
. Äpaa Bavnhøj nedlagdes ved Aar 1558. Dog altsaa med den Mu-_V
fjhghed forbeholdt (11 selve Salrrisíieí kan være opført forinden

_ den T1d
Klrken plvndres _i teren 1627--28. Det er en gammel

' Paastand som bl. a. skyldes en Fejl i Pontoppidan Danske At-'___

.1 krigen-1 .A.(_1ret;91627_ blev plyndret
_ .. ogl V11edbrdznclí afd-e kejserlige Tropfi'

. fpe'r Aarstalilet `e1 forkert, hvad
Branden anga'ar, og Krlgsfolkene.

fårharmgen Skvld i den. Men lidtV _.
har de fjendtllge Krigsfolk dog '

. med Kirken at gøre nemllg dette
»at da de i Vlnteren 1627-28 Var

7 '-~ fmdkvarteret 1Grenaa led de stærkt
Ste1_1._ med Aarstal-let1640, som Indtil. 1874 _ _

fsad over Sakr1stldø1en ud mod Øst, og af Kulden ia der ingen Skove'
. som tyder paa, at Kirken lige' f'før'- den __'Var _l Nærheden at Skaffe Brænd'-

_ for en størlë Bestamelmg (Se foreg. _S_.)_.
stole Brand i 1649.' havde Været. Genstand ---«sel fra plvndrede de endogsaa

' Kirken for dens Træværk Døre1
'og Stole fol at faa noget 'fat fyre med Da FJenderne igen VarV
borte, stod Kirken helt blottet fol dlsse Ting, som maatte laves.
af ny, hvilket tydeligt fremgaar af et Klrkesvn f1a 27/2 16323.68)

'_hvorl om disse Ting bruges Udtrykket »som fenderne nederlag
och brende<<169) ` -

Vi kommer saa til en Begivenhed sompaa afgørende Maade;-
~ _ forandrede Klrkens 1ndvend10'e Udseende, men ogsaa berørtev

` _ __ dens ydre Det er ' 6 * E - ~ E -f

Branden d 27 Juni 1649 som foruden Kirken tillige ramte hele?
__ _ -1 ' Byens østlige Del. Den har selvfølge- V
' lv“lig ikke helt ødelagt de meteltykke Ydermure men derimod alt" '

_Træværket Inventar Tagbeklædmng, Lofter, Taarnets Indre og
Tagvælk samt omtrent hele Sldesklbet ' ~ -

Om denne voldsomme Ødelæggelse findes en hel Del Op-
lysninger i Kirkens ældste Begnskabsprotokol. Det fremgaar af _

las, at Kirken under Trediveaars-.

denne, at alt Inventaret, deriblandt Alter, Prædikestol Kirke-__. I
-stole og Døre Var brændt Kirkeklokkerne i Taarnet var ned-

_ faldne og smeltede Tagets Blybeklædnlng ligeledes Regnskabs-
bogen indeholder- endvidere ()plysning om, at man de første
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:Nætter efteI Branden maatte lønne nogle »Karle« for at gaa I _
Vagt omkring Kirken »paa det at Kirkens Bly og Jern ikke
skulde boltstJæles<< Ligeledes anføres Arbesløn til Folk for at I
slæbe Bly fra Kirken ind i Vaabenhuset, som vistnok var denV >
Del af Kirken, som havde taget mindst Skade. I '

fw Den ne1db1æ11dte Kirke repareredes st1aks nødtøIftIgt saa-7 .
_ ledes at Gudstjenesten midlertidigt kunde foregaa i den. Nogle _.

~ af I~ de 'til 3.'0n1bygningen indkøbte I '3 . . 33 . ,
Fjæl: henlagdes ”til Folk' atvsidde

> _paafundierjk`irkegangenfio),>.111 ganf a _ N ,
ske'.'primitivt` og tarveligt.3 Men det if; ' 1 1 I
maa 'jofvæ11e.. et-uafviseligt Vidnes- f 3
byrd: om, at den gamleKiI'k'e'paa

3 Bavnhøj paa det Tldspunkt enten
har væI et helt nedbrudt eller ogsaa'

3 har befundet sig i en saadan Stand, f
at den slet 1kke kunde anvendes
som Nøtælp I de næste 3--4
Aar ombyggedes eller restaureredes
saa Kirken. En mindre Del af Mur-7
Værket Imaatte _foInes. Det var L
navnlig-i V'Sideskibet, som. varjdet

3 Spinkleste Og derfor mest medtagne.' 3 Mld tIdIgt Al_3t3e1 f1a 1653 malet med
Men det allermestea 30gsaa i Taar'" sort Farve' direkte paa den hvide Østvæg,

>`net,.repare1edes og forsynedes paa afgækkefvefdJKlåkens Reíåaulsfålëläslff
sine Steder med Jerna'nkIe »saa çgmnga ensen e

3 det ej skulde skilles ad og falde itu, naar der ringedes med '
3 Klokkerne<<. Bjælker hentedes i Mejlgaard Skov. Anders Blytæk-

ker omsmeltede det reddede Bly til nye BlypludeI1 til Tagbeklæd-
ning. Klokkemalmen fra de smeltede og nedfaldne Klokker pak-
kedes i 2 Tønder og sendtes til København. I Stedet tik man > 1

3, tilbage 3 nye Klokkel, som Klokkestøberen aabenbart har haft
`paa Lager siden de bærer Aarstallet 1648 Alle 3 Klokker har

= samme Indsift:»Du11ch dus Feuer bin ich geflossen, Claus von
Dam hat mich gegasscn<<. Klokkestøberen har altsaa været Claus '
van DaIn, som var kongelig Støbemester og hvis Navn og Virke
er meget vel kendt fra andre Kirkeklokke1.171_) En hjemlig, me-.»
get dygtig Billedsnider og Snedker Niels Jensen Koch lavede ._
Prædikestolcn som allerede opstilledes i 1650. Indvendig bæI1er33
lden 'følgende Indskrift: »Nicolaus Koch3_ me fecit 1650<<, d. v. s.
` »Nicolaus Koch har skaaret mig i Aaret 1650<<. Navnet er alt-1
saaLen. :Latinise11ingaf Snedkerens Navn, N1e1s Koch. '



, fandt sig _i Korets nordøstre Hjørne Bag-
_ 'Ved ses den ene af. de to Skrlftestole Bdl. f01` TEIVIBII.> HGIm-BHS <KII`ke~

' "Lysekronen oven over er skænket Kirken
' Li 1697 af Anders Pedersøn Ramten og

334 ` , _' GRENAA KIRKESHisToRIE
_ Med Alteret Var det Vaerie Man klarede sig de første Åar

med et i sort malet Billede paa Østvaeggen og derunder et Al-
terbord. Katholms hjerinde Fru Ide Lunge, havde store Ejen-f
domme i Grenaa og følte slg derfor lidt knyttet til denne By >

i Hun skænkede straks 200 Slettedaler (_fl ca 135 Bdl.)til Kirkens
'7Genopførelse vistnok nærmest til Erhvervelse af et nyt Alter.

>Foreløbig klarede man; sig med

der sig en gunstig LeJllghed til at
J erhverve 1- en virkelig. Alte] tavle;4

J. _ _ Holme'ns'KirkeiKøbenh'aVn,v
_ der afKongChristian IV var ind-;1

, j rettet :if Holmens gamle Anker-é
3 smedjelv ogaindviet f i 1619, i blev li
1:1661; ombyggetf.,V og fik et. pragtfuldtV _ '
nyt Alter, dskaaret af den 'berømte
-Billedsnider Abel Schrøder d.:

Å;fy. fra Næstved Som Følge deraf
var den gamle Alíeltavle til Salg.
VDen købtes til Grenaa Kirke.
_-Begnskabsprotokollen udvlser ty- ~- .

. dellgt at den »tilforn var i Hol-` '

talt Daniel Jacobsen 1 Køben-
havn, formentlig Klrkcværgen 75Det lllle »Daabskapel« som 1ndt111865 be-'_

Var~ i” sin første ..Skikkelíse meget' "
_ Hustru Kirsten Michelsdaatter 'J laV. DerfOr V211`l TaVleIl IOVIIg 13V

1 i til Grenaa Kirke. Der sattes derfor
en nedre Afsats paa. Den er let kendelig idet den er lavet af

/.

Fyrretrae mens den oprindelige Del er skaaret 1 Eg. TaVlen har
maaske oprlndellg staaet med Egetræets naturlige Farve uden

"Maling. Straks da den kom hertil, har man efter Tidens Mode
ønsket at faa den malet, »siafferetm som man kaldte det, med
Guld og brogede Farver »I hvert Fald blev Jacob Pedersen I

i Contrefejer af Randers kaldet hertil og modtog for at
staffere baade Alteret og den nye Praedikestol 74 Bdl. plus Kost- _
penge<<172) Iíirkesíolene blev anskaffet i Aarene lige efter 1650.:
Det var delVis Gaver fra Byens Folk. Hver af dem var forsynet
med G1vernes Navnetræk og Aarstal. Der var den Gang 20 Stole-
rækker paa den nordre Side (»Kvindesidem) og 19 paa den syd-

>lige ..(>_>Mandss1den.«) hvor Prædikestolen Jo optog en Del af

det malede Alter men i 1661 bød~`|

mens Kirke«, samt at der er bear'-
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Pladsen Prædikestolen stod den Gang ikke som nu helt oppe _
_ved Koret, men derimod i den midterste Hvælving. Mellem den
og Koret var der i den søndre Bække 6Stolerader. De har alle
følgende Indskrift: »Hafver Bas 11111s Pedersøn oc hans Hustru
'Inger C11 rlstensdattel gifVet disse 6 Stoele til Guds Nafns Ære I
oe Kierehens Beprydelse Anno ~
Domini 1653<<. Rasmus Christen-
sen var en af Byens Baadmænd
Ogsaa andre Borgere forærede
Kirkestole. Nogle af -. dem VJoar

_ Givernesl fulde Navn, andre. kun _
enkelte Bogstaver, f. Eks.. S. S.->
`M. S. .

Oppe i Koret stod i hveitr
Hjørne en lille lukket Skrlftestol
Ilgeledes forfærdlget efter Branden. . _
Den ene var rimeligvis beregnet
tIl Sognepræstens Skriftebørn, den> f

Vanden til Kapellanens Da det ,_
personllge Skriftemaal sene1 e bort-

_ faldt omlavedes den ene af dem
den i det nordøstre Hjørne, til et
'Elille »Daabskapel« _ ` I

_ I 1653 var Kirken færdig.
` Dens pudsede og hvidtede Vægge ~
folsynedes v1stnok dog nærmest
I Koret med Kalkmalerier, hvoraf

Q kirkens gotiske, blindingsprydeqe,1§amé `
' man Ved Senere Restaurelinger _,gavi mod N.0rd(ca.1svo). Paa Fløjenlad'er
har fundet adskillige Levninger. _.sigpaadet Originale Fotografilæse chr'.v11

t
I KOI'hVælVinoen Var Iíalkmaleri_ Navne ræk og Aarstallet 1789.

erne i Hovedsagen en dekorativ Sammensætnlng af Blomster og
Stjerner. Desuden fandtes Kong Frederik III Navnetræk med.

- en Guirlande over. Den har denne Konges Valgsprog DOMI-
>N US PRUVIDBBIT (d. v. s. Herren er min Hjælper) samt.
_Aarstallet 1653, som tydeligt nok angiver T1dspunktet for Kir-1
kens Fuldfølelse. I

Med Altertavlens AnskaIIelse i 1661 var Kirken altsaa for
saa. 1 i.v1dt1 fhelt restaureret. Lysekro'nerne endog fra len noget
senere lTid.- De tre smukke Malmlysekroner, som findes den Dag'
i Dag, stammer fra 1697 og 1724, Deraf er de to mindste Gave1,
medensi den største er anskaffet paa Kirkens Regning. Et Orgel

skænkedes i 1696 af K1rkeinspektionens Medlemmer, nemligl
-_ Sognepræsten og Byfogeden. ' - i'



fflRestaareringefi immer-ne. omkring dette Aarfa'ndt en Hoved; J
:i I' ' I V reparation Sted Den søndre Gr':>1v1'V

>i Taarnet ombyggedes og forsynedes til Minde om denne `()n1-.1=V
:bygnmg med de fire Ankre, som endnu findes derpaa og bærer
Aarstallet 1760 I Modsaetnmg til Nordgavlen der var en gotisk?
Kamgave, fik Sydgavlen nu en volutsuvnget Afslutning i Benæs-'=

'sancestll Indvendlg forsynedes Kirken med Pulplturer baade paa.-

:Kirken Set fra Syd omkring 1865,y> altsaa før den store ydre Restaurering. i Læg Mærke i
___til Taarnets volutsvungne Sydgavl' og Vaabenhusgavlen, der begge er ombygget i _

= I < - Aarene 1760-62 ' \

den nordre og søndre Side i den Ende som vendte hen imod
Taarnet De var beregnet til Udleje og gav saaledes Klrken en
aarlig Indtægt, desuden skaffedes ogsaa nogle ekstra Pladser
Selve Kirkens Indre blev malet. Ved den Lelhghed maa de tid~-
ligere nævnte Kalkmalerler være blevet overdækket. Ogsaa Alteret
og Prædlkestolen maledes. De oprlndehge Farver, som n11 i 1941231
er fremdraget for Prædlkestolens Vedkommende maa sikkert
være dækket ved den Lejlighed og erstattet med de blaagraa
Farver som var den Tids Mode, og som man ogsaa genfandt- I
ved Afdæknmgen 1 1943. Rimeligvis har Kirkestolene faaet samme .
Farve, men de bortsolgtes ved Restaurerlngen 1 1866 og _eks1ste11'er
naeppe mere.

Med Pulplíurer menes lukkede Gallerier. De strakte sig oven
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- __oVe1 hele den no111d1e Stolerække og delVis oVer den søndre.
. Den no11d1e havde en særskilt Indgang gennem e11 Dør fra Side-1
skibet. Paa Billedet Side 145 ses et Stykke af Pulpituret i Kir-
kens Noldside. Pulpiturerne Var delvis en GaVe fra Byens da-.
Værende Sognepræst J. Bisom. Han fortæller i et senere _ '

i Gavebrev, at foruden det Pulpitur, som han allerede har ladet
opbygge i Grenaa Ki11k,e og som har kostet ham over 100 BdL

_ og »hvoraf Kirken i sin Tid [Ved Udlejning af Stolene] kan haVe
* en aarlig Rente<<, agter han yderl1gere at anvende endnu mere

paa Kirken, om Gud lader ham leve. Hermed tænker Præsten
Vistnok paa, at han sammen med Byfogeden og nogle __af »de '
bedste Borgere<< i 1760 skænkede et nyt Orgel til Kirken. Begn- 1 __
skaberne viser, at det forflyttedes til en ny Plads i Kllken og
at Bllledhuggel Mons.Hiø1`-1ning »for at male eatelne om Or-_

- gelværk og Pulpitm modtog 34 Bdl. « Bestau1 ellngen i 1760-61
' . kostede ialt 575 Rdl.

Saa glk der et Par Menneskealdie og i 1826_-27 fandt
I :igen en Restaurerlng Sted Ffter Synsfolretnlnge1ne at dømme

- har den ikke i væsentlig Grad forandret Klikens Udseende,1. f
hveiken i det ydie eller i det indre, men kun hestaaet i en al-->

i >nllndellg Reparation og Vedllgeholdelse, til hvilken der dog af '
Stiftsmldlerne maatte optages et Laan paa 631.3500 Bdl

Hovedrestaurerlngen Var der1mod en fuldkommen Ombyg-l
[i 1860erne og 70e11ne ning afKirken baade udvend1g og indven-

_ ` dig. Kirkesynet hae i flere Aar gjort
_ betydellge Udsættelser paa Kirkens Indre. Der Var som Følge deraf _ I

. gjort Udkast til en Hovedrestauration, som dog af Hensyn til Krigen
" i 4864 og alt hvad den bragte med sig, opsattes nogle Aar. I

__ »Fo-iaaret 1865 blev det endelig Alvor med Sagen. Et midlertidigt
1111 Aelokale indrettedes i Brygge] Sejlings Gaard yderst paa Lille-
gade i det Hjørne af Gaarden, som Vender op mod Nederstræde. i

>Det indvidedes St. Bededag 12. Maj 1865 og del foretoges det
følgende Aar alle kirkelige Handlinger. Faa Dage efter afholdtes 1 I

_ paa Torvet offentlig Auktion over alt det nedtagne TræVærk;
Kirkestole, Pulpiturer, de gamle Skliftestole m. m. Lidt senere _
solgtes ved en anden Auktion nogle Egetiæsdøre med Beslag, _
nogle Messing Armstager fra den ældste Tid efter Branden, 1

7 Malmklokke, muligvis fra den katolske Tid,.Je1ng1tteret fra
1 Alte11et,1 rødt Alterklæde, 1 Alterdug, 1 Døbefont og en Del Å
(_GraVstene fra Kirkens Gulv.173) i

, ' ~ . Tegninger og alle Udkast til Fo1andr1ngen Var udarbejdet af _
kgl.Bygn1ngs1nspektør Walter. Det daglige Tilsyn ud- __ 'I
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øvedes af Konduktøi Petersen, som- havde Kontor og Tegne-Sr

Fstue i Sakristiet i Kirkens nordøstre Hjørne. __ ~ ~ <1
De Forandringer, som blev foretaget i Kirken, Var 1 Hoved-44

sagen følgende 1) Pulplíurerne i Kirkens nordlige Side blev bort-
i taget, og der blev lavet Aabning ind til Sideskibet hVis Lofter 'i

oVerhVaelvedes, og hvor der anbragtes Stolestader. DerVed 1nd- J
__Vandtes ea. 125 Siddepladse1nSidesk1bet maa altsaa siden P111-
piturerne i 1760 blev opført, have Vaeiet ude af Brug. I dets
Vestligste Hvaelving indrettedes et >>Babílster1um<<, d V. s. Daabs-
' ~ _ - 7r11m,og deri opsattes en :1V Døhe-

` font af sort Marmor i _
2) Taarnet og HØjkirken, som

f " tidligeie Var i Forbindelse med hin- i
:anden som eet Bum, adskiltes Ved

f en Mur. Oven over denne opbygge- f
des et Pulpitur foran Orgelet t1I

. _ _ _ , '_Koisangerne Fra gammel Tid ogl-
Naerbillede af et af de saerdeles smukke _ Iige- til 1866 havde KÖIYdFBIIgBHQ

1111112111:31:11:11:1:11 tSSSt SSSS SSS-f SttStSt :SS St i
_ 3) Prædikesiolen der tidligere

havde haft sin Plads i HøJkirkens midterste Hvaelving, flyttedesi,l
_nii op imod Koret saaledes at den kom til at staa foran alle -
_-Stoleraekkerne, hvor tidligere Kordegnens Stol havde staaet. _
'Degnestolen fornyedes og fttedes til Kirkens Wordside men"
er senere borttaget I -__

4) De gamle Skrifíesíole i Koret fjernedes Altereí saavel
_~ som Praedikestolen »restauier-edes og udsmykkedes<<, d. V s. at
den perlegraa Farve oveimaledes med Egetræsmaling med Guld-7
:_forsiringer og at Altertavlens Felter maledes sorte og forsynedes f
med nVe(?) Bibelsprog. Der anbiagtes et nyt Knæfald med Ege- _
traesgelaender i Stedet for det tidligere af SmedeJern BVens i
`kvindelige Ungdom forærede en smuk broderet 11V Alteidug

å 5) De gamle lukkede Stolesíader, som stammede fra Aaiene-
efter ' Branden, borttoges og erstattedes af nye Fyrretraesstole
Imed Egetraesmaling Hele Kirkens GulV omlagdes I Stolene og

. .;\.\\\\\\\\>,
3,/ , y

i Sakristiet kom der nu Trægulv,_i Gangene, Koret, Vaaben- . I'
huset og Taarnet Gulv af pressede Flensborgklinkei Hele Giil-
VVet blev Ved den Lejlighed sænket 18 Tommer under den tid-

_' ligere GulvhøJde og Brolaegningen uden foi K1rken blev af den
u Grund omlagt. ' '

' I 6) Ef Varmeapparat blev nedlagt i Kirken i et Kælderrnm
iinder Koret, som indrettedes Ved den Lejlighed Samtidig fjerne- _
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des en hel Del af de Begravelsel som tidligere havde Været `
under Gulvet saavel i Koret som i Kirken Ligresterne førtes ud '
paa K11kegaa1 den og nedsattes i et Par store Fællesglave helt

_ mod Øst i Kirkegaard B G1enaa var en af de første Byer, som _
indrettede Varmeapparati i K1rke11 Nogle ganske faa Byer hae
indført det sidst i 50er1í1e. i

7) Endelig skete ogsaa et Tilløb til en Vdre Bestauieimg, -
idet der opførtes Støttepiller Ved Ydermui ene og Sideskibets nor- '_ V
fdre Side, der er af Kampesten, afpudsedes og repareredes. ; ~ _

Efter Restaureringen blev Kirken atter taget i Brug og '
højtidelig indviet Søndag d. 25. Februar 1866, Ved hvllken Lej-

_ lighed Provst Koch fra Gjerrild talte. Gr. AVis Redaktør havde
_ slaaet til Lyd for, at man nu skulde benytte Anlednlngen til at

~bryde med en ældgammel Skik, i Følge hvilken Mand og Kone 1Kir-
ken gaar til hver sin Side, Kvinderne til Nordslden, Vlændene til '
Sydsiden. Avisen skrev. »Der kan næppe anfø1es en eneste for- _

_ -nuftig G1und til at bibeholde den, hvorimod meget taler for dens
Afskaffelse<<. Nogle tog straks Mod til sig og brød med den.>

`- _ gamle Uskik de fleste betænkte sig en Tid endnu.. '

Kirkens ydre Fornyelse fandt Sted i 1873--74, ligeledes efter
' og Ombygning Professor Walthers Planer og Teg-

ninger. Han havde oprindelig ud-__
arbeJdet to Planer den ene uden, den anden med Spir. Sidst-
nævnte blev den foretrukne. Klrkelnspektionen var endda saaV
liberal at den gav Befolkmngen Lov til at se begge Tegninger

' i Forvejen og udtale sig om, hvilken man syntes bedst om.174) '
Iøvrigt gik Bestaurerlngen ud paa følgende. Taarnets Overdel I

forsynedes med 4 blindingsprydede Kamgavle i Stil med den op-
>rindelige Nordgavl og fik et blytækket Spir, der øve1 st endte med
en stor forgyldt Kugle og et Kors. Taarnets Unde1 del 1epa11eredes ~
meget grundigt. Desværre Var det ikke med haandstrøgne »Munke-
sten«, men med glatte, maskinstrøgne Mursten, som næsten

i alle Vegne særp111æge1 Professor Walthers Bestaurennger
_ Alle Kukebqqnlngens Mare repareredes grundigt, navnlig

Østgavlen som forsynedes med Kamgavl. Det samme gjaldt
Vaabenhusets Sydgavl. Sideskibet forsynedes med 4 Kamgavle
sValende til Kirkens 4 indre HvælVinger i Stedet for det flade
Tag, det hidtil havde haft. Selve Taget blev dog kun tækket med
Teglsten`

Síøítepilleme var derimod opfølt i 1865. Det samme
>gaelder duernes Udvidelse og Forsyning med Jernrammer

_ og Jernsprodser i Stedet for den tidligere Træindfatning.



Gren-aav Kirke omkring l_89l).__i

Fjernt i'Tidernes. Morgen
saa du Huse saa smaa;
B1nd1ngsværk klinet med Lertavl,
Tage tækket med Straa.
Huse er sunket, og nye
har ved din Fod sig lagt
Dine ærværdige Mure
trodser Aarhundreders Magt.

Her, _. medens Seklerne: skifter;
har dine Klokker ved Gry '
gennem utallige Tider
vækket den slumrende By.
Her har du ringet om Kvælden,
signet Aftenens Fred
naar bag de røde Tage
Solen 1 Vest gik ned

f

Her har i Sorg og i Glæde
samlet sig Slægt efter Slægt.
Her søgte trætte Hvile,
tynget at Sorgens Vægt.
Elskende Hjerter har sluttet
Vunder dit Tag en Pagt.
.,DL11 har fra Vuggen til Graven
:over dm By holdt Vagt.

Midt i den larmende Uro
over den lille By _
staar dine 1 ødeMure,
hæver dit'T-aarn Vsig mod Sky. _
Her har du staaet mens Stadenf
voksed, af Svøbet frem. __
Du er dens faste Midtpunkt
4:Du er det` fælles _ Hjem.

(_ Carl Svenstrup_.`



'Grenaa Kirke l efter' fResta'urefing-gn' i "1927,` og “ efter safe Glasmalerieéne' er' "ifidsafi

Vurdering af Restaurerlngen Man kan Vistnok, udtrykt
i faa Ord; slge at Professor Walther gennemførte Klrkens ydre
Restaurermg Ved med; fast Haand at føre alt tllbage ikke til
Grenaa Klrkes og dens enkelte Deles oprmdellge Udseende,
men tll en sillren Kopl af Goílklcens Aukebygmnqer I

\ G f`>>Den fortabte Søm: v >>Lazarns°` Opvzekk'else'ë.

Glasmalerierne fra Korets ' Østx7aegi_'i1dført af'4 Kunstneren I ` ' 1
i JaisNiIelsen og indsat et Aarstid efter Restaureringenli1927.

, n
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i betydelig Giad fo11ykkede de senere Tilby0n1nge1s Kaiaktei '
` og oprmdehge Udseende Nutiden kunde hav ønsket en var-_ _'

I sommere Fremgangsmaade So111 en nut1d1g Kunsthlstorlker harl
'- skrevet delom _ »Resultatet er blevet en 1 det ydre ensartet

f JBygning, mere præget af den 1estaure1ende A1k1tekts Tegne-f' s
>lfbraet end af Kirkens egen historlske Udvlkllng Som K11ken. f

staa1 i Dag er dens ydre Præg helt Walthe1 s«175)

_. Den Slægt som er vokset op hel siden 70erne, og ku11_7_1_~_7j,
. har kendt K11ken i dens nye Skikkelse, vil\ formenthd synes, at `
den falder godt sammen med Byen, som den nu har udviklet sig. `

= Udglfterne Den indvendige Istandsaettelse i 186-5--66 ko- -
5 stede 1a1t oa. 11.000 Rdl. Den ydre Istandsaettelse 1 1874-75 beløb i

f Vs1gjf t11 godt 40.000 Kr Ligkapellet, som byggedes i 1881 og'
_- vsom ogsaa skyldtes Walthers Tegning, kostede knap 9000 Kr.

Det nye Orgel fra samme Aar beløb sig til 5700 Kr. _ ` _
f I 1884 maledes og dekoreledes Vaabenhuset og omdannedes ' '_

__til Skr1ftestol Endehg dekoreredes og møbleiedes saavel dette `_ `
'som Sakrlstiet og forsynedes med Vaegpanele1 m. m i 1892 _ _

Kirkens sidste store Istandsættelse i 1927 varede fra Juli> ' _
i ' __'f-til December og lededes af kg1.nn1ngs1nspektø1 Paekness i f

._ _ [Aalborg Imens den stod paa, var Menlghedshjemmets store/__` '
' Sal indrettet t11 mldlertldlgt K11kelokale ` '

En stor Del af, hvad der va1 foretaget under Waltheis Le- _
' :delse i 1865, kasseredes nu Smagen sklftel jo stadig. Den lyse-”_

_ blaa Farve, som var sat paa for at oplive det kolde Kirkerum, I
V “ _vaskedes nu af og elstattedes med k11dhv1d Dekoiatloneine>l> _

__ '_"paa Rlbberne elstattedes med and11.e1nventa1ets Egetlæsmahng _ a
>“ombyttedes med pellegiaa med en smal Kant af rødt foroven. I _

`Tavlerne til Salmenumlene beløvedes deres spldsbuede Afslut- j f-
f ning opadtll og fik ligesom Orgelpulpituret perlegiaa Malmg f

`|77Kun Degnestolen som for Resten ganske st1lfae1d1gt fJelnedes f
”fnogfle faa Aar efter (Hvorfol9) samt Alteiet og Praedlkestolen"` f _
fffforblev urørt For at live lidt op i det k11dhv1de nøgne Kirke-_ ' _

i _ rum, bestemtes saa i sidste ØJebhk at forsyne dette med nogle'~__`
ganske lette Dekolatloner i de ll- Hvælvmgslcapper og de dertil _\

“høiende R1bbe1 Dette A1beJde udføltes af Kunstneren Vald
-Andelsen Det blev et af hans allersldste Arbejder før hans 1

' [tidlige Død ~
_ _ K11ken toges attei i Brug til Julen 1927 Kort efter opstod _
der Ønske om at faa de to du-er mod Øst bag Altret for-r

' [synet med Glasmalerler Man mente, at de »vilde væie til Pryd
f -"_'for K11ken, give et smukkere Lys og navnllg daekke Udsigten- f

_ 'til de bagved hggende Huse«. _ '
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ved f1~1111111fgeGavè1~`0^g ved 'et betydeligt T11Sk11d 111(111'118- V _ Å

7 bergfonden skaffedes Pengene dertil. Arbejdet udførtes af Kunst- '
maleren Jais Nlelsen _
' For at komme helt op til Nutiden skal blot tilføjes, at-

' __ Prædllcesíolen i Efteraaret 1943 iestaureredes og bragtes tllbage-
til sin allelførste Skikkelse under Ledelse af Nationalmuseets
Konservator N.- J Termansen, og at Kirken samme AaT for- _

_ synedes med et Klokkespil, som skænkedes af Spaiekassen for' '
_ Grenaa og Omegn; " f ~ "

Grenaa Kirke, som den er nu `
_ Kort Vejledning foT Besøgende. _ _ . _ _ _

Som udførligt fortalt i det foregaaende stammel Grenaa '
KiTke formentlig fra Tiden kort før Aar 1300. Den nedbrændte
sammen med den østre Halvdel af Byen i 1649.' Murene blev4 ' ' ~
dog staaende, og Kirken opbyggedes i Løbet af de næste 3-4 _ '
Aar og stod færdig i 1653. _

Som Grenaa Kirke fremtræder nu, er den i et og alt plæget
iv_af en ydre Restaurering i Aarene 1873-74 hvorved Kirken for-_

synedes med Spir, og en indre - lige saa gennemgubende __
- Restaulerlng 1 1865-66. Begge disse lededes af kgl.Bygn1ngs-

~ _ inspektør Professor Walther. Kirken er altsaa ikke en Gen-Å
`fødelse af den gamle Kiikes enkelte Dele som de oprlndehg

' har set ud, se Billedet Side 336. Den fremtiæder nu som en
stilren Kopi af Gotikkens Kirkebygnlngel med højt, himmel- '

l stræbende Spil og med blindingsprydede Kam'gavle i alle de
- enkelte Bygningsdeles Afslutning. Derimod er Kirkens Indre,

Vi hvad Farvevirkning angaar,p1æget af en endnu senere Hoved-
reparation, som foretoges i Aaret 1927 under Ledelse af kgl. _

_ Bygningsinspektør Paekness i Aalborg. Ved denne fjernedes '
de Efterlignlnger af middelalderlige Dekorationer hvormed _

~ Piofessor Walther havde ladet Kirken dekorere og afløstes af `
' kridhvid Kalkning med en ganske enkel Dekorering. Den er

j 1ndsk1ænket til en let Farveaccentueiing af Hvælvingsnbberne '
samt de fire EVangelist-Tegn i stiliseret Gengivelse i hvert
»'Hvælvingsfags østligste Kappel Taainrummet er ide fire

' _Hvælvlngskapper gengivet Bigets,Stiftets,fA1ntets og Byens
VVaaben.` Dekorationerne skyldes Kunstneren Valdemar An-i-
Leder sen, som døde i 1928 kort efter Værkets Fuldendelse.

_ Glasmalerierne i Koret er udført af Kunstneren J ais Niel-' '
' 'isen og indsatte et Par Aar senere. De er delvis bekostet af

-Cailsbergfonden _. _. ' ' ' '



> #341 ~ § . _. :_ __ GRENAA -KIRKES ; HISTORIE '
' 'Altertavlen fer 11-.

. 1619 og er i Senrenæsf
sancestll Den er op-
rlndellg skaaret til
_Hólmens _K111ke `1,1 Kø- y

- benhaVn, men da den-
`_11e fik e11 ny og langtf

mere pragtfuld Tavler>
- _i 1661, og da Grenaa _

" Kirke endnu 1kke haV-| 8

_ ` efter Branden, købte '-
1-111an den gamle derfra.
Det er altsaa Forkla- _

»rmgen paa, at Alter-
1 tavlen Øverst oppe bæ- _-
rer Ghr. IV Navnetræk
og hans Mærke R. F P. `

'_ pletas
.....

' figuren forest1llerJust1- 1
`_..113, Retfærdlghedens j'

_ _ - » ; i -- ~= ; ' I»og Vægtskaalen De to
' Altertavlen i Grenaa K1rke er oprlndellg skaaret i 1619 til '_ I

_' Holmens Kirke i København, hvor den har staaet 1nd111 '_Flgurer 1' Øverste Plan '_
"_1661 da den købtes til Grenaa K1rke i Stedet for den'f' er EVangellSterneMal-

__ brændte (Benæssance) _ _ kus (lned Løven) __Olg ;-

__Matthæus (med Engelen) I det lavere Plan` staar Lukas og
_' og Johannes Altertavlens Malerler der forestlller Opstandelsen
;7 f'0g Korsfæstelsen er 1ndsat 1 1852 og malet af Hlstorlemaler ~

_, -Rosent 1 Stedet for 'de ældre. . ' = `w
De 2 Alterstager er af Malm og skænket Klrken 1 1680 af

7 ;Raadmand Nlels Chrlstensen »Det er gedlgent Arbejde Form-f
'Fglvnmgen er typlsk for den svulmende Barok Hver af Stagerne

bæres 211 tre smaa morsomme Løvefigurer<< Kalken er af Sølv I
|111dvend1g forgyldt Paa Foden læsesI. H E S. U S Sølvkanden

__ skænket 1790 af Margrethe Sofie Von Welmgel Den syv-
armed Lysestage er derlmod af ny Oprlndelse og skænket til>

mellgvls forfærdlget i ;__

I ` de faaet en ny- anskaffet .-

d. V s. Regnum frmatffj

Å>V"IsGudlnde med Sværdet

I' lrken 1920 af en Kreds af Borgere Døbefoníen 1 Koret er aff 8 I.
sort Marmor og_=a11skaffet 11866. Kirkens. ældste-_ Gr.a111t.-;Døbe-f_~
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"fónt var fra den romanske Tid Den staar nu .__í 11 l ' _'
>paa Kirkegaarden. Den senere Døbefont sø111-14;f.f.'~y> .
fjernedes i 1865, er afbildet her (Slde 334) Å

_ Sakrlsílet er den østligste Fjerdedel af. Side- _. ~' Ö'f
Å' sk1bet. Panelvaerket og Dekorermgen her stam-_-_-Ä' .. 'f .
-_ "mer fra 1892. Et ejendommellgt gammelt, m1ddel-Å___V i'

alderligt Egeíræsskab som findes i Sakr1st1et _ __
. . stammer maaske fra Gammel Klrke paa Bavnfjj

Prædikestolen er anbragt paa den søndre> .
Vaeg lige op til Koret. Den har oprlndehg staaet'; ` '

'f i den mellemste Hvaelving Den er yngre end'^>l
'Alteret ogi udført i 1650 af en Grenaa B1lled-._f__;fff__;______'_-`| _'

»smderved Navn Niels Jensen Koch lat1n1se1et Å `
til Nlcolaus Koch »Stllen i de 6 udskaarne ,_ _ _

VFelter er Bruskbarok hvorlmod Rammen naer- j,`__;:;h'
mest er Benaessance. Dens Brystvaern dannes Esaf de _tÖ Malmstagèr"

., vaf 6 Felter med Dobbeltsøjler paa HJørnerne `1111111116111fra 1680
V De seks Felter udfyldes af Relleffer forestlllende (Barok)

AKr1st1 Daab og lpstandelse og de
_ 4 EvangehsterV Hvert af Blllederne
er mdfattet i Bruskbarok S111t-.
værk af samme Komposltion i
alle 6 Felter men med ganske
smaa Variatloner i Enkelhedei ne
saaledes at 1ngen af dem er helt

'__-ens. De mindst vellykkede er
Hk:B1llederne af Daaben og Opstan-
1 delsen. Betydelig bedre er Evange-

_' listerne. Med plastisk Følelse er
ide skaarne med dybe Skygger j

'ide folderige Klædlebon. Hveraf
Evangellsterne kendetegnet -

1.,k _

Engelen _Markus med Løven,
>Lukas med Oksen og Johannes'

. . _ 'Efteraaret 1943 restaureret eg ført Y
Prædlkestolen1 Grenaa SkaaretafNicolaus' tilbage til Sm Oprindelige )jstaffe..
Koch. Navnet er latiniseret. Mesterens

I ` daglige Navn var Niels Jensen Ko'ch, Bill'edl~> ring<< fra 1661 Ved Natlonalmu'_
sn1der i Grenaa. (De udskaarne Felter er' » Seets Assistance. Içirkestolene' - -

y Bruskbarok. Søjlerne og Rammen er nær;
mest 'Renæssance). _ ' ' Stammer fra 1865, "111611 bleV.VGd

med sit Symbol 1-Matthaeus med

med Lam-Them. PrædlkeSt-Olen erí i « -



s1dste Restaurermg forsynet med nye Udskærlnger i Bndestyk-_Ä
kerne og malet om

I Crgeleí befinder s1g`1 Hovedsk1bets vesthge Ende. Det erj`
bygget i 1887 Det forrlge Orgel Var fra 1842 det næstforrlge'
fra 1760 og endellg Var K1rkens allerældste Orgel Öpsat i 1696,l

>Begge disse Var Gaver fra'
_Kirkens daværende Inspek-f;
tion, d. V. s. Sognepræsten og `

ÅByifogeden. _ '
I Mldtergangen hænger

2 Malmlysekroner. De er '
begge fra 1697. Den mlderste;

_ er den største og ret ansehg;>
Den har 20 Arme anbragt 1; i

kugle Øverst paa denne ses"lv

ridende over Halsen paa en '
flakt Ørn. 1 _ Vi I

I Taarnrummeí hænger, ~, `
. tredJe Malmlysekrone

som opr1ndel1g havde s1n; ` '
:Plads f i'nde i 11111a Daå

Ved s1dste Hovedlstandsæt-ç; ,
telse blev gjort bredere ogl_”
kom _iiv Vejen maatte den?Å

"Epitafiet over B'yfoged Blichfeldt og Hustru. DetV> keII' I 1724 af 13nn Knud'
. har oprindelig haft Plads inde i Kirken over for Henrik thfeldt Og hans-I., g

Vaabenhusdøren Her var under Gulvet Blichfeldts v
murede Begravelse. Det flyttedes11865 ud 1Vaaben-'1')1))I{leI`ISIe(( ((I. V S._.- HuStru)Lfn-5

- 1 hus6t i ',.Anne Amdlsdatter for deres ,
murede Begravelse som Var derunder _i K1rkens Gulv Epitafiet:V4

to Rækker om en hul Malm-j; >

;'en Bldder med draget Sværd"`_jf'_A

Orgelpulplturet 1m1dlertidf. 1 i

-flyttes Den er skænket Kir`-_I ' ' I

_ i Taarnrummet er ophængt til Mlnde om den førnævnte i 17291.161" 'I
(afdøde Byfoged K. H Bllchfeldt - ~ 1
` Alle K1rkens øvrlge Gravmlnder fjernedes med haard Haand;
ved Bestaurermgen i 1865-~66 Kun et eneste er bevaret foruden Y `
Bhehfeldts Det sidder 1ndmuret i ØstvæO'gen bagved Altertavlen? i ._
~og er opsat til Minde om Kapellan Oluf Pedersen der tillige."

' VVar Bektor 1 Latlnskolen og som døde 1659 Det er afblldet I 1
heri (Slde 55) i _ j 1'

Kirkens 3 Klokker der ' alle er anskaffet efter K1rkens Brand " I
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i 1649,.: bærer; ;Indskriften: ,; >
_ ` »Dutch -> das Fíeuer ç :bin _ ich

` _ geflossen, Claus'dualn Damr
_ __hai -m'ich , gegossençc samt

` ` Aarstallet 1611_8; _.fEfter I Aars;> _
tàlletfa'clv dømme máa ;detf`

`* altsaa. Være, Klókker, _-sdm
`v Støbemesteren Vhar F haft
staaende, og som Vhan har
byttet. Om Jm'edgf Klokke-”
malmen frafde nédfa'ld'ne
Og Åved.Bran;den isv ,_e1t'ed'e ,
Klokker. ' ` ' ~ » "

T Kirkens. Urværk ;st'vanfif~
'met ;fr?á_-_É1855'...`_ I Taadrnet ' op-- g

__.s'fçille_des;'fi Aaret 1943 fet _-
Klakkesfpil _ leyeret Vaf - Fir- .;
;maet [_Hede-Nielseng; HOlf-j'>Å
sens, dgl skáèllfiket af »Spare- _ __ _

`_ _ kaSSBII fOr Grenaa ' Og 0m- Detubetlngetsmukkesteafdeöudskaarne Felter

egna;` (Hver.-._Ml'orgen, Middag _..i Pfædikesiolenf foresfillëfidé" Eva'fige-fisfèfi '57911.138 '
I gj medØksensomSymbol I. ag _, _

Salmemelodifg som; forstærket- vedHJælp af en _» Mlkrofon,1ydel

_ <_'Nærvæ1_jen_;_dlê' Kapife-f-“bmH'Greña-a 1Kirkefer et..1fdrqt_et Uddragf'áf'èñ-udfløfli'gelfief'AI'ftikel- _

Serie, som B~ogehsfForfatter har'. haft: optaget i`1-'»'Gdr_èn'áá _F_ç{>1k'e'tifdèridë'<`<,V 1 Tldenfra 24; Der.

19434-8. Jan, ~1944.~ Den findes i knoglgf faa fsæmykym - Afbefiyuçlse `r>i Grenaa' Folkebiblioteks
Læsestue, >men er her _opíaget i _fofkertçt.S,k~ik-kglgç_.af;_H_f,-_nsyf_1;~ til*>P1_àdseñ;(_,-.-« Dermed-»y

Iiiaerkedév Stykker er tazget' fra` Kunsthistorikgerefi Cazrflld.h filag._SÄ V:Skov-S Artikel _om' samme
Emne i Randers Amts' his't. Aarbog thi-1938.'. F `

=~ _ ' _ GRENAA KIRKEGAARD H ~ ~
' Den _nuværènde _.Kirkegaard ved ._N_ørrepør_t;_e1f __ den ltredje _

f Kirkegaard 'is-idet;'-Krilstendommens Indførelse, altsaa; Løbet af
'etl'illdeAar'tusinde ` d ._ __ _, * ° _ f ' _

f _ :Byens ældste Kirkegaard har.. liggetdomkring den rgamle Kirke _
Ved _BavrflhøjbaknS__F0,d. DensFunda-ment Velfmlj:__afdækket_fog -
i “smukt beplantet. Tilêtand; tilgængelig f0f1.0ffefi`1i'ghedëfii Den '

d har lidenV T_Vi fl_ omgivet den lille-f, [gamle 'Klfidstenskirkç Å'paa alle 1
Sider; Ved-Nedlægning :afVan-drør Østfor "Kirkeruinenf 1 Slut-
rningen af'3106:rher er der fdndeí riahfige,lSkçálè-t'ter.“_1Gramriflel Grenaa;

- - Å-Kjljke nedlagdesji,1.558;V mçn blev ikke' straks. nedreyet;`3__Kirkef;
`



_ - _ lvedblev ai være i Brug 1 mange Aar derefter navnllg;,_'-
i for hvem der ønskede Frljord Idet seneste Aa1 1740 er al Be-_ i

i gravelse paa denne lurkegaard ophør " ' ' f: 1' ' '
. Klrlcegaarden paa Torvet har ligesom den ældste ogsaa hgget

rundtií; om s1n I'lgke paa alle 4 Slder Mod Syd har dens Ind--``

. ^~_~:>__f;-yskønt affældlge »_ endnu er Torvets Pryd
Klrkegaarden ophørte med at være i Brug '

: , ,f f ; V"1822 men blev længe llggende fredet.: Den
i " s i." 'Del der laa NoId for Klrken sløjfedes først .

" :""';i.r1mellgv1s omkrlng ved Aar 1830 Syd fo'rjfV
Ø /" `Klrken blev den sldste Best llggende som:

,_ l-en"_: stor indhegnet Græsplæne med enkelter
"_T":Blomsterrabatter Den sløjfedes først 1 1884

da Kong Freder1ks Statue rejstes., .-_ vi ' :' 1
A Klrkegaarden ved Nørreport blevi;

3 _' `=`»i'ta"t-"1_;`-`fjfBrug i 1822 Den 1ndv1edes 24
' "I Éed Generalkrlgskommlssær Chr de:r

_
/.

f; >Vl>iFrschers Begravelse Han jordedes 1 Bund- ' "

` `f"f____f.]bevaret endnu (se Billedet Slde 351)L_'..__._` msammmmmmm; M B I 1848 toges et Ilge saa stort Sty kke;`

" delen mldt 1; Klrkegaarden. . Gravstedet er...

Kerfsknse tegnetføfden nye “Jord i Brug hge Øst for foregaaende Paaçf
Klrkegaard mèV planlagt “Kortet er det betegnet ved B Ogsaa der

var det Runddelen i Midten som følst blev solgt. Paa Ind-
vielsesdagen 7 Sept 1848 jordedes her en ung Mand, »Handels-zb

is _ "betjent Andreas Kroøh Emborg<< VOgsaa dette Gravsted eksiste-
f rer endnu. Her begravedes 10 Aar senere hans Fader, Købmandr

_ `Embor ,- Kommunalbestyrelsens Formand som døde i en ungÖ
'Alder p ., _ ..rf; __ .

C Efter en god Snes Aar Forløb var ogsaa denne Klrke-
s Ågaard for lllle. Der var megen Uenlghed om, hvorvldt man V
'skulde lægge en ny Kirkegaard Word eller Syd for den gamle -.

Man bestemte sig til at lægge den mod Syd. Knkegaard C ind- i r
viedes 10. Ju11 1869. Ved denne Lejlighed jordedes Byraadsmed- 'w f

'Ä f lem købmand P. Jensens Datter Johanne Cathrine. Den nye>
VKnkegaard var anlagt i samme Stil som de foregaaende men
Bredden var betydellg mindre, fordi man ikke ønskede at komme>
alt for tæt ind mod Byen.

I 1881 opførtes et nkapel lige Nord for Klrkegaard A. DetV *
varen af- de mange nyttige Foranstaltnlnger som Stedets nye
Sognepræst C Jaeobl satte sig i Spidsen for Det er. bygget af
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__ røde Mursten i gotlsk Stil med Kamgavle og et hlle Splr som
'Tagryttervf Kgl Bygningsmspektør Walther som restaurerede

_. Klrken, har givet Tegnlng til Kapellet og det er indvendlg deko-_.
reret efter Tegnlnger af. N F11strup '

D I 1896 kom de11 næste Klrkegaardsudvldelse, `1det det
vi -; Nord for Klrkegaard A og B llggende Jordstykke blev taget ind. I

Kastamealleen (Sydllgst i Kirkegaard C) ved Løvfaldstld Det var den, Arkitekt
' Tholle ønskede fældet, men som __dog blev ska-1a111_è_:t_.y ` ' I f ' -

` Indvlelsen fandt Sted 26. Aprll og den første som begravedes , __
var en ung Pige, Datter af Arbejdsmand Gerhard Nielsen DetÅ
/var den første Begravelse som den nye Sognepræst N. Nørre-
gaard foretog her. _

_ E.+F Endellg kom der saa i 1914 en lille Udvidelse og-v
, V"saa mod Nord. Det var egentlig en dobbelt Udvidelse idet baade

'_Klrkegaard E ogF toges i Brug samtldlg Afdeling E va1,som_
VKortet viser, en lille Parcel, der laa mellem Kapellet og Aastrup-
vejen, og som tidligere havde været lejet ud til Have. Den fø1-_

_ ste Begravelse fandt Sted 21. Marts 1914. Det var Købmand An-
dreas Bruun, som jordedes Stort set har altsaa Klrkegaarden

VAmaattet udvides hver 20 à 25 Aar. __ ` '-
_ I 1932 skete efter Klrkegaardsarkltekt Tholles Forslag en
betydellg Omdannelse af hele den gamle Kirkegaard, dog knap

~“saa radikal, som Arkitekten havde planlagt Foruden at mange
forfaldne Gravsteder sløjfedes, fjernedes en hel Del af den nu-

. I\,



:350:-

_mød Aften, ' " i

'_'Og Laagen lukkes 1.
Jeg gaar, som jeg har gaaet
Saa tit paa dette Sted,
VOg drømmer i din Stllhed`

- f 'Og , glædeë' Ved. -diF-l.. Fm?-
_"D1'1 kære, gamle Have

:v

VM1dt mellem Land og By,
Med vedbendklædte Grave, . '
-I gamle Mures L'y, --
fMed skyggefulde Gange,

' ' __"Med Lind og Birk og Røn
"É'BeVa'i` dit Præg, din Stemning, f '
[Det er mit Haab, min Bøn!

l dine T'r'æ'ers Susen '
"Der bór en sød Musik.

l>Ret som om Løvet hvisker
Og Mund og Mæle fik
Jeg lytter til din Hvisken,
Der strømmer í mig 1nd

"_Og fylder mine Tanker
I"Som lette Drømmesplnd

` ;'Affea ved Kkgaden :1 > * " '

fGRENAA KIRKEGAARD '

f-Og gamle, svundne Slægter
I Gravens dybe Gem _ _

..'-.='Hv1s Navne spmkelt træder
__ '_Paa Marmortavler frem,

rDem ser jeg for' -mit Øje,
. _ 'Sóm da de gik paa Jord

Og stred og led og elsked”
Og satte deres Spor.

'Og mine Tanker drager _
Sóm Fugle smaa paa Træk

' Til Timen, der Vil komme,
_ Da ogsaa jeg skal væk, '

' f-Naar Livets muntre Færden
Og al dets Stræb og Strld

7 Engang for mig har Ende, 'f
__'Og jeg skal bringes hid '

'Da ønsker jeg at hvile '
' -=`,__'Paa denne stille Plet,

Hvor Vedbend hen til Muren
'Sig hæftet grøn eg tæt.
ÅHvor Vinden tar i Løvet

Som 'giver Graven Læ,
Der skal min' Aske hvlle

"-I Skyggen af et Træ. .
` l Carl Svenstrup
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Sopvoksede lovl1g tætte Træplantnlng, hvorved K1rkegaarden fik
et mere lyst Præg

Samtldlg begyndte man at gøre Forberedelser trl Anlæg af. ~
Vendnu en Klrlcegaald Den planlagdes i alle Detalller af Klrke-i
gaardsarkltekt Emll Bottlger, og er fuldt ud mdrettet efter SN11-Ã

' tidens Smag Der er en Overflod af stedsegrønne Hække om`

Hg-oMveldalle'en'r paa'Ki'rkfegaard 'A._ved Gíenerralkrigskommissær de'Iåfisc'hers> Gravsfed.

._`_afdeler Iurkegaarden i en Mængde hyggelige Smaagruppel Der
i er store Stensætnlnger og mange Blomsterrabatter og den gør

J et meget venllgt og t11ta1ende Indtryk. Anlæggelsen paabegyndtes
'_i 1936, den laa derpaa hen et Par Aar for at kunne vokse lidt

IJ`til og toges endelig i Brug ved Fru Sagfører Viales Begravelse
5. Septbr. 1941 9m Grenaa Kirkegaard gennem Tiderne har nær- 3

i værende Bogs Forfatter i 1936 udglvet en fyldlg Beskrlvelse
1 hvortil henvlses

KIRK LIGE FQBHOLD
Grenaa Præstehlstome fra Aal' 1800 og fremefter

.. Hvad den ældre Præstehlstorle angaar,henv1ses t1l Grenaa
Bys Historie, Bind A,- Side 472-485. Den slutter med Peter
'Hansen Brøchner, som i 1796 forflyttedes til Baarup i Bjerre '-
Herred Han er Nr. 16 1 Bækken af Sognepræster.



352 _ v KIRKELIGE FORHOLD

17) 1796-1827 (1) Andreas Peter K18øøyer (født 18/7l 1751 _
l'død 8/5 1827), Cand theol 1782,- var den første Præst i Grenaa I
i det 11ye Aarhundrede. Han kom hert1l fra Branderup og ud- 7

__nævntes til Provst allerede, da han havde været Sognepræst 1
«' i: Grenaa _1 Aai- Provst Krøyer forblev 1 Embedet til sit 76. Aar' .

7 ` “ ` ' 7 ' 8 _ og døde 4 Dage efter, at han,v .
"havde taget sin Afsked Hansf.

Grav har 1ndt111943 været be- '
varet paa Grenaa Klrkegaardl

_ _men er nu 1nddraget , 8 ',
18) 1827--1846 (Jr) Chr1- ,.

,'st1an Fugl (født 1/4 1780, død- -
'85/3 1846) Cand. theol 1803
iHan kom hertil fra Hals, hvo1
`'han havde været Sognepræst

8 og Amtsprovst Denne Instltu-”wV
tion var et Begerlngs Paafundpj

;áfra Begyndelsen af Aarhundre-
._.-;det. Amtsprovsterne _ skulde

være en Slags Skole1nspektører

_“Ãtanker ud i L1vet Det vlste
- sig at være en meget upraktlsk -

Ordning, og Instltutlonen faldtV
“bort fra 1821 Fugl har altsaa "

Amtsprovst Fugls Gravmæle.

fog være Begerlngens HJælpere
_med at fø1e de nye Skole-f`

' .  1kke været Amtsprovst i sine Grenaadage. Han blev i Embedet`V` l
'___til sin Død og det Eftermæle, han fik',>` var at han havde været

_ »en saare brav, dygtlg og væ1d1g Præst.178) ' `
19) 1846-57 Frederik Chr. Bloch (født80/31805 død 181/43

i Svendborg) Cand. theol 1830 ~l
Sognepræst i Kvong-Lyne 183.4 Sognepræst _i Grenaa (udn) 8-8/6 1846. _

f '8 Sognepræst i ne 9/6 1857.:V Entl 1874 (?) Folketmgsmand for Randers 4.? ,.
8 Kreds 88/6 1855-88/6 58 Gift m. Emilie Leerbech _'

_ _ Bloch var af udpræget præstehg Slægt baade hans Fader '8
Bedstefader og Svlgerfader var Præster ' __. _ -.

Fra ældgammel Tid havde det været Sk1k at Præsterne _ “
skulde kateklsere med Børn og Ungdommen i Kirken, d v. s. i
ved Spørgsmaal og Svar gennemgaa den k181stelige Børnelærdom, _
nærmere præclseret Luthers lille Kateklsmus, med dem. Yder- i
mere var Præsterne ved den senere indførte Konfirmatlon blevet'. '
forbundet til »i mlndst 3 Maaneder forud at berede de 11nge«.`
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' HVo1 meget elle1 hvo1 lidt de fo1egaaende Præster har' gjort ud'
- » af Katekisationen ses ikke. Derimod fremgaal. det klart af Kalds-

bogen, at Pasto1 Bloch mødte he1 i Grenaa med god Vilje til
at opfylde denne Del af sin kilkelige Pligt Allerede af hans . _

I føl ste Indberetnlng t1_emgaa1, at han det første Aar. hal kateki- r
seret 1 K11ken 27 Gange, Kateketen Flindt 10 Gange og Kordegna>> __

Johannsen 1 Gang. Naeste Aar (1849) e1_ Tallene 20 Gange for W
I - . Sognep1æstens Vedkommende og 8 Gange for Kateketen Men

_ Præsten Ved naeste Indberetmng til Bi-_.
:fi-:_skoppen maa bekende at han. foreløb1g*f>a__

f«_'-_'_Å`_=maatte opgiVe Haabet om at kunne bringel_.§_-V

" Ungdom i Gang t1l nogen væsenthg Nytte;

__Bloch tilføje1 m1smod1gt »Flere Søndage mødte kun faa eller ' I
_ ingen til Katekisat1on<< Naeste Foraar be- _ _

-

gyndte Bloch en Bække Kateklsatloner overf_ ”
~ »Johannes Evangeliet og opfoi drede de sid- `

ste Aar konfirmerede og de nye Konfir-
'* _mandel. til at møde f1em De1 kateklsere-

_des som Regel hVe1 Søndag efter endt _
-GudstJeneste I Begyndelsen mødte nogle `

-_ men det blev færre og færre, saaledes at..

f'í'f'Kateklsatmnen med den konfirmeredeáfr>`I`l

__'31 denne Memghed 177) Det Va1 det Resultat hvoitll Bloch kom,ftj
_ ' `og som blev Gældende ogsaa fo1 hans Eftelfølgere - ~ __

_. ._ _ ._.I Blochs Tid brugtes her 1 Grenaa som over næsten hele-'f _
' Landet den »Evangellsk krlsíellge Salmeb0g« Det e1 den om

hvilken de1 med en vis Ret er anvendt den kendte Udtalelse,
at den hve1ken val evangellsk eller krlstellg I 1845 autollsele-

Pastor F C Bloch 1846 57 I '

des et Tillæg til J,den_ udarbejdet af Biskop Mynster Det.. ~
indeholdt navnlig et Udvalg af de gamle Kernesalmei som havde
'Vælet omlavet eller udeladt i den evangehsk krlstelige Salme- 1
_bog. Paa en biskoppelig Folespørgsel i 1854 angaaende Stem-

_ ningen 1 Pastoratet med Hensyn til Salmebøger og Salmesang, f
_. .maatte Bloch svare, at Sagen' Var de fleste temmelig ligegyldig.
_[Der Var ikke nogen almindelig Stemning imod den, men der _
* Va1 dog af o'g til fremkommet Ytlinger, de1 anerkendte de Sal- p

mers VærdI og Foltrin, som fandtes i Tlllægget178) Det blev en
af Pastoi Blochs sidste Handlinger i Grenaa at faa den nye "
Salmebog »Roskilde Konventets<< indført. Det skete 1/1 1857. Som; _ _'
adskillige af Egnens Præste1 i den Tid Var Bloch stærkt politisk'f
intelesseret og Va1 Valgt til Folketingsmand hel i Kredsen, som
_den Gang hed Randers 4 K1eds i en ti eaar1g Pe1 lode (1855- 58).
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2|)1857-77 Carl Ulrich Dantzer (født 6/4 1815 død im
1 Grenaa 27/12 1879) Cand. theol 1841. - 2

Lærer ved vor 'Frue Skole i København Kateket. i Grenaa 1851 og i
'Sognepræst s. st. (udn.) 15/1 1857. Entlediget 1877... Gift 1) m. Christiane
.Elis_abeth Jensine Harboe, død 1857. Gift 2) m..lV1ano_n Louise Krebs. _ _

_ - ` '_ Pastor Dantze1 var altsaa efter adskllllge Aars Skolevlrksom-
hed i København kommet til Grenaa som Katekeí _d. v. s. Første-
lærer og Andenpræst Det var. en Institutlon, som der fra Re-

Y ;l :geringens Side i Begyndelsen af Aarhun-
_dredet var sat uhyre Kraft ind paa at faa
indført rundt i Byerne Men Stemningen'

` blev snart imod den rundt i hele Landet,
_ fordi Kateketerne gennemgaaende kun he-Y _
tragtede Embedet som et mldlertldlgt Gen-2 _.
_nemgangsled til Præsteembede og søgte

»_ bort, _ saa snart de kunde Det var for-' _
_'modentllg ogsaa af den Grund at de ikkeI 22

Y altid var saa interesseret i Skolens _OpY-fg;2
"gave som ønskeligt var. lmldlertld maa_~_

----------- ' >det vistnok 1ndrømmes, at Dantzer somf',
_P St C. U_._D_ '(_ 1857f7__7. 2 YY

a Or ali-ler havde mange Aars Læiergeinlng bag sig,
i "i" 1.-var en god Mand i Kateketembedet her Om Dantze1 som Præst

I'-[fhar jeg høit slge at han var en hJertellg og velmenende Mand f ' " '
~ i men noget tør i sin Prædiken.179) Y ~ 2 -.

