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Med denne bog markerer Grenaa Folkebibliotek sit
lOO-ars jubilaeum.

Biblioteket retter en varm tak til lederen af Grenaa

Egnsarkiv, faktor J. A. Nielsen, som beredvilligt bar
stillet sine manuskripter til ridighed, eg som i anled-

ning af jubilseet bar skrevet et indledende kapitel om
bibliotekets bistorie i korte trsek.

Biblioteket takker Grenaa byrld for okonomisk stotte
til udgivelsen.

Som det fremgir af kapitlet om bibliotekets bistorie,
var tilskud fra Sparekassen Grenaa-Bikuben i sin tid
medvirkende til, at biblioteket blev oprettet. Det er
derfor med saerlig taknemmeligbed biblioteket bar

modtaget et betydeligt bidrag fra Sparekassen til ud
givelsen af denne bog.
Erik Lembo

Grenaa Folkebibliotek
100 ar: 1875-1975

I September 1975 er det 100 ar siden, Grenaa Folkebibliotek begyndte at udlane boger. Arbejdet med skabelse af et offentligt
bibliotek begyndte pa en generalforsamling 1872 i »Spare-, Laaneog Diskontoinstitutet« i Grenaa. Byfoged Nyeborg udtalte, at det
»f0ltes som et almindeligt savn, at der ikke her i byen fandtes et
offentligt tilgaengeligt folkebibIiotek«.

V
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Pengeinstituttet med det vanskelige navn startedes i 1856. 1
1921 kom der en ny lov om sparekasserne, og instituttet aendrede
navn til »Sparekassen for Grenaa og Omegn«. I 1971 aendrede
man ved sammenslutning navnet til »Sparekassen Grenaa — Bikuben«.

I 1872 havde man haft et saerdeles fint overskud: 3531 rigsdaler.

Der bevilgedes 100 rigsdaler til et folkebibliotek, og da man i de
folgende ar forogede summen med 100 og 50 rigsdaler, kunne in
stituttet i 1875 overraekke byradet dette belob. I nutidsmont 500 kr.

Byridet nedsatte et udvalg til at tage sig af sagen. Udvalget
kom til at besta af laerer Reventlow, pastor Dantzer, pastor Borch

og kobmand P. Jensen. Disse herrer udarbejdede et udkast til vedtaegter, fik dem godkendt af byradet og indbod til dannelse af en
biblioteksforening. Der indtegnede sig 67 medlemmer, og det arlige kontingent lob op til — 105 kr.
^

27. april stiftedes sa en biblioteksforening, og denne dag ma
altsa kaldes bibliotekets fodselsdag.

Vedtaegterne foreskrev, at udlanet skulle forega pa den made, at

bestyrelsen udnaevnte fire bibliotekarer, der sa i faellesskab skulle
sorge for at udlane boger.

Bestyrelsen kom til at best^ af pastor Borch og laererne Kirke-

gaard og Reventlow. ForstnEevnte var formand. Da ban forflyttedes til Aarhus et par dr efter, blev Reventlow bans afloser og var
det til sin dod 1897.

Angaende bogkobet bavde man forst planer om at kobe boger
ai^ikvarisk og forbandlede i den anledning med bogbandler Lynge
I Kobenbavn. Man gik dog over til at kobe begerne gennem den
stedlige boglade: Bine Lunds i Lillegade 46.

I September 1875 havde man 300 bnger, og udlanet begyndte.
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Stor interesse for biblioteket straks
Der var straks stor interesse for biblioteWpi-
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nome i folks bevidstbed«. En stor udrensning foretoges. og et nyt
katalog udarbejdedes og tryktes.
Carl Svenstrup bibliotekar i 1915

Fra 1908 var Iserer Kahr bibliotekar i syv ar. Derefter tradte l^rer
Carl Svenstrup til. Han skriver et sted i et foredrag om bornebiblioteket, at det var bam meget imod at blive bibliotekar for
Grenaa Folkebibliotek. Han bavde vikarieret for Isrer Kahr, der

var indkaldt til Sikringsstyrken under 1. verdenskrig, og da Kahr

kom bjem, onskede ban ikke at begynde igen som bibliotekar.

Biblioteket blev ikke abnet, da man ingen leder bavde, men i ok-

ikke god. Forst da kantor

faste former og blev en faktor i h
Efter kantor Petersen Kl V
Muncb besorgede udlanet

""

bibliotekarer var

biblioteket ind i

bibliotekar. Laerer

«■ ' ■»'.
szs
slidte og onavsede oog"j)n)rfaa')||'"®^
tondrodo boger var op1 kun td at nedsstte bibliotekets rl

tober syntes Svenstrup ikke, ban kunne vsere bekendt at fastbolde
sit nej. Dette nej skyldtes, at Svenstrup var beskceftiget i bMe

Handelsskolen og Teknisk Skole, begge dele i fritiden. I ovenn^vnte foredrag siger ban, at ban ikke fortrod sin beslutnmg om

at ga ind i biblioteksarbejdet, »selv om det efterbSnden bar tapt

en overvceldende del af min fritid og forl^engst nodt mig til at sige
farvel til alt arbejde uden for skolen«. Carl Svenstrup var leder a
biblioteket indtil 1954 og kom ved dette arbejde i berormg med en
meget stor del af byens indbyggere.

^

III
havde

jflHjbk^^^Hv

^jf.f

■ {M

f.

at bcgynde

bogudldnere, der gik (ju

'

setiere

kantor Fr.

^^re og fik

HUH^^

,\iyP^^beL I fast g(Bnge. Han var

mT '

de! ^Iigeldirnt"i!a7tev'4'^^^^^
^O®' °g
"S:rirrr
^
'"■"i skolen i
Vestergade. Den store sko^ ^"dtd 1921
fra et lokale
tes ad to gange, i 1867 og IBST^D^
Vestergade opforog havde hver sin hoveddor til gaden" I IT
sammen
drengeskole, og pigeme var I
186? blev der
^l^olens 7. klasse var de/oo tn'rf '
1887. I drenge'eket sine boger staende 81101^

varme til.

"^'=- Skolen lagde velvilligst husly, lys og

UdUnet fandt kun sterl
■"er ugentlig.
hfterhanden blev

^'"teren, eg udUnstiden var to ti.

koteket voksede, sUledes al Tet^^r'' '"1'=' "®'=" for at stotte bibhie

lan^^ 1,°"^

Unlrit

gik op til q ]!fn

fra at vatre et

kogbestanden, saTt^'u

V£ere der. Ud-

~ kagerne kunne s'

i skolestuen

'■""'" "»■ °>'» c at -""""

Arhi^f^ f

Carl Svenstmp

dig bygning til biblioteket.HTrtfdtt'
8

Bag dc to vinducr til venstre for trappetarnet i skolen i Vestergade havde biblioteket plads i de forste dr. Gennem doren i plankevterket gik Carl Svenstrup i
skole fra hjemmet i den celdste skolebygning til hojre.

biblioteket var en privat foreteelse, der opretholdtes ved private

bidrag og ved et sare beskedent tilskud fra byradet. Carl Sven
strup S0gte pa forskellige mader at skaffe penge til et bus. Det var
meget svsert at skaffe penge, og Carl Svenstrup skar da igennem
og tilbod at opfore en biblioteksbygning for egen regning. Byradet
tog mod tilbudet ved at bevilge et foroget arligt tilskud pa 1950
kr. og ved at stille en byggegrund til radighed.
Dette med grunden vakte stort rore i byen. Svenstrup og bans

medarbejdere i biblioteksbestyrelsen onskede at bygge som nabo
til Asylet, der la vest for skolen i Vestergade og var sammenbyg-

get med denne. Denne plads ansa d'herrer for den mest velegnede.
Byradsudvalget taenkte imidlertid pa en eventuel udvidelse af Asy
let, og biblioteket fik sa en grund ved Kobrovej. Denne vej fik senere navneforandring til Kaervej.

lanere pa en aften.

Her fra Asylet og langs med Kobrovej var der en beplantnmg
af ret store tracer. Disse tracer dannede en god afgraensning for

en selvstten-

maske mest i »Grenaa Folketidende« - stor stahej, at man ville

rigtigt at minde om. at

festpladsen og var faktisk en del af Lystanlacgget. Det vakte -

bygge her i Aniaegget. »Hvad bliver det n3cste?« spurgte Folke-
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Fra Grenaa Folkebiblioleks indviclse 1921.

Fra venstrc i bagcrsle rtckke:
1. Snedkcrjiicster Soren Beiidixen.
2. Malermcsler Oscar Larscii.

°®

3. Sncdkersvend, byrddsincdlcm Anders C/irislcnsen.

4. Kobmatid, byradsmcdlcm Anders Nielsen (»Messen«)
5. Malermesler, byrddsmedlem Jens Udscn.
6. Redaklor Edm. Lonskov, Dagbladet »Djiirsland".

l&nte summen af sin''modef''f '^"15"

'^'''lioteket for. Han

summen skulle forrenfe?: nrr'

V. Svenstrup, og

skulle efter den tid tilhnre

ud, og allerede dagen efter

2. Forretler, byrddsmedlem Zacho Borgesen.

3 Redaklor, byrddstnedlcm N. P. Josiassen, »Demokraten«.

tegnet et hus, nEermest

®rdag abnedes det forste til-

pladsen«. Dyrskuedagen den is ^^Syndt^ murerne at rydde
foi. seote"
kransen, ogfserdig,
rejseJiavde en omkring
maneds tid
til ^Kf
bygningen
gamie
.nalet oVol
i orden,bragt
»de
erne skabe
«, sigerflyttet
Carl og
Svenstrup
i ^bn""fi inventaret
fa bogerne

I »Bogens Verden« fortX. p

det nye bus: »Beliggenheden er ca^ln
2Q

10. Bibliolekskonsulent Jorgcn Banke, Esbjerg.
11. Murermester Christian Folk Borgesen.
Fra venstrc i midterste rtekke:
1. Inslallalor Axel Meier.

Huset er fedigt
Nu gik det stserkt: Arkitptf tu r .

af karakter som en lille villa P* ^

7. Byrddsmedlem frit TItyra Dyekjcer.
8. Overlcercr J. P. Junl. formand for bibliolcksforemngen.
9. Bnghandler Hellcmann Nielsen.

4 Boghandlcr Knud Hanson (Vilhelm Hansens Boghandei).

5. Bogbindermester Vilhelm Madsen.
6. Murermester J. Falk Borgesen.

7. Redaklor Gustav S. Andersen, »Grenaa Folkelidende«.

8. Hugo Svenstrup.
Forreste rtekke fra venstre:

1. Forretler, byrddsmedlem ]ens Alby.
.
,
2. Redaklor ]. E. Jorgensen, »Djurslands Venstreblad".
3 Gas- OS vandmester V. Lindgreen.

4. Frn skomagermesler V. Svenstrup, Carl Svenslrups mor.
5. Ukendt.

6. Asia Ray Svenstrup.

^ opfordring cm
in fra en af byens gader og

7. Fru Margrethe Ray Svetislnip.
8. Lterer, bibliotekar Carl Svenstrup.
9. Arkitekl, borgmester M. C. Thofl.
10. Tomrermesier A. Peterson.

V

ved nedgangen til byens lystanlseg, saledes at baggrunden bestar
af traeer. Bygningen er opfort pa en cementsokkel, saledes at den
er h^vet ca. 1 m over den omliggende grund. De udvendige mal

er ISVax HVa alen. Da der er hul mur, bliver de indvendige mal
ca. I2V2X I3V2 alen. Bygningen er med undtagelse af en lille entre eet stort lokale, der kun ved reoler, skabe eg udlansskranke er
delt i 4 dele ... Den yderste del af lokalet er delt i to sma laese-

V *V/ ,1

stuer ved hjaelp af en dobbeltreol, der til den ene side indeholder

begyndelsen til et handbibliotek, til den anden side skra hylder til
tidsskrifter. Af ekonomiske grunde kan lassestuen forelobig kun
holdes aben i udlanstiden, 4 gange ugentlig. Men der findes en
ganske god begyndelse til en handbogsamling, og der er fremlagt

nogle tidsskrifter. I en iille kselder er der braendselsrum og WC.
Pa loftet er der to sma v^relser, et til kontor for bibliotekaren, et
til bogmagasin. Byggesummen bar vaeret ca. 16.300 kr., de 15.000

11 ■

til bygningen«.

Den nye biblioteksbygning blev mndt med stor interesse. Der

blev holdt en smuk indvielsesfest med besng af bl.a. Statens biblOtekskonsulent, Jargen Banke, byradet og en kreds af interesserede.

I en kladde til indbydelse skriver Carl Svenstrup til hr. Banke:
kotnme

^ ™este lejlighed, hvor det samlede byrad

i vintere' l'

'sommer antydede, at ban

at det kun

P"'"^P^ktion her, bar jeg tmnkt mig,

bed L r R

ti et m T k"'''
Tr

"^'°P
lejligellers
aldrig trukketdenne
40 mcLe-

Sat Sige :

'kke af de folk, der bar no-

det^'tTd tllrsLXttngtItn Taf^'"'f d'T^'
6

iien. lo ai versene led saledes:

»OpIysning vEere skal vor lyst,
er det sa kun om sivet,

men forst og sidst med folkerost
oplysningen om livet.

De ord, der en gang lod med brus
og rummer gylden laere,

skal gaelde her i dette bus
og vor devise vasre.

AToftroi/e;, opfort 1921. Opferelsessummen
var 16.500 kr., deraf lo.OOO kr. tilM bygningen.

Kom! bvis du i en ensom vagt
om bjaelp og styrke seger,
de sterste visdomsord er sagt
og spredte gennem beger.
Ja, livets rige tankeskat
i begerne sig gemmer,

og den bli'r aldrig belt forladt.
som ej at Isese glemmer.

Arbejdet i det nye bibliotek tog straks sin begyndelse. Det bar
ganske s.kkert vaeret en stor dag for Carl Svenstrup, da ban satte
if
®krev
ud ved
den lille
skranke,
Carl Svenstrup
varden
denforste
enestelaneseddel
medarbejder
1 biblLteket

Den »este bj.lp var en stor dreng fra skolen. der satte boger pi
Den 23^oktober bavde Carl Svenstrup sin lille, arlige bilsen i
aviserne. Den lod saledes:

^

^

set"afh"t
set a bekendtgorelsen,
'nf""r fremtidig 4 gange
foreg^r.
ugentlig,
som man
nemligvil man!
have
ag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 5 til 7 prmcis.

Ma jeg tillige gere opmasrksom pa, at bidragslisten i disse dage
bringes rundt. Biblioteket bar aldrig vasret sa vanskeligt stillet i
okonomisk henseende som i dette og det folgende ar. For ikke at
berede byggeplanerne yderligere vanskeligheder i byradet (med

budgetoverskridelser), androg vi nemlig om forhojelse af byens
tilskud fsrst fra april 1922. Og statens deraf folgende tilskud kommer endnu et ar senere. Vi er derfor nodt til at pakalde borgernes
velvillige stotte for at komme over disse forste to vanskelige ar.

Vort udlan var sidste ar teet ved 15.000 bind. Det siger sig selv, at
for at holde et sadant udlan vedlige ma der anskaffes adskillige
hundrede bind arligt, og bogpriserne er endnu ikke gaet nsevnevserdigt ned. Udlanet er gratis, hvilket er betingelsen for statens

forhojede stotte. Alle indtsegterne ma derfor komme som bidrag,
men bibliotekets formal er jo til gengeeld

godt, at enhver, der

har evne dertil og interesse for at skaffe befolkningen god Isesning, ma kunne vaere med til at holde biblioteket gaende ved at
yde et bidrag til biblioteksforeningen.
Stadig gait med ekonomien

Der er slet ikke tvivl om, at biblioteksforeningen og navnlig Carl
Svenstrup har haft store kvaler med det okonomiske. Men man

havde i hvert fald den gl^de og trost, at det nye bibliotekshus

Carl Svenstrup ved skranken i bibliotekel.

hTeneelsk ^Foto: Qvlesen.

seme til hojre Bogerne til hojre var bibliotekets hoger pa engelsk.

lille. I 1933 var lanertallet 700 og det arlige

derfor

en stor kreds af trofaste l^sere kom regelmasssigt med deres on-

Det oprindelige byggelln var ikke udbetalt, og ^
.,,,..v;

skehste og fik en skonlitteraer og en faglitterser bog med hjem.

regnede sa med at kunne bygge en nc

Reglen var nemlig, at man ikke kunne lane lutter skonlitteratur!

1942, nar det omtalte Ian var udbetalt.

blev brugt. Udlanet steg og steg, der blev kobt flere boger ind, og

/

Biblioteket sogte nok ved denne »rationering« at lokke l^serne til

Tedninf

heller ikke nogen darlig vejoplevedes der adskillige interessante og mor-

Udvidelse blev nadvendig i 1952

lanet steg voldsomt, da man
ter. Bogbestanden blev storre og

ralforsamling i biblioteksforeningen

Tev fTut
W

1
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Svenstrup var glad for sligt og

De sa t^nke Dem at

WmLte S' f
den unge mand, og
man ikke
""dertvinge et smil og sige, at den bog havde

men Slioteka f u

"n Id r'
Srf men

fomMr.t den nye I^eser,

har forhabentlig fundet
"'he .>™verromaner« pj hyl-

B^biirers ygnmgen gjordeatgod
vejlede
til »e„
fyldest,
mengod
densmag«.
blev snart for
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dette Ud-

^ver eneste gene.

ignnO lanertallet

ikke l^ngerel I 1951 var antallet af bjger^ca 2.000,
var ca. 1900 og udlanstallet

bMio'teksbygning, og i

Det lykkedes ikke at fa rejst e

biblioteksbygnmgen

1952 skred man til en storre

8 x 10 m) med

forlasngedes mod vest. Den oprindelige
tilbygningen mod vest (ca. 8 x 8 m) e

ca. U m mod
230 i

0st, hvorved man radede over en saml g

stueetagen.

, . til de lukkede hylder,

Ved den nye udvidelse sagde man ta
15

som Grenaa og Hiller0d var alene om pa davasrende tidspunkt.
Ca. 8000 af bibliotekets ca. 12.000 bind blev nu tilgaengelige for
publikum i et ca. 90 stort udlanslokale - og dermed var afsluttet et stykke bibliotekshistorie, idet Hillerod indforte »abne hylder« aret fer.

Borgmester Aksel H. Hansen sagde ved rejsegildet, at man jo
nok havde onsket noget mere, nar det bade havde vseret pa tale at
bygge bibliotek pa pladsen ved Aastrupvej og bibliotek i forbin-

delse med badeanstalt pa 0sterbrogade! Selv om den nu rejste
bygning ikke var det belt ideelle, var den alligevel et stort fremskridt, der kunne daskke behovet i et Iccngere aremal.

Ved udvidelsen i 1953 gik man ikke alene over til abne hylder der blev ogsa plads til en Isesesal eller -stue, om man vil, og i udlansafdelingen kunne man sidde i en lille hyggekrog og kikke i
bogerne, inden man valgte dem, man ville have med hjem.
Der oprettes bBrnebibliotek

Og endelig blev det omsider muligt at gore lidt for bornene. I de

forste ar af bibliotekets historic fandtes der kun beger for voksne.
Men i 1917 kom lasrer Leopold Mostgaard, Homaa, i en artikel i
»Grenaa Folketidende« med en opfordring til at oprette et bornebibhotek, idet han bl.a. kunne oplyse, at af samtlige kobstseder var
der kun to tilbage, der ikke havde bornebiblioteker, og heraf var
Grenaa den ene. Svenstrup tog straks udfordringen op, anmodede
byradet om tilskud til oprettelse af et bornftibliotek og fik fore-

0^ bevilget 150 kr. om aret til et bernebibliotek i skolen.
Her eksisterede det ledet af Svenstrup i de nseste mange ar uner ade ekonomisk og pladsma^ssigt meget trange kar. Senere

ev Svenstrups sen, laerer Volmer Svenstrup, bernebibliotekar, og

fedetTn
"nu f
f"bernebibliotek
ved Havnevejens skole,
edet af la;rer,
skoledirekter
Martin Vester
nearer rflirtw"
der plads til berdS med . u
med indrettedes en afhStlLZlb" 7 u"®"'
^"^kaffedes en lille samling
den lalt pd
""der skolealderen. Hermed var grnn
Mgenle d!"JT'
7^'"®
d- byggedes op'i de
som skolebiblioteklr!^
samlingerne pi skolerne fik status

r-r og etkTrtt''""'
en faghttermr«. De dbne hylder
var et stortomgode
mange
bestemmelsen
»enforskonlitte-

Carl Svenstrup finder boger frem i reolcrne. 1 gamle dage matte man ikke lage
selv, men mode med en onskeseddel »med mindst 20 onsker«. Voto: Ovlesen.

