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Nogle Optegnelser

l»n

Hobro i de fidste SV Aar,
fra 1808 til 1868.

Af

Dorthei Th»ms»a.

H  o b r  o.

Trykt pao ForfatterindenS Bekostning 

boS H.  O.  J o h a n s c » .



L)e t er ved Norre-Bro, at jrg vil beaynde min Dandring. 
Der var engang en Vom for Broen. som blev lukket hver 
Aftcn, og oin Sondagen ckir den lukket til Kl. fein Ester- 
middaa; det Var en god Jndtcrgt for Toldbetjentene, thi alle 
Kjorenoe waatte bctale 4 Sk. for at komme igjrnnem. Sie
det Nr. l tilhorte den Gang, Kjobmand P. Due, og de- 
boedes af en Froken Kirketrrp; senere fik Sonnen af oven- 
noevute Kjobmand P. Due Stedet, og anlagde en lille Kjob- 
mandshandel, men da Han synteS, at det ikke vilde goae for 
Ham, folgte Han det til den nuvcrrende Eier, Hr. Kjobmand 
I .  Kragh. Det Var dcnaang et nanseligt lille Sted, dog 
var det teglhoengt til Gaoen. Denne driftige Mond har 
gjvrt störe Bekostninger paa det, og der er, saa at sige, ikke 
ringcste Spor tilbage, af hvad det engang var.

Ktrdrt Nr. 2 tilhorte den Gang Kjobmand P. Due, 
der havde kjobt det cfter afdode N. Kirketerp. Han oinbyg- 
gebe det og reiste den auseelige Bygning, der nu staaer, ig  
som dengang var en Prydelse for hele Bym. Han havde 
tjent i Holland og var der kommet i Besiddelse af megen 
Rigdom; Han lvd ogsaa de fleste af Materialien» til Gaar
den- Opforclse heute derfra. P. Due beboede det i mange 
Aar, og forte en meget stör Handel, Han havde 3 Skibe, 
hvoraf de to blev taget af Enaelskmanden 1803, og i den 
Tid, da al Handel og Bändel standsede, blev Han. som saa- 
mangen Anden, ruineret. Han var en meget smuk Mond, 
og dertil i hoi Grad godgjorende. Han havde mange Ben- 
ner og hjalp Enhver, som bad Ham om Hjalp-, men da 
Belniagtsdagene vare forbi, tage Bennernes Tal synlrgt af. 
Ester Hain koin Gaarden i Konsul S. SorensrnS Eie. Denne 
Mand var en duelig Handel-mand, og Ham har Hobro vce- 
sentlig at takkc for sin Opkoiust; deelS stasiede Han Hand 
len igjen til Byen ved at bctale Bonden de saiume Prifrr 
for hanS Barer, som Han künde faae i de starre Byer; Han
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var ogsaa drn, dcr bcstrcrbte sig for at faac Torvcdagenc 
igang, ligcsoni Han var drn Forste der anlagde Dampbrern- 
dcri her, hvorvcd Han har befljcrftiget mange Mennesker og 
som have tjcnt dcres Brod vcd Ham. Alt dct Jndre af Gaar
den har Han ladet ombygge, oa fluttelig maa siges til Hans 
Noes, at Han har ladet det Mestc af den störe Hede, som til- 
horte Byen, vpdyrke. Megct har, som sagt, Bycll dentte 
Hoedcrsinand at takte for. Ester Consnlens Dod er Gaar
den og Bedriften, for EnkcnS Ncgning, blevcn fortsat nndrr 
Sonnens, Jacob SorcnscnS, Lrdclsc.

Siedet Ar. :r var et lille »ansecligt HnuS Nied Straa» 
tag , det var dog indrettet til 2 Beboelscr, som Porten adskilte. 
EiercnS Navn var Andreas Tcdin; Han var Felbrreder af 
Hnnndter>ng og svenst af Fodscl. Han var en niegrt vel- 
staarndc M nnd; men scnere, da Hans Pcngc blcv Ham fra- 
stjanlct, blcv Han sindssvag, og maattc tilsidst have Undcr- 
stottclse af Byen. Dcr gik iovrigt et undcrli,,t 2agn om 
Ham i sin Tid; Han havdc neinlig e» cncste So», til hvem 
der blcv holdt en Barnepigr, der var fra Landet, og dct hoendtc 
sig, at hnn paa en Markcdsdag forlangte at gaae nd, men 
da bette blcv hcnde ncrgtet, og da hnn var i Brsiddelsc af 
nogle chcmiskc Kniistcr, fit hnn, for at hoevne slid alt hvad 
der var i Stncn til at dandse, om dct saa var vnggen mcd 
Barnet i, saa dansedc den, selv Skindcnc floi nd pää Gaden, 
og hnn havdc dct ikke i sin Magt at standsc Uvcrscnct, inen 
niaatte have Bnd eftcr sin Moder, som boede i Norreonsild, 
som var Konstrn voxen, og da hnn tom tilstede, fit Spoge- 
rict Ende. Niels Möller ellcr Eollcctenr Möller, som Han 
scnere kaldtcs, kjobtc Stcdct eftcr Tcdins Dod. og vinbyg. 
gebe dct saalcdcs, at dcr blcv wende coniplcttc Stcdcr, hvoraf 
Han folgte det cne til Kjobmand Lcivin og dct andct til C. 
Jorgcnsen. Det sidste kom dercftcr i Sncdkcrinestcr Schmidt- 
Eie, idct Han scnere giftcde sig incd Enken eftcr ovcnomtalte 
L. Jorgcnscns Dod. Lcivin folgte sit Sted til nnvcrrcndc 
Farvrr A. Lnnd. De sidstnervntc 2 Eiere havr attcr ombyg- 
get Eiendvniuirne, som dc nn vise sig for Bcffneren.