Midt under Dantzers Præstetld kom til Ørum Præstegaald" 2
_ den Mand, som vakte det stærkeste knkellge Børe, overalt hvor Y

han viste sig Det var Vllhelm Beck, som i 1866 blev indsat/_'`
Vv>til Sogneplæst i Ørum Glnnelup Sognet var kendt fo1 »sin'

JS'Yi-'aandellge Død og Vankundlghed<< og Bech lagde allerede 1 sin` I
_ \'f'Indsættelsespræfdlken ikke Fingrene Imellem. Den val endogsaa i

. ~Y jsaa »magtfuld« at selv Becks bedste Ven, Johs. Clausen skrev-
` til ham om den »Det var en drøJ Prædiken du begvndte med `
i Ø1um« Men underllgt nok gik det saaledes at alleiede den , f

l “fflførste Dag sluttede store Skarer sig til Bech, Just i dette hidtil
:vfikke rellgløst 1nteresse1ede Sogn Og længe varede det 1kke før. '

, > . Mængdei af Menneskel fra (_)megnen flokkedes om Becks Prædike-.
_ stol. Ogsaa fra Grenaa var der en Flok som legelmæssigt omv”

'_ Søndagene pr. Hestevogn tog til Ørum Kirke. 2 i
, i' Dantzer var en liberal Mand og stlllede sig forstaaende over

_ __“or det stærke Røre, som udgik fra Ørum Præstegaard Snart
kom Beck ogsaa til Grenaa og holdt Mlsslonsmøder Han vai jo r
en sæ1deles veltalende Mand ímed et,l kraftigt men til Tider 1et
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diastisk Sprog og talte med Ild- og Voldsomhed Det va1? langt»_:í', '
`>fra Dantzers Temperament Alligevel aabnede han velvilligtr

Kirken for Beck og tog venskabeligt imod ham uden dog selv'
at slutte sig til »Indie Mission«. ._ '

Ogsaa den grundívlqske Forkyndelse hørtes i Grenaa Ilang, Y
i Tid kom' li Nørregaard og Baagøe de to kendte Testrupfolk,

ofte til Byen og holdt Forsamlinger og Foiedrag Dantzel fik
efter OpfordiiIng fra Provsten og Ønske fra Menigheden indført, .

i -at der den føi ste Søndag 1 hNer Maaned _forrettedes GudstJenestel _ '
_ ' i Grenaa Kirke om Eftermiddagen 1 Stedet foi om Formiddagen `

Paa samme Tid var LoVen om Adgang til Oprettelse af Me- i
fnighedsraad vedtageb.Dantze1 maatte 1m1d1ert1d foi Grenaa og
'Gammel Sogns Vedkommende meddele »at Menigheden ikke _'
l1e1 ha1 faaet Øje foi det gavnlige i denne Indretning, men be-~Å
tragter den med Mistio og ikke med Tillid og Haab om dens

- Nytte«, og at man derfor ikke va1 stemt for at oprette et saa- Y
dant Baad I Dantzeis Embedstid fandt Kirkens staeikt tiltrængte I
indre og ydre Restaurering Sted u

_ Dantze'r va1 en meget svagehg Mand og maatte i mange.
,. -Aar holde Kapellan. En Tid var det den senere som Kiiltus-V
jministei kendte J J lJerre Fra 1871-77 var det S. U. -Boich.~

- “Da han fik Præsteembede og forlod Gienaa søgte Dantzei sinl
Afsked Pastoi Dantzer blev syg i Kirken Juledag 1877, maatte

_baeres hJem og døde faa Dage efter. _ -Y
I 21) 1877-95. Carl Hugo din Jacobi (født 5/6 1843

-i død 11./5 1914 i København). Cand. theol 1869 Y - _
Han var derefter Lærer ved Københavns Skolevæsen i en Del Aar og

drev samtidig videregaaende theol. Studiet'. Res. Kap Ved Viborg Domkirke

_' 1874 Sognepræst i Grenaa og Gammel Sogn (udn) 10/10 1877. Stiftsprovst i _-

II i Aalborg Stift og Sognepræst til Budolfi Kirke (udn.) 51/12 1890 Gift ni.Henri-

_Y'ette Zahrtmann . I _ _

_ I Giohshenning og Hauch Fausbølls »Danmarks Piaeste-f'”
åhistorie<<, hvoi fra de biogi 21fiske Data ei taget, tilføjes om Jacobi, _
å'at »det lykkedes ham i Grenaa at tilveJebiinge en ordnet og '

i j fomfattende Menzqhedspleje der kunde tages til Mønster paa andre I' I
I'Stedem Det ei jo en ganske obJektiV Udtalelse og den faldei '

'Y nøje sammen med den lokale Opfattelse af Pastor Jacobis Viike. -
_ _"'Det er ikke nogen Overdrivelse at sige, at Perioden 1880-95 i

I >:Grenaa Bys Histoiie paa ganske afgøiende Maade ei praeget af
_Pastoi Jacobi, saaledes som det alleiede er fiemhaevet heii Side

J198---99. Der ei paa naevnte Sted anføit Jacobis store Andel i. I
`Opføielse af nlcapellet Asylet, Menighedshjemmet m. m., ligesom '
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" -- det e1` berørt at der 1 1880 paa hans In1t1at1V skaffedes en"
_ Præstegaard til Kaldet efter at Præsterne slden 1745 hae boet-i
'Li lejede eller priVat købte Præstegaarde _ ._

))Det nye, som med Pastor Jacobi kom til Grenaa Var den
klrlcellge Fllantrop1.Han Var. den første __
som fik indført en ordnet Fattlgpleje som
et Samvlrke imellem Laegfolk og Praesten<<.181) I
'neledes hae Asyl- og Dlakomssesagen
hans Varmeste Interesse ;()g .,endelig Var/
Tanken .. med Opførelse af » et ' Men' ighedshjém,
som “dog først”Virkeliggjorde's if'hainsfallerá "I
s1dste Grenaatld den, at dette Sted ikke alene'|
skulde afglVe lokaler til Møder' men VaereV

" Samhngssted for de mange forskelllge »krlsíe-
_'_ lige Kærlighedsgermngezrf som Var paa hans; = í . `

Program. _ Naar Pastor Jacobi Var saa'f,
___ ' 'fifí'stærkt optaget af dette filantroplske Arbejde ' __
" kom det dels af hans naere Forblndelse med Dlakomssestlftel-r '

C. Jacobl 1877_90

_ _'sens Ledelse Stiftelsens Forstanderlnde Søster Sophle Zahrt__._
_j1nann, Var hans Svlgerlnde. Dels kom det af hans levende For--
` blndelse med og Interesserede Deltagelse i »Stefansforenlngens<<:;_.jç.

Arbejde. »Denne Forenmg Var stlftet i 1876 som et SamarbejdeV
»mellem Præster og Lægmaend af alle k1rkellge Retnlnger Det
skyldes for en Del .»____._..
Idenne Forenlng, _ I _
der i de Aar rundt om-> "

'_'~'_rejste _ sig Asyler Me-'~
_'fnighedshjem og sø.-

' 'mandshjem Stefans-'_`
forenlngen holdt i

Sept. 1880, log `Ved den
"Lejlighedbiev 'deftFr-ø »_ I
"kastet/'- if Jorden? som .

'I __si'denV skulde splre«_ "
__ 'og baere Frugt her '~'- i '
' "*'Grenaa.182) Angaaende'V

Fremgangsmaaden Ved Præstegaarden paa Storegade efte1 Ombygnlngen i 1930.Å

Skriftemaal og Altergang 1 Grenaa Kirke i Jaeobls og hans
_'fForgaengeres Tid haVes en Indberetnlng til Blskoppen fra_

'11879 Som bekendt afskatfedes Ved Reformatlonen de ívungne i
"-PSkrlfíemaal med dets 1 alle Enkeltheder gennemførte Rede-_V
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Égørelse for selv de mest intime og private Forhold Men Skiifte- -
Inaalet bibeholdtes ogsaa eftei Reformationen dog under andre
Former som en Betingelse som Adgang` ti1 Nadveren Det er
da ogsaa betegnende at der_ efter Grenaa Kirkes Brand i 1649 i

' sammen med det øviige hiikeinventai opsattes to nye Skriftesíole '
, ;en i hvert sit Hjørne af Koret Den ene var formodentlig beregnet 1 `

' til Sognepræsten, den anden til den residerende Kapellan. Det I'
' var den Gang Skik, at der holdtes Skriftemaal Dagen før Nad--_ '
lverens Uddeling, altsaa baade hver Lørdag og Onsdag.

I Tidens Løb,í foimodentlig omkring ved Aa1 1800,- er, trods '
`allQ Lovbestemmelsei Anvendelsen af det private Skiiftemaal _
og deimed Brugen af disse lukkede Skriftestole gaaet af Brug. '
I Stedet for holdt Præsten en Skriftetale til de samlede Skrifte-f v f '

i børn under et og meddelte dereftei Absolutionen til hver enkelt:
" ved Haandspaalæggelse Til dette Brug anvendtes enten selve

Koret eller Sakrisíleí eller endogsaa Vaabenhuseí soIn netop paaj
'i Å :Pastoi Jaeobis Foianlednino i 1884 forsynedes med Panelel.

-fiæggen og udsmykkedes meget stilfuldt __
_ d Kirkens indre Bestaureiing i 1866 fjernedes og bolt--

__solgtesff-Lde to lukkede Skrittestole som altsaa allerede paa den-
Tid ansaas for overflødige ogaf hvilke den ene foilængst var _: . i ~

I _ :omdannet til et lille Daabskapel Paa Billedet Side 146 kan man u
i __ endnu skimte den ene i Hjørnet af Koret.. i

_ I Vaabenhuset foiegik Skiiftemaalet saa 1 Resten af Jacobis I

198 Begyndelsen af Nørregaaids Tid, indtil det endelig, vlstngk 1 _
I r ___-Forbindelse med det nye Bitual fra 1912, flyttedes op i Koret. i'

Iden førnævnte Indberetning til Biskoppen fra Pastor Jacobi `
gør han opmærksom paa, »at saaledes hai det været i hvert _` “
vFald de sidste 47 Aar d. v. s. det Tidsrum da gamle Kordegn-__ '

__ _ “Johannsen havde været knyttet til Kirken og rimeligvis længeie<< '
'_'Det er altsaa vel begrundet at mene at det private Skliftemaal - 1

er forsvundet hel i Grenaa omkring 1800 i 1' - _-
_ ' Om Kateklsatlonen med Ungdommen meddeler Jacobi,I
yden ikke findei Sted. Derimod søger man at samle de unge
Piger af den tjenende Stand til Møder Søndag Aften i private

,_ Hjem Disse Mødei fandt talrig Tilslutning For de konfirmeiede _ , _

__ Drenge for hvem der holdtes Aftenskole, haabede Præsten nu _
f og da at kunne faa Lejlighed til en Samtale om kristelige Emne-11.-

Det sidste blev nu aldiig af videre Betydning Derimod blev _ :I l
Pigemøderne efter Asylets pørelse en fast Institution som __
henlagdes til den iummelige Asylklasse og holdtes hver Søndag ._

I - _ Å'l 4Aften
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I Indberetningen I'or' 1885 omtaler PasIor Iacobi for første"

Gang Søndagsskolen. DeI nævnes, at den har 200 Børn fordelI "
i 9 Klassei og undervist af 4 Lærere og 5 LæreIlnder ` »men
der trænges til endnu flere Lærerkræfter<< __ Det kan nævnes soIn'_ 'i

. et Særkende for Iacobi, at han havde et sjældent Greb paa at
j knytte Folk ;1f alle Samfundsklasser til de Arbejder, han fik saI

Skomager M. Andersen gaa1 fra Søndagsskolen med en FIOk Børn 1 Haanden.
, _ ”j

_ _I Gang I Forblndelse med Søndagsskolen er det naturligt a" "_ minde oIn, at dens Dprettelse egentlig skyldtes en ganske jævn.

Lægrnand afdøde Skomager Morten Andersen. Med en
'ganske uegennyttlg og ideel Indstllllng fik han Sagen i Gang og:'_

'- var. Medarbejder ja _i v1sse Perloder Leder af. den, hge saa laenge.:,_~_>` '
I Vhan var; heri Grenaa Ved dens 40 Aars Jubllæum skrev han'V '

i 'I i Avlsen en lidt naiv, men vlstnok ganske hlstorlsk Redegørelse'.
>1'1ffo'1'4 dens Oprindelse Den lyder saaledes. ' `

_'1.f'_Søndagsskolen _i Grenaa "_ '_ ._ i I _ _ . . . _ .. _
har paa Søndag bestaaet i 40 Aar. Søndag d 17. December 1882 be-V

' ' * _gyndte vi i et Klasseværelse 1 Kommuneskolen, soIn jeg. havde faaet Tilladelse _
`til at benvtte, efter at jeg havde haft Axel Jacobsen fra København herovre, _ I
._og jeg havde. talt baade med Præst og Lærere om at faa den Sag begyndt.:
Lærer Johannsen opmuntrede 'mig til at begynde, naar jeg troede, at Gudv
vilde det; han o'g Lærer Petersen og Lærer Krøll Aastrup, vilde staa mig
bi, og en Tømrer Facius hjalp III en lIlIe Tid. S1den hjalp Skolebestyrer
Bertelsen og Fru Andersen senere Fru Bertelsen Efter godt 2 Aar korn

':____*ogsaa Pastor Jacobi og Ilere III Hjælp Saa begyndte vi med Klasselæsnlng, 'i '_
\.
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Vog BørnegudstJenesten udVidedes baade til Havnevejen og Aastrup, og Vi
havde Ved festlige Lejligheder et Antal af 4-500 Børn og Voksne med. I -
henved 30 Aar maatte jeg tage mig mest af Sagen, indtil saa Præsterne `
rigtig tog fat, og endnu _er Børnene glade for at have mig i Haanden og i
Frakkcskøderne, naar Vi gaar fra BørnegudstJeneste Maatte Gud fremdeles
lægge sin Velsignelse 1 denne Sag 2 1 2

1 . . M. Andersen, Skomager, Rosenborg

fRet snarttfefter Søndagsskolens Grundlæggelse tog Pastor
Jacobi aktiV Del i dens Ledelse. Der stiftedes i 11887 Filialer i -
IHavneveJens Skole og i Aastrup Skole. Arbejdet _i Grenaa ud-

- Videdes og Børnetallet Voksede til 300. Efter Memghedshlemmets
Opførelse henlagdes Søndagsskolearbejdet dertll Senere hen da _ _'

9 1 der under første Verdenskrig meldte sig Brændselsvanskehg-
W ~ (heder flyttedes det til Misslonshuset hvor Lokalet alllgevel Var'

opvarmet Efter Andersens Afrejse og efter at de mange Ung-
;domsorganlsatloner er stlftet og har taget hver sin Part af Ung-

flidommen, er det egenthge Søndagsskolearbejde nærmest over-
taget af Indremlsslons Ledelse og er samlet om Mlsslonshuset "

d _. _ Hvad kirkellg Retnlng angaar sluttede Pastor Jacobi s1g til'
fden »Martensen Mynsterske FløJ« eller"»k11ke11gt Centrum<<, Den f
__grundtvlgske Retnlng hae i hans Tid saa godt som ingen Til->
.hængeie i Grenaa* Med Indre Mlsslon sama1beJdede han i:

' __rnange Aar med godt Udbytte. Det Var netop ))Stefansforen1ngens«
Kongstanke. at samle og forene Kristne af alle Retnlngei til et

Ifælles Samarbejde<< Senere kølnedes Forholdet. Indre Mission f
ttrak sig ud af Samarbejdet paa Opførelse af et fælles Menlngs-

hus og opførte i 1889 for egen Regning »7arepta<< Først i 1895 1
'stod Menlghedshjemmet færdigt. `

_ Nytaarsaften 1895 fik Jacobi Udnævnelse til Embedet som> -
Stifísprovst i Adlborg og Sognepræst Ved Budolfi Klrke Der fik?l
han atter en Række gode og frugtbare Arbejdsaar og Virkede ',_ i 2 2
`indtil han bleV 70 Aar. Han Var syg, da han i 1913 forlod Aal- __ 2 i
fborg, og døde kort efte1 i København. " i '

22) 1896-1914 Jacob Alfred N1cola1 Nørregaard'_~.l\
(f. 22/1, 1844, død 22/5 1916` i Helsingør) (land. 111201. 1871.:

I 17 Aar Lærer Ved forskellige københavnske Skoler. Sognepræst 1 _'
Rye-Sonnerup 1882. Udn. til Sognspræst i Grenaa og Gammel Sogn m/2 1896.
Provst for Rougsø, Sønderhald og Nørre Herreder 1900. Formand for Asyl-

bestyrelsen, Teknisk Skole, Velgørenhedsselskabet, MenighedshJemmet Sø- _ i
_- mandshjemmet Ved Grenaa Havn, Grenaa Blindeforening m. m Udgav i

_ “1896 »Til Herrens Pris«, Salmer til hele Kirkeaaret, forfattet af Nørregaard _
'selv og tilegnet hans gamle Menlghed Entl. fra 31/_12 1914. Gift med Mathilde
Skoubo.

V232°V i
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Stedets nye Præst var Broder til den landskendte Højskole-

forstander Dr. theol. Jens Nørregaard Testrup Paa Forhaand
__va11 Befolkningen vistnok derfor indstillet paa, at Nørregaard
nærmest tilhørte den grundtvigske Retning Det kan dog ikke _

^ siges.__Nø1regaard var ikke udpræget >>Retningsmand<< og havde
' let Ved at samarbejde med Indre M1ssion, i hvis Forsamlings-
' hus han ofte talte. Hvad der er sagt om Pastor Jacobi med
Hensyn til hans Interesse for Samfundsspørgsmaal gælder ogsaa, "
for Efterfølgeren Blot skal det bemærkes at medens Jacobi-

' g'fgjorde Pionerarbejdet og omtrent fra bar
'Bund grundlagde disse mange forskellige
.Foi1etagende og Institutioner fik Nørre-_
'_jgaaid den næppe lettere Opgave at holde ._ _
dem i Gang Som det korte biogi1afiske_-5V

r_;fitioner som Forgængeren havde stiftet V
' Provst -_«."-if':ørregaards Embedstidf'fligger'

`N Nørregaard 1896 1914

lig fremhæve hans store Flid og Arbejdsevne og hans Lvst tIl'
V'Arbejdet Han var en giundig og nøjagtig Embedsmand havde

`Iet lyst og muntert Sindelag, og det faldt ham let at omgaas de
- mange Menneskei han paa Embedets Vegne kom i Forbindelse

med. Piovst Nørregaard havde let ved at finde træffende Ud~.-

ldS VlSer ` blev Nørregaard i sin Embedsf>
;'f'tid Formand for? næsten alle de Institu-“f ~

_?-íl_5{;5'>saa nær op ad Nutiden at man skal5 vare f
"'“g'f5sig for at gaa for meget i Enkeltheder ved f

` Omtalen Skal man kort ud loyalt karak-'.~_ff _V
ter1sei1e Provsten maa man vistnørí-'Qnavn-i

"._,,tryk for sine Følelser ved officielle Lejligheder og maa slkkert 'f 1' '5
siges at have være et Samlingsmærke for det klrkelige Liv i

Vden Tid i Grenaa 7 I - ~ - - _ _ _
_ Hjemmet i Præstegaarden prægedes af Provstens store An-'^l

;læg foi11og Kærlighed til Musik som var gaaet i Arv til flere af'
"Børnene Saaledes vil det mindes at Frk. Gerda Nøiregaardf

' "Tefter en grundig musikalsk Uddannelse fik Embedet som Orga- ~
nist ved Grenaa Kirke I en lang Bække Aar var Frk Nørre-_ “_

5"gaard en meget kyndig Leder af Byens Musikliv og bidrog vedf'
'_'en Bække baade større Kirkekoneerter og smaa kortere Kirke-Å '

motetter til at vække Folks Interesse for? Kirkemusikken.. '
_ Provst Nørregaard søgte sin Afsked ved sit fyldte 70 Aar 5 _

.' 4[og tilbragte sine sidste Dage i Helsingør men levede kun et'ff-J
Aarstid efter sin Afrejse fra Grenaa... 4 " ~ 1 1 I ' _

I 5 Det kan lige nævnes at Ægteparrets yngste Barn Sønnen 5
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Jens Nørregaard blev Teolog 11ges01n Faderen. Han tog den'
teologiske Doktorgrad i 1920 og udnævntes i 1923 til Professor
i K1rkehistor1e ved Københavns Unlversltet hvor der i Øje-_..`
blikket sidder 3 gamle Grenaadrenge som Professorer nemlig' '

foruden Nørregaard, Nobelpristageren D1. phil. August Krogh, som
i Anledning af Grenaa Bys 500 Aars Jubilæum i Aar er udnævnt
til Byens Æresborger samt L1tteraturprofessoren Ejna1 Thomsen

Interiør fra _Præstegaarden i ProVst Nørregaards Tid. ProVstinden sidder ved Vin-I r
duet og Frk Gerda Nørregaard Ved Flygelet, medens Provsten sidder i Midten

r med Celloen, som var hans Yndlingslnstrument ` -

23) 1915-30 Jens Jørgen Alfred Frantzen (født 17/4
l1865 død 3/1 1936 i Holte) Cand. theol. 1891. '

_ Sognepræst i Leerup--Tranum 1892. Sognepræst Ved Nathanaels Kirken
i København 1905. Sognepræst i Grenaa udn. 2'/2 1915. Entl. fra 31/10 1930.

__Gift 1) m Dorthea Madsine Bastue,.død 1893. G._2) _rn. Hermine Magdalene
_Bastue-

_ Pastor Frantzen var den første Præst i Grenaa, der ud-V
' fnævntes efter Menighedsraadets Qplettelse.HaI1 var af detteÅ

indstillet med saa stort Flertal, at det paa Forhaand var at ~»
forudse, at han vilde blive kaldet Pastol Frantzen var, da han .
_-kom til/ Grenaa, ikke nogen rask Mand. Det er vistnok rigtigt,
:at Arbejdet i det store Nathanaelssogn i København, som talte i

(over 20,000 Indbyggere, havde slidt haardt paa ham og taget
hans bedste Kræfter. Og han søgte vistnok til Grenaa bl. a. for
unde1 mere rolige Forhold at genvinde sit Helbred. Helt lykke-
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_des det ikke Selv om Pastor Frantzen i sin 15-aarige Embeds-f
tid i Grenaa havde gode Perioder, Var han dog mærket af Syg;

' dom og kunde ofte 1 længere Perioder Være sygemeldt Og kun
Ved stor VllJestyrke og Nidkærhed lykkedes det ham at passe

__ sin Gerning I Modsætning til sine to
Forgænge sluttede Frantz-en sig afgjort til

fIndremission. Men han Var ikke en skarp
>Betningsgænger, og det laa langt fra ham;
at Være en ensidig Fanatlker Det er Vistnok

Ved hans Død, ». at han i de Aar, han _
Virkede i Grenaa, blev agtet og afholdt af

_' alle, som kom i Berøring med ham I sin _ .
* Forkyndelse som i hele sin Færd Var han;

. _ JæVn og stllfærdlg Skarpe Ord og ud;
f g _ -4 'fordrende Standpunkter laa ham fjernt, og
Alfred __Frantzen 1915-30._ : han Var forstaaende og fordragellg over for

anderledes tænkende, der stilede mod samme Maal. Han var 7
, `en retllnlet hjælpsom og elskværdlg Mand der søgte at gøre ;j'
V'_Bet og Skel til alle Sider<<. i _ f

S neledes 1 Modsætnlng til sine to Forgængere, der Ved Siden _
af deres klrkellge Arbejde havde taget flittig Del i de rent sam-

` fundsmæsslge Opgaver, Viede Frantzen udelukkende sine Kræfter
__ til det kristelige og kirkelige Arbejde. Det -' laa dels i hans hele` _
fLivssyn, dels ogsaa i, at han -.~ som før nævnt _Var en svage-'_
lig Mand og ikke besad sine Forgængeres store Arbesevne _ _

_ I Pastor Frantzens Tid og i ikke ringe Grad netop fordib
han trængte til enl '

. i Metælp, ansattes der;
< _ en præstevlet Medhjæl-
; Iper, som oprindelig

tillige Var Kordegn og;>
^ .-T~imelærerved Skolen,

f udelukkende af kirke- _
`lige Midler.: I 1927 om-f

; dannedes Stllllngen til '
et reslderende Kapel-_
lani; Med-ens (1,6 mfførf

` ste Kapellaner' Svendl
Rehling (1918-21) og

O_Ve Nielsfän (-1921%2:_3_)_ 'I Kapenanboligen paa'fNørregade_:købtesfi1929.

Sandheden om ham hvad der blev skrevet _ i
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_ tilhørte henholdsvis »K. F. U. M.-Retningerm og lnd1en11sslon. _ -
_. sluttede den tredje, Edv. Pedersen (1923-30) sig til den grundt-
` vigske Retning. _ _ “

Men uagtet den Aflastnmg 1 Arbejdet som Kapellanembe-
det bød, maatte Pastor Frantzen i 1930 af Helbredshensyn søge:
rsin Afsked. Han flyttede til Nordsjælland, hvor han levede i 6`r>
Aar og døde 3. Jan. 1936 efter et kort Sygeleje. ,;

24) Hans Karl Hein (født 22/4 1395).Ca11d.theol 1919
Res. Kap. Haslev Frerslev 1924. Res. Kap. Grenaa-Gammelsogn __22/3193Q.

Sognepræst samme Sted 1/12 1930. Provst for Randers Nr. og SdKHerreder _
_ 22/3 1936 G. m. Johanne Margrethe Baden. . . .-

` ` ' = . Kapellaner 3 _ i " ` "
Svend Rehllng (født 27/3 1893) Cand theol 1917
Ord. Medhjælper i Grenaa-Gammelsogn 1918 Landssekretær 1 K. F.-

'U M. (Aarhus) 1920 Sognepræst paa Strynø 1925 Sognepræst ved Cltadels f
Kirken 1. Kbh.. 1930 og ved Garnisons Kirke 1937 G m. Berta Salto :

Ove Nlelsen (født 1894, dødi Paris 2/31924) Cand theol 1921.
Ord. Medhjælper i Grenaa-Gammelsogn 22/1." 1921 Provstevlet Medhj.

s. st. 1/1 1922: Præst for den danskeMenlghed 1 Paris 1923 hvor han døde efter
kort Tids Forløb 2/6 1924 G m Asta Marie Svendsen

Edvard Pedersen (født 11/7 1890) Cand.theol.1923.
Ord. Medhjælper i Grenaa-Gammelsogn 1923. Res. Kapellan s. st. 1927.

Valgmenighedspræst 1 Odense 1930 Præst ved Hospitalskirken 1 Aalborg. 1941.A _
G. m. Margrethe Pedersen. _

Hans Karl Hein. Se ovenfor under Sognepræster
_. August Nathaniel Weilbaeh Holm (født 2/3 1887).
Cand. th_.eol 1912. ' '

v Sognepræst 1 Hvornum Snæbum 1916 Sognepræst Ørum Gmnerup 1921..
i _ Bes. Kapellan i Grenaa Gammelsogn 1931. G. 1.11 Gudrun Meier.

ASYLET
Som t1dllge1e omtalt var..Asylet et af de Foretagender, som .

j fopiettedes i Begyndelsen af Sognepræst Jaloobis Tid.
_ »Selv om Grenaa den Gang var langt mindre end nu, var
der en talrlg Arbejderbefolkmng, som ikke kendte til den Be-

" tryggelse, som den sociale Lovglvmng og den faglige Bevægelse
>siden har skabt Arbejdslønnen var lav, og der va1 ingen Hjælp
at faa under Arbejdsløshed Derfor maatte mange Mødre ar-
bejde uden fo1 HjemmWet og særlig Enker og ugifte Mødre var

f Ii de T1der meget daarligt stillet. Alt for mange Bø1n maatte til



_ de fleste Tider savne Moderens Kærllghed og faste Haand. Kom>
.~ der i` saa Sygdom, Var der nok det gamle Sygehus paa Grønland
'men de allerfleste -_ ogsaa alvorlige Sygdomme - maatte be-

"Lh'andles 1 Hjemmet Svgepleje med uddannede Plejersker var
i en ganske ukendt Ti11g«.183) ' “
__f Stødet til Asylets Oprettelse bleV glvet Ved et Møde 1 Grenaa
Præstegaard 16/10 1882, hvor en Kreds af Damer Var sammen

_ forat drøfte hvad der kunde gø1es for Oprettelse af et Asyl if
Byen og for at tilvejebrlnge Hjælp 1 Sygdomstllfælde Man ene-

'_ Asylgaarden

. " :des om at Virke for Opførelse af en Asylbygnlng, og man tænkte
-. ` sig, at der til Asylet skulde knyttes 2 llakonlsser som skulde-

` lede dette og tillige vlrke som Sygeplejersker De tllstedeværende
__Damei Valgte en Komite til at Virke for Sagen Formand for
denne blev Fru Jaeobl Senere udvidedes denne Komite med'
'nogle af Bvens Borgere bli ai; Skoleinspektør ReventloW,Pastoi-f
Jacobi og Apoteker Hoffmeyer som bleV Kom1teens Kasserer
__ Ved offentlig Indsamling lykkedes det at tllvejebrlnge et

Beløb de1 omtrent kunde dækka Byggesummen som 1beregnet
:_Invental bleV 7850 Kr.. . _-

_ Onsdag 1. Okt. 1884 blev Asylet indviet af PastorJacobii-
Han omtalte 1 Vaime Ord Asvlsagen og Sygeplejen og dvælede.-
IVed den Velsignelse Asylerne havde udbredt overalt hvor de ,

, eksisterede Dagen efter begyndte Asylet sin Vlrksomhed med
- 2013ørn1v _ .

i Børneplejen.l Den første Asylmoder var. Søster Mary
Bojesen. Hun Var uddannet paa Dlakonlssestlftelsen. Uagtetg

i ' _”hun ikke før havde haft med Børn at gøre, blev hun en for-.-_»_1"
træffellg Asylmoder Men allerede i 1891 maatte hun trække sig-



tIlbage, fordi hendes Klæfter ikkeslog til. Hendes Efterfølgerske,
Ingeborg H ansen, var ikke Diakonisse, men stod dog Stiftel-

sen meget nær, idet hun, da hendes Nloder Var død tidligt"
havde faaet sin Opdragelse der. Ingebo1g Hansen Var den fødteV

Pædagog. og hendes Evner til at tage sig af - ` - ' -
VSmaabørn var'usædvanhg Med sin lille
splnkle Sklkkelse og sit skrøbehge Helbred
forbandt hun en umaadelig Energi og stor;
Kærllghed til Gærnlngen Fra 1913 var `
Søster Nielsine Nielsen derpaa Asyl-

' 4,.~111o.<;ie1 indtil sin Død 11918.- Hendes Efter f
følge~rskeblevF rk; K ath r in e Dår ag sb ae k,f'
som "havde Været| hendes Medhjælper i
Asylet i flere Aar og derpaa Ved Uddan-É'

' nelsen paa Frøbelsemlnanet dygtlggjort sig _
- til Gern1ngen i _ . . I

Menighedssygeplejen Men ' Børne-l '~ Sííäälfigêgäeff,
- plejen Val kun den ene Halvdel af den Op-_.

gave som skulde løses med Asylet som Hjemsted Den anden og
lige saa Vlgtlge Var Hjemmesygeplejen Og her er det mærkelige. 'I

. Forhold, at der har været en saa stor Stabilitet over Sygeplejens
' Personer, at der i de forløbne 60 Aar kun har været 2 ledende

e Søstle, af hv1lke den sidste endnu Virker i Arbejdet. Søster.
` Johanne Marie Nielsen tiltraadte 1/11>

1884 straks ved Asylets Indvielse, og skønt
'Sygepleje i moderne Forstand var noget

'ganske nyt i Grenaa, blev hun straks taget
i Brug i høj Grad. Det blev en meget kræ-
vende Opgave, Søster Johanne Marie gik

I»ind til Foruden den egentlige Sygepleje I, _
VVar der mange beslægtede Opgavei hun.__|
yderligere tog Del i. Hun Vandt Ved sin;

_ ste Anerkendelse, hvor hun kom. Efter 32_
Frk Ingeborg Hangeñ ~ 91Aa1s Virksomhed maatte hun tlække sig.V
ASylímOde-r 1991 95 Oé ' tilbage, 65 Aar gammel og levede sine sidste|

1398 1913 131131934 Aar paa Dlakonlssestlftelsen 1 København. I
. ~ ' .` f _ Hendes AfløserblevSøste1 Oda Han-Å

sen, der var i Besiddelse af de samme gode Egenskaber som _, f
Forgængeren Hun fulgte i hendes Fodspor og virker her endnu

_ Efterhaanden Voksede Arbejdet, saa det oversteg hvad et Men-'3
neske, selv en Dlakonlsse kan overkomme I 1931 ansattes en

i rstore Hjælpsomhed og Kælhghed den stør--
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llledhíjælperslfe.` Samtidig "udstraktes * Virksomheden :til ogsaa " at
tomfatte Gammel Sogn, navnlig HaVneVeJ'en, hvor der Var stor
Trang til Sygepleje. ' .

Ved Socialreformens Ikrafttræden i 1933 skete en gennem-
gribende Forandifing. Der oprettedes en 0Ve1enskomst mellem
_MenighedspleJen paa den ene Side og Grenaa Byraad og Gam-
mel Sogns Sogneraad paa den anden Fra 1934 yder Menigg.
hedspleJen den SygepleJe som Kommunen er pligtig at yde,

`ligesom den har oVei“taget Pligten til at yde Pleje hos alle Syge-
_ kassemedlemmer i Omraadet. Til Gengæld

yder Kommunen og Sygekasserne betyde-
lige Tilskud til MenighedspleJen Denne Ord-
ning har' medført, at det fra 1. MaJ 1934
blev nødvendigt at knytte endnu en tredje
Dialconlsse til Gerningen “ _ 1 ,

Saaledes udvikledes skrevet aller- -
korteste Træk den Gerning, som Pastyr C
Jacobi og hans Kreds fik sat i Gang, og

rhVis Hus indviedes for 60 Aar siden..` An-
gaaende dens økonomiske Side skal kun

SøsterJQhanne Marle'NIelsen tilføjes, _ at »Asyl- og Diakonisseforeningen
Menighedssygepiqerske _. Grenaa<< stadig er Bærer af. ArbeJdet _____ Kom-

, 1894 1919 19991929 i munen ydede fra 1886 et aarligt Tilskud
paa 300 Kr Det er nu steget til 4500 Kr PriVate har ydet store

I Legater eller anden Hjælp: Købmand J M Lindberg testa-
-. __'j1nente1ede Asylet ea. 26.000 Kr., f hVis Renter indgaar i den

daglige Drift Købmand H Hermansen efteilod en: ArV paa
8800 Kr. og i 1924 lod Direktør BosenVinge og Hustru _`

- i Anledning af 40 Aars Jubilæet opføre en Tilbygning til Asylet
`1ned Installation af Bad og VV-C hVilket Var en overmaade _
kærkommen Forbedring, da den sanitære Indretning hidtil

> :havde Været meget mangelfuld. Asylet administreres stadig af
»Asyl-og Dzakonlsseforenlngen<<, men med betydelige Tilskud
fra Grenaa Byraad, Gl. Sogns Sogneraad og Sygekasserne Ved

' _50 Aars Jubilæet i 1934 udarbeJdede Asylforeningens Formand,
ProVst Hein, et Jubilæumsskrift med en udføilig Beskrivelse af
Virksomheden hvortil henvises.

Naar Asylet omtales her og ikke under »Sociale Forhold<<, skyldes det;A
__ at det stadig bærer Præg af sin kirkelige Gprindelse ' '

MenighedshJemmet
Det er allerede omtalt i det foregaaeiide at MenighedshJem-

.§ mj,et som opførtes i Løbet af Aarene 1894 og 95, og som ind-
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Viedesi Deebr.1s895,V_ar Slutstenen paa Sognepræst Jaeobls4
Virksomhed i Grenaa.

_ Bygningen Va1 alleIede paatænkt sidst i 80erne Det Var
Stefansforeningen..som tog-fatpaa at løse den Opgave at skabe
et :stort Mødelokale i Grenaa hvor detden Gang Var omtrent

i umuligt at skaffe Lokale til Møder og Sammenkomster af kirke-
lig A.rt Stefansforeningen forhandlede i 1887 med Indre Mission '
tom at bygge en fælles BnnIng. Forhandlingerne gik imidlertid

»J _ ' ~ < _ __ St. Peders Menighedshjem. Opført` 1895.
./.

__ i Stykker, Åog Indre Mission opførte selv sin Bygmng paa Nørre-
gade.> I 1891 oprettedes en Forening »Menighedshjemmeí af 1891«,

__som begyndte med at samle Midler ind til 0pførelse af en Byg-_
ning. I 1894 var Planen saa Vidt fremme, at man af Grenaa By
fik bevilget en Byggegrund og i Slutningen af næste Aar stod
Bygningen faerdig. Dermed Var Pastor Jaeobis mangeaarige store
Tanke og Haab gaaet i Opfyldelse lndVielsen formede sig som=
en Virkelig Festlighed, og der udtryktes fra mange Sider de

' bedste Ønsker for Husets fremtidige Benyttelse Faa Uger efter
kaldedes Jacobi til Aalborg som Sognepræst og Stiftsprovst. _

_ Hjemmet blev straks taget i Brug, dels af de kristelige Ung--
'-.domsforeninger, dels (i Kælderen) af Haandværkersvendenes
vBejse- og Sygeforening. Den store Sal benyttedes 1 Provst Nørre- '
_.gaards Tid meget som Mødelokale Ved kirkelige og folkelige`|
Møder. Den første Herbergefader blev Skomager M. Andelsen.

I 1916 var der forskellige Divergenser angaaende Husets
Benyttelse, og der førtes Forhandlinger om Øverdragelse af Byg-

' nIngen til K. F. U. K_.~og M. Dethlev nu ikke til noget.` I 1927
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blev de1 t1uffet en Nyo1dning, hvorefter Hjemmet blev en selv-
ejende Institut1on under Bestyrelse af Menighedslaadet Hjem-

Ä V»111-et ha1 siden været benyttet af II. F. U; II og M., af F D F og
~_ :G. D. F, af Kirkeligt Samfund og til Præsternes lIonfi1mat10ns-

forberedelser m. m.
Med Dyrtiden 1 30erne kørte Hjemmet 1m1dlert1d økonomisk

fast. Der havde i mangfoldlge Aar ikke væ11et foretaget nogen .
. . Reparation, fordi der manglede Penge til den strengt nødvendige

S Vedligeholdelse. Besty1elsen saa sig da nødsaget til at meddele ,
Efåfraadet, at man ikke var i Stand til at klare D1iften, og at '

Hjemmet derfor i Henhold til dets Vedtægter maatte overgaa till .
Byen Byraadet ønskede ikke at overtage Bygnmgen men be-~'Å .

_ __ vilgede 5000 IIr. til Hjælp t11 en Hovedreparation. Et lige saa __ -_
stort Beløb skaffedes ad anden Vej,_de1s som f11v1111ge Gave1 Y~

i dels 1- Henhold tll >>Bepa1at1onsloven<< For dette Beløb foretoges _' '_ _
Y saa en gennemgrlbende indre Bestaureung, hvorefter det igen f `

f ;Jl _` blev taget i Brug ved en Festllghed 13 Jun1 1942 _ _ I 5 _ __
I det halve Aar da II11 ken 1 1997 fik sin s1dste store Hoved-g> '_

_ frestaurermg og derfo1 var ude af B1ug, anvendtes Vle111gheds--I i
` hjemmets store Sal som IIlrkelokale ~ Ä

GBENAA SKCLEVÆSEN
Som allerede fo1talt i nærværende Bog (Slde 54-56) op-

I i' ;1ettedes i Grenaa som i alle and1e IIøbstæder en Latinskole kort j
- 4`eftel Beformatlonens Indførelse, antagelig ca. Aar 1550. Denl

nedlagdes efter __.kgl Befaling f1a 1/1 1740. I Stedet 1nd1ettedes>>V i'
_ i »en Dansk Chrlstendomsskole for de fattigere hvortil SkolehusetV _._

og Avllngen som tidligere havde hørt til Latlnskolen skulde-__' V '
. :henlægges 184) og hvor IIordegnen skulde være Lærer. V

Foruden denne Skole havde allerede i Lat1nskole11s Dage_
_ ekslsteret en »Dansk Skolea.. Medens førstnævnte Skole var den

. Y Yoffentllge Friskole; val den danske Skole en »P11vatskole« hvor _ _
~de1 betaltes et lille Beløb i Skolepenge I 1762 sluttedes disse to _

" Skoler sammen med IIo1degn Borup som Læ1er.Skolebyg-7_ Y- H
ningen laa øve1st paa L111e0"ade paa den G1und hvor nu IIøb- Y.

Y mand Ehrenlelchs Hus er bygget. Der val Skole baade for By-f.
_; - ens og Gammel Sogns Bø1n indtil 1816, da Landsognet fik sin.
i ' [_m__ egen Skolebygmng 1 Aastrup I 1818 ansattes en Andenlæler ved ._Y

Skolen medens Chr.Bloel1 var Fø1stelæ1e1 og lIoldegn Ved i' _
d >hans Død i. 1842 ansattes en Kateket som Fø1stelæ1e1 og An-.
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denlaereren blev Kordegn. Saaledes forblev Forholdet, indtil en
ny Skolebygnlng opførtes paa Vestergade. Den blev taget 1 Brug
1849 og havde 3 Lokaler. --- Der. indrettedes saa nu en ny Klasse
(»Bealskolen«) og en Tredjelaerer kaldedes (se. heri S1de 114-45).

'I Skoleb'ygningenp-aa blev der da'eft'er den "nye Skoleplan
Vestergade fra 1849 _ - 3 selvstændlge og indbyrdes uafhængige

Skoleafdellnger L det østllgste Skole-`

Den sidste Skole paa Grenaa Torv opført ca. 1794. Her ligger nu Købmand
` Ehrenreiclis Gaard.

4 _/

rlokale var Friskolen som havde Halvdagsundervlsmng De storeN
'Elever gik fra Kl. 8-~11, de smaa fra Kl. 1-_~4. I midterste Lokale
var Borgerskolen hvor der betaltes et Par Bdl aarlig i Skole-`
penge. Skoletiden var hgesom i Fr1skolen Laengst mod Vest laa

__det mindste Lokale Her var Realskolen, som havde Heldags-
undervlsnlng og kun var beregnet for Drenge Skolepengene if
den var ca. 8 Bdl om Aaret.Adsk1111ge flittige og beöavede

'Drenge af fattige Forældre havde Friplads i Bealskolen idet"
mere velstlllede Borgere betalte for dem. Herfgik altsaa Børn
fra de kom i Skole og indtil de blev udskrevet. De maatte tølge-
4411g deles i adsk1111ge Hold og selv om Elevtallet i denne Klasse i

ikke var naer saa højt som i de andre to »Skoler« har det joV`>
'vaeret en Stor Ulempe at Børn paa saa forskelllgt Trin gik if-
samme Klasse.

Børnetallet steg stærkt fra 1850 og fremefter Omkrlng ved

`\
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1186(8) var der 200 Elever og derover De Var altsaa delt i 3
paralleltløbende Afdelinger hvoraf dog de to, nemlig Friskolen
og Borgerskolen hver havde 2 Klasser, e11 for de yngre og en-

f for' ældre Børn, og altsaa havde Halvdagsundervlsnlng Særllg
Vfølelig var Ulempen i nederste Klasse 1 Borgerskolen hvor der
t11 Stad1ghed var 45 a 50 Elever

Det er Intet Under at der under saadanne Forhold oprette-
des en hel Bække smaa private Pogeskoler De lededes mest af _, I

De tre ældste Skolebygnlnger paa Vestergade Længst t1l venstre ses et Fag af den; gamle

Jordemodelbohg Dernæst 1)1 Bygningen fra 1849. Den er nu nedrev-et, og (den nye Skole-_

bygning fra 19-38 er opført paa Grunden 2) Bygningen fra 1867 (den ældste af de nu eksiste-

rende Bygninger) 3_)Skolebvgn1ngen fra 1887, Sorn- er helt sammenbygget med Nr 2.

f] Døtre af Byens Borgere som Jf11 Margrethe Juul Jfr Steenberg"V
eller Jfr.-H11da Jahnsen som havde gaaet i Frk. Kyhls »P1ge-` _
_'1nst1tut« elIer Borgerhustruer som Mdm Olsen Mdm Hallsff "
peller Mdm Udsen De havde 1kke ret store Elevtal omkrlng 101.

- `fieller lidt derover blev drevet i en alm Dagllgstue og var næ1--Å> 1'
f iffmest beregnet for Børn unde1 skolephgtlg Alder, altsaa Poge-i

' >fskoler Dog beholdt de fleste af dem ogsaa, om det ønskedes
_ 'Børnene l1dt ind i den skolephgt1ge Alder, saa de kunde undgaa Y
rådet' første vanskehge Skoleaar i den overfyldte offentlige Skole.
'_I 1865 var Elevtallene i den offenthge Skole følgende Bealklas- _
sen 25 Elever De 4 andre Hold havde henholdsvls 53, 56, 5317 Y

- _-xi-og 56 Elever I de prlvate Skoler var de11jea.70 Elever 1 hvoraf '_
;dog en Del under undervlsnlngsphgtlg Alder' Der byggedes da " 'I
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_ I 1867 Skolebygnmg Nr. 2 Vest for den første Bygning Det'.
paa Vestergade, _ j ' er den ældste af de nu eksisterendeV _

' 'I Skolebygnmger Den staar for de,`
to Lokalers Vedkommende, nemlig Klasse B. .og Klasse C., ufor-
andret den Dag i Dag;-_Bygn1ngen indviedes 1. Aug. 1867. Den."
havde 2 Lokaler foroven og 2 forneden og Var i Sammenligning
med den ældste et stort Fremskridt baade hvad Lokalernes
Størrelse, Form og Bellggenhed angaar v “jf'f1

1 Skolebygningen fra 1867 set fra Gaarden. I Stueetagen tiI højre Klasse A., til venstre
" Klasse B- Paa 1. Sal _tilh. Klasse C., til V.Klasse D. De to smaa Bygninger, som flan- `

kerer Indgangen til Skolegaarden, er henholdsvis Drengenes og Pigernes >>Toiletter<<.
_ I Forgrunden til højre ses lidt af >>Klatreapparatet<< til Gymnastlkundervlsnlngen (1875).f

Samtldlg traadte en ny Skoleplan i Kraft approberet 19/8-
_ 1868, og en ny Lærer »Fjerdelærem ansattes. Ve'd Skoleplanen .
af 1868 indførtes Sang Den nye FjerdelærerN S. M u nch havdef

særlig Interesse for dette Fag og søgte Ved flere Kursus yder _ .
ligere at dygtlggøre sig. Byen fik i ham i de næste 40 Aarp

|en udmærket Sanglærer Gymnastlkundervlsmngen havde fra
_ 1855-65 Været betroet Polltlbetjent Ernst Larsen som
Var gammel Underoffioer Ordnlngen var ikke særlig tilfreds- _
'stillende Men i 1864 kom en ny Tredjelærer H. Reventlovv. f.
"Han fik Gymnastlktlmerne som han beholdt 1 næsten en Menne-l I
»skealder Han gjorde udmærket Fyldest og Gymnastlkmspek-

` .tøren udtalte Ved flere Inspektloner sin særdeles Tilfredshed med _
lGymnastlkkens Tilstand. Endnu i en langTid Var der dog ingen.

_VGynmasíiksal og derfor kun Gymnastlk naar Vejret tillod, at'
man kunde være ude. Et Fag som Haandgermng for Piger var '



Q'ikke paa Skoleplanen Men der var som en helt privat Foranstalt-ll
aing oprettet e11 Haandgerningsundervisning for Piger af Fri- _~
Åskolens øverste Klasse Undervisningen bekostedes helt ud Ved
;frivillige Bidrag f-1a forskellige Borgere Der undervistes i Lin-1

I; nedsyning, Strikmng og Stopning i 9 ugentlige Timer af Mdm '
fFlørnæs som tidligere havde haft e11 lille Privatskole. Hendes

1: ÉMand Var Skipperlog havde Pramfart paa Kolindsund
Sko'leudgifterne. Byens samlede Udgifter til Skolevæsen

Lærerpersonaleti Kommuneskolen ca. _8 . Fra venstre
' Munch, Fr. Petersen.

Re'ventlow, Johanns.e`n,l. '

[udgjorde efter den nye Ordning oa. 2400 Bdl om Aaret Deraf-fif.-4
' lvar Førstelærerens Løn følgende Pengeløn 250 Bdl 5 Tdr Byg I

' 'Vefter hapitelstakst 1;2. _OQO Tørv og 3 Favne Brænde Højtids->
-lf-oflffer ca 125 Bdl., Andel i Skolepenge Brug af EmbedsJord Samtr i' _ _

, "Fribolig Det øvrige Lærerpersonale lønnedes efter samme Sy--_ ~ -
»lvistem men med mindre Løn Skolebygningen fra 1867 havde-1::
165161 ca 6600 1161185) I

f » Kateketembedet bortfalder, 11873 udnævntes Føi stelæreren . _ 1
i "_fRealskolen nedlægges og fri' Kateket H. LPetersen til Sogne- * _'
'll1Underv1sn1ng for alle lørn'j'præst i Thiset efter kun 41_/2_,_1V

Hindføres fra 1/4 1876 '_'Aars Virksomhed Grenaa v
T :Denne Udnævnelse gav Anled-"f'v

_ ning til-21 at den længe nærede UvilJe imod Ordningen med en _ ,_
Teolog som Førstelærer tydeligt kom til Orde neledes gav den

- '_ ..§Anledning til at den meget upraktiske Ordmng med 3 parallelle f ,
V`f_-,Skoleafdelinger afskaffedes Omordningen skete i Løbet afOetv'lv

~^Par Aar og fuldbyrdedes ved Skoleplanen af 14/1 1876
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jiraadte i Kiaft 1, Ap11'1 samme Aar.. Ved denne ophævedes det

forældede Skel imellem Iådè11 betalende Borgerskole og den gi atisj;
^ Friskole og al Skolegang blev giatis. Der oprettedes som skrevet
staar »en kontingentfri Kommuneskole med Parallelklasser og 'V
saeiskilt Undervisning for Drenge og Piger<< Drengeiækken fik__

_ 5 Klasser (2 Forbeiedelsesklasser og 3 Drengeklasser) og Pige-
_ ' afdelingen 4 Klasser Som nye Fag indførtes Haandgeming for _

Piger samt Naturhistoile i øveiste Klasse. Foi Drengene Fysik . _
'og Tegning i de to øverste Klasser Lærei Beventlow tid-_
nævntes __til Førsteloerer Endelig oprettedes 2 nye Embedei som
begge besattes med Lælerinder. Det var ikke-seminarieuddannede

V` unge Kvinder, som hidtil havde haft hvei sin lille Pogeskolef
_her i Byen, Frk. M. Gulmann og Frk Fr. Bræmer De`

V skulde oveitage Undervisningen i Pogeskolerne føistnaevnte for
Pigeine sidstnævnte for Drengene Desuden skulde Frk Gub-

' mann have al Haandgerningen med Pigerne deifor fik Pigerne| 1
>let Klassetrin mindre end Drengene

Oidningen af 1876 maa siges at have Været den største Re...l
form af Skolevæsenet som indtil den Tid Var sket. Den over.. .

gaar uden Tvivl i Betydning baade Reformen fra 1816 og den i V
>i 1849 og det uagtet den ikke Va1 ledsaget af noget nyt Skole-
byggeri lokale til de 2 nye Pogeklasser fik man henholdsvis, « _

`VVed at dele den ene Klasse paa 1. Sal i to og inddrage det halvel I' ^ i
lVaf Gangen og Ved at tage den tidligeie »Bealklasse« i den ældste _ _

` ' Skolebygning i Brug igen. Denne Bygning hae siden 1867 ude-a _ '
wlukkende Vaei et benyttet som Lærerbolig Nedlæggelse af Real-

` klassen fik til Følge, at der kort efter oprettedes en privat Beal-
skole, hvoiom senere vil blive fortalt . ' '

f skøiebygmng N14. 3 paa i Aarene fra 1350 iii 1390 Steg Grenaa-1'
Vestergade 188713 ._ meget staeikt i Indbyggertal saaledes I

'at Befolkningen Voksede til taet op ~
f '11553 351 4 35555115 i. 3iSS5 40 Aar i 1350 1099 1535 i 1333 f `_
,__°1636 111db.,i 1820 1923 Indb.,i_1880 2423111db., i 1890 376OQV~
'___åIndb. Børnetallet stod i Forhold deitil Naai Tallene i Kom; .

fmuneskolen ikke steg i slet saa høj Grad men kun fia 122 til * _ _
Ca. 410,- skyldes det at de private Skoler og da naaig Real-f `_

_ skolen àflastede det offentlige Skolevæsen med ikke mindre end V
' f _? 20/ Elever (Aaiet 1889-~90) Desuden tog Asylet ca. 50, som dog å

naesten alle Var under skolepligtig Alder. Alligevel var en Ny-
bygning paatraengende nødvendig Klassernes Elevtal Var for ,

I f store, og af Hensyn til Undervisningen Var det i høj Grad ønske-L 1
i ligt at komme til en bedre Klassedeling Der opførtes derfoi en



374.' í f- , I r VGRIEMA?sKOLEVÆSEN;

~ Frk Marie. Gulmann I i. _ _' Frk. Frederikke Bræmer.
De to første Lærerinder Ved Grenaa Skole ansat i 1876.

Vny Bygning paa Grunden mellem Bygning Nr. 2og Asylet soml
_Var bygget i 1884 Det mellemliggende Areal Var aabenbart re-fi

_ "serveret til dette Formaal Bygningen indviedes 29/12 1887. DenÅ
_. indeholdt 3 Klasselokaler i Stueetagen og et Lærerværelse og en
qnasíllfsal paa 1ste Sal Fra nu af kunde derfor Gymnastik-=,

sfundervisningen foregaa efter Planen og uden Hensvn til VeJret 'V
I Forbindelse med den nye Bygning stod selvfølgelig en ny-ffi”

V'Skoleplan som approberedes af Ministeriet 4 Ma] 1887 Skolens-411":v
2 Leder blev fremtidig Skoleinspektør »og skulde en Time dagligi-

Være at træffe i Skolens Anliggendem hans ugentlige Timetal-'f'
'nedsattes derfor med 3 Timer' Der oprettedes 2 nye Lærerembe-> _ 2

_ der saaledes at der nu Var 8 Lærerkræfter Ved Skolen. ler ind-JL'- Q
;1 _»frettedes 3 nye Klasser saaledes at der fremtidig blev en komplet'

I f 6 klassedelt Skole med 6 Pigeklasser>A og 6 Drengeklasser Denne
-fOrdning Vedblev i store Træk at gælde indtil kommunen i 1908r i; i'

'I 'jfovertog den private Realskole og hele Skolevæsenet omdannedes f . f .`
._ I Mellemtiden Var der dog unde1 2/1 1901 approberet en nq

"'_,Slfoleplan._..__. Den indeholdt ikke særlig betydelige Afvigelser
. fra det bestaaende ud over det rent formelle at Skolelederen

_' i J. P Juul der Var udnævnt i 1897 efterReVentIoWs Død i Følöej.` .
`yEden nye Plan blev 'Verlærer med kgl Udnævnelse 21% _

i Kommunen overtager (Aarsagen til denne Overtagelse og til-"f>
Ãden private Realskole den meget betydelige Forandring 1 hele ' , .V _ _

_ fra August 1908 Byens Skolevæsen som stod i Forbin-i;
2 ~ ` ' “rfdelse dermed Var ikke een enkelt men

'f flere I 1905 havde Skolekommissionen sendt en Indstilling til^`
Byraadet om en Udvidelse af Kommuneskolen saaledes at den"` f
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'fiemtidig blev 7-klasset, altsaa med en Klasse for hvert Alders-
trin. Desuden foieslog man Upføielse af en selvstændig Gymnaf - '

1 stiksal Syd for Skolebygningen Derved v1lde paa 1ste Sal 1nd- ~
vindes Plads til Indretning af 3 nye Lokaler ved at inddi age den
dervaerende Gymnast1ksal Samtidig skulde som Følge af den '
nye Klassedeling oprettes 2 nye læreiembedei

` Samtidig foielaa fra den private Realskoles Ejer eand theol.
M. Laursen, Andradende om Forhøjelse 'a'f Kommunens Tilskud

_' til denne Skole fordi Elevtallet deri ikke vai tilstrækkeligt til.
1 _- selv med den største Spaisominelighed 1-- at holde Skolen i " '
"Gaiig. Endelig havde Mellemskoleloven af 24/4 1903 hei i Grenaa

' _. som: rundt i Landet vakt en vis Interesse for Skolespøigsmaa- I " -
lene og navnlig Stemning for Oprettelse af en kommunal Mel-

lem- og Bealskole. Byraadet nedsatte d'eifor et '5 Mands Udvalg> '
til at oveiveje begge Andragender og det hele Forhold Sagen ' '
vakte et ganske overoidentligt Bøie 1 hele Byen. Dei' blev ski evet `
lange Avisaitikler om den, og deii holdtes et st'aeikt besøgt Boi-[ . '_ ' "

- germøde'. Sagen fik endogsaa Indflydelse paa det Byiaadsvalg, 7
" Som afholdæS i 1999.

Der var almindellg Fnighed om Ønskeligheden af, at deli
I 'skulde indrettes et samlet Skolevæsen med én kommunal Mellem-f _
'oog Bealskole Derimod vai de1 Uenighed om hvoividt man

` ` 'skulde vise den piivate Skoles Bestyier, som ikke ret mange; '_
_' Aar i Foivejen havde købt Skolen iet dyrt, det Hensvn at af-f__`

' købe ham Skole og Bygning, eller man uden videie selv skuldefj
« oprette en kommunal Mellemskole og saa betale Lauisen en

' rimelig Erstatning Det skal ti'l Boigeiskabets Bos siges, at den '.
[tredje Udvej , uden videre at konkurrere den private Skole udif
og lade den sejle sin egen Sø, kun havde faa Tilhængere. `

Pladsen her tillader ikke en udføilig Fremstilling af Sagen.
Resultatet blev, at det nye Byraad vedtog at afkøbe Skolebesty-
rer Lauisens Skolebygning, Materialer o s. v. l denne Bygning

skulde saa vedvaiende være Mellem~ og Bealskole men nu 'I
kommunal. Med Hensyn til Gi und- og Borgerskolen vedtoges",-r

'Ö__det at gennemføie Skolekommissionens Foislag. Hereftei skulde

da Ved Skolen' p'aa Vestergade opføies en Gymnastiksal indret- `
»,.tes 3 nye Skolelokaler paa lste Sal i Bygning Nr.3 og opret-__ `
tes de nødvendige nye Embeder for at muligøøre en 7-klassetf' f
ISkoledeling - > - - - >

' Denne meget stoie og vigtige Nyordmnd indførtes fra .
_ _ ` Sommerferien 1908 Skolebestyrer Lauisen fik Embede iOdense '_ _

' 7 _' nogle af den piivate Skoles Læreikiæfter søgte og fik Ansaettelseg` '
' ~ ' - 2411.



ved det kommunalesamlede Skolevæsen,andre søgte Emhedel
ir andre Byer. ` ` _ _~ .__, ___ __ ' _ _

Tiden efter den store Fra August 1908 bestod altsaa Grenaa
Skolereform i 1908. kommunale Skolevæsen af , , f `

komplet Række Drenge- og Plgeklasser samt en enkelt ekstra
Fællesklasse fordi Elevtallet _1_ lste Klasserne allerede Var for
stort t1l at kunne rummes i to Klasser __'fl Å f _f__

-_ C En Mellemskole med 4\Klasser med Fællesundervlsn'lng
»for Drenge og _Pløer? samt en Realklasse som begyndte med 3
Elever _. _

l Borgerskolen 'Vari den V
den 7-klassede Dellng/ den at der nu endehg mdførtes Gymna-
stlL e Pzger. Til Vloelnspektør tor. Grund- og Borgerskolen Var
udnævnt Skolens mangeaarlge Lærer A. Knudsen Det havde
Været forbundet med adskllllge Vanskellgheder at faa Mlmsterlets
Godkendelse af at Vloemspektøren skulde lede hele Grund-l og
Borgerskolen altsaa langt den største Afdehng af Skolevæsenet
Paa Grund af vlsse Gn1dn1nger krævede Mlnlsterlet i 1911 Op-
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lettelse af et nyt Overlælerembede fol Grund- og Bolgerskolen` _'
og fl afaldt kun dette Krav paa Betingelse af, at del opførtes en

___ny Skolebygnlng i umiddelbar Folblndelse med det øvllgef
_Kompleks paa Vestelgade Denne Bygning indviedes og toges i`__
>`Blug eftel Sommerfelien 1919. Samtidig opførtes en lille For-

' skole ved Grenaa Havn, bel egnet paa Bø1n'1 de to. føl ste Aldels?
' trin og ledet af en Folskolelærerlnde , - -

Af senele ngerl maa nævnes at det i 1999 Vedtoges at
_'opføle endnu en Gymnastlksal Den val haaldt tiltrængt da f

den første Var fuldt belagt hele Dagen og endda ikke kunde
f svare til det Antal Gymnastlktlmel somlNolmalplanen klævede f. i

Eftelhaanden voksede Børnetallet saaledes at del tllsldstfl
' V'blev 3 Scei (Ilundslrole Klasser 1 Sæt fol Dlenge 1 Sæt for Plgel ' 'i

og 1 Sæt Fællesklassel Byraadets Mlndletalsgluppe havde gen- ` '
'_fnern en længere Aalrække stillet Polslag om glans Undervls-z_'

__ ning i Mellem- og_Realskolen Det blev endellg vedtaget og ind- _
føltes fla 1998 Tllgangen til denne Skole sted delfol stærkt ij_

` de næl mest følgende Aar, saaledes at det eftelhaanden blev nød-
' " Vendlgt at 1ndrette Pal allelklassel til alle 4 Mellemskoleklasse1.~_

I Ret natulllgt blev Lokalernes Antal fol lille og der maatte atterV ` '
_"bygges Den ældste Skolebygning fla 1849, som i halvhundlede _ '
Aar udelukkende havde Vælet udlejet til Lælelbollgel blev ned- .
revet og paa Grunden opføltes __ :.. -

I ' Skolebygnlng Nr. 5 som blev taget 1 Bl 11g 11. Novbr. 1938. V'
_ Denne Bygning rummel fol uden 4 almindelige Klasselokalel en.
>|>4hel Bække udmælkede Særlokaler: Skolekøkken, Naturhistorie- _

klasse Tegnesal Haandgernlngssal Læsestue og Lysbilledklass'e.V

>Kommunens Overtagelse gav altsaa efterhaanden paa næstenk _
. af hele Skolevæsenet _ alle Omlaadel Anledning til en lang'> ; -

. _ Række skolemæssige Flemsklidt.
_Det første val Opførelse af Gylnnastiksal Nr. 1 (i 1908) og del-
Vmed Indførelse af Plgegymnastlk Den nye Wlellemskolebygnlng

- med Centralvarme (i 1919),- hvolved hele Skolevæsenet samledes .
paa eet Sted, og del indføltes daglig Kontoltid for Ovellærelen'.

_. Centlfialvarme i Resten af Skolen (1998). Gymnastiksal N1.9
'med Skolebadeanstalt (1930). Den nye Skolebygnlng fla 1938 '

"`_med en Bække udmæl kede Sællokalel (NV. G. i Kælderen), Skole- j, I
_ køkkenundelvlsnlng for Pigel og Sløjd fol Drenge. Flit Skole-

' Vmateliel fol alle Børn (1938). Skoletandpleje (1944). Endelig kom '-
'f'saa lndlemmelsen i 1941 af Bledstlup Havnevejen og Sønder-_VV _

lmølle Kvarteret, hvorved Havnevejens Skole kom ind under _-
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Byskolen. Skolemæsslg er Forskellen, som derved fremkom ikke__
stor, fordi de nye Skoleplaner og det nye Skolebyggerl er stand-

Åset af Krlgss1tuatlonen Men den Tld v1l formenthg ikke Være
fjern, da der ` ed Havnevejen bygges en n37 »Østre Skole<< med.
komplet Klassedelmg parallelt med >>Byskolen<< altsaa »Vestre
Skole<< Mullgvls mdføres Ved samme Lejllghed kommunalt.

\Gymnasluln 1_' I . 1 _ (;4 _-' « , .` __ _;

Til højre den nye Skole fra 1938, som staar paa den ældste Skoles Plads, til Venstre
' ses Skolen fra 1867.

Lærerpersonalet bestaar for rllden af 1 Overlærer 2 Vlce-
mspektører 14 fastansatte Lærere, 1 T1melære1 11 fast ansatte
Lærerinder, 1 Tlmelærermde Elevtallet var pr. 1/4 1944. Grund

Hgskolen 1 B3 en 326,Eksamensfr1 Mellemskole (Bolgerskolen) 168,
Eksamens Mellemskolen og Bealklassen 216, Øs`t°g1e Skole 134,1`

alt 844 Elever' De samlede Udgifter til Skolevæsenet i 1943>4
+44 Var 212.971 Kr. eller pr FleV ca. 258 Kr' Deraf betaler
Kommunen 170.131 Kr. eller pr Elev ea. 206 K1°.Besten Iefun-

:deres af den mellemkommunale Udllgmngsfond
Her følger saa en Fortegnelse over

Skolelederne Ved den offentllge Skole
Af Hensvn til Pladsen er det nødvendigt kun at anfø1e Navn

>og Funktlonstld for hele den første DeI af Bækken 1ndtll Kate-;..
ketembedet ophævedes i 1313

1) 1749 55 Johannes Nlcolal vom Ixordegn
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111 Skoleinspektør H ReventloW '1" - ~ _ Overlærer J P Juul __ '_ '
» _. 1874 97. ~ _ _ _ _ : __. 1897~1928.