Icesere, medens det for adskillige andre nok voldte kvaler med at
hitte ud af det. Mange lassere tilbragte nu mere tid i biblioteket,
end da Svenstrup valgte bogerne ud efter lanesedlerne: Nu var
der jo meget mere at se pa og studere i, men der er ikke tvivl om,
at nyordningen var belt rigtig.

Modstand mod, at biblioteket skal vxre offentligt
Der kom en ny lov med bestemmelse om, at alle private folkebiblioteker skulle overga til administration af det offentlige. Overgangen skulle ske senest 1. april 1956. Et flertal i biblioteksforeningen gik ind for, at Grenaa Folkebibliotek skulle vente med at

»ga over« sa I^nge som muligt, selv om et stort flertal i byradet
(9 socialdemokrater og biblioteksforeningens formand, snedkermester S. Bendixen) gik ind for, at overtagelsen af biblioteket
skulle ske snarest.

Den 12. august 1954 skriver »Demokraten«, at »det sidste halve
ars rere omkring biblioteket i Grenaa bar fuldstasndig lagt sig«.
Biblioteksforeningens bestyrelse havde 2endret stilling og anmodede

nu byradet om at overtage biblioteket fra 1. november 1954 eller
senest 1. april 1955.
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Arsagen til denne kovending var, at der ved ansasttelsen af en
ny bibliotekar opstod et sa stort ekonomisk problem vedr. pensionssporgsmal, at biblioteket ikke havde mulighed for at kunne
klare dette.

Carl Svenstrup havde nemlig meddelt, at han ved overgangen
til kommunalt styre onskede at trsekke sig tilbage. Bibliotekaren

skulle egentlig vasre gaet tidligere, men byradet lagde pres pa
Carl Svenstrup for at fa ham til at medvirke ved den store udvidelse. Bibliotekar Elisabeth Kjolseth, der kom fra Randers Cen-

tralbibliotek, valgtes til at efterfolge Carl Svenstrup, og det var
hendes pensionsforhold, der gav stodet til biblioteksforeningens
nye standpunkt.

>>Grenaa Folketidende« og »Demokraten« havde megen for-

najelse af sagen! Det var jo en gennemgribende aendring af bib-

liotekets forhold, der var tale cm, og medens ..Folketidende« holdt

Ltftnt?-"

K kV f I! j'-f

»Demokraten«, at det var belt rigtigt, at
udgifterne ved

at pengene. Bladene
bem^erk
Bl' d udvekslede
.rr adskillige elskv^rdige
adJnistratlo::'
nmger og sagen bar ganske afgjort v^eret godt stof

sty^l'e rJnt" U

biblioteksfo;eningens be-

ge at ophLve bibff
tif blMloteket!

^^^'og tilbvis midler sa skulle overgd

Det offentlige overtager biblioteket

Carl Svenstrup ved udldnsskranken efter den store udvidelse i 1953. Der er foretaget visse eendringer siden. Foto: Ovlesen.

kommunal drift. Man havde tidligere bestemt, at »Grenaa Folkebibliotek« skulle vedblive at vsere institutionens navn.

»En repreesentativ forsamling« overvasrede overdragelsen, og
der blev talt af overassistent Knud Moller, der naturligvis fremhcevede bibliotekar Carl Svenstrups enestaende indsats i bibliote
ket, som han faktisk havde bygget op. Bibliotekaren kunne trsekke

sig tilbage med god samvittighed.

Iiotekar skal tiltr^de. Samtir^' '

tidspunkt den nye bib-

nen til benyttelse pd bibliotekpf 1,*^

lanes hos administratio-

maskine til biblioteket »eUerIt7

indkobe en skrive-

lige arbejde, og

Der blev nedsat et sairligt udvale'fr^^^'^

Overassistent Knud Moller

pn, skorstensfejermester Aage

r

^

sknvemaskine«.
overtagelsen:

biblioteksforenin-

Carl Svenstrup havde forfattet et »skj0de«, som han lasste op.
Efter skodet tilsikredes byen »alle bibliotekets rettigheder og
pligter«.

Borgmester Aksel H. Hansen takkede for overdragelsen af skodet og takkede Carl Svenstrup specielt og de skiftende bestyrelser
for god indsats i bibliotekets tjeneste.
Endvidere talte landsretssagforer J. Engberg, direktor J. Ham-

melev, overlaerer N. S. Pallesen, lasrer C. J. K. Larsen og den nye
bibliotekar, E. Kjolsetb.

Carl Svenstrup bemaerkede, at det var med et vist vemod, ban

nu trak sig tilbage. Han omtalte de begivenbeder, som forte til, at

Holek'TerfsVlfhfvde
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et en pnvat mstitution, gikFoll^ebibover til

ban pMog sig bibiioteksarbejdet. Siden var det blevet en kcer
pligt, og nu ved sin afgang ville ban takke for stotte, tillid og god
19

forstaelse til alle sider. Han bed den nye bibliotekar velkommen
og glaedede sig over, at man bevarede navnet folkebibliotek.

Bibliotekar Elisabeth Kjolseth virkede i biblioteket til 1971. Ef-

ter den tid bar Erik Lembo, der kom fra Risskov, vceret ledende
bibliotekar i Grenaa Folkebibliotek.

I jubilsumsaret, 22 ar efter den sidste udvidelse, befinder biblioSvenstrups bygning pd Kaervej. Meget er der
. 1. mange planer udtasnkt for at skaffe biblioteket en ny bygning, men endnu er intet afgorende sket. En bedre
gave end en beslutning: om
< at bygge et nyt bibliotek kan byradet
vist vanskeligt give jubilaren.

Carl Svenstrup
- som jeg kendte ham ...

WJ
fcl. la d» .„d,. £,TZ:
Svenstrup vidste at der kt

f

*''"° ™'b«n.ll.kdet blev gjort i stand -

ste saster^Marie havde 1;T?

stergade I

nasvnte skomaffermester V ^

.

slTs^
t

"y''

^'d-

S0n af oven-

r«rteminefor®idre
kom
hjem og fortalte at fru^Met S

"~

bedadetMarie

.odbesked»ed,athu'„varsyg Det vIrTml"' dad. Vi vidste
Ikke helt almindelig

der. Det vaktTsaiTdetttor ^ almindelig«, som det hedbrjndes. Det var noget meget^ritr!!''?''''
^kulle
et dengang nordvestlige hjorne af k'k' '
'Grenaa.
^trupvej fik Carl Svenstrup oter^or sl f
"P Aaen urnegrav i et skab pa en lille tv«.

™''" gravsted indrettet

fru Margrethe Ray.
"P
Med sin forste hustru havde Carl Q

^egteskab med l^rerinde

genstand
for stor opmU"i'"aTt
aniigt. I 1918 in^gik Carl Svenstrun t

''"P' ses pa adskillige af de billede^
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usjed-

Den forste skolebygning i Vestergade blev bygget om til boliger. Til hejre pd
1. sal boede Carl Svenstrup fra 1908 til 1937, da husel blev revet ned. Kantor
Petersen boede i mange dr i stuen til hojre. Pedel Soren Madsen og pedel Jens

Bagcr boede pd 1. sal til venstre. Tillige var der kontorer i huset.

sine bogarbejder om Grenaa. Hugo Svenstrup blev uddannet som
forstmand. Han blev gift med Hanna Granath, datter af skrasddermester Granath, Grenaa. De fik nyt erhverv i Gronland, og

her dode de begge midt i 60'erne. Deres mindesten ses pa ovenn^vnte gravsted. I andet segteskab havde Svenstrup en son, Volmer Svenstrup, der blev lasrer i Grenaa som faderen. Han havde
handelsskole-undervisning som speciale og rejste fra Grenaa for at
blive handelsskoleforstander i Roskilde.

I skoie hos Carl Svenstrup

Til jeg var 11 ar, gik jeg i Grenaa kommuneskole og havde her
bl.a. Carl Svenstrup som lasrer. Han var en lidt afmalt herre, bestemt i sin optraeden og for det meste alvorlig. Vi var selvfelgelig

urolige og ganske som born er, men Svenstrup brugte ikke ord for
at fa ro. Han bankede blot i katederet med enden af sin blyant, og

var der stille ojeblikkeligt - sadan da! Vi havde stor respekt for

Svenstrup bar anvendt i

Svenstrup, men ban havde naturligvis et kaslenavn: Vi kaldte ham
»Svampe«. Jeg busker ham bedst fra timerne i frihandstegnmg.

Han havde selv lavet vore modeller, store vasgpapper, og han laerte
OS at lave et tegnelod af en kinesertrdd og en motrik ... Carl Sven-

; '..V -It?.

strup spildte ingen tid - han var en meget flittig l^rer. Jeg blev

aldrig god til at tegne, men det behover jo ikke nodvendigvis at
vasre Svenstrups skyld. Hr. Svenstrup havde en lille »tudse« i haldenne
brugte
og
adskilnige gange i hveraftime
matte
hanhan
havefranske
sin lillepebermynter,
runde dksc op
at vestelommen og nappe sig »en lille en«.

Carl Svenstrup var altid et friluftsmenneske. Han var en af de

jrste. der rigtigt brugte Grenaa strand, og han tog af og til sin
asse med til stranden i gymnastiktimerne. Det foregik naturlig-

Itore s!° db?

^^"dhul« eller til »det

det stS"tr
sted der senere
'
r
benievntes som »ved trapperne«.
"f"Sende storrelse nsr

Carl Svenstrup fotograferede alle sme drengeklasser efterhanden. Her er en
klasse i klitten ved »p(Blen« i 1913. Drengene er ti dr gamle. Flere af dem gar

Carl Svenstrup pa Folkebiblioteket

stadig rnndt i Grenaa ...

SveSuf

fast ol frti r

-"ed Carl

i folkebiblioteket, og her blev jeg

strap med 14 dages

haSafbtjLTstore''fh'
bavde
hjemme men da ie ^ ^ ^ ^
var man' Hyttelrby^"^^

skolear
iokale,^hvor 7.f^^te
drengeklasse

boger.

men der var sandelig en mjengde ffodlh"
gratis, men hvert ar sendte Sv

-erne, venner og ^fi bIhT

P^ngene,

t

Udlanet var

Idle protokol med navne oe ud T ^!
hvor meget man ville bidraee

"^en prassenterede en
noterede man sa,

det samme. Systemet var enkeirot I n

med

Svenstrup lob ud og ind mellem reoieme og fandt efter onskesedlen en »sk0nlitter3er« og en »faglitter3er« bog frem. Man kunne
ikke lane to skonlitter^ere boger pa een gang. Reglen var: En skonlitter^r og en faglitterasr. Det var maske nok en slags diktatur,
men det var en ganske glimrende foranstaltning. Den forte Iseserne
ind i faglitteraturens vidunderlige verden - faglitteratur er jo
mange ting ... Der var ofte ko ved skranken, men Svenstrup havde
fremstillet nogle solide pap-nummerskiver med et hul i. De sad pa
en »strikkepind« i en traeklods, og ved ankomsten tog man et nummer, og nar man sa blev ekspederet, anbragte man nummerpappen
med bagsiden opad pa en ny strikkepind. Denne blev sa blot vendt
en omgang og var klar til brug igen. Systemet var primitivt, men
godt og billigt ...

drag 1 adskillige §lt var - 3 kr C / q
husker, at mit bilille bog var i brug, indtil bibliotfW ki
system med den
Carl Svenstrup var ene m.^
kommunalt ...

En arbejdskraft uden lige

net: Bogindkob, bogholderi osv.

ter, og intet blev glemt. Svenstrup var en arbejdskraft uden lige,

fortalt, alt, hvad der skulle foretaLs^^^H^'^j^^'
^

^^vede, kort
bogudla-

Havde man S2erlige onsker, helmede Svenstrup ikke, for de blev

opfyldt. Han sagde ikke ret meget, men han var specialist i notamen det h^ndte selvfolgelig, at han kunne blive syg eller pa an-

den made forhindret. Sa passede fru Svenstrup eller maske Volmer

Svenstrup udlanet, og det gik udmaerket, selv om det maske tog lidt
laengere tid.

Vi var en fire-fem typograflaerlinge, der var flittige lanere pa
biblioteket, og Svenstrup anskaffede uopfordret Emil Selmars »Typografi« til os - en typografisk »bibel« med oplysning om alt vedrorende faget. Denne bog kunne vi lov at have hjemme i langere tid end normalt - den var nemlig ikke til at komme igennem
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Hnr betalt:

pa fjorten dage. Den blev flittigt benyttet af os, og Svenstrup smilede glad, nkv ban si, at det var et godt indkob, ban bavde gjort -

Ska! b«ta1e;

Af Pofmoo OS tojilslied.

Kx.

Ore.

Kr.

4 ft ■d."! -

Ore.

zr

bogen var ikke nogen billig bog ...

Tilsyneladende var der et vserre roderi pi biblioteket. Det flod

me boger overalt, ikke blot i reolerne, men pi horde, pi stole i
vmdueskarme og pi gulvet. Hvis »boginds^tterdrengen« en das
vigtede, blev der burtigt trangsel omkring skranken af de tilbaee-

leverede boger, og si kunne det nok komme til at se lirlf

ove"
Tanke om at udsende en bog om Grenaa

lietala

Knmaeren u.ed .HalTdelea Idden April itaanedii iTdga]^ t>B ndsii Holrdit

indi^ 'Oktdlier Uaane'ds ITdsc^P*

^

Carl Svenstrup Icerte skomageriet hos sin fader. Her ses hans skatteseddel for dr

AUerede som ganske ung mand begyndte Carl Svenstrup at sysle

r ""r' Egnsarkiv. ses det.
Grenaa.
I breve.
at Han
samlerLstofligger
L
£
WlvtTetT"
Grenaa-borgere.
bar fiet fortalt m^e^^ an samler pa oplysninger om ting, ban

1900.

Og tilfojelser i, men ofte var der slet ikke plads nok ber, selv om
ban skrev med en ganske lille skrift. En gennemgang af disse
kladdebaefter giver et fortraeffeligt indtryk af, bvilket kaempearbejde, det bar vaeret at samle alle de oplysninger og kendsgernin-

ger, der bar vaeret nodvendige for at kunne skrive »Grenaa Bys
Historie«.

ri '■f*"
billede af byen og dens '
fo"k'iV

Der er et utal af »t0rre« oplysninger i bybistorien: Matrikels-

fyUestgorende

numre, arstal for skede-udstedelser og brandforsikringer osv. Disse

Grenaasin Egn^arkivTutaraflfX
med
sirlige hdndskrift Til at b^l' 1
ark. og ban beder om. at man vil
en bestemt storrelse. ban medsend
^

har skrevet'
'^^e
ger pd de ark af

rigsarkivet og andre lignende steder. I bans breve ses det ofte, at
ban bar tilbragt en sommerferie i arkivet i Viborg, og et sted skri-

kunne
bolde
pd de mange
er'^.' i
Senere
gik styr
Svenstrup
over tilpapi
at rQtr'

^^''^re at

«tof nok tib at

kan

" f

^ar

ter. Mange af disse er mserket med

^

«advendigtf„rbamatskrTve
om „,i rrd'
strup brugte altid en bred margin
b»ft ' ^
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g'" '

kollegiebsef-

var
Sven-

«1 at skrive rettelser

ting bentede Carl Svenstrup i de gamle protokoller i lands- og

ver ban, at ban pi rigsarkivet i Kobenbavn bar skrevet en bog pi
300 sider af i en ferie. Det var »Dauws Annotationer«, skrevet af
en prsest pa Anbolt og med en maengde fine oplysninger om livet i

Grenaa. Det var for besvaerligt at rejse til Kebenbavn, bver gang
der var brug for oplysninger fra »Dauw«, og Svenstrup valgte si
at skrive bele bogen af, si ban kunne have oplysningerne liggende
i Grenaa, nir der var brug for dem ...
Der er mange mider at bolde ferie pi ...
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Svenstrup fandt gode medarbejdere

Carl Svenstrup var klar over, at der skulle vaere noget til at krydre
alia disse protokoloplysninger med. Han henvendte sig til en hel
rskke Eldre Grenaa-borgere eg bad dem skrive deres erindringer
om daghghvet i del gamle Grenaa ned. Der kan ntevnes pastor

Kichter fra Vejen, der var laegeson fra Grenaa og skrev et par
s ore aefter om sm barndom i Grenaa, og malermester Hartmann,

tidulere ™ ''^Sermester Hartmann i Lillegade 10 og boede i del
kenlt
-^eums-hus
, Sondergade,
nu Dr,
Low, Hartmann
kendte .>gud
og hvermand«
i byen, ban var
ejendoms-vurderings-

Under(egnede bestiller herved Iste Hsefie af

.

i Greri'^a Bys Hisiorie^

sdm p?iat®nkes udsencit omkrlng 1. Novbr. 1933. Hfsftet bliver
paa mindst 64.Sider og' vil koste 2 Kr. 25. 0re.
Belobet -i- Porto" tages ved Posropkr^vning.
Leveres enten gennem
|
Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa,
(Den Del, som ikke onskes, bedes ovorstregct).

Stilling^

Grenaa Egnsarkiv - men de er nu ikke lette at hitte ud af- De bed

/a<

ste af dem kan man finde i byhistorien

Nojagtig Adresse.

.v^steretfSn'^ S"
dommen tbt en li7 T
der havde et godt oie til de

,

.

--"vet i den
Carl Svenstrup sendte bestillingskort ud pd uGrenaa Bys Histories. Mange er

®P^^">ager,

kom i dagligllvet Han ^^"7 I'
at slappe al mir,.

der foreer nok v^rd

haSla^sroftrat v1

byhistorien er om-

bevarei i arkivet. Her ses et fra professor August Krogh.

essant stof og endnu et vidnesbyrd om den akkuratesse, Carl Sven
strup behandlede sine emner pa.

Carl Svenstrup skrev alt med handen

Carl Svenstrup skrev, som sagt, alt med handen. I de unge dage

levedeforsSgvJrk
nem, at han har haft s'in tidfra^V^'
s° ^ °"^®Pondancer skinnerSvenstrup
det igen-

skrev han sit stof pa et lille oktav-format, men snart gik han over

Folketidendes Bogtrykkeri LdWaf T"^'^'^j'^^P'^ds, Grenaa

hsefter findes i hundredvis i arkivet.

nok naede Sventrup dog rl T7 T

beroring med Carl Svenst™ wf \
tikler om bygninger og per!on^r
mere udferligt, end pladsen i bvh'T^-'

™

Svenstrup som betaling for artiklerne"'r'

antal srertryk: Smii hiefter i„ ^7'

behandlede

formoder, at

''""^etidende fik et

1 d77
'boghandelen
lede
bind, nSr han havde
et vist antal'dHa7'
7"®''"'=dekartonbind.
ogsl samog da bindene kun fremstilledes i et'h t'7

-eget vanskelige at opdrive teLa pf t"'
af de enkelte hasfter. Flere af dem

'dag

start antal

rfrr

til at bruge gra kollegiehasfter med et specielt emne i hvert. Disse
Svenstrup havde en udm^erket handskrift, og navnlig i de unge

dage var den sirlig og stilfuld. Efterhanden skulle det ga hurtigere, og skriften kunne nok blive noget mere udflydende og vanskeligere at tyde for udenforstaende. Carl Svenstrup elskede at
rette og forbedre sit sprog ustandseligt. Manuskriptforfattere kunne

nok ga en travl typograf pa nerverne, men Carl Svenstrup havde

en s^rstilling. Maskins^tterne pa Folketidende havde gaet i skole
hos ham og vi var bans venner for livet og rystede blot lidt pa hovedet og smilede, nar han lavede lidt rigeligt om i korrekturen.

Svenstrup fik selvfolgelig altid sine ting i korrektur. Den kom altid prompte tilbage. og Svenstrup kom selv ned med papirerne

gennemgik rettelserne med faktoren eller den mand, der havde sat

91^ ^

artiklen. Der var aldrig overfledig snak: Sa snart Svenstrup havde

ordnet det, han skuile, ilede han af sted — altid med smil og hilsen
til hele striben af ssttere.