Siedet Ur. 4 bebocdcS og ciedeS i sin Tid af Enkcma- 
damc Nannni; dct var, ligcsom de foranforte, oprindclig me» 
gel simpelt af Udsccndc, men indrettet med en Lê ebod. Til 
Eicudoinmcn horte megen Bkarkjord samt cn stör Have, hvil- 
ken sidste anvcndtes til Äjokkcnhave, og som indbragtc saa-
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mcgct, at hnn holdt et Par Hefte, der oiu Sonimercn gik til 
RandcrS med Kjokkcnmter. Hun vor tiftige rn god Qvak- 
salverfle, der curercdc »mngc Mcnnesker. En cncste Datier, 
soin hnn havde, blev gift mcd P Boldrnp. Dcnn- var rn 
duclig Mand, som kjobte mcre Iord til Eiendoiumcn. Se- 
nere blcv Han Dognmand, og dct gik dem godt sanlange Hans 
Kone levcde, men eftcr hcndcs Dod gik dct Krebsgang 
for Hai». Han gistede sig andcn Gang, og flyttcdc paa Lan
det. Stcdet blcv »» folgt til afdode Kjobmand Ilhrcnholdt, 
som lod det ncdrivc og opforc i sin nuvcrrcndc Stiil.

vaardea Nr. o tilhorte engang Johanncs Kirketcrp, som 
drev cn Art Gjoestgiveri der, dog niccst for den fincre ClaSse. 
Hans Kone dodc iniidlcrtid og Han »matte opg'vc denne 
Virksomhed. Han folgte Siedet til feuere afdode Procurator, 
Caesar Solm. Dct »ndcrgik ikke nogen synderlig Forandring 
i Han- Tid, naar nndtagcs, at Han lod dct smi'.kt afpndse og 
male, men hvad Holm havde forndsect -  ncnilig, at Gaarden 
efter hanS Dod nok vilde blive cn Handelsgaard — er fkeet, 
idct at Kjobmand W. Krnckow kjobte Gaarden efter Fr» 
Holni, og har indrcttet den til cn mrgct anscclig Kjob« 
mandsgaard.

Siedet Nr. 8 tilhorte engang Sadelniager Hershoff. 
Dct var efter den gamle Bygningsinaade, idct Gavlen af 
Huset vendte niod Gaden, og over Trappcindbangcn var der 
et Skunr i Form af en Calesche. Udcnfor Hnsct stod i den 
Tid et Valdnoddetroe. soin blcv saa stört, at dets Top bredte 
sig ndover Gaden, af hvilken Grund det inaatte tage- dort. 
Nocvnte Hershoff, der var en »icgct dnclig Mand, var tydsk 
af Fsdsel. Efter Hans Dod tog Hans Son, Niels Lakmand 
Hershoff, Stcdet i Bcsiddelse, dog forandrcdc Han ikke Naget 
ved Huset, der var saa daarligt indrettct, at der ikke fandtcs 
mcrr cnd een Stnc til Gaden og et lillc Sovekammer til 
Gaarden. Eft.r nogen Tids Forlob folgte Han Siedet til 
scnerc afdode Skrcrdermcster C. Thonlscn, men forbeholdt sig 
Beboelscsleilighed for sig og Kone saalanige de levcde. Thom- 
sen lod nu Huset heclt forandrc, saalcdcö at der blev 2 or- 
dcntlige Bcboclscslcilighcdcr. Efter Hans Dod, som indtras 
mange Aar dcreftcr, trcrngtc Hnscl alter Haardt til Reparation, 
inen istcdetfvr at rcparcrc inerc paa det Gamle, lod Enken 
Forhnset ncdbryde og vpbiigge paany i de» Form, som vi 
n» fee det — indrettct til firc Bcboclscr.
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Gaarden Vr. 7 tilhorte dengang Enkeinadamnle Kirstine 
Ziiiimermnim, som drev Kjobmandshandel i Forening »>ed 
Boghandcl, og som bestyredes af hrndes «ldsteSon. JFor- 
tidcn havdc dcr voeret cnSlagsKlnb. Der vor en megct stör 
Frngthave mcd de dciligste Frngter soin man vilde onske sig. 
Der vor ligelcdcs tvcnde Fiffeparker. I  Haven fandtcS et 
proegtigt, »»irrt LysthnnS. — Fahnden til Gaden Var tegl- 
hoengt, og der var ligelcdcs manqe og overordentlig godeB«- 
relser i Ciciidoiiiiiien cftcr den Tids Brng. Senere gik Eien, 
dommcn saavclsom Handele» ved Dodsfald over i den yngste 
Svn Christian ZiinmermannS Bcsiddclse, der sortsatte Boghan- 
dclcn til sin Dod. HanS Enke folgte dcrpaa Gaarden til 
Kjobmand N. C. Hansen, som drev en storartet Handel der 
i flerc Aar. Han forandrede »leget ved Gaarden, idet Han 
paaforte den en Etage, indrcttede Boutik paa den ene Side 
af Porten, og omlavcdc UdcnomShiisene. Han blev imidlertid 
svagclig og »matte opgivc Handelcn; Han folgte derpaa Eien» 
domnicn til Ehr. Wadnm, som nn eicr Gaarden. I  Gaar. 
den driveS ligcsom i Hansens Tid baade KjobmandShandel 
og Biinhandel. I  ZinimermannS Tid stod udenfor Eien- 
doinmcn et stört Tr«, — hvilket ikke var ualmindeligt paa 
den Tid.