_. 2) 1155-4810 (14) Matthias Larsen Borup (f 1734 d. 20/12 ;
I >11810) Kordegn _ _ 1

3) 1811 1818 Christ1an Bloch Kordegn (se under Nr. 5). " ,
4.) 1818 1824 Hans Ingerslev (f 20/.7 1/87 d. 22/2 1875). 1

Kateket

f . 411/1 1842) kordegn og Førstelærel 1 ,
' 6) 1843 1851 Slgvardus Theodoius Declmus Flindt F

Vf(f._ 20/7 1805 d 2/1 1802) Kateket 1 "
_ ' l) 1851 1857 Carl Ulrich Dantzel (f 0/11815 d 21/121878)

7 kateket Derefter Sognepræst her. __ ;
' _ 8) 1857-4868. Peter Carl Dvrhauge (f. 22/11 1819, d 25/12 I
v1902).Kateket. `

' . 9) 1869-4873. Harald Ludvlg Petersen (f.-17/11835, d. 4/11
'_ I 1890). Kateket. .

_"10) 18/4-189/ (41) Helanlus Conrad Beventlow (f i
1' Lyngby 17/2 1841, d. i Embedet 2/1 1897).. I _, .

' _ Lærereks. fra Lyngby Sem. _i 1862. Tredjelærer i Grenaa 1865 Første- '
lærer s. st. 1874. Skoleinspektør s. st. 4/5 1887. Med] af Grenaa Byraad 1873

. -79. KirkeVærge. G m. Marie Rasmussen. ._ __ . . .

Beventlow var i sin mere end 30--aarige Virksomhed en god
Mand for Grenaa Skole. Han Var kundskabsrlg, livlig og inter-

esseret i Undervisningen. Der herskede jo i de Tider en mere
haardhændet Disciplin end nu, og BeventloXV Var ikke bange

, for at tage fat, naar det udkrævedes Han havde et livligt Tempera-
ment og lagde ikke Skjul paa sine Følelser, men havde samtidigA '
et Xa1 mt Hjerte baade over for Børn og Voksne. Det kan medr , . -

jSandhed siges, at han ledede Grenaa Skolevæsen med fast og '



VV`bestemt Haand og alt1d med dets X7ækst og
T_: Reventlow Var meget samfundsinteresseret og spillede en betyde- _ i `
:f_,.11g Rolle i Byens Histone navnhg sÖm Forkæmpei for de smaas,

f ` _ i~de._.;;;sygefs*""° "de fattiges Sag. Plantnlngsvæsenet havde ogsaa hans -

_ Grenaa 11/4 1938)
Lærereks som PriVatist 1879. Lærer Ved Grenaa priVate Realskole.__f "

TFJerdelærer Ved Kommuneskolen Translatør i Engelsk 1885. Bestyrer af

so . 1 GRENAA sKoLEVflLSBN
..:f!dv1khng for ØJe

__'f-e.. Han Var meget nationalt 1nteresseret og tog ivrig
Del i Tidens polltlske Spørgsmaal hvor han stod paa HøJTres y

“yderste FløJ
11)1897_.1928 Jens Pederseäfjí:Juul (f 30/10 1s <1 1

Saxkøbing private Realskole 18,92. 0verlærer Ved Grenaa Kommuneskole 8/5
' 1897-30/10 1928 G. 1896 m. Palma Nielsen " '

Medens Reventlovv havde Været kaldet som Skole1nspektø1f
._ iik Juul Udnævnelse som Overlæ1er Da Kommunen i 1908 "

<"købte den private Realskole blev Juul Overlærer for Byens
samlede Skolevæsen Som Leder af dette udførte OVerlærer Juul

f' ' i en lang Række Aar et godt og solidt A1beJde og stod 1 Sp1dsen- .
'I for en rig UdVlkhng »Uden egentlig at være tjpaavirket af del ~

.moderne Skole1deer, havde han en tilpas Forstaaelse af disse _ _.
__ `'og kom paa adskllllge 0mraader de nye Tanker i Møde uden _.

, dog i fJerneste Maade at gøre Skolen t11 Forsøgsmalk for noget?I j
nyt og uprøvet<< 18511.) Overlærer Juul deltog ikke 1 det offentlige Liv. °

_, ..Han var i den Henseende som i saa mange andre j en Mod-,__
- (Å sætning til Forgængeren Skolen var hans vigtigste Interesse ud .,
_ over HJemhv og Læsning. Efter at have taget Afsked med Skolen, ° `

7 7' havde han i sine sidste Aar alllgevel en lille Forblndelse med ~
4 '__gUndervlsnmgen idet han privat forberedte Elever til Latmprøven

12) 1999-~41 Johs Johansen (f. __~18/5 1894)
_ Lærereks 1916 Studerede derefter i nogle Aar Sprog ved Universiteteti ' T
>»uden dog at tage nogen afslultende Eksamen Derpaa Lærer i Randers og
“Holstebro OVerlærer ved Grenaa Skolevæsen 1/s 1929. 0verlærer Ved Frede-~
'frikssund Skolevæsen 1/11 1941 G m. Gerda Brynnuni. ' ' -

13) 1942- Karl J. Vind (f. 28/5 1903)
Lærereks 1926 Lærer b1.a i Roskilde Overlærer Ved Grenaa kom -I

»munale Skolevæsen 1/5 1942. G m. Karen Skovgaard Nlelsen

. _ Andre Lærere , ,

Det vil formentligt Være rimehgt at give nogle faa Öplys- '
I I "mngei om fire afdøde Lærere som uden at have været Skole- _
_. >fledere har præget Unde1v1sn1ngen i Grenaa Kommuneskole i '

' _jfremtrædende Grad ogi en meget lang Aarrække. De har des-
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B. f Johannsen, i' i " _ _ I I' _' 1111-11Pet'el"s_eri,_._.__v _
Lærer ved Gr. Skole 1832_-81. _- "Lærer ved G1.Sk-1-ole1874 I 1916.

` Kordegn 1'842 81 _' " Kordegn 1881-1916. '

uden alle fire ogsaa paa anden Maade gjort en betydelig lnd-
sats i Byens Historie. . .

1832-81. Ba smus Johannsen (født 5/11 1810, død 6/11 1883) I
Lærereksamen 1830.

. Hjælpelærer hos Førstelæreren i Grenaa 1832, Andenlærer s. st. 1839
-81, tillige Kordegn 1812-81, Kirkeværge 1847- 79. G. m. Nicoline Sehonbye,

_ Johannsen var Husmandssøn fra Blegind ved Skanderborg __
Begavet med gode Evner og med Lyst til Bogen forberedtes
han af Stedets Præst til Optagelse paa Lyngby Seminarium
hvorfra han dimitteredes som »meget duelig((. Kort efter kom
han til Gienaa i hvis Skole han virkede i næsten 50 Aar, deiaf;
de 40 Aar tillige som Kordegn. »Han var en stilfærdig og be-
sindig Mand, som i høj Grad forstod at vinde Elevernes Hen-__

rgivenhed. Han skabte en god Aand i Skolen og paavirkede sine
I Elever foi Livet. Han havde store Evner til at tale jævnt og

fængslende til sine Elever og til at holde god Disciplin uden
haarde M1dler« 1851)) Det var det Eftermæle, han fik. Han har altsaa,
kort sagt været en Læler, som i adskllhge Henseender var en.
Foregangsmand _ . ' I «« ._

Johannsen var en af Forgrundsfigurerne i Byens offentlige
Liv eller rettere sagt i een Side deraf. Han var Medlem af eller
Formand for nmngskommlsslon den frie Fattigkasse<< Musik--
foreningen Sangforeningen o. s. v., »en Mand med en sjælden
redelig Karakter og uegennyttig Handlemaade«. Gift med en _
Datter af en af Byens gamle Købmænd følte han sig hele sit <
Liv stærkt knyttet til Grenaa. _ . Y

I' 1874 1916. Frans Carl Peteisen(født1/51846, død 17/12.,
1921). Lærereksamen f1a Lyngby Seminauum 1866



382' ' _ :Hp-HGRENAASALEVÆSFN

_ _ N. S. Munch, ' .. ll " _ A Knudsen, _ _ _ _
I ærer ved Grenaa Skole'V i »_ ' _ Lærer ved Grenaa Skole »' ' `

1867_1908 _ y 1888-1926'.

Efter nogle Aars Virksomhed som' Huslærer og Højskolelærer blev
Petersen i 1870 Lærer i Bjerregrav Derefter 1/1'0 1874_1/11 1916 Lærer iv

_ ' Grenaa Kordegn i 1881 efter Johannsens Afgang Medl af Grenaa Byraad
' 1894-1908 Oveillgningskomniissær "

\

Kantor Petersen som han altid kaldtes var en meget pligt- " *
' l;'opfyldende og dygtig Lærer. Han forstod at interessere Børnene _ y
Än-for SkolearbeJdet lioldt udmærket Disciplin og vandt 1 fuldt-ij____;fif^~

' "_'Maal Elevernes Hengivenhed Petersen var stærkt nationalt'/_`_"
[interesseret Det gav sig især Udslag i hans Undervisning i"'__

. f Historie som alle Dage var et af hans Hovedfag :_ Kantor var “
` flf'v-et skarpt, klogt Hoved og havde sin egen Mening om Tingene. ;f

[Foruden Skolen som lige til hans sidste Undervisningsdag
havde hans fulde Interesse var han ligesom Forgængeren stærkt
"samfundsinteresseret og har paa adskillige Punkter spillet en'
Rolle _i Byens Historie Hans mægtige Stemmetal ved Byraads-Ö

'__fvalget i 1900, da han var Kandidat paa alle Lister, viser klart,
W-Éhvilken Tillid han nød i alle Lejre _ l I

1867_1908 Simon Nielsen Munch (født 22/7 1839 død __
.-_11 Kbhvn 11/8- 1923) Lærereksamen fra Lyngb§ Seminarium 1862. '

Derefter Lærer i GJerrild Lærer i Grenaa 1/1 1867, Medlem af By-" '

raadet 1882'-88 nlllngskornmission 1881_97, kommunal Revisor '1895_'
__.1901 ' 1) m. Constance Lerche (død 1819) G 2) m Julie Steenstrup

Munchs Navn i Grenaa er saa ubetinget knyttet til Sang- ` '
' lundervisningen Han fandt der et Speciale, som bevarede hans
" fi-Interesse under al hans Lærergerning Sang havde før hans Tid`

" l Vikke været Skolefag Munch søgte Kursus i København og kom:
rf-hjem som en ivrig Forkæmper for Nodesang Efter mange Ud-

“ ' talelser sammenholdt med Beretninger i »Gr Avisçç..._og..andre~`
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Steder fik Munch i Løbet af en foiholdsvis koit Tid etableret'>`
de11 virkelig systematisk SangunderVisning Ved Gienaa Skole- _'
Væsen. Ha11 optraadte paa sine ældre Dage sammen med e1_I1I,I`

Vstæl kt Bifald __ .~ _'
_ 1888-1926 Anton Knudsen (født 24/3 1861 død i Grenaa _.
'29/11 1934). Lærei eksamen 1881. 'I I ` 2.

Samme Aar Andenlærer 1 Galten, 1I/1 1888 Lærer i Grenaa, Viceskole- I _ ^
inspektør 1908-12 QgI 1922 26. Afsked 31/121926 Medlem af Menigheds-»__
raadet og dettes Formand Forstander for Teknisk Skole 1892-1934.

Knudsen Var en god og dygtig Lærer hvis sæilige Interesse

-Var Geografi Ö8 Tegmnå Gennem mange Aar havde han omv
'Sommeien gennemret Dele af Europa og forstod at meddele

I Eleverne noget af den Glæde Ved Beelivet som han selv-
I-f nærede Han fulgte sine gamle Elever i deres Videie Fæid og

mange af dem opsøgte ham tit og gerne naar de senere kom
_ __ __ til Gienaa Men det, som frem for alt Vil bevare Knudsens NaVn,V '_ I

' er hans Interesse og Arbejde fol Teknisk Skole. Straks efter atr
'I VVære kommet til Grenaa kom han i Forbindelse med Aften- 'I

skolen som den da hed. Han blev i 1889 Skolens Formand og
Aa1et efter Foimand for Byggeudvalget Da Teknisk Skole var.

popført i 1892 blev Knudsen dens Forstandei og blev 1 Stillingen.` I
Iu'afbiudt til sin Død I42 Aar var han altsaa Ledei oggik med

' Liv og Sjæl op i Arbejdet. Naar Skolen fik en saa rigUdvikling
og i alle Henseender stod paa et smukt Standpunkt har Knud-'fÅ
sen Hovedparten af Æren derfoi. Inspektøi Knudsen Var i

'høj Grad skaftet og afholdt af Befolkningen i den By, hvor
_ han viikede i saa mange Aar.

2 _ De private Skoler. _
Det er tidligere i nærVærende Bog (Side 370) fortalt at derl

alleiede omkring 1840 baade for Piger og Drenge eksisterede I" I
V“_:en mere udvidet Undervisning, end den offentlige Skole bød

_ ';paa. Cand. phil. Ludvig Hansen havde et Drengeinstitut og.
' :___Frk. Emilie IIVhl et Institut for Piger Begge meddelte -

.I~i_paa Grund _af forholdsvis beskedne Elevantal og gode Lærer-
4“kræfter - eftei1 helt autentiske Vidnesbyid en god Undeivisning, _. '1

f-__'og eksisterede i en meget lang Bække Aar Student Hansens
_ Skole til 1873 og Frk. Kyhls til 1874. Pigeinstituttet forsatte der-_

' ; paa med skiftende Lærerinder og under meget skiftende Former
>Aaihundiedet ud Eftei Frk. Kyhl kom Frk. Jørgensen, Frk. ~

` Lindbeig, Frk Lyngbye :og Frk Richter. Skolen kulminerede”



og Toldforvalter VVlsmer i 1877 fik beVil-f_ ,-
get et Andragende til BVraadet om et lille x

"'.-,£">____hae været præget af de grundtvlgske

haft Succes satte Bertelsen sig fra første';__.__
-~_Færd det Maal at meddele en vu'lfellg`”*

384' ` GRENAA sKoLEVÆsEN
_ Vslidt før Aarhundredsklftet Ved Opførelse af »P1geskolen« paa
T~Vestergade, som bekostedes af en 11lle Kreds af Borgere der

" _ hae Plgebørn 1 Skolen Der Var gode 1Vse Lokalei og gode Lærer-

' '- Grenaa Realskole ca. 19OO Skolen købtes af Kommuneni,i'1903. F1aflyttedes i 1912 <
Omdannedes til Administratlonskontorer i 1915 og til »De gamles Hjem<_< i 1925.'

, . kræfter men Skolen ophørte efterçfaa Aars Forløb fordi Drif-
f; [_-ten blev for dVr i Forhold til Elevantallet da flere og flere '. __

-~-f“_ffP1ger gik oVe1 i Bealskolen BVgnlngen udlejedes t11_ Pr1Vat-"“--'_
'.'lelllgheder og bleV senere solgt

- Student Hansens Skole eksisterede i ca. 33 Aar` indtil han?`
i 1873 trak sig tilbage. De skolesøgende Børns Forældre søgte '
at holde LiV 1 den under forskellige ret hurtigt skiftende Lærere: _
cand phil.A. BeVer, Semlnaust Klrkegaard og cand. theol A '
Pommerenche men uden Held. Først da Apoteker Hoffmeyen;

g:gaarllgt Tilskud og fi'k cand phil Translatørä
V'IVar Bertelsen antaget til Bestyrer skete '
_,'de1 en Forandrmg til det bedre- _ '

I Modsætnlng til Forgængerne som

`- _Friskoletanker og som ubetlnget ikke havde;` _

grundlg Real-Undervlsmng med afsluttende _ _
;.:___f__Eksamen for Øje Han begyndte i 18/7^= 1

' f,_med 23 Elever' Efter 10 Aars Folløb Var" > 'Sgsltufiät Halàsen<<a
"xifTallet tæt Ved de lOO. Det Varede ikke| Q, _ ..ca 1840.73,>
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Skolebestyrer J. Bertelsen og Frue

'_ længe,_1nden Qgsaa udenbys Elever/søgte Skolen Nogle af dem; _
vboede som Penslonærer i Skolebestyrerens Hjem. Bertelsen fik

_"efter faa Aars Forløb ReL til at afholde Præhmlnæreksamen
først af lavere siden af højere Grad "

I 1883 begyndte han at optage kvlndehge Elever Det første
(Aar 2 det næste 12.190erne var ca. 1/3 af Eleverne Piger.

_Å'Bertelsen ledede Skolen med fast og sikker Haand og havde
' 1 betydelige Evner til at bringe Eleverne frem til gode Eksammer ~

'Det var uden Tvivl dette, som gav Skolen Ry, saa den hurt1gt
kom i Opblomstrlng og blev en indbringende Forretning fo1

_ `_B'es'tyreren. Hvad hans personllge Undervlsnlng og Form for"
' Lærergernlng angaar var den af en noget haandfast Karakter^
f'og han var just ikke elsket som Lærer Det modsatte gjaldt"
'hans Hustru Hun var som. ung Enke kommet t1I Skolen som 1
Lærerinde. Et Par Aar * efter blev hun gift med Bertelsen daf-j
hans første Hustru døde.: Hun havde ingen Børn og vedblev

”med sin V111ksomhed særlig i Underklasserne Fru Bertelsen-_y
var en dygtlg og særdeles tlltalende Lærer1nde med udpræget ' __

` pædagoglske Evner 1
i I Til en Begyndelse havde Skolen haft til Huse i leJede Lo-
""'kale11. I 1883 da Borgmester hrabbe forlod Byen købte Ber-

`tels'en hele den store Ejendom og byggede i Haven paa Hjørnet. I '
__af Markedsgade en stor tidssvarende Skolebygmng Der var_
Skolelokaler i Stueetagen,Bestyrerbohg paa første Sal og Elev-4
>værelser for Penslonærerne i Loftsetagen Ud til Strædet var"

' _qnasílksal Byens første og i flere Aar eneste “_ _
` Bertelsen spillede i mange Aar en betydellg Rolle i Byens

` foffenthge Liv. Han var meget samfundslnteresseret baade soolalt * _,
nationalt og polltlsk Men det kan ikke nægtes at i de senere`



"Aa1 1nte1esse1ede han sig 1kke meget for Unde1v1s111ngen 1nen
' ydesto mere for Polltlk

Ha11 havde i Aaienes Løb adskillige dygtige Medaibejdeie `_ '
I `"En af disse var cand theol M L1au1sen. Til ham solgte-_

Bertelsen Skolen i 1898 og flyttede til EsbJeig,hv01 han havde
købt en Avis Bertelsen havde i G1enaa vælet en af Højres;,

Å' _1'Førere. Det Vakte derfoi almindelig Folbavselse at han nuf'
. - købte et Venstreblad Det blev da ogsaa en Flasko Beltelsen___
' _ `»follod Esbjerg efter faa Aars Foiløb skuf'-*l

.Qfet og ribbet for sine i Grenaa tjente Penge.

. ' " " " " Wlntelers Gymnasium som i 1926 sam-J` "`
Cand. theo .M. Laursen "

~"_*_Wskolebest i Gr 1898 1908 “mensluttedes med St Knuds Gymnasium _. f _
/

Teknisk Skole

. Da Meuemskoleioven kom i 1903, Om-
'"~>-Ãdannede Laursen Skolen til Nlellem- og
V:Bealskole Snart efter indtraf de Side 3773'f"
ígiskildrede Begivenhedei - som _ bevnkede _

at Byen ønskede at 1nd1ette kommunal
r_Mellemskole og købte i Bealskolen FraW-Öí'
Sommerferien 1908, ove1tog Byen den pri-

7 vate Bealskole Laursen lejste tll Odense, _i
»_l1vo1 han blev Medfolstande1 ved Fikf

Den første Skole i Grenaa for Haandværkslae1linge op1 ettedesf.> '_Ä
-1._._allerede i 1859 Det var ikke nogen Aftenskole Den Gang varf _ J

'i f'jyjen saadan Skole utænkellg, fordi man rundt omkrlng paa Vaeik-Z` .
Ål'._;v'_stederne albeJdede til Senget1d Det var- derlmod en Skole som; `"i l

.-_.zholdtes om Søndag Eftermiddag Kl. 4-6 og hvis store For-VW __ I
' ' v:blllede var de Massmanske Søndagsskolei i København som; _

Pighvar oprettet af Præsten N H Massmann i Aaret 1800. Fagenef ' 'i
_var Regning, Skrivmng og Betskrlvning, og Lokalet va1 BVens _,

I gamle Skole paa Tolvet som laa, hvor nu Købmand Ehre1f1-_~__Å>V -~<^
._ _reiehs Hus er opføit _ ~ . __. _ _.

Skolen fik 1ngen lang Levetld Den er 1 hveit Fald ophørt

`É'f_1nden 1846 " ,_ _ _ _ _ _ _ i _

l"l Sagen rees Saa optog G1 enaa Haandvaerkel fo1en1ng OpgaV en? '_
._,attfep i 1869 Ved en Generalforsamling 4/10 1869 st1llede Far-

ver Graff Forslag om »Op1ettelse af en Søn- I V
`iv-dagsskole fo11Haandvæ1kslaer11nge og llgestillede<< Forenlngen,

sluttede sig til Tanken og bev1lgede et aarllgt Tilskud paa lo
i' [Bdl En Del Bolgeie, baade Haandværke1e Købmand og Fm-;" V
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bedsmænd, tegnede sig ligeledes for aa1llge Tilskud, og Skolen_ ' '
kom i Gang. Bestyrelsen' kom til at bestaa af Pastor Dantze1,

' Farver Graff og Byfoged Nyebo11g.Skoletide11 fastsattes til Søn-_
w dag Eftermiddag Kl. 1-3 og Torsdag Aften Kl. 7 9 Fagene.V

var som Ved den første Aftenskole, og Byens nye Læler H..
i Beventlow forestod Undervlsnlnoen Der var den første Vinter '

40 Elever. _ `
I I 1879 skete en betydmngsfuld Omdannelse idet Haand-1

værkerforeningen efter Forslag af Bealskolebesty1er Bertelsen`
vedtog at »oprette en Tegneskole for Haandværkeres teknlsker _
Uddannelse og forene den med den bestaaende »Søndags- og

_ Aftenskole<< under Navn af Grenaa Haandværkerskole<< Under- ._ '
_' visningen begyndte i Janual 1880. Denne `Skole der altsaa tog'-

Sigte paa den faglige Uddannelse, udviklede sig efterhaanden til
at give 17 Timers ugentlig Undervlsnlng (deraf de 8 til Tegnmg)
og nærmede sig altsaa det Mønster, efter hvllket Nutldens Skoler;~

' arbejder. Elevtallet var gennemsnitlig 40 _ f ` j' ..,_ >»
Imidlertid begyndte Kravene at lvde stærkere om en Ud-V _

videlse af Skolens Virksomhed ved Optagelse af flere foi Haand-_ '
værket nyttige og nødvendige Fag.. I Slutningen af 80e1ne blev; 3
Skolens Bestyrelse klar over, at skulde Rammerne udvides ogf; . i I
Undervisnlngen blive mere tidssvarende, var det nødvendigt at >
Skolen fik Sin egen Bygning og egne Lokaler. 1

_'.'Teknlsk Skolebygnmg Den unge Lærer A Knudsen som'
kort før var blevet ansat ved Kom- ~ 'v

muneskolen og som var blevet Formand fo1 Haåndværker-
skolens Bestyrelse, stillede i 1889 Forslag 1 Haandværkerforenln-Ö _

, gen om Opførelse af en Teknisk-Skolebvgnlng Foreningen tog_ Sig varmt af Sagen, vedtog et aarligt Tilskud paa 1000 Kr og.: _

“arrangerede den følgende Sommer en stol Haandværkerfest hvis '
samlede Overskud 2835 K1. tilfaldt den paatænkte Skolebygning

` Den opførtes i Løbet af 1891 og 1ndviedes 30. Deobr. samme Aar; i V '
A Knudsen var selvskrevet til Posten som Forstander. Skolens

y'administrative Ledelse underlagdes en Bestyrelse paa 7 Mand, _
>valgt dels af Haandværkerforenlngen dels af Byraadet Dens' _

første Formand blev Apoteker Hotlmeyei `
Skolens lndflytnlng i egen Bygning var af den største Be .

" tydning for dens V11ksomhed og videre Udvikling og kom 1 høj
Grad til at præge dens Fremgang og Vækst. Aar fo1 Aar voksede '_ _
nu Elevernes, Fagenes og Timernes Antal og dermed ogsaa An- _ 'V

I

tallet af Klasser og Lærere. Ogsaa mange unge Haandværkeref" ~
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I fra Oplandet søgte ind til Skolen I 1991 paabegyndtes Dagunder-1
vlsnmg, idet de1 oprettedes Dagskole for Malere med Undervisá3
ning i de 3 Vlnte11naaneder 11904 oprettedes Dagskole for B3 g-_- _ _ l
nlngshaandvae1kere og i 1906 en særhg Klasse for Tekstllarbejdere ` '

Udvldelse Efterhaanden blev Pladsen fo1 lille og Skolens'`
Forstande1 f1e1nsatte Planer om en Udvldelse ved

Øpfølelse af en Sldebygnlng Planerne blev imidle1tid henlagt. V
Deoembe1 1934 døde Vloemspektøl Knudsen midt i sit Ar-'-'= I

_ bejde efter 1gennem 43V
“Aar at have 3aeret
'Skolens energ1ske og"

og havde i afgølende

lens Arbejde _ Y. _
3 Skolens nye For-_V

_.Tlltraeden Tllslutnmgf`
7111 at Byggeplanelne nu skulde 311ke11g0øres og 6 Dkt. 1937 ind-vV f'

` -3 1 '_31edes den nye Tllbygnlng af D11 ekt1 en fo1 Statens T1lsyn med de; _ ` _
teknlske Skoler Ingenlør F V Haugsted Elevtallet var den første -1

3 " ~;_V1nter 1 den nye Bygnlng 202. Det er det højeste Tal, der har vae-f'__ 'i ~ :
_ ret Den nye Lærllndelov b1agte en betydellg Nedgang, og kortV ,.

_ '_ f. __' 3 efte1 gjorde Krlgsforholdene paa forskelllg Maade Indgreb 1 Under-3,'_`
ävlsnlngen Efter Arkltekt B1ejls Udnaevnelse t1l Forstander for den:

` teknlske Skole 1 Slagelse 1 Aa1 et 1942 udnævntes A1 k1tektA Bavn i _ __ ,
' i i der 1 mange Aa1 havde v_ael et Læ1 e1 ved Skolen t1l hans Efterfølger '_ ' I ~ * l”

Grenaa Handelsskole

oprettedes i 1881 af Grenaa Handelsforenlng Den fik to Klasser V' ' _
og der undervlstes i Dansk Skr1vn1ng, Korrespondance Bog-_:f'

'V -holderl og Handelsregnlng og desuden i Tvsk og Engelsk Lo-1
> kalet var 1 Kommuneskolen ligesom nu. Forsøget faldt ikke tIl-Ö

__ I Vfredsst1llende ud, og Skolen ophørte efte1 et Par Vintres Under-> '
V [vlsnmg I 1892 byggedes »Teknlsk Skole<< Det gav Anlednmg

3 -,f_tll at Handelsskolen opstod 1gen og fik Lokale i den nye Byg-_-
_;fnlng Faa Aar efter kom H. Buhl he1t11 som Bogholder i den)

_.dygtige Leder Hanf 3/
havde staaet i Sp1dsen”f `
fo1 en rig og frugt-V

:_ 4b11n0fende UdvlkllngV ,

“ __Glad Praeget hele Sko--_v r1 5 _

_ . -. " 3,;81ander Arkltektí'fí

r . Glenaa lekmske skole opført 1891 Udvldet 1937. 3 ` 'l Ej1,fi_k kort efter sin-V` __ . 1
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nyoprettede »Gienaa Handels- og Landbrugsbank<< Han blev
'snart efter Skolens Ieder og underviste i den i e11 lang Bække '
Aar. Af et AV1s1efe1 at fra 1905 ses, at Skolen den Vinter havde
32 EleVer fordelt i 2 Klasse1, hVilket Var det højeste Antal, den
indtil da hae haft. Imidlertid fik Teknisk Skole selv Brug for '

' _alle sine Lokaler, og Handelsskolen maatte fl3tte op i Kom-_
.muneskolen. 7 -l ~ y

_ I 1906 blev Kommunelærer H Chi Chi 1st1ansen Sko-V
lens Forstander Han gennemføite stiaks en meget 1ndg11bende

'_Foiandring 1 og Udvidelse af Skolens Plan. Hidtil havde Skolen _
1_ _ ordnet sin Læseplan og tilrettelagt sin Undervisning efter det _

vlokale Tilsyns eget Skøn. I 1906 bestemtes det, at man fremtidig '
helt Vilde følge den af Centralfolenlngens Skoleud3 alg udarbejál

. dede Undervlsnlngsplan og gennem en 3-klasset Undeivlsning
' forberede Eleverne til efter 3 Vintres Forløb at indstille sig til

den for hele Landet gældende Fællesprøve for Handelsaftenskoler __
Indledende Skridt Var. iøvrigt allerede gjoit de nærmestV __

" ~' foregaaende Aar altsaa i Bankbogholdel Buhls Forstandeitld
' bl. a. paa kiaftlg Opfordring af Statens T1lsynsfø1ende D11. H. L.

Møller, der altid var Skolen en VelVillig og hjælpsom Tilsyns-
_mand og Baadglvei Der er ingen Tvivl om, at denne Forandring '

fer den Vigtigste som er sket i hele Skolens H1st011e Nu Var
der et bestemt Maal at albejde eftel og at samle sig om. Den

afsluttende Eksamen efter tre Aa1s Vel udført Arbejde Va1_ et
__Maal, som i høj Grad ansporede Handels- og Ixontorungdommen
til at lægge et Arbejde ind for sin teoretiske D3gt1ggørelse 1906
betegner derfor 1 høj Grad en Milepæl i Skolens LiV. '

Christiansen afløstes Ved sin Bortrejse af Læier S. Boas,
denne af Lærer L.-M.Hajslu11d,efte1 hvis Død i 1941 den
nuværende Forstander Lærer A2. K. Hansen tiltraadte.

_ Af Vigtige Fremskridt, som er, sket i de senere Aar bør
Vnævnes Undervisning i Særfag som Maskinskuvning, Stenografil
og Fremmedsprog, som ligger uden for den egentlige Undervisf'

' '_ ningstid. Paa Grund af Elevtallets Vækst har det Været nødVen-j
I »digt at oprette Paiallelklasse1 saaledes at Skolen nu er delt i;
_'6 Klasser: 3 Kontorklasser og 3 Butlksklassei foruden de før-~ ._

nævnte Særklasser. Skolen havde i 1944 108 EleVer. Skolen opf `
retholdes Ved Bidrag fra Handelsfoi eningen Kommunen (i Form?

"af Lokale, Lys og Vaime) Staten samt Byens Pengeinstitutter
Eleverne betaler et mindre aarligt Kontlngent

'_25
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Grenaa kommunale Ungdomsskole ,

I Tiden efter 1914 oprettedes rundt i Danmark kommunale
i I V_Ungdomsskolei beiegnet paa Undeivisning af den Del af den>

I Vkonfirmeiede Ungdom undei 18 Aars Aldeien, som ikke fik
Undeivisning i Tekniske Skoler eller Handelsskoler Stødet her-_Ã
tiIVar givet Ved et ministeiielt GirkulæIe af 30/5 1914. I det før-
føste Aar indrettede som Følge af dette ialt 29 Kommuner saa-

` _ danne Skole1 Grenaa Var en af dem.
Ungdomsskolen i Gienaa begyndte i Oktobe1 1914 med

Lærer H Chr. Christiansen som Forstander. Fagene Va1 Dansk,
Betskrivning og Regning, men det Var i Vejledning betonet, at .

“ JUndervisningen skulde gives under en saadan Foim, at Fagene
' __:tilpassedes til det praktiske LiVs Ki av i højeie Grad end Bø111e-

skolens Undervisning og saaledes, at de kom til at virke som
i, noget nyt foi Eleverne og ikke blot som en Gentagelse _

i Skolen skiftede hyppigt Forstander i 'sine første Aar Alle-_ '_
rede i 1916 fik Lærei Chiistiansen Ansættelse i København og '_ I' _
forlod Byen. Hans Efterfølger Lærei S. Boas, ansattes i 1920, » _

_ 1 _ som Oveilærei i Giam og efterfulgtes af Lærei Ha1slund En- _
' 1 (delig ansattes kort efter Skolens nuvæiende Forstander Lærei H. 1 `

`~ Koefoed ' ' ' '
_

.~. Undervisningstiden Va1 fra Novembei til April hvei Man-_
dag og Torsdag Kl. 3-6 og Fagene Dansk, Regning, Boø-__ f

f-ring, Sundhedslæ1e og Skiæddersyning Skolen søgtes næsten
kun af unge Pigei '

Medens Skolen til en Begyndelse kun bestod af een Klasse
fder endda i enkelte Aar ikke havde meie end lige Ved det loV-
'_fhefalede Minimum af 10 Elevei, beviikede Indførelse af Faget ' - .

kvindellq Husgermng en betydelig Fremgang, __ som hai holdt,V _' `
[ ' í `>`sige lige siden ` ` 'i 'I __

_ _ Det Viste sig, at det Va1 dette rent praktiske Fag, som skulde tilf'- l1 _
_ _Ifoi at give Skolen den nødvendige Tiltiækningskraft og skaffet" "

` Vden Tilslutning hos den kvindelige Ungdom Allerede næste -_ i
t`Skoleaar fik Skolen 30 Elevei og maatte deles i 2 Hold, bl. a. _ _
fordi Skolekøkket ikke kunde rumme saa mangeElever paar _ '__ iv

'i _ _-een Gang I en lang Aaiiække ledede Lærerinde Frk. Madsen,
= .~ '~ 'der havde Skolekøkkenuddannelse denne Del af Undervisnin-VV I"
' gen. I 1934-35 Va1 Elevtallet 60 og dei opiettedes deifoi 4 §

Klasser hvoraf 2 var Dagklassei med sædvanlig Undervisnings--y
tid og Undeivisning i Betskrivning, Regning, Haandgerning og fr '

i I Husgerning, medens de 2 Aftenhold kun var beregnet for ungeV V I
Piger med Ansættelse paa Kontoiei eller i Foiietninger _:g “
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_ Medens Ungdomsskolen 1ndt111941 helt elle1 i hvert Fald i
aldeles overvejende Grad havde været besøgt af unge Piger., -

vmeldte der sig fra 1941-.-42 et 1kke ringe Antal unge, ikke fag;
'i vlælte Mænd som Elever. Der dannedes derfor Aftenhold for _

disse med Fagene Korrespondance Bogføring og Træsløjd. Elev-
antallet steg til 93 og der Var det Aar ialt 4 Daghold og `

;5 Aftenhold..
De særlige Folhold, som har he1sket de senere Aar, med

Y delVis Belæggelse af Kommuneskolen til andet Fo1maal har. lagt
- I _ 4Undervlsmngen adskillige Hmdrlngel i VeJen

GBENAA FULKEBIBLIQTEK
G1enaa Folkeblblloteks Historie gaar helt tilbage til 1870erne. ' _ f _

Stødet til dets Oprettelse blev glvet 31/3 1872, da »Sparel I aane-
V

I ` og Dlskontomsízíuííet for Grenaa og Omegn<< Ved sin Genelalfor-
_'samllng vedtog at yde et Beløb paa 100 Bdl. som første Begyn-l

f 'delse _til Grundlæggelse af et Folkeblbllotek Der udtaltes Ved
~` Forhandlingen at »eftersom det føltes som et SaVn at de1 intet

offentllgt B1bllotek Var her i Byen<< saa bu1de man bevllge et
. ' Beløb til dette Formaal I Aarene 1873 og74 skænkede Spare-_

f _ instituttet yderllgere 100 Bdl. og 50 Bdl. i samme ØJemed Om-F
jskreVet til Nutldsmønt bliver det altsaa ialt et Beløb paa 500 Kr, _ i

Byraadet tog med Tak imod denne Virkelig storstilede Gave
og nedsatte et lille Udvalg, som med Førstelærer BeventloW ogl
Pastoi Boleh i Spidsen oldnede Indkøb af Bøger og fik dem _

_ 1ndbundet og opstlllet idet Byen stillede et Lokale 1 Kommune-
'. skolen til Afbenyttelse 27. April 1875 afholdtes en Generalfoi- '

samling, hvor en Biblioteksforening stiftedes, og Love blev ved-.- _ '
taget. Kapellanen H. Borch blev dens følste Formand, men da "
han snart efter forlod Byen, blev Skolelnspektør BeventloW
hans Afløser og beholdt Posten indtil sin Død i Januar 1897. .

Udlaanet begyndte i September 1875. Man havde da 300
__ Bind til Baadighed. -.~ At Blblloteket virkelig afhjalp et Savn

ses af at det alle1 ede den føl ste Vinter udlaante 3666 Bind til _
' 21.4 Laanere Inte1essen holdt sig, og i de følgende Aai var Ud- __

'laanet omklmg 3000 Bind aarlig. I 1877 trtes det første Kataf
V __log i 300 Eksemplarer

_ _ Oprindelig havde Bestyrelsens Medlemme1 sklftedes tilat
besørge Udlaanet Det Var en uheldig O1dn1ng,,og i 1879 be-
_Vilgede Byraadet et aarllgt Beløb paa 50 Kr. til 'Lønning af en __
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>-Blbltotelcar Lærer senere Kordegn Fr. Petersen fik Posten og

. beholdt den i 16 Aar indtil 1895. `
Efter' et Par hurtigt paa hinanden følgende Skifter baade af I

Formand og Bibliotekar, overtog Skoleinspektør BeventloWs
>Efterfølge1 Overlærer J. P Juul, i 1904 begge Poster.

I Aarene siden Oprettelsen havde der ikke Været foretaget
"nogen egenthg Kassatlon eller Bevision Mange Hundrede Bind var

Grenaa.'F01ke'biiáimtek- opførmgzi.

snavsede og lasede og tjente kun til at nedsætte Biblioteks Be-g. 1
__ '_:nome i Folks Bevidsthed I Sommeren 1904 foretoges da en til-> “

Å trængt Udrensning og et nyt Katalofi udarbejdedes og tryktes._f;f~; __ _
f~ Fra 1908 Var" Lærer Kahr Bibliotekar`>V og da han i 1915 1kke~ I

i 'fønskede at fortsætte længere Valgtes nærværende Bogs Forfatter
i; til hans Afløser og har fortsat siden den Gang

Laanertallet Var i Aarenes Løb gaaet en Del ned og laa-
: omkrinø` 100. Det aarlige Udlaanstal Var gaaet noget mindre ned>

og holdt sig omkring 3000 Der anskaffedes aarligt ea. 50 lind _
_ 'Imest Skønlitteratur Udlaanslokalet Var Kommuneskolens Klasse-“fit

I 'værelse B., hvor efterhaanden hele den ene Væg i ea.8 Meters., '
lylLængde var fyldt med Skabe _.- Det var Skik; at der kun var _
Udlaan i Vinterhalvaaret Fra Maj til Oktober var Udlaanet
standset Udlaanstiden Var Tirsdag og Fredag Kl. 3--4

Byens Tilskud var uforandret 50 Kr. v om Aaret Som gik til
I Bibliotekarløn Biblioteksforeningens Medlemmer ydede ca 70V _ I
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` Kr. Statens Tilskud var Ca. 100 Kr. Men saa va1 dei jo tillige '_

det StOTe GOde, at Byen vederlagsfrit gav Lokale, Lys og Vaime, ~

_ saa Driftsudgifterne va1 tilsvarende smaa. -
_' _ Udlaanet vokser I Aaiene fra 1915-20 steg Laaneital og _'_
:Udlaan til det 4dobbelte, saaledes at der i 1920-21 var 411
Laanere og et aailigt Udlaan paa 14.000 Bind. Byens Tilskud>

i voksede efter Ansøgning et Par Gange med 200 Kr. og va1 i r
. l'1921 600 Kr. Som Medlemskontingent indkom 400 K1.To af

Byens Banker gav tilsammen 150 Ki. og Statens Tilskud, del l i
l beregnes piocentvis af de lokale Bidrag, va1 Ca. 1000 Ki Ud-
laanstiden forlængedes til 3 Timei ad Gangen og henlagdes denfl.

_ ene Gang til Aftentimerne ' - . i
Trangen til størie Plads og eget Lokale blev meie og meie

paatiængende Man havde i Bestyrelsen udarbejdet Kalkulaílon
over Öpførelse af en Blblioíelcsbygmng og faaet Løfte om Laan - f
af en\ af Byens Bankei, hvis Byiaadet vilde staa som Kautionist
foi Beløbet.. Det kunde Baadet nu ikke tænke sig Bibliotekaien. .
tilbød da ved et Laan ad privat Vej at skaffe Midler til at op-

' føre en Bygning for Betingelsen skulde væie den, a1 BVlaadet _ -
vilde forhøje sit aarlige Tilskud til 1950 Kr der paaiegnedes _ '

'f rjat kunne sikre et passende Beløb til Bibliotekets Di ift og des-
uden til Forrentning og Amoitiseiing af Gælden saaledes at_ .
Bygningen i Løbet af 20 Aar var gældfri l " ' f __

Vintei en før havde Biblioteksvæsenets Chef P1 ofessor Steen- i
berg, paa Opfordring af Bibliotekaren lovet at tale ved et Møde
i Grenaa. Da han blev forhindret, mødte i hans Sted hans »højre
Haand<<,nuvæ1ende Biblioteksdirektør Døssing, som da
-var Bibliotekar i Statens Bogsamlingskomite Døssings Foredrag. 1
havde foiberedt Stemningen i Byraadet, saaledes at nian ved
Mødet 25/4 1921 enstemmig vedtog den ovenfor skitseiede Oid-
ning og forhøjede Byens Tilskud til det nævnte Beløb. '

_ I Biblioteksbygningen indviedes Oktober 1921. Den var-
' opført i den alleidyieste Efterkrigstid og havde med Inventai
fm.1n. kostet ca. 17.000 Kr. Den nye Bygning var indiettet saa-

I ledes, at det halve af Rummet va1 Bogmagasin, Resten Udlaans- _ .
1rum og Læsestue. Udlaanstiden forlængedes til 4 Gange om
_.Ugen á 2 Timer. Benyttelsen steg stærkt og va1 eftei 10 Aars
»Forløb oppe paa Ca. 700 Laanere med et aarligt Udlaan paa '
Ca. 20.000 Bind. _- Allerede da Folkebiblioteket forlod Skole- _.

_ lokalet, havde Bibliotekaren ved Hjælp af et aailigt Tilskud fia
l-Byen paa 150 Kr.. faaet oprettet et Børnebibliotek, som indiette-
1des,i det tidligere Folkebiblioteks Lokale. ' ` l
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I 1933 byggedes enV mzdleríldlg Tilbygnmg 1(Iet (Iet Var Me-V '

nlngen, naar Byggegaelden i 1942 Varhelt udbetalt at skrlde til- i
'1 Opførelse af e11 ny, <1sto1 Bygnlng =
_ i Krlgstldens uhyre Vækst 1 Udlaanet hV01Ved baade Laane->
tal og Udlaan fordobledes gjorde Spørgsmaalet endnu mere

__'paatiaengende Men just som ngeplaner Var Vedtaget af Be-
I:'styrelsen kom Byggeforbudet og satte foreløbig en Stoppe1 for

Planen Laaneltallet er nu ea 1700 det aarllge Udlaan Ca.`
46.000 B1nd 'og Bogbestanden Ca 10.000 Bind Udlaanstlden ha1

. _ ._'de senere Aar Vaeret fra Kl. 13---1930 _ ~ _ __ _
'» _. B1bllotekets Budget er paa Ca. 14 500 Kr

'

IJUBSLANDS MUSEUM
._ Djurslands Museum skyldel i Hovedsagen en enkelt Mand

sin Oprmdelse Denne Mand e;1 nu afdøde Købmand Chr. Vogel,
Vsom i 1915 sendte en Skrlvelse til Gienaa Byraad, hVor1 han
uden noget som helst Vederlag tilbød at skænke Grenaa By .

(__'slne rige Samlmger af Oldsager,Mønte1,AntlkV1teter m. 111. paa _ " _1 _ >
Betlngelse af at Byen Vilde skaffe Lokaler til Samhngernes Op-fI

` f beVa11ng og sørge for, at de bleV tlldængellge for Offenthgheden `
Chrlstopher Vogel Var født 5/2 1849 i Sønderjylland 1 I

f Landsbyen Skørdrup, tæt Syd for Flensborg I jord hvor Fade-~
'ren Var Landmand og Teglværksejer I 1861 solgte Faderen I'

sine Ejendele og rejste til Danmark hvor han bosatte sig i det -
I ' 'I llille Grenaa Famlllen havde mange Børn. Et af dem Var Chri_

>_<fstopher, som efter i kort Tid at have Vaeret i Handelslaere ud_-,_ _ <
lvandrede 111 Austrahen og derfra til Sydafrika som Guldgl aVe1

' Efter 12 Aars Fravælelse og. efter at have oplevet en hel Del I
paa sin lange Udenlandsrejse kom Vogel tilbage til Grenaa Ved Q
_.luletld 1878 Han havde _tjent en DeI Penge som Guldgraver

i: del Den udVIdedes i.: Aal enes Løb, og i 1898 købte Vogel af
Apoteker Hoffmeyer det gamle Apotek paa Torvet lod det ned-_ _ '

i rrive og opfølte paa Grunden en modelne Forletnlngsbygmng,
"hVoI han selv 1ndrettede sig en Butlk Her flyttede han ind 1/4
1900 Eftel en Bække Aars Forløb havde han tjent' saa meget
at han kunde trække sig tilbage som Bent1er og overlade sin

' ~ Søn Ove Vogel Forretnlngen __ f 1 -
_ _ Vogel havde alle sine Dage Interesseret slg for Oldsager og -

I Anílkvlíeíer og havde efterhaanden ved Køb erhvervet sig en
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Museumsbygnmgen paa Søndergade.
Det eir' den sydlige Fløj 'af Byens gamle Farvergaard

i betydehg Samhng, navnllg aI Stensager Foranledlget af n'ogle
'Artikler af pens. Lærer Højfeldt i Grenaa Folketldende i 1911
kom Vogel paa den Tanke at gør""*' lll de Sager tllgængellge
for Befolknlngen Der var 1 d' rregja'ndre lokale Sam-
lere end Vogel. Det var navnllg Læge Neergaard og Manufak-
Itnrhandler Johs Jørgensen. Desværre kom deres Samlinger ikke _
Byen til gode, men solgtes efter deres Død til fremmede

Vogel skænker I 1915 skrev altsaa'
Byen sin f fff |l'Købmand Vogel til “

'Samlmg ë-fi'f'Byraadet at han
' ' f ';v1lde skænke Byen 'f

sin Samllng, h'v1s man v1lde paatage
V"'s1giatloipbevare den 1 passende-Lokale '
og gøre `den>_,tilgæ'n'gelig for> Offentlig-
heden; ^ Byraadetftog' selvfølgelig medi-
Glæde imod f denne stor_stilede,:ldelvis .
uvurderligei Gave; og sendte Giveren en L
_Takkeskrivelse derfor. 'Der nedsatt'es i

« <1-.:fra-adetletQMus"e`l11'm.sudvalg.f hvis "
Formand. blev Gaardejeif P. Pedersen-f'> _ . ,_ _-- y
Damgaard.fra^adets Forma'nd;Borg-Å Købmand-v Christopher Vogel,
Vmester 'Vogeliug;indb-'Ødendyideretil semi.1.9161skænkçde sine samlinger

.. ~ ~ ' » - . til Grenaa By og'derved oprettedeet `offentllgt Møde med den _'Hens1gt _ »DjurslandsMuseum«__.,
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 "at faa dannet en Museumsforemng, der skulde staa som Ad-»ø
_ministrator for det paataenkte Museum - 5

Museets første Lokale indrettedes ifgden' gamle Realskoles.
_.Gymnastiksal Som paa den Tid stod tom. Under Ledelse af."

Museumsinspektør Jensen fra Viboig ordnedes Samlingerne I
i og 20 Juni 1917 aabnedes Museet for besøgende Til Driften be-
Vilgede Byen et vist aarligt Tilskud der i Forbindelse med _
Medlemskontinoentet blev den Indtægt som Museet foreløbig
skulde-_Q streres for, indtil Statstilskud kunde opnaas. _

Interiør fra Djurslands Museum. 1
Sengekammeret med »Himmelsengem i Baggrunden.

Trælysekrone i Loftet og en Dragkiste ved SideVaeggen. Imellem Kisten og Sengen _ I `
f ' Y ses et Messingvarniebækken `

_'Selvstændig _ Købmand Vogel der alle sine Dage om-
iMuseumsbygning fattede »Djurslands Museum<< med den aller-

støi ste lnteiesse skaenkede af sin 70 Aars
Fødselsdag 5/2 1919 Obligationer til et Beløb paa 10,000 Kr. De V

,. _Q:. skulde anvendes til Køb af en selvstændig Museumsbygning,
~,,,_;:,;"~_“LF'ínaar Beløbet med Renter kunde forslaa dertil og en passende~
i ~'if-:TÖÉEJeildom kunde købes i ' ' ^ T

Lejligheden kom faa Aar efter idet Vlaler Hartmanns gamle)
“Bindingsvaerksgaard paa Søndergade efter Hartmanns Død Vai
til Salg for en Sum af 22;000 Kr `Museumsbestyrelsen købteV>`
lden paa den Maade at Gbligationerne deponeredes som Sik-
kerhed for et Banklaan der Var| t1lstraekkeligt til at daekke
Ixøbiesiimmen.Å Paa den Maade kom Vogel ogsaa til mens han

Vflevede at se Museet anbragt i egne Lokaler I den købte Byg--
'ning' Var 2 Lejligheder Af Hensyn til Foreningens Økonomi
Var det nødvendigt foreløbig at holde den ene udlejet og kun
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benytte den anden tll Museum Dels som Gave dels Ved Køb
er Museet 1 Aa1ene som e1 gaaet kommet 1 leslddelse af e11V ~
Mængde Genstande f1a Grenaa By og Djursland Et Par af de
betvdehgste Erhvervelser Var en smuk og meget righoldig Sten-

' _,Samlillg, Som købtes af GaardeJer Jacob Lerche paa Eldrup- _ `
gaard, og en anden lige saa smuk Samling af Fade, Krukker

- og Kopper fra Sten- og Bloneealder-Grave som ved National-
museets Mellemkomst i 1942 købtes af nu afdøde Lærei S. .
“Andersen _i Vesteralllng _ _

Gaarden, som Museet kom i Besiddelse af 1 1921, er en Del '_ _
af en gammel h1storlsk Gaard. Den hae i et Aarhundrede-p,
Næret Byens Farvergaard He1” oprettede Svend Pedersen*1å~i"`_,_

' _';Alberg i 1730 kgl p11v11egeret Falverl som efter hans Dødj; `
gik _i ArV til Sønnen, og som senere i et Par Generatione1 Var .-_._f ` I
i Farvelfamlllen Jahnsens Eje. Ha1tmann købte Gaaldenpfl i, fl . l `

` af den sidste Jahnsen
, l Stuerne er Samllngerne saa opst1llet De er omordnet flere

_S ' " ' Gange, sidst i 1943 og danner 1111 en Række smukt afrundedef..
I' Inte11øre1 hvol alt er sat paa rette Plads En stor Del Gen-y

stande, som ikke naturligt slutter sig til disse lnteriører, er fore- 1.;
Vløbig opmagaslneret og Vil komme frem, naar Museet bliverj _

`velhavende nok til at kunne undvære Lelelndtægten og selv__ ° _
tage hele Ejendommen i Brug.

GRENAA LYSTAN LÆG
For 100 Aar siden laa Grenaa og nærmeste Omegn hen i

fuldkommen skoøse Omglvelser Ud over Haverne inde 1 Byen, _ ._ I
som den Gang Va1” langt talrigere og større end nu, var der

ingen Træer at finde Kun ude Ved Søndermølle havde Møller
Bodkjær ladet plante en lille Lund, og Nord for Byen var den

I _. nye Kukeqaard som Va1” anlagt i 1822 Ved at Vokse trl.
Det første Anlæg l 1842 fik saa nogle Borgere den gode

Idé at sætte sig i Spidsen for at faa anlagt en Beplantning i
Byens umiddelbare Nærhed. De Mænd, som nærmest stod for.

~ Sagen, angives i en langt senere Avisartikel (for 15.1Maj 1858) _
at. have været: Apoteke1 Dahl, Distrlktslæge Arendl up og.
Bitmester, Toldkasserer Gether. Traditionen gaar ud paa, at Ö

. Foretagendet blev iværksat Ved, at en Del Borgere Ved frivillige;
Bidrag lod indkøbe de nødvendige Planter, og at Byens Haand-

'i ' < -værksmestre i nogle Eftermiddage lod deres Læredrenge møde
;og under Markmandens Tilsyn grave Plantehuller. Stykket, som
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_ beplantet i_ 1872. Disse _3 Afdelinger er tilsammen »det_
> gamle Anlæg«, saa følger den nuværende Randers Lande- _

'V '3981_f ` > _ GRENAA LisTAAmflirlr _
~' den Gang mddroges 111 Beplanfnms, tllhørte Byen der Selvfølge'll'  - `~1""læde har givet s1t Samtyike 111 denne Anvendelse

_ f Arealet laa hge langs den daværen..911"'V Randers Landevej, som I _ r- "
'ilaa en lille Snes Meter nordhgere end 11u oQ havde sit Indløb.
direkte i Lillegade. Paa Landevejens anden Side laa en s11mpet4 _.

_ Stiæknmg, Gaasebækkefælleden med Rester af et t1dligere Vandløb, 8_ _
- gGaasebækken Det be-` 'I

plantede Stykke i Var

_ af den nuværende gamle __'
í Plantage nøjagtlgere be-

__ _ _ den nordllge Del »Vol-| _ _
~_ l .- den<< først kom t111 1868

'

"Ø og den sydllge Del er. '
“ den gamle Randers Lan- _
”_ ldeveJ, som 1nddroges i '

I t: ` `1872. (Se vedføJede Kort- `

omtrent en Tredjedel

stemt dennes m1dterste I _
TredJedel paa langs idet p '1

' _-_._ sk1tse) I Fortegnelsen-S ' i
I i _'~^oVe1 Byens Jorder fra "

y %"'_ ,I i' 6 I _ :stykket saaledes _ »Nr. i
J 'f" I: "^^LE$T°`\ 5:55 -f W ;10, en Paroel Ved Vester-_;

. ,; L 1 1-5,: :_ __~_ __ pOrt indhegnet Og 21/2_

.: ; z s ;1 4 7 ;1 ,m~_ 7 Td Land stor, benyttes.
i' Rids over Plantning'en omkring Grenaa. Øverst ses>»Vol-' t __1 T l _t

'_ den beplantet11868 Dernæst Plantagen fra 1842, nederst 1 ræp an ning«' _
'den smalle Strimmel, den tidligere Randers Landevej _Den første SneSAar,

indtilTræernevarvokset
Vej og sydligst»»det nye Anlæg paabegyndt i 18781 lidt 1 Vejret har Anlæg- ` I

"'711846 benævnes Jord- '_ - 1

getnaturllgvlsikkeværet ;
_' benyttet let meget Men i Slutmngen af 1850erne besøgtes An- _
lægget flittigt Avisen skrlver at nu, »da Træerne er Vokset til,
afgiver Anlægget et behagellgt Samlmgssted og en smuk Spad-

__ íseregang for Indvaanerne<< Men samtidlg beklages det i høj
_. Grad, at Folk viser en íølperagílg Opførsel og baade ødelæggerj

Træerne og forstyrrer Publlkums FornøJelse Der opfoldres til' _,
at faa dannet en Forening, hvis Medlemmer skiftevis skulde

8- møde 1 Anlægget om Sommerafteneine, naar Vejret Var godt,
_ for fremtldld at forhindre slige Skandaler188) _ ' ' '

_ Samme Aar var der et nyt Indlæg i Avlsen hVori Ind;
_ senderen opfordrer til at faa Anlægget udv1det »Den nye Ran- _ __

_ derslandevej er nu afstukket et Stykke Syd for den gamle. Det '_
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derved xledigblevne Stykke ' burdefe'n s'ikre'sigtil Udvidelse<<

Det Varede nu længe, før der blev Bukser af det Skmd Først .
>12 Aar efter blev den nye Landevej til V1rke11ghed og Stykket
'erhvervedes - ~ _

_ En Udvldelse fandt dog Sted i 1868, idet den lige Nord forl
'det beplantede Areal liggende Bakkeskrænt, >1Volden<< blev ind-lv
draget og tilplantet. Det skete paa et uheldigt Tidspunkt. Vejret

^ var meget tørt, saa mange, af ide smaa T'ræerglk;11d,_;~V ogder

Foraarsdag i det gamle Anlæg.

maatte foretages en Omplantnmg I Slutningen af ÖOerne, n1en_
navnlig i 60erne blev Anlægget eller >>Plantagen<<, som den i
Reglen/kaldtes, det faste Midtpunkt for Byens Sommerforlystelser;

'Grundlovsfesterne ;fejredes med Taler,'Sa'ngjogBeværtning
_ lByens lmForlystelsesr'a'ad, Snedker J. Jørgensen, 7 kaldet »FutJør-
gensen<<, arrangerede Vauxhall med Ballonopstigning [dog uden
Persone11l], Fyrværkeri, Illumination samt Sang og Musik. .

Saaledes skriver >_>G11.-Avis« for 23. Aug. 1862, at det i Byens
' Plantage arrangerede Vauxhall var særdeles smagfuldt og tog
sig-rpræ'gtigt ud. >Det _var besøgt »aföOOlfMenneskenj og det Var
førsteT Gang, »at Grenaaenserne i deres egen By fik enForsmag
af de københavnske Tivoli-Aftener«. Grundlovsdaven og Isted-T
dagen vai1 de to nationale Festdage, hvor Byens Borgerskab.I

_ samledes og fejerede Mindet om de nationale Begivenheder.
50e1111es og 60ernes Musikforening havde næimest haftsine

aktive Medlemmer blandt de mere Velhavende Borgere, som
havde drevet Spillet con amore. `

lerimod opstod der omkring 1870 et professionelt Musik-
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korps, som gjorde Sig en lille Indtægt af at spille Ved festlige_
Lejhgheder baade Sommerfester Koncerter og Baller. Korpsets
energlske D1r1gent og Leder Var Carl Møller Søn af Snedker.

'_ Viktor Møller paa Østergade Det lykkedes ham Virkelig at bringe _
. Muslkkorpset hvoraf flere Var rene Begyndere til i Løbet af
[nogle Aar at yde helt gode Præstationer. I de 18 Äar hvor.:
Carl Møller Var her i Byen afholdt han hver Sommer Kon-

1- oerter 1 Plantagen Han efter-.
_ fulgtes afN. Petersen, senere

_ af Andreasen.
_' 11812, da Randers Lande-_
Vejen Var anlagt blev det :_

”inqndne Stykke lagtf til

ligste smalle Strlmmel saa-_
ledes som det kan ses paa]V
_Skitsen Side 398 `

__ Det nye Anlæg Efter 'i __
haanden blev Pladsen for

hvis smaa Træer nok kunde. '
“Det nye Anlæg.._ Parti Ved Aaen. I Baggrunden __trænge t11 Varsgmhed Man-

ses Kobroen ' holdt derfor i nogle Aar1̀
_ -_ Begyndelsen af 70e1'ne Festerne lige Syd for Anlægget i det da-

Værende Fælleskær som grænsede lige op til Bandersvejens.
sydlige Side. Det Var den saakaldte Gaasebækkefælled (Se heri
Side 163), Ved den Tid fandt Kærets Inddiagelse Sted.

Kommunen afkøbte Grundejerne deres Bettlghed tilat haVe __
Køer græssende løse i Fælleskæret og inddrog Dele deraf, efter; __

_' haanden som Afløsnlng fandt Sted I Slutnlngen af 70e1'ne VarÖ
allerede en god Part; af. Ko-Bettlghederne afløst, og Kommunen
Ihavde ladet sig udlægge en forholdsvis Del af Kæret, Man havde Y

1-._;__valgt den Del som laa nærmest Byen, og som altsaa stødte op
til Veste1vej og til Randersvejen

Det Var et almindelig Ønske at faa denne Del af Kæretj'"
_ Y -beplantet Men Byen fattedes Penge Saa meddelte det daværende

Plantnlngsudvalg Ved Byraadsmødet 3.0/9 1877, at man stillede
Forslag om hele det projekterede Areals Beplantnlng, idet Kon-z
sul Momme havde tilbudt at Ville bidrage med 2000 Kr. til

`Sagens Løsnlng Projektet bleV straks Vedtaget I de følgende
-Aar ydede Konsul Momme stadig store Summer til Arbejdet

` Anlægget og udgør dens syd-;._;; `

* _l1lle Desuden ønskede man
` at skaane de nyanlagte Dele, ' `
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' Det er i Hovedsagen hans Tilskud, vi kan takke for, at Arbejdet
_ blev færdlggjort og »det nye Anlæg<< fuldført i Begyndelsen af
`80erne Arbejdet havde stadig Konsul Mommes Bevaagenhed
og efter at Plantningen først var færdig, ofrede han store Beløb
paa Plæner og anden Forskønnelse, paa smukke Bænke o s. V.
Det er derfor ikke uden Grund, at Byraadet i 1920, længe efter
Konsulens Død, lod rejse en MindestenV '

' foi ham midt i det »nye Anlæg<<. Den
bærer ' Indskriften . »Grundlæggelsen

_ af Grenaa Lystanlæg skyldes i Hoved- 'i
I sagen Offerviljen hos den gode Borger
lKonsul G.- J. Momme(<. Det var prmde- V' _

' lig kun en firesidet Granitstøtte men
j den forsynedes senere med en Bronce-

' buste. . ~ ' -
En Bække sklftende Byraadsmed-f

lemmer har med stor Energl som For-
mænd i Plantnlngsudvalget vaeret interá

_ serede i at holde Anlægget i god Stand. _ 'V
.. De har paa det Omraade Kaltid haft".
Støtte af Byraadet med Hensyn til 7
Penge og af Kommunens Opsynsmand '

Y_ ogsenere af Gade- og Vejlnspektøren _'
'i hvad det daglige Tilsyn angaar.