^8^^^ HIS

Jeg kan ikke rose mig af at have haft noget at gore med seetning
eller tryknmg af »Grenaa Bys Historie«. Denne proces foregik
nemhg pa Christiansens & Jorgensens Bogtrykkeri, Storegade 37,
det nuv^rende Grenaa Bogtrykkeri. Indehaverne var brodrene

Albert og Harald Christiansen og redaktor J. E. Jorgensen. Byhi-

s orien blev trykt i irlige haefter, og alt blev sat med handen med

nndtagelse af bind All: Jubilsumsbogen, der pi grund af tidnod

blev trykt i Aarhus. Det har v^ret et stort arbejde for det lille

^kken, men opgaven blev lost saerdeles fint, og der star nu fire
store pragtbind pa reolerne rundt omkring.
Specielle julehilsner

specie! julehilsen ud - med et

T

Carl Svenstrup dyrkede strandlivet med ildhu. Her ses han med slejfe og shorts
ved start fra biblioteket - med sonnen Volmer og bans hustru.

at skrit

t"'7"

P'

Se vafhL7 '°l

Svenstrup rede til

sn.ukketr,ksa372trdre;t"^^^^

Christiansen, der for det

byjubilaiet. Dette fandt Svenstrup meget uheldigt og ufint_ Han

indrykkede et harmdirrende indlffig i bladene, og »Grenaa Folketidende« optog det to gange! Der kom et svar fra »de andre«. Det

viste sig at vffire Fonnesbechs Forlag, der stod for udgivelsen af
denne anden bog. Man bedyrede, at man ikke ville ga byens bog i

Carl Svenstrup bliver fornarmet

bedene
oeaene. ro
Fonnesbechs bogu^alte
var t^nkt
udgivelsen
som et reklamesknft
gennem reklamer,
for Grenaa
ville

laenge var uvist, cm der i det heirta'
"""f^Wende, at det
laumsbog. Carl Svenstrup fik orlov frf7 2"^ udsendes en jubi-

gen indflydelse pi salget S—

nmgen af bogens trykning boede han • A 2
''r"'°®
kunne vaere ved hSnden for bofftrvkt
'f'^^e uger for at

ham Pd selve jubil.ums7ge„to7 ban b"^

antal eksemplarer af bogen off fik H
mer og andre honoratiores ...

!1 I
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Grenaa med et
byrddsraedlem-

strup, at a7d7va7tl2d77d"ar7°®'°
at udgive en bog i anledning af

mente slet ikke at have

.

_ hvilket den sikkert

..kke annon-

heller ikke fik. Bogen er sserdeles udm^erK

cer og en livlig tekst.

^ u,,Wen mand. Han ses bl.a. pi

Carl Svenstrup var en sare b

j^^^^^^rgk^ifterne stir der

flere billeder i byhistorien, men

ikke noget om, at det er

g

Pa si

r^^j-^jnanns forteellen om

med gamle maler Hartmann, lytten

det gamle Grenaa. Hans navn

l^an sammen
q

'

der et billede af l^rerkr^fterne ved den p

^ realskole i Lille-

gade. Svenstrup sidder yderst til venstre med et flot sk^g, og der
nasvnes flere navne, men ikke Svenstrups. Svenstrup ses et sted i
badebukser pa stranden og pd broen til et af de sma badehuse

^randen - men billedet skal vise lokaliteterne og ikke Svenstrup.
Han brugte sine egne optagelser, nar andre ikke fandtes.
Stranden var Svenstrups et og alt

Carl Svenstrup holdt meget af at fa;rdes i naturen. Stranden og

'/

I

klitterne var ham ssrlig ka:re, og man kunne tra:ffe ham i shorts

og med baskerhue langt pokker i void ude ved Havknuden - og
det er en lang tur, nar man har sit toj liggende inde ved »trapperne« Jeg mmdes, at Svenstrup i sine yngre dage benyttede en
disse stokke, hvis handtag kunne slas ned og danne et s<ede - er

det en J^gerstok det hedder? Pa baggrund af dette, at Carl Sven
strup elskede at fffirdes i det fri, er det dobbelt prisvaerdigt at han
har afset det utal af timer, han har mattet tilbringe i arkiver og
andrederindelukkede
steder,Bys
for Historie«.
at fremdrage
kolossale for
mamgdf
stof,
danner »Grenaa
Det den
var lykkeligt
hL
at ban naede at se sit kasmpevserk fuldfort.

'

ovfrlnll^T^ ''r

Svenstrup i 1951 udgav en bog pa

deret d

°S billeder«, en forkortet og revi-

ufd
1, ™
fGrenaa
i fortid ogognutid«,
jubilieumsbogen.
Heri
naede han
at f.
fa f.eks.
kongebesoget
den store
spejderlejr i 1951

Carl Svenstrup omfattede kirkegardcn med stor pictet. Her ses han og fru Grethe
blev fjernet Byggeri er netop pdbegyndt. Vejen blev i byrddet betegnet som en

pa den brede gangsti, der fandtes ved khkegdrden indtil 1939. De store trcser
»sekundar fcerdsclsdrc".

^

Fratrader som bibliotekar

sin blode hat i sideskyggen - batten var pa plads igen, for man fik

GrtrPoTkeWbLlt
Carl Svenstrup® '^^'''^/''a'radt
stillingen sometleder
for,
men man bad hamhI'
fortsJle^rfni
par araf

set sig om ... Svenstrup nod abenbart at mode gamle elever og venner fra biblioteket. Han var nok lidt afmalt, men hans lille smil

med ved den store udvidelse af folk

var varmt og aegte. Og det var det til det sidste.

kort tid under de nve fnrh M "'^^'^''^'mteket. Han arbejdede en

Carl Svenstrup blev gammel og traet. Han fik ophold p& De
gamles Hjem i Lillegade, i det bus, hvor han engang var ung laerer

over
et
hlletontojhvo^W
We"
'dd
pirer, billeder og klicheer.
'

ved realskolen. Hjemmet var nabo til min arbejdsplads, Grenaa

ham til stor gl.^'

han skriver et sted, at jette var

et vist dteTt'tmprahirWde"tn n

--adighed
mange pa-

'

kendte en mamgde mennesker og in
travlt. Han
nardemodteham.Hanmlha;e
-a til den anden side«,
^te
ustandseligt. Med et smil mLdydf"
s ie7'
hilhans made med at gribe

Fojketidende. I lang tid bilste Svenstrup os pa den s^dvanlige

made, nar han tog sine sma ture rundt om »hjemmet« og Folke-

tidende. Men en dag nojedes han med at lofte handen lidt - han
havde ikke mere kraefter til at lette pa batten ... Til sidst m^tte

han have stotte af bestyrerinden pa »hjemmet«, frk. Agnes Christensen, for at na »banen« rundt en gang eller to. Det gjorde os
ondt at se. hvordan den tidligere sa raske fodgsnger nu mitte
slsbe sig frem.

■F

—A

Carl Svenstriip blev udncBvnt til aresborger i sin by i 1958. Han og fruen ses
her ved modtagelsen foran rddhuset.

Carl Svenstrup xresborger i sin by

Carl Svenstrup var i 1958 blevet a:resborger 1 Grenaa. Han var da
77 ar gammel, og sja:ldent bar vel en mand fortjent en sadan pl-

engang for mig har ende,
og jeg skal bringes hid.

s olemspektur ved skolen og bibliotekar ved folkebiblioteket skrev

Da onsker jeg at hvile
pa denne stille plet,

skannelse som Carl Svenstrup. Ved siden af at va:re la:rer og vice-

Idf for"

Lt har
gaLe et'di:i_
Carl Sv f

f— By= Histories der er til sa megen

hvor vedbend har til muren

ikke noget for sit arbejde.
P^'^^-'se et
nien det ma nok siges med rette at

sig hseftet, gron og tst,
hvor vinden ta'r i levet,

som giver graven Ise,
der skal min aske hvile

.m'taTff
"VirJT"Grenaa Kirkco-^ A

gravstedet

kirkegdrden (Grenaa Bys nlTorie reSo"
Og mine tanker drager

som fugle sma pa treek

til timen, som vil komme,

da ogsa jeg skal vask,
nar livets muntre f^rden
og al dets strceb og strid

'

^ familie-

i skyggen af et tree.

Carl Svenstrups gravsted ligger ved Aastrupvej ved en lille tvasrmur. Det tidiigere nsevnte urneskab er borte, og det trae, der skulle

give graven lae, er fjernet forlasngst. Pa gravstenen laeses navnene
pa Carl Svenstrups to hustruer og; Carl Svenstrup, aeresborger i
Grena.

Carl Svenstrups navn og indsats vil leve til sene tider ...

Carl Svenstrups data

Fodt i Grenaa 23/1 1881.1 laere som skomager hos faderen, skoma-

ger V. Svenstrup, Ostergade. Svend 1/4 1899. Derpa arbejde i K0-

benhavn 1900-1901. Udenlandsrejse til Tyskland og Svejts 1903.
1904 praeliminaereksamen ved Universitetet. 1906 Iserereksamen

^d Blaagaards Seminarium. IIV2 maneds vikariat i friskole i
cjrup ved Vejle Fjord. Fra Sommerferien 1906 laerer ved Grenaa

Lillegade
hovedsagelig i1932
matematik
og fysik. 1/8 1908 laerer^ ved
Grenaa48,Kommuneskole.
viceinspektor
19^199^
Handelsskolen
1906-1921. Bibhotekar ved Grenaa Folkebibliotek 1914-1954
For-

Barndomsminder

fatter og udgiver af »Grenaa Bys Historie« og andre lokalhistori
ske skrifter. Dod 18/2 1964.

lokalhiston-

Min far

Min far var arbejdsmand, og det miljo, jeg kom til verden i, var et

yderst ordinaert arbejderhjem lige efter arhundredskiftet. Far var
fodt i et skovarbejderhus ved Rode Led i kanten af Benzon Skov

og blev landarbejder. Som dreng kom ban til Niels Praest i Enslev.
Enslev havde det ry, at her spiste man godt, og det skal nok passe.

Far havde 6-7 yndlingshistorier, som gik igen og igen: Niels Praest

var en stor og kraftig mand, og ved det forste middagsmaltid,
far var med til, sagde Niels Praest med et smil: »No ska' do
ede, do knejt!« Man fik sobemad — og der blev laesset kod og ben

over pi fars tallerken i en malestok, sa »hele familien derhjemme
kunne have klaret sig med det og vaeret godt tilfredse!« sagde far.
Hvor far virkede som ung mand, star mig ikke klart, men jeg
ved, at han en tid var karl og kusk hos direktor H.P. Rosenvinge

pa Grenaa Dampvaeveri. Af den Srsag fik han navnet Anton Ro
senvinge. Far hed ellers Anton Marius Nielsen, men folk af en vis
aldersklasse kendte ham overhovedet ikke under dette navn. Blev

vi born spurgt om, hvem der var vores far, sagde vi selvfolgelig
Anton Nielsen. Ham var der ingen, der kendte, men nir vi si

sagde Anton Rosenvinge, sa kendte alle far.
Fars arbejde pi »Fabrikken«, som dampvaeveriet altid hed i

gamle dage, faldt i virksomhedens bittetid. Direktoren, der jo
havde startet det hele, korte selv ud til kobmaendene over hele

Djursland og videre ud og tilbod tekstilvarerne fra Grenaa Dampvaveri. Det var flere-dages-ture, og de foregik pr. hestekoretoj
med fabrikkens egne heste. Man boede pi kroerne, hvor det bod

sig - og jeg ville vel nok gerne have haft far til at fortaelle om det
i dag ...
36
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Far forlod Rosenvinges kuskesasde og blev arbejdsmand i Grenaa.

Han provede meget forskelligt. Tidligst busker jeg ham som arbejdsmand bos bavnefogden ved Grenaa Havn: Geisnes. Vi gik
ned til bam med raiddagsmad. Far var »aImindeUg« bavnearbej-

der og var »i kullene«, nar der var en kuldamper inde. Det var almindeligt, at man i de dage bavde bra^ndevin med pa arbejde.

fode®!l

m

fact et par

Z JT

flet famllie. og der, udviklede

ddrikketbr^ndevin, men det varandet
havde
ikkekr.
let Han
at Vi\\ire>
f • ikke
v rSd til at
og nu mdsa kammeraterne, at det var alvor
at

vaben,

50 ars .bil.um som

Arbejdsles hver vinter

witrss'sir'
r4"
Det ma hav. vi . 1
sskkesk^rmen.^

job som kaikbrande^r

TV^

af gasvcerket, der hvor der

omtrent fast

f" a-

ved siden

deles betroet post men darK "t aodmspektorhus. Det var en sasrvar dog eftertragtet. Til at h !

nogenlunde faste arbejde

og de mk altsS have haft en'^^K

Marede det, n^r de stale

mendemavelnokhavehaft24
t
Far var altid ude efter ekstralT^

ti^asndere,

"-^^an de

vendigt for at f| okonomien til at l^h' ~

t'd ... ®™P^"hen nad-

kvsrkspladsen. Her stablede far d'

Kalksterrene kom fra Kirial ol blev nr' T"'

Jrmuhggjorde,atmankunt m5 d

sr"""-•'
V

felse, at ban ikke fik den. Han havde sagtens kunnet bestride den.
Far var reservepost ved juletid, og pa bans pibebrst bang der et

messingskilt, der var bans legitimation som reservepolitibetjent. Vi
morede os ofte med at spille politibetjent, nar vi var ene bjemme.
Far nod almindelig tillid, som man sagde. Et af bans faste jobs

transporteret til

var at skrive andragender om bjselp til bjslpekassen, specielt til
seldre damer, der ikke kunne selv. Byradssekretser Willesen sendte
ofte folk ned til far: Han ordner det nok! Far var glad for at kunne

«"<= stabler.

hjcelpe, og borneflokken blev gennet ind i sovekammeret, nar der

niellem fyrinofte far som

pa khleSd'e"®
''""dt, olLalt GGraver Pauli Peter®^arden var ogsi ofj^
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lange alleer ved kapellet bar de to plantet i fsellesskab. Da graveren faldt fra, sogte far bans stilling, og det var bam en stor skuf-

-dda.

ittrrtsr,r-1*-

Vognmand Peter BiJd.- • a>t

Mor og far i stadstojet i deres velmagUdage. Billedet er taget i haven ved
Osterbrogade med Nygades huse i baggrunden.

far. En af de

var folk pa »kontoret«. Hjcelpekassen var dengang det eneste sted,
man kunne bente lidt kontanter ...

Far var en vseldig alvorsmand. Han beskasftigede sig belst med

de daglige problemer, og dem var der nok af. Han var et af de
Arbejdsm^endenes Fagforening. Han var med i Faellesorganisa-

forste medlemmer i Grenaa og Omegns Brugsforening og aktiv i

tionens Syge- og hjaelpekasse en lang rsekke ir og holdt bestyrelsesmeder hjemme hos mor. Der var bevilget et vist belob til kaffe!

Far var i afholdsforeningen, som naevnt, og her og andre steder
var ban fanebaerer - ban bavde garderbojde! Hjemme bag kl^deskabet stod altid en eller to foreningsfaner i deres sorte voksdugspose og med messingspidserne stikkende op. De sidste pudsede mor
blanke ved de bojtidelige lejligbeder.

I'gl'srer, da han blev gammel. Der fandtes en ligbserer-

Familiens personlige bygiejne foregik ved vandbanen over kekkenvasken med saebekoppen i vindueskarmen. Toilettet var dasset

i det lille traebus i garden med en spand til tre familier i faellesskab.

Omkring 1920 fik Grenaa elektricitet. Man betalte udgifterne
»pr. lampested«, og det medforte, at der blev lavet sa fa lampesteder som muligt: et i bvert rum, kokkenet ogsa. Mor gik stadig sig
selv i lyset ved bade gasapparat og kokkenbord.

blev baret til graven. Far blev

Io2d deT"

'graven - og mor

ogsa og
somsekontrollor
Kassen. Havde til opgave at gi rundt
at folk for syge•

di^T'

dagpeng'e. Det var 1 gamk

Mor havde alligevel maden fserdig

nar bendes flok kom masende fra arbejdspladser og skole. Mor la-

vede god og velsmagende mad til os. Fra min tidligste barndom
erindrer jeg, at vi born ofte matte dele en frikadelle i to - far
skulle jo belst have en god portion. Dette med den halve frikadelle

Far var en dygtig havemand. Ved siden af easv^erW.!,,, u
nu Bostrupsvej ligger, avlede han grontsager
Ta'

ville mor ikke bore tale om sidenben i livet. Hun kunne abenbart
ikke lide at indromme, at det bavde vaeret sd smat bos bende.
Mor bavde stort besvser med at skaffe soveplads til os alle. Det

pusle med jorden og tremskaffe mad

lille sovevaerelse var fyldt til randen med to store senge og en slag-

en fornojelse. Der stak en bonde 1 ham og d!t f^d f
dode 1 1942, 73 5r.

j

fD-dede ham at

mad til de mange munde. Far

Min mor

Tjente
med far.slItitteJige'Ted'B"
De har n!k Isrt hinrd"''

Svapkjseret ved Rimso.

tede deres asgteskabelige tilvierelle

stoleogsadenenestebryllupsgavrdTl?^t'a
boede de flere steder. Teg L!t!\ t-

^tuentilhojre.oghuset i0ste^^^

BTr:^:;SSrd"

iIAenogen dans p|roser.'oet« The" T'
pa bordet til alle de sultne uler lndT

soveplads for to-tre stykker. Jeg la en tid lang pa gulvet i stuen!
En overgang bavde mor bele to lejligbeder i buset: Hun lejede
en lejligbed pa 1. sal, installerede to af »kn3egterne« deroppe og
lejede stuen ud til en »svend«.

Det siger sig selv, at mor bavde en msegtig storvask. Det foregik

de star-

i vaskebuset i bagbuset, og mor sled med vaskebrsettet som alle
busmodre pa den tid. Torrepladsen var i garden, og der var abso-

^ ^renaa

lut ikke andre torremuligbeder. Ble- og smabornsvask foregik i

i Norregade 12,

"

Mors liv var

og lejhgheden kan karakteriseres Jf/

y<'orst beskedne,

tr""
J langt. IndtilKokkenet
tre meter
1920 varvarbTnTk g

"^o smJ
meter bredt
og

gronne kokkenlamper der i d

bsenk. Den sidste var om dagen bsenk ved et bord og om natten

^""ogon en af de almindelige

syslede ved komfuret eller gas^^
rariteter. Nar nfor
KTd'
'y^o
pa bade komfur og oodSt
kokkenWd af' '^"P- P^
^en kunne

kokkenet, og mor matte tit torre bornetoj inde ved kakkelovnen i
stuen for at klare tingene.
Mor bavde stort besvaer med at bolde os rene. A1 vask og puslen

foregik, som naevnt, ved vasken i kokkenbordet - en jernvask selvfolgelig. Vasken bavde ikke noget lukke, sa vandet fyldtes i vandfadet, og mor bavde en maegtig faerdigbed i at bruge vaskekluden

pa OS. Havde vi en svamp, blev den kun anvendt til de sma. Disse
vaskedes naturligvis ogsa i varmt vand vi store matte til de fle~
ste tider nojes med det kolde. Alt skulle jo varmes pa gassen - og

den skulle der altid spares pa. Mor bavde dog ogsa varmt vand fra

gruben i komfuret og fra indstikskedlen i kakkelovnen.
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Ingen bekvemmeligheder

Der var aldeles ingen bekvemmeligheder i vores Norregade-lejlighed. De sma brugte altid potten. Den stod under en af sengene, og
mor gik i fast rutefart med den til »huset« med potten skjult under

forklsdet. Sa snart vi var store nok til det, blev vi sendt ud pa
»huset« 1 prden med lidt avispapir og strengt pMrng om at bare
OS ordenthgt ad og ikke svine til. Toiletpapir kendte vi ikke.