Gaarden Blr. 8 tilhorte forhen Toldbetjent O. Weiersoe, 
som havde kjobt den rftcr Gnldsmed Bnniands Dod. Det 
var et lillc nansceligt Sied med Straatag og smaae Binduer, 
og vendtc nicd Enden af Hujet til Gaden. Portm var paa 
samine Sted, hvor den endnu er, men Jndgangen var paa 
Hjornet ved Apothckct og her var en Forstue udenfor selve 
Huset i Form af et Skab. Da de spanffe Trapper blev an. 
mcldt, blev Hans Son forskrcvcn, Han var Bagersvend i Aal
borg, og, da her k»n var een Bager i hele Byen, anlaade Han 
et Bageri cftcr den Tids Monster. Ester Faderens Dod fik 
Han Gaarden i Eie og gjorde megen Bekostning oy Foran- 
dring paa den, og efter denncs Doo gik den alter l Arv til 
Hans Son, den luivcrrcndc Ole Weiersoe, som har ladet den 
tolalt onibygge i Nntidens Stiil, idet der ikke finde- Spor af 
de sordiimS gamlc Bygninger. Som den nu staaer, er den 
en Prydelsc for. Byen.

Gaarden Nr. 9 har v«ret Kjobmandsgaard, og tilhorte 
Kjobmand Niels Bignni, men stod nbeboet et hcelt Aar; da 
Byfoged Rninmcdal kam hcrtil 1907, kjobte Han Gaarden,



7

og forandrede meget ved den, samt indrettede smnkke Voerelser- 
Haven ligeoverfor, som forhen Hände vcrret Toinuierplads, lod 
Han anlcrgge. Paa Grund af Svageliahed tag Han cfter nagle 
AarsForlob sin Affled, og reiste til Aal borg. Af Ham kjobte 
Apotheker Rose Gaarden, der lod den indrcttc til Apothck, og 
Gaarden fik da samtidig et megct storartet Udsecnde; dog dct 
varcde ikke lcenger end rt Par Aar, saa gik Nosc fallit, og 
Gaarden blev da atter folgt til Apotheker Oswald, men Han 
künde Heller ikke beflöge ved den; Han havdc den vel i noglc 
saa Aar, men da Han« Apothekersager vare i et saarc daarligt 
Renomöe, og da Folk vare bange sor at kjobe Noget hoS 
Ham, saa folgte Han Apotheket til G. Helm. Denne Mand 
sorstod Tingene bedre, og ved Flid og Sparsounuclighed blev 
Han en velhavende Mand, der har gjort saare mcget Godt. 
Han overdrog omsider Apotheket til sin So», Acartin Helm, 
der imidlertid dode i en >mg Alder. Apotheket blev nagle 
saa Aar efter folgt af dennes Enke til den nuvcrrende Eier 
— Apotheker Henrik Hansen.

Gaarden Nr. 10 tilhorte Cnncelliraad Hjort. Han havde 
voeret Byfoged her j flere Aar, og var beromt for sin störe 
Orden som Embedsmand. Paa Grund af Alderdoin tag Han 
Affled Aar 1811. Han bcstemte sig nu for at flhtte til Kjo- 
benhavn, og folgte derfor Gaarden til F. J»hl. Denne an- 
lagde Kjobmandrhandcl og Broenderi, men det varede ikke 
lcrnge saa folgte Han Eiendommen til Snedker Wolder. Nu 
blev det til en Kneipe. Noget af Leiligheden anvendte« til 
Snedkrrvoerksted og Resten benyttedes til Älarkedsdand«. Se- 
nere blev Eiendommen atter folgt til Skomager Bakke, Poul- 
betjenter oa Sadelmager P. Hom, i Forening, og nu indret- 
tedeS der Leiligheder til noevnte 3 Familier. Oprindelig var 
det en straatcemt Gaard, tarvelig udstyret, men har jo, som 
de fitste andre Eiendomuie, nndergaaet niange Foranvringer. 
Da Poulbetjenter dode, aiftede Enken sig med den nuvcrrende 
gamle Skomager (BoertShuuSholder) Andersen, som har gjort 
störe Forandringrr ved Eiendommen. Porten var forhen ncrr- 
mest ved Kjobmand H. Bie, og der var Jndgang af en Ga- 
dedor til de to Beboere, mm Andersen fik det omlavet saa- 
lrdeS, at Porten, som nu, adfliller de to Leiligheder. Ester 
P. Hom« Dod kjobte Sadelmager Wulff den af Leilighederne, 
som laae narmest Apotheket; Han lod det nedrive, da det var 
saa godt som ubeboeligt. og opfore i det« nuvcrrende Skikkelse.
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Dct Nur forrcsten dct forste toctageS HnnS hernedc i Gaden. 
Skomagcr Bakkc folgte sin Leilighed til Skolelcerer Hanmicrs- 
ho». Dette blev nn gabt istandsat i»ed Griindiiiiiiir og nhc 
Vinduer, og fik dcrvrd et merc respectabelt Udsecndc. Dcrefter 
kjobte Skrtr-ermester Zoicnse» n̂iset, som vgsaa forandrcdc 
naget »cd Voerelsernc, og feuere har Ente», efter Ssrensrns 
Dod, ladet Husct paafore en Kvist, der blandt Andet afgiver 
Bebaclse for Eicrindcn.