V ' V Grenaa Haandværkerforenmgs Pa-f
villon, som opførtes 1902 betegner det
nye Anlægs Fuldendelse og Ligestil-

pling med det gamle Sommelfesterne flyttedes nu helt til >>Kæret<<
d. v. s. Festpladsen ved Pavillonen, og efterhaanden er Træerne der
lvokset saa meget i Vejret at der aarligt skoves Mængder af Træ` f
for at tynde ud og give Luft til Nyplantnmger 'I

Af Byens mange Aktiver er Anlægget et af de værdifuldeste
. og B3 en skylder en Tak til den Bække af Mænd, som i de for-1"

_'.Iøbne 100 Aar, dels ved personligt Arbejde og Initiativ, dels ved
-Pengebidrag har virket hen til, at det er fi emvokset. '

Konsul Mommes Mindesten i det
' '_ ny Anlæg.

_ NB. En udførlig Fremstllllng af Grenaa Lystanlægs "Hrstorle, hvoraf
nærværende er et lille Uddrag, er udkommet i 1938' som Særtryk af _Ar- '

' iikler i Gr. Folketldende _. ' ' _- _ . _ ._ __ _ _.. '
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HAVNENS BFBYGGELSE
Dei ei paa 3 forskellige Stedei i første Afsnit af denne Bog

givet en Fremstilling af de 3 Hovedepisodei i Havnens Historie"
i 19 Aarhundrede Først Anlæggelsen af den lille indre HaVn, -

' 1111 kaldet Flskerlhavnen som byggedes 1812 (Side 95) de1 naest den
store Nybygning fra 18741-..-79, nu kaldet Sydhavnen (Side 192) og '
endelig den sidste og største HaVn (Nordhavnen) fra 1931-33 (Side -
:261 67) Det er fremstillet saaledes af Hensyn 111 Tidsføigen;

. ;og der er kun medtaget hVad der angaar selve Havnebyggeriet
I lPaa de følgende Sider skal her g1Ves en Fremstilling af hVor-

_ ledes den øde Fælled omkring den ældste Havn, de1 for 100 __
Aar siden piaktisk talt Var nbeboet, i Tidens Løb er vokset op .

i "til enj By paa ea 566 Indbyggere ° ` `
Havnen fpa 1812 Var i aldeles overvejende Grad tænkt som _'

men Trafikhavn hvis man kan anvende et saa modeine Udtryk '
_ :Tom et saa lille og primitivt Anlæg I f ~ '

Der har Vel efter 1812 Været hjemmehørende en halv Snes
. _ _fÉSkuder ligesom der Vfai i Midten af Aarhundredet før indtil ,

' 7 Havnen Ved Havets Angreb og Ved Tilsanding næsten helt øde-f'. __ _
" lagdes saa de1 Ved omkring Aar 1800 kiin Vai et Pai Smaaskibe '
_' tilbage som Var hjemmehørende her. “ s ' . '

I Halds Beskrivelse af Randers Amt fra 1827 staar »For '

_ ' dom af Fisk især Torsk men det er bekendt nok at Fiskeriet-v ."
_ llangs hele Jyllands Østkyst betragtes med negyldighed Fnkelte _'

V .`Husmænd i Nørre- og Sønderheried søger en iinge Fortjeneste '
, _ ' Ved Torske- og Aalefangst paa Kysten og det indses let, at dette __ _
_Å í'Fiskeri kun drives ganske i det smaa. Hist og her ei anlagt en i`

liden Aalegaard De Torsk som fanges tøires i Almindelighedf- .
" ” Å før de sælges « 188) f __

_ I _ Det faldei nøje sammen med de ()plysningei som frem-
økommer ad anden Vej De gaai iid paa at nogle faa af Bredstrupff ` _ .

lis-"Mænd og nogle faa Fiskeie som havde Bopæl i selve Gienaaf ._
j _f lfiy, med Smaabaade foretog et meget ubetydeligt Fiskeri i Ky- '

, i_~ I 5 'stens umiddelbare Nærhed Saa Var. Ferskvandsfskerieí i Kollnd- , _ _
_' sund faktisk mere indbringende Der fangedes Aal Laks Ged-_~ __

der m. m som afsattes i Grenaa og Vai helt godt betalt Hav-_ L '
lnen Vai deiimod praktisk talt ubeboet. f `

_ Hvad selve Havneanlægget angaar Viste det sig snait, at
Dækmolen Var alt for kort. Sandet førtes af. Stiømmen forbi
denne og dannede Bevler tæt uden for Havneindløbet De be-
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'Kort over 'Grenaa' Havns 'paa'tænkte Mol'eforlæ'ngelse >'i '1845. Forlængelsen -udgør'de
f 2 smaa svagt optrukne Spidser. ”Det fuldt optrukne er Havnen fra 1812. Læg Mærke til
den ganske ubetydelige Bebyggelse, kun Havnefoge'd Sørensens Ejendom og Pakhus

svaerliggjol de Indsejllngen saaledes at der allerede 1 1827 1 Halds'
fornævnte Bog om Randers A1111 staar at kun Fartøjer, soIn
ikke stikkei Inere end 3 à 4 Fod (d. v. s. 1 In) dybt kan løbe i '

`>ind i Havnen. »De større Inaa forblive uden for, men finder ej
f- her i stormfuldt Vejr nogen sikker Ankel plads 190) .

I Aal-ene 1845-46 foretoges derfor en Forlængelse af begge '
'Moler paa Ca. 40 In hver. Tillige foretoges en DpInudring, saa-.
ledes at Havnen nu skulde kunne modtage Skibe af 8 Fods
(21/2 In) Dybgaaende. Udgifterne dertil var ea. 32,000 Bdl.., som
`laantes af Staten og tilbagebetaltes i Løbet af 20 Aar Havnens
Indtægter der i 1805 kun beløb sig _til 128 Rdl.3919) blev der
`effer godt 4000 Bdl. om Aaret.191) .

Der begyndte nu saa smaat at opstaa Bebyggelse ved Hav- I
__nen'. Baade Skippere og Fiskere flyttede hertil. Men det blev

_ snart aabenbart, at den foretagne Moleforlængelse og Opmudrlng
rikke var tllstrækkehg Molerne var stadig for korte, Vanddyb-
den for ringe og Havnen for lille. Desuden var der den Ulempe, _
at Aaens Udløb stadig gik gennem Havnen. Dette bevirkede at'.

_ der dannede sig Barrer i Havnemundlngen og tillige førtes Tangf
'“ ind i Bassinet. Desuden beklagede Fiskerne, som nu var be-; ;
`“gyndt at opføre Huse og bosætte sig, at det ferske Vand fra.

Kolindsund og Aaen, som løb gennem Havnen, bevirkede at
Fiskene døde i Hyttefadene > 1 ` ~
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Derpaa knnde ikke raades Bod uden Ved at Aaen lededes I

nd i HaVe1,11den om HaVnen Men uheldlgvls laa hele Hav- ,
nens Terrltollum Nold fo1 Havnebasslnet og Stedforholdenef » 1
dér Va1 til Hinder for at lede Aaen den Vej, da den jo Saa

' V1lde komme til at skæ1e Landevejen og afspærre HaVnen. Derl
Ö__Va1 da ikke andet at gøre end at taenke paa en UdVej mod

Syd De1 hjalp Hessels Eje1, Godsejer C G. de L1chtenberg, I _
Byen Ved 1 1850 11den Vederlag at skænke en Parcel 1il dette>V '__
Fo1maal 192)

ll `

Den sorte Streg forestlller det gamle Udløb af Aaen som forandredes i 1851 Ved at S
' det sydlldere gravedes. Den »isl raVerede spldse Trekant er Øen ». >

f' ”Aaen ledes uden om Det følgende Aar gravedes da 'et nyt"Havnen 1 1851 _ Udløb ca. 50 m sy<1 fm det game.
Dette nye Løb, altsaa det nuværende,> _

's _ bleV saa det ny Skel imellem Hessel og G1enaa HaVns;v Jo1"“1_1le_r.r _
y- Å"Ved Grangen fremkom paa denne Maade et Jordstykke imel-ifiy '

lem de to Aaløb ' f
Da det gamle Løb -- formentllg af Hensyn til Bekostmn;>`

- ». gen _-'- 1kke tilkastedes straks men blev llggende i mange Aar,
j” _Édannedes paa den Maade en lang, smal, trekantet Pareel, som`lv i __

` iman kaldte Øen Det er nøjagtlgt det Areal hvolPaa SøgadeSJ-IÄ- [lisydhge Husrække og Gaardspladse1 samt Badehotellet m 111.V>V
[11111 llgger Det havde dog en Vis Forbindelse med HaVnen idet

' f 'de1 mod Vest Var opkastet en Jorddæmmng fo1 at hlndre"_`_ ,'
l__;AaVandet i at gaa 1nd i det gamle Løb.. Denne Dæmning gaV'_l*f

altsaa Adgang 111 >>Øen<< som i Begyndelsen Val' ubebygget , . > f
_ _ Men allerede i 1860erne anlagdes et Sklbsbyggerl med 111-11>

'-f”._.`rhørende Slæbested og en Smedje deLoVre Paa den søndre Sldef
'<1Va1 Øen foibundet med Hessels Jord Ved en smal og meget
'T'primitiv Gangblo Det Var n11 ikke af Hensyn til Badestranden
f at Bloen fandtes De1 Var først meget seneie at BadeliVetknyt- _ _

_ tedes til Søndelstranden Men der laa et Par Smaagaarde i He-U
den; hV1s Beboere paa den Maade fik Adgang til Havnen HvorV .

. f'p11m111v og skløbehg Broen Var, faar man et legreb om, naar> ;j I

Jv-
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man hører, at naar Manden 'i Heden skulde køre Ballast, trak
han først Hestene over? Broen een forieen, dernæst skilte han
Vognen og bar den over Stykke for Stykke for at Være fr1 for>
at haVe Ulejlighed med at køre om ad Grenaa. -

ÅHavnen Var oprlndehg Forholdet havde indtil Havneudviá
uden Bebyggelse. et dette, at

, hele Bebyggelsen Ved HaVnen ind-_
, skrænkede sig til nogle faa, ganske smaa B1nd1ngsværkshytter

Søgade Nr. 24, Havnens ældste Hus, opført 1845 af Havnefoged Sørensen. Den Del'

af Bygningen, som ses til Venstre, var >>Snøbe1st11en<<.Bagved ses Taget af Pak-

huset, som Havnefogeden opførte kort efter. Til højre ses Strandstræde.
\..

rde saakaldte »Søboder«, som ejedes af Købmænd i Grenaa. De
brugtes til at opbevare Bedskaber til Skibene i om -V1nteren.
Desuden anvendtes de ogsaa til Opmagasinering af Varer, navn-l
lig Korn, som ventede paa Udsklbnlng Der boede ingen Men-e
nesker ved Havnen. Kun Havnefogeden som havde sin Køb-

_mandsgaard og Bopæl i Grenaa, havde et lille Kontor ved Hav-
nen, hvori han kunde overnatte om han ønskede det. Zoologen
Henrik K1 øyer, som med kgl Understøttelse foretog en Un-`
dersøgelsesrelse i 1834, ledsaget af sin unge Hustru, fortæller
om et Besøg ved Grenaa Havn »Vort Fartøjs Besætning bestod
foruden Skipperen af hans Søn, en Dreng paa 13-44 Aar. Vi

- rettede vor Kurs mod Grenaa og sejlede hele Dagen langs Ky-
sten, men naaede først Indløbet til Kolindsund i Bælgmørke.
Grenaa liggel en stiv FjerdingVeJ fra Mundingen. Ved den Var

~ ingen andre Bygninger end en Hytte, som kaldtes Havnefogedens
Kontor. Her tilbragte denne Opsynsmand, der ellers havde Hus `
og Hjem 1 Grenaa, nu og da Natten og havde altsaa ogsaa en Seng.
Vor Skipper, som var godt kendt med Forholdene he1 hvo1
han sædvanlig plejede at indtage sin Flynderladning, undersøgte

'26
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Hytten og fandt Havnefogeden sovende 1Sengen Han bleV Vaek-4 '
ket, og efter at have raadslaaet med ham blev det besluttet, at
Manden skulde gaa hjem og overlade sin Seng til det rejsende
Par. ((193) ' ' '

Havnens første Bebyggelse. I 1845 solgte Havnefoged
Anders S ørensen sin Købmandsgaard paa Østergade 1 Grenaa
og opførte en Bygning ved Havnen, dels til Beboelse, dels til
Købmandshandel og Beværtning Det var i den Tid, da Havne-

. udvidelsen stod paa, og
der har jo nok vaeret
Forretning at gøre med _
de Folk, som havde Ar-.
bejde der. Lidt senere
opførte han Nord for
denne Bygning et stort-_

_ _ 2 Etages Pakhus D1sse'_
fto Bygninger der alt-_"

findes endnu dog 1 110-
get forandret Skikkelse Et Par"af Havnens 'f'Ø'rSte' »'Nybyggerfm fra 1849, rFisker

_ Dermed indlededes Matthias Andersen og Hustru, som byggede Nr. 14 paa
_ Strandgade.Byggeriet Ved Havnen. _ - 1

I Aarene 1848-49 opførtes en lille halv Snes Smaahytter, no-;V
_~ genlunde i Bække, alle i nuværende Strandgades nordlige, mid-
_terste Del. Det er Ejendommene fra Nr. 12 til 28.. Det var om-
trent alle Bindingsvaerkshuse med S'traatag. De opførtes af Folk,
`som Var _flyttet hertil i Anledning af Havneudvidelsen:_-Fiskere,

_ Skippere og enkelte, som'ihavde haft Arbejde paa Havnen. Kom-f
munen betragtede sig efter en aarhundredgammel Overenskomst
med Bredstrup som Ejer af Grundene paa Havnen. De solgtes

__ ikke men udlejedes paa Arvefaeste. Taksten var 5 Bdl. om Aaret
af hver Grund. De første, som paa den Maade tog Jord og

ropførte Huse, var Skipper Christens Rasmussen, Fisker-
Jørgen Hansen, Fisker Anders Clemmensen, Skipper

_ Andreas Henriksen, Fisker Matthias Andersen og Fisker
Johan Frederik Dabelsteen. Det var alt sammen i 1849
Aaret efter kom saa Skibstømmermand Lars Madsen Jep-_

sen. Med Havnefogden og hans Pakhus samt Kommunens
Havnepakhus iberegnet var der saa i 1850 ialt - slger' og skri-.I '
ver -- 10 Bygnlnger ved Havnen. Hen mod 1860 opførtes atter
en lille halv Snes nye Smaahuse. Men først, da den nye Havn"
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enle-gdes i meme. kem der veeketV i Bebyggelsen. 1 1873 teg
den 25aa11ige Skibshygger Viggo Krogh Borgerskab i Grenaa

'og nedsatte sig ved Havnen Han ind1ettede Værft paa dentidli- _
1 gere naevnte Ø, hvor __nu Badehotellet m. m. ligger, og byggede
i de nærmeste Aar flere Skibe. Saa kom Havneanlægget i
70er11e., `rDet blev paabegyndt i Foraaret 1874 og det var Me-
ningen, at. Arbejdet skulde være udført paa mindre end 2 Aar. i
Anlægssummen var kalkulelet til ea. 300.OOOKr. Paa Grund af en
Bække Uheld og Fejlberegninger blev Havnen først færdig efter

- 51/2 Aars Forløb, og Udgiften var blevet fordoblet (se Side 192_97).
Den nye Havn var paa 41/2 Tdr. Land (ea. 21/2 ha) og havde

en Dybde paa 12 á 14 Fod (ca. 4 m) ' '

Havnens Areal matrikuleres _ Ved en Overenskomst af 27/1O
som Købstadgrund _- j 1798 imellem Grenaa Købstad

, i j . og lredstrup val det fastslaaet, .
at Arealet fra Skelgrøfíen d v. s. Keerbækken, og ud til Hav-
nen tilhørte lredstlup, »dog at det Terræn ved Havnen, som_

`t1dl1gere er anset som Grenaas EJendom vedbllver at _tilhøre
denne. ((194) `

Efter at nu Havnens Areal i voksende Grad bebyggedes og
' G1unden til Husene _ ikke solgtes _ men overdroges i Arve-

` fæste til de paagældende, blev Byraadetbetænkeligt ved, at Hav-
nens Areal stadig var skyldsat som Nr,1_5 af Bredstrup.1 den ,

_ Anledning indsendtes i Novbr.1873 en Skrivelse til Amtet, hvori .
Grenaa Byraad androg om dettes Anbefaling til »at den Køb-
stadens Havn tilhørende Grund maa _. som en integrerende.
Del af Købstadens Omraade _ ved Ministeriets Foranstaltnlng`
blive skyldsat i Henhold til Lov af 11/2 1863 om kommunal Be-

_ skatning i Købstæderne<<, idet man henviser til, at det formentf
lig'zl var gammel Købstadgrund. ' '

Efter en Del OverveJelser gik Ministeriet ind paa Byraadets
Ønske, idet man dog betonede, at Statskassen, efter at Byens
Grundes Matrikulering nu var tilendebragt, ikke kunde afholde
nogen Del af de dermed forbundne Udgifter.195) Grundene til `
de nye Huse bortfæstedes derfor en lille Tid endnu under Be--

' nævnelse som »Grundstykke 1, 2, 3 o.. s. v.«, indtil hele Hav-
nens Areal _et Par Aar senere matlikuleredes om og kom til
at hedde Matr Nr. 5.6 af Grenaa Markjorder. _
l De første Beboere. Til en Begyndelse var naturllgvls alle
Beboerne ved Havnen beskæftiget med Fiskeri og Søfart. _EnV
enkelt Købmandshandel var- der' dog, 'idet Havnefoged Sørensen,

- - ' .26*
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Strandgades Nordside. Den ældste Del af Grenaa Havns Bebyggelse, opført 1 Aarene
i I . 1849-50 (Foto ca. 1900. Stenders Forlag. Eneret).

Tder oprindehg var Købmand i Grenaa, havde flyttet sin For-
retning til Havnen I 1845 byggede han sig et Hus (nuværende
Søgade Nr. 24) Det var lige over for den ældste Havn i Aamun-
Vdlngen kun sk1lt fra denne Ved Vejen. Her drev han. Købmands- v

">_handel i Forbindelse med Beværtning. Sidst i 40erne købte
han en Grund bag ved Huset og opbyggede der det t1d11gere
nævnte 2 ~Eíages Pakhus (nu Strandstræde Nr. 2), som staar der
endnu i omdannet Skikkelse. Paa sine ældre Dage overdrog

_Havnefogeden Gæstgiveri og Handel til sin Søn Carl Hart-
_Smann Sørensen. Efter ham kom Gæstgiver Bonke, som
flyttede hertil fra Treaa Mølle meni 187/9overtog Gl. Gæstgivergaard
paa Storegade i Grenaa. Forretningen ved Havnen afhændedes
ltil Mathias Madsen, ved hvis Død den i 1890 ophævedes I

Strandgades Nordside, den ældste og oprindelige Del af Havnens BebyggeIse, I.
opført i 1849-50 (Foto 1944). '
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Men lille Tilbygning mod Vest, laa »Snøbelsíuen«, en lille Aflæg-
ger af Beværtningen for det tarveligere Publikum, men hvor til
Gengæld Brændevinen Var utrolig billig. -

I nuværende Strandgade var der i 60erne to Smaabevært-
ninger..De ejedes begge af Skipperkoner. Den ældste Var. Madam
Hilflings (nu Strandgade Nr. 8). Familien var kommet hertil
i 1854. I 1860 købte Hilfling et Hus, hVis Ejei Var død, og _
hvor der havde været drevet en lille Beværtnlng Den overtog _

hans Kone og drev samtidig lidt Handel med Urtekram. 3
Varerne fik hun fra Konsul Momme.
i . afveJet Stand parat til at sælge,
lHilfling døde i 1883. Enken, som Var
meget yngre, fortsatte en halv Snes Aar
endnu med Ven Slægtnings Hjælp.
Madamme Momme havde Været gift
med Skipper Hans Carstensen Momme,
som var af 1ndvand1 et tVsk Slægt. Han

._ og Hilfling var kommet til Grenaa om-
.. trent samtidig oghavde slaaet Bo her nær-
mest paa Konsul Mommes Opfordring.
Konsulen havde snart bemærket, at det

_Va'r dygtige og _ipaalidelige Skippere, og
havde garanteret' dem Fragter nok,-.,saa
de kunde bosætte sig her. 11866 druknede V >>1\1y10ygg(=,1~e<<,> Hans Carstens-en
Momme Ved et Skibsforlis. Velyndere qme Som druknede 1866 I
hjalp Enken til at faa opført en lille Ejendom (nu Strandgade
Nr. 4), hvor ogsaa hun etablerede en Beværtning. Madam

lMomme Var Datter af Havnefoged Sørensen og havde i sin
Ungdom en Tid bestyl et Forretningen hjemme. Baade Madam
Momme og Madam Hilfling havde 1 en Menneskea“lde1 Beværtning
paa Strandgade. (Madam Momme nuværende Nr. 4 og Madam
Hilfling nuværende Nr. 18). Begge Var. særdeles paapasselige og
respektable Kvinder, der nok forstod sig paa at beherske det
store og tit brogede Selskab, som søgte til dem. `.

Blev der for livligt, tilkaldtes Havnefogeden, der havde _
Myndighed som HaVnepoliti. Saa blev de urolige sat i Havne-
arresten, som befandt sig i Søgade (nuv. 10) i det gamle Havne- I

. pakhus Senere da der kom Telefon, saa man snart kunde faa,
Bud til Grenaa Politi, faldt dette bort.

. Det omtaltes før, at Havnefoged Sørensen havde bygget et ~ _
f '2 Etages Pakhus bag ved sin Købmandsforretning. 11855 arve- f

fæstede en af Grenaas ansete Købmænd, Vioekonsul N. L. Kock, f
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ligeledes etGrundstykke i Søgade og opførte ogsaa et 2 Etages
Pakhus Afgiften af Grunden Var 10 BdL aarlig. Det solgtes _
senere til Købmand Ha1boe i Grenaa og endelig i 1897 til Køb- .-
mand Ch1 Hansen Det ejes nu af Enkefiu Andersen, men er 'V
helt omdannet. Endehg havde Konsul Momme et lignende 2
Etages Pakhus, men endnu stølre. Det laa ikke paa selve Hav-
nen, men et ganske lille Stykke oppe ad HavneVeJ'en paa Bl ed- I f
strup Grund Ogsaa det eksisterer endnu omdannet til Lejlig-
heder (»Granly« og >>Havblink<<); - .

' Medens Strandgades Noldside bebyggedes allelede i 50erne,
kom Sydsiden føl st med en Menneskealde1 senere. I Slutningen
af 70erne og Begyndelsen af 80e1ne opførtes de første Huse i

_, den Bække. Der grundlagdes bl. a. den første Virkelige Køb-Å v
mandsforretning og Skibsprovianteringshandel. Den oVertoges i
1892 af Købmand Chr. Hansen der tidligere havde boet i ^'
Grenaa og som her Ved Havnen fik en god For1etn1ng Den

. solgtes efter Hansens Død til Købmændene Skov og Thom-
'P _ sen og eJ'es nu af Mattsson.

l-~Opg_.1§angst1den begynder. Skattelisterne fra det første halve `
i Aarhundlede af Havnens Histoiie

Vise1 med stor Klarhed, at Fiskeriet den Gang Var et fattigt
p Erhverv. Afsætnlngsmuhghederne Var ringe, Priselne smaa og ~
.\ Fiskeriet indbragte derfor knap til det daglige Blød Hen mod

`_ 1880 oprettedes de første Flskeslrsporífolreímnger delvis som-1
, IKompagnlskaber Lad mig for at pege paa nogle af de første
'i J nævne Navne som Harald Poulsen, Bach, Donbaek Johan-r
~_ sen og Madsen. Efterhaanden kom der mange flere til og V

_ Foretagendeme blev større. Fra 1900 og fremefter 1eJ'ste sig
langs hele Gaden Ved Fiskerihavnen en Bække F1skepakhuse,

_ hvor Fiskerne, naar de kom ind, straks afsatte deres Last. Fii-V4
sken pakkedes i Kassel, som forsynedes med Is, og sendtesV

I omgaaende med Bane eller Skib til København eller andre
` 1 Pladser i Danmark eller til Udlandet

Som et andet Skridt der forbedrede de økonomlske For-
hold, kom Flskeaulrílonerne De Var egenthg paabegyndt saa smaat
i 1920e1ne af N. Enevoldsen Men først i 1931, da Fiske-
eksportør Valdemar Nielsen med Anbefaling af Fiskerifol-
eningen fik Autorisation som Auktionsmester, fik Sagen Betyd-
ning og bidrog til at forøge Fiskeliets Indtægter. Efter Nielsens

~' Død blev Møller Petersen Auktionsmester. Omsætningen er nu"
oppe paa 11/2251 2 Mill. Kr. om Aaret. ~ '
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'fDe game Fiske;l
1 L 'kuttere som kun hav-

] Vde Vinden til Dr1vkraft I
kunde 1kke_ klare sig i f
den nye 'Tidsf Tempo. -
Flere og flere afd'emffor?Avy
synedes med Motor.

* Snart dukkede da det
Foretagende op, som
mere end noget andet
har sat sit Præg paa"
Havnens ' Udvlkllng"
og paa - Fiskerflaa-
dens Driftsmetoder, neml1g Motorfabrikken.

Fiskeauktionshallen, i Baggrunden Kornsiloen.

V 1

Grenaa Havns Motor-fabrik. Omkring ved 1910 startede Fa-
1 brikant Anton Jensen under for-
holdsvis beskedne Former en Motorfabrik Ved Havnen. IAaret
1920`> optog han som Kompagnon en ung Mand, den 26-aarige

-Møller Jensen; Han -havdefl lært i Randers og havde'derefter
arbejdet hos Frieh i Aarhus og Burmeister & XVaiH i Køben;
havn. Efter nogle Aars Forløb ophævedes Kom/pagniskabet, idet'
Anton :Jensen helt he-lllgede»slgBllhandelen i Grenaa og solgte

r'sign Andel i Motorfabrikken tilMøller Jensen som altsaa derved
blev EneeJer. I de forløbne Aar er Fabrikken vokset til en efter V
Byens Forhold særdeles betydeIig Størrelse. Aar efter Aar er
der indført Forbedringer i de Motorer til FiskefartøJei som er

1 udgaaet derfra. De er nu kendt og værdsat viden om og sælges
1 baade til Ind-oog Ud-rl

zfiland. lMedens Moto-
prerne for. blot;e1i,jhalv

Snes '__»Aafr 1 siden _ `laa
emkrlng;10;-`-20 H'estes"
Kraft, 'leverer Fabrik-
ken nuIM-otorer helt
»op til 180 H.K. virk-

. _, 1 V . _.: somheden har.- 'flere
ÅGrenaa Havns Motorfabrik og Kornsiloen. Imellem dem Gange maattet udvi_

nogle af Fiskepakhusene.
des. En ny stor Ud~

videlse er planlagt og vil komme til Udførelse, naar Tiderne
atter bliver normale. Fabrikken beskæftiger nu ialt et halvt
`HundredeMand. ` ' ' ' 1 ~ 1'
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O. Geisnaes, fødtvi'Skagen 1848.'Havne- ` Ole Thomsen. I mange Åar Formand x
foged i Grenaa 1875-'19IOT. __ i v ' for Havnens Bedningsvæsen.

Sklbsbyggerlet har eksisteret Ved Havnen allerede 1 60erne
og maaske før. I 1873 kom V. Krogh hertil og grundlagde etf _
Skibsværft ovre paa »Øen«. Da den store Havn byggedes 1J

V7Oerne, var Krogh ansat som daglig Tilsynsførende Ved Havne- _
byggenet Efter Arbejdets Fuldførelse købte han Hus i Grenaa

f_-_-;_.og overtog senere Selllngs Bryggerl Efter ham har bl a.
Skibsbvgger J Andersen senere Brødrene Rohde og nu Skibsbyg-

_ Äger Vester Været Ejere af et Værft hvorfra mange gode F1skekuttere
I er udgaaet r > ~ '> - '  _

Et andet Foretagende som ogsaa staar i Forbindelse med
Fiskerierhvervet,..._;er rIsjvawket. I gamle Dage maatte Fiske-

I l i ' ' 1 ' 'I eksportørerne klare sig _ _
med _Naturis. Ejfter- f

gf;haanden som Ekspor-|
ten Voksede,g1k man

_ _j'over til Kunstls I 1907
< anlagdes det første
l_»Frvser1«. I 1935 star

_tedes »I/S Havnens Is- "
_ `_hus<_<,~§ som 1kke_ Valene`
forsyner íHaVnen, men '
ogsaafdelvis Byen med
Is. __ Ogsaa den mere
teoretiske Del af F1ske- '

R., Jacobsens >>Kapervogn<<, som fra Aarhundredskiftetog _
vfremefter- besørge'de ' Forbindelsen medV Havnen, indtil riet Sørges i der for'- I
Havnebilen kom. Personerne <:fra højre: MaeglerP. Niel f 1905 ÅOprettede Navi..
sen, Urmager S. Bing, Tobaks'handler Emil Petersen. l _ ~ __ I ` , I

Å'Vognen medden> hvide Kasket, Skomagerm. v. Seelen. _ ' gatlgnslærer Emll YAn'” _
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' dersen en Fiskeskipperskole Den ove1toges i 1907 af Grenaa;

Fiskeriforening, men stadig med Emil Andersen som Lede1.l
Aarenes Løb er den Vokset frem til at Være en af Landets mest
søgte Skipperskoler og har hvert Aar Holdet fuldt besat.

2 I Trafikhavn. I det foregaaende er nærmest talt om Fiske-
riet og dets Udvikling Øg dog er det langt fra Havnens største
Indtægtskilde. Skibsfarten bringer meget større Beløb ind i
Havnepenge end Fiskeriet. Det er da ogsaa Værd at lægge Mæ1 ke
til, at da den store nye Havn var paa Tale følste Gang i 1911,
Var det nærmest' en

_ Fiskerihavn, som Byen
tænkte paa, . og 1 som I
staten til-sagde ;Sin| krat..
tigste. støtte.. 1 1930va1~ .
Forholdet 2 Vendt, om.
Da var Byraadet fuldt
klar over, at den Del af
Foretagendet man især ,I2.
_Sigtede paavVar' Trafik' I I »Kornsiloenyl Forgrunden Fiskerihavnen.

havnen. Paa dette 0m- r 1
raade er de1 da ogsaa sket uhyre Fremskridt i Løbet af den'
sidste Menneskealder.

_. Medens Havnens Indtægter Ved Biopenge af Trafikken i
1920 var oa. 20.000 Kr. om Aaret og af Fiskeriet ca. 10 000 Kr

I Var Tallene 1 det s1dste Aar fø11Verdensk1igen Nr. 2(altsaa1938-39) `
for Trafikkens Vedkommende vokset til oa. 85.000 Kr., medens
Bropengene af Fiskeriet var omtlent uforandret. i

KaJ'pladsen er blevet meget stælkt forøget og udgør nu ialt
ca. 1500 m.De1 er mægtige Oplagspladser til Kul med elekt1isk

drevne Lossekraner, der er store Pakhuse, bl. a. Dansk Andels-
_Gødningsforretnings og den store Kornsilo og sidst, men ikke
mindst er Fælgelejet kommet til. ' 2

»Grenaa Korn- og Fodersíofiorreínlnq A/S« er stiftet i 1931,
Valtsaa da Arbejdet paa den nye Havn begyndte. Forietningen 1' Vi
havde til en Begyndelse Oplag i et Træpakhus.11941-42 byg-
gedes den nye Kornsilo, hvis Omrids helt behersker, men ikke

' ubetinget forskønner Havnebilledet. Den kostede ca. 300.000 Kr..
at opføre, og den rummet i Forbindelse med det gamle Pakhus
ialt ca. 2000 Tons Korn.

Kulhandelen har altid Været en af Havnens gode Indtægts- i
~ kilder. I 1876, altsaa inden den nye Havn endnu var færdig, op-

rettede` Købmand N. P. Bach en Kulhandel og indrettede enI
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o Kulgaard lige over for den nye Havn Efter Bachs Afree over-V

. toges Forretnlngen af Karl Petersen, efter ham af Albert Jensen.
I 1934 overglk Forretnlngen til A/S »Grenaa Kulkompagnm med
Direktør Henry Carlsen som Leder. Alle Kulpladserne flyttedes '
om til det nye Havnehassin, og Løsningen foregaar Ved Hjælp
af en moderne Lossekran med elektrisk Drivkraft.

^ Den anden store Kul-
forretning Ved Havnen er
»Grenaa 1Kulim`port<<.~ fDen..
grundlagdes afLohman Hviid

. og overtoges 1922 af Gros;
» Vserer gN. C. _,Kjølhede.yIQ-gsaa
der foregaar Losningen Ved
elektrisk Lossekran. Samme
Firma admlnlstrerer »Dansk
AndelsGødningsForretnings«
.__()plagVed Grenaa Havn; Sidst, -
--men ikke mindst ergsaai '_

Færgelejet i KdenV nye
HaVn- kommet til.lv Om lalle

_-de Anstrengelser, som. gen'-
fnem Tiderne er udfoldet for
at íbringe f dette'4 Foretagend'e
111 `Vin;"eifigçgø165.166, 611611611.
i et tidligere -1--Afsnit y(Side

« 270). Det skal kun her he-
mæikes, at hvad der allerede Var i Gang Ved Havnen i 20erne,
Ved Anlægget af den nye Havn og Oprettelse af Hundestedrutenl
yderligere fik Vind i Sejlene. Det maa heller ikke overses, at _
netop denne Udvikling førte med sig, at hele den Del af Havne-V
anlægget, som befinder sig paa Land: Moler, Kajer, Vejanlæg,

Parti fra F1sker1havn en I Forgrunden Kornsiloen, - ~
i Baggrunden en Kulkran.

()Versig_t` oVer1 Havnens Indtægter.

1860V - 1960 J '1920-'21 1930-31 19:66:39

Bropengeaf'rrafikkenw V 16.606 ` '12.180- 19.746 66.946 86.716
-D'oaf Fiskeriet 1.030 3.390 « < 10.360 9.612V 7.619
Grund- og, Pladsleje m.. m.. 319 12.054 9.107 13.762 ,_ v28.245
Tilskud fra Kommunen.' _ _ 2.000 - 3.000 V0 10.000. . 20.000
vAndre Indtægter __ . . . . .'_ 1.742 01 1.300 3.282 ' '787
Indtægter 1 alt (_ Kasse? _ Ö _ 7 . f _ _, _ _ _

beholdning pg Renter) . . ca.20.700 ca.20.627 ca.40.__5_00 ea._92.6_02' 621.143.347
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- Luftfotografi af Grenaa Havn (ca. 1930). Man ser tydeligt, hvorledes Aaløbet er drejet
bort fra sin oprindelige Retning med Udløb i den ældste lille Havn. Til venstre'
ses Havet, i Mldten den lille Havn fra 1812 og Havnen fra 1874-79, til højre et

" lille Hjørne af Havnen fra 1931 33. ' `

Banespor o. s. v. og som dækker et Areal paa 101/2 ha, ved samme
Lejlighed moderniseredes og fik et pynteligt Udseende, der er
vel egnet til at trække besøgende til. Det var ikke nogen Over-_r
drivelse eller falsk Festlyrlk naar Admiral Bechnitzer ved Havne?
indvielsen 10 Juni 1933 udtalte, at Grenaa Havn nu efterUdvldel-
sen og Vlodernlserlngen fuldt ud kunde hævde sin Plads 1 Dan-f
marks mange udmærkede Storhavnes Bække.

BADELIV vED GRENAASTRAND
Det kan med en vis Bet siges, at Grenaa Strand som Bade-f

strand betragtet først er kommet til sin Bet i de sidste 30'
Aar.. For at nævne et bestemt Skæringspunkt kan man passende'

'anføre Aaret 1914, daBadehoíellet aabnedes, og da der fra Vej-
rets _Side var en Badesommer, som ikke hverken -før eller siden
er overgaaet.

G Imidlertid er det en stor Misforstaaelse at tio, at Grenaa-
enserne først i dette Aarhundrede har opdaget Havets Værdi
som Badested. Nej, man maa helt tilbage til 1860erne. Kun er der
den 0mstændighed, at Badningen da foregik umiddelbart i Hav-
nens Nærhed fra en lukket Vogn, senere fra en fast, ret primi-r

' tiv Badeanstalt - og at det kun var en snæver Kreds, mest af
Overklassen, som gjorde Brug deraf.
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Sommerliv en Søndag paa Grenaa Sønderstrand.

I Midten af ÖOerne dannedes med Apoteker Dahl som
Formand et lille Aktieselskab, som anskaffede en >>Badevogn«.
4. Juli 1866 averteredes, at denne Badevogn »er anbragt Nord

- for Havnen og er til almindelig Afbenyttelse. Prisen er 12 Sk.
, fp11.Blllet (altsaa pr Bad) og kan købes hos Apotekeren ellerf'

hos Gæstgiver Bonke Ved Havnen Badevocfnen kan benyttes a
Herrer Onsdag og Søndag Eftermiddag fra Kl 5 til 8. Den øv-'

- rige rI1ol er den udelukkende til Afbenqítelse for Damer I den
Tid Badevofinen benyttes af Herrei vil der vaere het et Flag i'
paa V0gnen<<. ` 1 '

` For at lette Folk Adgang til Havnen averterede Købmand`
J. A. Møllei senere, at han Llod en Vogn afgaa til Stranden"

Él1ve11 Dag i Sommersæsonen, og at man for et lille Beløb kundeV
faa Kørebillet. I . i

Ikke laenge efter indrettedes en Badeanstalt Syd for Søndre
_ Mole for Herrer, saaledes at Badning n11 kunde foregaa samti-1

Vdig for Damer og Herrer. ISOerne og 90erne var det Gæstgiver Jo-
hansen, som var Indehaver af Bestauiatlonen i det lille lave;

Den gamle Gangbro over Aaen. Her ligger nu den nye Kørebro. I Baggrlinden ses
Kannegaarden. _ ' f'
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Hus ud mod Havnepladsen, som ejede Badehusene. Da let paa-
` klædte eller med en lille Badedragt forsynede Damer den Gang

Var et mere sJældent Syn end nu, maatte Politimester Bothe
I en Gang i QOerne i Avisen ud med en kraftig Advarsel imod
lat Mandspersoner opholdt sig paa nordre Mole i Nærheden af
Damebadeanstalten i den Tid, der badedes. _

Ved Aarhundiedsklftet begyndte Folk at opdage den frie V
Strands Fordele for de skumle, lukkede Badeanstalter Ved HaV- i
nen, og Frlluftsbadnlngen begyndte.

Adgangen til Sønderstranden gik oVer en gammel skrøbe- -Å
lig Bro, som det naesten Var livsfarligt at passere. Stranden og
Klitterne tilhørte Godsejer de Lichtenberg paa Hessel, som ikke
Var saerlig begejstret for den4 Uorden, som de forholdsvis: faa

Den nye Kørebro over Aaen nær Udløbet. I Baggrunden Badehotellet

badende forvoldte i Klitterne. Brandfare var der ogsaa til Stede,
fordi Folks Uforsigtighed med Ild og Tobak var lige saa græn-
:seløs den Gang som nu.

BadeliVet var altsaa taalt, men ikke Vel set. Badehotellets
'Forpagtning af Stranden i 1914 bragte paa een Maade friere
Forhold, paa en anden mere Tvang, fordi al Af- og Paaklaed-
ning nu Var henvist til de smaa nette, men alt for faa Bade-
huse. Følgen Var, at Folk paa de rigtige Badeeftermiddage stod'
i Kø og Ventede paa, at del skulde blive en Plads ledig i Bade- z'
husene. Der Varsat en ret knap Tidsfrist for hver Persons Be-
nyttelse af Kabinen, og det var ikke velvillige Blikke,de1 send-
tes af de ventende naar Tiden bleV overtraadt. G__ ~

Hen i 20erne, da Grenaa efterhaanden i flere Tempi er-
hvervede Stranden helt ud til Katholm Skel, og da der blev
'tilgængelig CykleveJ udad mod Syd, forlagdes BadeliVet i nogen'
Grad til Stranden sønden for Badehusene. Der havde altid Været
Fribadning med Bet til Af- og Paaklaedning i det fri. Efterhaan-
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den: som det blev en af alle anerkeI;dt Sag, at man havde en
vis moralsk Pligt til altid at benytte i hvert Fald en Antydning
af; Badedragt, kom Solbad til at spille en fuldkommen lige saa'
stor -Bolle som selve Badet i det salte Vand.»De smaa Bade-

Hotel >$Hav1und<< ude bag Klitterne. fBeSter af en gammel Bondegaard med tilbyg-
` gede moderne Lokaler til Pension og Restaurant. Til højre Havnens Rutebil.

` ' husehavde dermed udspillet deres Bolle og er praktisk talt nu kunj
___Fortidslevninger som ikke mere benyttes. Frlluftsllvet langs

Stranden helt fra Havnen ud til PullereVet, ja om Søndagen
[11S11 111 KSthSim skS1,S1~ 1111 SSS fSSnSS KildS 111 GlSSdS Sg ` .
Sundhed for Byens egne Børn og for Tusinder af tllreende I I' '
Bil i Hestevogn, i Tog, pr. Cykle og til Fods strømmer Folk i
Sommert1den til Grenaa Strand Nogle bor paa Hotellerne Ba-
dehotellet, HaVlund eller Ankerstjerne. Nogle paa Vandrehjem-

, met, nogle i Teltlejren Ved Stranden, nogle i den lange Bække-
af Sommerhuse 1 eller bag Klitraekken._f|

f Og endelig drager den største Part af
Badegaesterne hjem tilbage til Byen,
4naai Søndagen er forbi og Brisen fra
Kattegat saetter ind og fortæller, at~
Aftenen falder paa. __

Søren Kannes Plantage _og
_Mindesten I Foraaret 1926 - satte.
Marine-foreningen sig i Spidsen for;
__.Indsamllng af Bidrag til at rejse en.

_ f Mindestøtte for Søren Kanne i Nær-
Søälgnfjgnägjmfgfjäfig_få; af hSdSS af dSt stSd, hvor 111111 1 1835;

~ udførte sin kendte Daad. Der anskaffe-
des for Beløbet en smuk stor Søsten, som forsynedes med Ind-
skrift ogrejstespaa en lille Høj Ãude paaV den aabne Hede,

^ med Forsiden;_Vendté'udl mod Havet. Afsløringen fandt Sted den



` i BADELIV VED GRENAA STRAND _' '419
9/5 1926. :Ved den "Lejlighed var d.e,`de11 endnu levede'a'f Søren' -
Kannes Slægt, 1ndbudt til at Være til Stede. Det var alle udenÅ
bys Folk, da hans Slægt nu ikke længere level1 her paa Egnen.
Desuden Var til Stede den gamle, 89aarige Hans Sejer Jensen
fra Glæsborg, Søn af den Qle Jensen Jyde som blev reddet af
Sø1en Kanne. _

En Del af det Areal som Byen havde erhvervet fra Hes- "
I 'sel, beplantedes med Birk og Naaletræer og døbtes »Søren Kan-

nes Plantage<<. Da den Voksede noget til, og da Vejene Ved ,
Stranden og i Klitterne efterhaanden anlagdes og asfalteredes, `
blev ogsaa Søren Kannes Mindesten flyttet og fik sin Plads i

i Plantagen, som Var opkaldt efter ham, saaledes at den nu staar
f tæt Vest for Kystvejen og synlig fra denne 1 1

SYGEHUSENE
Hvad Sygehuse og Sygepleje angaar har Grenaa staaet be- -

tydeligt tilbage, indtil det store, lnye Sygehus ved BavnhøjÅ, ' '
bakken blev opfø1t i 1922.

. _' Indtil 1856 Var der overhovedet ikke noget offentligt Sygehus
i Grenaa. Før den Tid fandtes der paa Byens gamle Fattiggaa1d

paa Nørregade, som laa, hvor nu »Fattiggaards Haven<< ligger,
2 Værelse1 som benyttedes i Sygdomstilfælde. De ha1 næppe
Været stærkt i Brug.

Ep-idemihus. Som Følge af et bestemt Lovbud indrettede Grenaa
_ som andre Købstæder i 1856 et Koleralazereí. Det,
indrettedes i et lille Hus tæt Ved Kejserbækken, som Var op-
ført kort forinden og købtes af Kommunen nævnte Aa1. Det;
Var Nabohus til det paa Side 211 afbildede Hus Ved Kejsel-

bækken og lignede dette. Huset var nærmest beregnet til Op-
tagelse af kolerasyge Sømand, derfor dets afsides Behggenhed|

_. Ved den da omtrent ubebyggede Havnevej. Efter gamle Folks.
Beretning komI det til alt Held ikke ret meget i Brug. '

I Kommunalbestyrelsens Møde 20/12 1865 androg Læge-
Richter om »at maatte benytte Koleralazarettet til Tyfuspatienter, .
navnlig af Tyendeklassen, som paa Grund af uheldige Forhold " _ _
ikke kunde behandles 1 Hjemmet<<. »I Betragtning af Sagens Vigtig--'
hed for Almenheden samtykkede Kommunalbesty1 elsen 1 AfbenytÅ-
telsen<<.196) »Fattigudvalget bemyndiges til at anskaffe 2 Jernsenge
med Madrasse1 og Tilbehør samt det nødtørftigste Inventar<<.Der1
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var i Husetto "ganske smaa Lejligheder, "hvoraf den ene 'atltsaafvar
Koleralazaret og denandenvarudlejet.'_»Koleralazarettet Vedblev _,
at Være Kommunens "'Epidemihusfl, ' men Var 'dog' ikke stærkere
benyttet, end at den ene Lejlighed endnu i 1879 Var udlejet.
Samme Aar udfærdiges Instruks for »en Økonom Ved Kolera- f
lazarettet<<.197) ~ *

Ejendommen Var købt for 400 Bdl., V»men Vhavde lkrævet
mange Forbedringer, hvorved den kom til at staa Kommunen

~ > i 1000 Bdl<<. Forhol-
_dene maa imidlertid
I »have-:_ vaere-tf; for util-
_fredSStillerd'Derma-
ges ogsaa oVer Plads-
mangel, og i 1883 fik
Sundhedskommlssio-

fnen Bemyndlgelse til
'at fremskaffe Planer
og OVerslag til et nyt

i Epldemlsygehuset Ved HavneveJen, nget 1 1889 i1 Etage.. Epldemlhus '_ Sagen

I 1904 blev der sat en Etage ovenpaa (Foto fra »Danske 1 fremmedes d0g_ Ikk-e,

Sygehusm 8 ' førend Randers Amt i _
1887 18g Sig sagen, Og i 1889 byggedeS Saa endelig det førSteV '
vlrkellge Epidemihus sklaas over for Koleralazarettet og altsaa i
paa HaVneVeJens Sydslde Det var Ved Øpførelsen 1 een Etage, '
og beregnet til 12 Senge. l 1904 udV1dedes Bygningen Ved, at
der blev sat en Etage paa. Derved bleV Plads til i alt 26 Senge.
Endelig underkastedes Ep1dem1huset i 1922, da det nye Amts- '
sygehus Var taget i Brug, en gennemgribende Bestaurenng og
Modernisering (elektrisk Lys, L1noleum Ollemallng m. m.). »Men
hele Bygningens sanitær-teknlske Indretnmg bærer endnu tyde-
lige Spor af den manglende Sagkundskab Ved Opførelsen<<199)

Amts-Sygehuset
. Ud oVe1 de nævnte 2 Stuer paa Fattiggaa1den har man
ikke før 1860 haft noget egentligt Sygehus i Grenaa. l Efter-
aaret 1857 henvendte Amtet sig til Kommunalbestyrelsen med
Anmodning om »at denne i Forbindelse med Fattlgkomnns-
sionen tog under OveiVeJelse at indrette et passende Lokale
som Sygehus for Købstaden og næ1meste Landdistrikt, imod
at Landdistriktet ydede et passende Vederlag for de Patienter,
som indlægges derfra<<. 199 _

Kommunalbest) relsen forhandlede Sagen med Byens Læger. `
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Man forhastede sig ikke men svarede først i 1859 Amtet, at.
W>>Fatt1gvæsenet allerede har indrettet Lokale i en af Fattlggaar-
dene, som ma11fi11der. tllstrækkeligt til Modtagelse af de Patlenter,` __

f'som tages under Behandllng for dettes Begnlng Kommunal-
' bestyrelsen finder ingen Trang til Indretning af et saadant Syge-
lokale, som Amtet foreslaar i sin Skrivelse. Heller1kke kan
_Kommunen se, at Fordelen Ved naevnte Foranstaltning sVarer
til de Bekostmnger som v11 Være forbundne dermed Foruden
__Erhvervelse af Lokale ~
vildetnemhgvæienød- - '
vendigt at sikre sig den _
tilSygepleje stadig for-_ I
nødne; Betjening, hvil- -

Äken 'ikke kan.) Ventes
j ' opnaaet uden imod et

fast Vederlag baade i
Penge og Bolig « _ I

' »Kommunen følerl
'ikke videre Tiang til 'Amtssygehuset paa Grønland 1869-___1901. (Foto fra 1>1Da11ske I

1 . at indrette noget Syge- ~ _; _ Sysehuse<<>
hus, fordi de fleste Familier naar det e1 dem muligt, helst lader

Vderes syge behandle i Hjemmet. Man erkender dog Nytten af
et passende indrettet offentligt Sygehus og vil ikke holde sig til-
bage for Deltagelse i at tilvejebringe et saadant i Forening med
Amtet, naar Vel at mærke Kommunens Bekostning i Forholdet

HJtil Amtets bestemtes med 1/8, nemlig i samme Forhold soml
Betsvidnernes Lønning<< 200)

:Sygehuset paa Grønland. Efter denne Salve afbrød Amtet
' I Forhandlingerne og lejede 28/7 1860
en Bygning paa Grønland. Den var opført faa Aar forinden af

=Prokurator Laurberg, som ejede hele Arealet ved Grønland. Ö
Det var den Gang Markjord og kaldtes Gyldenagrene. Laurberg
:udpareellerede en Del deraf i Slutningen af 50erne og fik det
'__første Boligbyggeri i Gang. I 1862 købte Amtet Bygningen af
Laurbergs Enke og Var saaledes Eneejer af det første Sygehus

>;i Grenaa.201)
Sygehuset havde 7 Senge. Den daglige Belægning skal have

været 3á 4 og det gennemsnitllge aarlig Antal Patienter ea. 55. `
. Personalet bestod af A Meilstrup, som var Skomager, og
stadig, naar der var Tid, passede P1 otesslonen Ellers fungerede
han som Sygepasser og Økonom. Hans Kone Var Medhjælper

' 27 >
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>og foruden at lave Maden solgnerede hun de kvindelige Patlente1
Det siges, at Økonomen ofte tog sig en Taar over Tørsten og
at Tonen ikke altid var den bedste.202) Dlstrlktslæge S A _
Steenberg Var Sygehuslæge men 1øv11gt havde Byens andre '

; Læger baade Indlæggelses-~ og Behandhngsret f
_ Dette lille, prlmltlve Sygehus fungerede som Byens og Om-`

. egnens eneste Sygehus indtil 1901. I 1898 enedes Byen og Amtet
om at opføre et nyt og mere moderne Amtsygehus paa Havne-

- 'vejen Ved Siden af'
. det - _ 1- Å1889 opførte

: Epildelmisygehus, saa;
».1e<1asiat de “fikxfæuaa '

, fØkono111i'.4 Der .'_, var
Plads 111 2111a1iantar.

g Udgiften 111 opføralaa _
_ og _Montermg beløb`

__ Jsigf :til 48.000 :_Kr.,
i' som fordeltes med

Amtssygehuset'ved'HavnevejelOO 1922-. (Foto fra »Dan-»IM 1/6 til Byen :Og 5/6 til
~ i] '1 - skfé Sysehuse<<> I f - Amtet Det betød et

meget stort Premskndt for Byen og Egnen Dlstrlktslæge O. M.
`Gie1'1si11g ansattes som Enelægevog fungerede indtil sm Afgang

i i 1915. vØko'no-men og hans Kone forsvandt; Økonomien og
y'Sygeplejen adskiltes. Forplejnlngen bestyredes af en Husbestyrer-
inde, medens Sygeplejen overdroges en Diakonisse med 2à 3

- Elever og 2 Gangplger - ' ` " 1
'1 ' »Sygehusbygningen, som altsaa ganske givet den Gang VarVV

et stort Fremskridt, Var efter Nutidsfordringer noget ejen- '
dommehg Man forbavses over at Datidens Sundhedsautorlteter
'ikke stillede større Fordringel til et nyt Sygehus hyglejnlske

` og bygningstekmske Ind11etning<<.2o3) _
Huset havde op1inde1ig kun een Ud- og Indgang og først «

flere Aar efter lykkedes det at skaffe en Ekstraudgang Der Var
`-_____iiniet Vandinlæg, og til at begynde med maatte man hente alt
Vand hos en Nabo Da dette i Længden ikke kunde blive ved,

` mstalleredes der en Motorpumpe paa Sygehusets Loft Først 1 ,
1917, da Grenaa By endellg fik Vandværk blev der lagt Vand 6
ind i Huset _ `

Sygehuset fungerede dog 1ett11f1edsst1llende indtil 1915 Det
i ._=e11 vist ingen Indlskretlon at sige, at det svarede til den Be-V _'

_ '_ nyttelse, det havde, og til den daværende Sygehuslæges hospitals-
|-imæ'ssige Indstllhng Folk, der paa nogen Maade evnede det,



VSYGEHUSENE` '_ I V a '423

'drejste til Aarhus eller Randers; naar de1 Var noget alvorligt
Vpaa Fae1de. ` ' _' .. -Å p .~ . f,

Den store Opgang Da Loven om Embedslægevaesenet 21/4 1914.
fra 1915. ~ ^ " >. vedtoges, trak D1strlktslaege Giersing sig

S ' tilbage. Som Sygehuslaege ansattes fra 01m/6
1915 AXel Klindt. Dermed indlededes den Fo1a11dring,s

Grenaa Amtssygehus Ved Bavnhøjbakken, indviet 1922. (Stenders Forlag. Eneret)

snart skulde føre til Opførelse af et helt nyt Sygehus. Foreløbigr
blev der foretaget en højst fornøden Modernisering af Opera-
tionsstuen, men i Løbet af ganske kort Tid sprængtes Rammerne
fuldstændigt. Bygningen kunde i ingen Henseende laengere til-
lfredsstille de Fordrmger som stilledes til den og man tog en
eventuel Udvidelse op til 0vervejelse. Det Viste sig heldigvis
`ulgennemførligt at forbedre Forholdene, og i 1916 vedtog Amt
og Kommune en 0Verenskomst om i Fællesskab at; opføre et
nyt og moderne Sygehus, naar Tiden var inde dertil.

Udgifterne hertil skulde fordeles med 3/4t paa Amtet og 1/4
paa Byen, medens Driftsudgifterne skulde fordeles efter Syge- '
dagene. '

Sygehuset _pava'BaVnhøj. »Det voverdrages straks Arkitekt'-
. ' i Frimodt-Clausen, Aarhus, somf

`har bygget talrige andre Provinssygehuse, at udarbejde Teg-:_
- ninger og Overslag. Men Krigsbegivenhederne lammede Initia~
tivet,P1isstigningerne lagde Hindringer i Vejen for Arbejdets

iPaabegy11delse,og det viste sig vanskeligere og vanskeligere at `
fremskaffe de fornødne Pengemidler<<.

273°
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_ . »Forholdene paa Sygehuset bleV imidlertid ganske uholdbale

Hver eneste Plet baade paa Gange og Loft Var belagt, og dog
' kunde man ikke rumme de Patienter, som meldte sig. Efter

_ f lange og trange Forhandllngel Vedtog Amts- og Byraadet i Sep- _
_,tember 1919, at Arbejdet trods de høje Priser skulde paa-

S S begyndes. Da Grunden va1 udgravet, og Fundamenterne støbt,
f Viste det sig umuligt for Amtet at skaffe de fornødne Laan paa
S nogenlunde rimelige Vilkaar. Det tjener da til Ære og Paa-

_ skønnelse, at da 13 af Byens og Egnens mest kendte Mænd
__ rettede en Opfordring til Befolkningen om at rejse et Subsk-rip- '

tienslaen paa 500.000 Kr., var deI` i Løbet af ea 14 Dage tegner. í
V800.000 Kr- sem tilfredeelillede Amtet.Le'an;e1 Skulde ferrenlee

I ' _' med 6 pCt. og tilbagebetales i Løbet af; 2 a 3 Aar. Saa kunde S
-§ - Arbejdet fortSætteS 08 30/8 1922 indviedes Bygningen.«_ '

Det nye Sygehus fik sin Plads paa BaVnhøj Bakke frit og
_ »luftigt beliggende og synligt i milevid Omkreds. Byen skænkede

_1/2 Td. Land af det »gamle Anlæg<< til Sygehuset saaledes at °
S I detstraks kom i Besiddelse af en gammel skyggefuld Have.

_ _ Komplekset bestaar af en Pat1entbollg, folbundet med en
Køkkenbygnlng gennem en underJordlsk Tunnel, et nkapel

S med Sektlonsstue og Deslnfektlonsanstalt Uden om findes et
stort Haveanlæg Senere byggedes en Dverlægebollg

Pat1entbygn1ngen gav Ved lndflytnlngen Plads til 60 Patien-` .
ter fordelt paa 2 Afdellnger men Var saa rummelig, at en 504

S ` V-S,'J:1Ct.Overbelægnlng ikke Vilde frembyde nogen Væsentllg Ulempe.
S' Den gennemsnltllge Belægning Var alle1ede i 1926 oppe paa f

100.204) Siden er den ydellige steget, saaledet at det i 1939 Varf.
_ _S ~ nødvendlgt at opføre en stor Nybygning til Bolig for Sygehus-

1 _ lnspektør, Beservelæger, Funktionærer osV. DerVed indvandtesI `
' _ hele Manzardetagen 1 Pat1entbygnlngen til Sygeværelser saaledes '

at der nu er Plads til ca. 125 Patienter. _ _-
' Ved Sygehuset er i 1944 ansat et Personale paa ialt 80 Per-
soner Derai 1 Overlæge, 1 Inspektør, 1 OVersygepleJerske 17_K

f SygepleJersker og 1 Oldfruwe. S f _ Y
Et tydeligt Begreb om Svgehusforholdenes Udvikling

Grenaa faal man Ved at høre, at i 1870 androg Kommunens ~
_ Udglft S111 Medlemelveesen godt 37 1101., medens Byens Udgiff

_- _.tll Sygehusets Drift i 1944 Var 555 692 Kr. _ j ~
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DEN SOCIALE FORSGBG
Saa langt tilbage i Tiden, som man kan naa gennem Hi-y

` stor1ens Vidnesbyrd,- har der eksisteret et socialt Problem
Tiden før 1879 Betsprotokollelne berette1 adskllllgt om

de Bestræbelser, _ som Byen gjorde sig i gamle Dage for at;
komme de nødlidende til Hjælp. Problemet var et dobbelt, dels

D- dette at holde de omstrejfende Betlere ude fra Byens Omraa-"_ ~ '
f der, dels at hjælpe de nødlidende i Byen Fattlgplejen var ord-

net med en Fatt1gforstande1 (»Fattigfoged((, »Stodderkonge«)
som OVerhoVed og med Visse faste ellei f11V1111ge Indkomstel

A`som uddeltes med bestemte Mellemrum Den Hjælp, som kunde -
blive den enkelte til Del paa den Maade, Va1_1 saa ringe, at den _1
knap forslog til at holde den allerVærste Sult fra Dørene ig?
Var det galt i de yngre Aar, blev det endnu Værre, naar Alde-ël--

__ >ren meldte sig. Mange Menneskel, som medens de var ungefí'”
.~og arbejdsduehge havde deres gode Udkomme og Var »estlme-

rede<< Medborgere, havde den sørgelige Lod, hvis de levede op .
i 60 eller 70 Aars Alderen, at dø som >>A1m1sselemmere<< Igen-_
nem Grenaa Kirkebøger har jeg undersøgt Stllllngsanglvelsen'

i for alle afdøde i en Bække Aar omkring Aar 1800. Det el en
r uhyggehg stor Procentdel, som figurerer som »Almisselemmem 1

Paa den Tid eksisterede der kun eet Fattighus i Grenaa. ._
Det Var behggende ud til Markedsgade, hvor nu Nr. 3 5 og 7

I 7 ligger. Bygningen havde oprindehg tilhørt en velhavende
. > Købmand, Rasmus Juul, som boede paa Søndergade Den havde

' været lejet ud til »_Lejeboder« for Fattigfolk, og gik efte1 hans
Død i Arv til hans Søn. Den kaldtes »Skomagerhusem (efter en` 1 1 "

'endnu tidligere Ejer) eller »Chr. Juuls Lejevaaninger«. Huset
V skænkedes i 1783 til Fattigkassen af nævnte Chr. Juul, dei Var

V i f . Købmand ligesom Faderen. Det skete til Venlig Anmindelse om.
hans Moder, Karen Jensdatter Graabech. Hun havde i sit Testa-»
'mente paalagt ham af hendes efterladte Formue at udbetale
Renten af 100 Bdl. _.__4 Rdl aarlig til Byens fattige. Da han
nu forlod Byen, konverterede han det aarlige Beløb med detter
Hus, hvormed han yderligere lod følge 20 Bdl. »til samme Hus es _

_ Brøstfældlghed at 1standsætte<< Huset bestod af en Bække Smaa- `
flejlighedel og Enkeltstuer og var i det næste Par Menneskeal-_

dre Byens Fattighus. ' _ 1
_ I 1842 var denne Bolig for lille. Byen købte da en gam-»V

_mel Købmandsgaard paa Nørregade. Den laa, hvor nu Fattig-
gaardshaven ligger, og jkøbtes for 300 Bdl. De to Fattighuse"
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'_brugtes samtidig en Bække Aar. I 1861 var Huset paa Markeds- '
gade dog saa simpelt, at det praktisk talt va1 ubrugeligt og

_ 4solgtes med Fattigdirektionens Tilladelse til Nedbrydelse for 265
i . Rdl. Deraf indsattes de 100 Bdl.: i Sparekassen -~ alt efter Gave-

l brevets Bydende --: under Nav11 af »Karen Jensdatter Graabechs
Legat<<, saaledes at Bienten kunde anvendes efter den oprinde-

_ Llige Bestemmelse. Pudsigt nok rettede Indenrigsministeriet -1 1877 `
`en Foiespørgsel til Byen om »hvorledes det var gaaet til med '
dette Bortsalg, hvortil Ministeriets Tilladelse ikke syntes erhvervet. <<

f - - Gaarden paa Nørregade var Opført ea. 1759 .
af. en Skipper Niels Fynboe og var selvfølge- _ I

:lig i Bindingsværk Efter at være 1nd1ettet _ -
til >>Fattlgboder<< som man kaldte det, be-l.l " i
:skrives den saaledes Bygningen var inddeltår : 1
:i en Bække smaa Lejligheder De fleste be- 4
Ästod af en Stue til Gaden og et Køkken til
:Gaarden Stuerne havde Leigulv, og Køkke-
net var hrolagt med Kampesten .- Det var

» ÃÉ'L'Byen Der indrettedes seneie et Par Syge-
. -_. H 'LichL _ m Ved :stuer i 2 af Lejlighederne Der var vistnok

Fatfiggaafden 1888 1908 ;; ingen Økonom og ingen Betjening, saa rime-
' ligvis har Fattiglemmeine maattet tilberede Maden og passe de'

dei nu i saa mange andre Lejligheder i

faa syge, som kom dei Smed Poulsens Kone paa Østergade .`
' 'havde Akkord om at vaske Lagnerne i Sygestuen og holde Sen- - V

, gene i O1den Saaledes var Byens Sygevæsen indtil Amtet i'
»1860erne indrettede Sygehuset paa Grønland 1 * `

En ny Fattiggaard I 1879, da Byen gjorde et Laan til. I
Opførelse af et Arresthus paa Torvet, laante man samtidig Penge| ' `

I .. til en ny Fattiggaard Den byggedes paa den gamle Fattiggaards
I .. 'udstrakte Grund, men i den modsatte Side »ud mod Maikeine« .