Det var et majgtigt problem for mor at skaffe tilstrrekkeligt toi

L'an^e"

"'iJ

den ene til

80^™
Ik r Tkunne v. bruge tra:sko,
''"dtojet
var etavisdrenge
ondt kapitel.
Som m^lkedrenge
men som
var

de Ikke sa held.ge, nSr vi skulle op ad trapperne. Om sommeren
brugte VI gerne »gymnastiksko«, og cm vinteren kl a

bedst muligt med »l.derfodtoj«;def som regel va.^"tort^l,"
for smat, mest det sidste. Far kobte og bvttfde h
1 f
Jens Lund i Lillegade eller hos skomager Andertn To k

- eUer ledte i bunken af brugt fodtoj ne'de i krelde.e'

Det var en selvfolge, at barnene skulle hjrelpe til si snart

bhgt kendes slet ikke i dag. Drengene gik i'de
med store
m=rlkhat!
eTkmer. Swl

aviser og kom pi landet at tjene.

®

skimng'T'ltTy
kludH'
man brugte kludLko
f fm

^
som skabt til overladerTOT f'^' ^

var meget almindeligt, at
var

mesko. Hun fik en krone for

hjem-

l^gge materiale til!

~

"^^n selv

bavde o^sa pf t.-^

for kebmand Sieburg

ster Roses hus ligger Det forte I

hvor nu glarme-

menneske kunne have sa manje nt
. Hos Momme & SecherTT?

alle over, at eet

at vaske og stoppe stromper forT^f

hende til

fbnke unge mennesker, lod det tit f

lagte silkeslips - og dlsse sHps va"

skedne kravetsj.

^

monstration ved Frederik den Syvendes statue pd Torvet. — Peter Sabroe og ar-

bejdsmasndenes formand, Lyngsie, hang pd en anden vreg. — Petroleumslampen
aflestes dret efter af el. - Foto: Omvandrende fotograf med magniums-lys.

Mor var ogsa strygerske hos fru rebslager Petersen, der havde
»Fransk vask og strygning« pa 1. sal over vores lejlighed. Det var
dengarig, man brugte kravebryst og lose, stive flipper og manchetter. Mor var vseldig ferm til at ordne disse ting, skont hun blot
havde set lidt pa, hvordan fru Petersen gjorde. Og sa gav det al

tid et par kroner til mors private spare-kop inderst i buffet'en. Indholdet herfra brugtes kun i prekasre situationer.
Det er ikke til at forsta, hvorledes mor kunne fa tid til at udfore

fire laerlinge fra storre kobmandshme
fjans med
vasrelse
over butikken
»en .!
hel 1'^'
'l
at holde
dette vmrelse

Et arbejdcrhjcm fra 1919 — med halvdelen af borneflokken: Fra venstre far (An
ton Nielsen) med Aage, den mindste, kaldet "Poorken", pa skodet. Derefter
Edith, Jens Anker, Frede, Niels, mor og Anna. — Stuen i Norregade 12 var megei lille til den store familie. — Aspedislraen herte til i ethvert hjem dengang. Det store portrcet er af moster Margrethc, der rejste til Amerika »og nok aldrig
kom hjem igen!" — Spisebordet var lavet af en nabosnedker og var en sensation
ved anskaffelsen. — Sofastykkerne er fra Djurslands Kalkvcerk og en maj-de-

sammen
en

visldig

hende af^

nassten for fine til vores be-

arbejde for andre. Hun kendte jo ikke noget til bornehaver eller
lignende. Bornene passede hinanden, og naboerne har sandsynligvis holdt et oje med dem, nar mor var borte.
Mor hjalp gerne

Disse smabestillinger fik mor betaling for. Den har nok ikke vseret
stor, men den har vaeret god at have. Mor havde den gode egen-

skab, at hun gerne var til radighed med hjaelp, selv om hun ikke

fik noget for det pengemsessigt set. Bide gamie og unge kom trostigt til mor, nir de var i bekneb: »Bedste« pa den anden side gaden, der slet ikke var vores bedste, men en gammel hjemmesygeplejerske, der selv fik hjaelp og tilsyn behov. Hvis hun ikke sad

ved sit gadespejl til visse klokkeslet, gik mor over for at se, om der
IT
Holmberg i baggirden og bans kone

v^r f
beromte diakonisse soster Oda kunne ikke
de andre steder. Det gik udmasrket og var i hvert fald lykkelict

den made, at mor holdt oje med de syge, nar soster Oda var alle

klfk
sig gerne
mor: Denoa unL
kone,
hvis gasslange der gikhenvendte
ild i, og som
skreg;tilPetreaH
den
der skar sig pi brodkniven og ikke ejede en strimmel at f
om« -for slet ikke at tale om de barsler mor Ir ml

hun var nerves og fik sin beromte mavepine- m1lod I
var rolig, og indgod de urolige ro.
Far var nok den dominerende i scffteskabpt

'
i

den ud. Nu var det ingen sag. Da hun fik sit livs forste hundredkroneseddel med folkepensionen, var hun nsermest flov over at

have sa mange penge mellem hsendeme og syntes ikke, hun kimne
vaere bekendt at betale brodforhandler Andreasen med den!

Gode venner kom og gik hos mor, hun puslede i sin lille have,
fik indlagt WC,da sligt blev pabudt (men brugte nu alligevel pot-

ten om natteni). En dag gik der en »svale« over mor. Hvad hun
mente med dette udtryk, var nok svimmelhed. Det endte med, at
hun bad om at komme pi alderdomshjemmet »Violskraenten«: A er
kommen til sidste kvartal, sagde hun. Far og mor sagde A gennem
hele deres liv.

Mor befandt sig godt pi »Violen«. Hun solgte sit lille hus, tik
penge pi bankbog — og mitte til at begynde med betale 13 kr. om
mineden for opholdet. Det kunne mor slet ikke forsti. Snart opniede hun dog 1 kr. minedlig i lommepenge og var fortornet
at fru den og den, der dog »havde haft en gird«, fik 52 kr. ma-

hel masse og blinke voldsomt med sine hvasse aine

nedlig. Mor kunne slet ikke ssette sig ind i, at ogsi en, der av e
»hav en go'er«, kunne vaere fattig og trsenge som mange an re.

mod. at hun skulle have oohold n "t

Filers var mor godt tilfreds, og hun betragtede det som sin pUg
gede sig: Flere fandt sig ikke til rette og »ville
havde
at vaere pi hjemmets side, nir nogen af de andre e oere

far og mor

skede det. Mor var ikke Sret D?f'"'!

-

k^rlige over for hinanden Far vlr ^' T
Han kunne blive huseier hvad I.
»positivt indstillet«:
fik tilmed have og honserfrfmIk a
°g ^an
at det var hende, der ville f| de

selv om hun vidste,

fred. der skulle /elge Id J all Tu "''^'>^S-l'gheder. Den

ikke efter mors hibUl: s

t"."1

brugte si sin kvikke replik og fortalte dem, ^t ®

haft si trygge forhold og aldrig fiet si god

havde vaersgo' at vaere manerlige! Der^blev en
hos mor, og hun var saerdeles kvik og indsfns i
hun en dag var pi visit i »den lange gang«, ram es

fage. hvad der kom."^

HunVrigllltlS>i';„l^^^
havde
aldrig vseret sa betrygget som n ^^i!i

at have nok, altid havde hun Llkrvend b ^

og^endes
god livsaften.
okonomi

et vende hver krone, for hun gav
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sov

stille hen.

Et travlt og flittigt liv var forbi.
Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var,

r

sidste. Da
„ hiem-

vejen af en hjerneblodning. Mor li bevidstlos flere dage og
Mxikedreng

Tre dedsfald hos mot

^1?

"i-

bevyndte at gare
J

gavn, men som syv-otte-irig var jeg i hver
kedreng ganske regelmaessigt. Her er set or

smiserinder
^,verkomme.

for mor og for naboerne, som selv en mm r y

hoede i

Jeg var maelkedreng hos maelkehandler ar , , her blev
Vestergade 2. Der var en lille butik i
, , fj^je i et fad

der solgt en hel del maelk og flode. Man av ^
pa disken og este op med en ske. Ellers or e
byen. Vognen var forspaendt to heste, og e

, vogn rundt i

og Tot«.
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De var graspsettede og et par dejlige dyr. Vi red dem pa grges ude
i engene, og jeg faldt af engang i Kastaniealleen. Det var flovt!

Nar vi kerte i gademe, havde vi bestemte holdepladser. M^lkemanden ringede med en stor klokke, og sa kom konerne strom-

mende^ud med kander og spande. Milken leveredes naturligvis i
lost mal fra store spande, hvis messinghaner stak frem fra huller i

vognens karosseri. Jeg var mselkedreng, da en pot sod steg fra
10 ore til 11 ore. Jeg havde det storste besvser med at forklare en
gammel, tunghor kone, at jeg skulle have en ore mere for m^lken.

M^lkedrengen bragte m^Ik ind til kunder, der havde bestilt be
stemte kvanta hver dag, og til svagelige og gamle folk m.v. Vi

range blev godt kendt med mange husmodres made at v^re pk

Vi kom 1 kokkener, hvor alt strllede af renhed som hjemme L

mor, og hvor damen havde fint, rent forkl^de p^, og vi kom i k^

kener hvor bordet stod fuldt af opvask, og hvor def lugtede vtmme igt. Sadanne steder var der sjaeldent en skai eller et fad at

haelde m^lken op i. Den ting, der blev hentet frem af uordenen

blev maske l.ge torret af 1 det mindre propre forklsede o s

hrfdte vi m^lken i. Hygiejne er en god Lg

"'

Si;::;

QREftAft.

Far var ofte arbejdslos om vinteren, og sd tog han arbejde ved skcBrveslagmng
pd landevejene. Pd billedet her set man en »Jens Vejmand» yderst til hojre.
Billedet er taget for 1910 pd Havnevejen lige ved Korsgade. Spillemcendene er
itdenlandske »tr<Bkfugle«. (Varde Kunstnerbrevkort, Slenders Forlag).

stor lasnkehund med eget cementhus pa gardspladsen, og det var
sp^ndende at komme med pi landet - pa sadan en maegtig lang
koretur. Nar vi kom hjem fra turen, var der et stort fad mellemmadder til os med f.eks. stikkelsbaerkompot - og dertil ovennsevnte
kasrnemaelksdrik med flode. Sikke tider!

stille vore kunder. Der varfklf

vi kunne tilfreds-

Jeg var ikke blot med vognen udfi'b"

^udcykler dengang!

var ogsa til rddighed om eftermidd

p.

hrsi'v™

formiddagen, men

Vi blev fotograferet med maslkevognen og med Knold og Tot
uden for fotograf Christiansens atelier i Kannikegade. Det var
forste gang, jeg blev fotograferet. Pa billedet ser det ud til, at vi
har en m^gtig seek liggende pa vognens tag. Det er bluff! Det er
blot et laes flyttegods, der holder bag vores vogn - og saekken er

fyldt med sengetoj ...

Ksrnemalk med flede og is
Mr
turen, fik vi lov at skylle fled

^

VI pa mejeriet, og den onbeva d

"-de kunne vi godt
fra formiddags-

ankindlffig. Vi hentede halm L ho n u '
sen,Enslev og fik kage og safttvand ''a""

med
Otte-

den - VI hentede torv i ViUe 7 °

i gar-

pa en g^rd, hvor man havde en

Der var mange andre ting at lave
Det er ikke til at forsta, at man fik tid til sa meget i barnearene.

Jeg opholdt mig nemlig ogsa meget i kabmandsgarden pa hjarnet
af Narregade og 0stergade og gik gardskarlen, Anders Hviid, til
hande med de mange ting, han skulle tage sig af: Kaste korn pi

lofterne, knsekke foderkager, vende oste, tappe petroleum, feje

gird og gade, basre varer ind i butikken og meget andet. De mange
banderheste, der kom i garden, fik jeg ikke lov at rare, og jeg var

forovrigt ogsa bange for dem. I butikken malede jeg kaffe - det
foregik med handen, og en kasse med torrede abrikoser i n^rheden

var en formildende omstaendigbed. Kebmanden bed Hjortkj^r
pa den tid.

Nar klokken var 5 om eftermiddagen, skulle jeg ud med aviser.
Bladet hed »Grenaa Avis«. Det kunne sagtens ga om sommeren,
nar det var^lyst, men jeg var morkersd og derfor ikke dristig ved
at fajrdes pa de marke trapper og ind i skumle garde. Der var ikke

trappebelymmg ret mange steder dengang. Vsrst var det, at vi

havde en par abonnenter pa Aastrupvej. Det var en slags bedre
markvej pa den t.d, der var kun ganske fa huse, og sa var der kirkegarden! Selv om det var her, vi legede, nSr der var tid til det
jcg raed for at ga forbi i morke.
Men der var lyspunkfer

'

Pastor Adser Larsen boede i nummer 4, og af ham fik jeg to ore
nssten hver gang, han sa mig komme med avisen. Oppe pa garden

hvor nu gardejer Kvist bor, la konen, fru Martinus PetersL il„'
gen altid, og vi havde den aftale, at vi skulle bringe avisen'ind til
hende.sovev.relset. Den ovrige familie var jo tit ude Ted arbJj

det.stalden, n^r vi kom hen ad aften. Her iLe ved sengen Tntie^ToftfhaT
brystsukker eller andet godt. som pa-

gennem stTTe."'

bagti h:

^f^«kker ind

oT''T

G-"- Monster-

Ster«, en soster til fru St n®'forretmngen ekspederede »Mo-

var ^elset her hL Ifr-

/-nlig min bror N.els, der

med avisen, og »Moster« kL" S"""

hun: »Kom ind, nar du er fsrTgT „ T
poser med wienerbrod og buttefde'i 1''' H
var der jubel i Norregade 12 hvor e
brod, vi kunne flotte os med.'
"

damerne. Nar vi kom

«^gde

T

bager-

i- i.

tore og avisture og alt det andet^riluTsUv r h"''d T

»lang^nsse«, og om vinteren havde vi altTd t ! "

gre, sa de sad i et uappetitligt sar H f ,

^

48

i familien! Jeg tog ikke sa tungt pa truslen, men da jeg var elleve
ar, i 1915, kom jeg virkelig ud at tjene. Jeg kan huske, at skrasd-

der Christensens kone i baggarden grsed, da jeg sagde farvel og
gik med far ud gennem porten. Mor graed ikke, og det gjorde jeg
heller ikke. Hvorfor mon skraedderens kone graed? Vi tog den til
fods til Hammelev. Far trak sin cykel med mit kluns, og jeg travede ved siden af. Da vi var ankommen til Niels Udsens gard mellem Hammelev og Sangstrup, fik vi kaffe, og manden og far snakkede, mens en lille datterson pa garden viste mig det hele. Da vi

kom ud fra stalden, sa jeg far kore pa sin cykel oppe pa bakken.
Han havde ikke sagt farvel til mig - hvorfor mon han ikke gjorde
det ...

Jeg skulle ikke lave noget den forste dag, og ved sengetid blev
jeg sendt til sengs i karlekamret i stalden. Der var cementgulv og
to senge, en til forkarlen og en fslles seng til andenkarlen og mig.
Der var nogle vaeldig tunge dyner og nogle grove, nubrede lagner,
der kradsede. Siden fortalte karlene mig, at vi skulle »ligge lagnerne til«, sa de blev blode og dejlige og kunne bruges af »kvindfolkene«. Nar lagnerne var kommet til det stadium, sa vi dem ikke
Det var morkt, og de 6-7 store heste ude i stalden rasiede med deres bindsler og stampede i brostenene og prustede og en hel masse

andet. Jeg har nok alligevel sovet, men pludselig foer jeg op - der
kom en mand ind til mig! Han rabte op: »Na, er det dig, der er
den nye dreng? Det er mig, der rejser herfra«. Han havde en veeldig kraftig stemme, og jeg dukkede mig ned under dynen. Om mor-

og fm-

genen var vi tre mand i sengene: Forkarlen og stordrengen var

ikke var

kommen hjem, uden at jeg havde hort det. Sa jeg har nok ikke
veeret sa bange endda - eller ogsa har de mange nye indtryk gjort,

noget til »frost i t^er?« Var det'

»opfundet« dengang, vi manglede?

Ude som hjorddreng
»Du kan komme pa landet og tjene«, sagde mor til mig, nar bun
ikke kunne styre mig. Jeg nod den eere at vaere den mest uregerlige

mere. Jeg var ene hjemme i karlekamret, og jeg var lidt bange.

^
™

Vi var d&rligt klsdt pk
I forbold til nu var vi

Vi fik en kind om - og var der noget seerligt i vejen, bavde mor
en flaske »Hofmanns- og rabarberdraber« pa trekantbylden i kokkenet. Det var vor universalmedicin, nar vi havde mavepine — el
ler nar »den lille« (som der altid var en af) skulle have tsender
igennem. Lidt gnideri pa gummerne med en finger vsedet med draberne skaffede ofte mor - og alle vi andre - nattero.

har vmt pM
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XJd i dagUgdagen

Vi skulle tidligt op: KL godt fire om morgenen blev der kaldt. La
vi og lurede lidt lasnge, kom manden farende ud i bar skjorte og

med en jakke over hovedet, bankede pa karlekammervinduet og

rabte: »Hvad fanden ligger I og snyvver etter - det er langt op ad
davven!« Vi skulle jo »have ma:lken med«, og mEelkekusken var
ikke godt sindet, nar spandene ikke stod ude ved vejen. Han havde

vistnok ret til at kere forbi, men ban gjorde os altid den tjeneste
at ksre ind i garden og op foran kostalden. Det var noget af det

mn

vserste, vi kunne komme ud for, opdagede jeg snart. Mselkevognen

og de store beste lavede et farligt spektakel, intet kunne skjules, og
manden kom farende, og ib! bvor ban skseldte ud! Sadan en dag

.SI I-I

var odelagt fra morgenstunden ...

Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede den ferste dag, men snart

faldt jeg md 1 den daglige trummerum. Straks, nar vi stod op,
skulle koerne fodres og vandes og malkes. Hestene tog karlene sig
at Malknmgen besorgede de to unge piger og datteren i huset
Datteren, Karen, styrede huset, fordi Moderen, Ane Marie, var fal-

det og bavde braskket larbenet. Hun bavde vanskeligt ved at ga
men ved bj^lp af en krykke og en stok kunne bun da bjerge sig ud
pa »buset« i en af udl^ngerne. Hun sad altid ved langbordet i
stuen, bvor vi spiste og opboldt os, nar vi ikke arbejdede. Hun var
Ikke rar, og bun bavde den vane, at bun barkede. I bordskuffen

bavde bun hggende en bunke sma papirlapper. I en af dem »spyt-

der bordet Nar det foregik, mens vi spiste, vendte maden sig i mig

OS ti o^at b°'™r fantastisk til at sy Hedebo, og videforundrele
sma bitte
kmle t^nke Eraf bende"'
de fineste duge, der
ger pa garden fik
h^'^kraver. De unge piLvrpltre"
T -VmisunS® ^vide
kunne va=re sikremorke
pa atlid
blivrreundfed;

sting Mendet kunn"\

Kokaptajn

dXi:wV

J e"n° tofhairen^ 1

med fodringllf
fodringen var mil arbejde 0^^

wa.

Dette
er malkningen.L*r
„.iLristE-

GREriAA.

i1®rre<^ade.

Nerregade set mod Torvet. Huset til venstre er stuehuset til Pedersen Damgaards gdrd. Derefter stakitlet ved fattiggdrdshaven. Her og leengere op ad gaden er nu HB Kvikly. Det koje hiis helt til hojre er nedrevet, ellers er alt som
nu. Gaden har fdet fortove — med toppede brosten. Rendestensbrcedderne er
bort. Pletterne pd gaden er hestepcerer ...

skulle koerne have en skefuld af. De keer, der malkede mest, fik

en star skefuld, og de, der ikke kunne betale for ekstrafoderet, matte
nojes med en mindre portion. Ogsa denne fordeling var overladt
til mig - selvfolgelig efter ordre. Vi var lidt gammeldags og var
ikke i kontrolforeningen med fedtprocent og alt det der, men det
gik endda.
Nar de 16 koer var fodret og malket, blev de koblet uden for
stalden. Forst trak jeg to ud, »h3engte dem pa en krog« i vsggen,

bentede to til og koblede deres tojr om balsen pa dem, der allerede
var ude - og sa videre. Koerne var tit urolige og ville springe op

pa binanden, men sa rabte jeg hojt og gav dem nogle dask af ka^ppen. Det endte altid med, at bele koblet kom af sted med mig i
spidsen ved siden af »Tolstrup«, den gamle handko, der var sa
skikkelig og bavde sit navn, fordi manden bavde kobt bende bos
en mand i Tolstrup. Manden var vEeldig interesseret i, at »Tol-

strup« fik kviekalve, for der var der noget at bygge videre pS. Jeg
bar ofte siden ts:nkt pa, om det i grunden var forsvarligt at lade

en dreng pa 11 ar ordne de store dyr fuldstasndig pa egen band.
Det fik jeg imidlertid »lov til« meget burtigt. Selvfolgelig blev jeg

tradt over taeerne af og til, men der overgik mig ikke noget alvorligt — og »sadan var det jo alle steder«.