Gaarden Ar. l l  har tilhort en Enke, hviS Mand Hände 
vcrret Parykniager, og h»n blev derfor almindelig kalbet Pa- 
tt)k»iagcrkviicn; h»n holdt Vcrrtshilns, og det var er rct ind- 
bringcndc Lcvrbrod, cstersoin det var det cnestc i hele Bycn! 
Hver Soiidag Eftcriniddag fra Klokkcn 3 til 11 Asten var 
der Dands. Der var »enilig en gaminel Mand indlogerrt 
hoS hcvde soin kaldtcS den blinde Lange, og som ttaktercde 
Violinen gnddoniinclig dciligt. 1810 giftede Enken sig >»ed 
Sncdkcrsvend Niels M olirr — den scncre Collcetcur Möller 
— ; ha» anlagde et stört Snedkcrvoerksted, og drcv dette i For» 
ening nied Voertshimshold. Hnsct var et ganinielt nanserligt 
Stcd, og Master forandrcdc sanatsige Intet vcd det, naar nnd- 
tagcs det holst Nodvendigc. Den gainlc Kone dodc efter noglc 
AarS Forlob og Möller giftede s:g scnere incd en Ioniern 
Lindrup, der var en »lieget sinnk Kone. Hnn dodc efter at 
have fodt dct 3die Bar». Sencre giftede Han sig itied en 
Softer til hende, soni cndnu lever. Gaarden blev onisider 
folgt til Kjobmand H. Bie, der anlagde KjobinandShandel 
i den gainlc Gaard. Denne Mand har senere ombyggrt Gaar» 
den og der! anlagt et Lllbryggeri, sikkcrt et af de storste i 
Norrejylland. Gaardens nnvcrrcnde sinnkke Udsccnde gjor lige- 
saarneget Bygincster som Byghcrre Wre.

Gaarden Nr. 12 har tilhort Postmester Weis og var en 
tcnimelig tarvelig Gaard, tcrkket med Straa, og vendte nied 
Gavlen niod Gaden. Ester WeiS'S Dod blev den folgt til en 
Pastor Drum, der var en gaminel Mand, og som levede af 
sin Pension; efter Han- og EnkenS Dod blev den folgt til 
N. Kehlet, som lod den gamle Gaard nedrive, og den nuvce- 
rende — sinnkke Gaard — opfore. Den er nu en fortrinlig 
Kjobmandsgaard.

Gaard,a Nr. lZ tilhorte Kobbersnred L. Keifer; Han benyt- 
tcde sclv hele Gaarden. Den var ligesom de fleste andre med 
Straatag, og Vcrrelserne her varc saa lave, at et fnldvoxent
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Mmaefle tilnod kund« gaae »preist. Senere blev dm omla» 
vet med en Talanteribontik paa Hjornet, hvor O. Lohmann 
borde og handledc i flere Aar; men da Keiser senere blev 
gammel og svag. overlod Han baade Gaarden og Dcrrkstedet 
til sin Pleieson P. Aistrup, og tog selv den Leilighcd til Be» 
boelse, som havde vceret indrettct til Boutik. Ester AistrnpS 
Dod blev Gaarden folgt til N. Kehlet, som lod den nedrive, 
og opforte i den- Sted den smnkke, störe toctageS Hjornegaard, 
der blev en fand Prydelse for Torvet. Onitrcnt midt soran, 
hvor det ganile HimS stod, var i sin Tid et stört Daldnodde- 
tne, der baade morede og fristede Bycns Ungdom.

Pye», Htiodstoe; den Var i sin Tid opfert af Lcersteen 
og toekkrt med Strass og saa daarlig og undcrgravet af Rot
lerne, at den var noervrd at falde sammen. Der maatteder» 
sor opforeS en ny Raadstne. og som er den samme vi see for 
os nu. Den blev af Samtiden omtalt som magelos smuk, 
hvilket havde til Folge, at Enhver, som eftcr Fuldforelsen be
sagte Bycn, ogsaa maatte hen for at tage kenne Raadstne i 
Liiesyn.

Ved Sidrn af Raadstnen, hvor forhmvcerende ToldkaS» 
serer, Kammcrraad Hassing boer, stod ligelcdeS et meget for» 
faldent og faldcsirrdigt Sted. Mandcn, af hvein det eiedc-, 
kalbte- „3enS Skrcrddcr". Denne folgte senere Stedet til „Jor» 
gen Sncdker", der var en nirget virksom Mand, og som lod 
den gamle Rönne nedbrydr, og opforte ! dm- Sted Husrt. 
som vi endnu idag har det for o-.

Huset ved Siden af. som nu eies af Ole Sorensen, var 
ligesom de fleste andre i den Tid med Straatag. Det eicde- 
engang af en Knapmager. der var ret velhavmde. Eftcr han- 
Dod giftede Enken sig med den bekjendte „Christen Post", der 
havde redet med Brev-Postsoekken mellem Hobro og Aalborg 
i mangsoldige Aar, og drrved havde faaet dcttc hcrderligc Til- 
navn. Der var ikke saa ganste lidet Markjord til Eiendom- 
mcn denaang, saavelso», eu ret god Frugthave. Men nu vilde 
vor Christm Post agerr lidt i det Store, og blev dcrfor Bogn- 
mand; dog bette lob ikke ganste heldigt af, thi da forst gik 
det niere tilbage for Ham end fremad. Han stulde saalede» 
have gode Hefte og Bogne, i Forening med meget Andct. Det 
maa solgelig have störtet paa Kjorsel for Ham; thi efter en 
lille TidS Fottob vare Han- Pcnge satte til, og efter Konen- 
Dod maaite Han tye til Fattigvcrsenet. Stedet blev senere
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folgt t il Soren Simmested og eftrr dennes Dod atter folgt til 
BartShunSholder Jrnsen. Ester SidstnavnteS Dod afhandede 
Enken Eiendoininm til den nnvarende Eier. Stedet er oin» 
trrut i den samme Form soin tidligere, dog er det tcglhangt, 
oppndket og forbedret for en stör Deel.