* som skrevet staar. Det er den nuværende Bygning ved Bosen- '
gade, som efter i en lang Række Aar at have virket som Fat- f

'I tiggaard omdøbtes til »Forsørgelsesanstalm og som nu hedder
~»Rosengaarden« I 1941 ombyggedes den fuldstændig i det In-

ç dre og indrettedes tiI Privatlejligheder som udlejes ` 1
_ Fattiggaarden Opførtes i 1879 for en sum af 13.910 Kr Og 1

' 1 der ansattes en Økonom I en lang Bække Aar var det II. Licht : "
:som havde været Skomager af Piofession Han og hans ud-

. mærkede Hustru var i en Menneskealder et særdeles humant
I _ og omsorgsfuldt Forsvn for alle de mer eller mindre foihutlede I

ÅEksistenser som betroedes 1 deres Varetægt ` » I
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Allerede i 80ernes og 90e1111es politiske Kampe om den so-
ciale Lovgivning var de11` slaaet stærkt til Lyd for en; bedre
Drdning af Dmsorgen for gamle og fattige 0ms1de11 kom i 1891
Loven om- Alderdomsunderstøtíelse Den var ganske vist behæf-

II flet med fOrSkelllge Mangler, og Hjælpen tildeltes i sin første'
Periode som en Naadegave. Det va11 egentlig nælmest som enf

` I »De gamles Hjem<<. Den tidligere private Bealskole. Indrettet1925.1Udv1det1938 I

pænere Form fo11 Fattlghjælp. men uden dennes Vlrknlnger
I Imed Hensyn til Fortahelse af de. borgerhge Bettlgheder _

I 1913 kom Loven om Hjælpelfasser som traadte i btedet
Vfor. de tldhge fri Fattlgkasser De havde været op1etholdt dels
_ved offentlige T1lskud dels ved f11v1111ge Bidrag. Deres Hjælp'

ydes til Mennesker som; uden egen Skyld va1 kommet i Nød,
V og havde ikke Fattlghjælps Virkning

I 1914 vedtoges Loven om kommunal Lægehjælp og i 1919.v
. Loven om InvalLdefoIsørgelse Endelig afskaffede Loven af 1927
^~den gamle Form fer Alderdomsunderstøttelse og indføIte Al_ders--;`
,_ rente som en Ret for alle ubemldlede over 60 Aar. Aldersgræn-

` - sen og Grænserne for Ubemldlethed m. m er flere Gange æn-`>
dret lidt. Men Lovens Hovedprlnelp, dette at Understøttelserne J

` tildeles som en lovfæstet Bet, i Modsætnmg til det gamle »Naade-l`
- gave<<-8ystem var een Gang for ialle fastslaaet ved denne Lov. `

Fattiggaarden omdannedes 1933 til en >>Plejest1ftelse<<
-.og --so111 alle1ede nævnt .- i 1941 t1'1 en Bække Prlvatlejhg;
heder. som af kommunen udlejes som enhver anden Lejlighed
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i. »Den :gamles 'i `I1Irjem<<1~` Tanken om et kommunalt Alder-l

I i Adomshjem Var allerede f1emme i Aarhundredets Begyndelse;n '
De1 Var jo i Forvejen to private Alderdomshjem 1 Byen: Haand-ç>
værkerforemngens paa Vestervej og Arbejderhjemmet af. 1894.
paa Østergade De havde fo1 deres Tid Vaeret store Fremskrldt
men forslog alt fo1 lidt Der val1 stærk Stemning i Byen for at
lKommunen skulde erhverve det gamle Amísnehus paa Havne-
vejen og omdanne det til Alderdomshjem, men Sygehusbesty-

, _.-gen >>Baunegaa1d<< Ved Sygehusvejen Indvlet 1943

1 f relsen Var allerede bundet Ved Købekontrakt t1l en Prlvatmand
Imldlertld ejede Byen den gamle Realslclole. Et Par Værelser i

f dens nederste Etage havde siden Skolen i 1912 flyttedes til Ve-
stergade Vaeret brugt til Admmlstratlonsby gmng og Gymnastlkf-V

' salen t11 Museumslokaler for »Djurslands Museum<< Man er-
Éhvervede nu en Bygnln paa Mogensgade til Admlnlstratlons-y
bygnmg, og »Djurslands Museum<< fik -- takket Være Købmand). .

" Y Vogels Gave _- en selvstændlg Bygnmg paa Søndergade
Den gamle Realskole og Gymnast1ksalen omdannedes og :_

I12 Marts 1925 toges »De gamles Hjem« i Brug Der Var i før-_l
~^'iv-1:..ste Omgang Plads til ca. 27 gamle Mennesker ,

> Det V1ste sig, som det Va111' at forudse at lygmngen snart->`
“l~_>:'f-'fV11de bllve for lille. I 1938 blev derfor Gymnastlksalen nedreVet> :

Jog paa dens Plads opførtes en stor vygnlng :Den kostede'_
'#119 999 Krog blev indviet 20/11 1938 Herefter Var der-Plads
~“til 36 gamle Personalet bestaar nu af. ialt 19: Personer 1 deraf 1
';”lestyrermde og 1 Sygeplejerske Bygnlngen er 1ndrettet med.

Vflfalle Nutldens Bekvemmellgheder og det er det almmdellge Ind-
Å ' tryk at dets Beboere føler sig særdeles tllfreds med Forholdene..- I

Aldersrentebollger. J Den sidste; ..Udbyg111ng...=paa.. den.: sgoeialefi
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Den ledende 1 Arbejdet fo1 Foreningens Dannelse var Skole-
' inspektør H. BeVentloW. Ved Siden af, at han Val ivrig Kon-

. ' servativ og det opdukkende Soc1aldemokratis svorne Modstander
var han en i en høj Grad uegennyttig og opofrende Talsmand for
de trængende og nødlidende, for gamle og syge .

BeventloW blev Foreningens første Formand og beholdt
Pladsen til sin Død i 1897. Den første Bestyrelse bestod foruden

' ham af Støberiformand Wingaard, oand. pharm. A. Christensen, .
Fiskehandler P. Hansen, Opsynsmand S. Mogensen, Tømrer A.
Ottosen og Tømrer A. Bilde. Der indmeldte sig straks 40 Med-

' _, lemmer og allerede det følgende Aar var Tallet 144. I1888 ud->
- deltes for første Gang Understøttelse til trængende Medlemmer. Det
(Var det Aar 50 Kl - Denne Paragraf er stadig fulgt, og Beløbet _

i' ' er nu aarligt paa ca.1ÖÖÖ Kr.
Konsul Momme Var en af dem, som inteiesserede sig

j stærkt foi Foreningen og skænkede den Pengebid1ag til Hjælp
til Uddelingerne. 29/2 1894 meddelte Konsulen Foreningen, at;V
han agtede at lade opføre et Alderdomshjem for gamle og træn-f'
gende Arbejdeie i Grenaa og at lade Foreningen faa Del i
Ledelsen af dette. ' ~ ~

i Bygningen paabegyndtes straks og blev færdig 1 Sommerens
Løb. Ved Grundstensnedlæggelsen havde Foleningen ladet ind-
mure en Zinkkasse.med en Beskrivelse af Bygningens Oprindelse' ~
og med Foreningens Tak til Konsul Momme og Fiue for de1es
smukke Gave. 1 i '

Da Foreningen nu var fritaget for Opgaven med at skaffe
et Arbejderhjem, optog man en ny Tanke, nemlig Opførelse af'

'Beboelseshusa som afhændedes til Medlemmerne paa lempelige
Vilkaan I Aarenes Løb er efterhaanden paa den Maade op- i

~ _ bygget en Bække Velindrettede Huse dels paa Bredstrupvej, dels i
i Bredgade. ._ '

- Efter BeventloWs Død i 1897 blev Kommunens Opsynsmand
S. P. Lystrup Formand indtil 1908. Ffter ham kom Plads--l

' folmand Søren Udsen til 1920. Disse tre Formænd beklædte
Taltsaa alle Posten i over 10 Aar. De følgende Formænd har kunI I

fungeret i kortere Aaremaal. Medlemsantallet er nu 510.

“ Arbejderpartlets politiske og faglige Udvikling i Grenaa. , _
Saa kom endelig i Aarhundredets sidste Tiaal de egentlige 'Ø

~ . ÅIÅrbejdersammenslutnInger dannet af Arbejderne selv og med
den bevidste Opgave at va1etage Standens Interesse. Fra første
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' givenheder baade ekstraordlnæle som f. Eks. Ungskuet i 1906,

og ved stadig tilbagevendende som f. Eks. Byfesten, Velgørenheds-
foranstaltninger o. a., har Foreningen taget sin Del af Arbej-

Idet, uden at dens egentlige Opgave: Handelsstandens; specielle
i -Interessei derved er blevet forsømt. Dens Medlemstal, som' i .

Følge Sagens Natur altid maa være stærkt begrænset er nu 59. _ _ Y' _
Formand en er siden 1942. Direktør J. Hammelev

Grenaa ArbeJderforemng
(»Den gamle Arbejderforening«). _ 1

80er11es Bidrag til den faglige Bevægelse var »Grenaa Ar--
bejderforenlng<< som stiftedes 21. Ma1ts 1882. I Modsætning til
de tre foregaaende var det ikke Fagets Udøvere, som selv tog
Initiativet til Oprettelse af en faglig Forening. Det var snarere

I ` - _ velvilligt indstillede udenfo1staaende Borgere, som af Interesse
for AibeJderne fik denne Forening stiftet. Maaske var det ogsaa- _
med en lille Bagtanke om derved at hindre, at man fra soeial~_ .

i ` demokratlsk Side fik op1ettet Fagforeninger. Det er vistnok ikke
forkert hvad en af Albejdernes egne, nemlig Typograf Blom--

` berg, langt senere udtalte, at Arbejderne i 80er11e va1 alt for
Y sløve til selv at danne en Sammenslutning til Værn for deres Inter- i I
~`es.ser Som Følge af d1sse særlige Forhold blev da ogsaa Ar- _

1 beJderforemngens Program, som fastsattes i de ved General- 1
j foisamlingen 21/3 1882 vedtagne Love, af en noget anden Art
'Il-“end de andre faglige Foremngers 1 ' Y Y ~

_ Lovenes § 1 fastsætter som Foreningens Formaal følgende '
_ 1) At understøtte trængende Medlemmer, 2) at modtage Spare- _

. penge 3) at virke hen til Alderdomsforsørgelse, 4) at opsamle
_-en Byggefond til Opfølelse af AlderdomshJem for trængende
' Medlemmer og endelig 5) ved Oplæsmng og Foredrag at virke `
til. Medlemme1nes Underholdnlng og Oplysning<<. '

Medlemsbldraget var 10 Øre om Ugen. Hvad Opsparing
angaar., var det fastsat, at naar et Medlem havde opsparet mindst

i 100 Kr. og var fyldt 60 Aar, skulde Forenlngen, om han fo1- .
` . langtè det 1.115133d 10 pot og købe en overlevelseslente 111 ham.

I § 5 fastsattes Begler for Understøttelse1 De kunde kun faas _
efter mindst 5 Aars Medlemsskab og af forsørgelsesberettlgede
i Glenaa, som ikke modtog Fattighjælp. _ Y `

Der er i de vedtagne Love ingen som helst Bemærkninger
om Varetagelsel af Standens lnteressel Formaalet er: Under-fV

' støttelser til gamle og nødlidende Medlemmer og deres Enker, _
_ dertil føjedes senele Fremskaffelse af Boliger ogOpførelse af et -

'AldeidomshJera . 1 »fi
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Efterhaanden som der rundt i Provlnsbverne opvoksede'

Handelsforenlnger føltes Trang til en Sammenslutnlng af disse _
for med større Autoritet at kunne stille Krav om Reformer.

' Apoteker Hoffmeyer Var en af de iigste for Sagen og da
` - »Foreningen af jydske Handelsforenlngem stiftedes i 1883, blev ~

han ganske naturligt indvalgt i dens Bestyrelase
I hele 19 Aar bleV Apotekeren Ved at Være Handelsforenln--_`

gens Formand Efterhaanden fremvoksede imidlertid en Stem-Å
>ning for, at Formandspladsen skulde beklædes af en af Han- I i
fdelens egne Folk. Apotekeren kom de skjulte Børelser i For->Ä

. købet Ved i 1895 bestemt at nægte at modtage Genvalg. Hans
i Efterfølger blev Købmand Edv. Hansen. Samme Aar ønskede

Apotekeren ogsaa efter en lang og særdeles betydningsfuld Virk- `
i somhed at udtræde af Byraadet. Ogsaa der blev Edv. Hansen

hans Ffterfølger
Den nye Formand Var af en anden Type end den gamle

'Egentlig populær kan han næppe siges at have vælet Han Var
noget stejl og eneraadende af Væsen og yderst konselvativ baade"
som Forretningsmand og i politisk Henseende Men han var i

' ~ 14 Handelsverdenen en Autoritet i alt, hvad der angik kommer-
~._..eielle Sager, og i en Bække Aar Handelsstandens selvskrevne'
- Talsmand i Gr..enaa _

Kolt før var Handelsskolen efter i 10 Aar at have ligget i
Dvale vaagnet op igen. Dens Drift og Udvikling blev en af

'1 Edv. Hansens store Opgaver. I 1903 indvalgtes han i »Centralf
|foreningen for jydske Handelsforeningems Bestyrelse og allerede
næste Aar fik han dens Aarsmøde henlagt til Grenaa Edv.l
Hansen blev senere Kasserer i Centralforeningens Bestyrelse og
kom til at spille en betydelig Bolle i Foreningen. _

EdV. Hansen blev genvalgt som Formand i Grenaaforenin~
gen saa længe han levede 5 Marts 1919 nedbrændte Ved en
Lærlings Uforsigtighed den gamle historiske Købmandsgaard

' Vpaa Torvet. _Edv. Hansen var allerede paa dette Tidspunkt syg
og sengeliggende og maatte bæres ud af det brændende Hus.
Faa Uger efter døde han. _ ' 1 I

Ved Generalforsamlingen, som afholdteskort efter Branden,
_valgtes Konsul Chr. Secher til Formand. _ 1

_ I Tidens Løb har Grenaa Handelstandsforening, som dens _
»Navn nu er, Ved en Mængde Lejligheder talt Handelens og

_ Handelsstandens Sag. Ved Trafikanliggender, baade naar det an- j
gik Banevæsen, Havnevæsen, Postvæsen elle1 Biltrafik, har For-

eningen altid Været Virksom for Byens _Ta11v."Vedf-~mangeBe-
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' `_'Apoteke'r'F.` Hoffmeyer. '_ __ _ ' '_ Købmand'Ed'v. Hansen.
Formand 1876'-_95.~ _ ~' 1 `"I*`01'r'1flan'd_ I895-1919.` "

førtes den fene Telefon endogsaa til Trustrup, hvorfra' enl livlig
- Samtale fø1tes med Grenaa<< Man skimter jo i denne lille Epi-l

_ sode Hoffmeyers Init1ativ, han, der senere blev Direktør for `
tGrenaa Telefonselskab og endte som D1rektør forf>>Jydsk Tele- ..

fonselskab<<.
Handelsforenlngen a1bejdede for bedre Dampsk1bsforb1ndelse

l'med Hovedstaden saaledes at der 2 Gange om Ugen kom Skib *_
til Grenaa. Den arbejdede for at faa flere Markeder henlagt til
Grenaa, bl. a. det en Gang saa blomstrende, men efterhaanden

rhensygnende Maarupvad Marked. ' ' ' -
Man indsendte Andragende til M1nisteriet om, at de lokale

Postkasser f1emt1d1g i Stedet for Aftentømnmgen maatte te
tømt om Morgenen Det frugtede Virkelig, idet Tømningen KI

_81/2 Aften blev omlagt til en Morgentømning K1.53/4, hVorVed I'
_ Posten altsaa kunde komme med første Morgentog uden at manVV
havde nødig at løbe paa Posthuset med Brevene.

Man oprettede _i 1881 en Handelsskole, de1 1midlertid 1kke~ll`

i første 'Omgang fik større Betydnmg Fo1retn1ngernes sene Luk-`
ketid, Kl. 9 Aften, har VeI 110k haft sin Part af Skylden i, at

~ den snart maatte gaa ind. Der stiftedes i 1885 en Understøttel-
'ses'fond hvortil Foreningen ydede Bidrag og som ogsaa enkelte _ '
Medlemmer betænkte med større Gaver.

0gsaa den selskabelige Side af Tilværelsen fik en IilIe Plads ' '
i Forenmgens Liv, men indskrænkedes dog til en »aarlig Fest-
spisning<< og enkelte Gange en Sommerudflugt. Men iøvrigt sør

gede den selskabelige Klub »Foreningen«` og senere den sel-
rskabelige Forening »Handels-og Kontoristforeningen<<, hvoraf
Apotekeren ogsaa Var Medstifter, for den Del af ForeningsliVet.-
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_. Grenaa Handelsforenmg ~ '
70ernes B1drag t1l de faglige Sammenslutninger blev Stiftel-

'sen af en Handelsforemng Den fandt Sted 11.Janua1 1876. Da'
' Foreningens Protokol og andre Arkivalier gik tabt ved Branden .

hos Edv. Hansen i Marts 1919, maa man angaaende dens ældste j
_ Historie ty til Aviserne Dagen efter Oprettelsen meddeler da ` 1
_` Grenaa Avis, at Formaalet for Foreningens V11ksomhed skal
" være »ved Møder og paa anden lovlig Maade at fremme Byens
_. Handel og de Handlendes Intelesser, samt ved mæglende Mel-_

lemkomst at bilægge muligt tilstedeværende Differencer blandt
Medlemmerne angaaende deres Handelsforretnmgem »I For-; i_

i eningen kan optages Enhver som har. Nælingsbevis som Gros-__ '
serer, Købmand, Detaillist, Fabrikant, Mægler eller Kommissio-J
nær paa Byens Grund<<. Til Meddelelsen om Foreningens Stif--ff
telse føjer »Grenaa Avis<< følgende supplerende Bemærkning:

_ »Da det vistnok med Bette antages, at der forestaar en Del?
i Forandringer i de kommelclelle Forhold her i Byen med Jern-
banens Aabning, maa Dannelsen af denne Forening, der har
sat sig et stort og godt Formaal, være et Vidnesbyrd om, at
Vman er sig bevidst at gaa vanskelige Tider i Møde. At en enigV
Sammenslutning af Handelsstanden vil hjælpe til at bekæmpe i

5 _mangen Vanskelighed, e1 utvivlsomt, hvorfor vi ønsker Han-
delsforeningen alt Held med sin Virksomh.ed« i 1 --

Sjælen i denne Sammenslutning var uden mindste Tvivl`
- Apoteker F. Hoffmeyer, som blev Foreningens første For-

:mand og beholdt denne Post i 19 Aar indtil 1895. Den øvrige
Bestyrelse hørte til den Tids ledende Handelsmænd i Grenaa:

i Manufakturhandler, senere Kæmner B. W Stai ek Købmand 1
senere Tømmerhandler Fr. Thykier, Manufakturhandler P.
Jensen og Købmand og Isenkræmmel C.F.Fhren1e1ch` '
ÅNaar en Apotekel kunde blive Formand for Handelsforeningen,
havde det sin Aarsag i, at han bl. a. som Forhandler af Spiri-~ _
tus havde Købmandsborgerskab. Det er en afgjort Sag, at Apo- `
teker Hoffmeyer var en fortræffelig Leder af Foreningen og
sikkert den bedste, man kunde vælge. Foreningen talte ved sinl

' j Oprettelse 26 Medlemmer.
I 1878 i Telefonernes første Barndom, da dette mærkelige

Fænomen betegnedes som »Tale-Telegrafen«, fik Handelsfor-
eningen de første Telefonapparater hertil. Det var jo nærmest
Kuriositeter. De blev sat i Forbindelse med Statstelegrafens Led-
ningel til et Folsøg, som lededes af Driftsbestyrer Bayer. Man 1
opnaaede Forbindelse med Vogterhuse paa Linien, »ja tilsidst
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Kæret 1 Forbindelse med Posthaveengen dV. s. Fodboldpladsen. i'
Ligesom Foreningen straks efter Stiftelsen skred til Af-

_ lioldelse af Dyrskuerne saaledes ogsaa med Foredlagsvlrksom-f

_heden I November holdtes Diskussionsmøde om, hVoiledesflv

Staldgødmngen bedst opbevaredes og om Nytten af Læ-^0g~
Hegnsplantnlng Snart fulgte Foredragsmøderne efter som en.
lige saa Vigtig Del af Foreningens Opgaver. De er fortsat lige

' op til Nutiden.
i I 1912 optog Foreningen Konsulentvirksomheden paa sit.

Program Man antog 1 1
»Landbrugskandidat

Arne Larsen-Ledet som
I 1 i den lange Bække Aar"
'f siden 1 den Gang har

været Foreningen og '

'_Mand Planteavlen erf_;.|
' “iv ' hans specielle Felt Kon-íf'

' I sulentvirksomheden ud- g
' .V1dedes _'Og1i 1923 an; .1 Grenaa Landboforenings Forsøgsmark med Konsulent-1 1

` og Skolebygningen paa Grønland Forsøgsmarken er fra _

Sattes en Regnskabs" " 1908, Bygningen fra 1925.'_

konsulent med Bopæl-
Ii Trustrup Endelig antog man i 1929 som HusdyrlronsuleniV

_ Landbrugskandidat Jørgen Budbeek med Bopæl i Grenaa.
_ En Vigtig Gren af Foreningens Virksomhed blev F(_)111evis-I

1 ~ nlngsmarken og det Arbejde som efterhaandea knyttedes dertil. «
' ' '_ Paa Grønland købtes i 1907 et Areal paa21/2 Td. Land. Det Var'

_ delvis Fester af Plantør Winholts Planteskole Forevisnings-
marken anlagdes næste Aar. I 1925 byggedes Konsulent- ogSkole-
bygningen Det Var Larsen Ledets store Plan at indrette en
Landbrugsundervisning, navnlig for' den Del af Qmegnens ungel
Landmænd som ikke kunde komme paa Landbrugsskolerf
Det har Vist sig at Være et overordentlig nyttigt Foretagende
som har baaret rig Frugt. I de 20 Vintre, som er gaaet har
der stadig Været undervist 2 Fftermiddage ugentlig. 2 Vintres"

.UndeI*ViS_ning har Sammenhæng I Løbet af 2 Aar faar hver'l
. Elev paa den Maade 110 à 120 Timers landbrugsfaglig Under-

_ visning.. Elevantallet ligger omkring ved 85,. dei undervises paa
' 2 Hold. Der er ingen Tvivl om, at Skolearbejdet nu er en af

de mest betydningsfulde Grene af Foreningens Virksomhed.
_. i I den allersidste Tid drøftedes Planerne om at indrette en
hel Forsøgsgaard for yderligere at udvikle dette Arbejde. Land-
boforeningens Medlemsantal er nu ca. 1200 '
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4 Der maafiiher'fiafifískydes den Bemærkning, at dette Dyrskue
ikke er det første som er afholdt her i Grenaa. I nogle Aar:
fra 1860 og fremefter holdt en Forenlng, om hvilken jeg ellers
ikke Ved nogen Besked men som havde Navnet »Landbofor-
'eningen for den Østre Del af Randers Amt<< en Bække Dyrskuer.
De holdtes paa Torvet. I 1862 holdtes Skuet 21/6 og der Varf af
den af Staten bevilgede Sum tildelt Forenlngen 65 Bdl. til Prae-
mier.207) I Aarene efter Krlgen ses denne Forenings Dyrskuer

' ikke omtalt i Avisen,
8 7j-og formentlig maa den iV

_Vaere "afgaaet-'Ved Dø-
7 den. -- Vi. Vender itil-r`

bage til "dens . Afløser,
_ den nystiftede »Grenaa
Landbrugsfore111ng<<
De første Dyrskuer,

7 som den arrangerede,
. afholdtes i'FarverJahn-j
_;sens; Toftved Kannike- f

> . strakte sig 1 fra :;nuvae-V
l~rende'KirkebetjentKol-

[dings Hus og Videre. i
“mod Øst og Var omglvet af et Stendige ud mod Gaden. I An-

ledmng af Dyrskuet Var Gaden afspærret i den østlige Halvdel.
Dyrskuerne holdtes i den første Tid 1kke om Lørdagen som nu, -
men paa andre Ugedage.2-08) Mødetiden for Dyrene Var Kl. 7_
om Morgenen.. .~_

I 1877 og en lang Bække følgende Aar holdtes Dyrskuerne
saa paa »Toften ved Nørre-Porí«. Derved forstaas Arealet fra
Missionshuset og hen imod Nytorv mellem Grønlandsstien og
Markedsgade. Dyrene skulde nu møde Kl. 6 om Morgenen.

7 I Begyndelsen af 90erne begyndte Byraadet at sælge løs af
Toften til Tømmerplads og Byggegrunde. Fr. Thykier Var en af
de første, som købte. Dyrskuerne flyttedes helt hen i den Vest-
lige Ende af Pladsen hvor Sprøjtehuset og Bebslagerbanen laa."

Pladsen blev efterhaanden for lille, og de til Skuet knyttede
Festligheder forlagdes til det gamle Anlæg. I 1896 androg For-

. eningen om at maatte benytte »Kjærem til Dyrskueplads. Det be-
Vilgedes »hvorefter Byraadet Vil træffe Bestemmelse om hvor-
ledes det kan forholdes for Fremtlden<< Resultatet blev, at Dyr-
Iskuerne fremtidig forlagdes til den aærende Festplads i

Udsnit af Dyrskuet paa den nuværende Plads bag
Skolen. ,
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' _ Dagmar<<._ Det blev ikke et almindeligt Forhandlingsmøde om ; _
Sagen, men et stiftende Møde, hvor der straks indmeldte sig 103

1 Medlemmer. Som naturlig1 var kom Bestyrelsen til at bestaa af:
Hovedmændene blandt Indbyde1 ne Godsejer Ca 11 ø e til Skærvad
blev Formand J ustitsraad Westergaard til Lykkesholm blev'1
'Viceformand, medens Godsforvalte11Lütke11,som nu boede i f.
Grenaa, blev Kasserer og Sek1etær. ~

Alt var vel forberedt. Der var i Forvejen skrevet et Udkast `
til Love, som vedtoges med det samme. Som Foreningens For-
maal findes anført følgende: »Ved Diskusslon, populære Fore-

_ : drag, Udstilling af Dyr, Produkter og Redskaber at forskaffe det ~
' Ii landøkonomisk Henseende Gavnlige og Rigtige almindeligt;

Anerkendelse og efter Evne fremme Landbrugets Forbedring,
navnlig i de Retninger, hvori denne Egn staar mest tilbage<<.206)

Det kan med Sandhed siges, at denne Formaalsparagraf er; i
skrevet med sikkert Ove1bl1k og stort Fremsyn De tre Punkter

_ hvorom den samler sig Faglige D1skuss10ne1 populære Fole-
drag og Udstllllng af Dyr, Produkter og Redskaber,.~.;.a1tsaa kort `
og godt »Dyrskuem har fra Forenlngens Stlftelse I `

' Dag været Hovedpunkter i dens Arbesplan selv om ''_1_.>.r;-:;efter-1
haanden er dukket nye Opgaver frem - _

De tre Mænd, Carøe, Weste1gaard og Lutken som var de' ` i
ledende inden for Bestyrelsen, hørte alle til Egnens mest be-1

x tydelige og dygtige Mænd Det gælder da navnlig Chr. F.. Carøe
1 _ (f 1./1i 1823, d. 5/5 1981), R. af D., som først havde væretForvalter

i Holsten og som i 1856 købte Hovedgaarden Skærvad med til-
hørende Afbyggergaarde. Han vandt sig et Navn som en af _
Landets dygtigste Ageibrugere og uddannede paa Skærvad en f
hel Stab af unge Landmænd, som siden hen i taknemhg Erin- _ _
dring om deres fortræffelige Lærer satte ham en Mindesten

_C _' "i Skjærvad Skov. Carøe, som var Landvæsenskommlssær og'

Medlem af Amtsraadet, udnævntes sen ere til F01 emngens Æres-
_ _medlem.

_ Den nystiftede Forening g1k straks i Gang med sit Arbejde. -1
13. 0ktbr. 1868 afholdtes i Købmand Nobels Gaard (nu Køb-
ffmands Skovs) en Udstilling i Forbindelse med Auktion over.
“nogle gode Avlsdyr som var indkøbt for Foreningens Regning.

denne _ -

Udstillingen omfattede Smør og Øst. Medlemstallet var nu steget _ -
`1111161. '

_ Dyrskuerne. Næste Aar 11. Juni 1869 holdtes Forenlngens
første Dyrskue i Forblndelse med en Udstilling af Husflids- og

_ Haandværksfrembrlngelser _ _ _ ~
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en storstilet 2 Dages Haandværkerfest med arbejdende Værk-
stedel m. m. Den næste større Sag paa Foreningens Program
var Tanken om en Folenlngsbygnlng Eftel en Uendelighed af
Forslag og Generalforsamlinger med Afstemninger resulterede /
den -- som allerede naevnt i nærværende Bog Side 218 _ i, at

del i 1902, takket være Lindbergs Legat, opførtes en Sommer- .
pavillon i Anlægget, og at den senere (i 1916) suppleredes med
en virkelig Foremngsbygmnq, den nye Pavillon. Det var et stort

I, `Fremskrldt ikke alene for Forenlngen men fol hele Byen, idet'
i man derved fik Lokaler, som var t11st1ække11g store til at rumme _
Deltagerne i selv de største Fester og Sammenkomster.

En af de Lejligheder, hvor den nye Foreningsbygning rig-
;tig kom til at vise, hvad den kunde rumme, var den store

_ Haandværker- og Industriudstilling, som holdtes i Dagene 20.-
23. Marts 1924. Der val 52 Udstillele og et imponerende Ar-V
bejde var sat ind paa at frembringe en virkelig smuk Udstil- ' >

` ` ling og festlige Interiøre1 ~
i Nu i de allelsidste Krigsaar har Pavillonen atter faaet en

UdVldelSe, som navnlig er kommet Salen til gode Den rum-`V
. mer nu med sine 2 Ve1andaer, der ved Søjle1 er skilt fra Sa-

'- len, og hvor Gulvet er hævet, ialt 700 Siddepladser og har en
' udvidet Scene, saaledes at den kan benyttes til Opførelse af vir-

' kelige Skuespil med mange Personer. Paa de folegaaende Siders Y_ '
Vøverste Halvdel er afbildet de af Foreningens afdøde Formænd,
Åsom_ harbestridt. Posten _i mere endj 10 Aar. Medlemstallet er
nu 512-Angaaende Pavillon'en henvises til Side 217.

Grenaa Landboforenlng
I Tiaaret efter Haandværkernes Sammenslutning kom Land->

brugets. Byen var nu kommet saa meget med, at der var grund-
" lagt en lille lokal Avis, som foruden det inden- og udenrigske

Stof tillige b1agte lokale Nyheder, som altsaa afspejler, hvad der
skete i Byen.

I April 1868 averteles om Møde fot hvem, der har tegnet
' Aktie1 i en ny »Landbo Spare- og Laane-Kasse 1 Grenaa<<. Blandt

dette Aveltissements Underskrivere findes 3 Navne: Th. Lütken,
*Grenaa,B.Kaag,Gje1rild, og P. Davidsen, Trustrup. Kort Tid _'
efter. e1 de samme Mænd sammen med Westergaard, Lykkes-
holm, og Caløe, Skjælvad ude med en ny Annonce om et Møde _ ' '
d. 16. Maj, for at »søge oprettet en Landbrugsforenlng for Grenaa
og Omegn<<.

Mødet holdtes paa Byens nye, flotte Gæstgivergaard »Hotel
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Skomagerm. V. lSvenStrupa _ ~ Snedkermester S. Bilde.
(1889-1900). _ - _ _ 4 " (1913-1933"l`).

tidig kunde ogsaa lkke-Haandværkere optages i Foreningen.
IDog skulde Bestyrelsen udelukkende bestaa af Haandværkeref.
'Bestemmelsen om at optage lkke-Haandværkere i Foreningen'
fik sto1 Betydning for denne.. Den blev saa at sige en Borger-

forening og kom i en lang Bække Aar til at spille en Bolle>`
Ved de kommunale Valg. Ved Haandværkerfforeningens Prøve-
valg sammensattes i mange Aar de Lister der opstilledes og ~ _ p

>'hvis Kandldater som Begel ogsaa valgtes. Ligeledes blev det'.
Tradition, at Haandværkerforeningens Formand valgtes til Med-f`V

_' lem af Byraadet Det gælder i en omtrent uafbrudt Bække med
' kun faa Undtagelse1 fra Foreningens første Formand, Skoma-
germester B. D. Ostermann og nedefter til Vlalermester Jens
Udsen: D. B. Ostermann, Kobbersmed J C. Christensen, Sadel-
mager Henriksen, Snedkerm. Friis, Skræddermester J. A. Lyng-
Vbye, Skomagerm. C. F. Ostermann, Bedaktør C. V.: Færch,l
'Skomagerm. V. Svenstrup, Sadelmagerm. C Petersen og Maler-'l`
mester J. Udsen. - _

Vi fortsætter med Bækken af Mærkesager i Foreningen I
1884 indviedes det nye 2 Etages Alderdomshjem paa Vestervej. ~ '

4Den første Bygning var blevet for lille og ikke tidssvarende og
f solgtes. De selskabelige Sammenkomster udgør fra 80erne et be;
tydeligt Led i Foreningens Liv. Der er op til 8 Baller ellel Vin-

' -tersammenkomster (deraf fra 1882 et aarligt Maskebal), »Faste-1`
lavnsmandag<< og Sangforeningsaftener..

I 1891 opførtes den Teknisk Skoles Bygning Lokalerne if: 8
[Kommuneskolen havde i mange Aar været for smaa og for faa

.. L og desuden uegnede til Tegnelokaler. Det var derfor et uafvi- 1
~ seligt Krav, som: meldte sig,_og hvortil-Grundfondet skabtes ved->

1`
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-V Forsorg for de gamle e1 Alderslentebollgerne som føl st Vedto-
_ Åges efter Krigens Begyndelse og som blev færdig lige umiddel--- .

_ bart,: inden de allerVærste Byggevanskellgheder indtraadte Byg-I _
nlngen indviedes 27/3 1943 Den 'ligger Ved Bavnhøjbakkens Fod _

' _ Ved Sygehusvejen højt hævet op i Lys og Luft med Udsigt ud;
ever. Byen og op1ande1 Og med umiddelbar Adgang 111 111.1.
smukke Anlæg De1 skal saa kun endnu tilføjes et Par Ord om _

Det kommunale Boligbyggeri Det er ikke for meget at.
I ` sige, at lige siden _den__første :Verdenskrigs_fByggevansk'eligheder '

hal Boligproblemeí eksisteret'1 stærkere eller mindre Vstærk Grad.v
Det første som skete paa dette Omraade Var, at Kommunen i
vv1919 fo1 en Bekostning af ca. 25.200 Kr opføite den ældste
lTrcebaralc Ved Bredstrupvej At den byggedes af Træ, Var bl. a
fordi man nærede det Haab, at det kun Var en foibigaaende-.Ã
Nødsituatlon som skulde afhjælpes og som Vllde forsvinde, _'
naar Efteikrlgstldens V11kn1nger havde tabt sig. Det blev des-V 'I
Værre en sørgellg Skuffelse I 1925 maatte man bygge den næ-:f _-
ste Træharak i Forlængelse af den første. Prisen Var nu gaaet _`
ned, saa den kostede kun ea 11.000 K1. . _

I 1938 købtes Ejendommen Søndergade Nr 5 af Fru Iyng- _
bye,_ nærmest med Henblik paa senere UdVidelse af Kannike-

'gade Den indeholder 7 Lejligheder. Fuglsang Skole maatte over--
tages Ved Indlemmelsen i 1941 og 1ndeholder 2 Lejligheder.

__Rosengaarden den tidligere; Fattiggaard og kommunale Pleje-_ _
stiftelse, ombyggedes samme Aar med en Bekostning af 42.000 _

I Kr. og indeholder 6 Treværelseslejhgheder i _ :_
' Den nuværende K11gst1ds Boligmangel foranlediges af dens-_ _-

stærke Indflytning fra Landet til Byen, der ikke opvejes af et."
""t11svarende _priVat Boligbyggeri. Det er efterhaanden blevet enl

. yhel Katastrofe og et af Kommunens allervanskehgste Problemer I
' Til Imødegaaelse af denne Boligmangel e1 der paa offentlig Be-_
kostning i de seneste Aar opføit et helt kommunalt Boligkom---
pleks i Kvarteret omkring Fredensgade, Øst for Kirkegaarden, _

' og et lignende ved Havnen. Føistnævnte Sted findes ca. 30 Lej-q
:_ ' ligheder paa 2 à 3 Værelser, Ved Havnen paa Niels Juels Vej _. __.

- og Søren Kannes Vej ca. 16 Lejligheder ligeledes à 2 à 3 Væ-T
Vrelser. V--~-Ud over Barakkerne har Kommunen ialt nybyggetI

i eller; ombygget over en Snes Ejendomme med ca 73 Lejlig-__t
- :___Jheder De staar Byen i 732 000 Kr 2042) = ' ' i
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BYENS AVISER
f Grenaa Avis Den første lille lokale AVis i G1enaa udkom 18.

' Januar 1850 under Navnet »Grenaa AVis«.. Den _
___Var 1ed1geret og udgivet af Magnus Heimann og tryktes. G-
ii Udgiverens Officin. AVisen udkom med 1/2 Ark --' altsaa '2

Sider -- 5 Gange om Ugen, og Størrelsen Va1 som et Ark Papir
af en alm. SkriVeblok

Uagtet sin ringe Stølrelse 1ndeholdt Avisen foruden lidt _
Vinden-'7 og udenrigske Meddelelsei adskillige Notitser af lokal

_ '_ Art ler er derfor beklageligt, at den kun fik saa kort Levetid;
fi idet den gik 1nd til 1 August samme Aar. Det hal selvfølgelig `i

Været af Mangel paa T1lslutn1ng Om Udglverens videle Skæbne '
' Vldes intet

Seks Aar efte1 opstod Avisen igen. En 35-aalig Typograf
'_Hans Kappel Heitel fra Viborg, som havde udlæ1t hos

i “_g'Bogtlykker Elmenhoff 1 Randers, søgte 25/7 1853 Borgerrepræsen- 5 I' ' t
ftationen i Grenaa om Anbefallng paa en Ansøgnlng til Kongen

om at maatte eiholde Bevllhng til at anlægge og drive et Bog-
"_'..\._Ãtrykke11 i Grenaa Han fik den ønskede Anbefaling, idet Borger-~ i

>. l- repræsentatlonen formente, »at det omtalte Etabllssement utViVl--~ '
somt Vllde Væ1e gavnligt og afhjælpe et hypp1gt følt Savn Ved;

_ Publleatlon af Bekendtgørelser etc r< '
_ Hertel fik Bevillingen, tog Borgerskab og udgav 17. Maj 1856

i sit første lille Blad. Det Val i Format Udstyr, Stø1relse og Navn
ganske som Forgængeren men udgik kun 3 Gange om Ugen.

_ Redaktionen meddeler 1 det første Nummer bl. a., at »for saa vidt '
i. nogen ønskei lokale Anhggender drøftet i Bladet, Vil Artiklerne.
`med Beledvlllighed blive optaget, for saa Vidt de er affattet i

` 'i et passende Sprog og holdes uden fol Personlighedens Grænser<<. * I
_ Avisen træde1 ogsaa med Indhold i Forgængerens Spol.. I

Den indeholder mange, smaa, moisomme Indlæg af lokal Art -
i men ogsaa denne Gang blev det af kort Varighed 9 Marts 1857

; døde Hertel af Hjernebeíændelse Det bekendtgøies i Bladetsl I
sidste Nummer af C., Lemmich, »som i længere Tid har staaetv
i venskabeligt Forhold til afdøde<< __ -- ~ ~ . - _

` Lemmieh fortsætter »Grenaa AV1s<< 4 Maaneder efter”
fortsatte Lemmieh som Redaktør og Udgivel efter at han havde .
faaet kgl.BeV1111ng til at maatte overtage Bogt1ykke11et DenneI
Gang blev det endellg Alvor Iden sædvanllge Programudtalelse '
meddeler Lemmieh i første Nummer at Bladet ikke slutter sig
Vtil noget `;bestetarti, men Vil »a1beJde for Frihed og Bet- '
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V 'færdighed i alle Forhold og beflitte sig paa Alsidighed i enhver
Sag«. _ - '

Hans Christlan Michel Lemmlch maatte søge Fuld--
myndlghedsbevllllng, fø11 han fik Borgel skab og har altsaa ikke
Været fVldt 25 Aar, da han begyndte som Redaktø1.

Under den før anførte DeVise redigerede han saa en Aar-1
række sin lllle Avis Den aldeles overvejende Del af Byens Ind-V 1

lbyggere hyldede den naílonalllberale Politik Redaktøren fulgte-
`samme L1n1e Ved de første Valg til Rigsdag og Kommunal- '
bestyrelse Var der ingen DiVergenser heri ` 1 ' _. '

G Kredsen Lidt senere opstod Bondevennernes
`Parti, som opstillede Gaardejer Chr Bøn- .
'løkke til Kandidat til Folketinget Han
Vandt i 11861 'med ganske faa. Stemmers`
Flertal ' over denfl national'liberalevt IPropri'efr

~ '1 tær. Kammerraad- Y Westergaard til: Lykkes-'_
i holm'íOgsaa'Ved dette Valg 'var Lemmich

' helt paa Linie med Borgerskabet.Ha11
`tager skarp Afstand fra »disse Bonde-> '
Venner, fra hvem intet godt er i Vente ogf- '_

'som sætter Uvidenhed ogiMangel paa Dan-l i' ~ .
- nelse i Højsædet i Sammenligning med ' H C- M Lemmich

_ , _ Redaktør og Udgiver af
Kundskaber og Dannelse<<. G f ,GrenaaAViS;.1857._ca 80 ~

Heller ikke Borgernes forskellige Syn i' > ' _
paa et og andet fik Indflydelse paa Lemmichs Stllllng Bladet '_
optog altid loyalt Angreb og Svar. Ved en bestemt Lejllghed -
hvor Borgerrepræsentationens Formand, Konsul Koch havde .
sendt: en Mand op '_ tilRaadhuset for at hejse Flaget i Anled- `
ning af Grundlovsdagen, og'hvor Byfoged Nyeborg-derefter-
sen'dteen' anden Mand opV [med Grdre til atfstryge det, bragte Avisen
en Artikel, hvor det beskyldte Byfoged Nyeborg for Overgreb.
Et anonymt Indlæg _ Vistnok af Postmester Skjerbek _ brugte
langt mere personlige og ærekrænkende Udtryk. Det medførte
et Sagsanlæg fra Byfogeden og en langvarig Proces, som efterV
63Maaneders:'Forløb' endte _ medffen `DomV over` Lemmich. Det '
blev enBøde til Fattigkassen paa' 3.0 Rdl. + sagens. omkost-
ninger.:Ságen blev Vistnok naermesten Gevinistfffon1B1adet,.idet i
det skaffede Redaktøren et _Stempelfllsom Mêartyr'for Folke;
frihedens-Sag, 'og en Mængde godt Stof, i idet 'alle-[Sagens Akter, _
»efterhaanden gengaves i Bladet: Som. Faktor 'havde Lemmich i

' Begyndelsenaf >186Qerneen= :ungtM'and' C. V: Færch. Han blev
` senere Kompagnon, og Bladet udgik i en 'lang Aarrække med _
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- ciívjfrærch.
V f ' ` 'i Fru Asathe Færch

x :_ Redaktør af ""G'renaaí Avis V Redaktør af Grenaa Avis
1864. 98 1 . . 1899-1994.

' _ :begge som Udglvere men Færch som ansvarshavende Redaktør.
4åHelt op i 80erne staar Lemmi'ch soIn Medudglver Men faktisk-
var det allerede fØr 1870 Færch som stod for Avisen og 11edi-.~-
gerede den. ~ 1

'i 1880erne var jo de bitre politIske Kampes Tid. SoIn Kred-êV
»sens Folketingsmand sad Chr Bønløkke uanfægtet fra 1861 til`

1894, dog med Undtagelse af et lille Mellemrum fra 1864-66
rHan havde saa godt som ingen Stemmer i Grenaa By Antallet; i' I
~var1erede fra 6 til 20. l »Grenaa Avis<< var hans forbitrede Mod-I
stander og altid Anbefaler for hans Modkandldater hvem de _

. `>end var. Det var dels Mænd fra Grenaa soIn Kordegn Pe-»`~~l _.
_. tersen eller Apoteker Hoffmeyer dels udenbys Kandidater--
-soIn Professor Scharling fra København eller Prop rietær'f 4

 . Pontoppldan fra Ørbækgaard
I Grenaa Folketidende oprettes. I 1874 fik Avisen en Kon-1f»-~~='kurIent idet en Kreds af VenstreInænd, Bønløkkes MenIngs-g

`'fæller og Venner oprettede en ny lokal Avis som fik Navnet-
»Grenaa Folketldendm Den redigeredes og tryktes af Th

_` 'VRosenberg, . som før havde vaeret Bogtrykker og Redaktør”
I »i Hillerød Færch stillede sig stIaks noget overlegen over for Kon-r
ffkurrenten og der blev selvfølgeligt affyret skarpe Skud fra';.71

4 4 li:begge Sider men det gik dog i nogenlunde Fordragehghed '
I.;.Rosenberg døde efter faa Aars Forløb Hans Enke Fru Julie/"rf
`f'R o s e nb erg, udgav saa Bladet med forskellige ret hurtigt" 'i
yskIftende unge Medarbejdere som Redaktører. Først den Gang

:=_..~f::~;f;=f:iJ Skjødsholm korn til Folketidende og efter et Par AaIs
I `l1:"Forløb selvi købte Bladet i 1889,ko1n det til stadlge ret vold4f~~~

`>somme Sammenstød '
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Grenaa AVis VedbleV i hele Færehs Tid at Være Byens Avis.É ~ '
i. 'Den repræsenterede 1 den politiske Strid altid yderste Højre og _

_ forsVarede Provlsorlerne og Estrup Færch Va11 i en Del Aar -
Haandværkerforemngens Formand, siden ogsaa Medlem af By-_ .

i raadet. Byens Borgerskab stod altid troligt paa hans Side, og.
. han Var populær i Byen. _ _

Skjødsholm Var derimod paa den modsatte Slde og støttede
Venstre. Ganske Vist kom han 1 en Klemme da Chr. Bønløkke i .
1890 fik en Modkandldat fra Venstre nemllg Kaptajn Dinesen.
Men efter at haVe afventet, hvor Stemningen blandt Vælgerne
bar hen, gik han med fuld Musik ind for Dinesen og skreVi I `

' Bladet »Faivel Bønløkke<<.205) Skjødsholm Var stadig Borger-1 '
. skabets Angriber, tit unødvendig smagløs og næsten gemén..l
fHan opnaaede ogsaa i fuldt Maal at komme paa »den sorte
Tavle<< blandt Haandværkere og Handlende ja omtrent i den
hele By. _ ' _

Efter Færehs Død i 1899 redigerede Fru Agathe Færch selV
Avisen i nogle Aar bl a. med den tidligere Folketingsmand”
Branddirektføl; C. C. Christensen som politisk Medarbejder'ë

i ' Bladets Betydning var efter Færehs Død sunket betydeligtf
' og i 1904 solgte Fru Fæ1 eh Avis, Trykkeri og Bygmng til Jens;Å `

. F. Israelsen. Han Var en livlig, selskabelig og dende MandëV -'
med digterigske Evner, men formaaede ikke at bilnge Bladet; t ..

_ paa Fode. I 1909 solgtes det til Edm. C Lønskov Grenaafk
- . Folketidendes Redaktør havde nu forlængst lagt Kursen om og: '

ganske tydeligt stillet sig ind paa Bølgelængde med Borgel skabet
Det gjaldt for Skjødsholms Vedkommende allerede fra før Aar

. _ ` 1900 og det gjaldt foi hans Efterfølger Forthoft. Folketidende`l|
-l I' Var 1111 blevet Byens Blad, og Avisen kunde ikke bringes op til

-sin gamle dominerende Stilling.
Efter Venstres Spaltning i 1905, da det radikale Parti danne-

i des, søgte Folk fra dette at faa oprettet et radikalt Blad 1 Grenaa. I
Af økonomiske Grunde sluttede Lønskov Kontrakt med Partiet
om Udgivelse af »Grenaa AVis« som radikalt Blad og med E.
A. Jørgensen som politisk Redaktør. Fra 1/10 1910 udgik saa

_ i"den gamle konservative Avis som radikal.
Imidlertid Var Byens og Egnens konservative Folk ikke til

Sinds at opgive Tanken om at have et lokalt konservativ Blad.
Der dannedes et Aktieselskab til Udgivelse af et saadant. Under'
Navn »Dagbladet Djarslandr< begyndte det at udkomme 23/9 1913.
Bladet fi'k selvstændigt Trykkeri i Aagade, og en københavnsk>`
Journalist Andr. Harsfelt wblev Redaktør. Han Var ganske
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iuegnet til at komme i Kontakt med jæVnQ Provlnsboere Hans
Optræden og Skrlvemaade faldt ikke i Befolknmgens Smag, og
Aktleselskabets Pengemldler ebbede udel Man Var kilar over, at;V

' man ikke kunde køre vldere med Harsfelt som Redaktør Han .
forlod Bladet til Aprll 1915.Samt1d1g købte Akt1eselskabet af 'i
.LønskoV hans Blad Trykkerl og Ejendom LønskoV b1eV Bladets '

Redaktør og flyttede det atter til-
bage til L1llegade Ved en dygtig
og yderst økonomlsk Administra-

ftion lykkedes det Lønskov at faa
:det til nogenlunde at løbe -51'1;1ndt.5
VI Efterkrigstiden Voksede imidler-

Ø' _, tid de økonomiske Vanskellgheder,_ I'
5og;Aktieselskabiets l`Bestyrelse .øn-_:;_ V

skede at sælge Bladet., Da; _det_ikkef

- i fra 1/1 1923 til _ Trykkeribestyrer
_Klixbøll fr_a Odense, 'Lønskova
maatte saaledes forlade sin mange- _

. aarige Virksomhed, men, fandt,
. ' Ansættelse hos Kollegaen- »Grenaa
- Folketidende<< [som Redaktiønsf

sekretær . .. '5 j.
Forholdene r, »Dagbladet

__ _ , _ Djursland<< blev dog ikke bedre;
»Børnehjælpshumør 1905<< ' -Ãrf - Ved Bortforpagtnmgen til Klixbøll, '

Øverst Jens F. Israelsen (Højre), _ -
iMidtØØ J SkjØds-ØØØØ (VØØSØØ)_ . som kun blev her et Aarst1d l

= nederst Winther (Soe1aldn) 5' l nogle Aar fungerede Bladets mange-»

aarige Faktor, O. Th. Jensen, tillige

lykkedes, bortforpagtede man det,

som Redaktør 1ndtil Aktieselskabet i 1929 ophævede og bort-»_r É 5
_SOlgte Trykkeri og Ejendom. I Stedet for kom »Dagbladet Djurs-_ -5
_land(( fra 1/151 1929 til at udgaa som et Aflæggerblad af Randers; `
Amtsavis med Reimann Kjeldvig som Lokalredaktør Denne,

VOrdning har bestaaet s1den og har Vist sig at være fordelagtig5
for Bladet 5 5 _

_ Det radikale Parti, for hvem' ManøVren i 1915 'komsomf _
en Overrumphng, oprettede derefter et selvstændlgt Blad med '

'5 eget Trykkeri. Det fik Navnet »Djurslands Venstreblad(( og udgik
'under J. E. Jørgensens Redaktion. Fra 1927 har Bladet delvis
Stof fælles med Randers Amtsavis, men alt lokalt Stof, de sldste`
Telegrammer og Annoncestoffet trykkes i Grenaa. Siden 1_/4V 1922'
har Bladet Været ejet og udglvet af J. E. Jørgensen og Brdr.._fi
_Christiansen med førstnævnte som Redaktør.
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i FruJuli'a'ne{kaldetJu1ie]-Rosen- Thv Rosenberg (f 115/111 1835, d. f '
_j 'berg (f. -/6 1845, d. 16/4 1921). _ 30/4 1877). Bed. afGr F01kefid..i

Udg.afGr.F01kefid 1877_89). ' - _` 1874 77; o

Grenaa Folketidende. Uagtet Grenaa Kredsen allerede
fra 1861 med en kort Undtagelse (Samlingen 1864_66)_.,1havd@ _. i
været `repræsenteret af enVenstremand, Gaardejer (flhr Bøn-__
løkke fra Aalsrode havde der dog indtil 1874 1kke været no-
get Venstreblad i Valgkredsen. Det føltes ganske selvfølgellg som
et Savn, og en Del af Kredsens ledende Venstremænd traadte
da sammen for at drøfte Muligheden af Oprettelse af et lokalt

'Blad. Forrest i Arbejdet var GaardeJen P Pedersen Dam-
gaard, der Var? en god Ven og Slægtning af Bønløkke og som fra
sin Ungdom af havde været stærkt p011t1sk interesseret Man
vedtog, at der skulde oprettes et Venstreblad i Grenaa og man
overlod Folketlngsmanden at søge at finde en Redaktør. DaV
Foretagendet ikke gerne maatte koste ret meget, saa man helst,- -
at det blev en Mand, som selv havde et Trykkeri, saa man var

` fri for at starte fra Bunden. Valget faldt paa Bogtrykker Th.
Rosenberg, som havde en lille Avis i Hillerød, men som.
havde store økonomiske Vanskeligheder med Bladet Å1 den ud-

præget konservative Egn. Efter en kort lSammeukomst i Grenaa _
med Kredsen, som stod bag Opfordringen, bestemte Rosenberg

“sig til at flytte til Grenaa. Den eneste Betingelse, han stillede,
var, at man skulde garantere ham 200 Holdere og skaffe hamVV

-en Lejlighed. Det skete, og i Slutni-ngen af Juli 1874 brød Ro-
Vsenberg med Hustru og Børn op fra Hillerød og kom til Grenaa'.
Lejligheden, som var lejet, befandt sig Lillegade Nr. 36.

Det var Meningen, at Bladets første Nummer skulde udkomme
11. August, men paa Grund af et teknisk Uheld blev det først i
den4. Aug. Som _ det var- at forudse, opstod der straks et spændt I
ForholdV mellem Rosenbergjog _.F-ærch, som var4 Højrebladets
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'_-Redaktøn og der faldt en Del Smaahib af fia begge Sider Ro- V
I senberg var en meget beskeden og stllfærdig Mand og i de faa;l

Aar, han levede blev de1 ikke fle1e Sammenstød mellem de to; ' __;
Smaablades Redaktøier end hvad der naturligt maatte komme, -

' ~ naar hver Skulde følge s1n Politlk og forfægte s1ne Anskuelser t
Bladets Abonnenttal i Bven var ganske forsvlndende og selv V

"de 200 garanterede Holdere kneb det uhyle at' bevare '
' Det siges, at nogle af; Bladets oprlndehge Tllhængere var"

i misfornøjet med, at Rosenberg ikke anslog en mere agressiv H i'
Tone i sine Angreb. Mange var skuffede over Bladets beskedne _ '

' t Fo1mat og Udseende Men hvordan skulde det blive andet med
síaa faa Holdere og naesten ingen Annoncer fra Byen! F01 Ro- '
senbeig val det Fattlgdom Ög Kamp for det daglige Udkomme
her i Grenaa, som det havde været i Hillerød Ffter faa Aars

"fmForløb blev han angrebet af Glgtfeber og døde Han fulgtes til »1
EÉÉÉÄ'Graven af et stort Følge og det vakte en vis Opmærksomhed.
`”at Byens Pohtlmester Folketlngets Formand Chr. Krabbe i 1 i I

i "ífifuld Uniform gik i Spidsen for L1gtoget Enken, Fru Julie '
" Rosenberg, der var en meget mere haandfast Natur end Man-_'T

_. den ledede saa en Tid selv Bladet med BlSiand af nogle af 1
, fhendes Mands politiske Venner Blandt dlsse mindes hen-

'i 'des Søn, Forfatteren Holger Rosenberg, især Lærer Ja- -

'eobsen fra Voldby Denne Landsby har altid været stæikt '_
~poht1sk 1nte1esseret og en af de mest vaagne i Forfatnmgsstr1-».

f fden Lærer Jacobsen kom flere Gange om Ugen spadserende t
'til Grenaa og hjalp Fru Rosenberg baade med Redaktionen og
~med Regnskaberne Af andre viiksomme Støtter nævner Hol-_f
>ger Rosenberg Gaardejer Nlcolalsen Aalsrode, og P. Peder-< - ' '

sen-Damgaard Homaa.
Senere overlod Fru Rosenberg den redaktionelle Del af _ .

Arbejdet til hurtigt skiftende unge Medarbejdere, først Redaktør I
Aagaard senere Brandt der siden blev Udgiver af »Faaborg

i i Folketldende<< dernæst Bogtrykker- J ens Chr Holm, Grenaa, __
j' som tidl1gere havde været knyttet til Skive Folkeblad, Der blev; i.

” dog først rigtig Gang 1 Virksomheden, da Jakob Skjøds-'f` '
holm 1/12 1886 overtog Redaktionen oget Par Aa1 senere købte - `
Bladet. Prisen ver. 10,000 Kr. samt 5,750 Kr. for Trykkeriet. I>
Løbet af de 13 Aar va1 Abonnenternes Tal naaet fra 200 til 500. _

l Modsætnlng til Bladets Stifter var Skjødsholm en udpræ-
get Kampnatul. Det val ikke altid, at han benyttede de fineste '
Vaaben Der val en stadig Kamp paa Kniven mellem ham og i »
-HøJrebladets Redaktør. Eftersom Færch altid søgte og fik sin



.'f-BrENs-AVISEH f.: N 4137

' J. Skjødsholn'l'. Bedaktør af ' Edm.Lønskov. Bedaktør af Gr.
Gr.-Folketid. 188641906. v _ 1 Avisjog'Djursland)1909-23. ' f

Støtte hos 'Borgerska'beL de1 Var udpræget konservativt indstil->
let, blev det snart saadan, at Skjødsholm kom i et spændt For-
hold til de fleste af Byens Folk. Paa Grund af et ret tarveligt
Angreb paa Haandvælkerfolenlngen boykottedes han en lang
JTid af Byens Haandværkere og ikke bedre stod det til over

. :for Byens Handlende. Paa Landet Var hans Stjerne derimod
høj, og i Løbet af 90e11ne naaede han at faa Bladet arbejdet

` ganske betydehgt op. Kontol1 00' Trvkken havde siden 80ernevæ`ret 1
»i Lillegade Nr. 36. Da Byfoged Brendstrup i 1895 follod Byen,

I købte Skjødsholm den gamle Borgmestergaa1d og flyttede der ned.
Til det Sted ha1 Bladets Virksomhed siden den Tid Været knyttet.
Omtrent fra den |Tid forandrede SkJødsholm Kurs og begyndte '

_ at lægge an paa at blive populær i Byen. Efterhaanden somf
Færohs Blad gik tilbage - baade paa Grund af Redaktørens
Sygdom og fordi de politiske Synspunkter forandredes -- gikI _

. Skjødsholrlns flemad og gav store Indtægter _ i
' I 1906 solgte han »Grenaa Folketldende<< til Bedaktør G.

Chr. Odense- Købesummen Var 81,000 Kr. Skjødsholm Var nu
blevet en Velstaaende Mand og startede en Bankvirksomhed

"»Grenaa Landbrugsbank<<, for hvilken han selv blev Direktør.
Den havde gyldne Aar under Krigen. Der byggedes en pragt-
fuld Bankbygning paa Torvet men det endte med et K1ak'1 1922.

Bedaktør Qdense udgav kun Bladet i to Aar og redigerede 1 -
det ikke selv. Han solgte det derpaa med tilhølende Bygning
til Bladudgiverne L. P. Nielsen og N. Forthoft, Varde, for

_ "113,000 Kr. Sidstnævnte blev snart Eneejer. Han moderniserede
. "Trykkeriet og udvidede Formatet. Abonnementstallet steg i hans -

_ =Tid fra ca.1400 til ca. 2000 ' '
28
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[_ Fortho'ft, :der ligesom Skjødsholm var en MandI med store .
Planer og mange Ideer, tog ikkeselv videre'Del if--det'>r__edak.t-io_- ~

»fnelle Arbejde, som mest blev overladt til hanS 'Medredaktørv
_ Gustav Andersen Efter Sammenbruddet af Djurslands Land-V

mandsbank, igennem hvilken Forthoft i Krigsaarene havde spe-
kuleret stærkt, maatte han i 1922 afstaa Bladet t1l Bankens
lvidatlonsudvalg' Redaktør Gustav Andel sen der siden
1915 havde været knyttet til Bladet som NIedredaktøi overtog

'_ fl samtidlg den ansvarlige Ledelse og vldereføite Bladet. 19/51928
blev Bladet overtaget af Venstres Organlsatlon i Grenaa 5Kred-

'/sen, men Organlsatlonen vedtog samtldig at overdrage Bladet
' ~ til Redaktør Andersen, del s1den da har vælet baade dets Ud-

give1 og ansvaishavende Redaktøl I
Fra ;e11; lille Spæd spi1e e1 »G1e11aa F01ket1de11de<< 1Løbet * '

__;af 70 Aar vokset op til at blive Egnens førende Blad Fia at
' I»være et Blad som ved sin udæskende Optlæden laa i stadig

Strid med Borgerskabet er det nu blevet »Byens Avls<< Hvad
den polltiske L1n1e angaar saa har Bladets Politlk altid været - -_

I' Venstres I 70 erne, 80'erne 'log 90”erne fulgte Folketldende lige- _
som Kredsens to nsdagsmænd .-~:- Bønløkke og Pedersen-_l __

i Nyskov ---~alt1d Bergs Politlk og Bladet kom derfor i skarp Ö _
r _,Modsætnmg til Forhgets Mænd Eftei 1894 fulgte Bladet Re-V ' ,

í formpartlet efter Bruddet 1 1905 den I. C Christensenske Ven- '_
I stregruppe. `

Hermed e1 redegjort for de tre af de politlske Partiers Orga-
rnei i Grenaa By Socialdemokratiets Bladfolhold er natull'ig-t"
knyttet til Partiets Histolie og findes omtalt Side 450-62.