En ko kan have blink i ejet

regnet til »folkene«. Meningen med den gode maelk til »drengen«
var god nok — men jeg vaemmedes altid ved den.
Der var meget at laere
Efter maden var det som regel pi hoje tid at komme i skole. Om

Koerne og jeg laerte hurtigt hinanden at kende, og det er morsomt
at t^nke pi, hvor kloge dyrene er. De taenkte selvfelgelig mest pa

skolen senere.

sig fange, men den havde blink i ojnene og slog et vaeldigt slag
med kroppen og var ikke til at fi tojr pi. Si mitte den jo tages
med »magt«: Jeg listede ind pi naert hold af den, fik fat i 4len og
holdt sa meget igen som muligt, og til sidst blev den - miske -

Pi vejen til skolen skulle jeg flytte kalvene og firene og plagene, »kl0jene«, i kaeret. Det tog man som en selvfolge, for karlene
havde sandelig andet at gore end at flytte kreaturer! Det gik altsammen, og i skolen var man indforstiet med, at drengen fra den
gird som regel kom for sent...
Pi vej hjem fra skole skulle jeg »flytte« igen. Haendte det si, at
der var fir eller kalve lose, kunne det godt vare Isenge, inden jeg
kom hjem. Det var vaerst, nir det var firene, det var gait med.

at fa noget at aede, men sommetider kunne de skam ogsi finde pa
at ville lege. Det skete, at en ko var los og skulle fanges. Det var
ikke let til at begynde med. Nar jeg troede, at sa, nu havde jeg
den sa var den vaek! Den stod stille og si ud, som ville den lade

ffor atf fi
« !iden rolig
, og tojret.^ Koerne
nasebor.
var derikke
en ffi
chance
mitte joSiendelig

og komme i kon, og roer. Skete det. fik jeg sk^Idud og le
koer gav m.g anledning til mange tSrer og megen arrigskL ToTr

rare. s/v;r ^fkker."'
^7'^

^ CIS-Er
'^ke var

altid ben^vnte mig o/ni M

»kokaptajn«, som Karen

ikke ville v^::raSr^Ld^

at jeg

hed det, kunne jeg®
mens jeg var ude med knerne .S •

Men her benyttede jeg en »fangstteknik«, som de andre hjorddrenge laerte mig: Jeg trak alle firekoblene sammen, si dyrene
stod i klump, og lagde mig ind imellem dem. Fir soger altid sam
men, og nir det lose dyr sogte ind til klumpen, gjaldt det om at fi
fat i et af dets ben - og holde fast! Det kunne ogsi lade sig gore at

lobe et dyr traet ved aldrig at give det ro til at tisse. Til sidst skal
det, og si er det med at vaere der! Der var meget at laere for en
dreng fra byen ... Nir jeg var i skole, flyttede manden eller en af
karlene koerne. Var jeg hjemme - vi gik kun i skole hver anden

dag - mitte jeg hjaelpe til med alskens arbejde. Kostalden skulle
der muges i, og det var hirdt arbejde. Jeg bar ofte siden - isaer da
jeg selv blev arbejdsleder og havde med laerlinge at gore - taenkt
pi, at det i grunden var skrupforkert, at alt det vaerktoj og alle de
redskaber, jeg arbejdede med, var beregnet til voksne mennesker:
Mogboren f.eks., skovl og kost ligesi. Der var ikke noget, der bed

•

voksne havde spist,

kunne jeg godt lide. leg kunne .ni". .

mffilk-og-brad. og det

at kore med halvt lass! Det kunne jeg have gjort, hvis jeg havde
haft forstand til det, og der var sikkert ingen, der havde pibudt, at

^''"'"motmaelken
°P'
^odt at

jeg skulle kore med fyldt bor. Det kunne jeg selv bestemme - og
jeg Isessede naturligvis alt det pi, der lige kunne vaere der. Det var
alt for tungt for sidan en bitte knaegt, men man var jo en pokkers
karl og kunne nok klare det! Pi moddingen skulle jeg kore pi et
brset, der skrinede opad i mogbunken. Det var svaert - og det
haendte ikke si sjaeldent, at boren vaeltede for mig, og si kom der
uorden i tingene. Moget skulle laegges pi en bestemt mide, si det

fik jeg det. manden

efter at have vaeret i sving et oar t'^

fra mejeriet eller hSndskummet fra
^ speciel skaifuld. lavet af nymalket
skulle jeg spise det. han levnede - forT.
^ste 1 svinetonden! Manden spiste med h

^

tallerkenerfulde

var til at laesse uden for stort besvaer, nir det skulle kores pi marken. Alt foregik jo med hindkraft dengang.
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Roeberen var ogsa for voksne. Jeg fyldte den selvfolgelig til
randen og stred mig fra roehuset: det gik lidt opad - ind i fodergangene og fordelte roerne til dyrene, Manden overraskede os

voldsomt og kom hjem med en patentbor, der selv kunne vippe ro

erne af, blot der blev lindet pa en krog. Det var en m^gtig hj^elp,
og boren var heller ikke sa voldsomt stor som den gamle Vi savnede den nye bar sare, da den en nytarsaften blev fjernet fra gar

den og var borte i flere maneder. En morgen stod den pa sin plads:
Reveren havde faet samvittighedsnag!

tyr + en lang ra:kke kv.er og kalve kan <ede en masse halm sa det
var store portioner, der skulle sl^bes fra loen

»slaet ned« fra gulvene eller holnff! n

staldene og 1 laden, sTv.£fo, d^me^r

f f \

,

jeg var altid bange, nir jeg skulle op i hoet"®' '

'
l**1 <0

Jordemoder hos grisesoen

hos dem, og jeg vardr:ir,"r,«
slet ikke drisUg

n.^-

store slagterisvin, der havde en vis evne g?® , "
^yv-otte
!l^gge grise,
fof sl^ovl
og kost. Engang sad '^
»tossede«
og gi
Det var om natten
<ier skulle
jeg! Jeg havde faet strenge instruk^e^ ^
"undtagen

navlestrengen over, og jL omSto T,'
i'^g skulle klippe
f
grisene!
at soen
hurtigt
som Det
denkunne
fedte godt
dem foreklt
D^ T''!P"''"
™
"geikke

men jeg var slet ikke storagtiv ov a™ f^'sammen meget godt -

la 1 det fjerneste hjorne af store
tonden, der lugtede fcelt, men hvm

kom der besynderlige lyde, og rotterf

gode sager i den. Det ge;e" de dem "b
en flagermuslygte henne hos soen o/
hgt. og ,>Fanny«, hunden, ville ikkf u""'

Pa sm a^dvanlige plads i hestestald

delr^^'
denne ene'
gang.

post. Svinehuset
tra:va:rk
""''""g f°d"-

m''"' "'S'

de
der brmndte
Vggeville ™ve

provede kun ^ v^re
""'digvis
gjordehosvienikke
jordemoder
so

J^edningen fra svinestien oU n

gardspkds, gennem staldbygningen oTud
gmsbelagte
- og jeg tinker mig, at Lb emme'r^^
KA

har vaeret mit

M(Elkevognen i Kannikegade ved fotograf Christiansens atelier. 1 haggrunden
ses den forsvimdne vognmand Alfred Nielsens gard Rosengade-0stergade.

smertensbarn i et langt liv, er blevet grundlagt i arbejdet med bl.a.
den tunge megbor ...
Koerne skulle ogsa have vand

Nar jeg en varm og tor sommerdag havde faet koerne hjem i stalden, skulle jeg med bandkraft pumpe vand ind til dem. Vi havde
en fortrzeffelig pumpe, og der var masser af vand i bronden, men
bar nogen nogensinde tsenkt pd, bvor meget 16-17 koer kan drikke
pa en sommerdag? Det tror jeg ikke! Vandet lob fra pumpen gen
nem et rorsystem ind i kokrybben. Nar jeg syntes, at nu matte der
da V£ere vand vok til dyrene (og nar jeg var godt tr^t af at lofte

den tunge pumpestang op og ned!), gik jeg ind for at se, om alle
havde fact vand. Det viste sig ofte, at vandet kun var naet til den
forste i rskken eller maske til et par stykker - de havde kort sagt
labbet det bele i sig, mens de ovrige strakte bals og tunge og var

v^ldigt torstige. Det var et nedslaende syn; Pa en igen! Til gengsld var det berligt og let at fylde koerne, nar det var regnvejr,

og nar gr^sset var dugfyldt og friskt. Sd drak dyrene n^sten intet,

og det gjorde de heller ikke om vinteren, ndr de fik mange roer.

lejlighed til at hore »Familiespejlet« i radioen ved kaffetid om ef-

Men om sommeren, nir det var tort og varmt - uha!

termiddagen. En dag horte jeg en mand fortaelle om sine kvaler
som hjorddreng og karl for bondeme. Det var ovre pi Sjaelland.
Jeg tror, han var fra Kobenhavn, og efter hvad ban fortalte, havde
det vaeret ganske forfserdeligt. Han havde i hvert fald oparbejdet
et had til bonder, som jeg stod temmelig uforstiende over for.
Selvfolgelig havde jeg i litteraturen laest om hjorddrengens lidet
misundelsesvaerdige tilvaerelse og er ganske klar over, at sidanne
drenge ofte har vaeret genstand for en uhyrlig behandling af bide
husbond og medtjenere. Jeg har med egne ojne set f.eks. karlekamre, der var under al kritik, og jeg har set en storebror komme

Tyren var stor og fael

Vi havde en stor tyr - og den omgikkes jeg med stor forsigtighed.
Den kom kun ud,njr den skulle »bedeekke« en af kaerne, og sa var

det som regel en af karlene. der trak den udenfor. Eengang blev det

og mig: En kusine til datteren Karen kom traekkende med en ko,

traeet Si
midt 1i gdrdem og tyren havde
® forlaengst opdaget at ^oen
der var
til
»damefremmede«. Den var vseldie- WrJ..

pludselig var den v«k da ioo- "k j ??'"aesermgen p5 den, og

hjem til far og mor, fordi bans madmor havde vaeret ubehagelig
mod ham. Jeg horte dog ogsi bans husbond ved nat komme til vinduet derhjemme og sporge, om gutten fandtes her. Der fandt en

nngen- og efterpS var tyren sd skltt.r

slemme madmoder, melder historien ikke noget om: Storebror

havde ikke fdet tojrklemmen ordentllgfnd

"s

lertid kun pd koen. og^mens denllslirsl'f^k"""S"
!

'

•«'»ker ikke, om der varVafl tilS™

storre forhandling sted, og hvad husbond har »forklaret« den

Nir koerne var pi ffraes v«r ,1 •, T

fulgte med ud pi girden og var der i 5 ar. En mishandlet drengs
indstilling til livet kan fi et knaek, som aldrig kan rettes, men jeg

alt det graes, der var. Nogle id^^^K^

var heldig: Jeg havde nemlig det, man kaldte »en god plads«.
Manden var omkring de 60 ar, og vi kaldte ham selvfolgelig

at flytte dem - en gan? for hv
lige til at gore dette rigtifft K

for drengen, men andre ville

et lille stykke mere >fo"

^ andet at gore med dem end
^

Absolut »gede op«: spise
mindste besvaer

^

villige kunne sa

tes eller miske kun fik et gLsk rn^
pa denne mide tvunget til at aed ^ ^ stykke »for«. De sidste blev

og si undgik hjorddrengen at

®P» hvis de ville have noget-

den melhm flytningerne mittelefT, a

sammen
med karlene
ogpigerne
11 ^
ved forirstide.
Det hsndte
at ie7w'
P e store marker, og det var io ]\o^^

I ti-

^^^^e dem
kornmarkerne

jeg korte med det mest skikLw!""TJ
dette med heste jo altid spsendende w
g styrede det hele. Det var for •
gange, for fovede man >.balkerT eU S

harve eller tromle

^^^ste, at
si var
som en konge
f^'Ste

^omlen eller harven ikke kom v'S "''^"isdages steder, hvor
matte here meget for det... '

"hjslpelig til grin og

Jeg fik en god plads

^ jeg et halvt hundrede ir efte a

gang, idet »mine« virksomheder gfk
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for farste
og hjem. fik jeg

»den gamle«, slet ikke i nogen ringeagtende betydning. Han »sad
lunt i det«, som man siger, nir en mand har okonomien i orden, og

alt pi girden var velordnet. Vi havde 52 tonder land. Der var nok
at holde styr pa, og der var nok at lave for os allesammen. Jeg
oplevede sandelig ogsi ting, jeg heist var foruden, og der var sikkert ogsi noget ved mig, der kunne have vaeret bedre, men den ondskab, manden i radioen talte om, han havde vaeret genstand for, og
dette med ikke at fi mad nok, kendte jeg aldeles intet til. Det er en

kendt sag, at unge mennesker altid kan spise, og i krigens tid var
vi belt syge efter brod, rugbrod f.eks. Jeg skal villigt indromme, at
jeg adskillige gange har »neglet« et stykke stegt flssk og en skive
rugbrod fra skabet i kokkenet, men det var ikke egentlig suit, der
fik mig til det, men en slags lystspisning.

.

,,

,

Ondskab ja, vi havde en andenkarl, som jeg delte seng med.
Han havde en v^ldig lyst til at v^re efter mig for jeg var den

lille og har aldrig v^ret god til at sli igen. En dag tog forkarlen
aff^re og lovede andenkarlen »alle de bank, der kunne ligge pa
ham«, hvis han ikke lod mig vaere. Det hjalp, og si var vi samsend
belt gode venner.
,. r 1
<> • * 1
Husbond kunne v»e hidsig og ubehagel.g, f.eks. nar v. tserskede
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j^S skulle besorge negene fra deres plads i gulvene og ned pa

tsrskev^rkets bord, hvor manden selv »lagde i«. Hvis jcg ikke
var pa pletten med negene - fra bagsiden af gulvene til maskinen
var der 4-5 meter ujsvn vej - sksldte ban ud og bankede i bordet
med skaftet af den kniv, ban skar negbandene over med. Maskinen

inatte ikke p tom - og jeg var nervas og bange og ulykkelig. Men
sa snart vi bavde tersket sa og sa mange tander korn, var manden

rohg .gen stoppede p.ben, der kun var ude af munden pa bam i
Io n og g.k md pa sofaen for at bvile sig. Og sa trak jeg vejret beXilCL IgCll •••

Meget ubehageligt arbejde

for alle^'og mvnlTg^s^^^^

sten var det did I?u ^ ^

bejdet i det gode velr^I

ubehageligt

tid. I kornho-

'^7

re.r v„.Md „d ,d M.Jejj™

'»'J

SEti'vi;r.-if^
4™
darligt og koldt vejr, fros vi

ganske forskr^kkeligt. Det kn

sen krob vi sammen i hugstillin?
Jeg var ikke saerlig godt kleedt n"
Om vinteren, nlr vi tog roer f T

slemt i kulden. Jeg matte bi^l

^rbejdede, men i pauvinden.
flotheder.

ulerne, var det ofte meget

jord af. Det foregik, nJr det va'^V
tage
nok bolde varmen i selve kroo
'^^'^ken, og vi kunne
f-gre og tseer! Karlene bavl f
^et slemt for
med trasko.
=£skost0vler, men jeg matte nojes

Wte og bsre stme byrl^r
for kariene at f|en for sL's4 0
vrfd.gt, nir jeg vaklede ovefgL/

loen over gardspladsen og op p|stueb 1 r

sm.de s^kken fra mig. Morso^ men"f°®

^Pmorede sig
blev nodt til at

'
™""-1' vi»,T.d.";sfr'"
,
cQ de narrestreger.
Jeg laerte en masse i Hammelev

Igennem bvervt m afine ftte vtnd"'^'

'Hammelev.

cobsen, Bredgade^T^mtJt°l°„fl^"f
Pctcrsen-Dalgaards
HanZZr
T" T"'
h'gget 1915. NilinkmJator
tnZ f'
hirkegarden.

senere overpostbud Mar. ]a"i'"' her. Haset
Haveldgen
er
blev om-

Agner Rasmassen. Lag mccrke til gangstien ved

lErt, bavde jeg tilegnet mig i Hammelev! Det var nok lidt meget
agt, men for en dreng fra byen var der utroligt mange ting at

^re og opleve. Foruden det daglige rutinearbejde med dyrene opfnlk hojt f
kv.ndfolkene
brygge ol,Jeg
derafskulle
en mindre,
manL
follene
skattet
portion gammelol.
smagi aftilparpd
g fik overrakt en kopfuld vaske fra et lille kar pa bryggers
igt ud igen. Det var et afdryp af humle eller c:adar>

^

smagte ganske forfserdeligt! Stor moro hos alle de vok!l

ul

Dedsteiar til den senere sa kendte finansminister m m AnH. a

ersen). Den gik jeg dog ikke pd, selv om forkarlen lod fort ""t

over, at jeg ikke parerede ordre. Jeg kendte Imll f 4

leg allerede ar forud bjemme i Grtnaa bavde vlrefsendTf:;'p
»'S:t

- ■».«

tnrit J:;

blev v^ldigt til grin. Derfor kunne jeg klare frisag i Hammelev.
Forovngt blev jeg som voksen prassenteret for et glas »hjemme-

Qrenaa

)<[dfresade

bryg« af samme slags som ovennaevnte, da jeg overv^rede bryg-

nmg af 0l et sted ved Faaborg. Jeg matte bedrove de k^re fynboer
med, at jeg kendte den! Den slags »morsomheder« er altsa dbenbart noget, man kender til i alle landsdele.

Det var under 1. verdenskrig,
jeg var landmand. Der manclede mano-o

• j i* i

f.eks. sa jeg, hvorledes man laved Tff

®'dagligdagen, og

eller byg^d en stegepa"de C va^v TT"'"® T'
ned bryder alle love! Jeg var med ti! t l

og raspede kartofler i timevis pd en'

'^^'-'offelmel og stod

kom i vandbad i samtlive vS d ^

findelt, men det hele

efter ikke, om kartoffelmosen blev vd

husker 50 ar

rundtidetmeden
stok®!
"f^^^-kekar. Der blev rert
var der bundfeldetsvtr
et hvidt
duu"'
Vandet blev bceldt fra qp-

kartoffelmelet.

sammen med det. Sa blev

med udskillelse af affaldsstoffL
var vaeldig spa:ndende, og jeg var m"

partikler forsvandt

^

Vi havde elektricitet i ft,? k

"deresseret.

Der var rationering p|stromn^eT'd^r k'''''f'
Voldby, og sa

•

processen
S^"Se- Det

bygninger.

kom fra elektricitetsvaerket i

™g. og det var i sandhed handstob!

"y'

50
arsenere
blev-det
clt"ff '^^"ddyppede lys, som
melev
P.gerne
og belt
alle store
vi andre
dyppede og dyppede uldtrdd^tf""T/"
« ^et "d af det, ogsa nogle lange tvn^

nDet'"""■•!"
^kulle
stuee tflststuer
var . det
helefrataget

brugbare

^""der. ^rugte, ndr

IvTt
mang ed
'--Per
tfd
hTd
var
dvbt
td
flagermusbd havde syntes, at 500 kr. var for L' '
d" Idle
nl ration af strom
H^^de vi • '"^'^'datlonen, '"^tallation
hyt den
havde vi dogaf

Norregade so7}i den sa ud 07nkring 1910. De to skilte
^ ^tlf'^ven^s^re^HupQrsc77e til hojre er 7trS og 1, det sidste prcestebohgen. I udhuset ^
mercT for to sko77iagcre. 077italte barndomsh)e7n var

ten var i sin tid stenhuggcri. Hele arealet op 1^1
„ Rendestensbrcedden, der ses Icengst bagiide. Prcestebnligen er 5o/gf fra S Sf „(g.
derne ved porterie var festlige i regnvejr. Gadespejlene v
sten alle hjcm ...

i staldene, og manden skaffede de masrkvaerdigste ting
ban var i Grenaa: Normalt udseende koste af

kede, men hurtigt nedslidte, sa vi til sidst nassten feje ^

^

°

tet) og nogle lange limer, ogsa af kviste, s^rdeles anven
vi fik taget, men alt for dyre, sagde manden.
Vi fik god mad - og nok af den

^

Vi slagtede en m^gtig stor gris hvert ar, og

stal-

(uhyggeligt!) og hasngt op pa en stige i

arbeide at samle

dene, havde den en msegtig afforing. Det va
denne afforing (manden kaldte den:
mens datteren i huset holdt en spand me

\ nn i en fart,
/gHei- var det

ygm

rugmel) op under stiksaret og samlede bio e i ,
digt rorte rundt. Denne substans blev^ der

ig^j. eller
blodpolser

terne V■ manglede
; ogsa fejekostel
vi fik enEnlink ® ''P-onde. Det tilvarlygen

klodpolser af, og det var en regel, at
mxstig stort fad
tilbage, fik vi ikke anden middagsmad! ^ ^ , saftprodukt eller
polser ind pa bordet sammen med et eller an e ^
meget
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som muligt for at fa de f^le sorte polser udryau

" >kke til at undvJe

maske med sirup, og sa gik det los! Det

gO hurtigt som
fi t

muligt. Var der en lille rest tilbage til sidst, fik vi palserne braset
med lidt smar i panden til aftensmad - og med lidt sukker til ...