Fororr Nielse» Hau» er det eneste Huus, der er forble- 
vet usorandrct i Tidcns Lob, dog er der — som Loven bod 
— lagt Teglsteen paa det istedetsor Straa.

„Gammel Dogger,". Det forste Stcd, vi komme til, 
naar vi gaae fra „FarvcrnielscS", tilhorte forhen Christen 
Kndsk, af hvem Jens Nykkendahl kjobte det. Han overlod det 
senere til sin Son — Sncdkcr Jcnscn —. som rev det ncd 
og opsorte en ganskc net toetages HuuS istcdet. Det ricö nu 
af Creditforeningcn.

Alle de ovrige Steder paa hoire Sidc af Beien, i Fingt 
med det foromtalte, vare simple, straatakkede og tarvelige Dyg» 
ninger. Der horte en god Urtehave til hvcr af dein, og son» 
hovedsagelig var dcns EierS egentlige Ncrringskilde. Disse 
Folk kjorte nemlig hvcr Loverdag i Regien til Ränder- med 
dercS Ürter. da Randerserne ingen Gärtner havde,' som stod 
tiltowS; diese Bogne kaldtes saaledeS i Randers alinindeligt: 
„Hobro -Roddcrvogne".

Pa» de» s»»dre Aide ak Prien Var ikke en eneste Byg- 
niag, men i det Sted 3 störe Sandbakker, der var« ligrsaa 
hoie som den gainle Kirke, og ikke ret Mange havde troet, at 
diSse saa aldeleS künde sorsvinde og blive, so»n det nu er, et 
heelt Flader»»»». For al den Mas>e Gruu», som Li<se Bak- 
ker afgav, blev der god Anvendelse efter den störe Jldebrand, 
som hirinsogte Byen.

Med Lcrserens Tilladeisc vil jeg nu gaae tilbage til Tor- 
vet, for at fortsatte Rakken mod Syd.

Stedet, hvor Srl,gra,hstatiaar» er anlagt, finde- ikke ret 
langt tilbage i Tiden. Her var for endeel Aar tilbage en 
Haveplads, som horte til Eiendommen ved Siden af; oa Ste
det, bvor Bo-semager Schmidt boer, existerede Heller ikke paa 
den Tid, inen er opfort af Jorgen Snedker, der senere folgte 
det til Schmidt.

»en starr Laruegaard, beliggendc til Torvet med den 
ene Sidr og til Hovedgaden med den anden, tilhorte oprindellg 
«n Fn> Ferslev. Hnn folgte dct Halve af Eiendomnten til
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Sniedeinester Mathias Tornp, der atter folgte den til nu af» 
dode Smedcinester Mortensen. Da Fr» FerSlev d»de, kjobtc 
Morlensen det Vorige af Gaarden, og den blev saaledeS sani» 
let igjen. Han lod de» indrette saalcveS, at der blev 4 Lei» 
ligheder, sin egen ibcregnet. Mortensen, der Var en dnelig 
Snied, blev ved sin Virksomhcd den meest velhavende af Haand» 
vcrrkerne her, Byen. Scnere, da Han mistede Konen, og selv 
blev gaminel og svagclig, folgte Han Gaarden til Boghandler 
Christian Wadmn, som lod den nedrive og opfore paany og 
indrette til 2 Bontikker, sdcn ene til Boghandcl og den anden 
til Mannfactnrhandel, hvilken forste Han selv drcv nogle Aar), 
saaledcS at den blev til en Prydelsc for Torvet og hcle 
Qvarterrt.

Stcdet ved Siden af, der hvor der nn er Skrcrdderbon» 
tik, og den ovrigc Eiendoin, soin staacr i Forbindclse derinrd, 
tilhorte en Chocoladc- og Lakfabrikor Lyngbye, hvis Fabricata 
hanS Kone reiste til de starre Byer og forhandlede; thi ataf- 
fcrtte det her i Byen ellcr til Omegnen. knnde der aldeleSikke 
verre Tale om. Ester LyngbyeS Dod koin sorncrvnte Sniede» 
mester Mortensen ved Kjob ogsaa i Btsiddelse af kenne Eiest- 
dom, der saaledcS blev lagt til HanS vorige Eiendonnne, hvoraf 
sidstnceonte scnere blev folgt til et JntereSsentskab.

Der, hvor Bager ThornpS Enke nn boer, bocdc forhen 
en Sadelmqgermester, soin heb Winther og var meget sättig. 
Stedet var dengang saa daarligt, at Folk var bange for at 
aaae derind af Frygt for, at det skulde sthrte sannnen. Da 
der i Aarct 1812 brcendtc sie« Stedcr, gik ogsaa bette op i 
Liier. Det var naSsnreret og Eieren forniaaede derfor ikke at 
lade det opbygge paany. Han reiste til RandcrS, og Pladsen 
laae nbebygget i mange Aar. Endeiig forandrcde Tiderne sig, 
idet Folk begyndte at faae Bhggclyst. Sincdeinester A. Mor- 
trnsen kjobte Trundm og os'forte Stedet, so», Han scnere folgte 
til Bager Thorup.