DE FAGLIGL SAMMENSLUTNINGER vv
Enevældens Ophævelse ved Grundlovens Vedtagelse 1 1849 gav

` Stødet til en lang Række Reformer af vidt forskellig Art. I selve '
, 'Loven siges i § 88, at »alle Indsklænkninger i den fri og lige

_ Adgang til Erhveiv, som ikke er beglundet i det almene Vel, _
H skal hæves ved Lov«. Dette blev vi1keliggjort ved Loven om `

` I 'Næringsfrlhed af 1857 Dermed var afgørende brudt med de'V
' . gammeldags Sammenslutnlnger Lavenes Tid med dens gode og j '

»mindre gode Sider va1 foibi. ' '
_ Erhvervene begyndte at slutte sig sammen i nye Urganisa-> `

tioner til; Varetagelse af de forskellige Stænders Interesser. Her _
' i Grenaa skete det i 5 Tempi med 10 Aars Mellemrum: i 50erne
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_. Haandværkerne, i 60erne Landboerne i 70 Handelsstanden, i
80erne Arbejderne og endelig i 90erne de soeialdemokratiske W
Arbejderfagforeninger f '

Grenaa Haandværkerforenlng stiftedes paa et Møde 5/2
1854. Dens Opgave, saaledes som den Var formuleret i de før-
ste LoVe Var »Varetagelse af Haandvæ1kerstandens Interesser

Foreningens Bestyrelse i 80erne med Redaktør Færch som Formand. I bageste .
Række ses fra venstre Skomagerm. L_. Kaiser, Arrestforvarer P Koppel, Garver

`Vilh. Petersen I forreste Bække Skomagerm. C. v. Seelen, Redaktør C. V Færch,
` Guldsmed J. B. Møller.

og Ved fælles Bidrag at skabe et Fond til Hjælp t1l trængende
Haandværksmestre og deres Enker<<. Foreningen afholdt en
aarlig Generalforsamling og et Møde hver Maaned. Senere hen
(1866) Vedtoges at afholde ugentlige Mødeaftner. Foreningen har
haft Lokale paa mange forskellige Steder, de første Aar hos f
Garver Nørregaard paa Storegade (hvor nu Frk. Toubros Ejen- ,
dom ligger). vI 1866, da man indførte ugentlige-MødveafteneL '
flytte-de.s til Gæstgiver Andersenpaa Tor-Vet. I V1869 træffer 'man
Foreningen rhos Gæstgiver Bonke ` i Gl. Gæstgivergaard paa
Storegade, i 1879 paa Hotel >>Skandinavien<<, 1889 paa Hotel
>>Dagmar<< og endelig havnede den i 1903 atter paa »Skandina-
vien<<, hvor den forblev, indtil Foreningen efter en Uendelighed ',
af Planer og Overvejelser Vedtog at opføre den nuværende For-
eningsbygning, Pavillonen i Anlægget, som toges i Brug 1916.

Møderne i Foreningens allerførste Aar Var-Y præget af Dis-
28*
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Sadelmagerm M. C Henrichsen. '__ Skomagerm. C. F Ostermann.
' (1857-67 T). < ` _ _ I (1872-~82 T)

kussioner- om Næringsfrlhedsloven som Var til Behandllng i
._ Blgsdagen og som_ man imødesaa med bange Anelser Man

vedtog sammen med andre Byers Haandværkerforenlnger PIo- _ .
'testskrlvelser og Inan sendte Penge til et Agitatlonsfond i Kø->

" benhavn Det' var altsammen til ingen Nytte. Tiden Var løbet`
fra de gamle LavsforIneI. Nærlngsfmheden maatte komme

Af de mange nyttige og gode Foretagender som Forenin-
gen i sin 90aarige Levetid har grundlagt skal nævnes nogle

V"enkelte Allerede i 1856 foreslog Sadelmager Henrlksen som ~
I senere i 10 Aar var Foreningens Formand, at man skulde op- '

føre en Fribolig som Alderdomshjem til Foreningens ældre træn-_
gende Medlemmer eller deres Enker. Forslaget Vedtoges. VedV
Indsamling, ToInbola In. In. skaffedes et Grnndfond, og i 1860
Indvledes Foreningens første Alderdomshjem, den lange, hvid-
kalkede Bygning nederst paa Lillegade lige overfor Anlægget.

I SaInIne Aar oprettedes en nbcererforenlng og i 1863 en Syge-y
i .'kasse. I Slntningen af 6OeIne begynder Kravet at melde sig om
foruden de mere saglige Sammenkomster tillige at foranstalte

' lselskabellge Det vedtoges at anvende en begrænset Sum af For-;-
' eningens Midler til dette Formaal. I 1868 afholdtes det første __

Skovbal. Aaret efter vedtoges paa Forslag af Farver Graff at op-_
rette en Søndagsskole for Haandværkslærllnge. Det Var ikke et,
religiøst Foretagende men nærmest en Fortsættelsesskole i Beg-É_

'- ning Skrivning og Betskrivning. Hver Søndag Eftermiddag oIn
VVinteren foregik Undervisningen i et Lokale i Kommuneskolen.
Det blev senere en Aftenskole, og af denne spæde Spire 1_1dVik-'V
lede den tekniske Skole sig. _

I 1874 vedtoges nye LoVe, hvori bl a. blev bestemt, at frem-
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Færd Var de fast forbundne med det soclaldemokratlske Pa1t1 -
og i intimt Samarbejde med dette. -- I ' ~ '

Det er hævet over al Tvivl, at den, der har Været Sooial--_
_.demokratiets Stifter og Fagforeningsbevægelsens Banebiyder i
Grenaa, saavel i politisk som faglig Henseende, er _

_ Typograf C. M. Blomberg Han er et af Byens egne Børn,
født her i Grenaa 8/6 1862, Søn af Skomager J P. Blomberg.
;Han kom efter sin Konfirmation i Lære paa Grenaa Folke-

I tidende, der kort før Var oprettet som Egnens Venstreblad, og
hvis Redaktør Var Th. Rosenberg, Fader til Forfatteren Holger ` 'I
Rosenberg. Ved dette Blad fortsatte Blomberg hele Resten af
sin Grenaatid. Omtrent samtidig med at Blomberg blev udlært,
blev J. Skjødsholm Redaktør. Da Socialdemokratiet den Gang
kun Var i sin allerførste Vorden her i Kredsen og selvfølgelig
ikke kunde tænke paa selv at opstille Kandidat til Rigsdags-

j'Valgene _bejlede Venstre naturligvis til dets Stemmer og Skjøds~ ~
>holm og Blomberg Val altsaa paa samme Side _i denf politiske

_ Strid. . _ __
i Blomberg blev tidlig gift og fik en stor Børneflok. LønVll-

_kaarene Var ringe, og der var Smalhals til Stede. I 1885, da ` i
Å _fde andre politiske Partier dannede Foreninger her i Kredsen

_fik ogsaa han stiftet en lille »Socialdemokratisk Forening<< 1 Grenaa. ~ ~ '
' I Stedet for »Social-Demokraten<< fra København som i nogle

-faa Eksemplarer kom til Grenaa, fik Blomberg knyttet For-
bindelse med »I)em01(raíen« iAtus og blev dens lokale Med- '
deler. Sidst i 90e11ne oprettedes et Kontor _i Grenaa, og Blom- 1'
berg Var i en kort Tid dets selkrevne Leder Det Var ogsaa
ham, som fik oprettet de første Fagforenlnger her i Byen. Kortf
efter 1900 forlod han Grenaa og rejste til Bornholm, hvor han ,
fik Ansættelse Ved »Rønne Soclal-Demokrat« og hvor han for-
blev til sin Død. -

0m Partiets første Aar har Blomberg selv givet en kort~
"fattet Beretning. Det kan jo ikke nndgaas, at den er personligV
præget og maa tages som saadan.

_' Blomberg fortæller: »Det Forsøg, som i September 1893
førte til DannelsenV af et Arbejderparti i Grenaa, Var ikke det
første; det havde mange Forgængere. Et betydeligt Arbejde Var' I
gjort for at Vække Arbejderne i Grenaa, og Partifællerne i Aar-
hus Var al Tid Villige til atyde deres Bistand. Dette Arbejde '

' 'Strakte 'sig over 8 Aar, fra 1885 og 111.1898. 1 1885 var de: _'
_nemlig lykkedes at faa ensooialdemokratisk Forening dannet. '_
Hvorledes Forholdene' `i Grenaa varl den Gang har Folketings-h
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mand Marott skildret i Arbejdelnes Almanak for` 1918 [og
. j senere i s1ne Erlndrlnger 19301.2-09) Betlngelselne for at skabe

en ArbeJderbevægelse Var ikke gode i den lille By Modstanden
ÅVar haard, og det store Flertal af Arbejderne va1 sløve og lige-

` gyldige. Vi var jo 1mldlertld nogle faa unge Menneskel Beb-
, slagersvend Marlus Hansen, en Skomagerlærllng P. Nielsen

` og jeg, der tog fat med godt Humør, og det lykkedes os kort
f eftel det af. Malott sklldrede Møde at faa afholdt et nyt Møde; -

med Landstlngsmand Harald Jensen som Taler og faa dan-
net en Forenlng med et efter Forholdene temmellg stort Med-

'flemstal ea. 4D, tror jeg del Val. Men det maa jo 1111 ikke have .
_ været bygget paa fast Grund, thi i Løbet af Vinteren Var de

_ _fleste af Medlemmelne forsvundne, og da Foraaret kom, Var
der kun 3 Medlemmer tilbage. P Nielsen blev udlært 1. Maj'

f -og var arbejdsløs med det samme, M. Hansen skulde møde som-.~
_ Soldat i Løbet af Maj Maanedg°~ og Jeg havde allerede været

~ arbejdsløs fra Marts. Del med uddøde Bevægelsen for den Gang<< f'

__`S` »Marotts Møde i Den Beglvenhed som Blolnbelg hentyder ti.,l
Grenaalå _ fortæller Malott selv adførllgt om i slne

Erindringer. Desuden Vakte den et saadant .
Børe i Grenaa, at de lokale Aviser i hele Ugen derefter har
Indlæg og Beretningel om Sagen. Den er altsaa saa godt oplyst,
et det var stef til en hel lille Artikel, Sem Pladsen- deg fer.- _ { `

' byder at tlykke. Jeg skal kort leferere, hvad del foregik
I. Sommeren 1885 opstod en stor Smedestrejke som af Me- .

strene besvaredes med en Lock-out, der Varede flere Maaneder _
Dels fol at samle Penge ind til de strejkende Smede, hvis Kasse

. var slunken dels for at agltere fol Tilslutning til Partiet, fore- <
tog Marott og et Par Kammerater en Bejse til folskelllge Bye1 `

_ bl. a. Grenaa. Han siger selv, at de alle tre Var fuldt overbeviste _
em, et den ildhu eg selvtillid de følte skulde gøre et eeedent ,

i :Indtryk paa de brave Grenaaboere at de vllde rejse herfra med f ' '
Skæppen fuld, og at Socialdemokratiet, der i Grenaa kan talte _
20. Mand under Typograf Blombergs Førerskab, ved deres Af- _

. lejse vilde have faaet Tllhængernes Antal mangedoblet. `
§ Det blev nu altsaa en stor Skuffelse, hvad Blomberg selv i

- tydelig bekræfter i sin foran anførte Skildring.
_ _ ' Socialdemokraterne havde lejet Hotel >>Skandinaviens<< Sal,

'_ som var fyldt til sidste Plads. Men det var nu ikke just medW
Partifællel Marott siger selv: »Paa forreste Bænk sad Byens

__~~Højfl_r,eredaktø1, den nidkære Færch, en lille, rødmosset Mand.
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Efterhaanden'som jeg talte, blev den lille Bed-aktør- m'ere' rød- --
mosset, og da jeg tilsidst i min Omtale af Provisoriet kom til I,

'_ at sige nogle slemme Ord, rejste han sig op, slog ud med--
*_Haanden og opfordrede til, som Protest imod disse Udtalelser
' at synge »Kong Kristian stod ved højen Mast« I

' Marott foltsætter: »Opfordringen blev promte efterkommet
_ af hele den store Forsamling undtagen de 20 Socialdemokrater;

der trofast blev siddende, skønt det var forbundet med en vis `
Risiko Sangen tordnede 'gennem Salen. Jeg maatte naturligvis
holde inde med Skydningen saa længe. Jeg tog saa fat igen. _
Men snart blev det atter galt, og 2det Vers af Kongesangen lød - _'

"igennen Salen.. Paa den Maade blev efterhaanden hele Sangen" _
sunget. Det blev en Tale med Akkompagnement. Mon nogenl
Taler i Nutiden kan opvise noget lignende? Efter mig tog mine _

_ to Kamme1ater, Smeden og Formeren, fat og Stemningen gik>
yderligere nogle Grader i Vejret. Saa indtog Højre Skandsen '
-med Taler af Færch, Apotekei Hoffmeyer, og Skole-1l
bestyrer Beventlovv, og en hidsig Debat fulgte. Men Ind-"1

samlingen? Ja', der blev ikke stort Udbytte til Smedene. Mødet
endte i voldsomt Spektakel og det var lige ved at komme till
Haandgrlbellghedel Men de komå først bagefter. '

Marott fortæller saa, at de faa Socialdemokrater spiste no- ' I
get Aftensmad paa Hotel >>Skandinavien<<, medens Højremændene '
gik over paa Hotel »Dagma1« og spiste. Sent paa Aftenen kom`

'de saa igen tilbage til Skandinavien og netop ind i samme Lo-J '
kale, hvor Blomberg og hans Tilhængere sad De var endnu"
højere oppe og udbragte 1delige Hurraraab for Estrup, Fædre-gV
landet osv. Da Socialdemokraterne, der var de faa vilde ud-
vandre, kom det til regulært Slagsmaal saa Mødet forløb ikke -
helt blidt. _ ' _ ` f - I `

_ Marott skrev en Artikel. i Demokraten om Aftenens Forløb
og brugte deri forskellige injurierende Bemæiknlnge1 bl. a. om' p

' Grenaas Polltlbetjent J. A. Andei sen som han beskyld'teV
' ffor at have været den vigtigste Ophavsmand til de voldsomme

`()ptrin. Andersen anlagde Sag, og Marott idømtes en Bøde paa'
_ 100 Kr., som han afsonede med 2 Dages Vand og Brød. Det

1 'var altsaa Forløbet af et socialdemokratisk Møde i Grenaa i de
bevægede Provlsorledage 210) 1 -~ '

Den egenthge Grundlæg-  Vi vender til Blom'bergs egen Be- f "
gelse af Partiet i 1893 1 retning. »I 1893 lykkedes det atterV

_ i ' at hejse Socialismens (Fane 1G-renaa __ _ 29 _ _



.454 , _ _ pE FAGLZGE _sAMMENsLUTNlNGER

og denne Gang paa et solidere Grundlag. I Løbet af Sommeren, . 7 -
Vbegyndte Grenaa Dampvceueri sin V11ksomhed og de her be.-
skæftlgede Arbejde1e va1 villige til at Være Medstiftere af en
`Fo1eni11g. Dertil kom saa de to IBebslage1e N. Sørensen og

_ Peter Jensen, to Landarbejdere fra Revn og saa under-
tegnede. Ialt var vi 12. Der valgtes et Udvalg til at lave et Ud-

_ * _ kast til Love og der sammenkaldtes en konstituerende General-
` forsamling. Samtidig med denne besluttedes det at afholde et

offenthgt Møde med Folketingsmand Sundbo som Taler. Skønt
' f der Vistnok var 150 Menneske1 til Stede, ove1veje11de Aibejdere, _

. lykkedes det kun at faa endnu 5 til at være Medstiftere af For-
eningen, som efte1 Mødets Slutning holdt sin konstltuerendeV

_ Generalforsamhng Jeg blev dens første Formand Det va1 --
saa vidt jeg erindrer - den >1.10 September. _ '

_ ' _ Den første Fagforening. Vi val kla1 over, at skulde det i
lykkes os at skabe en Bevægelse, som kunde vare og udrette
noget til Gavn for Arbejderne saa maatte den underbygges med _

_ _'faglige Organisatloner Allerede den 14.0ktohe1 1893 opiettede
` Tekstllarbejderne deres Organisation. Dette voldte ingen Vanske- .
rligheder Større var disse, naal vi kom til at beskæftige os med.

_.Spørgsmaalet Arbejdsmændenes Orgamsatlon Hei skulde sk1 apper
\ Midle1 til, naal det skulde lykkes at vække disse Mennesker' _

op af deies Sløvhed og faa dem til at overvinde deres Frygt
i' '_ for Arbeskøbe1 ne. Vi indsaa, at der maatte rejses et eller andet _

Spørgsmaal som kunde fange deles Interesse Kommunensf~`
9 VBudgetbehandllng faldt den Gang i Slutnlngen af Aaret, og i et

VBestyrelsesmøde i Soelaldemokl atisk Forbund vedtog vi at _1ejse_-. _ '
Spørgsmaalet om kommunens Betaling for Snekastning. Vi ind-_ '_
gav et Andragende til Byraadet om at forhøje denne fra 20 til..

' 25 Øre. Dette Andragende fik den Behandling som vi ventede
' ' . I Byraadet haanede en Taler »Typografen og disse Væve1e<<, som;V

ikke kastede Sne for Kommunen og som desuagtet koni og

Vi 'bad Om højere Betahng En anden Sag havde det været, om~ i" G
= de paagældende Arbejde1e selv var kommet med et Andragende

I ;saa vilde man have taget det under Velvllhgt Overvejelse By' v'
raadet henlagde derfor Andi agendet<< _ . _

Vi skrev saa til Albesmændenes Fafifolenlng i Aarhus og -
_ - bad den hjælpe os med at faa Arbesmændene organiseret Et i'

_ af deres Bestyrelsesmedlemmer kom til Grenaa og holdt Møde, __
og Resultatet var, at der blev indtegnet ea. 40 Medlemmel til”

__Arbejdsmændenes Fagforening, og der nedsattes et Udvalg til at I
' _ udarbejde Udkast til Love og sammenkalde den konstituerende'-
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Generalforsamling. --'_Men_saa stor Var Ængstelsen, at ingen af
Medlemmerne i Vdet folberedende Udvalg turdevære Formand .
fo1 dette, hvorfor Tømrer P. Friis-Mlkkelsen maatte træde
til som Formand.

_ _ Den 27. Januar 18911 Stiftedes Arbejdsmændenes Fagforening
for Grenaa og Omegn, og dermed var Grundlaget for Arbejder-
bevægelsen i Grenaa lagt

Den første Strejke. Allerede i Forsomme1en fik den nye
4 ' ~ Fagforening sin første Strejke. Arbejderne havde spurgt Murer- '

mestrene om de ikke k11nde faa 25 Øre i Timen og den 11.
' Time afskaffet, hvilket selvfølgelig blev afslaaet Derefter blev

» der taget ëeslutning om at st1ejke, og Strejken etableredes, uden
at Arbejdsmændenens Forbund eller Arbejdsgiverne” var undei-

~ rettet delom. Dette havde til Følge, at Stiejken ikke blev anel-
kendt af Forbundet, og Arbejderne fik som Følge deraf ingen
Understøttelse Deitil korn, at ganske vist havde man ikke unde1-»

i _ rettet Arbejdsglverne men disse havde alligevel faaet Nys om, _
hvad der val i Gære, og om Søndagen, som Strejken skulde '
begynde om Mandagen, cyklede de ud paa Landet og fik ogsaa
samlet en Snes Mand sammen i Stedet for de 14, som vilde

_ strejke. Da Vloefoiletnmgsfører Abrahamsen fra Horsens en >
af de første Dage i Ugen kom til Grenaa, var Situationen der-
for ret haabløs Arbejdsgiverne svarede ham, at de ikke kendteV _

__ til nogen Strejke deres gamle Arbejdere havde forladt deres
Arbejde, og de havde faaet nye i Stedet. ' _

' Der var altsaa intet at udrette. Da d'ei var gaaet 2 Uger, "
henvendte Jeg mig -- efter Samraad med Arbejderne - til enl __ '

_ af de største af Murermestrene, som beskæftige de fleste af de
st1ejkende, og efter nogen Forhandling gik han ind paa at tage j

7 sine gamle Folk igen _ med Undtagelse af een Mand; og det
gik Aibejderne ind paa. De1 Var jo ikke andet at gøre. -Y

I I Løbet af Sommeren blev Fordrmgerne opfyldt. Men Fag--4
foreningen led et Kncek, som medførte langvaiige, Bøine- ' »

sygdomme. i ` ` '
I 1896 afholdtes en størie Fest i G1enaa,hvo1til mødte

V'en Del organiserede Arbejdere fra Aarhus og Randers og Ved
_ den Lejlighed dannedes Organisationer for Skomagere, Skræ-
dere samt Tømrere og Snedkere i Forening. , i,

' Politimester Rothe og Arbejderne En Mand, som bi-_` '
drog :meget til" Bevægelsens. Fremgang, var PolitimestenRothe,

` 1 ' selv om> det var imod hans Vilje. Gang paa' Gang “søgte 'vi ham -
om Tilladelse ”tll at gaa'i Proeession med Vore røde Faner.|
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Lige |saa regelmæssig Hgav han Tilladelsestil at gaa i Pro'cession,
men nægtede Tilladelse til at medføre Fanerne. Saa var der en'
Grundlovsfest, hvor Højre af sine Partifæller i Bvraadet fik`

' overladt Festpladsen i Kæret, medens ArbeJderne blev henvist-
til Dyrskuepladsen »Bag-Byen«, hvor der henlaa en Del Skærve-

_ bunker. Ved denne Lejlighed fik vi lavet :et Par hvlde Bannere
(med ~ meget kraftige røde Inskriptioner._ 7Da___Taljerne_ var vforbi

* _ Soc1aldemokrat1sk Forenings Bestyrelse ved 25 Aars Jubilæet i 19l8 Staaende fra;
Venstre: Former H. Rasmussen, Snedkersvend S. Madsen. Siddende, ligeledes fra J~

i venstre: Arbejdsmand J. P. Petersen, Fru Togfører Thomsen, Journalist Josiassen.

ved Højres G1undlovsfest, hvor Pol1t1mesteren havde talt foryf
Kongen, kom han og nogle af Lederne om og skulde se, hvor-_`
ledes det gik med Soe1al1sternes Fest. Her var Folk i Massev1s..
og godt Humør; men da han fik de hvide Bannere at se, var.

l'fhan lige ved at daane af Skræk og sagde: »Det er jo megetV
værre end de røde Fanem.

__ Igennem Aarene havde jeg flere Sammenstød med Politi-|
_-Inesteren, en InJurleproees Benzons Mmdestøtte Sagen og flere,

som det vilde føre for vidt at komme ind paa. Men de bidrog `
rikke saa lidt til at fremme Bevægelsen' '

Enighed og Sammenhold Hvad der særllg prægede Be-'vn'l
vægelsen den Gang var Enlghed og Sammenhold Naar vi den!

' Gang diskuterede om Bevægelsen saa var det ikke: om den
_ faglige eller den politiske Del var den v1gt1gste nej, vi var enige
om, at hver Ting var god til sit Brug, og at kun den stærkeste
Udvikling af begge Grene af Bevægelsen var til Arbejdernes
vGavn, og Jeg tror ogsaa, at det var derfor vi opnaaede saa gode *
Resultater Hvis ArbeJderne skal bryde den Modstand de har~
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at kæmpe imod, maa de benytte alle Midler for at komme frem:
politiske, faglige og kooperaíive og de har ikke Baad til at ka-_
ste V1ag paa noget af disse Midler<<. f

_ Blomberg slutte1 saa sin Oversigt over Partiets første Aar
-~i Grenaa med en personlig HenVendelse, eí Slags Testamente
Ved Afskeden. Han skriver: _

_ »Jeg Vilde gerne benytte denne Lejlighed til oVe1 for Ar- _
T bejderne i Grenaa og Omegn at indprente dem Sandheden om_

'Enlgheden og Sammenholdet og opfordre dem til at slutte sig
tæt om deres Orgamsaílon og deres Blad, '
saa har de deres bedste Vaaben til at Vinde: 9
frem til Maalet: Arbejdernes socialeFrlqørelse 7

I ' ~ . _. C. M Blomberg « 9
Tlden, som fulgte Efter denne ud- I

førlige, stærkt personhgt prægede Fremstil-
ling af Bevægelsens første Aar vil det Være
nødvendlgt af Hensyn til Pladsen at freml-

, stille de følgende Beglvenheder 1 korte Træk.
;Soelaldemokratlsk Forening Vedblev gennem
Aarene at Være det Virksomme L'ed i Parti-

V; arbejdet. Først prøvede. man naturligvis at i' _. . __
. ' gøre -sig__--gæl'dendeved atopstille Kandidater SOifåââläífgätflåäíäíg-« '

til de kommunale Valg. Af taktiske Grunde, ' ~ 'ger i Grenaa-
: for ikke at Virke for udfordrende, Valgte man at opstille en Par-.
tifælle, der Ved sin besindige Optræden havde Udsigt til at j

Ålsamle Stemmer. Det Var den tidligere Bomuldsvæver, nu Køb- -
mand Jens Jensen. Ved et Supplelingsvalg i 1894 fik han 25

Stemmer, Ved et andet i 1896 111 Stemme1 og endelig Ved det
tredje'i 1899, da selveHøjresBedaktøLC. V.1Færeh, paa Grund f
af Sygdom havde søgt om 'Fritagelse for sitV Byraad'smandat,
sejrede J.-Jensen med 2311Stemmers Majoritet over sin >Mod~
kandidat. Det Var dogkun foret Aar. Ved det ordinære Valg .
i 1900 gled han atter ud. I 1903 Valgtes Jensen til Medlem af
Ligningskommissionen. I 1909 opstilledes han som Kandidat til
Folketingsvalget selvfølgelig uden Udsigt til at blive Valgt Han
fik dog 480 Stemmer. 1

_ Ved Byraadsvalgeí 16/1 1906 fandt et Samarbejde Sted mel-
_ lem Venstre og Socialdemokratiet. Derved fik sidstnævnte Valgt

to Mand, Købmand Jensen og VæVer I. P. Andersen. -
' Den nyekommunale ValgloV skabte større Betlngelser for
'Soeialdemokratiet,> som Ved Valget i 1909 «fik 3Bepræsentanter,
nemlig Købmand Jensen, Snedkersvend Madsen og Redaktør
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J'os'iassen. Samme Aar fik Paitiet 2Repræsentanter i Hjælpe-

' kassens Bestyrelse og 2 i L1gn1ngskomm1sslonen I 1913 da By-
raadets Medlemmer var forhøjet fra 9 til 11, fik Socialdemo-

' kratiet ligeledes 3 Repræsentanter hvilket altsaa faktisk Var Til- `
bagegang I 1917 fik Pa1tiet 4 og i 1921, da Bylaadets Med-

lemstal igen foihøjedes (fra 11 til 13) kom man op paa 5 I_
_ 1933 naaedes de 6 Mandater,ti1ket Vil sige kun en mindre-_-

end alle de øvrige Partier tilsammen. Denne Stilling har be-
'__staaet indtil Nutiden, idet Forhøjelsen af Byraadets Medlemstal

i """ efter Indlemmelsen faldt med et Mandat til z "
-, hvei Side. i '

Angaaende Partiets Virksomhed med "

ligger det udenfor nærværende Artikels f 'I

nævnes, at Redaktør Josiassen, som var
opstillet til flere Folketlngsvalg-første Gang `

__' i 1918 -- senere blev Valgt til Landstlngsmand i
. og at Statshusmand F1 ands Mortensen,
efter at den nye Ordning med Valg i Amts-

- kredse i 1929 Val traadt 1 Kraft, valgtes somA
Soäffäälokratfâësfåstfl Folketingsmand for Randers Amtskreds

Byfaadsmedl i 9116119911999 _ Foreningen har i de godt 50 Aar, den
har bestaaet, haft 7 Formænd, nemlig Foreningens Stifter. .

_ _Typog1af C. M Blomberg fra 1893-_1899, Væver Jacob Nielsen
'fra 1899-4902, Journalist G. Winther fra 1902-1905, Væver

Hensyn til qsdagsvalgene 1 Grenaakredsen, ' ' '

Plan _at skildre disse. Kun skal det lige _' '

-N. C. Andersen fm 1905_1907, Redaktør N. Jøsiassen fra 1907 _
V+1943, Kommunekassere1 Aksel H. Hansen 1943.

N. P Joslassen Det vil paa dette Sted være naturhgt 9t;i I
ofre nogle Lin1er paa Omtale af den Mand, som blev Blom-

:bergs Efterfølgei som Partiets Banebiydei i Grenaa og paa
Djursland. Ha11 har selv i 1938 paa sine ældre Dage, faa Aar
før han døde, sk1evet et lille Hæfte om sit Liv og sin politiske
og kommunale Virksomhed. ' _'

Niels Peter Josiassen var født 19/1 1873 i Vrinders paa Mols ' i
_ hvor Faderen var Arbejdsmand 1'6 Aar gammel kom han i.
_Træskomagerlære hos sin ael, Jens Udengaaid i Grenaa, '_

_ hvor han tillige fik LeJllghed til at uddanne sig i Musik, som-
Var hans Ungdoms store Interesse _ _ _

Allerede i Læietillen blev han grebet af Socialdemokratiets'
Tanker og Var mellem de første Medlemmer, da Foren1ngen

li Grenaa stlftedes i 1893 I 1900 oprettede >>Demokraten<< et Lo- _'
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kalkontoriGrenaa; det blevi'ikke rigtigt til noget i Begyndelsen.

i _ Efter Købmand Jensens Anbefaling overdroges'Kontoret i 1905
til 'J'osiassen L_Aaret ' efter ophævede han sin 'Træskohandel og
ofrede fremtidig' al sin 'Tid paa Agitati'on" for Bladet og for Par- _ '1
tiet. Næste'Aar valgtes han til Formand Vfor _,Sooialdemokratisk

' Forening, .- hvilkenl Stilling han beklædte'I til `Isin Død d.V v. s. 'i
'36 Aar. Med íJ"'osia~sse._ns Valg til Kontorleder og til "Partifor-
'mand kom der Fart i Arbejdet Han havde en stor Ene1gi og

I var ikke bange for at tage fat. Han var tillige frit stillet i alle
Forhold, `'da han ikke havde andre Pligter

i end sin Bedaktørvlrksomhed og sin Agita- '
I tion. Han blev efterhaanden en søgt Baad-

giver fól mange so111 følte sig forulettet, og
' som ikke havde Baad til at gaa til Sagfører. f
'Joslassen siger i sin førnævnte Levnedsf

_ beskrivelse at han søgte at følge de11 Bette-.__l
"snor, som hans Læremestei Demokratens
-Redaktør Harald Jensen havde givet ham _

i i de Ord »Joslassen gør det altid til en> "
”BegeL naar du skrive1 om noget alvorligt, _ "
da at undersøge Sagen nøje fra begge Side11«. i _ =

Bet snart udstrakte Joslassen sin Virk- Meläfdädâ: ä'ylíåäolssäägíç;
“somhed til ogsaa at omfatte Oplandet og MedlafLandS'flngeflg24 421' >
en Mængde baade polltiske og faglige Forenlnger oprettedes

i paa hans In1t1at1v _-
` I 1909 blev han Medlem af Grenaa Byraad hvori han sad,

_. indtil Svagelighed i 1939 nødte ham til at trække sig t11bage.
Det er hævet ovel al Tvivl at Josiassen i sin mere end '-

`_“30aarige Byraadsperiode, uagtet hans Palti aldrig naaede at
blive Flertal, har øvet en ove1maade stor Indflydelse paa de
'Vedtagelser, som blev taget. I en Mængde af de vigtige Udvalg
har han været Medlem, undertiden Formand. Dette gælder f.V
Eks Skoleudvalget, som altid havde hans store Interesse. I dette

' har han med hensynsløs Energi arbejdet for en Bække Forbed- i
i ringer »og Udvidelser, saaledes -f at han har sin store 'Part af i
"Æren for'Skol'evæsenets Udvikling _i Grenaa i'den' sidste'Men';
'neskealden Ogsaa' med Hensyn til Forsørg'elsesvæsen, Sygehus-
forhold, Havnevæsen, Købet af Heden og Stranden Indlem-
melsessagen, for kun at nævne nogle af de vigtigste har Josias-j
sen ydet en overordentlig Indsatsi Som Medlem af Bigsdagen_
faldt"d'etvnaturligt, at han i.'§adskillig-e_1af de vkommunale og “lo-
kale i_=Spø-rg's1n_a_al, som' rejste` sigv i"V disse'> Aar, kundevære By-
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_ _-raadet en nyttig Mand Fra Udgangen af 1939 nedlagde han sit
_ Byraadsmandat paa Grund af SVagelighed. Kolt Tid efter døde __
- han. Han fulgtes til Graven af saa stort et Følge, som sjældent

-Qel set her i Grenaa. ' - ~ f _ _ I ;-
Arbejdernes FællesoPganlsatlon i Grenaa. _

_ Omtlent samtidig med at Soelaldemokratlsk Folenlng og
;V de to første Fagfolenlnger Vævernes og Arbejdsmændenes var I

_ stlftet dannedes der - selvfølgehg paa Blombergs Initiativ __
'[en Sammenslutnlng for disse 3 Organlsatloner som foreløbig

Var de eneste Albejdelsammenslutnlngel i Grenaa Fællesorga- ` 'I f
` nlsatlonen stiftedes paa et Møde af disse 3 Forenlngers Bestyf `ç '

relser. »Dens Formaal Val at væle en Fællesnævner for Arbej- _
derne i Grenaa udadtll og en Samling af Kræfterne indadtil.

7_;_Under eventuelle Stlejker og Lock-outer skal den Vejlede og Å
__støtte de ramte Under Arbejdsløshed skal den folsøge Indsam~
linger til Afhjælpnlng af Nøden Den skal støtte den koopera-l_

f'_f5__g-__t1ve Tanke og Virke for Oplysnlng Ved Foredrag o; l samtI f
___;.;___;__...1øvrlgt Varetage de Intel esser del er fælles for Arbejderne<< 211)'V _

De koopePatlve OpgaveP. En af de første Opgavel som
' _ 'den nystlftede Fællesorganlsatlon søgte at løse Var Uplettelse af _

'f en Brændselsforemnq Den kom i Gang omkrlng Ved Aarhun- _
Ådredsklftet og Vlrkede 1ndt11 den nuværende Krig , '

__ I 1904 stlftedes »Fællesorganlsatlonens ne- og Hjælpe-
-f ;lfassm Dens Formand blev :_gyæVer Carl Larsen som gennem;

_ Ö hele Kassens LeVetid har beklædt Formandsposten Larsen Var
__ ___en af Tekstllarbejderforbundets Stlftele og i 25 Aal Kassererr ~

__ ___for, Tekstllarbejdernes Sygekasse
Paa Fællesorganlsatlonens Genelalfolsamllng i 1910 blev '_ , i~

del fremsat Forslag om Gplettelse af en Brugsfolemng Der f
'Lforetoges en Prøvetegnlng, hvor der tegnede sig 101 Medlem-
lmer med et aarligt Forbrug af ca. 43.000 Kr. Paa dette Grundlag _

* indvarsledes til Genelalforsamllng _17/2 1911, hvor Foreningen7
- _ _ -stlftedes Det var i Aarene kort efter Albertlkatastrofen og den i'

f sjællandske Bondestands Sparekasses Sammenbrud Man nærede
f - derfor en Vis Ængstelse for at følge et Forslag om at indmelde f _

' den nystiftede Forening i F. D. B. De ængstelige blev hurtigt ' -
>Aberollgede og en Repræsentant for F D. B var til Stede ved' I f

Generalforsamlingen og gav en Bække gode Baad. Foreningen >
_ begyndte i et lejet Butikslokale paa Nytorv. Dens første Udde-

ler Var Detallllst t. Forrettel A. Iversen og den første For-__
mand Var Lærer Dahl, Fuglsang. Folretnlngen aabnedes 22/43_
1911. Det første Aars Omsætning var 51.436 Kr. Prøvetegnlngenf
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_;fvar altsaa overgaaet. Den højeste Omsætning naaedes i 1919/20. I

' Det var Tiden efter forrige Verdenskrig med dens uhyre høje , _.
_ '_ Varepriser Omsætningen val da paa 270,663 Kr I de naeste 15V

íAa1 var der følst en betydelig Nedgang, derpaa igen en Op- -
gang, saaledes at Omsætnlngen i 25 Aars Jubilæumsaaret var,
_{ paa 241 587 Kr. Der var nu 510 handlende Medlemmer imod '
z160 ved Starten.

. I I 1914 købteForenlngen af MeJeileJei Ancher Jensen for ' i L
i' V27.000 Kr. Hjørneejendommen ved Lillegade og indrettede Butik i

en Del af Stueetagen Den blev for faa Aar siden betydelig "
modelniseret. 11919 oprettedes en Østerbroafdeling i egen Ejen-

' » dom, som købtes for 1.0 000 Kr. Ogsaa denne er siden stærkt
udvidet og ombygget. Den samlede Omsætning for begge Afde-

`I __linger er nu 365.220 K1 ' .. 1
_ Den næste kooperative Opgave, som Fællesorganisationen

. ' optog, va1 at man i 1919 stiftede A/S Arbejdernes Fællesbageri. -`
_- Der begyndtes med en Aktiekapital paa 1,5000 Ki., tegnet i

Aktiera 25 IIr. udelukkende blandt ArbeJdere. I 1923 købte ,_
' »man EJendommen paa Lillegade og gik i Gang med Opførelse
f af en Bageribygnmg Næste Aar begyndte Vilksomheden. I Be-

1 :__gyndelsen ledede Formanden Redaktør Josiassen, Foretagendet. '_ _
;ff Efter 6 Aais Forløb kunde ansættes en Forretnmðsførel hvor-

V ltil antoges Spolemestei Z. Børgesen I 1943 var Omsætningen -_
loppe paa ca. 1/4 Mill. Kr. » - > \

Ogsaa andre Opgave] løste eller søgte Fællesolganlsatlonen
Å_.-at løse. Bladspørgsmaaleí va1 et af de første. I Stedet foi, at
ÅBlomberg kun havde væ1et »Demokratens« Korrespondent, blev

^ der omkrlng 1900 opiettet et Kontor i Grenaa, og i Bladet kom
I en lokal Spalte. Journalist Winther var en Tid Redaktør, der- `

efter en kort Oveigang Købmand Jensen, men først da Josias-l
I > -sen kom til, blev der virkelig Fremgang.

I 1898 nedsattes et Byggeudvalg, som skulde arbejde for
Opførelse eller Køb af en Bygning Man saa paa Byggegrunde
og paa færdige Bygninger, en Gang paa gl. Bealskole, en Gang
paa »Hotel Skandinavien<< men Planeine blev ikke foreløbig

i realiseret. s i
Tanken om et »Arbejdernes Oplysningsudvalg<< gaar langt ..

Vtilbage i Tiden helt til Organisationens første Aar. I 1898 stil-_.
ledes der Forslag om Opiettelse af et Læseselskab, som nu ikke
førte til noget Derimod oprettedes i 1906 efter københavnsk

I >Mønster en Diskussionsklub »Louis Pio«, hvis Opgave næimest
vai den rent foi melle at tiæne Medlemmerne i at holde Tale,
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optage Diskussion, lede Møder o. s V Den ophølte efter nogle `2
'2 Aars Folløb -

Man ha1 haft Sangkor og Öfkesíer med den utrættellge Jo-
' ~siasse11 som D111gent I 1920 oprettedes D. U. |"I",< senere en
_"Arbejderaftenskole Studlekredse m. 111. Ingen l1an nægte at det

` »er en imponerende Udvikllng, der e1 sket, slden Blomberg i
r1885, altsaa for nøJagtlg 60 Aar s1den mønstrede 20 Tilhæn-

' gere Ved Marotts i Indlednlngen omtalte Møde paa Hotel »Skan-
f dlnaVlen<< ^

PENGEVÆSEN ()G FINANSER
_ ' Byens Pengelnstltutter 2

Som omtalt paa Side 106 i nærværende Bog fandtes der
endnu i M1dten af forrlge Aarhundrede intet Pengelnstltut i
'Grenaa i. \ __,

`eKommunen mangler Hvor pr1m1t1ve Forholdene Var,l kan man I'
. en Pengekasse _ i slutte af en Sag, som Var paa Kommu- .

` nalbestyrelsens Dagso1 den 6/2 1855. I Følge
Extrakt af Kommunens Regnskaber var del Ved Udgang af det! i

* foregaaende Aar en Kassebeholdnmg paa godt 1.2210 Bdl. »Da ~
~ Kommunen ikke er i Besiddelse af en lukket Kasse hVori --

saaledes som Anordningen af 24/19 1837 befaler _- kan opbevares
dens Pengebeholdnlng, befindei denne sIg derfor i Kæmnerens

* Værge. Man vedtog nu at anskaffe en saadan Kiste, 1 hvilken
>Anledning det foreløbigt blivel overdraget Byfogeden og Borger;
Freplæsentatlonens Formand at erhverve Oplysnlng om Prisen,
hvortil et saadant til Henslgten svarende GJemme kan erholdes<< 212) I

Formodentllg er Kassen blevet anskaffet men Aaret efte1 _
Var i øvrigt Bekymnngerne med Hensyn til et forsvarligt Gemme- _ '
sted forbi, idet der da oprettedes et Pengeinstltut 1 Byen. i

I »Spare- Laane- og Dlskontomstltuttet for ' '
' ,_ ` Grenaa og Omegn<< ~ -

stiftedes 20/9 1856 Ved et Møde, som afholdtes paa Baadhuset
Dets ledende Mænd Var Prokurator L. “;J; Lunøe som blev

I dets Bogholder, Kasserer og faktiske Leder 1 ea. 25 Aar, og Viee- ~
I' konsul N. L. Kock, Borgerrepræsentatlonens Formand, som Var'-

dets admlnlstl ende D1rektø1 omtrent lige saa længe. (Se S1de 106).
Fo1ret11ingstiden Var fra Begyndelsen 2 Time1 om Ugen, "



`\ .

Viðeík'orilsvu'lIN.l L. Kolck; ' _ -V ` Prokurafor T.'M1311èr.
“ 1853-1881. _ ' ` 1831_“1899

1

Overre-tssagf.V _Fr. Brokmann. f . “ > ~ _ Brygger _J'. E. Kfogh;
18994903. H ` ' _ I -V 1 ' 1903-1932; '

Cand. jur. C. Faber. : ' Ságfører A,"Anderseh.
1932-1934,, Y _ s , I '1934-1936, ~

mkassens, Direktionsformænd 9 fm 1856_1936, _' u
da- denm nyelSparekasselov traadte i Kraft. `
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Sparekassen med Direktørerne Andersen og Faber i 1933

nemlig Tirsdag Kl. 104-12, og Kontoret var hos Prokurator
Lunøe Den oprindelige »Ga11antikapita1(_(_Var paa 16000 Bdl.

"Den forhøJedes i 1866 til 22.000 Bdl. og er nu 66.000 Kr Men
dertil 'kommer et Beservefond paa ca. 1 Mill. Kr. Dette gennem
Aarene opsparede, meget store Beløb er et haandgrlbellgt Bevis”

:for den dygtige Ledelse og fornuftige Økonomi, som'r “altid har
præget Sparekassen og som forklarer den fgrundmurede Tillid,
som den nyder. - ~ » - f . - _

Det første Begnskabsaar blev der aabnet 116 Konti med en.
Indskudssum af 14.380 Bdl. og hele ØmSætningen var 33.752
Bdl. I det sidst afsluttede Begnskabsaar 1943/44 indestod paa
ea. 700 Konti ea. 10 Mill. Kr. ' __ _ _ _

_ Sparekassens første Kontor Var Vslet og ret Prokurator
Lunøes private Kontor paa Storegade. Omkring 1870 lejedes
hos Naboersken Enkefru Hanson, et Lokale. Hendes Mand,V
Vhae Været Sagfører og Kaemner,` og Huset laa, hvor nu Spare-'_
>kassens Bygnlng ligger. (Se Billedet heri Side 100). Kontortiden
og Vlrksomheden Var da forlængst udVidet. I 1883 blev Over;
retssagfører F11.Ã~ Brokm ann Instltuttets Bogholder og. Kasserer <
;Han købte EJendommen af Fru Hanson I 1889 købte Spare-
kassen den TLaf >Brokmann og opbyggede den nuværende Byg-
ning, hvor der; ei Kontorlokaler i Stueetagen og Direktørbolig
paa 1'. Sal:? Lfter at Brokmann var blevet Direktør i 1899, blev
>lSagfører A Andersen hans Efterfølger som Bogholder, me-
dens Kassererposten i 1911 udskiltes og glk over til Jens P
Peder,sen som endnu har Pladsen.
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Sagførel Andersen der fo1uden at Væ1e Bogholder tillige
var Dlrektlonsfoimand et Par Aar, døde i 1936 hvorefter hans'
Efterfølger, oand jur. Ad Neeigaald blev admlnlstrende Di-
1ektør. Hele Bygningens Indre og Forretnlngsgangen underglk
Ved den Lejllghed en 1ndgr1bende Forandrlng Kontorlokalerne _
ombyggedes helt Kælderetagen omdannedes t1l et mægtigt f
Boksrum, og Forretningsgangen modernlseredes saaledes at
dette Byens ældste Pengeinstltut nu fremtræder i en fuldt ud i
tidssvarende Sklkkelse - ~ - ~ f -

Landbo Sparef> og Laanekassen
_ Eftei en halv Snes Aars Forløb fik Grenaa endnu et Penge-
institut, idet en Bække af Egnens førende Landmænd i Begyn-
delsen af 1868 opfordrede til Aktletegnlng i en Landbo Spare-'
og Laanekasse. Det var omtrent den samme Kreds af Mænd,
som sammeAar stiftede Grenaa Landboforening, førstog frem-
mest da Th. Lütken, som-var exam. ju1. og Godsforvalter
Han havde ejet Gaalden Sølyst i Voldby Sogn men havde solgt _. l

den og var flyttet til Grenaa. Han komy snart ind i Byiaadet og
val i mange Aar en af Byens mest betydende Mænd. »G1 enaa _

'Avis« hilser det nye Pengeinstitut Velkommen og bemærker,
at det altid er godt med lidt Konkurrence Ved Geneialforsam-l _- *' '

' lingen _9. Maj valgtes Iütken til Formand ogKasseier Den øv-_ i'
krige Bestyrelse bestod af B. Kaag, Gjerrild, P. Davidsen, T1u->\

strup, og N. Nielsen, Aalsrode, alle Gaardejere og ansete Mænd ..
lfra Nørle- og Sønderheired.

Landbo-Spare- og Laanekassen begyndte sin Virksomhed 4. _
Jun1 1868 1 Lütkens Bopæl paa Østergade Der Var Kontortid hver ~ _

_ Lørdag Eftermiddag Kl.1--3 Det meddeltes, at Instituttet havde I .
en sammenskudt Grundkapital paa 8000 Bdl., som dog ventes " .~

- forøget idet Aktietegnlngen stod aaben indtil Udgangen af 1869.| I
- Foreløbig agtedes de 2000 Bdl. af Grundkapitalen udlaant imod _

I 1.- Prioritet i Landejendomme i 3 Portioner paa henholdsvis
1000, 500 og 500 Bdl.2-12) Det var jo i Sandhed en beskedenfif

_ Begyndelse, den at kunne finansiere siger og skriver 3 Laan-
Iagere. Kassen gjolde dog forholdsvis gode Flemskridt, idet der _

f _rved Udløbet af Begnskabsaaret 1872 indestod en Kapital paa
33.960 Bdl. og var opsparet et Beservefond paa 190 Bdl.

_ Umiddelbart før Generalforsamlingen i Landbo-Sparekas-.l ~
` ^ sen d.12/3 1880 havde en af Venstres Førere i Grenaakredsen, » ~

P- PedelSGIl-Damgaard som Inserat i Gr. Folketidende rettet et
meget skarpt Angreb-paafKasSen.Paa Generalforsamlingen af-
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S 'Bankdirektør' N. Bónke. . _ ' 'Bankdiriektøfn Buhl.
_ Adm. Direktør forGr. Handels- i Virkede ved Gr. Handels- og

' og Landbrugsbank1895- 1926. (T) ` j N . Landbrugsbank I1895~1935.

v1stes dette Angreb med Enstemmlghed som ganske;- ubejføjetéV
Den eneste som tog Forbehold Varí Gaardejer L. Bønløkke.__
Han lod tilføre Protokollen, at han ikke Var enig i, at Sagen
afgjordes paa den Maade, »men har P Pedersen gjort nogeLj

_ulolgt skal han drages til Ansvar derfor<<. ` _
Grenaa Bank Der er næppe Tvivl om,-~ at det er denne `

'_Beglvenhed som har foranledlget at der kort efter dannes
endnu et Pengeinstitut i Grenaa under Navn »Grenaa Banlm,

BLLDet Var ligesom den foregaaende en udpræget Landbokasse,
i 'men dens pohtiske Indstllling angives klart Ved, at dens Re- __
__præsentantskabsformand fra Stiftelsen i 1881, og indtil den op- ~
:hørte i 189,6 Var Kredsens Folketlngsmand Ch1.Bønløkke.

' ` Bankens første Direktør Var Sagfører H. Vest og fra 1886
Sagfører: N. Bonke.` Oprettelsen af Grenaa Bank Var selvfølge-

ligt et rent Modtræk imod Landbosparekassen Alligevel beholdt: '
I denne stadig en Del Kunder og Var et anset og sohdt Fore-_ *

,Å'tagende, selv om den ikke havde nogen storOmsætnlng Den _
4Vhae Kontortld en Gang om Ugen og eksisterede indtil Lüt-

j Ikens Død. '-
Grenaa Bank som altsaa var et udpræget Venstre Foreta-v '_ I

9- gende fik heller ikke nogen afgørende Betydnlng ogvar i hvert
L_Fald Ikke nogen Bank i moderne Forstand. ” 1- »

_ Grenaa Handels- og. Landbrugsbank I 1894 og Begyn-
delsen af 1895 var der en stærk Stemning i Byen og Omegnen
»for at faa skabt en >>Handelsbank<< med virkelig tidssvarende
Forretnlngsmetoder' Sagen Var oprindelig bragt frem i Grenaa __
Handelsforenlng af Købmand A. Sørensen men Formanden f C
Apoteker Hoffmever VaI` imod Sagen og den blev henlagt Den”
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kom dog igen, og der valgtes et Bankudvalg med Godsejer,
KammerJunker _C Neergaald Løvenholm, som Formand. Der-
holdtes derefter stiftende Generalforsamhng 28/3 1895. _

Da 4 Pengelnstltutter jo aabenbart Var for meget i en saa-.
` ._'li11e By, _ afholdt »Glenaa Bank« om Formlddagen en Gene-

ralforsamllng, hvor man med 38 Stemmer imod een traf Be-
slutning Qmp at ophæve Grenaa Bank. Det Var dog paa Betin-
gelse af at den paatænkte Handelsbank v1rke11g blev. oprettet
og var villig til at overtage »Grenaa Bank<<s Aktier. Der ned-

sattes et 3 Mands Udvalg under Forsæde af Chr Bønløkke til
at lede Afvlkllngen _ `

` ' Samme Eftermiddag holdt saa den nye Bank stiftende Ge-
neralforsamling og tog Navnet »Grenaa Handels- og Landbrugs-

1 banka. Den begyndte med en Aktiekapital paa 60,000 Kr. og;
skulde ledes af et Repræsentantskab paa 16 Medlemmer. Af '

“disse Var 10 fra Grenaa og alle af Byens betydellgste Forret-
ningsmænd For Landet udpegedes 6 Repræsentanter, som lige-

~1edes var valgt blandt Egnens mest indflydelsesrige Landmænd.
Som Formand for Repræsentantskabet Valgtes Kammerjunker
Neergaard. Endelig Valgte Repræsentantskabet som Direktion:

Sagfører N. Bonke, Købmand Knudsen, Grenaa og Hofjæger- L
1 mester Dinesen, Katholm. Førstnævnte blev administrerende?
Direktør og Folretnlngsfører ,` '

Man lejede Lokale Storegade Nr 12 (en Del af nuværende
Isenkræmmer Poulsens Butik). Instituttet afhjalp faktisk et Savn
idet det var den første virkelige Bank, som Grenaa havde haft.
Det fik snart stærk Tilslutning baade fra Land og By.

' Samme Efteraar døde Kanoelliraad Lütken, og Landbospa-
~rekassen ønskede at træde i lvldaílon Hveivet betroedes tilV
Gienaa Handels- og Landbrugsbank og blev en stor Vinding
for den, idet den derved tilførtes en Del nye Kunder, men navn-
lig ved, at den fik ydelllgele Anseelse og Forblndelse i Landbo-'f

I ' kredse. _
__ Allerede efter en halv Snes Aals Forløb Vedtoges at opføre
en selvstændig Bankbygnmg Den blev taget i Brug i 1904 _ Ö
Sagfører Bonke havde den egentlige Ledelse Sammen med

- ` Hans Buhl, der ved Bankens Stiftelse var Bogholdel men. .
' senere blev Meddirektør, bragte han Grenaa Handels- og Land-

brugsbank frem t11 en betydende Stilling i Byens og Omegnens|V>
Pengevæsen.

.. I Aaret 1918 overgik Banken til »Den danske Landmands-
V' banka som Filial.Akt1ekap1talen var siden Stiftelsen forhøjet
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adskühge Gange og Var Ved Ovelgangen i 1918 paa 1/2 Mill KP

» _ ___- Efter Bonkes Død i 1926 bleV Buhl Førstedlrektør
,_ . Hans 311111 (_f 9/10 1370 <1. 99/4 '1942) va1 en mega anset-9. _
og populær Mand i Byen og en klog og forsigtig Leder af Ban- '

_ - ken. Ved Siden af Arbejdet der fik han paa adskillige Omraader
" Lejlighed til at virke i Samfundets Tjeneste I mange Aar Var -'

han bl a. Formand for Skolekommlssionen og fra grundtvlgsk -Å
. Side Valgt til Medlem af Menighedsraadet

9- Eftei hans Afrejse blev J. Bech Føistedlrektøi derefter H.
_ T Kühl og fra 1./6 1933 Bankens nuvælende Dir9ektø1 P. N. "

l<S V a rr e r. Banken har Filialer 1 Trustrup, Balle og Ved Havnen.

Djurslands Landmandsbank
'stiftedes 1 1903 paa Redaktør Skjødsholms Initiativog med ham som _ ' 'i i
adnnnlstiende Direktør. Den begyndte under beskedne Former `

__ * med en Aktiekapital paa 50.000 Kr., men fik hurtlgt en rivende _ I
" Udvikling IAaret 1913 udvidedes Aktiekapitalen til 100.000 Kr., I __ . f

`i 1916 til 200.000 Kr og endelig i Januar 1913 til 1/2 Million. ' I __
Denne oVerordentlige store Vækst var __' som tidligere omtaltf- S

_ _; en du ekte Følge af Krigstidens rent fantastlske Børsspekula-
tioner, som gav Banken en uhyre Indtægt og samtidig en uhyre-í

- Bisiko. Medens Netto-Overskuddet det første Begnskabsaar beløb _
i ' q sig til 2.255 Kr., Var det i 1916 ikke mindre end 117.602 Kr., _ I

og Aktionærerne fik en DiVidende paa 12 pCt. _
Denne uhyre Gmsætning og Fortjeneste kunde selvfølgellg

' ikke holde, da Krigen var forbi, og dens mangehaande Fore-
S _ tagender afvikledes

__ Banken havde Været ledet med meget ringe teknisk For-f
stand og uden nogen som helst Virkelig Kontrol fra Direktio-f;l
nens og Tilsynsraadets Side. Der Var givet Splllekredlt helt ud ' r .

_.i det blaa. Banken led derfor uhyre Tab navnlig paa 5-9-6f_
. kæmpestore Spekulatlonskundei og formaaede ikke at ride Stor- _9 _ ”

men af. Muligvis skyldtes dens Krak 1 nogen Grad den almlndehge _ ' ` i
VPanikstemnlng Faktum var det, at den maatte standse sine

- _ _- " Betalingei 4/6 1922 og træde i lvidatlon Hele Aktlekapltalenv '
jog en stor Del af Sparemidlerne (ialt ea. 1,4 Mill. Kl ) var tabt, _-f

'og SkJødsholm drog herfra som en slagen og ruineret Mand. '
__ , Den smukke nye Bankbygnlng paa Torvet som var rejst?

kort efter Krigens Afslutning, og som havde kostet ca. 250.000
Kr., solgtes til en Bank, som retes paa Djurslands Landmands-_ j i

_ banks Buiner, men som iøvrigt ikke havde andet at gøre med`
” den, end at den overtog densidste Del af lvldationen



MNAlvsVÆSEN > __,169

Banken for Grenaa og Omegn A/S

stiftedes 2/10 1922 \irksomheden begyndte 2/11:y s A Aktlekapi-q
"talen var oprindelig 400000 Kr. og er uforandlet den Samme_
Banken lejede oprindelig Halvdelen af DJurslands Landmands- v
banks Lokaler Efter at den 1 April 1923 havde købt Ejen-,

- dommen; overtoges efterhaanden større Dele af Lokalerne men
først fra 2/4 1926 t'oges disse f111dt 11d 1 Brug Det første Par

i »Banken for Grenaa og Omegn<< paa Grenaa Torv. Til venstle ses Frederik VII

Statue, til højre et HJørne af Kirkens Sideskib. (Stenders Borlag; _Eneret) `

i :Aar havde Likvidationen, som lededes afDommerThygesen og Sag- _

i fører Fr.V1ale selv Personale men derefter overtog den nystiftede _
_Bank vederlagsfrit ArbeJdet som først sluttede 1 Begyndelsen af '

f 1928 Banken for Grenaa og Omegn ansatte straks som Direk-
ør "N C Bisgaard der i nogle Aar forinden havde vaeret

r"Direktør for Andelsbankens Filial i Grenaa og var fordelagtig ,
>kendt fia den Tid Direktør Bisgaard har i de forløbne Aar"
lvaeret den ledende 1 en rig Udvikling saaledes at Banken ved
VUdgangen af 1944 har et Beservefond paa 708.000 Kr., en Balance _'
üpaa 13 Mill. Kr. og ein Omsætning paa 311 Mill Kr Formanden for> f
"Repræsentantskabet er GaardeJerJohs Krnse Sangstrup, Forman-Å.`_ '
`den for Bestyrelsen er Landinspektør L E. Gregersen, Grenaa f

^ i . . Andelsbanken. Afl s " ~ _

l Aarene omkring 1918 oprettede »Den danske Andelsbank<< ,

f-Afdellnger i en Bække danske Købstaeder Denne Bevægelse:
faldt her. i Gienaa i god Samklang med, at der paa Egnen var
'Popstaaet et vist Børe 'i Anledmng af. at »Grenaa Handels- og '
_Landbrugsbank<< overgik til at blive en Filial af »Den danske

..Landmandsbank«. ' _ __ »_ __ i. - >; so
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Der afholdtes i Anledning af' Tanken om en Andelsbank _ '

et stort Møde med ovel 600 Deltagere, mest Landmænd. Detl
resulterede i, at der " oprettedes en Afdellng af »Den danske

. .Andelsbank« Man købte Bagermester P. Svendsens EJendom
' v , paa G1enaa Tor-V, ombyggede den, og begyndte Vlrksomheden|

'-1/12 1918 Bankens første Direktør Var N C B1sgaard soI11 efter _
en kort QVergang at have ledet Bankens Afdellng 1. Bogense

Billede af Grenaa Torv med F1 edenk VlI Statue paa den tidligere Plads Syd for
. - ~ Kirken. Til- høj1e ses Andelsbankens Bygnlng f

/`
\

i qsenere fik Pladsen som Direktør for den i 1922 stiftede »Banken _, __
'__for Grenaa og Omegn(<. -v- Bankafdellngen skaffede sig en ret godfjff f

"'__Forretn1ng og opnaaede en Balance paa _ea. 3 Mlll Kr men'~
Éfmaatte paa Grund af Vlsse Forhold træde 1 L1kv1datlon 1/6 1925 Ö _

Uden anden Tllslutnlng til den likvlderede Andelsbank end,
_ Overensstemmelse 1 Aand og Prlnclpper aabnedes en ny Andels-"1.lv

íff'bank underr Navnet »Dansk Andels- og Folkebank _15/5 1926 .;-~-l
_,WForud for Aabningen Var udført et stort ArbeJde for Tegnlng'`

. “ -="iafKap1tal med nu afdøde GaardeJer L Joaohlmsen Ørum son1V
"_'_]_'den ledende Kraft 1 Forbindelse med Dlrektør Otto V Jen-
'LSGII der blev Leder af den nystartede Afdellng Den fik Lo-'fff

1771_- __kale i Købmand, Bolchs nye Ejendom paa Torvet _
legyndelsen var" noget Vanskellg for Banken i de trange"at-_f-Omgwelser Skuffelsen over`>>Den danske Andelsbanks<< L1kv1-;_ 'i

datlon sad stadlg Bankens naturhge Kundekreds i Hovedet
"fBladet vendte sig først da Andelsbankens forhenværende EJen-- dem Torvet v1~~113 blev erhvervet 1/7 1998 eg Lekeleme blevj

"tiffflyttet dertll Lif- _ i _ g
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1/1 1933 overtog Direktør Otto Jensen Stillingen som Leder

af Andelsbankens Aalborg Afdeling, og hidtilværende Kasserer,_f'
i Banken SV. Hvillum overtog D1rektørstillingen I Decbr.~ f

'1933 afløste Gaardejer Schou Andersen Allelev, L JoachimseIl
- som Formand for Bankens Bestyrelse I 1943 erhvervede Ban-_>
_ken den af Købmand Holch opførte Ejendom paa Hjørnet af
Storegade og TorVet, for der til sin Tid at indrette Banklokaler.

Banken har i de forløbne Aal haft stærk Tilgang af saaVel
"Andelsforeninger som pIivate Kunder. _ _

__ ' Balancen udgør nu ca. 8,5 Mill. Kr. og sidste Aars Omsæt->
'-Iliilg 160 Mill. Kr. ' > - < I -

hfter denne Oversigt Var Byens Pengeinstltutter deres Opf -
rindelse og Virksomhed gives olnstaaende en statistisk Over-

\ sigt over Borgernes Indtægter og Kommunens Indtægter og Udgif- 1
ter, samt Specifikation over Visse særlig interessante Konti i en
Bække Aar siden 1859, idet deI iøvrigt henvises til Regnskabet _-paa I
Side 107. Sammienligningerne mellem de forskellige Aar kan kun .