Vi fik en god kost. Det var uhyre vigtigt for en gdrd at kunne

have et godt renomme i mad-spargsmalet - ellers fik man ikke

pde folk! Om morgenen startede vi, som navnt, med mtelk-ogbrad, og vi fik ikke andet, ingen kaffe og smarrebrad f.eks. Til
middag var der altid to retter, nir det da ikke var sabemad: Gran-

var sandelig ikke meningen, og den lille tildragelse blev fortalt
igen og igen (dog ikke til karlen!) til skraek og advarsel for eventuelle andre grovaedere.

Vi kunne spise fantastiske msengder af brod og kager, nar lejlighed bod sig. Der var jo mangel pa disse ting. Kvindfolkene la
vede f.eks. nogle dejlige smakager, og en aften, da der havde vseret

kalssuppe, gule aerter og sligt. Nar vi havde sovet til middag. fik

gaester, var vi inde i den paene stue til kaffe. Jeg fik kun een op
kaffe, men den strakte til en maengde af de gode kager, mdtil

arbe°d
vi tog fat pd
radon om ' '"atmnering pS rugbrad. Vi spiste start set vor

Ann'Mari', konen i garden, pludselig sagde hen over bordet: »Mu
kan du godt drikke den kaffe - nu bar du spist kager nok.« Hun
havde det med at sige tingene sddan, at de ikke kunne misforstas.

Det vankrr^"'1

livs alligeveli Pive^" 1'""T ^

bygvandgrad med mmlk.

giTdefuld, vi kunne sastte til

Vi havde altid to piger pa garden

Graden holdt sig fint varm bf '.b®bassen ved siden af komfuret.

Da jeg kom til fra kobstaden, var jeg selvfolgelig ikke meget va
i alt det nye, men jeg modte megen venlighed hos e
Mit udstyr af toj var yderst sparsomt, og det h^ndte ofte, at -

og eftermiddagsmellemmad om

stine stoppede et par huller i mine stromper, nar un

gen fik vi smarrebrad til aften ov
glemme, at vi var sS aammelH

^''d. Kun om sandadejligt. Jeg mS dog ikke

hver, bUde til karl ogTj e^rer?"^

formiddags-

ikke sjaeldent raget lammellr. Det vaHidt"®
lornemme duften af def; «

u

endnu

fra Voldby Andelsme'eri"tT"'

^

ad gangen. Det var et h'elt t ii

^1 fik 4-5 hele oste

osten sammen med returmaelW ^ aes! Maelkekusken kom med
uden for garden. Af oste«5trk ^ ^ssede det hele af i vejkanten
masse, de kaldte Potkase
^-vede kvindfolkene en oste-

blod 1 cognac, og det blev et finf
til bamemad. I dag kunne iev
rens Udsens potkase ...
Vi fik tit stegt fisesk td

skorpeme i
stmrkt

®

"'S et stykke med Ka-

pa 400 pund, var det maerkeLt^^'

^lagtede en gris

sou^emed. Vi
sommemed.
fik
fik altid
altid 7
toTT
frllt^f "®®ke
var mest spar^tykker
stegtVifl^sk
£
-^
» men vi fik
ogsd kun to
stiksske. Vi kunne spise meLt ' "S vel som en taendi-egel med de to stykker - det hiair^bi,'"®"
AngSende de to frikadeller- L f

karetur - efter tarv mSske Ha °

man satte hans mad i komfurovne

ufravigelig
for pigernel

engang pa en

middag, og

oa
7' ^"badeller.
Der blev;!^"^
saTf"
og r
han erhvervede
sig beramLie
°

8°"^'
«1 manden,

spise dem alle fire! Det

,

der var for mange dage til, at jeg kunne komme jem i
bylten. Jeg havde ikke mere toj end

matte ofte sende min bylt ud til mig med en eller anden,
den vej. Det var nemlig ikke sadan, at jeg
^t^velfserd med

toj i brug. Kirstine var fra Draaby. Hun fu g e mi
opmaerksomhed, og da hun fik kserestesorg og var
det naesten lige sa slemt for mig —

.

Jeg havde ofte dSrlig mave.

o frem j

iade pS, at jeg

tiden. Engang var det smrhg slemt. g

uldtrojer. en

nok havde for lidt toj pS. Hun fandt
god, lang, hjemmestrikket en, frem, og

jet tiltalte

pi og gi med. Den passede ikke rigtig i

^

j

mig slet ikke at gi med den. Karlene
traekke pa smilebandet, nar vi smed s j
Men Karens mening var god nok.

o yj

Hygiejnen pa en sadan gard pa de ti er

^ ganske

mandfolk i karlekamret havde af sanitsere m r

lille vandspand stiende ude i stalden. Sse e

,

friskt. Der

bom. Vi fyldte spanden med vand fra pumpen,
meget
var intet badevserelse og ingen
ammen med, var
godt, og navnlig den forste forkarl, jeg J
Qxcac og

opmaerksom pa, at jeg vaskede mig orden ig
alt det der.
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Der var et sasrdeles pasnt lokiim pa garden, men det brugte vi
mandfolk da ikke! Det var for damerne og husbond. Vi fik blot

lov til at b^re spanden over garden og ud pa moddingen. Karl-

, .At

folkene satte sig ind i »f0lgulyet«, felboksen, der \k ved siden af

karlekamret og kun blev brugt, nar en hoppe havde fol. Det var et
godt svineri, selv om vi daskkede pasnt til med halm efter os. »Toiletpapiret« var en tot halm.

iP j1

Pigerne malkede - med handen

De to unge piger og datteren i huset malkede hver morgen - sammen med m.g - de mange rode koer. Der var dengang ikke noget,

^ ' 11]'-

der hed malkemaskme. Ved siden af fodringen matte jeg hver

morgen malke fxre koer. Jeg fik som regel de koer. der »gav m^lken godt ned« og var skikkelige at have med at gore Det var da

meget hensynsfuldt. Det blev af og til kontrolleret, om jeg mal
kede rent, jo jo! - Pigeme havde et malkekostume at tage pd

rorUstr"Defh
bomnldskjoler
og
.
XT
hang
1
gennemgangen
ved
staldene
og
var
altid
fint
og rent Navnlig hovedktederne var pigeme omhyggehg m d
Det var deres store sorg, hvis man skulle kunne lugtl.1t de h^vde
bWraf el er hjem til far
"arogdemor
skulle
til hal i forsamlingshuset.
h^rafen
pa frisondagen,
var de omhyg-i

h rlkla fvT-

i hvert flld a'd

havde altid n 1 ™

bleva^relse, men d'e

Jeg syntes

startede pa deres cykler ... Jeg

for
sidan en bUter^r'
.''."'I '
nende ...
'

provet noget lig-

Hammelev skole, opfort 1902. Der var to skolestuer i huset. Lcererboligen var
strdiwkt. Foran huset er nu idratspladsen i Hammelev.
Hesiene var kaelebem

Hestene pa garden blev betragtet som klenodier. Vi havde som regel 4-5 jyske heste: »Det gamle 0g«, »det stue 0g« eg et par yngre

dyr, og sa havde vi »Kiavs«. Det var en mindre best af ubestemmelig farve og race. Den gik for ponyvognen, og konen i garden kunne
selv kore den ud til visitter bos slsegininge eller til Grenaa. Nar

»Klavs« kom ind til prasstegarden, ville den altid dreje derind.

Her var forpagteren en son fra vores gard, og »Klavs« var doven

og ville heist nejes med en tur hertil. Man matte have godt fat i

"r ™ O"". j" '.r

vi gik hjem, og eg bar vl=ret^.1,^'

den ssde sovn: Vi sparkede na

^

ogsl underkastet melrationeringem

kage - med hul i midten - off den 'i ^ j
bageren.

kT

Skjedt op af
kartoffel-

under munter snak med

tommen her, ellers smuttede »Klavs« automatisk herind. Nar den
var klar over, at den skulle videre, gik det glat til Soren Bildes

gM,hvor den ogsa var vant til at komme. Vi kunne ligefrem se pa
den, at den var ked af at skulle belt til Grenaa, men den luntede
alligevel af sted med ponyvognen i stille trav.
»Klavs« gik med i arbejdet, nar den ikke var i stadskorsel (og
bos OS var der forovrigt ikke den slags korsel, nar der var arbejde!).

Det passede ikke den gamle rad, men med det gamle og som makker
kunne »Klavs« godt gore fyldest. Den var krybbebider, og dette
bideri var altid en oplevelse at se pa for ferieborn og andre besogende.

Jeg mitte gerne ride pi »Klavs«, nir den ikke havde andet at

gang, vi loftede et neg, sprang et par mus ud, og der var snesevis

gore, og jeg benyttede mig af dette, nar jeg skulle i kseret og flytie

af musereder med unger i alle storrelser. De smi, nyfodte imger
kastede vi ud til honsene, der slugte dem med stor begserlighed, si

ungkreaturerne og farene. Det var meget sjovt, og »KIavs« gik
fint i galop.

Ved jul skulle forkarlen, min fsetter Rasmus, hente gsester, en
datter og hendes born, ved toget i Grenaa. Det var en forrygende
snestorm. Rasmus startede med gardens kraftigste spand for den
store arbejdsslaede og med alle de store korepelse, garden kunne
praestere. Det varede laenge, inden Rasmus dukkede op. Manden
var urolig gik op og ned pi gulvet og stonnede; »Ork, de solle

baester, ork, de solle baester!« Det var hestene, ban taenkte pi Rasmus og gaesteme kom i anden raekke. De kom alle hjem i god
behold, de var vaeltet et par gange, men sikken modtagelse med
varme og mad og gode sager. De solle bsster blev gnedet med
halmviske og fik en ekstra »gjaeve« eller to - og Rasmus var »be-

skeden stolt« over at have klaret sksrene og over at have fdet alle
passagererne op af driveme, da slaeden vaeltede ...

»Fanny« var min bedste ven pa garden

»Fanny« - ja, det var hunden, den ma have et kapitel for sig selv

en var nok mm bedste ven pi girden. Race; Blanding. Farve:
rmest chokoladebrun. Storrelse: Som en lidt storre foxterrier -

e trofet dyr, der ikke gik ret langt fra girdens huse, men heist

Isenge de orkede det. Girdens fire katte, selv den store, halwilde
hankat, som ingen kunne komme nser, sad pi spring og snappede
musene. Der var bare den hage ved det, at kattene fjernede sig

med fangsten - de skulle jo lege med musen og alt det der, og det
var ikke praktisk. Anderledes med »Fanny«! Den blev pi pletten

og forsvandt kun en gang imellem, nir den blev tract eller skulle
have en tir vand i kjeldtruget. Snart var den igen i krig. Den stod
faktisk med snuden inde under neget, nir vi loftede det, og det
var et utal af mus, den nedlagde. Men der var sa mange, at det
ikke kunne undgis, at nogle reddede livet og kunne fortsaette et
andet sted.

»Fanny« fik hvalpe lige si ofte, det kunne lade sig gore — og

det gjorde mig ondt, at hvalpene blev druknet straks. »Fanny«
vidste besked og krob omkring mig. Den var klar over, at det var
de voksne, der tog hvalpene. Maelken pinte den, og den snusede
rundt for at finde de smi. Det var altid i hestestalden, den lagde

sine hvalpe. Engang fandt den i fodergangen i kohuset fire smi
kattekillinger. Moderkatten var ikke til stede, og »Fanny« tog si
en killing i gabet og bar den ind i hestestalden, hentede derefter
de tre andre - og si diede kattekillingerne hunden og lindrede dens
besvaer med maelken. Det var meget morsomt at se, og alle pi

girden mitte ind og se, hvordan »Fanny« tog sig af de smi killinger. Da den var borte fra dem en stund, hentede moderkatten imidlertid sine born tilbage og bragte dem tilbage til kohuset. Nu gik

det frem og tilbage flere gange. »Fanny« og katten gik i rutefart

kunne ni^dft hele ovd^ Tu ®
»fanny«
loen
var torn for Lafm, U Ter rfourdode'""f'''

med de smi, indtil jeg fandt pi, at de kunne da fi to hver! Det var
en strilende ide. Bide hunden og katten var svaert tilfredse med to
born, og de lod hinanden have dem i fred.
Vi havde umidelig megen fornojelse af dette skuespil, og

»Fanny«s killinger blev som de andre de allerkaereste skabninger.

Snart sprang de omkring i stalden, og de elskede at gnide sig op ad
stalden, hvor de skulle skseres i baUr

for laenge, i hvert fald var det u-a t

^ naerheden af heste-

Havren havde vist siddet

mus i den. Det var n^rmest uhySgt'lTv^'

sligt. Vaerdien af foderet var stSkf fn'
manden, der holdt sig borte
v* gik i gang med
~ sagerne.
^tor sorgHver
for
Dorte, mens
mens vi
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de store hestes ben - og det var gait! Hestene kunne ikke lide det

pusleri, de loftede benet og stampede hirdt i stenbroen. Det endte
med, at begge »Fanny«s killinger blev tridt ihjel - og si var det

lille eventyr forbi.

Flere ir efter min afrejse fra girden var jeg pi besog derude,

og da jeg kom travende ned ad bakken mod girden, goede »Fanny«
67

vagtsomt, ganske som den altid havde gjort. Jeg kaldte: »Fanny«,

og den kom springende op imod mig med alle tegn pa gensyns-

gl^de. Den var abenbart - som jeg - meget glad for at hilse pa en
gammel ven. Jeg var tilmed en lille smule rort over, at den stadig
kunne kende mig ...
Hammelev skole - et godt sted

Jeg var lige kommen i 6. klasse, da jeg skulle pa landet at tjene.

f 17
betragtede
det som enskole
lille kom
skamjeg
at ga
.• fellesklasse
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til
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"7"
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00

og "1 overflod
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af piger ,Pa

handle ikke sa sja^ldent.' at pigete rottfd'e X
nede« os tre stakler 1 det store frlkvLLr
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MofcXan havde"

-"^01-

myndig og bestemt herre men'han'T^ f'7''

det
ledelse 1 athiie7w
ning.varSaforst
godtunder
som Hans
alle elever
7
skrift, og vi fik sandelig lov til at besf 11

ff^v ban sig til at

Garden mellem Hammelev og Sangstrup. hvor begivenhederne udspillede sig.
Tilhorer nu gdrdejer Kr. Bitz.

Moller Udsen, der senere blev vognmand ved Grenaa Havn. Ellen

og jeg bavde det vaeldig byggeligt og overlevede drillerierne. Ellen
havde l^rerinden,

blev senere gift med snedker Frede Hansen fra Storegade 57. De
flyttede til Kobenbavn, og deres sen blev meget kendt: Harmomkavirtuosen Mogens Ellegaard. I parentes bem^rket var Frede Han

''^^te det.

sen sammen med typograflserling Cbarles Andersen, senere Helsinger, de ferste i Grenaa, der dyrkede fri idrast i Grenaa.

tjd, sa ban stort pi sligt. Moget skulle

ger imponerede ban alle, nar ban gik op og ned i kirken med salmebogen liggende i den kvsestede band. Det var bam abenbart en stor

Der var fire klasser fskolen

o®''

Og de »to store« bavde l^rer Mdl ^

om ugen, og hvis vi pt garden f ek k n

at jeg matte blive hjemme fra sknt

Selv om min busbond i sin k
eller bvad det nu bed pa den tM

^

skulle wkore imellem«.
^ vasret i skolekommissionen

Jeg klarede mig allio-evf»] ; oi i

13 ar, var jeg forud for de andrfV,?

-ng. For ikke at sidde og terpt dlj
det ordnet pi den mide, at XXA

'samme klasse

^^nsk og reg-

o"" Og om igen, blev

jed et bord og skrev stil eller r7<. 77°® J°g ^'^'ode sammen
fremme, medens Isreren too- si,r7"°7
^n lajrebog Icengere

-en Ellen og jeg mitte bpfe

/f 7^^

g'-^ "d—'et.

on. I blev drillet med at vsere sk 1
var som jeg fra Grenaa. Hendes r
og alt det der. Ellen
og onkelen T 7'f^^Pagterfolk
i Temmergarden,
^fff d""
den. Onkelen var forovrigt
i pr^stegg

feii

^ L-reren hed

dig Xffh7jr7ltd°XM:
v^re Iserer, og her var ban

jo ud!

7

»vores« g^rd, Henrik

LEErer Meller havde en pragtfuld sangstemme, og som kirkesan-

glasde at synge. I mine gemmer bar jeg en stilebog, i bvilken er
opnoteret, bvilke sange jeg kunne synge 2. stemme til, og bvilke
jeg kunne 3. stemme til. Det var meget morsomt og interessant med
disse sangtimer, og til f.eks. julesangen derbjemme senere ben morede det mig at synge 2. eller 3. stemme til salmerne. Selv om lasrer
Moller bavde en kvsestet bojre band, kunne ban spille violin og
l^re OS mange melodier. Var vi lidt tungnemme eller uopmserksomme,langede ban ud med buen - og den bed!
L^rer Mailer l^rte os ogsa en smule botanik ved siden at de

mere ordin^re fag. Vi gik sommetider ud i k^rene og fandt nogle
af de planter, der var afbildet i vores lille »botanik«.