Nuvoerrnde Kjobmand WaSsardS Gaard har Boldt Jorgen» 
sen ladet opfore. Der var forhen en ode PladS, forsaavidt som 
-en kun var bleven anyendt t il Dyrkning af Grontfoder, og 
horte iovrigt til Gaarden ved Siden af. Hele dennc Eiendoin 
tilhorte Kjobmand JenS Mikkclscn, der var en saare streng og 
arcnrat Mand, dertil »hvre virksom og megct velhavende. Det 
var her at Jlden ndbrod den Istc Febnear 1812 oin Astencn 
Klokken S. Den hele By blev sat i stör Skrcrk, thi Ingen
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trocde, at Byen knnde redde-, da Brandvcesenet drei- var i 
en daarlig Forfatning, og deelS lagde den haardc Frost Hin- 
dringcr iveien sor Slnkningen, eftersoni alle Pumper vare til- 
froSne. Jlden var paasat af en Tjenestepige, der af Havn hid- 
forte dem« sorgcligc Katastrophe, som lagde den halve By i Affe, 
og hvorfor hn» efter Dom »matte bode med Livct. Gaarden var 
bygart ganstc i sainnie S till som efter Branden, kun med den 
Forsts rl, at den var straatakket.

Gaarden vcd Sidcn af snnvcrrende Tobaksfabrikor S i
mons Gaardj tilhortc en Enkcmadamme Hedcgaard. Dct var 
en megct lav og straatakket Gaard, hvori Varelserne var saa 
marke, at der ncrppe var DagSstjar at see. Grnnden dertil 
var ncmlig den, at dcels var Vinducrne paafaldende smaa, og 
dcels stod der udcnfor Hiisct ikke farre cnd 6 störe Lindctraer, 
hvilke selvfolgelig forhindrcde alt Lys sra at trange ind. Der 
var forovrigt i Gaarden et tcinmelig stört, bcromt Farveri. 
Enken havdc tuende Dottrc, hvoraf den cnc blev gift med 
Kehlet, som havde varet Skidsforcr, >nen som efter EnkenS 
Dod ovcrtog Farvcriet. Da Gaarden scnere brandtc, var Han 
saa heldig al have assnrcrct, hvilkct i den Tid langtfra var 
megct almindelig, og Han knnde saalcdcs lade den smukke Byg» 
ning opfore, som der nu staacr. Ester hanS Dod ovcrtog 
Sonnen, NiclS Kehlet, Gaarden, og er den senere ved Saig 
undergaaet »lange Forandrinacr.

Siedet paa Hjornet af Farvergydcn, hvor Lnndberg boer, 
tilhortc en Fclberrdcr, NiclS Johanscn. Ester Hans Dod blev 
Hans cncste Datier gift med Fclbcrcdcrsvcnd Lnndberg, svensk 
af Fodscl. Ogsaa dctte Stcd brcrndtc, men blev opfort i
samme S till som forhen. Ester Lnndbcrgs Dod g>k dct i Arv 
til Hans crldste Son, der, sollt ovcnfor sagt, bcboer dct.

Gaarden, der nn cieS af Smedemtstcr Farsoe. har tilhort 
Gilldsiiied Frost, som lod den opfore efter Branden. Oprin- 
dclig stod her et lillc nbcthdeligt HnnS, der tilhortc Skomagcr- 
nicstcr Mellernp, og som folgte dct til ovennecvntc Gnldsmcd 
Frost. Senere kjobtr Skrocdderinrstrr Wivc Gaarden, som 
alter ovcrlod den til sin Svigerson, der har forandret og sor, 
skjonnet Gaarden megct.

Eiendommen, der tilhorcr Malcrrnkc Madamme Bcch, er 
ikke rct gamincl. Her var forhen en Have, der var indhcgnet 
med et gammelt raadent Plankcvoerk, som var til stör Vansir 
sor de ovrigc Omgivelscr. Der var ikke rct Mange, som
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tankte paa, at her künde bilde Byggeplads, cftersoi» det dar 
en fkraa Bakke op mod Kirkegaarden, men Skoinagcrmester 
Johan Andersen, nuvarende VartShimsholdcr Andersen, havde 
Lyst til at byggc, hvorfor Han kjobte Pladsen og opfortc Hnset 
til Alles Fornndring.

Hvor Bnndtniager Erichsen nu boer, stod forhen et lille 
straatakt HunS med Leervcegge og Halvdore. Dets Eier heb 
Soren Skjav og dar Muurmester. Ester Hans Dod kjobtes 
Siedet af Toldbctjcnt Lovc, som havde en stör Bekostning 
paa det. Ester Hans Dod blev Sncdkermestcr Findeisen Eier 
as Hnset, og atter blev der forandret paa det. Srnere efter 
at vare gaact i Arv til den nuvarende Eier har dct modta» 
gct en saa gjcnnemgribendc Ombygning, at der ikke nicre findeS 
Spor af den fordnins gamle Bygning.

<j»stgi»erg»,rd»n sligcfor Skibgaden) Var engang, lige 
som de fleste andre Eiendonnne, med Straatag, men dog ikke 
saa lav. Den havde en lidcn Kvist, som pyntede den cndeel. 
Eieren hcd dengang Christen Skan, som dode for Branden. 
Enken lod Gaarden opforc i samme Stiil, som den havde havt 
for Branden, og forst scnere hcn i Tiden er der sat en Etage 
paa Gaarden.

Der, hvor Kjobmand Morest nu boer, stod engang det 
encste teglhangte Hnus der fandtes for Branden si August 
1811) fra Kirketorvct og op til Sonderport. Det tog stg ogsaa 
godt ud sormcdelst sin Hoidc i Modsatning til sine straatak- 
kede Omgivelser. Der Var listige Kjalder nnder Hnset. Efter 
Branden blev dct gjenopbyggct i dets oprindelige Skikkrlse. Det 
eiedcs dengang af en Skipper Haslund, som dode kort efter 
Bycns Brand. HanS Son tog da fat paa Gicnopforelsen af 
den nyc Bygning. Her Var der i mange Aar Klub'for ByenS 
Borgen og listige et fortrinligt Ballokale. Efter Hans Dod 
blev Gaarden folgt til Kjobmand H. C Morest, som lod den 
nedbryde, og opfortc i dcns Stcd de» solide og smukke Eien» 
dom, som nu er en af de bcdste Handelsgaarde i Byen.