I 'foretages i grove Træk bl a. fordi Kommunens Begnskabsvæsenfl I i
i I '_ffleie Gange i Tidens Løb er blevet omlagt saaledes at adskillige

' ^ g Poster har skiftet Plads ogfigurerer paa forskellige Konti 1 de for- _ `
skellige Aar _ ' l

_Äf'Veste-Igade Optrirl fra Forsvarsbrødrenes Bingriderfest ~
som sammen med Dyrskue-t og Byfesten plejer at Være' _

' Sommerens tre store Begivenheder ` jfl ; v `3015V . _



Statlstlsk Overslgt .
oxer forskelllge kommunale Forhold af finanslel Art.

1 1859" Å, 1880 1900 1919/20 1939/40. ~

I > Folketallet 1 GI'eHaw--f  .1}639°f 2428 ~; 583257  55.,458!71_ ff4785 4
2 Indbyggernes samlede op- _ ~ n . -. _,1.

givne eller anslaaede Ind- í i `
j tægtfi Kr ....... ~ -._ L 700.990'f'978'209 ~_5.25o.578 5.787.930' `
'Den skattephgtlge Indtægt j - ' _; __' _; '_ . __

(efter Fradrag) ........ j 174.960 51;4.00j0_' 663.100." 4.027.950 4.41711850 _f

i _Skatteproeenten ....... H ea 3 % 1 4,6% 7,0 % 8,7% 10,1% '

V -De paahgn Skatter (Resten '_ _ 77 _ j - . _ _ _.
af Udglftsbeløbene frem- 8.135 -w ' 28707 43 840 332176 497.214 _ '_
kommer som anglvet ne- _; ' '» ' ~: - _ - - j. ; -

denfor4) ' 'j ' - ' > "

I I ' ~ »_1.1'.*B1drag til forsk. Instittb

_ :Heraf falder 13aa følgende .
1. ._ ` _Konti: _ _

_fl'1-;.Byefn_s Bestyrelse i Al-' .
= 5555151151155 ....... ;"2152 5)'»1§.851gf' -5.751Ö.< “2840719 595151f: -. ,,

»8551515 Udglfmr 91.245] 1')_7.227,_ 1;15 855  .1)j59.344 )1o5.559
.`sk515v55555 ;2555 18.548 , 14.551 72.818 149272 '

I 2 '11151555 P5lmvæs55 . 1.287 4.085 .- »3.805". ~ 14.01-512)

j 'f . ;Gader, Veje, Kloaklåer ._` 2.244 5,552 f I _. rfå_§~.2_4(;)f_V I i29.793 ' 53745 _
Byens Belysnlng » I' - . __ 789v 2.982 f 8.700 f'; 6858 _

2
8

.,.4 __ _ _
f öMedwmalvæSen V261 * 345.; _~ 721.3._.F-ëif_8o_.1fl79i"11.89 898...,>

' 5
7
82 2.'Dèn offenthge Benhol-VV

, ldelse . ._ _ - f 49 j 1.619 8100 30537 2
9"Br5ndvæs55...'.^.j....j.._..1,4205“ 222 245 4855 ^ 9.212

_f'10f Lystanlægr-------*"-'-°- 43 1394 497 :(29955 _`_;_14.881jffjjí" "

- v'ti-oner og Formaal _ -- _- 5417WV 10 744 '-

l ID1Verse Kontl __ ?- ? 2 ? 'j _' ?
' I-518..:85555 5f 55515..... j- f-i ;i 2.482 ä 8846 29.889 951.247."

414.;1Af5r5g 55555515 _- ; j , `;;2528';_,Å 5.988 I 119.554 > “ 90528.. -' 'V
»15.71A5555 11551555 '1.5191 2.895 9478118114 5472! v_54.857

Udglft51~15lt 11 11402 55 288 98 755 971175 784.885V= :1,2

1) Af de soelale Udglfter Var. i 1859 hele Udglften Fattlghjælp, i 188011ge- `* ` V
2 ledes hele Udg1ften Fattlghjælp, Ai 1900 Fattlghjaelp 9824, Alderdomsunder-
»støttelser 6.026, i 1919-20 Pattlghjælp 22.544, Alderdomsunderstøttelse 49.175'` »_
ç.jtil Enkebørn 1842 Udglft til Hjælpekassen dækkedes det Aar fuldt ud _ _. `

Äfaf Staten ; 2) Bets- og Polltlvaesenet jer nu gaaet over tll Staten ' 3) Det',zf"fl'- i -
abnormt høJe Tal dette Aar skyldes bl a., at ca 46.000 Kr er medgaaet' _

.*_ti_l Opførelse af Træbarakker samt Nylndretnlng af Polltlstatlon, Betssal
'_ og Borgmesterkontor 2) Resten af Udglftsbeløbet fremkom Ved Afgift] ' _

fog Leje af Komm. Jorder og Ejendomme Afglfter Overskud af _Vaerker,`
f, y'B_e12_1t.er, I'aan m. m. rn.



Den BroChske Gaard (1111 KØbmand SkoVs)

Midt imellem `nye H11se ' ;- Set dem færdes her i Gaarden
i en dejlig kroget Gade: ~ , _ Folk, som ingen mer nu kender -
ligger dine gamle Fløje - ° ' ' ile ud og ind med Varer,
og din Blndlngsværksfacade. ' ' J Købmandolk med travle Hænder!

Og din høJe, stærke Sokkel Slægtpaa Slægtharpleve'jtx Livet,
- Kampesten svøbt ind 1 Tjære '-- _ følt ~det`sfSorg og nydtdets Glæde
er en Fod, som gennem Sekler bagved disse tykke Mure S '
nok'endnusit Hus. skal bære. ' ' i ripe'nlang 'og ubrudt Kæde.

SValegangen ind mod Gaarden, ` ' I de gamle Stuer hænger
hvor sig Vinens Banker hægter, I endnu Duft fra svundne Dage,
og hvor lønlig Skygge falder, _ _ - fra en Tid, hvorom kun Minder
den har set saa mange Slægter. > “ _ ` svagt og _blegetstaar tilbage;

Som en Drøm fra Holber'gstiden," _ ' “ -
snart et Unikum i' Stakden;~ i . ` » i f _ ' \
Brochers Gaard med Svalegangen ` '
`og med Blndlngsværksfacadenl

I -r Carl Svenstrup.
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f Grossere1.` C.__/Nobel. ' »' 1 KøbmandÖ'tto;:-Thykier., '
 1333-1333 > »»= _ ; . _ar _.. _

BYENS HANDELS OG ERHVERVSLIV
indtil omkring Aar 1900 " '

I nærværende Bog er ^ allerede paa mange Steder fortalt .
spredte Træk af Byens Handels- og Erhvervslivs Historie Lige?`

;'lledes er der i forskellige Afsnit givet biografiske Oplysninger`
>Tom nogle af de Personer som i særlig Grad har gJort sig be-

mærket 1 Byen paa Handelens og Erhvervets Omraade.. Jeg
minder iblot her om 50er11e i foirige Aarhundrede da J. N.
AWinding i en 10--aarig Periode var Byens altoverskyggende

_ Person i Handelslivet men endte med en Fallit, som gav Genlyd
'_i hele Byen. I samme Periode opstod en Forretning, som i det.
(lange Løb fik en endnu større Betydning for Byen, grundlagt?

` paa solid og sund Basis og som endnu fortsættes i 3dJe Gene-fV
ration Det er Konsul C J. Mommes __ _ _

' Herskal samlet under et fortælles lidt om nogle af dej;
'Virksomheder som indtil Aarhundredskiftet i særlig Grad præ-Å`
'dede Byens Næringsliv Beskrivelsen vil samtidig forme sig somv'r
en Rundgang gennem Byen med Ophold ved enkelte seværdige”
ISteder nærmest paa Torvet Storegade og Lillegade Det er na-

` . turligt at begynde med de to allerede nævnte Forretninger og'l
~ føre Linien videre _ ` _,
' Efter Windings Fallit blev C Nobel hJer af den gamle

Gaard der er opført oa 1750 (ikke efter en Brand) af Købmand`
Christopher Broch og som stadig i arkitektonisk Henseende er
Byens sørste Pryd og Seværdighed Nobel var gift med en '_
Datter af Købmand O B. Kruse og dermed paa Forhaand op-
taget i en af Byens gamle Slægter Baade han og Efterfølgeren



/

1 1 ' i. _ _'KØIISlllS'Momrne.> J V Købmand Th. Secher.
1916-.. ,. j . 1853-1918.

Otto Thykier dennes Efterfølger Halvor Hermansen og
den nuværende Ejer, Torben Skov,_.~ har ført Porretnlngen
v1dere med solidt og godt Købmandsskab 1 ' f

Det samme gælder den anden af 50ernes Forretnlnger
Konsul J C Mommes. Den var begyndt i 1856 som Detail-
handel i Købmand Windings Kolonialbutik, men flyttede snart
mod Syd i Gaden og voksede hurtigt til at blive Byens og Om-
egnens største Folretnmg baade detail og navnlig en gros,

Efter ea. 40 _Aars Virksomhed overdrog Momme i 1895
Forretnlngen til sin Svigersøn og hidtidige Kompafinon Th.
Secher og levede som Bentier i Nabogaarden mod Syd, som
han havde købt af Justltsraad N eborg Købmand Secher af-
stod i 1913 Forretnlngen til 2 af slne Sønnel Efter faa Aars

Købmand Sechers Gaard, Søndeggade _(3. I et Par Aarhundreder har her med faa
Afbrydelser vaeret drevet Købmandshandel. Gaarden opbygget 1854. .

(Stenders Forlag Eneret). _ _ _



Købmand H. Hermansen . ` _ _
1859-1919. »_ < _ 'i ' ' _ 18581928. ` i .

Forløb delte de den saaledes at Konsol Chr Secher overtog
Grossererforretnlngen som flyttedes til Østergade med Domicll
i det af Bedstefaderen i 70erne byggede store Pakhus medens
Købmand Øtto Secher oVe'rtog Detailhandelen ` 7

De to nævnte Købmandsgaarde Søndergade Nr 1

mel Hlstorle bag slg som Købmandsgaarde Begge har i en'
kortere Periode i Begyndelsen af 18 Hundrederne Været Em;
bedsmandsbohger men vendte snart tllbage til de oprindelige
Tradltlonerl og har siden vaeret HJemsted for nogle af Byens

f/største Handelsvlrksomheder - '~ 'Å ; - '_ ' ~ - _

Parti fra Torvet Hvor Bygningen med Flaget, ;Grenaahus« nu ligger, var tidligere
Grenaa JernstøberlL 1865-1928. (Stenders Forlag Eneret).

` _. -., _ .\
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L i' i'. JVJ. Å. Møller. 'I 'i .> _' I Fl. vlhyklen

' l "1309-1377. ' I. 1399_1911

det til Otto Hasselbalch i 1891 Efter'hans Død ophævedes
lJernstøberlet og Gaarden bortsolgtes blev nedbrudt og gen-
opført.-- ' '

Paa Hjørnet af Storegade og Torvet laa tldhgere EdV.
Hansens Gaard. Qgsaa dér har i lange Tider Været Køb-í
mandsgaard men dog med flere Afbrydelser. I 1869 solgtes
Forretnlngen af J. A. Møller til Frederlk Thykler..HanV
_hae i et Par Aar Været i Kompagni med Broderen, Otto
Thykl er Paa Torvets østre Side men overtog nu selv »Jacobi

f'fHVor HJørneeJendommen Ved Storegade og Torvet (oørt 1920) nu ligger, laa tid-Å`
ligere en gammel Blndindsværks Købmandsgaard 2 Etager fra Midten af 18. Aarh
-Her boede efterhaanden J. A. Møller, Fr. Thykier og Edv.. Hansen. Thykier
grundlagde den store Tømmerhandel paa Torvets modsatte Side og opførte Byg-V

ningen. (Se Side 483). (Stenders Forlag. Eneret). , `



_ Farver J F. Qvlst ^ ' ' Äf Bryggèrv .K(r0gh_. f
1825 1907 'g . i I 1848"-11925,

V*_Møller«s gamle sol1de Forretnlng _ Til Gaarden hørte en Stor
11`ømme1gaard paa Torvets nordlige Side De fleste Købmænd

handlede den Gang med Tømmer, men gennemgaaende under'
Hret beskedne Former I 1888 overdrog Thykler Købmandshan-`

»delen til Edv. Hansen for udelukkende at kunne kaste s1g'f
'oVer Tømmerhandelen Det lykkedes l1am virkelig at oparbejde
en Trælasthandel som Var aens største Den udvldedes til

ogsaa at omfatte Handel med Cement Støbegods Kunstgødnlng
~o s. V. Flrmaet føres nu Videre som »A/S Frederlk Ttiers
Tømmerhandel<< med Dlrektør J H a m m el e V som Leder.

Storegade 21 (nu >>Messen<<). Her grundlagde J F Qvist i
___.,1853 et Farven Dette Erhverv var i gamle Dage en prlvillge-l"

_.Iet Nærlng I Aarhundredet før var der i Glenaa kun een pri-g

Den gamle Bryggergaard »Djurslands Bryggeri<< i 1858-oa.1926. Her var Professor
Aug. Kroghs Barndomshjem. (Foto ca. 1905).



Lillegade Nr._ 50, opført 1768, Borgmestergaard under. Aagaard, »Krabbe og Brend-
strup Her fødtes _15/11 1874 Byens Æresborger, NobelpristagerenProfessor Aug. Krogh

` (Stenders Forlag. Eneret),

-Viligeret Fai Verl Farverqaarden laa i Søndergade nede Ved Aaen, _
:hvor nu »Djurslands Museum<< har til Huse i den ene Fløjf-
>Naeringsfrihedsloven fra 1856 ophævede Privilegierne altsaa og,
saa ogsaa Farverprivilegiet Der begyndte i 50erne og 60erne

ikke mindre end 4 Farvere i Grenaa Qvist Var en af dem.
Han begyndte 1 det smaa, men oparbejdede en betydelig For- i

retning, først kun som Farveii, senere tillige med Spinderi,
Væveri ogiManufakturhandel Ffterhaanden indskrænkedes den

industrielle Virksomhed og Handelen blev eneraadende For-
retningen overtoges i 1909 af den nuværende Ejer ` Anders
Nielsen.

Bryggeriet >>DJursland<< Paa den Vest
ligste af Byens Byggegrunde med Facade
til fir-e Sider baade til Lillegade, Store-fi..r
gade, BandersVeJen ogiNederstræde op-f
rettedes i 1858 et Ølbryggeri 'af en Køb-
_mand C111. S ehoii Det kom ikke 1 hans
Tid over Begyndervanskelighederne men

_ overtoges i 1863 af cand pharm G asparl
" S e i l i n g, der tidligere havde vaeret Brygger
1 St Heddinge Detvarihans Tid, atGrenaaj
»Kirke 1 omtrent et Aar Var under Hovedre-
staurermg, og at et Stort Lokale 1 Brygger- _
gaardenvarindrettet til midlertidig Kirkel _ - _ . .
1877'solgte SeilingBryggeriet til V.K rogh. i'Ii1?1111(5511131 Augavsdtkrðgh.
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Det havde 1 Begyndelsen k11n været Hvidtølsbryggerl.,Krogh

begyndte tillige at brygge Baqersk Øl, og i 80er11e og 90erne
~ var hans Bryggerl en meget Stor Vlrksomhed som forsynede Byen
og e11 stor Del af Omegnen med Øl. I Tiden efter Aarhundred-
sklftet blev det sværere og sværere for de mindre Bryggerler|
at konkurrere med de store, landskendte Kæmpebryggerier4

Lillegade Nr. 39 >>Aftenstjernen<< Opført efter Branden 1751 af Købmand Bas-
mus Man. Ejedes 1846-_ 82 af Vlcekonsul N. L. Kock.

_Krogh solgte i 1908 Bjendom og For1etn1ng og rejste til Kø_-'
>benhavn Bryggeuet købtes af et lokalt Aktleselskab Omkrlng

; 'ved 1926 ophørte Ølbrygnlngen og Folretnlngen blev en Flllal
- af »Thor« Randers og gik omsider helt ind ` . ' ' "

` ' Llllegade Nr. 39 (»Aftenst]ernen«) er opført kort efter den'
_ store Brand i 1751, som ødelagde hele den m1dterste Del af V
Store- og Llllegade Den byggedes af Købmand Rasmus Man., _
som kun 4 Aar i Forvejen havde opbygget den i 2 Etager og

> nu maatte gøre Arbejdet om. I hans og hans Søns Ej'e blev ,
-.den til omkrmg Aarhundredsklftet I 1846 købtes Gaarden af

Købmand senere Vlcekonsul N. L. Kock. Han 'var Kommunalbeá`>r
styrelsens Formand og Direktør for Sparekassen og er som
»saadan omtalt flere Steder 1 nærværende Bog. (Foto Side 106 og 463). '
JKock havde en meget stor Handel baade detail og navnlig
>en gros. Han indrettede et stort Brænderi med Fedestald for
Stude de1; opfededes med Bærmen fra lrænderiet Konsul Kock
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dreV ogsaa stor Eksporthandel paa Norge med Kød Malt, Korn `
o. s. V.; og hans Forretning Var en Bække Aar en af Byens
største Flere sammenstødende Forhold bl. a. Pengekrlsen i

. 1857 bevlrkede at han solgte Brænderlet og senere lejede Bu- ~
_tikken ud Med ha111 var Gaardens Storhedstld forbi Vedg';Ba- -
~11ens Anlaeg flyííedes Byens Tyngdepunkí imod Øst til Skadeas for
;den Vesthge Bydel -;-.;i Folkemunde kaldet »Bamten« Butlkken'_ * _

.;_I M1dten _af_ Llllegade laa tidligere som Genboe'r 2 gamle Blndmgsværks Købmands-
gaarde Nr 30 ogNr 33 Hjemsted fo1 Slfegterne Kruse og Schoubye Gaarden her
'er Kruses, som laa paa Hjørnet af Schoubyegade, og som blev nedbrudt ea. 1919

_ skiftede Lejere flere Gange Omslder ophævedes Handelen helt,
' fog Gaarden udleJedes til andet Brug f

I M1dt i Llllegade f-'- som Nr 33 og 39 -- laa i t1d11gere Tid.l
fsom Genboere to af Byens meget gamle Købmandsgaarde

begge opført i 1751 efter Branden De Var. i 18-Hundrederne
__'HJemsted for to af Byens mest ansete gamle Købmandsslægter
|Kruserne og Skovbyerne Kruses boede paaf Gadens Nord-:_ _
side (se Bllledet) Skovbyes paa Syds1den De regnedes til Byensj ~.

._~_'»bedste Fam111e1<< og havde oprindellg haft hvel sin store For-V _

_.retnlng Men der kom 1ngen FornVelse i Handelen Alt blev

' Ãdrevet paa den gammeldags Vis som 1 de gode, gamle FOIPGJI-`
i lmnger i Holbergt1den. Det Var Ved Aarhundredes Slutmng vel
"fnok Landets mest uberørte og Velbevarede gammeldags Butik-j_V _

' ker, selvskrevet til at flvttes ind som Museumslnterlører Desværre
Var der 1ngen som 1 rette Tid reddede disse kostellge gamlesfw ,~

fButlkker fra Ødelaeggelse da Forretnmgerne blev solgt °-.- I
Gaardene havde i Aarhund1edets første Halvdel Været drevet et I"

` ' __betydehgt Ølbryggerl og Braendevmsbrænderl Hver af Gaardene'Ä
I
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S i l I{ø]a111a11(:1`- C. F Ehrenrewh 'VTÉVÄA ` 'i Købman A SørenSen. « '9 Å x' C I _'
_ w r1341-1931
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1340 190.7.

Paa HJøfnet Vaf To'r'x'fet'og L111egade laa Byens gamle Skole
11849, da den nye Skole paa Vestergade blev taget

i Brug

,
t,

1,. ,

x

'_

1 » , f ' j; -1 i 1900 ombyggedes (nu Købmand V0ael)

Den solgtes'
Den emdannedes til Købmandshandel N111e1`1 detrnblev



BYENS HANDGLS- - 0G ERHVERVSL/V . 483:;

ikke til noget Videre, før Forretningen i 1863 oVertoges af
C F. Ehrenreich Han opbyggede i 1879 den gamle Gaard'
til en efter de Tiders Forhold høJmodei'ne Forretningsbygning
med 2 Butikker som havde indbyrdes Forbindelse og somÅ
han selv drev begge to I den ene Butfrk Var Isenkram i den
anden Kolonial Efterhaanden gik sidstnævnte ind, og. Isenkram- .
handelen blev enei'aadende Forretningen overtoges 1 1903 af' .

"Torvets Nordside set fra Kiiketaarnet ca.1918.TiI Venstre Iigger A/S »Thykiei's I
Tømmerhandel<< giundlagt i 1870erne af Købmand F1' Thykier Til højre liggerr ,

_ j I I den af Købmand J Chi' Secher i 1840erne opførte Købmandsgaard som senere _ _
v ejedes af Købmand C. F.- Lund og i en Snes Aar fra 1875 var' udIejet til liíøbrr'iairlc.I'_r

- ; N C. (_)Iesen.. (Her ligger nu »Banken for Grenaa og Omegm) '

Sønnen H hhrenreieh der er den nuværende Edel.. Paa
begge Hjørner af Nørregade baade mod Østergade og mod Torn..

;Vet 1ndrettedes for omtrent et Aarhundrede siden i to nyopførte
store Gaarde _.to Købmandsforretninger" Den ene som laa modr

"_Vest, hvor nu Banken ligger opførtes af Købmand J Chi"
Secher og ejedes fra 1850 af Købmand C. F. Lund Den an-

V; den mod Øst (hvor nu Købmand A Nielsen bor) e1edes af
_ Købmand Laurits Balle Lund Varen særdeles dygtig Køb-
`mand og drev sin Forretning frem til en anset Plads men døde
'som ung Enken solgte Gaard ogForretningtil DyrlægeP G. Beyer`>
som udleJede den til Købmand N. C Olsen der drev Forret-'_'Ä'

Å;_fn1ngen i en lang Aarraekke 1--~I Gaarden til stei'gade boedej I
f `altsaa L Balle Han var en meget begavet Mand med kunst- _'

`neriske hvner baade med Hensyn til Sang, Musik og Skuespil
Men han forsømte Forretningen for at dyrke Kunsten og gik

' _Fallit. Gaarden solgtes i 1865 til Anders Sørensen en Gaard-- V
L mandssøn fra Karlby
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Begge de to Genboele paa HJølnet af Nønegade havde en '0
Vudmærket Landhandel med Mængdel af Bøndervogne i Gaar- `

_ -"_ den om Lørdagen Omkrlng Ved Aarhundredsklftet gik begge
“ Y >'_fForretnlnger oVer paa andre Hænder, og begge sklftede siden

'i _ Ejere flere Gange A åørensen der Var blevet en VelhaVende 'V

Mand, Va1 Meddlrektør i »Grenaa Handels og Landblugsbank<<
JyleVede og blev meget gammel Hans Forretnlng er endnu i_.'> i

_'.Gang og ejes af Købmand Albe1t N1elsen Genbogaarden
, ___-blev i 1919 nedreVet for at gø1e Plads til den stÖre Bankbyg-

* 'Dn1ng, der rejstes for en Del af Udbyttet a1 lxrlgsspekulatlonen
I Den tlaadte snart i L1kV1datlon og ove1toges i 1923 af en mere ç

levedygtlg og sohdt ledet Bank
De1med er saa i kolte Træk omtalt nogle af de Folret-

0"'»Bífffjn111ger, som paa Handelens _Ög Industnens Omraade har bety- 'I

`det mest 1 Glenaa i T1den fra 1850 til 1900 * _. _ -
Nuhdsvlrksomheder Det llggel i Følge Sagens Natu1~ `

' Y 'i en foreløblg Besk11Velse af Grenaa DampVæVerls '

` Opl ettelse í 1943 Det er betonet at denne Vlrksom-Uf
hed er en medvlrkende Ög Væsentllg Aarsag t11, at _ D

helt udenfor nærværende BogS Plan at Virke som Reklame for i
=>--_.-'»_nogen enkelt prlvat Nutldsvlrksomhed í'~“g~iaa1 der n.1_1tlls1dstom-> . _ I

tales nogle ganske enkelte 1ndus111elle V11ksomheder er det 'I i> ^

Åderfol kun saadanne som har haft en afgørende Beiydmng forms'>V

”,Y_1h_ele Byens Udvikllng Det er DampVæVerlet SV1neslagter1et og

4 fHølskætterlet -- alle V11ksomhede1 som i fremtrædende Grad = -
:Affhar medvlrket til at skabe den nye Bydel »Østerbrokvaríerekr “I

STBBE NUTIDSVIBKSOMHEDEB
Grenaa Dampvæverl

æ Paa Slde 211-13 i nærværende Værk e1 glvet>| J

m hele Østerbrokvalteret el opstaaet og at Byen med 1
7_,_stærke Skrldt har udvldet slg mod Øst Der er heller 1ngen

TTVlVl om, at denne V11ksomhed e1_ den dybeste Aarsag t1l atffljjf-
0 i ".:_.Indlemmelsen a1Bredst1up og HavneVeJen 119111 Icom og maatte ~

flcomme

kommet tll at Vælte en Petroleumslampe Det lykkedes at 1eddefsV

n noget Inventar men næsten hele Bygnlngen brændte ned til`I _ _

v' “iirunden Natulllgvls medførte Standsnmgen 1 Drlften mangeV` ` Å

. _ SelVe Vnksomhedens H1stor1e f1a 1893 e1 der 1ngen Grund> 1

_ 91111 at gentage Vi optager Traaden i 1914 da der opstod en _ ` _
;,__.;“V01dsom Brand i Grenaa DampVæVer1 En Arbejderske Val
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Besvaerligheder, men naar det ende- ` __
lig skulde brænde, kunde Tids-
Ipunktet have vaeret meget uhel--
digere. Man stod nemlig over for

-en tiltrængt Udvidelse ogbO'ik der-
for straks efter Branden i Gang
med at bygge en ny Fabrik dobbelt __
saa stor som den gamle.

»I- den nye Fabrik fortsattes
Fremgangen med stigende Pro; _
lduktion fra Aar til Aar, og GangV
paa Gang maatte der foretages
yderligere Udvidelser. For. H P.
'Bosenvinge, dervar1 begyndt paa
bar V_Bu.11<_i,,*ogO som _ udelukkende

_ iiKraft af sine egne Evner, trods
i- Modgang og Besvaerlighed havde'

Direktør H. P. Rosenvinge efter Maleri
gengivet fi _Dampvæveriets Jubilæums-

skrin 1943

- bragt Virksomheden ind i den rigtige Gaenge, var det naturlig-
vis en stor Glæde at se, hvordan hans Værk stadig voksede
Iog skød nye Skud. Men han glemte aldrig den Lære, som de
første vanskelige Aar havde givet ham Hele sit Liv stillede han "

i baade til sig selv og andre ubønhørlige Krav om Sparsomme-
lighed, Nøjsomhed og gennemført Soliditet. k _ _ I I

Efterhaanden som Fabrikken udviklede sig til en omfattende
Virksomhed meldte de nye Tider sig med nye Ideer og nye
Tanker og 'Kr-av> paa mange forskellige__Omraader. Men nu var

` Dampvæve-riets Funktionærer ca. 1905. Personerne er fra venstre. 1 Prokurist"
VFrank. 2. ForretterA. Rasmussen. 3. Forretter A. Seidler. 4. -VævermesterA. Iversen.
v.5. Farvermester Seiffert. 6. Disponent E. Pr.æst 7. Kontoiist Jensen. 8. Maskin-

mester F Børgesen. 9 Fo_r1e_tte11 Chr._Dema1_1d

31
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det Rosenvlnge der Var skeptlsk 1ndstlllet Han huskede tydeligt
de Dage, da hele hans Kontorpersonale bestod af een eneste
Dame og da den højt betroede Vævermester A. Iversen,
som havde Væreet med f1a Starten., mødte hver Morgen Kl. 51/2
forat tænde Petroleumslamperne Han skulde ikke have noget.
ødelagt Ved 11y1110dens Eksperimenter. Naar en af Sønnerne talte

i Vtil ham om Modernlserlnger sluttede Samtalen altid med, at

Grenaa Dan1pVæVeri_ set fla Østerbrogade 1945. (Foto 11944).V

gamle Rosenvinge sagde: »Vent til du selv kommer til, ikke nu<<.
_ --.- I 1906 Var Virksomheden blevet omdannet til et Aktieselskab,

_,og 8. Juni 1931 - 25 Aarsdagen for Selskabets Stiftelse - Var
en stor Dag foi H. P. Rosenvinge. Af hele sit Hjerte glædede
han sig oVer at kunne markere denne Dag Ved en Paaskønnelse

`til sit trofaste Personale Alle fastansatte Funktlonærer fik en
Maaneds Gage ekstra og Arbejdernes Syge- og Laanekasse fikV
16.000 Kr. til Dehng

__ Som Leder havde H P. Bosenvlnge en uvurderllg Evne til I
baade at skaffe sig Respekt og dog Være afholdt. Vred kunde
han blive Naar et eller andet blev forsømt, brød et voldsomt
UVejr omgaaende løs over Synderens Hoved, men det var hur-

tigt oVerstaaet, og saa blev der ikke talt mere om den T1ng«. _
_ Efter »Chefens« Død i 1935 blev hans Søn H. N. Rosen-_

Vinge, de1 siden 1921 havde Været ansat i Firmaet; ad-
ministrerende Direktør. Under hans Ledelse og med Blstand af^

' Firmaets nuværende Underdirektør J Frøhlich, gik man straks
i Gang med den store, gennemgribende Modernisering af hele
Virksomheden, som stod paa de næste 6-7 Aar. Det traf sig
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saa heldigt, at de Vanskeligheder der opstod som Følge af
Krigen, ikke kom til at lægge sig hindrende 1 Vejen. Da det be..
gyndte atknibe med at skaffe MaskinerogByggematerialer,

;.var Moderniseringen i det store og hele tilendebragtpDet er de
foretagne I store Forandringer, som I har gjort 'Grenaa Damp-
væveri til det, Virksomheden er i Dag 4- en stor moderne Tekstil-`

? fabrik, hvor man er i Stand til at fremstille " Vareraf højeste

I Interlør'fra en af Dampvæverietsstore Vævesale. Som hele Virksomheden er'den
udstyret med alle Nutidens tekniske og hygiejniske Forbedringer.

Kvalitet og hvor der er lagt lige stor Vægt paa at drage Fordel
af Vor Tids tekniske Hjælpemidler og paa at skabe gode og
sunde Arbejdsforhold.

V Udefra jser denne store Virksomhed ikke ud til saa meget
Den har det ikke i Højden, men i Drøjden Paa Østerbrogades
Sydside ligger Kontorer og Lagerbygninger, og lige over for ser
man kun en lang Fabriklænge. Men bag ved, over et vældigt
Areal paa 22.000Kvadratrneter slutter den ene kæmpemæssige-
Hal”I op ved Siden" af den landen log udgør enhel lille By. Bag
alle disse Mure arbejdes i normale Tider under Højtryk fra

tidlig Morgen til Midnat. Spoler snurrer og VæVe gaar uafbrudt.
'5à 600 Mennesker er beskæftiget i 2 Hold med at fremstille
»Grenaa« Produkter, som fordeles udover det-ganske Land.
Grenaa Dampvæveri er Danmarks største Bomuldsvæveri, men
der arbejdes desuden med Kunstsilke Celluld (»Vistra«) Hør-
garn og Uld<<.214) i

i 24. Juni 1943 fejrede F01 retningen sin 50 Aars Jubllæumsdag
med Udsendelsen af et kunstnerisk udtørt Festskrift med Titel: .
»Lad Skyttelen gaa<<. Ved Hjælp af en Overdaadighed af pragtfulde

31*
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Farvelllustratlone1 Va11 hele V11ksomheden og Prøver at dens
P1 odukter fremstillet. Der holdtes i Pavillonen en stor Festhg-

hed for hele Fabrikkens Personale og en stor Bække Gæs.te1
' Alle Medarbejdere fra den højeste til den laveste betænktes med

Erind1ingsgaver i Sølv eller med Gratiale. Som »G. D. « staar den
Dag i Dag kan ingen Være i Tvivl om, at det e1 den Vigtigste
Faktor i Byens Liv og i den Udvikling, Grenaa er undergaaet'
siden Aar 1900.

Grenaa Andels-Svineslagterl
_ er næst Dampvæveliet den Virksomhed som hal præget Øste1-_
brokvarteret stærkest. Det begyndte sin Virksomhed 9. Aug 1904
og er kort omtalt heri paa Side 214

De Virksomste for dets Oprettelse var J Skjødsholm, de1
som Redaktør af »Grenaa Folket1dende<< havde et stort Ord at:
slge hos Omegnens Landmænd og Gaaldejer P. Pedersen-Dam-.
gaard der som f1emt1ædende Venstremand havde mange For-

jblndelser i Landbokredse Men for Besten Var mange andre af
1 »_Ölyens Borgeie stælkt 1nteresseret i at faa Foretagendet i Gang.

Der Var paa det Tidspunkt endnu kun 24 Andelssvineslag- Å
terier i hele Danmaik og de1for ikke store Erfaringer at bygge'
paa. Andelstanken var paa det Omraade forholdsvis ny Der'

1 tegnedes, delvis blandt Byens Beboere, en Garantisum paa 80,000 '1
.Kr og Slagteriet opførtes Maskinerne installeredes af Fabrikant .
..W.Meie1 i Grenaa Denne Forretmng gjorde efterhaanden _'

Fremstilling af Slagterimaskiner til sit Speciale og indførte en ' .
Bække Forbedringer eller opfandt helt nye patenterede Maski- ~

` ner. Firmaet har leveret Maskiner til en lang Bække Slagterier _' i
baade i Indlandet og Udlandet og har erhvervet sig et kendt-_ §

-Navn ..- . 1
Det første Aar slagtedes ca. 12,000 Svin og Omsætningen

_ Var ca. 700,000 Kr Efter 10 Aa1s Forløb Var Slagtningen oppe
paa ca.. 28.000 Svin og Omsætningen paa ca. 2,800,000 Kr. Ver-'
denskrigen 1914-18 bragte en uhyre Nedgang 1 Svineproduktio-_
nen, saaledes at Slagtningerne i 1917--18 var helt nede paa 4000

, Svin.. Efter Krigen tog Svinepl oduktionen atter Fart, indtil den _
kulminerede i 1931-32 med ca 103.000 Svin og en Omsætning
paa ca. 5.800.000 Kr. Det er det hidtil største 1 Slagteriets Historie.

' Den nuværende K1ig har ligesom den forrige 1gen bragt Ned-I
gang i Slagtninger, medens Omsætningen dog paa Grund af de
stigende Flæskepriser har været opadgaaende. (I 1943-44 var
der 28.722 Svin og en Omsætning paa 8.888.637 Kr) ° 1
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I Aarenes Løb er der gentagne Gange foretaget betydelige
Udvidelser, saaledes at Slagteriet stadig staar som en fuldt mo-
delne Virksomhed. _

I Slutningen af 1942 oprettedes en Kreaíursamlestald paaV
Slagteriets Grund. iPladsfo1holdene blev imidlertid hurtigt for
smaa, og Slagteriet lod if 1943 opføre en Samlestald, der kan
rumme ea.~ 300 Dyr. Stalden administreres og ledes af Slagte-
riet, og der har i Aa1et 1943-44 Været tilført Stalden 3999_
Kreaturer og 2895
Kalve,. der er afsat,

. dels til Eksport, delsr
i til; Forbrug heri Lan-

; det. Gmsætningen har
;'været godt 21/2 M1ll._
_ YK1oner. j '
; i Slagterletharlden ~
Tid, det har bestaaet
kun haft 4 _;jíformænd _
Fra Starten i 1904 til
1918 Gaardejer P, _ 1
Pedersen--Damgaard (316111111 A11del's-svinesiagteri. konfo'rbygnifigen.
Derefter Amtsraads- `
medlem Severin Møller, Enslev, 1918 1931. Gaardejer Kr. Lassen,
>Gjerrild, 1931-1942 og nu Gaardejer Sohou Andersen, Allelev.216°)

Direktør N Jen sen Lyngsø var i 30 Aar en udmærket
Leder'af Virksomhed-en ogforblev der til 'sin lDød `i 1934. Der-
efter ansattes som hans Efterfølger, Direktør Th. Thomsen,
der tidligere havde været Lede1 af

Grenaa Hørskætteri.

_ Andelsselskabet Grenaa og Omegns Hørskætteri startedes i.
1939 af en Kreds af Landmænd, som i dette Aa1 dyrkede Hø1
'til A/S Hørfabrikken i Tommerup.

_ ` I Aarene før denne Krig var der smaa Priser paa vore
Landbrugsprodukter, saerlig Produkterne fra Planteavlen. Korn--
priserne laa betydeligt under Produktionsprisen, og Mulighe-
derne for gennem Opfodring af Svin at faa en bedre Pris for
Kornet var stærkt begrænsede. Grunden dertil var, at vor Flæ-
skeeksport til England var stærkt indskrænket til Fordel for
Englands Kolonier. Der vaktes derfor hurtigt Interesse for Hør-
avlen, som gav en større Indtægt end Kornavlen m. m., og der

~` dannedes et Andelsselskab til Behandling af den hos Andels-
have1ne avlede Hør.
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Hørren. Da der' er mange, som ikke ved, hvad det egent-
Slig dreje sig om ved Hørplantens Omdannelse til Spindehør,
skal her gives en kort Forklaring. Hørren saa Vel som en Række
andre Spindeplanter er ejendommelig ved, at den i sin Stæn-
gel har en Mængde lange, karakteristisk liggende lyse Celler,
der er samlet til lange, sejge »Traade«, som strækker sig gen-
nem hele Planten. De kaldes Taver eller Fibre. Deres,.()pgave

. Grenaa l Hørsk'ætteri.

fra Naturens Haand er den, at give Planten Evne til at kunne
bøje sig, specielt for Vindens Virkninger uden at knække. Disse `
Taver sammenholdes i tynde Bundter af harpiksagtige Stoffer,`

saaledes at de kommer til at danne en sammenhængende Plan-
testængel. V

I For at faa Taverne frigjort fra denne faste Forbindelse og
skilt fra hinanden uden at beskadige dem, udsættes Planterne
for en Gærings- eller Forraadnelsesproces, som kaldes Rødning.
Det er dens Opgave at opløse de gummi- eller harpiksagtige
Stoffer, saaledes at Taverne frigøres. Rødningen kan enten værer
Dugrødning paa aaben Mark, hvorved Fugtighed fra Dug og

> Regn i Løbet af nogle Uger opløser Limstoffet og frigør Taverne.
Eller den kan være en Varmtvandsrødmng i Beholdere, hvor-
ved Processen kan ske paa ganske faa Dage.

Men Taverne kan ogsaa udvindes uden forudgaaende Rød-S
ning ved Skætning, d. v. s. en Slags Skrabning, som ligeledes
har til Henslgt at frlgøre Taverne fra de ubrugehge Stoffer.

_.Men ved denne Grønskæínlng lider Taverne en Del, og Hørren
' bliver ringere i Kvalitet. Kun oa. 1/20 af Plantens oprlndellge
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Bestanddele bliver til blugelig Hør. Den ringere Del bliver til
Blaar og det øvrige Affald »Skævelne« har ikkeBetydning til '
andet end Brændsel '

Ved Hørskætterlets Start Var der oa. 140 Andelshavere -
med et fasttegnet Hørareal paa godt 600 Tdr. Land. Hørskæt- _
fteriet byggedes til >>G11ønskætni11g«, altsaa Skætning af Hørren

I Y uden forudgaaende Bødning, men da denne Behandlingsmetode
gav Hørtaver af for ringe Kvalitet, Vedtoges det i 1942 at bygge
et moderne Varmtvandsrødneri til Bødning af hele HøraVlen
og samtidig at optage nye Andelshavere, saaledes at Skætteriet
Ved Bødneriets Start havde oa.180 Andelshavere med et fast
tegnet Hørareal paa godt 1400 Tdr. Land. . i

Alt var kommet i god Gænge, og Skætteriet beskæftigede _ i
oa. 150 Arbejdere da det 29. Juli 1943 ramtes af en fuldkom-
men Katastrofe. Ved Selvantændelse opstod der _ _

Ild i Blaarmaskinen. llden bredte sig med rivende Hast
i de letfængehge Stoffer, og i Løbet af 1/2 Times Tid Var hele
den nyanlagte Fabrik forvandlet til en rygende Bumhob og
Værdier paa ea.11/2 Million Kr Var gaaet op i Flammel For- ..
'uden Fabr1ksbygn1ngen brændte bl. a. færdlgbehandlede Hør-
varer til et Beløb af 300.000 Kr..

Trods Tidens fortvivlende Mangel paa Maskiner og Bygge-
i :materlaler lykkedes det med store Anstrengelser og Ved megen
vi'Forstaaelse i Varedirektoratet at faa Fabnkken genopført, saa-
"ledes at Arbejdet allerede Ved Juletid kunde genoptages.> Den

nye Fabrik e1 opført af mindre brændbart Materiale end den
føl ste og er forlængst i fuldt ydedygtig Stand.

Paa det nye Hørskætteri er Mekaniseringen gennemført
i alle Behandlingstrin. Hørskætteriet ejer saaledes 15 Ruskema-
skiner. De 1ykker Hørren op i Marken og betyder en uhyre

i Arbejdsbesparelse. I Busketiden sendes de rundt til Andelsha-
Verne. Frøavrivning, Frørensnlng, Varmtvandsrødning, Skylning,
Vandafpresning, kunstig Tørring, Brydning, Skætning, Blaarbe-
handling - alt sammen Processer, som skal til, inden Pro-
duktet er færdigt - foregaar Ved Anvendelse af Specialmaski- _
ner. Hørskætteriet producerer selv, delvis ved Hjælp af det ved
Skætningen fremkomne Affald (»Skæver m. m.), sit Varme-,
Kraft- og Lysforbrug. Direktør H. B. Højby har fra Starten'
været Hørskætteriets Direktør og har sin Part af Æren for, at

Ö Foretagendet saa hurtigt er Vokset op til en Stolindustri. Der
beskæftiges for Tiden oa. 150 Arbejdere, hvoraf omtrent 50 er'.
Kvinder. 2163) _ . 'i
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i Gasværket.

Begyndelsen til de tekniske Værke1 1 Grenaa det, hvorfra
de har deles Udspring, og hvorom de stad1g koncentlerer sig,

'er Gasværket. ` -
i I 1891 stillede Pr ok1111 atol'1 Ne'ess iByraadet Forslag om

lAnlæg af et Gasværk. Det Val kalkuleret at skulle koste 56.500 '
Kr. Byraadet Var ikke stemt for Sagen, og Forslaget blev trukket
tilbage Sagen hvilede, indtil Neess i 1894 paany mødte med
en udførlig Indstilling om at opføre et GasVærk. Byraadet Va11

' nu ikke uvilligt, og der nedsattes et 3 Mands Udvalg bestaaende
f af Forslagsst1lle1en samt Tøm1ermeste1 A. Bilde og Kantoi1 Fr. _

Petersen tÅl at undersøge Sagen Tanken Vandt ikke stor T11- 'i
fi? _slutnlng, hverken Ved Borgermøder eller Ved en PI'ØUGíegHmQ, "

og 1 189.) tllstlllede Udvalget Byraadet Meddelelse om, at man
_;'ij'paa Grund af Forholdene maatte opglve Sagen og betlagte sit

IArbejde som endt _ _ __ .
1"' Neess fortsatte dog stadig sin Agitatlon foi et Gasvælk Men f

__ `f Aalet efte1 skete de1 noget som satte Fart 1 Sagen neml1g det, f `
1" ifat Fabrlkant H P Bosenvlnge 1ndg1k til Byraadet med f

Andragende om Enereí paa Anlæg af et Gasværk o'g et Flek-
l>tI'lclíeísvaerlc i Glenaa Planen' Val at opføre Gasværket st1aks

I ' og Elektrimtetsværket senere Foranledlget af dette Forslag blev
f-»detI t1d11ge1e 3 Mands Udvalflç atter nedsat og 9.0ktb11.1896'
“fremkom Udvalget til Bylaadet med Foislag om Anlæg af et

_ kommunalt Gasværk kalkuleret til 100 000 Kr.' Dette Folslag.
i 'Vedtoges idet man dog besluttede at optage et Laan paa 200.000

K1 og samtldig med pørelsen af Gasværket foretage en haardt
7 ' tlltrængt Omlægnlng af Gade1nes Brolægnlng og Fuldførelse af"

` 1' lige paabegyndt Kloakkermgen (se heri Side 208 o. flg..) i "
" ' I Aaret 1897 supplelede Udvalget sig med Fabrikant)

Bosenvinjge,js-omf~fhge Val indvalgt i Byraadet, og Albejdet blev
' nu ífremmet' mest 'muligtftrods >ikke'fringeq'Mods-tand 4i Byen.-

* iD'er 'var'fiendogsaa' en ~?Købma11d=,=- VsomV satte- sig ifSp-idsen-V .
` >v"for en'Piotestadress'e der fik over 300 Underskrifter Vedkom-

V f 126.000 Kr Hovedent1epenøre1ne havde Været MurerfifI-i

' mende Var selv da Gasvæiket endelig blev Vlrkellghed en af
V'dem som i høj Grad blev Forbruger af Gas.

I Efteraaret 1897 stod Værket fældlgt og havde kostet ca.
'flestel J.-

lP Sørensen B1ødrene A. og S. Bilde samt Fabr1kant O.
` Hasselbalich i Forbindelse med __Fabrikant Lø.ssel
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, Da Gasværket fø1st kom i Drift, blev der hurtig Tllfreds-
hed med det rundt i Byen, og Produktionen gik stærkt 1 Vejret.
Medens der det første Aar produceredes 9.7 970 Kbm. Gas til en '
Pris af 14 Øre p1. Kbm., var man i 1904 oppe paa en Produkf

Vtion af 190.000 Kbm. og havde allerede et Par Aar før maattet
foretage den første Udvidelse af Værket med en 6 Betorters
Bisteovn. 11910-11 var man naaet op` paa 440.000 Kbm.., hvad

I` 'Gasværket set fra >>Aastien<<.

der betød, at ll"man Vhavdel overskredet Gasværkets -Maksimums-
ydelse 1 den G1,ad at der 'ofte' ikke var'Gas nok til at til-
_fredsstille Forbruget. Man maatte derfor samme Aar foretage'
Ven omfattende Modermsel mg og Udvidelse, som kostede 103.00 Kr

_ .V Ved Verdenskrigens Begyndelse i 1914--15 var man .
oppe paa en Produktion paa 510 750 Kbm. og ved dens Slutning 1 .. I
1918-19 paa 708.000 Kbm. Denne eventyrlig store Produktion
var man kommet til trods Kulmangelen ved at gaa over til

_ Brugen af Træ, Bodstød, ~ Tørv og Brunkul som `Afgasnlngs-i
materialler Det var vanskelige Aar for Gasværkets Personale
og iden fremstillede Gas stod heller ikke Maal med Stenkuls-

gassen. Men dog v_ar det af overmaade stor Værdi for Byens
Befolkning, at Gasværket - selv om det var med Vanskelig- ~
heder _ holdtes i Gang og kunde svare til det uhyre voksende
Forbrug i disse brændselsfattige Tider. `

Medens det første Aars Begnskab balancerede med 17.080> »
`Kr. og gav et Overskud paa 1.632 K1., var man efte1 25 Aars
Forløb i 1922. oppe paa 'en regnskabsmæssig Balance paa ca.
230.000 Kr., og Værket` havde i de forløbne ___25,Aar 'givet Kom-
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munen et Overskud paa 96.000 Kr og stod nu bogført for ea
300.000 Kr.

Imidlertid Var Elektricitetsværket blevet anlagt. Dels som
' Følge af dette dels som Følge af de trange Tider efter Krigen,
gik Forbruget en Bække Aar betydeligt ned. _ _

Nyt Ovnsystem indføres. Omkring 1926-27 var man klar
over at det gamle Ovnmateriale ikke kunde holde mere end
nogle faa Aar, og da det hele skulde ombygges, undersøgte man _

om der ikke eksisterede et mere økonomisk
Ovnsystem end det, man havde haft hidtil.
Man Valgte en Skraakammerovn, der Ved
Økonomiberegning Viste sig at være det

.Anlæg, der passede bedst for Grenaa. Denne
_ Udvidelse blev færdig 1 Aaret 1930 _- 4 Aar
fefter byggedes endnu en Ovn af samme
Type

11936 byggedes en Højtryksbeholder og
for at. kunne opnaatilfredsstillende Trykfor-V
hold'v'ed Havnen, 'blev der lagt"i en Fløde-

§ ' ledning direkte fra Gasværket til Havnen.
bilfektølr--Bostrup . J > . Kulprisen laa i mange Aar i Gasvær-

kets første Tid ret konstant, imellem 16 og
24 Kr. pr. Tons. MinestreJken 1 England 1 1912 fik Kulprisen til at

stige til 47 Kr. pr. Tons. Den højeste Pris, som er betalt er 254
Kr. pr. Tons i Aaret 1920. Prisen faldt derefter ret hurtigt til 23
Kr. Ved Begyndelsen af den nuværende Krig var den 36 Kr. pr.
Tons.

_ Udadtil har Byens Udvikling fordret Udvidelse af Lednings- _
nettet, men disse Ledninger er gennem Aarene blevet udført,

'naar Bebyggelsen har krævet det, og de forskellige Anlæg erV
afholdt af AarenesDrift eller af de Henlæggelse til Fornyelses-'
ffond, som'med stor "Forudseende var blevet oprettet.` *

, Gasværket har nu Hovedledninger paa tilsammen over 18
km og 2.184 Maalere.215) -

, l Gasværkets snart 50-aarige Levetid har ikke mindre end>
» 13 Byraadsmedlemmer efterhaanden Været Udvalgsformænd. `
~Den første varr Borgmester Bothe, efter ham kom Prokurator
Neess.Efte11haanden som Elektricitets- og Vandværk kom til, 7
omdøbtes Udvalget til »Teknisk Udvalg<<, hvis Formand s1den,
1937 har Været Direktør Neergard. i _

Værkernes Ledelse har under disse Udvalgsformænd først'
Været Direktør J. H Bostrup, der blev ansat under Gasværkets
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Anlæggelsel/9. 1897 og virkede 111 sin Død 5/1 1985.l Bøstrup,
ider var Søn af Stationsforstander J. H. Bostrup i'Thorsager,
havde taget Maskinisteksamen og i Ven Bække Aar sejlet som
'Maskinmesten Han blev enfortrætfelig Leder af Værkerne og var ,
Ved Siden deraf en Mand, _hvis Arbejdskraft paa adskilligel Maa-
der kom. til :Anvendelse i Byens offentlige Liv. _Bostrup var f.
Eks. i. ent-“lang Aarrække.-Ligningskommissionens Formand. _Hans
Efterfølger blev A.,Damgaard,`som siden 1924,'havde været 1
Driftsassistent ved Værkerne. Han havde under Bostrups> Syg-
dom i mange Aar været ham en udmærket Medhlælper og_

_ konstitueredes straks efter hans Død som D1rektø1 ` > .

,L1dt Statistik.
Y Aar- Produktion ` Balance f Gaspris _ I
1897_98............_ 97.070 1113 I' . 17.080 Kr. 14 øre ' '
1907-08 ..... 251.1505 -' 51.985] - Åk_10' V_-; `
1917 18...».....,..525.820 - 185.245 -' » 80+'<
1927-28 556.800 >- 105.228- _ - 28
1987-88 ......... 881520 . 212.202 - 19f-v " _

Efter 1/7 1942 " - ' _ - ,--'/` . 25 _ _

Elektrioitetsværket.
Den første Gang, da der i Grenaa Byraad var Tale om

Anlæg af et Elektricitetsværk va1 i 1894, da der fra Ingeniør
Nollev forelaa Forslag om Anlæg af et saadant. *' ; >

_ I 1896 flemkoln Direktør Rosenvinge med Andragende
- om Eneiet paa Anlæg af baade et Gasværk og et Elekt1ic-itets- ' "
værk. Det gav, som foIan nævnt, Anledning til, at Byen selv
opførte et Gasvælk, men intet Elektricitetsværk.

_ I Byraadsmødet 5/3 1912 forelaa Andragende fra Købmand
Chr. Vogel om Koncession paa Anlæg af et Elektricitetsværk.
Det forkastedes enstemmigt. Derimod bevilgede man hans op-
rindelige Andragende om Tilladelse til at føre Ledninger ove1
Gaden fia et Vælk, han paatænkte at anlægge i sin Have i
Aagade, dog imod at han forpligtede sig til ikke at sælge Elek-
tricitet til and1e. '

Vogels piivate Værk gav Anledning til, at Sagen paa ny?
.kom under Debat. Byraadet nedsatte 31/10 1912 et Udvalg som
skulde fremkomme med Forslag om Antagelse af en Ingeniør,

vdei skulde udaibejde Överslag over et Anlæg Da det syntes at
gaa for langsomt med Sagen, indsendte Byraadsmedlem N. P -
Josiassen i Januar 1913 et Forslag om, at Byen skulde skride

' til Opførelse af et kommunalt Værk. I... Maj - samme Aar var der >
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"_Andragende fra Ingenlør Harry GJettlng om Koncession paa
rAnlæg og Drift af et Elektricitetsværk. Begge disse forkastedes
under Henvisning til Byens egne eVentuelle Planer. '

_ i Elektricitetsværket vedtages. Endelig holdtes saa det
,_ afgølende Byraadsmøde 9 Juli 1913. Udvalget Var nu kommet

til det Resultat at alt talte for at Byen selv skulde opføre et
Elektrioitetsværk._- Byens 2. andre kommunale Værker:=GasVær-
ket og Vandværket var Vgode Aktiver, somV ikke alener kunde

. De tekniske Værker. Fra Venstre Elektricitetsværket, i Midten Kontor- og Direktørbolig, -
bagved ses Driftsassistentens Bolig. Til højre Gasværket.

~ forrente og afdraige deres"l egen Anlægssum, men endogsaa gaV
' Vet godt Overskud i Byens Kasse. »Udvalget tilraader derfor, at

man vedtager at anlægge et kommunalt Elektricitetsværk og
`>at den endelige Afgørelse af Sagen ikke udskydes til længere

end i Efteraa1et 1914, og at Arbejdet da fremskyndes saaledes
at Værket kan træde i Virksomhed til 1. Septbr 1915<<.216) By-V

' raadet tiltraadte enstemmig denne Indstilling. Det betonedes
dog fra flere Medlemmer - at denne Vedtagelse slet ikke hlndrede .
at Sagen kunde optages paa et tidlige Tidspunkt. Navnlig fast-

l'holdt et Medlem, at han stærkt vilde anbefale, at det skete før, ^ I
Fog at han »til en Vis Grad fandt det uforsvarligt at udsætte'

Sagen. « _. `
_ _ Fra Handelsforemngen Var imidlertid indkommet en af 178

_'.Skatteydere underskrevet Henvendelse, hvori udtaltes Ønske
'i ~ om at Byraadet af Hensyn til den Vanskelige økonomiske Si~

I _tuation vilde udsætte Sagens Virkeliggørelse en kortere Tid. Det
_betonedes dog, at man ikke i Princippet var imod Anlæg af et,
`Elektrleltetsværk Det va1 bl. a. denne Henvendelse, som bevirá
kede, at Byraadet gik ind paa at se Tiden an endnu eet Aar.`

Det blev en kostbar Udsætíetse. l August 1914 udbrød Ver-
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denskrigen, og Sagen blev henlagt, idet man ventede, at Krigen

_ kun Vilde blive af kort Varighed. Det gik som bekendt ikke
saaledes. Under de Vanskelige Forhold med Hensyn til at skaffe

. Belysning indlede man i 1916 Forhandlinger med »Arkm om
Strøm fra dette Selskab. Det Varede dog flere Aar, inden For-

' handlingerne førte til Resultat. 1
Elektrctetsforsynlngen kom først i Drift 15. Septbr.

1920. Det Var nu i den allerdyreste Periode, og Anlægget ko-
I stede 575000 Kr uagtet der intet selvstændigtVærk opførtes.

jTilmed..Var enfD'e'laf de anVendteMaterialer Krigstidsvarer af
`ringe KValitet ` Foruden den V' nævnte Udgift Y'skulde Byen i Lø-
bet af 25 Aar forrente og afdrage Udgiften til 2 Transformator-
stationer m. m. med ialt 115.000 Kr.

Man mente at denne Strømforsynlng Var stabil og Veleg-- » __
'_ net for Grenaa, og en tilkaldt københavnsk Ekspert - oven i
>Købet en Plofessor -- sagde god for Anlægget og udtalte at.
der koIn ald11g noget i Vejen med et moderne Højspændmgs--w -

V Værk Men Vi fik noget andet at Vide. Afbrydelserne Var hyp--
pige, undertiden flere Gange om Dagen og med en Varighed `

' paa indtil flere Dage. Men det maa indrømmes, at den dybere.
Aarsag nærmest Var den, at de anvendte Materialer - som
lige nævnt -- Var Krigstidsvarer og stod langt under, hvad man I
baade før og senere leverede. Men Forholdene blev altsaa utaa- - f'
lelige, og Byen Vedtog at opføre en egen Kraftstatlon Den byg-<1
gedes i 1924, forsynedes med en 300 HK. Dieselmotor samt en
200 KW Generator og kostede 153,000 Kr. _- Det Var fra før-V _'
ste Færd fastslaaet, at denne Station kun skulde Være en Nød- '
hjælp, som skulde træde til, naar StrøIntilførselen fra »Arke((
svigtede. --

` _ Siden Kraftstationen kom i Drift har de Afbryd,elser som
uundgaaelig maa komme paa de lange Luftledninger helt fra
Gudenaacentralen, kun Været kortvarige, d. V. s. saa l,ænge

som det tager at sætte Dieselmotoren i Gang, altsaa knap 10
»Minutter. < I

` Befolkningen Var overmaade begejstret for det hvide Lys,
der Var renligt og nemt at tænde, og man brugte løs i Tide og

' Utide og uden at tænke nærmere paa, om Pærerne Var smaa
eller store. Det første halve Aars Forbrug Var ea. 285,000 KW.,
altsaa svarende til et Aarsforbrug paa _ca 570,000 KW. Prisen
Var 120 Øre pr. KW. Men Aaret efter Var Forbruget sunket til
162.000 KW. Det Var Prisen, som Var Skyld deri. Efterhaanden
lærte Befolkningen en mere økonomisk Omgang med Lyset,
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og Forbruget steg attel. Prisen glk ned til 40Øre pr. KW. tilx
ULys og 20 Øre til Kraft. Forbruget steg saaledes at det i 1931

val nødvendigt at opstille endnu en Dieselmotor paa 000 HK
I 1943 var Strømforbruget 1.378.540 KW. og Prisen for Strøm
henholdsvis 60 Øre til Lys og 25 Øre til Kraft.217)

Vandværket.
I 1903 førtes den første Debat i Byraadet om Anlæg af et

Vandværk foranlediget af en Henvendelse fra Ingeniør Jochum-
sen i København. I Marts 1905 henvendte Grundejerforeningen _

»__ sig til Byraadet i samme Anledning Byraadet bevilgede 2000 i
` Kr. til foreløbige Undersøgelser og Ingeniør English foretog
Vnogle Prøveboringer og Purnpninger. Del optoges et Laan paa

__ 112,000 K11vandvæ1ket byggedes »og Nedlægning af vand1ø1
foretoges, saaledes at Vandværket kande sættes i Drift 1. Decbr. f
1907. Dilektøl Bostrup ansattes som Bestyrer, og Lygt'etænder

_ “Jens Petersen som Maskinpasser. Vandværkets Pumpestation i
. som var bygget i et Hjørne af Anlægget, var forsynet med en

_ Gasmotor som Drivkraft. En Beservebeholdel var anlagt paa
Bavnhøj. Ved Anlægget fik straks oa. 500 Ejendomme Vand
indlagt og del installeledes ea. 1000 Vandhaner. Efterhaanden
steg Forbruget saaledes at der i 1920 anskaffedes en elektrisk

` `Pumpe t1l Øppumpning af Vand om Natten, og en ny Brønd
gravedes. De 2 Brønde blev efterhaanden til 4, hvis Ydeevne

*' yderllgere øgedes ved at de blev boret dybere ned.
a I 1932 indrettedes en automatisk Pumpestation paa Skov-

bakkeveJ', og endelig overtog Byen i Henhold til Indlemmelses-
betingelserne i 1943 Bredstrup Vandværk, saaledes at Byen 1111

` hal 3 Pumpestationer med 1 Trykfolhøjelstation. f .
" Det første Aal var Vandforbruget 98,900 m3 (nu 577,000

m3). Ledningernes Længde var ved Anlæggelsen oa. 9000 m
(nu oa. 21 ,000). Der indlagdes i 1907 Vand i 500 Ejendomme

_ _ med 1000 Vandhaner (nu godt 1000 Ejendomme med ca. 5300 '
Vandhaner) 218) '1 . '

IDRÆT4 oG sPoRT
De første Tegn paa samlet " Idrætsdylkelse Vi Grenaa viste _

I sig omkring 1890, da en Del unge Mennesker begyndte at dyrke
Gymnastik og Skydning, Nogen Forening havde man dog ikke
de førstejAar men i 1895 stiftedes »Grenaa Gymnastlkforenlng«,.
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hvis Formaal Var »at fremme og udVikle Færdlghed i Legen-ls-
øvelser og eVentuelt i Skydning, Hugning og Fægtning<<. Hen-

tregner man imidlertid Skydning under Idræt, saa maa man dog
endnu længele tilbage, idet Grenaa Skyítekreds, del eksisterer
den Dag 1 Dag, er stiftet allerede før 1870, men dog har ligget stille 1

'flere Perioder. Grenaa Gymnastikforening fik ikke nogen lang
Levetid _- antagelig har den kun ekslstel et et Par Aar - og i
Tiden omkring Aarhundredskiftet Var det navnlig Cyklesporíen,

~ der blev dyrket i G1.enaa Tre Glenaaborgere: Urmager C. Ve- `
_ ster, Cyklehandler Hartmann Sørens enog Brolægger P.

Rathj e havde Ved HavnevejenVest for den nuværende Grønne- _
_ _gade indrettet, en primitiv Cyklebane' (se Billedet heri Side 226).

wHer blevi en Del Aar kørt mange Cykleløbmed Deltagel1e`fla
'hele Jylland og med mange Tilskuere inden for det udspændte
Sejl. Der stiftedes et Par Gange Cykleklubber, en af dem hed
»Flying FelloWs<<, men de fik ikke nogen Betydning. De tre
Herrer afholdt selv Udgifterne og tog Indtægterne, men de spandt
næppe Guld paa Arrangementerne. Blandt de lokale Cykleryttere
Var afdøde H artmann Sørensen, a. Gade- og Vejinspektør
Fr. Bathje og pens. Gasværksarbejder Ant Madsen. Cykle-`

banen i Grenaa kunde dog ikke konkurre1e med de langt bedre ,
Baner, der efterhaanden blev anlagt rundt i Jylland, og den
forfaldt derfor mere og mere hvilket havde til Følge, at Cykle-
kørselen som Sport eller Idræt betragtet ogsaa sygnede hen. _

Omkring 1901-.~02 Var nogle unge Mennesker begyndt at
spille Fodbold paaTerrænet bag-_ Ved Klosterbakken, og'der blev
ogsaa dannet en lille Klub Ved Navn»Fremad«. Medlemmerne
skulde for at holde Fl-aget højt samtidig Være Medlem; af en
Afholdsforening. Heller ikke denne Forening fik dognogen lang

_ Levetid. Efter et Tomrum paa et Par Aar stiftedes derefter 1905
-_- Vistnok paa Initiativ af Købmand Edv. Hansen -- »Grenaa
'Idrætsklublra hvis Fornlaal det val »at udvikle god og sund Sport
for Byens Ungdom«. Af dens føl ste Bestyrelse kan nævnes> >Ä.
Hartmann Sørensen, Redaktionssekretær Worsøe-Anderf
sen og Bagermester H. Hartmann. Det Var navnlig Fodbold
man dyrkede, og Foreningen havde adskillige Kampe med uden-
bys Hold.