Jeg kom godt ud af det med Iserer Moller, men en dag, da vi

bar sikkert haft sit besvser med det samme. Derfor tog ban det

havde bibelhistorie og jeg ikke kunne svare pa det, jeg blev spurgt
om, fik jeg besked om at lasse det op af bogen. Lcereren opdagede

ikke sa noje med at sende mig ud at plukke paerer eller aebler i den
store have ved skolen - og det kunne jeg sagtens fa en skoledag til

besked om at fa anskaffet en sadan. Den-

hvor var det spaendende at folge deres faerd ind og ud i hulleme!
Det var jo noget belt andet end med laerkerne derude ved koerne.
At finde deres reder pa graesmarken var en yndet sport for enhver

da, at jeg rakte handen ind under sidemandens bord og tog bans
bog, og si var den gal. Jeg havde ingen bibelhistorie og havde algang fik VI altsi ikke boger udleveret i skolen. Der var smat med
penp hjemme, og min far var ikke meget for at kobe en bibelhi-

^one td mig. Han h d imidlertid en meget fin en »pa lager«,

Te.ffdl" 1

i Hammelev skole.

h2 lod mt ®

at ga med! Der var gaerdesmutter i det gamle stendige om haven, og

hjorddreng, og det var forovrigt slet ikke sa vanskeligt, selv om

Iserken lob lidt ud fra reden, for den floj op. Det var en selvfolge,
at koerne blev flyttet uden om laerkeredeme, selv om der blev en
stor »pold«.

forstSende. at

Udtalelsen: »Jeg bar glet i en strataekt skole« er en ofte anvendt, mSske lidt koket, undskyldning for manglende viden. Jeg er

Sr"""-"--"-.rt.,su
frtsrss"
Senere, da j^g^L^vTom^t^U^^
imponerede mig meget.
gede jeg, at det for en stor del^var'en^'of
sidanne, opda-

glad for, at jeg kom til at gi i en landsbyskole. Den var ikke stra
taekt, men laererboligen var det da! Vi laerte at skrive vort moders-

med ekonomien, og regnede vel med, at nSr ieg havde klaret miv <i4

vaere imponeret af! Det skete af 1. ^^^^sessag og ikke noget at
have en sang trykt - ellpr *' j skulle til Grenaa i en fart og

Dagbladet »Djursland«s Bogtrykkeri^dlr^d'
den rode bygning svd for A v i at

tfaf jeg ham tilfeldigt pH kontoret'eft

f dengang U i Aagade - i

og var bydreng tillige- et hjerteligt genlynV^®

Her

Jeg sad sommetider p|katederet

leder af klassen! Jeg"!!iVpa'kat d"
'skoletiden, var jeg
« grin. Det va/
^
nt regne for et par fritimer for
til Gren^ Egns^k". q"

"^^^n ind til mig med ting

en grim karl. Du horte til de stLe" ®}"dsmai; »Du var vel nok
vidste alting. og visked ^Ii

troede, at

n or hurtigt. Jeg kunne vel nok ikk r'j '''rev pS tavlen, ud
men paf - men mi vel af ordene udl'i'
fuldkomkele 1 »mine timer«.
udlede. at det ikke var grin det
Som Iserer for en tl

Teknisk Skole erfarede^eg, Wor^vf
flok elever pi forskellig{ flderstril!f'®'
yQ

undervise en

P samme tid. Laerer Moller

mal, og det kom mig til stor gavn i mit arbejde som typograf og

handsaetter senere hen. Men flytningen fra Grenaa til Hammel^
bevirkede, at jeg mistede alle mine kammerater fra den store
drengeklasse. Jeg fik selvfolgelig nye venner i Hammelev, men

var jo en dreng fra byen og blev set lidt ned pS. Dette havde ikke
noget med overlegenhed at gore, men ma skyldes den mentalitet,
man tilegner sig ved at viere i et miljo fra fodslen af. De sma smil,

sadan et par drenge »fra landet« kunne sende hinanden hen over
hovedet pa mig, forstod jeg ikke altid, og jeg havde tit en fomem-

melse af, at de ville have mig til bedste. Jeg traf seMolgelig mange
af mine gamle skolekammerater, da jeg vendte tilbage til Grenaa
og kom i laere, men det blev aldrig det gamle. Vi sagde selvfolplig »daw«, nar vi modtes, men alle de tusinder af smating, der bin
der en flok skoledrenge sammen, var gaet flojten, og dermed
havde jeg mistet noget vaerdifuldt.

Teg kom gait af sted engang, da jeg havde forsomt skolen en
dag. Lsrer Moller spurgte, hvorfor jeg ikke var kommet, selv om
han udmterket vidste, at det var, fordi jeg skulle hjmlpe til med et

eller andet arbejde pa garden. Der rog et svar ud af munden pa
• . TTrtrdi ies- var ked af det!« Det var ikke sandt, for jeg var

™tfd glad for skolen. Da jeg hos sogneradsformand

Cte mine flyttepapirer, fordi jeg skulle rejse hjem til Grenaa
kommune, sagde Martinus Palk til mig med blink i ojet; »Var det
forresten ikke dig, der sagde til Imrer Moller, at du var hed ®f a

ga i skole?« Ja. det matte jeg indromme. Mine kammerater hav
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fortalt viden om, hvordan jeg havde svaret Isereren. Sadan kan

man ogsa blive beramt - eller maske snarere berygtet. Jeg fik alligevel mit flyttebevis ...
Konfirmand

Jeg blev konfirmeret i Hammelev kirke. Fra festdagen husker jeg
ikke stort mere, end at jeg var den eneste, der svarede pa kirke^Ivet. Vi blev spurgt i faellesskab, og del, jeg sagde, var forkert!
V. blev a le konfirmeret alligevel. - Mine stevler var alt for store,
for, som far sagde til damen, da vi kobte dem: ..De skal v^re sd

Kvindernes Frihedseg

kunne

i Grenaa Anlaeg

"

®t°PP^de stromper i dem!« Dette

briobt
blev kobt.r
hos nfT'
Otto Bramdstrup^-f'nnationstoj
pa hjornet af Storegade
var krigstoj.
og AaDet

gade, sandsynhgvis fordi ban var den billifr-^tp T l k f r i ^
var det pa:ne bla tej r^verodt
^

I »Kvindearet« 1975, hvor bl.a. fjernsynet bar vist de engelske
kvinders kamp for valgret, er det v^rd at mindes, at der ogsa i
Danmark fortes svsere kampe for at fa indfort stemmeret or vin

dXsiiriZTSf:",
'r:
og jeg havde sidenhen den forneielsett •
alene jeg, men adskillige andre af vore 1 T

sare aktiv, og da der vedtoges en ny grundlov i 1915, der gav

rede sig s^rdeles n^nt i Ir i

derne valgret, var glccden selvfolgelig stor.

Jeg fog absoteCtSr^^^^^
det harde arbejde for slemt f •

afgore. Det opretstaende h

derne.

I Grenaa var man ogs^ med. Kvindevalpretsforenmgen

l^rlinge »fra landet« kla-

f- byskolen.
landen - maske var

jMCSSStOHl

nien sligt lader sig ikke

denbedre. En^rop'ttL Tf?
sagde, at jeg var kennest udvendi^f^"^ ^^'^tgenfotograferede mig,
o•

mm

Postkort
fra Stei^T^^F^^viser
mngen. Helt til vemtre var der i ganile

J ' ^ tn friliiftshvet var mindr

kiaine nyde medbragt mad i en tid, da fordringernt

end 7iu.

Grenaa Egnsarkiv i 1975.

/ivTif/Zei/rw f^Sivenkeden,
^''"r
men^^ovler
kun to jord
findesp&.i

trii AlSir'r'""1?^

Plantefa
eStrVoT r'
gade ud for bryggeriet<r Tiro'^

bygningskompleks,
der afslutte^r bsT^T
vest, og som i 1975 Bruges til eansk ^

■'""derne i Grenaa et ege-

^^river
3-6-1915, at der
indgangen fra Storebryggeriet er det

°S Storegade mod
plantedes

U. 3 om eftermiddagen oe alle
j
Bladet skriver, at en ret t. /
den for Kvindevalgretsfnrer,'"^ orsamlmg var til stede, Forman-

Sasvsrksbestyrer Bostrup) hTlS"' ™
gardejer Pedersen DamgLrd 3

Bostrup (gift med
velformet tale, og

Bredgade og Norregade lovede f I
traet.
for byradet at v^erne og pleje

hosstdende billedefs"es "fru D
''^ot, og pd den ene af de
fod foruden af de nXnte f™ toT
j"''' P^ ^omiteen befru Kirstine Poulsen (isenkra-mm
tor). De fire darner var mep-pf f

^benbart kunnet enes om at sla er^
for kvinderne.

dyrlsege Dyekjaer af
Jacobi Lenskov (redak-

gemyt, men de har

for at fa indfert stemmeret

Komitcen
fra Kvindevalgretsforciiingcn ved plant^^poJsen, fru Jacobi LmFrn Thyrci Dyekjcer, fru Poidme Bostrup. fru liirstme
skov. Folo: Fotograf }-P- Christiansen.

Kommunen havde givet

NoTrlyde 14 og var le-

og opsynsmand Jens Lystrup, der

__sede gader og veje og

der af den lille flok arbejdsm^end,

P

, ,

anla^g, havde udsogt et trae i kommunens plantage g
det fornodne.

Der foresvaevede mig

Grenaa Egnsarkiv fik forferet to bi

,

sorget for

ud, men forst da

. fj-a hojtideligheden, blev

det bekr^ftet: Min lillebror, Frede

lederne, at frihedsegen gik ud! Det ma

Jens Lystrup kom en dag ind til vores tar

sen (de var naboer) og spurgte, om
r
og plante et nyt trse. Plantningen sue

ikke kom ud, at egen, der var plantet som

fnrtalte da ban sa bilud, og

ij^brsender Anton Niel-

. ^uig^gget

i dolgsmal, sa det
^ubol for en stor be-

plantede et nyt

givenhed, ikLe ville gro. De to msnd fulgtes ad eg p
egetr^ i det forstes sted.
Denne plantning lykkedes, og e o
over tildragelsen. De bar sikkert syn e ,

morede sig kosteligt
rigtigt med

den kvindevalgret - men man matte da nok have lov at traekke
lidt pa smilebandet ...

Kvindevalgretsforeningen blev oplest efter det gode resultat.
Aret efter, i maj 1916, stiftedes IDansk Kvindesamfund i Grenaa,

med fru Thyra Dyekjger som formand. Fru Dyekjser var en myndig dame, der bl.a. i byradet havde sine meningers mod og ofte var
i ilden i debatterne.

Grundlovsdag 1949, hundredearsdagen for gnindlovens givelse,
satte Dansk Kvindesamfund i Grenaa en plade pd frihedsegen i

Aiilaegget. Fru Dyekjar var stadig formand for foreningen og

De kommunale koncerter

plade JO skul^^e pudses!« Dansk Kvindesamfunds nuv^rende for-

i det gamle anlaeg

Zijnfit.

Under nedskrivningen af mine minder fra det gamle Grenaa e
den tanke dukket op, at jeg faktisk bar oplevet en utrolig masse.

holdt tale Man anvendte en plade af rustfrit stSl, »idet en salv-

KetrFriLiiugTS^aif
svnes at det ctSr r^f • j 11

1849-1949«.
smukt trae. Man kan

lor
enaen af
at Boi
bogealleenf
danner et smukt
nartJ Pl^nen
?
o med
i egen
j
r^^dL
""'Sevel:
benyttes alt for lidt...
^
^
der

Hvordan er alt dette dog sket?

„ .,

Ved siden af at vaere maelkedreng og avisdreng i j^g

til at vaere stik-i-rend-dreng hos karlen hos Tuborg-Jorgensen
handler Niels Jorgensen, Lillegade 27. Jorgensen av e ve ®

af elsalget for Tuborg og Ceres en sodavandsfabn .
stillede citronvand, ABC sportvand, limonade, sifons

,

sodavand. Disse sidste var spsendende. Proppen man en

kapsler dengang - var tojret med en tynd stMtrld, og nar ^n
fjernede deLe, kunne man lirke den store prop op og fremkalde
et maegtigt knald. Det var noget af det belt store dengang.
I det gamle anl.g - for enden af Lillegade - var
nale koncerter 12 gange hver sommer. Om ring

ygj

ofte med her. Konditorerne Brdr. Lassen av e s
disse koncerter. De havde et trsehus derneik, vor ''a

o

ol og is m.v. til de til musikken lyttende. Konditor Emd Lasse^^^^^^

forovrigt altid ud, som om ban var ^omserniet over

Om disse koncerters opstaen og videre for^ or x

,

gven-

strup udforligt i det liile h^fte: »Tr^k af Grenaas Lystanl^gs Hi
Dlhandler Jorgensen l^verede selvfolgelig ^^log so
konditor Lassen, og det var karlens opgav
flasker hjem igen! Til denne opgave

knasgte, bl.a. undertegnede, og de sorged
traehuset. Der
skerne, som de travle lejetjenere afleverede bag v
mange
var ofte kamp mellem de forskellige olhand ere om

flasker som muligt raget til sig - og dette kunne godt vsere m
76
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v-vll

^

Ib' .w?
-j

lits
zi%rTu ZnsfJirifiZ:!aiihf'
t
af bryggeriel. ^
Storegade og Vestergade og lidt

Ji

boto: Carl Svenstrup.

f'"",
P^adsen
i det gaiiile
Vejlby
har vimdet
cl (cjeblad! I husct dbeiibart
ses id

og hendes
^ ^n^' la^^en. Lag
marke
daltcr Hclcne Smiising. Den hvide herre
ses sledets tykke
til klapstolene og damernes elegante hatte! Pa bordet i nudten ses

Slas-isb(Egre.

gede. Det h^ndte, at der kom et marinefartoj

antal borde os stole af den J

stables inde i Lassens bus. ManTmne'faT"'
disse apparater, og det hEendte at d k

'klemme i

siddende. nar man^kke havd faet'

sddant styrt vakte altid stort bifaM'

i 1-ve. Et

t™r:r.r;';::;irr
og hilste pg pg snakkedo i op uendeliXd
tid op pa den overste gang (op mod d

opstillet et stort

'

most morkt, og herfra lod ofteTattr n T"'

orkestrets prsstationer - og det var no/t I'"'],

'gangdoo
sogte al

blot

der jo nok bar v.ret borgere og borgerlder^de^hrvLtrtr

der arrangeret koncert i anlsegget for de keekke so o
aftener var der ekstra hvin oppe i de morke gange.
I huset stod den trivelige konditor Lassen og inge
af lejetjenere - snedkere, skomagere osv., der av e

finkken
,
^

nied at servere pa »store dage«. Flere af disse

nrsomheder

sonligheder med en m^gtig popularitet.

En af dem

efterhanden blev velkendt, kaldte de altid
udbrod altid, nar der blev bestilt ol: »Vi har sgu i e

^

>

selv kan drikke!« - men ban kom selvfolgehg alhge

Som opvaskekone o.m.a. havde Lassen bla.

Sine Samsing var enke og ernEerede sig ved alskens
havde v^ret >kagekone« gaet rundt med en kurv
hagerne og falbudt det ved dorene i by og pa Ian ,

J •

j^nn

ret rullekone og travede travlt rundt med sin lille traekvogn: wTojet

hentes og bringes« — del var i gamle dage!, hun var garderobekone,
og hun var altsa ogsa fast inventar hos Brdr. Lassen ved koncerter
i det gamle anlsg.

Som regel var der lidt illumination med kulorte lamper, hasngt
op pa staltrad rundt om pladsen, og ved sasrlige lejligheder blev
illuminationen udvidet til at omfatte den store hovedalle - det
var flot!

Der var forovrigt ofte vrevl med disse koncerter. Arrangementet var musikdirektarens, og sj tenge der kun var een direktor, gik
det glat, men da der blev uorden i geledderne og nogle musikere

skdte sig ud og dannede et nyt orkester, gik det gait. »De nye«

led^ •kT'^K ^

^ ommunale tilskud til koncerterne, og det pas-

Tebato m'd" d °

"^-de knnne enes! Der LL heftige

fade n k^H ."f
ikke til sinds at
antallft afko
»mflationen«. Folgen blev, at
ved ntnen kr?v d '
til 10 og 8 - og beboerne
jo med til at betale gildet'0^11^®^' "T""
pladsen nnvlf cnmrr.
r
^
koncerter pa Havnesik, og eharmen ved ko^ertonrfTet^'^'' V"" forvaente med muMan flyttede i 1922 til »dpt

i

^

svandt bort.

en flotLsik^avUlon In T. T'

Hallen nu er De var en
t
-ndt
Ira traetrirn:::fdlfg^lriLT""
"

Grenaa-

oplod borgerskabet ogsa sin krrtilr

sikkens toner blev inde i m r

certer dode herorkomr

Selvfolgelig

~

pasted, at mu-

kommunkle kon-

dre felter. Der blev selvfol^^T^ ^ ^

pa an-

alle mulige lejligheder qp- hv^ musiceret fra muslingeskallen ved
som »talerstol« ved f.eks

anvendelse

hovding Madsen-Mygdal og mang-e
fyldt herfra. I de gamle film f C ^

somhed. Der findes ikke manffe^'bil

Da Grenaa-Hallen bleropfort I

den stod i vejen!

Stauning og
masnd talte malm-

musiktribunen i virk-

^

muslingeskallen nedrevet -

Koncertpladsen i det gamle anl^o-

det og lavede gymnastikovelser i tnbunens ra; yaer .

var der en gansL htederlig sltedebakke

J .

^::\ar s-deles

hitte-pd-som, fik en dag byradets tilslutnmg " ^

kusker 500 kr. - det var jo

^

er det forovrigt stadigvaek, Bornene spillede fodbold
for de mindre born. Kommuneingenior K

skud til musikpavillTnTn,' s'i vfdr^''''l,"' if'"'

ham, der nu skulle have '<;pr

^nsiktribimcn ved Pavilloncn. PcTSonerne er fru Margrethe Ray Svenstnip og

■'^onnen Vohner.

S var en yndet legeplads - og

bane pa pladsen. Det blev ikke nogen succes. Ra
ag grus pd pladsen og sprojtede van p_

■^sret anvendt et andet matenale, thi man h
med at fa vandet til at blive, hvor det gerne s u

skoite-

gojt

forsvandt
opnaet

1 jorden, og man opgav! Det var skade. rem
fa en ordentlig skojtebane, og her i det S

It ideelle plads, maske for lille, men god ti

j.jj koncer-

Samlingspladsen i det gamle anleeg
^
^r, moder og sligt. Vandvserket, der Ugger ^ J

mod Baunj^ftet

®jvej, har etableret pumpevasrker langs ove a
Og aniagt stenpartier - der er bygget go e o

i^ngs Parkj^erlig plet

med udsigt over anlaegget, og tier er sta igj

er i det allerforste anlseg i Grenaa, me s

»

minderne

fuglekvidder.
Det gamle anieeg kalder imme^aek
ra der var engang«, nar jeg gar min pensionis
01

Badeskaermen ved Gammela

Ved Gammela fandtes badeskaermen: Skolens badeplads. Det var
jo laenge for forureningstidsalderen i 70'erne! Badesksrmen var et
eller fiere plankevaerker langs aen. Carl Svenstrup skriver cm

denne badeplads, at skoleinspektor Reventlow sommetider gik til
badning dernede med en klasse - en drengeklasse naturligvis. Pigerne badede ikke! Kommunalarbejder Wendelbo bar fortalt mig,
at det var om torsdagen, der blev badet. Reventlow dode 1897 — og
adskillige andre laerere, ogsa i Svenstrups tid, ma nok have vaeret
ved badeskaermen med deres klasser. Skaermen var der i hvert fald,
da nedskriveren af dette var en halv snes ar — omkring 1910-12.

Billede fra badesktErmen ved Gammeld. De livide broer i baggriinden.

raekvcerk. Det gik gait for flere, nar der var for lavvandet, eller
man ikke fik »svajet«. Rystende hjerner og brEekkede arme forekom derude.

Postmester Knud Hovring, Torring, senere Aarhus, fodt i
Grenaa, lokalskribent i »Grenaa Folketidende« en tid for 1965,
skriver et sted: »Der er en melodi, som for mig rummer sorgelige

minder. Det er »Malle Brok er dod i krigen«. Den sang blev altid

sunget, nar klassen marcherede til badning i Gammela. En rigtig
begravelsessang, syntes jeg. Store drenge fulgte med som frivillige
bademestre. Deres hverv var at trcckke de sma drenge ud i vandet

og dukke dem tre gange, for de slap fri. Malle Brok og smagen af
aens mudrede vand kan jeg aldrig glemme«.

Badesksrmen er borte — men Gammela rinder fremdeles forbi
»stederne« ved den lille bro ...

Fra badesk(snnen: Her ses, hvordan der kiinne springes iid fra ladet. Det lanze
plankevcerk i baggrnnden. Der er jest i »Kceret«: Sommetider var der gozl i engene. Her skimtes en karrusel helt til Iwjre.