Gaarden paa det modsatte Hjornc, som nu cies af Bager 
L. Jensen, saavelsom alle de vorige Bygninger, som ligge i 
Morcllgaden, erc nye. Her Var forhen en stör Tost — kalbet 
HaSlundS Tost —, som Var indhegnct med et Steendige. Den 
driftige Morest har imidlcrtid bedre forstaaet at vnrderc Plad» 
stnS Brtydning for Byen; Han folgte den til Byggepladser,
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og der frcmkom dcrved saagodtsoi» eil hcel Gäbe, som ogsaa 
barer HanS Navn.

Nuvarende Kjobmand NeesS'S Gaard tilhorte tidligcre 
Hattcmager R. Ravn, der var en duelig Mand. Han og Kone 
levede saalange sammen, at de holdt dereS Guldbryllup her. 
Senere kjobte Möller Soren Gäbe Gaarden af Enken, men 
folgte den senere til dcns nuvarende Eier.

Heelt opad Gaden stod ene Smaastcder, ligesom Tilfaldet 
er cndnil, og om diese er ikke Stört at sige.

Da Branden ndbrod, kam en lille Pige — Kjobmand 
BrandstrupS 9aarige Datier -  fra Skole og gik ind til 
Skradder Hjermind lden LEldre), men da Konen sake hcnde, 
bad hnn hende at flynde sig at gaae hjem til sine Foraldre. 
Barnct gik, men idetsamme flrcd Taget ned over hende, og 
Ingen vidste, hvor Barnet var blcvct af, for man kom til at 
rydde op iRuinerne, hvor hendcs forkullede Levningcr fandteS.

Hnset (Hjerminds) blev atter opbygget ester Brandm, og 
ester de Gamlcs Dod gik det i Arv til Sonnen, som senere 
har forandret meget ved det, og ester HanS Dod er Hnset 
gaaet i Arv til Datieren, der nn beboer det.

Siedet, som nu eies af Jonifrn Faarup, tilhorte i tid- 
ligere Tid Christen Foldberg, en af den Tids mcest solide 
Haandvarkere i Hobro. Han havde arbcidct fig op fra Intet; 
Han var Rcbslager om Sommeren og Uhrmager om Vinteren, 
ja Han gjaldt cndog for en meget god Uhrmager, skjondt han 
srlv havde leert sig denne Haandtering. Ester Branden lod 
Han det solid? Huus opfore, soin endnu staaer der uforandret.

Stedet, hvor Hattemager Ravn boer, tilhorte for endeel 
Aar tllbage Skomager JmS Hansen, ester hviS Dod det 
blev folgt til Hattemager Ravn, der senere ovrrdrog Hnset til 
sin Son, Uhrmager Ravn; denne ombyggede Hnset, men dode 
kort dercfter. Det eieS nu af Enken.

DcrrtshuuSholdcr Lars Poulsens HuuS eiedes i sin Tid 
af en AvlSbruger ved Navn Jens Svenningsen, ester HviS 
Dod det blev folgt til Frn Munch. Senere kjobte den nu- 
vcerende Eier Hnset og har forandret meget ved Eiendommen.

Stedet. Skomager Mathias Dyhrberg boer i, har tilhort 
Uhrmager JenS Hvilsom, ester HanS Dod gik Eiendommen i 
Arv til HanS Svigcrson, der, som ovcnfor sagt, beboer Eien
dommen

Eiendommen, som nu tilhorcr Snedkcr og LcertShuuS-
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holder Jorgen Nielsen, er opfort-mangfoldige Aar efter ByenS 
störe Jldebrand. Her var neinlig for Branden 1811 en ine
get gaminel Kjobmandsgaard. De forste Eiere heraf, som Ud- 
giverinden heraf har Hort omtale, var Mandrnp Dne og Son
nen P. Dne, der senere overtog Gaarden efter Faderen-Dod. 
Nogle Aar derester folgte Han den til Frederik Jnhl, som atter 
folgte Gaarden til Neder Gron. Denne Sidste drev ikke alene 
Colonialhandcl og Brcrndcr! i Ciendomiiicn, men ogsaa M a. 
nufacturforrctning, og det gik hee>t godt for Hai»; Han giftede 
sig derpaa med en Jomfrn Schon fra Viborg, og der var stör 
Stads den Asten, da Han forte sin unge Hustrn ind i sitnye 
Hjem, idct Bycn var iUnmineret, hvorfor Han til Gjengjceld 
gjorde et stört Bal for ByenS bedre Classer. Et halvt Aar 
derefter reiste Han nied sin unge Kone til Viborg, for at be
sage sin Familie, men da de vcndte tilbagc, var baade Gaard 
og Gods gaaet op i Luer sAugnst 1811). Gaarden var, som 
sagt, nieaet gammel og var ikke assureret. Pladscn laae der- 
efter ubebygget i inangc Aar. Gron blev oinsider meget me- 
lancholst og dode teininelig sättig.

Fra den sidstointalte Gaard og indtil det Sted, hvor den 
gamle Toldbod laae, fandtcs ikke en eneste Bygning. Der 
hvor Bognmand SennelS boer, bar forhen en stör Dam, som 
kalbte- „Kvdam". Den vorige störe Plads benyttedcs til Mar- 
krd-pladS; denne var ikke brolagt og til Visse Tiber aldelesnfar- 
bar. Dladsen eiedeS senere af Kjobmand Brcrndstrup, der har 
ladet den Eiendom, som Kjobniand Christian 3-rgensen nu 
eier og brborr, opfore til Cnkescrde for sin Kone.