` Ogsaa denne Folening gik al Kødets Gang, og først i 1911
stiftedes den nuværende »Grenaa Idrætsforening<<, der dogV op--`
rindelig hed Grenaa Boldklub. Det Var Købmand Stæhr, der , I

' tog Initiativet til Stiftelsen og blev dens første Formand.
. Aaret efter indmeldtes Foreningen i Jydsk Boldspil-Union,
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_. og den fik mange gode Kampe med udenbys HoldV ' Det kneb
' `stadig for. den noget ungdommelige Ledelse at holde sammen

paa Tingene og ()rden i Økonomien og Foreningen Var flere _
Gange i Vanskeligheder ~ _

. Først i Aarene omkiing 1920 begyndte det at bære fremad
_j;jfor Foreningen og Spoiten Ved en Geneialforsamling 1920 ned-

lagde hele Bestyrelsen sine Mandater, og der blev Valgt en ny- Be- ~
' styrelse paa 9Medlemmer Formand blev Gade- og VeJ'inspektør i,

^ Bathje, Næstformand Gartner O. Andersen og Sekretær og
Fodboldleder Bedaktøi G. Andersen. Foreningen antog der- _

= efter Navnet »Grenaa Idrætsforeningä. Samtidig Vedtoges at ud-
Vide Virkeomraadet til ogsaa at omfatte Gymanastilc, fri Idræt
og Atletik Den nye Bestyielse havde en heldig Haand i Bet-

is? ning af at faa Offentligheden med sig, og i Aaiene efter 1920
trivedes frodigt SpoitsliV paa den lille idyllisk beliggende Plads .

_ i Kæiet som Fodbold, Kricket og fii Idræt maatte dele broder;
ligt mellem sig Et Par Aar efter lykkedes det at faa Pladsen i

_'.fudvidet betydeligt idet et Træbælte i Pladsens Vestlige Ende
I blev fjernet '

= I 1925 tiaadte BathJe G. Andersen m fl. ud af Bestyrelsen
l og det bleV nu i nogle Aar atter yngre Kræfter der ti ak Læsset,

føi st og fremmest Redaktør Beimann, der Valgtes til Formand.
_ I flere Aar maatte Foieningen konkurrere med en nyopdukket

Forening »Arbejdemes Idræisklubfg men senere lykkedes det at
'l sammenslutte denne Forening med Idrætsfoieningen, og samti-V

` dig indtraadte Anton Madsen, der Var Formand foi Arbejdernes-
Idrætsklub i Grenaa Idiætsforenings Bestyrelse - ~ _

Stadion 1933 kom Planerne om et Síadlonanlæg paa
___ _ "-r'llale De1 1ndsendtes Andragende til Byiaadet der lod Gade- Ã l

' fog VeJinspektør Bathje udarbeJde et ProJekt til et støire Anlæg . '
f paa Hessel Hede Det skulde spænde over 6 ha Land og Var

, budgetteret til at koste 33 000 Kr Byraadet tiltraadte BathJ'es
;Plf,anei og der blev sti aks taget fat paa Realiseringen idet Ar-

Ö _ fbeJdet udføites som NøtælpsarbeJde Samtidiflí besluttede Idræts- '
fforeningen at lade opføre et 2 Etages Klubhus paa Stadion og I
:at lade Foreningens Medlemmer selv udføre'alt AibeJdet IJuni

- _ Maaned 1935 blev baade Stadion og Klubhuset indviet og taget
i Bi 11g Ved et stort anlagt Stævne Der var nu skabt de bedst
mulige Bammer om Idrætslivet i Gienaa Følgeine udeblev
heller ikke. Aar for Aar fylkedes flere _og flere om Idrættens
Fane, og Gienaa Idiætsforening blev snart eftei Byens Forhold
baade en stor og stæik Forening, dei paa en smuk Maade ud-i
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fyldte sin Mission. Allerede i 1936 Vandt Fo1e111ngens 1516 Fod-
boldhold den jydske A- Baekke og spillede sig op i Mellemrækken .
;og i 1939 Vandt Holde1 det jydske Mesterskab i Mellemraekken
og spillede sig op i Mesterraekken. I 1944 Vandt Foreningens - - i

_; Krickeíhold det Jydske Kncketmesteiskah B. Bækken, og spil-
lede sig op i A. -Baekker'L ` _

I Aarenes Løh ha1 Fo1eninge11 med Held optaget ogsaa

Fodboldspil' paa Stadion.

Haandbold, navnlig for Damel, samt BoIdíennis' paa sit Pro-
gram. Nu i 1945 staar Foreningen med oVer 700 Medlemmer, 7;
og den har indmeldt i Jydsk Boldspil--Unions Turnering 8 Fod-_
boldhold og 2Kriekethold, deltager med 6 Haandboldhold (4
Dame- og 2 Herrehold) i Randers Amts Gymnastikforenings

" Turnering og med 2 Hold i jydsk Bordtennisforhunds Tur-
` nering. Samtid1g har Foi eningen en Stah af gode Atletikfolk og~

2 Gymnastlkhold Der har saaledes Vaeret en imponelende Ud-
Vikling indenfo1 Foleningen, og saaVel de kommunale Myndig-

>heder som den store Offentlighed har trofast slaaet Kleds omid'
Idrætten og hJulpet den frem ~ _

Naar saa hertil kommer, at de1 i de senere Aal har eksiste-
ret en stor og dygtigt ledet Roklub med mange aktive Med-

_ lemmer og 6 Baade, en Bokseklub, der dog har har ført en om.-
^ tumlet T11Værelse og ofte skiftet Ledelse, og endelig, at der dyr-

kes Idræt inden for alle Diengeforbundene, kan det med Bette i
siges, at Idraetten tliVes f1od1gt oggGodt i Grenaa og har Vundet
baade Styike indadtil og Anseelse udadtil.219)

32 -
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POSTVÆSENETS HISTORIE I GRENAA
_ Postvæsenets Histoue i Grenaa kan ' I

l 'spoi es tilbage til Tiden lige efter Aar 1700.
___ Tingbogen Vise11, at 2/2 1714 er der op-l I

' ` Jlaest en kgl. Forordning, som gik ud paa,
__'at ingen Breve maatte sendes til noget

__ Sted i Danmaik med anden LejlighedI
'fend Posten under en Straf af 10 Rdl. I
I-foi Afsenderen og ligesaa meget for den, _

I '1 lsom befordr:ede det Angivel en faar Halv-Ö;
f delen af Bøden og Postvæsenet Resten.

Der er Eksempler nok paa at Folk i Grenaa hidtll naar
de skulde have Breve befordret til Mabobyeine maatte leje en'
IMand til at gaa dertil med det. Det maa have Været forbi fra _

Dden T1d.Tingbogen hal1 et godt Bevis derpaa, idet »Peder _
_ Post<< 15. Okt 1714 lader oplyse et Par Støvler og en Kappe

. som han har fundet paa sin Rejse tll Aarhus<< ` _ _ V
__ I Efter Peder Post er rlmehgvls kommet Mathlas Rauch, ._
_ dei i 26 Aal Var Postryííer og. som i 1751 omtales som en'lv I
gammel, afdanket Mand. »Posíhaugenåg den nuværende Bold-
IVplads Ved Skolen, Var indrømmet Postrytte1en tll fri (Jræsmng
for Posíhesten. ,' ' I

_ Efter hans Afgang blev BVfoged Thomas Jacobsen Bo- Y '
^ serup i Ebeltoft, som allerede forinden Va1 Postmester i denne

I By, tillige fra 5/3 1751 Postme'ster i Grenaa. ' 1
Først da han døde, gik Embedet fra 1/1U
1772 over til Vor egen lokale Byfoged N

. E. Behr, som beholdt det, saa længe han.
I' Var Byfoged d. V. s. indtil 1802. Postgan-

gen Var indtil den Tid een Gang frem og
hjem til Aarhus om Ugen.

Postmesterembeder Va11de11_Ga11g saa,
ringe aflagt, at det kun kunde Være en gan-_I'

ske ubetydelig Biindtaegt. Behrs Efterfølger I'
' som By-_ og Herredsfoged i Grenaa, Jacob'
Aagaard overtog derfor ogsaa Postmeste11-__"_ _« _ Ssfihmldt I
embedet, som han _- i hvert Fald fra om- 1303153313; iggpölj `
kring 1826- Ind besølge Ved Konstitution. I ' I > ` 'I __
Først af Exam. jur., Sagførei Rasmus Møller, senere af hans '
Søn Jens Bang Møller. I den Tid Var Posikontoreí paa Hjørnet
>af Storegade og Torvet, der hvor nu Købmand Sandbelgs Bu-_
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J L SkJerbek 1851-17 P. Blechinberg 1877_1_19'0_s._'` '

tik ligger. Fra 1837 hørte dette Forhold op. 6/5 1837 udnævntes
. Købmand og Kæmner Søren Jacobsen Schmidt til at være

Postmester i Grenaa. Postkontoret flyttedes til hans VButik,s1o111
laa, hvor nu Storegade Nr. 9 Højskolehotellet er bygget. Senerew
solgte Postmester Schmidt sin Forletning og helligede sig heltp
Postvæsenet, Kæmnerlet Klrkeværgebestllhngen m. m. I 1850r
flyttede han paa sine gamle Dage til Søndergade Nr. 5. Gaar-
den ejedes af hans Datter og havde tidligere været Apoteker-_
gaard. Der var saa Posthuset et Par Aar. M . I

17/4 1852 udnævntes Jørgen Laurits SkJerbek (f 10/8
1817, d. 10/8 1877) til Schmidts Efterfølger. Han var den første
Postmestel i Grenaa, som har haft dette Embede som eneste
Levebrød SkJerbek var Premierløjtnant og Veteran fra Krigen

fi 1848-.-.-50 Postkontoret var i Begyndelsen af hans Tid Store-
gade Nr. 16, hvor nu »Importøremçs Butik ligger men i 1856

_,byggede han selv en Ejendon paa Østergade. Deihen flyttede
han og Postkoníorieí blev saa i denne Ejendom, indtil Banen =
anlagdes i 1876. _ _ ' '

Postmester SkJerbek kom straks til at spille en meget stor."
Rolle i Grenaa Han var meget belæst, vittig og slagfærdig, en .
god Taler og Skribent og en meget søgt Selskabsmand, men
meget glftlg og selvbevidst. Uagtet Embedets ringe Indtægter

_ havdehan sin Omgangskreds blandt Byens Spidser. Han havde
et svageligt Helbred, maaske som Følge af Krigstidens Anstren-
gelser, og døde 60 Aar gammel, kort efter Banens Aabning og i
Postkontorets Flytning V

Postgangen, der ved Aarhundredets Begyndelse endnu kun
var2 Gange om Ugen frem Vog hjem fra Aarhus, forbedredes,
saa der '1 50erne var 5 Gange fugentlig Forbindelse med-Aar-

32*
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hus og hver anden Dag med Bande1S. Postkørselen var bortli-
citeret til Postkonírahentei Som altsaa for en fast Sum havde`>
overtaget Køiselen Indtil ca.1860 var Købmand Thomas
Meiniohe Postkontrahent Postvognen Var en aaben »Hol-

-stenskvogn« med 3 Stole Det Var KøbmandenS egen Vogn.
Omkring ved 1860 overtog Sadelmager Henriksen Postkørse-
len. Den forbediedes betydeligt Ved at Staten fra nu af leve-
'rede en lukket Postvogn V _

' ' Allerede fia Begyndelsen af Aarhundiedet var det indskær- ' fi
. pet Postmesteren at Postillonen skulde blæse enr ^

'i 3 , “ . bestemt Melodi paa sit Horn, naar han forlod Byen, -
'1 [eller passerede Landsbyerne Postmestei en i Grenaa

`'svarede i første Omgang, at hans Postkusk hver-
ken kunde blæse den anordnede Melodi eller mente.

-Ii ”at kunne lære det. .
I Af en forlængst afdød tidligere Postkusk her i

~ - ~ Grenaa har jeg faaet en mundtlig Beretning om'. I
` de nærmere Enkeltheder Ved ' - ~ S 1

Postturens Forløb. Befordringen Var den 1 Store gule '
i. Postvogn Under Kuskesædet var der en stor Kasse, »Laden«, '

som kunde aflaases. I den kom Breve, Smaapakkel og Værdi-=,
Sager. Nøglen til den kom i Posttasken, som atter i aflaaset

_ Stand af Postmesteren eller hans Fuldmægtig leveredes Post- _ '_
kusken. Bag i Vognen laa en meget Stol.1 Kasse, hvori Pakker

og Bejsegods opbevaredes Hvad der ikke kunde rummes deri,
blev lagt op paa Taget af Vognen under en Vandtæt Presenning. '

Postvognen mødte paa Østergade udenfor Postkontoret om ` ~_
Aftenen Kl. 9 Der gik saa en halv Times Tid med at faa Post- _
sageine bragt ud og de rejsende til Sæde. Hvis der ingen Pas-'_ - ^
sagerer var med, og hvis der Var særlig mange Penge eller

> Væidisagei med Posten skulde der en ekstra Mand med som
Ledsager for en Sikkerheds Skyld. Ved Nitiden rullede Post-
Vognen Saa gennem Østergade og Søndergade ud over Sønderbio >

Ved Mldnatstld ankom man til Tirstrup. Der var Købmand
I , I' lrkemand baade Postmeste1 og Postkontrahent idet hans He- `

” Ste og Kusk befordrede Postvognen Videre fra Tlrstrup til Løg-
_ ten.Samt1d1g med Grenaavognen indtraf ogsaa Postvognen fra I

_ Ebeltoft, hvis Postsager omladedes i Tirstrup. Endelig kom saa
' _ Postvognen fra Aarhus, som skulde fortsætte til Grenaa. Hen-

f [11ksens Heste spændtes for den, og ved 1-Tiden var alle 3 Vogne I
i ` ' klar til Afgang, henholdsvis til Aarhus, Ebeltoft og Grenaa. _

Ved Tretiden om Natten va'r saa Postvognen atter i Grenaa
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og rullede op foran Posthuset. Indgangen var i Gavlen mod
Vest, der hvor nu D1. Herfelts Hus ligger. Fra en lille Entré
var der Indgang til Kontoret, som laa til Gaden, og til en Stue
imod Gaarden. Her havde Postfuldmægtlg Blgum sit Værelse.

Egentlig var det'
V hans :Pligt, at Vae1e.. __

oppe og tage 1mo_d__
_ Posten" men som” Be- _

,. Vgel laa han i sin sø-
' deste Søvn uden at.

vaagne Postkuskent0g
da Nøglen inde host`
ham, >bar Postsagerne
ind i Kontoret; J1`=51ase01'ej` i
af og hængte atter
Nøglen tilbage. '-- Imens fortsatte Postvognen fra Grenaa med
Passagerer og Postsager, men nu med Kirkemands Heste og'
Kusk, videre til Løgten. Der skiftedes Heste og hen paa Mor-
genstunden rullede omsider Postvognen ind i Aarhus. `

Postvognen kunde rumme 4 Passagere1. Hvis der var flere
end dette Antal, bestiltes en Bivogn hos Henriksen, med min-

f dre det kun drejede sig om een Person, og han var villig til
at sidde ved Postillonen. Bivognen var en almindelig lukket
Vogn, og den kunde komme af Sted omtrent paa samme Tid,-
som den rigt1ge Postvogn. -

' Hvis nogen ønskede at rejse paa en anden Tid af Døgnet,
maatte han paa Posthuset bestille Ekstraposí, Derfra rekvirere-

Posthuset i Skjerbeks Tid. Opført i 1856. :

' Brev' fra 1856. Etpaf de første lokale Breve med Frimaerker.> Ca. 3/4 Størrelse.
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Po'StkOnen, _Sem hentede Post til i '_ A. Hansen. Fra 1884 Land-(post i
_'Sønderherred i 60erne. ' _ } Sønderherred. Senere Postbud i

Grenaa.

des saa hos Postkontrahenten en lukket Vogn eller en aaben
1 Vogn, alt som Vedkommende ønskede. De fleste Handelsrej- _

sende foretrak en aaben Vogn, hvis Agterstole kunde tages af
og give Plads for Prøvekasserne. En saadan Ekstrapost fort-'
satte helt igennem til Aarhus eller Randers uden Uphold. _

Billet til Postvognen skulde løses paa Posthuset og kostede i'
16 Mark til Aarhus (omregnet til Kroner = 535 _..Kr.)- Det Var`

>med Pengenes daværende Værdi en meget stor Sum. Det siges
derfor, at nogle slap med Ved at spadsere et Stykke uden for`V

- _- Byen og der afvente Postvognen og komme op. De betalte saa '_
_Postkusken en 4 Marks Penge og slap paa den Maade billigt: I
over furen Det Var selvfølgelig strengt forbudt, men siges dog i

f at have Vaeret ikke ualmindeligt. ~
T11 Randers kørte Postvognen i 60erne hveranden Dag.

Vognmand Andreas Meiniohe paa Nytorv var Postkontra- _
_ hent og kørte selv Vognen. Det Var en almlndehg lukket Vogn, _ ~ i

- Som afgik herfra om Formiddagen. Den kørte helt igennem til`
»_Banders, men skiftede Heste i G1. Estrup Kro, som laa mellem
-Aunmg og G1. Estrup, men som nu er nedlagt Saavel til Ban-

»ders som til Aarhus Var det endnu den Gang den gamle Lan-`
'deveJ i -

' Frimærker. Indtil 1851 var der 1kke noget som hed Fri-1I`
mærker Folk maatte selv bringe Brevene ud paa Postkontoret

log betale Portoen. Der sattes saa et Stempel paa, saa at man ,
»kunde se, at Portoen var betalt.
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Trane Larsen 1909-26 _ _' V _ ' H. F. V. Lilllenskjold 1926-39

I 1851 tryktes de første Frimærkel i Danmark Imidlertid
er de næppe straks bleVet indført oVeralt De ældste Breve, jeg
har set fra Postmester Skjerb'æks Embedstld bærer endnu kun
et Stempel, som Viser at der er betalt Porto af dem. Det før-
ste Iokale Brev med Frlmærke paa jeg har truffet, er fra 1856.
og Gengives he11 Man brugte ikke KonVolut men bøjede Bre-_ '
'Vet sirligt sammen og forseglede det med en Oblat eller et Lak-
seol saaledes at det 1kke kunde oplukkes af uvedkommende
Men selv efter at Frimæiker Var " mdføit maatte Folk enld _

' endnu Vandre paa Posthuset og aflevere Brevene paa Kontoret,
fordi der ingen Brevkasser Var. '

I Grenaa Avis fra 14. Maj 1863 anmoder »Fleie Correspon-
denter<< Postmester SkJerbek om at drage Omsorg for Anskaf-
felse af et Pal Brevkasse, som til de eorresponderendes BekVem-
lighed'kunfdeE anbringes~paa.'pas'sende'Steder. Posthusets afsides'
Beliggenhed taler for-Lensaadan'For'anstaltning«._Dethjalpikke. ~_
Først 1'eft'er1-3_8"“Aars"Forløb; 131871 blevV 'derV ophængt en Kasse _
paa l-Posth-u'set og atter etl Aar "senere 515/312 1872 ophængtes endelig>
en Postkasse paa Hjørnet af (_)verstræde ogLillegade, Sehoubyes

f Hjørne - Nogle Aar efter bleV den ene til to til stor Lettelse
|for det korresponderende Publikum. J -

Aviser. En ikke uvæsentlig Del af Postsagerne Var Aviserne,
selv om Antallet og Støirelsen af dem kun Var en lille Brøkdel
af Nutidens. Jeg Vælger som Eksempel Postvæsenets Protokol
for April Kvartal 1850. Der kom da 231 Aviser og Tidsskrifter
til Grenaa Postkontor til Bven og de nærmestelMiles Opland..
Deraf laa Aarhuus Stiftstidende saa langt i Spidsen med 108
Eksemplarer. Derefter havde Randers Amtstidende 25 Eksem-
plarer, Berlingske Tidende og BondevemnenÅ havde hver 16
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Ispl De11 var lalt repræsenteret 25 Avlser og T1dssk1111te11

I Deraf havde Halvdelen kun 1 elle11>2 Abonnenter
Embedets Udgifter ud over Postmesterens Løn var. følgende .

En Fuldmægtlg med fast Løn 100 Rd-l;, samt fri Kost og Logis,
som Postmesteren leverede ham og beregnede til andre 100 j

_ Bdl., en »L1tsenbroder« d. v. s Postkarl, som lønnedes med 20;
Bdl.aa1111g, Skrlvematerlaler beløb sig t1l 10 Bdl., altsaa ialt 230 Bdl. _

_Det nye Posthus fra 1909.
`

Udbringmngen af Postsager var llge saa p111n11t1v som alt
det andet. Det følste »Postbud« man kender Navn paa, var

. _'Ped1e1 Taarup Han havde eIn gulmalet Trillebør, hvorpaa
' > det hele blev læsset, og hvormed han saa kørte rundt 1 Gaderne. I

_. __Man paastod at han var meget skødeløs med Sagerne og at
I. det ofte hændte at., Breve fløj fra ham paa Gaden saa Folkr

selv maatte ud at samle dem op Efter P Thorup blev M. B.
Skjødt Postbud. Han var oprlndellg Sklpper og havde sejlet 1.
fast Fart paa København i mange Aar. Senere blev han Sk1ppe11 '
paa Sundet og sejlede i legelmaesslg Fart til Kolind. Han levede
i yderst fattige Kaar. Han gik Falllt og hans Hus paa. Lillegade
blev solgt Ved hans Død 10/8 1882 maatte-__- Postmesteren, Told-I
forvalteren og Statlonsforstanderen foranstalte en Indsamling`

1 for at faa ham begravet. II
Paa I andet udbragtes Posten ikke før i 1871. Folk maatte

selv sørge for at faa Bud til Grenaa og faa den afhentet I de`
fleste Landsbyer var der. en eller anden som en Gang om

_Ugen korn til Grenaa og hentede Posten De store Gaarde lod
<3
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selv en Karl lide ud til Posthuset i Grenaa. Her eret Billede
af Sønderherreds Postkone, som i 60e11ne afhentede Aviser og
Breve, bl. a. til de fleste af Sønderherreds Præste1. _. .

- I 1871 averterer Skjerbek, at fra 8. Maj udgaar der kgl
. Landpostbud 3 Gange ugentlig Mandag, Onsdag og Fredag Mor-

gen Kl. 8 fra Grenaa over Aastrup, Hammelev, Sangstrup, Karlby,
_ Voldby, Veggerslev, Benzon, Gjerrild, Brøndstrup, Bimsø, Dal- _

' , strup, Dolmer tilbage til Grenaa samme Dag. Det er dog saa-l
ledes at forstaa, at Posten hvert Sted blev lagt af hos en enkelt
Mand, hvor man saa maatte sørge for at faa den afhentet. _ _

Førsll i 1880 kom virkelige Landruter i Gang. Postmesteren
i ` - averterer: »Det nye Landpostsystem e1 nu indført 1 Nørreherred,

'_hVorefter Brevene bringes direkte til Adressaterne, _og Brevkasser
ophænges i Distrikterne.217) - i

Heller ikke Havnen, hvor de1 jo efterhaanden Var opvokset 1
en Snes Huse, fik Posten bragt. Man klagede derover, men

f Skjerbek maatte jo i Avisen svare, at der ikke Var afsat noget
Beløb til at lønne en >>L1tsenblode1<< til at biinge Posten til
Havnen. Det ordnedes saa privat en Tid saaledes, at FiskerA Clem-
mensen en Gang daglig gik til Grenaa og medtog Post trem ogr
hJem og fik et lille Vederlag af de paagældende. _ _ > i

Banens Aabnlng i 1876 betød et afgø1ende Brud med den,l I
gammeldags »ldyl« ogsaa paa Postvæsenets Omraade. Postkon~
toret flyttedes nu t11 et Par Lokaler i Banegaardens østre Ende.
Aaret efter døde Skjerbek og en uddannet Postmand P.

:Blechinberg kom i hans Sted. Postvæsenet kom nu undel
:nyere og bedie Former af samme Art som Nutidens, men blotl

- i langt mindre Foimat Nu kom der Post til Byen 3 GangeV
i _ daglig. Der kom et Postbud som alene havde dette Arbejde

som Erhverv senere kom der 2 Paa samme Maade gik det _'
_ paa Postkontol et den ene Fuldmægtig blev i 90erne til 2. Snart

1 blev ogsaa Lokalerne i Banegaaldsbvgnlngen for smaa, og der
opførtes i 1909 en selvstændig moderne Postbygnmg med Eks->

' _peditionslokaler- i hele Stueetagen og Embedsbohg for Post-_ '
'mesteren paa lste Sal. Personalet paa Post- og Telegrafstationenl

. er nu foruden Postmesteren: 1 Ovelasslstent 2 Assistente11,4 i-
, Kontorister, 7 Postbude, 7 Landpostbude samt 1 Telegrafbud

og et Fkstlabud Ved de Postkontoret underlagte 13 Posthuse
er ansat 24 Landpostbude

_ l Flnansaalet 1943-44 er der fra selve Postkontoret af-
sendt 626.000 og ankommet 669.000 alm. Brevfoisendelsel Af-'_
sendt 32.000 og ankommet 48.000 Pakker. Der er ekspederet 11/ét
Mill. Avisnumle. Pengeomsætningen har Været godt19Mill. Kr. 2161))
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'i . Postmestre i Grenaa .- 8- 8
1751__/2 Thomas Jacobsen Boserup, Byfoged og

'_Postmester i Ebeltoft og tillige Postmester i Grenaa.
1772_-1802. Niels EriCh Behr (født 1733, død 1815). By- I

foged i Grenaa siden 1757
7 1802_-37 Jacob Aagaard (født 1777 død 1852). Byfoged
i Grenaa 1802_-52 og altsaa Postmester indtil 1837. Paa hans'. _' I 7
Vegne Vai først Eks. jur B. Møller senere hans Søn Jens Bang -
Møller konstitueret i Embedet. 7.

' 1837-51. Søren Jacobsen Schmidt (f. ca. 1787, død 9/8
1863). Købmandsborgerskab i Grenaa 30/18 1813. Kæmnel i en

`> Snes Aar fra 1822. KirkeVaerge 1828_54.Forligskomm1ssaer
1852__77. Jørgen Lani its Skjerbek (født 10/8 1817, død I

> '10/8 1877). Premierløjtnant. Vete1an fra Krigen 1848__50.
1877_1908.Pet<=.1 1818811188818 (født 10/8 1884, 88817/8

771917 i København). Postskriver i København Postekspedltør i
1 Grenaa 10/4 1877. Postmester s. st 1/1-0 1889

1909-_26. G. J. Ti ane Larsen (f. 20/8 18576). Ekspedient Ved __
det bev. Postvæsen 1891. Postmester i Bingkøbing 1905. Do. iI `

f_, Grenaa 1/1 1909__1/8t 1926 7 s _ .
1928_89. H. G v.L1111<»,nsi<J<>1<1 (født 92/18 1889).'1É1><)_s_t-J

' ekspedient i Viborg 1894. Postmester i Sindal 1/18 1916 Post-
I' mester i Grenaa 1/8_-_1926__1/11 1939. i

1939__ P. S ør ens en (født 14/1 1887) Postkont1 ollør 1 Va1de
Postmester i Grenaa 1/11 1939.

KOBT VEJLBDNING FDB BESØGENDE
TorVet med Købmandsgaarden det gamle Baadhus og I

'_Kastanietraeelne er Byens samlende Midtpunkt og mest karak-
teiistiske Parti. Det er kendt af alle, som blot een eneste Gang-_
har besøgt Grenaa og afbildet paa Bogens Omslag. _

Klrken er rlmeligvls opført omkring Aar 1300, men er i
Tidens Løb omdannet meget staerk. Den Var opiindelig ganskel 7 '7 'I

'7 ' Venkel uden Taarn eller Tilbygninger af nogen Art, saaledes somI” I
man kan se paa Byens gamle Segl fra omkring Aar 1300 (se
Side 11) Vaabenhuset og Taarnet, der" altsaa oprindelig Var

-uden Spii,stamme1 limeligvis fra Unionstlden (ca. Aar 1400). I
. S1desk1bet imod Nord er sandsynligvis bygget i Begyndelsen af T

Beformatlonstiden, da den gamle Kirke Ved BaVnhøJbakkens
lFod nedlagdes (Aar 1558). Kirken nedblændte sammen med
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hele Byens østre Halvdel Ved en Kæmpebrand 1 1649. De meter-
tykke Mure blev selvfølgelig staaende, og Kirken genopførtes.
Sit nuværende Udseende fik Ki1ken ved en gennemgribende ` _,

_ ydre Restaurering i 1870erne under Ledelse af kgl. Bygnings--. '
; inspektør XValther. Først da blev Kirken forsynet med Spir.

(Kirkens Udseende før den Tid, se Billedet Side 336).
De to store Kastanietræer har oprindelig dannet den

Y søndre Indgang til den gamle Kirkegaard paa Torvet derom-
" gav Kirken paa alle Sider. g

i' __ Kong Frederik VII Statue er en Kopi efter Bissens Statue
paa Torvet i Odense. Den er rejst ved Bidrag fra Land og By ^
og afsløret 5. Juni 1884. Den havde oprindelig Plads Syd fo1
Ki1ken (Se Billedet Side 205), men flyttedes ved Torvets Begu-
lering i 1930erne til Pladsen foran Baadhuset.

Grenaa Baadhus (se Billeder 77 og 299) er opførti Aarene
1805-08. Det er en smuk lille Empirebygning, som opførtes
paa en gammel, nedrevet Købmandsgaards Grund. Byens ældste '
Baadhus laa ogsaa paa Torvet, men længere mod Øst tæt ved
Østei gade i Hjørnet af Kirkegaarden. ' -

Banken for Grenaa og Omegn (Torvets Nordside, se Bille-
_ Idet Side 469). Byens smukkeste nyere Bygning er opført 11919

for en Sum at Ca.1./4 Mill. Kr. efter Tegning af Arkitekt Gad.
` Den overtoges i 1922 af »Banken for Grenaa og Omegn<<.

__ Købmand Skovs Gaard (Søndergade N11.1,' se Billedet I
f Side 473) er opført oa. 1750 af en velhavende Købmand Chri-`
stopher Ovesen B11.ooh Han nedrev den gamle Gaard og
:lod i Stedet opføre denne smukke Bygning i 2 Etager og med
Svalegang til Gaardsiden. Den ejes nu af Købmand Torben Skov. S

Djurslands Museum, Søndergade Nr 9 (se Billedet Side
395) er en gammel Bindingsværksbygnlng, en Fløj af Byens
gamle Fa1vergaard. Fra Bygningen og til Aaen st1akte Farve-
rens Eng sig, og ved Aaen var hans Skyllelad. Bygningen køb-_
tes Aar 1921 af »Djurslands Museun1<<, som er oprettet ogfskæn-

_ket af Købmand Chr. Vogel. Museet, som er stærkt lokalhisto-
risk præget, har en righoldig Stensamling og en DeI Antikviteter Y '
fra Grenaa By og Omegn, ordnet som smaa Interiører i nogle
Stue1. Der er aabnet fra 1. Maj til 1. Novbr. hver Lørdag og

' Søndag fra Kl. 3-5. (Se selvstændig Artikel Side 394).
_ Byens Lystanlæg. Langs Aaen fører en smuk Spadseresti

gennem Byens Lystanlaeg.Y (Se Side 177). Den nyeste Del deraf '_
å er anlagt i Aarene omkring 1880, hovedsagelig ved Gaver fraV

Konsul C. J. Momme, for hvem der er rejst en Mindesten med'v ' I
Buste midt i Anlægget. (Se Billede Side 401).
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Aaen Lige Syd for Grenaa By foienes to Vandløb: Gam--> I
Inel Aa, soIn fra Tidernes Morgen har fø1t Vandet fra den stole
nu udtø1redeI11dsø, Kolindsund, ud i Kattegat og NroIdkanalen, - ' L'

~soIn er graVet i 1873, og som afvander det udtørrede Sund. Det
eI et af Byens smukkeste Pa1tier. Kolindsund, som Var Dan--4

'marks største Indsø, udtørredes i Aarene 1872-79 , ~ ;
Anlægget strækkeI1 sig Syd og Vest om Byen og ender Ved

Store- og Lillegades Udløb i Banderslandevej Lige ud for den
i _ gamle Bryggergaard (Nobelpilstagel en P1 ofessor Au gust Kroghs
' Barndomshjem) er rejst en Mindestøtte for Folketingets tidligere

Formand Niels Pedersen- NyskoV som i ea. 30 Aar Varl
`_ Folketingsmand for Grenaa-Kredsen.

Tæt Nord for Anlægget drejer SVgehusVeJen mod Vest fra
'BavnhøjveJen Her liggen, _ _ _

_ i' Kommunens Aldersrenteboliger opført 1943 og det store _
_ Sygehuskompleks Grenaa Amtssygehus, som er opføIt 1921 I

-'-'22 efter Tegning af Arkitekt FIiInodt Møller (Se Billederne
Side 428 og Side 423). Lige Ved Indgangen til Sygehusets Grund

_ drejer en lille Spadseresti til højre og fører efter 1 Minuts GangI
' . til »Ruinen af Grenaa gamle Kirke<< Det er en VirkeligV

V Seværdighed, som er omtalt nærmere Side 46. '
BaVnhøj Mølle Vejen føler Videre mod Nord tIld>>Byens _ . '

" ldar-tegn«,- Bavnehøj Mølle, (se Side 253). Fra den næ11iggende i
l Høj har man en vId Udsigt til Havet mod Øst SkoVene Ved `

' ' > Benzon mod Nord og over Hessel Hede og Glanskov til Kat-
holm Skovene mod Syd. .

_ Lillegade Vi gaar tilbage til Torvet ad Lillegade. Tre smaa _ _.
Stræder forbinder denne Gade med Storegade. Nederstzæde, soIn f
ligger længst Inod Vest, har endnu bevaret al sin gammeldags

I »_ Smaastadshygge med Bindingsværksbygnlngei og toppede Brosten __ ._ _ _ _

Den gamle Borgmestergaard (Llllegade Nr. 50 se heri
_- Side 479) tilhører nu »Grenaa Folketidende<<. Den opførtes efter.
'fen Brand i 1768 af Birkedommer Bay. Gaarden tilhørte.
»senere Byfoged Aagaard, som døde 1852. Den ejedes siden af _

Borgmester Chrlstophei Krabbe, den kendte Venstreførei, Folke-_ f
e- tingsformand ogiVIInIster som Var Borgmester 1 Gienaa (1876+~

' 83). Endelig beboedes den af hans Efterfølger Boigmester BI end-
strup. Gaarden er Nobelpristageren Piofessoi August Kroghs
Fødested, men sin Barndom tilbragte han i den næIliggende

»Bryggergaard hvor hans Fader i mange Aar drev Ølbryggeri.
i ' V->>AftenstJeI1nen<< (Lillegade Nr. 39, se Billede Side 480). Det _

“ illei en gammel 2-Etages BIndIngsvæIksgaaId opført 1751 efter `
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'den store Brand af en velhavende Købmand Ba'ísmusSøren- I

_ sen Ma11 Den havde oprindelig _ ligesom/Skovs Gaard paa; _
U -' Torvet --- Svalegang til Gaarden, men den er fjernet i 70e11ne. _.

_Ved samme Tid hørte Købmandsvirksomheden op. Navnet har>
den faaet af et Gæstgiveri, som indrettedes 1 Hjørnebutikken, og
som til Skilt bar en forgyldt Stjerne i blaa Bund.

T . Det nye Raadhus. F1a Lillegade drejer Vi mod Nord gen-
nem Smedest1æde og kommer til Nytorv. Her ligger Byens nye
Baadhus, opført i 1936. Det er opført som Administrationsbyg-

'ning, men er i Bealiteten Baadhus med Byraadssal og Udvalgs-
~ Værelser paa lste Sal. I Stueetagen er Borgmesterkontor, Social-
`kontor og Kæmner.kontor

Kirkegaarden. Ad Markedsgade eller tilbage gennem Lille-
gade over Torvetad Nølregade gaar Vejen til den gamle Nørre-j
port. Her ligger Kirkegaarden, der'bestaar af en Bække. Afde-
linger, som nu ikke længere er tydeligt adskilt. Den indviedes
1822 og er fra den Tid med 20-25 Aars Mellemrum udvidet. -' I

f Den nyeste Afdeling længst mod Nord er taget i Brug 1941 og
anlagt i helt moderne Stil 'med hyggelige smaa Afdelinger, skilt'
ved stedsegrønne Hække og med rigelig Anvendelse af Sten-V

' 1 sætninger og Blomsterpartier. Ad Nørregade gaar man tilbage
til Torvet.

Storegade fører parallelt med Lillegade til Anlægget. Dens
største Seværdighed er den kuriøse Port til Overstræde, som er

' ' - afbildet Side 313. Tæt derved ligger Byens Præstegaard fra 1880. .
(Lillegade Nr. 34).

Havnen og Stranden. Grenaas største Turistattraktlon er
vel nok - navnlig om Sommeren -- ikke Byen, men Havnen og
Stranden Fra Grenaa er der ca. 3 km til Kattegat. Tre Veje ,
fører dertil. Havnevejen, der er omlagt for faa Aar siden og er
en fuldt moderne Bil- og Cyklevej med Fortov langs Siderne,
Aastien, der er kombineret Cykle- og Gangsti og fører umiddel- - I

bart langs Aaen fra Sønderbro til Aaens Udløb i Havet.- Og
endelig Skovstien, som drejer af fra.Aarhus Landevej ca.1/2
km fra Byen og _ fører gennemj defra Hovedgaarden Hessel i. 1
1930erne erhvervede- Arealer til Stranden ved Havlund. _ Stien,

_ der ligesom Aastien, er en Dobbeltsti - baade for Fodgængere
. og Cyklister - fører igennem Naaletræsplantnmg, Birkeskov og

_ Hede til Badestranden. - 1 '
S Vælger man den første Vej, Havnevejen, passerer man ved -

f Østerbrogade Grenaa Dampvæveri (se Billede og Umtale, Side
444). Det er Landets 'største Tekstilfabrik, 1 som under normale
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i Forhold beskæftiger ca. __600 Mennesker'. LigesfØstsherfor var indtil

' 11941 Byensøstlige Grænse. Et nu overdækket lilleVandløb »Kejser- _ i
bækken<<> varr Skel mellem Grenaa By og' Bredstiup, saaledes at

,"Vejen til Grenaa Havn i ca. 11/2 km Længde førte igennem _
dette Nabosogn I 1941 indlemmedes Bredstlup, saaledes at'
Havnevejen nu i hele sin Udst1ækning er en Del af Grenaa By. -

Grenaa Havn er saa gammel som Byen selv, men ha1'
oprindelig ligget i Aamundingen. I 1812 byggedes den inde1ste

lille Havn, den nuværende Fiskerihavn. I 1870erne byggedes
Sydhavnen og i 1931-33 Nordhavnen som er den største og
en fuldt moderne Storhavn. Her findes Færgelejet til Hundested-' _
færgen (Se Side 272), som under normale Forhold flere Gange. '
dagl1g forbinder Djursland med Sjælland ved en Sejltul paa '-
ca. 31/2 Times Varighed. 1 '

Ved Havnepladsen llgger »Badehotellet Grenaa Strand<<
Havnebyen er 'ved to Broer forbundet med ./ - " _ _ _
Sønderstranden. Hele St1andpartiet,Heden og Planta-.

V 1 _..geine Syd for Havnen tllhørte tidligere Hovedgaarden Hessel,
men er i flere Afdelmger købt af Grenaa By, som nu ejer

iHeden, Plantage1ne og Stranden i 31/2 km Længde mod Syd. _
'Her rører sig om Sommeren et munteit Friluftsliv. St1anden I'
fer jævn og uden Huller og ganske farefri. Kysten er bred og;`
f bestaar af 1ent hvidt Sand, som de fleste Steder er fri for Sten.
Indenfor strækker Khtrækken sig hele Vejen mod Syd helt til

.. Katholm. Den er dækket af Marehalm og Hjelme. Ved og bag: 1
.K11trækken er efterhaanden opført flere, Rækker Sommerhuse.-
De ældste byggedes, da Byen endnu ikke ejede Stra'ndarealerneI
og derfo1 ikke havde nogen Indflydelse paa deres Bellggenhed f

rDe ha1 derfo1 faaet Plads paa selve Klitrækken. Al Bebyggelse
der er nu forbudt. De nyopførte Strandhuse ligger alle Vest for: f
Klitraekken ud mod Heden og Granplantagen En bred, asfalte-

I I '1 ret' Vej fører fra Havnebyen mod Syd gennem Hedearealernefi` V_ ud til Badehotellet Hauland. Vest for Vejen ligger Vandrehjem-_]
met og Søren Kannes Monument l1ge ud for det Sted, hvor han:
øvede s1n kendte Bednlngsdaad _ f

Ad Aasíien (se Billede Side 240) eller ad Skovsílen (se Bil-J
' ylede Side 276) fører saa Vejen tilbage Grenaa' Tæt ved Skovf 1

stiens Udløb i Aarhusvejen ligger Grenaa Idrætspa1k, >>Stadion<<,
som er ind1ettet i 1935 i . . _ 1 , .
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et er en givet Sag, at i et Værk, der som dette indeholder en Uendelig;
hed af Tal og Navne, vil det selv ved den omhyggeligste Korrekturlæs-

ning vanskeligt kunne undgaas, at der forekommer Tryk'fejl. Nedenfor følger'
Fortegnelse over nogle. Men da Afslutningen af Bogen er sket i meget for -

_ ceret Tempo og under urolige Forhold for at naa at faa den færdig til`A
Jubilæumsdagen, 13 Maj 1945, er der al Sandsynlighed for, at der findes
adskillige Trykfejl, som endnu ikke er fundet, og som først vil aabenbare
sig ved senere Gennemlæsning. i _

Side 39.1.4 Linie f. 0.: Carl X Gustavs 2 Krige 1567 60, skal" læses
1657-60. “ .

Side 335. 7. Linie f. 0.. Rasmus Christensen, læses Rasmus Pedersøn.
Side 356 2. Linie f. n: de tvungne Skrlftemaal læses det tVungne. ~ '

~ Side 374.10. Linie f. n. Ved en ubegrlbehg og meget beklagelig Skrivefejl; ~
er Indbyggertallet i 1890 angivet til 3760. Det skal være 2933. _Som Følge
af denne Fejl er hele Udregningen i de følgende Linier forkert

KILDER, HLNVISNINGER OG BEVISSTEDER
Denne Bog er for den ældre Tids Vedkommende ligesom »Grenaa

Bys Historie, Bd.. A. og B. i aldeles overvejende Grad bygget paa skrevne'`
~Ki1der, som ikke før har været offentliggjort. Det er i Hovedsagen: Grenaa
Bys Tingbøger, Justitsprotokoller, Skøde- og Panteprotokoller, Brandtaksa-?
tionsprotokoller, Regnskabsbøger, Kirkebøger samt Raadhusarkivet. For
enkelte Partiers Vedkommende. Nørre-Herreds Bog fra 1660, Kaldsbøger
fra Grenaa Sognekald 1827-1900, Dauws Annotationer ca.1700-40 0. fl. 'f

_ . For den nyere Ti-d_s Vedkommende er navnlig benyttet de lokale Aviser,,_
af hvilke Grenaa Avis gaar tilbage til 1850, og »Vedtægter og Forhandllnger'
vedr. Grenaa Købstad Bd. l-10«. Desuden naturligvis en lang Række Haand-

' bøger, »Stater.,« m. m. Og endelig, og ikke mindst, mundtlige Beretninger frav`
' gamle Folk, hvoraf de fleste nu er døde. Af dem mindes jeg navnlig med

Tak 3 gamle Grenaa renge: Pastor Richter i Vejen, Løjtnant J. Jensen eg"
xlængst afdøde Malel mester E. Hartmann i Grenaa.

Da nærværende Bog for den ældre Dels Vedkommende kun er en.
kortfattet Beretning om Hovedbegivenheder af Byens Historie indtil Aar
1800, er Kildehenvisninger ikke anvendt i nær. sa1 høj Grad som i »Grenaa ~
Bys Historie«, hvortil henvises, hvis fyldigere Oplysninger ønskes. I neden-

staaende Fortegnelse er benyttet følgende Forkortelser

A1 kivalier:
Gr.- Br Grenaa Bys Brandtaksationsplotokoller, paabeg.1761. I
Gr. Jus. Grenaa og Nørre Herreds Justltsprotokoller fra 1725 og fremefter... '
Gr. K. Grenaa Kirkebøger, paabegyndt 1764. “ `
Gr. Pt. Grenaa Skøde- og Panteprotokoller fra 1740 og fremefter.
Gr. R. Grenaa Raadstueprotokoller I III fra 1694- 1908.
Kom. F. Communalbestyrelsens Forhandlingsprotokol.
G`r. Tingb. Grenaa Tingbøger 1564-1725. (N.B Rækken er dog meget _

defekt).
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' Haandskrevne Kilder:

- DauW. F-r. J. V. DauW: Annotationer henhørende til Kiøbstaden Greenaa,
V Kirken og den Latinske Skole. Paabegyndt 1738. [Haandskrift paa 288 Sider

in 4t_o paa Det kgl. Biblietekj. ~

Lokale trykte Kilder:
G1'.'Avis. Grenaa Avis fra 1850 og fremefter.
Gr. Folket. Grenaa Folketidende fra 1874 og fremefter

I Kom. V. +F Vedtægter og Forhandlinger Vedr. Grenaa Købstad, Bd.
1-11, paabeg'yndt 18,80 men med Resumé af Forhandlinger tilbage til ca. 1780.

' Hartmann-Sørensen (Udg.) Haandbog for Grenaa, 1. -10. Bd. 1924-33.

Andre trykte Kilder til Danmarks Historie i Almindelighed
Arup, Erik: Danmarks Historie 1925- 32, Bd.1-2.' Tiden indtil 1624. .
Begtrup, Holger: Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede 1917,

' Bd _1_ 4. . _ _ __
D. R. H. Danmarks Biges Historie, 1896-1907, Bd. 1-6 _.

j D. d F. H. Det danske Folks Historie 1929, Bd. VlI-VIII5
VFabricius, A.. Ill. Danmarks Historie for Folket, 1915, Bd. 1_-2 _
'HuitfeldL Arild Danmarc'kis Riges Krønicke, 1650. __ '__i --»_, '

_ ' Ottosen. Vor Folkeskoles Oprindelse og Udvikling. 1914. « . _ _
h_-_Salm. Salmonsens KonVersations-Leksikon, 1915- 30, B'd >_-1 25 '

- --:-Thorsøe, Alex55' Grundridsaf den danske Rigsdags Historie fra 1866 1915 1919.
.. »'Wiberg, S. V: Alm. dansk Præstehlstorie, 1870, Bd. I

* i. Trykte Kilder til enkelte Emner
» _Begl'rup, G: Agerdyrkningens Tilstand 1Danmark 1908-10. 6. Bd.: Grenaa,>

Ebeltoft m. m. V , "
__Bøttiger, L. J.: Ebeltoft og Omegn (Mols\, nærmest indtil 1814.1892 _ ~

Galster. G: Møntfundet fra Grenaa og de jydske Penninge fra Tiden 1146
` '-1234. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 21. Bind. 1931.
Grandje'an, Poul Bredo. Danske Købstæders Segl indtil 1660 1936. '
Hald. J. C.: Randers Amt 1827. - _ _

_f-Heise, A.: Diplomatarium Vibergense, 1879 '
'Hjort, F. C..Højt1de11ghederne paa Grenaae Baadhus d. 14. og 15. April

1814 til Bedste for de i Krigen QVæstede og Faldnes Efterladte. Aar- .
huus 1814. _ _

Hjor,í H Englænderne paa Anholt. 1809-14 1907. q
_ Hüber'íz, J R.: Aktstykker Vedk. Staden og Stiftet Aarhus 1846. 3 Bd.'
"Ingerslev, V.." Danmarks Læger og LægeVæsen. 18.73 Bd.1-'2.-'
Kane. Regisír.: Danske Kaneelllregistranter 1535-50, udg. af K. Erslev og

_ - W. Mollerup 1881. _ .»
' Kane, Br.: Kancelliets Brevbøger Vedrørende Danmarks indre Forhold i '

Tiden 1550-1660. IUddrag Ved C F. Bricka m. fl. 1885- 1944 (fortsættes) .
Krøyer: Erindringer af Henrik Krøyers Liv. 1821-1838. 1870. _f
Lunøe, H. cand. polyt., Ingeniør. De tekniske Arbejder Ved Kolidsunds' '

Tørlægning. Særtryk af Teknisk Tidsskrifts Aarg. 1880-81. '
» Mackeprang, M. Dansk Købstadstyrelse fra Valdemar Sejr til Chr. IV. 1900.

' 'Munclr P.. Købstadstyrelsen i Danmark fra Chr. IVs Tid til EneVæIdensf
Ophør. 1900.; ; _ _ _ _ .

Pont: Pontoppidans Danske Atlas. 1768. Bd. IV. _ _
' Rigsdagens Bureau: Fortegnelse over Bigsdagsvalgene m. m. 1941. 'f

__ Rubin, M.: 1807-14. Studier i KøbenhaVns og Danmarks Historie. 1892.
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Kilder, Henvisninger og .Bevis'steder. _, ., M > ~

1` Se -Efterskriften Ved Grenaa Bys Historie B.d.'A, Side~15."-'- 2.> J. Jen-j.,V
sen i” Jyllandsposten '18/6 1899. '- 3. Hugo Matthi'ess'en: Frai det gamle Køge,.-
Side '11.' - 4. Do. Torv og Hærstræde, Side 62. - 5.. Saxo, Grundtvigs Overi' .
saettels-e` 1822, 14. Bog, Side 192. -- 6. Snerre, Munchs O'vers'g1859, I, Side.
552. - 6_a. D. D. F., H. II, .Johs: Steenstrup, _Side 89. _ 7. >Do. Side 92-. .-`-'
8. Liber Census daniæ. O. Nielsens/Udg. 1873, Side 167 og Svendl Aakjærs
Udg. 1939. -_- 9. Grandjean, Side 22. _ 10. Dof. Side 14.'-~'11. Do._-Side17. -L
13. Hugo Matthiessen: Danm. Land og Folk Bd. III, 'Side629."- 14. Bøttiger, *
Side'21; - 15. Do. Side20. -_ 16. Do. Side 22. -_17. Do'. Side 23. _-' 18.
Kong Valdemars jydske Lov. -_- 1`9vog 20. Thorsen: De jydske'Statsretter
Side 233-46. -é 21. S. Nyegård: Danske Herregaarde III,- Side 310." _ - 22.
Langebek: Diplomatorium Tome XXIX. Rigsarkivets Afskrift. -f 22 a. Origi-j
nal i Byarkivet.j-- '23.iGr. Ti'ngb. 1574 l(og Da'uW, Side 233. _f -24.“A`rup II,
Side 137. ;__`25,.,M.ac_keprang, Side 209. .- 25 a." Huitfeld, Side 439. 25,_b.A A Heise,
rSide'XLi-11.525crup II, Side 537. 1- 26.. Galster, "Side 231. e- 27. `Do. Side
236.>` _ 28.. Kane. `Brl°åfl§f£627 og Gr. Tingb. 3(7.1.1627. _ 28 b. Gr. Tingb.”/2 1632.
_ .29. Byarkivet. -zf5í30.`Byarkivet. -~ 31 og'32."'T.eA._B`ecker i '_)>'()rion<< 1851. '

.. Bd' II: Kommissionsbetænkningen af 1661, Side 8. -_3_3..P. SeverinsenffKarlbyf'
Voldby Præstehistorie i Randers Amts hist; Aarb. 1912, Side-27. 34.7J. Jensen
i Gr. Folket.;f~19'/i 1891'. "35. Regna'r. Knudsen: Min Hjemstavn Bd. 13, Side>54g
- 36 a,.'l.Heí~i_-s.e.` Indledningen. C_hr..II Købstadlov af '6/1 1522 ogV D. B. H. III,

. . 238.9- f'37.~--`BegtrupÉBd. 6, II Del, Side 153 og v158. + 38. Ingersl'ev, Side 207

i Og Sálm-d XV,' Side 690. "-f- 39.'- Dr. rVilla'ds Christensen: Dansk Statsforf., 3
Side 277. =-,~_40. S-nhm: NyeÄSamlin'ger I, Side 356.- 41. Kancr. `6/12“-1562.

I ' -v42.'- Otto-sen, Side 10. -_ 43.' D'auvv 93. _ 44. Korn. V. +<~F. :1880~C, Side 6 -f _
_ V45. Mag.: Claus Gjordsens Optegnelser over. adskillige ' Len. -_ VNye danske “

Magasin. VIL Side; 300. -. 46.' KancBr. 13/3' 11606. - 47. _Gr. Tingbi. "13/1 1627.
48.` Gr. ;Jus. ogGr." K. B. 1762.i 4- 49. Gr. Jus. 1708 Fol. 85 b.»- V50. Tings->
vidne i'> Byark'ivet.. -' 51. Kane Registr. 13/8 _1539 jog _do.. 24/2 15.42 og. Reg.
over alle Lande Nr.A `4_`Fol.` 305. _'- Å52. Gr. qs. 1788 Fol._ 258 bi. -~-f53._jGr.; _
Ti'ngb. 117151Folp274 a + b. _- 54.' Hub. III. S48 Nr. _92 og do. Side~52Nr. 103. -4 >
55. Hub. III'Side' 97 Nr. 174.2- '5,5a. Gr. Jus. 175.1, Fol._400`a. -._56.»Gr.Jus.

. ` . 17,57,l Fol. _194'b. '-4 57.. GJBegtrup, Bd. 6, Side 158. __-`-> 58-. Gr. Pt. 1804, Fo'l.
1,02. -_-_ 59. Gr. Pt. 1807,' Fol. 140; -_ 60. Kom.=V. +l F. 1880, C. 199. _- 60a.--
Do'. 188,11. V69. -`-`_,61..'Do.1880,- C69. _. 62. Gr. ;R. .23/81835L; 63. Mundfl.
Beretning. af afdøde »Jørgen Glarmestem til J. Jensen.. ,-- ' 64. H. _Hj-ort,

' Side. . . '-- 64 b., og 65."Fabricius-II.,V Sid«e'545-`-47 og Begtrup I., Side`1'6-5;-168:_» -
- 66.` Begtr'up ~Bd..1; Side- 168, 169'. '-` 67- Begtrup `>I.,Fabrie_i1`1sÅ _II., D. B. H.,
Ba. 8 Og Rubin." _.,88. Gr. P1. 1818, »1201. 134. _-.68a-..Gr.'P1.~1818. -.:- 611. s `
Danmarks Herregaarde, III., S. 206. 'i 69'_a.` D. D. F.H., ~VI_., 261-162. +-

.. 69 1:1. for. B. gä/ö 1818.1-1§ 70._.H81d, side/11,.. + .71.Kom.,v. + F. 18501, (1.185.:
.- 72. S_alm_.,'_18. Bd., 820. -`-'-_ 73. Salm , 18. Bd., 324. -`-~ 74.?'GI'._AV1S;1_/815859.
_- 75. D._'fD. F. H., VII., Side .1'42-“-47.1-<-5 75 a. Gr. Avis `18/1' 1857.`-. 76. Gr. .

fAVis, Marts1870. - 77. Gr. Avis,_3°/a- 1861. - 78.,Se Gr.fs~.Hist.-," Bd. A., _
fSide.286-'87.- _- 79. Gr. Avis 10/8 'og 11/631861. .-> 80. ogV 81. Bøttiger >('.?)_.og_ _
Artikel af Apoteker Andersen i: Gr. Folket. N2. Jan. 1945. -' 82. iGr.'_ Avis 15/8;

\ _ 1861. - 83. Gr. Avis ;13/6 I1,861. -83 a Gr'.A'vis~1°/e. 1861. .-.84.^_Gr. Avis x6/8 17861. -f
85. Gr. Avis 1%, 1861.. - .86. Se: Gr. Bys Hist. Bd. A, Side 18,1. '-_-_87.l Se heri

, _ “Side 77. i-Ä 88. Mundtl. Med. af _E. Hartmann. -- 89. _Gr. Avis 17/10 1868.. -_f- 90.jGr.
AV%-.,2j/1ó'1868."»- 9`1.__Gr. Avis 40/1' 1870.' -- 92._Gr."AViS 18,/8 1870- `- 93. Gr.

' _'Avis__“°/8 1877 og 22/1-1'1880. >-` 95. __Gr. Avis Juni 1871 og HaandbogÅ for Grenaa '
' 1932, Side 66. -f ;95 b.v Gr. Avis' 15.' og 20. Juni 1865. -_.- 96. 'Gr.`Avis,6/9-18,59.

- 97. ». Gr. Avis\17./1Ä1870. ,- 98. Gr. Avis` E'/2 .1870. - 99. Gr. Avis' 5/2 .1-8.70.f-"
1030. Gr. Avis 95M1859._- 101. Gr. Avis 28/11 1868.- - 102. Gr.'Avis 6/2v 1869.. -

. 103. Gr. Avis 9/1 1870. - ;104. _Korn.'V.+F. '1880, I, C, 3-5. +- 105._Kom. 1
' V'. _+ F. 1880, _C. 32x; 106. Kom. V. `+ F. 1880, -C..26_,_` __ 107. Kom.,V. + F.

, `B._51. -..101~3. Gr.Avi§=f-..1/9_ 1871. __- 109. Gr. Avis 13/5 1871-. _- 110; Komv. + F.
_ 1880, A. 109'. -' 111. KoñnV. + F. 1880, B. 111. - 112. Kom. V. + F. I, C. 316,9.r

, -- 113. Gr. Avis '6/9 187å§“'.*=~~.<“--l 114; ;Ko-m. V.+ F. 1887,r Side 518'. _- V115.,
' H. Lunøe, Side 1. -,115a og 116. H. Lunøe, Side 2. - 118. Oplysning fra
Prop'rietæ'r P. Petersen, SiVCSt Odde, og Lærer A. K Hansen, Grenaa. .- `
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»119. Gr. Folket. 39/41944. _ 12.0. Gr. Avis 18/7 73. _ 121.1__Gr.Avis_7/6 1871. _
122- Gr. Avis 15/8 1873. _ 123. Gr. Avis 3/7 74. _ 124. Gr. Avis 8/<.;1873. _ 125.
Gr. Avis (hvornaar'iP) _,1126. Gr. Avis '24/8 1876'. _ 126a. Gr. Avis 25/8 1876. _
[127. Gr. Avis 4/9` 1876. _' 128. Trap _IVUdg., VIV Bd., Side 38 og -.Gr. Avis
`2>.`-“-4.'Maj_ '1878. _ 129. Gr. Avis 9/9 1876-. _ 130. Jyllp 11V/9V 1876. __132. Koml
V. + F. 1880, C. 38. _ _133. Gr. Avis 11/3 73. _134. _'Gr. Avis 22/9- 1879. _.
135. Gr. Folket." 6/n 1882 og Kom. V.'_+ F. 1882. Side 189. __136. Kom. V. +_ F.
1884, Side 31`8.'_ 138. Haandbog for Grenaa »1927. _ 140. lGr. Avis _2/8 1914. _
142.'Gr. Folket... 2% 1945.- _ 143. Gr. Avis (Dato glemt). 143 bÅ og 144. Kom.
V.+F. 1918, SideÅ 424. __, 145. Gr. Avis 17/9 1913. _ 146._Gr. Avis> 15/7^1914. _
14>',7.`G`I_'\.'Avisl >17./9'1913.__ 148.- Gr._:Avis 6/7 r1914.v _`149;~Gr. Avis 9/1 1914. _
149a; Kom'.V.-|_-'F-. 2/a 1901.- _ 149b..Kom`.V.-}-jF. i'1925,1-Side 652. _; 150 og 151.
;Oplysjninger fra Gade- og'Vejinspektør Rathje.'_ '1152.' _Gr. Pt. og Købeko'n-
trakt af lä/3 18,60. _ Pantereg. A300 + B 89. 59153. Gr. Avis "_/4 1867. _ 154.
Kom. V.+F. 1930, Side 633.. __155. Kom. V.+F. 1880 C 24. __? 15fia. Afsnittet
omV Indlemmelsen er i- Hovedsagen bygget- paa den 'officielle Indlemmelses-
bog. Alle Vde Stykker, som er >lmaerket med `»"«,fer ordrett'e Citateriaf denne
Bog. _ 157. Salm.- VII, Bd. 98.\_ 158. Salm. IV 'Bd._3553 _. 159. .Gr.fs Hist.
Bd. B, Side' V101_107. _ 160. Gr. Bys Hist. Bd.,B, Side' 291_93. _ J161.V Carl._ .

i SvenstrupMOrderneSchræm 'väl.S.<=hattèberg$ífi`fHen-rettelse? "Greñá412115937;: `-; ..;:.i51j§2§`-Gr.`D'om/Spr'otokol: _'V 163. Carl-;9SvenstruprflGje'rtrud HansdatterS~ Hen- j
'rette-lse. Randers'Am-t's hist. Samf. Aarbog "1940;~~=_* 164. Gr. lus. 1815,1`.Fol`.“196.` -

165. SkrivelseV fra Professor A'. D. Jørgensen v"til Sognek'aldet. __166. e'and'.
.mag.'S..Skov __i _R'anders. Amts hist..Aarbog 1939. _ _ 167:- .Carl, Svenstrup:V

Y ' Randers Amts hist.>_Aarbog 1939. ~__ 168fog 169. Gr. Tingb. 27/2*16_f32. ,_`
> 7 x179.;Kirkens,Regnskabsbog _1649.-___»-fi171~.~ l`(1.;Nye'rup: Om Danmarks] Kirke-

. klokkeriogf' 'deres“~ Støble're."` Kirkeh.`~Sam_l. 3 R. lV,`Side`269 _272. _17-2. Kir-
7Vkens Regnskabsbog. "_ 173. Gr. Avis 36/6 1866. __ 174. Gr. Avis; 23/2 1872. _ '

f 175. S. Skov:l Randers Amts hist. Samf. 'Aarbog' 1938, Side '6. _' 176. .Wiberg:
»Præstehist'orie I,_ Sidew473. __ '177. Kaldets'f Kopibog, Side ` 240. _ `178.
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