Jeg mindes ikke at have v^ret ved badeskcermen med en klasse fra

skolen, men stedet var en yndet badeplads for drenge og unge
m$nd, »l^rlinge«, skriver Svenstrup.
Der var ud fra abrinken to sma broer, lad, kaldte vi dem: Det

store^lad og det lille lad. Fra det store lad sprang de mere modige
ud pa hovedet. Ved dette lad var der vand nok til dette. Fra det

Idle lad tjumpede de mindre modige ud efter at have provet temperaturen med taeerne forst. Jeg horte afgjort til de mindre modige
og var »vandskraek«, som det hed. Der gdr stadigv^k i Grenaa
W

badesksrmen. I den alder
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Den gamle ligvogn i Grenaa
— og lidt om begravelsesskikke
Under en razzia i Dagbladet »Demokraten«s billedsamling i 1972
kom et billede af Grenaa Ligsocietets gamle ligvogn for dagen og
blev omgaende »konfiskeret« for Grenaa Egnsarkiv. Skiltet pa
vaeggen reklamerer for en af de i 1970'eme opdukkede »marinaer«,

denne her oprettet af Flemming Hornsyld, der ret kort efter emigrerede til USA. Ejendommen ligger i Vestbanegade-Markedsgade og tilhorte tidligere familien aeghandler Schou. Efter fotooptagelsen er motorcykelforhandler Vagn Stevnhoved ejer og er
flyttet fra Vesterport (Bryggeriet) hertil.
Efter dette lille sidespring til ligvognen. »Demokraten«s unge

medarbejdere vidste ikke, hvad det var for noget, de havde fotograferet, men var klar over, at det var noget saeregent. Fotografe-

ringen foregik under transport — med handkraft — til Vestbanegade, men den nye ejer onskede ikke »noget i avisen« ...
I forbindelse med omtale af ligvognen ma det erindres, at det

tidligere var skik at bcBve afdode til graven. Vi tyr som ofte for til

Carl Svenstrups »Grenaa Bys Historie« og laeser pd side 757 i
bind Al en indberetning fra byfoged J. Aagaard 1806:

»Byen haver et Liigbaerer-Laug, De forenede Haandvaerkeres
Liig-Laug kaldet. Det blev oprettet i Aaret 1787 og bestaar af
12 Haandvaerksmaend, der bortbaerer alle Liig her i Byen mod

2 Rdl. for ethvert Liig, der af dem bortbares og som ikke i
Lauget var indlemmet. Disse 2 Rdl. tilfalder Laugs- assen
og anvendes til Understottelse for de i Lauget vsrende Maends
Enker. Laugskassens Beholdning var ved 1805 Ars gang
150 Rdl.«

I bind B i n^vnte bog, side 275, taler Carl Svenstrup om Jens
Sorensen Lind, der ved giftermil blev ejer af Storegade 51: >>Han
var Felbereder, d.v.s. Hvidgarver, men naevnes ogsaa som Ulder87

mand for Byens nye Liig-Laug, hvilket vil sige det samme som Formand for Ligb^rerforenmgen«. - Det var omkring 1800-talIet.

Denne ligbaererforening ma antages at vasre »Grenaa Ligsocietet«, hvis boger og papirer ikke foreligger for Grenaa Egnsarkiv i
1973, da dette skrives. Medlemmerne blev abenbart baret gratis til
graven, medens ikke-medlemmer matte betale ved arbejdets udforelse. Side 679 i byhistorien, bind C, lasses under en omtale af

avlsbruger Jens Mikkelsen, der boede Mogensgade 12-14 (nu nedrevet):

»Jens Mikkelsen ... mageskiftede Nr. 12 med Moller N. B. Eb-

besen, der foruden Baunhoj Molle ejede en Gaard allervest-

ligst pa Lillegade. Der flyttede Jens Mikkelsen hen og boede
Resten af sit Liv Han havde Korselen med Ligvognen, som
var anskaffet af Grenaa Ligsocietet. Den var sortlakeret med

solvbroncerede Lister, et fast Trastag, baaret af en Rsekke

bojler, imellem hvilke der var draperet med sorte KlsedesGardiner med Klunker. Hestene var ifort Skaberak med Hul-

ler til 0jne og 0ren. Pi Kuskesasdet sad Jens Mikkelsen eller

bans Kusk, ifert sort Kappe og hoj Cylinderhat. Altsammen
saare hojtideligt og stilfuldt, men nu belt forEeldet. Desv^rre

eksisterer der intet Fotografi af denne gamle Ligvogn«.
Den sidste s^tning forundrer lidt, idet ligvognen pi det tidspunkt. da Svenstrup skrev ovenstiende, stadig stod i en vognport i

Urenaa, og da Svenstrup var yderst pipasselig med at fotografere
alt at interesse for bans byhistorie.

12. Si
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d^kkende. Det var en selvfnlge

modte man altid med morkt to,' oJdTh"' T
for folk £ra det, man kaldte »det bedre iZl

denZs"tr5;d!rel'!rarhund1'df'''''^'
man blev bdret til kirkegjrden. De^

gik graveren med to sorte skamler"^ Med

rum satte ban skamlerne pa gaden, bsererne satte kisten berpa og

skiftede med stor prcecision side, for ikke at trsette armene fo^r me-

g^et. Graverens skamler stir den dag i dag i kapellet pa kirkegirden.
Alt, bvad der bavde med begravelser at gore, var meget bojtids-

fuldt, og det var til stor moro, nar en ligbaerer, der ellers var en

stor spasmager og spogefugl, matte la^gge ansigtet i de rette fol
der ...

Orenaa Haandvaerkerforening bavde i gamle dage den skik, at
Medlemmerne bavde pligt til at »btEre lig«- Denne pligt gik pa om

^^ng, og hvis en tilsagt ikke modte, fik ban en bode. Denne bestemMelse om ligbaering var ofte genstand for store debatter i foremn

ved et ligtog. i;de bag gardinTne' vl^der
taslle, hvor mange hole hatte d..

gamle ligvog7i forlader Grenaa. Bunden af vognen var forsynet med rulisr, sa kisterne let kunne tratisporleres ind og tid. Kiisken sad pa det hoje s<Bde til at begynde med med hoj hat. Foto: Ovlesen.

^egravelser
almindeligt, '
at

'igtoget-

• Med ganske bestemte mellem-

Mange var lumsk kede af at skulle ud at basre. Ved en a stem
Mug var der flertal for, at bestemmelsen skulle bevares, men man

lavede det nu sadan, at der betaltes et kontingent en gang om aret,
pa opkraevningen var der denne ene gang tilfojet en lime. » i
ligbsererne (si og si meget)«. Der fremstod si professionelle lig-

b^rere, der rykkede ud mod betaling. I mange ar var det sygekas®einkassator m.m. Marius Rasmussen, der bavde styret or

service-funktion. Bsererne var ofte seldre msend, der var holdt op

med at arbejde. Det var veinskeligt at fi folk til at forlade deres

arbejde for »at b^re lig« - et beskedent betalt arbejde, men i sin
tid en belt nodvendig foreteelse. Alle ville jo gerne pasnt i jorden,

-m-ji

og ligb^rerne gjorde deres arbejde s^rdeles stilfuldt. De var altid morkklasdte og bar gerne bowlerhat. Ofte stillede den snedker-

mester, der leverede kisten, et par mand fra veerkstedet, nar det
kneb med baerere ...

Det var ofte skik, at p&rorende eller bestyrelseskolleger f.eks.
skulle saenke kisten i graven, medens b^rerne tradte til side. Denne

skik var graverens r^dsel! De urutinerede parorende slap af og til
lidt uheldigt fra arbejdet, medens graveren kunne vcere rolig, nar

de professionelle basrere saenkede kisten. Efterhdnden er disse

lejede baerere en saga blot. Nu er det altid pirorende, der ordner
sagen.

Ligvognen tilhorte altsa Ligsocietetet. Foreningen traf aftale
med en af byens vognmaend om betjeningen af den. Vognmanden
nusede koretojet i sin vognport.

En stor del af de mange begravelseskasser, der eksisterede i tidligere tid, svandt ind, blev oph^vede eller overtaget af f eks svee
kasser. Nedskriveren af dette oplevede s^ledes at vaere inkassator

tor de sidste to medlemmer af en arbejdsmands-begravelseskasse,

Den gamle ligvogn gik af mode. Den aflostes af en sdkaldt »granvogn«, en

fladvogn bekladt med gran. I 1934 anskaffede snedkermester Einar Schmidt
denne »ligbil<<. Siiedkermesteren ses ved rattet. Foto ved kirkegarden. mlleaei

hvor bans moder og et par andre var de sidste medlemmer. Kassen

ndlunl af snedkermester Jorgen Schmidt.

var overtaget af Sygekassen Aarbus, og det pShvilede de f^ medemmer selv at sorge for at fa kontingentet betalt, indtil de fik fri-

der fores ben. Den viste ligvogn benyttedes i en lang arrsekke, men

pohce. Ved ded udbetaltes 150 kr.

Grenaa Ligsocietet er borte. Grenaa Egnsarkiv spejder after

eventual e efterladenskaber fra denne institution, der engang var
et vigtigt led I byens dagligdag.

® ^

ikke
jonf^n
j lortrifdT
, , / t^ystre ligvogn med hestenes draperier der min

i 1933 anskaffede snedkermester E. Scbmidt, der bavde specialise-

ret sig i bedemandstjeneste, en autoligvogn, og efterhanden blev
det automobilerne, der anvendtes til transport af afdode. Snedker
mester Jorgen Schmidt, der nu tager sig af alle begravelser og bissettelser i Grenaa og omegn {og Ebeltoft), bar pa sit kontor i o-

lighuset i Kannikegade billeder af de 6-7 autoligvogne, man bar
benyttet i de 40 ar, der er gaet, siden man Hk den forste. Disse

vogne b^rer vidnesbyrd om en voldsom udvikling ogsa pa dette
omrade.

Vi vender tilbage til den gamle ligvogn! Som ntevnt
overtaget af vognmand Peter Bilde, senere sonnen, Albert Bilte
"^ognen benstod i forretningens vognport indtil 1972, men ev a

^rig brugt. Der bavde v^ret forhandlinger med Djurslands Mu

...0. Da„

seum om at overtage den, men museet bavde ikke plads til den, og
en skonne dag overdrog fru Albert Bilde vognen til
forbindelse med indretningen af den store parkeringsplads iorvet^arkedsgade matte vognmandsforretningens bygninger e
falde, vogne m.m. matte ud, og den gamle ligvogn gi me

under transporten, den er fotograferet og dermed foreviget. Vognen er demonteret, og underdelen anvendes som fladvogn. Draperieme var fuldstsndig in0re og lod sig ikke opbevare ~ de blev
brasndt.

Det kan beklages, at Djurslands Museum ikke naede at fa denne

gamie vogn bjerget i bus - den havde VEeret en raritet af rang i det
vognmuseum, museet allerede bar stammen til, f.eks. den gamle,

bestetrukne sygevogn. Denne vogn kortes forovrigt i mange ar af
finnaet vognmand Bilde i Mogensgade.

Fru vognmand Bilde fortajller under en samtale i 1973 at det

otte var vanskeligt at fa hestene til at va;re rolige under de sorte

skaberakker, der hnrte til ligvognen. Nogle af dyrene va^nnede sig
aMng t.l dem - og rolige skulle hestene jo endelig v^re i dette spe-
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Oprettelse og beliggenhed

Kalken er en af de fa ting i Danmarks undergrund, der har egnet

mm

sig til udvinding. I »Grenaa Bys Historie«, bind A giver Carl
Svenstrup en meget udferlig skildring af kalkens opstaen i Danmark. Der ma henvises hertil. Her skal der fortrinsvis fortselles om

Bredstrup Kalkvserk, og det ma nok bemcerkes, at kalkvcerket i sin
tid la i Gammelsogn. Dette er grunden til, at der ikke i »Grenaa

Bys Historie« findes en storre omtale af kalkvsrket. Det ma ogsa
P«Jfewib'

naevnes, at klinterne ved Sangstrup og Karlby i middelalderen af-

gav materialer til bygning af en lang r^kke kirker rundt om pa

Djursland. Man skar store blokke ud af klinterne og byggede med
dem. Kalken i klinterne bestar af en fast masse og ikke af lose
sten, som de findes i f.eks. Kirial og Glatved.

Pa billeder fra Grenaa Havn ses ofte et bygningskompleks med

heje skorstene, og der sporges ofte: Hvad er det for noget? Bygforla^ngst, Derfor denne redegorelse.

vJd havnen!"

Kalkvacrk, populsrt kaldet ..Kalkvcerket
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1860 udskibedes der brandt
var meget papasselive med

Der ma altsa
oprettedes.
Fra
f^renaa Havn. Aviserne

legningen, der findes i ullhistreret Tidende« 1885, ses den i 1879 anlagte
havn. I baggrunden kalkvcerket og til venstre herfor mellem skibsmasterne anes
**Trekroner-liusene<<. Lcengere til venstre ligger Baunhof Molle.
^
Kobenhavnerdamperen er pd vej ind i havnen. Lige over skibet ses en gara,
sandsynligvis nKalkvccrksgdrdcno, der nu er nyopbygget. Fra garden drives
halkvcerksarealerne ganske som tidligere.
Ejerforhold

Bredstrup Kalkvsrk var et privat foretagende. I »Grenaa Avis«
l^ses folgende notits: »Bredstrup Kalkv^rk med Jordtilliggende
er af d'Hrr. J. C. Nobel i Nykjobing p& Falster og Carl Nobel her
i byen solgt til Fabrikant Steinbrenner af Aarhus. Kjobesummen

er efter Forlydende ca. 30.000 Kr., og Kjoberen overtager Ejendommen strax«. Carl Nobel kom til Grenaa 1861 og dode 1888.

dissesmanotitserfortrflermrnLVmegL®""''"

Han havde bl.a. kobmandsgarden, der nu er Djurslands Museum:

rs'"
stod pi havnen og sa"
over
pa de^^l

sul Momme«, skriver Carl Svenstrup.

Sondergade 1. I nsevnte periode blev Carl Nobel en remtrae en

niand i byen og var »den naesthojeste skatteyder i byen e ter

bakkerne, kalkvaerket RoeKhn;

v ®^orladne sceneri med kalk-

dres, at det. man i d^ ka dt .Nori

Den byggedes forst i 1933

gamle dage, og som ses na tp

blev bygget i 1879.
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Senere overtog Aktieselskabet De jydske Kalkvserker kalkvaerket^
Hette selskab blev oprettet i 1890 og kom efterhanden^til a eje

Hng raekke kalkbrud spredt over hele Jylland, her pa egnen
oden Bredstrup bl.a. ogsi Trustrup Kalkvaerk.
Arbejdet

kalkvarket

'^egyndelsen af dette arhundrede li Bredstimp a

'^^gle ar, men i 1925 kom vsrket i gang igen. Teks i ar ej
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skedent. Det ma huskes, at kalken i Bredstrup var en fast m^e,
ikke lose sten, som man kender dem fra f.eks. K.nalog B
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bygget til hrug for

Kalkvsrket nedlsgges

alet: 30 tdr. land for 206.000 kr.: 53.000 kvadratmeter ost for
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™
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"'Frekroncr<'-huse set jra bagsideii. Foto: Frit K. Donielsen.

urreuer Aksel Ckristensen.

man kan

Hermed menes velsagtens

gang liv i kalkbakkerne: D^f-ydskt^'^r.'

Kalkv^rksvej ud mod havet kobes for 2 kr. pr. kvadratmeter.
100.000 kvadratmeter vest for Kalkvaerksvej far man for 1 kr. pr.
kvadratmeter. Formal med kobet: Mod 0st udvidelse af bedding
tillige industriarealer. Mod vest boUgkvarterer med tiden.

I 1950-51 nedbrydes kalkvserkets bygninger. Skorstenen er den
sidste, der falder. Herom beretter »Grenaa Folketidende« 10. maj
1951:

"g "u for sidste

»I iobet af det sidste ar er det gamle kalkvserk pa Grenaa
Nordstrand blevet brudt ned. Kalkvserket bar staet ubenyttet

1 mange ar, og bygningerne var efterhanden sa brostf^ldige,
at det var farligt at f^rdes i dem. Bygningerne er nu borte,

inen indtil kl. 12 i dag stod den godt 45 m hoje skorsten tdbage. Nu star den der ikke mere. Der er kun en kasmpestor

dynge mursten pa stedet.

Entreprenoren, der har foretaget nedbrydningen, bar provet

at vaelte skorstenen med mere fredelige midler, men det gik
ikke rigtig, og sa sendte ban bud til sprsngningseksperten Sig-

synspunkt var der tale om en forsteklasses sprsengning. Man
regner med, at ca. halvdelen af de mange mursten kan anvendes igen«.
1

1

I nasrheden af Bredstrup KalkvEerk la tre arbejderhuse: »Trekroner« kaldet. De ses pa alle billeder fra omradet nord for havnen.
Om deres ska^bne fortseller en notits i »Demokraten« 9. april 1965.

»Det sidste af de mere end 100 ar gamle »Trekroner-huse«
nord for Kv^lstoffabrikken ved Grenaa Havn skal nu ned-

rives. De to andre er allerede faldet, og 1. april flyttede lejerne i det sidste, sa nu kommer turen altsa til dette. Direktor

Walther Rasmussen, A/S Dansk Damman Asfalt, som ejer

husene og arealerne, oplyser, at man forst undersogte, om hu
sene kunne restaureres. Bygningerne var imidlertid i sa

Et af»Trekroner'^^ ^ ved BreLtrup Kalkvsrh Fru K. Danielsen.
fred K. Nielsen fra Skanderborg. Nielsen, der under krigen
arbejdede for modstandsbevsegelsen og foretog 67 spr^ngninger yed jernbanesabotager, pusler stadigv^ek med spraengninger i sin fritid, og ban bar bortsprsengt mange sten, skorstene
og lignende, der bar skullet fjernes.

dig forfatning, at dette ikke kunne lade sig gere, og da de i e
kunne betragtes som menneskevjerdige boliger, som de sto ,
besluttede man at nedrive dem«.

Kalkvaerks-arealernes anvendelse i dag
^ dag er lokaliteterne ved Grenaa Nordstrand fuldstsendig oran

drede - i forhold til det, der fremgar af foranstaende skildnng.

Oet eneste, der er uforandret, er kalkbakkerne og havet.

A/S Dansk Damman Asfalt bar kobt et areal af De jyd^k^ ^alk-

Det var ogsa en smal sag for ham at vtelte kalkvccrks-skorstenlr hi^r ^
aerolitladninger, hver pa 700 gram. Et

v^rker og bar opfort et nyt stort kalkv2erk et styk e ves
gamle. Det skete i 1960-61, umiddelbart for Dansk-nors

ge™

v^rksvej. Det nye kalkv^erk leverer store m^ngder kal p

'2-tiden blev ladnin-

stoffabrik blev opfort i den plantage, der fandtes

fkyer sbfnd To mmutter efter lod et dumpt dron. Stovvak sislZ rfT",
begyndte at

§^odningsfabrikationen pa »KvEelstoffen«.

ter var de ca 10 "go
f
stenen var opf
optortt af
at, eeT:;
een stor 0dynge murbrokker.

Arealet, bvor kv^elstoffabrikken er bygget, var overtaget

S:
LTdtffLfmt'r'
r
o'
r^
hvor murbrokkerne ikke ville gnTe sladrN^

^^or-

des, fordi skorstensfundamentet var sa da^f
blev .kke ringere. Tvaertimod. "^et
Set fra
t
tatet
Ira et sprasngnmgsteknisk

^ommune, som det fremgdr af foranstaende.

j.-j

^

^t^rkt,

/'og dette og bygningen af den store fabrik b ev "

det efter opferelsen af bSde kalkveerk og

^jste
. -^pudring

^^-t de medforte forskellige gener for beb-rne:
^ kalkstov og ilde lugte med visse vinde. Man i^^ypebyen.

^ to fabrikker burde v^re opfort Isngere

_a-Arhus-

^ er ikke let: Kvcelstoffabrikken var arsag ti , a

fik lov at forts^tte sin drift. Der var tale om, at

skulle

nedlsegges, men kv^lstoffabrikken afsendte sa. mange godstog fra
Grena, at den tale forstummede. Netop pa grund af banen var det

nadvendigtj at fabrikken kom til at ligge, hvor den ligger
■

I 1974 projekterede Grenaa byrad en ny »Nordre Ringvei«, hvil-

ket ogsa vakte mishag. Kva^Istoffabrikken pdstod. at man krten-

kede fabnkkens rettigheder vedr. arealerne mellem fabrikken og
havet, og at man kom for t^t pi fabrikken med den nye vej. Vejen
gar fra havnen langs med fabrikken og slutter sig til den vei der i
nrrinlT
ny nngvej dder skal ga over Dolmer til Randers-"""der
landevejud men
i en

%■.

?-r:

man er endnu ikke belt klar over linjeforingen

Nordre Ringvej lober faktisk hen over det He

gamle kalkvsrk, og man skal se voHt tf r
der var her, »da jeg var drens-o H

^

Bedding og skibsv^rfter, olietankT"oT
snart belt ud til stedpf

jx

i

dersoger havvali^StaHtetet-r

Mi ■

J

r-i. ■?

^

lokalisere det,

t'f

^^8"6rpladser raskker nu

^

1 havet under stadige protester fra^n^\
fores ud
ksempere.
.f
^orureningsbenye opstarLivet
... g^r sin gang- Ca t virksomheder
bukker under,

"'i

rensen.

fra vest mod stranden. Fata: Bager Rudolf So-

ill tikMH
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