Med LoeserfnS Lilladelse vil jeg, for at aaae i en besternt 
Orden med Mine Optegnelser, begynde ved Norreport, for at 
fuldfore hvad der endn» kan vrere at bereite om de af ByenS 
rvrige Eiendomme, der have ligget paa den modsatte Side af 
Gaden, og som vi endnn have tilbage at omtale.

„Tolvboden" har jo de Fleste, som nu leve, kjendt; der 
hvor det smukke HuuS staaer, soin Kjobmand Christian Smith 
beboer, stob forhen den gamle. lave oa nanseelige Toldbod. 
bygning. —  Loengere tilbax i Tiden stoo Toldboden der, hvor 
nu Broenderibygningen finde-, men odelaadcs vedJldSvaade, 
som nedevfor ml finde- anfsrt, og blev dcrfor opbygget paany, 
mm naermere Broen. Man fortalte paa den Tid, da den
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crldre Toldbygning endnu stoL der, at der kom en Sildemand, 
som fluide have Bommen lukkct op, for at komme igjenncm, og 
da Han ikke künde lukke Doren op selv, bankede Han paa Bin- 
duerne til Toldboden; diSse, der vare ganfle Hede, foranledigede, 
at Han gjorde Allarm. Nu kom der Folk tilstede og Doren 
sprcrngtcS, men Manden, der havde Post derinde, Var qvalt. 
Man formodcde, at Han selv havde foranlediget Jlden med 
sin Tobakspibe. Da Jlden fik Luft. Var Husct oieblikkelig i 
Flammcr. Toldbetienten hcd Morten Stolcmager og Var Fa
der til foromtalte Smedcmcster JenS Mortensen.

Der, hvor der nn er Brcrnderibcstyrerbolig, Var forimm 
en deilig Have med en Rad Lindetroecr udcnfor, paalangs med 
Gaden, hvilket ikke tog fig saa ilde ud.

Gaarden, som Kjobmand Anton Die nu beboer og eier, 
ciedes i sin Tid af Distriktslcrge Cancclliraad Petersen. Den 
er, hvad Forhuset angaaer, uforandrct som den var i den 
forrige Eins Tid, derimod ere de indvendige af Gaardens 
Bygningcr, deriblandt det störe Pakhuus, opforte senere af 
Gaardens nnvcerende Eier, som ogsaa har indrcttct Eiendom- 
men til Kjobmandsgaard, hvori der drivcs en temmelig god 
Handel.

Gaarden, hvori der nu*er Farvcri, tilhorte engangTold- 
forvallcr Nyegaard, og var som de flcste andre Eiendomme 
gammel og med Straatag, samt havde grumme smaü Vinduer. 
Der var Port, hvor der nn er Boutik, og hvor der nu er 
Dagligstue, var forhcn et Torvehnus. Ester Nyegaards Dod 
blev Hans Datter gift med en Lieutenant Steensen, der var 
Toldbetjent her ved Toldstedet, men som senere soate sin As- 
fled og flyttede paa Landet. Han folgte Siedet til Äcns Peder 
Astrup, dn senere folgte det til Kjobmand Uhrcnholdt. Denne 
forandrede meget ved Eiendaminen. Jstedetfor Straataget 
blev det teglhoengt og forsynet med stsrre Vinduer samt ind- 
rettet, soin det endnu var for kort Tid siden, til tre Beboel- 
sesleilighcder. Gaarden, der scrdvanlig kaldeS „UhrevholdtS 
Gaard", tilhorte loengere tilbage i Tiden Wigel Holm, der 
havde lidt Kjobmandshandel i Forening med Bevcertning „for 
Byens Folk"; paa Grund af Alderdom folgte Han Gaarden 
til Farvcr Schneider, der anlagde baade Kjobmandshandel og 
Farveri i Gaarden. Han forandrede imidlertid ikke Noget ved 
Ciendommen. Det gik i Forstningen meget godt med Han- 
Handel og ovrige Bedrift. Han forte ligeledes en stör Doni-
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merhandel. Ester nogle AarS Forlob gik det endee! tilbage 
for Ham. Naar Nogen saaledes spurgte Ham, hvorledes det 
gik, svarede Han altid: „Aa, jeg holder Ballancen". Bolvcer- 
ket udfor Eiendommen ved Fjorden har Han ladet opscette, lige- 
som Han ogsaa har ladet Pladsen opfylde, som for den Tid 
stod i Band heelt op til selveHaven. Han blev svag og dode 
tidligt, og Enken folgte senere Gaarden til Kjobmand Ühren- 
holdt. Sc» kom der forst bedre Handel til Gaarden. Han 
soatc og fik Benilling baadr paa Brcrnderi, Farveri, Tobaks- 
faorik saavclsom Kiovniandshandel, og avanccrede godt fremad 
paa nogle Aar. Han gjorde störe Bekostninger paa Eiendom- 
men, blandt Anbei paa Vandledningen, som Han fik istand, 
men derved paadrog Han fig den Forkjolelse, der omsider havde 
Hans Dod tilfolge. Det havde voeret hanS Plan, atFayaden 
til Gaden fluide forandreS saalcdeS, at Eiendommen bedre 
künde svare til Tiden, nien det blev ikke bragt til Udfsrelse 
for senere, og da af Hans efterladte Enke.

Enkemadamme Bernbauins Huus har i Fortiden Hort til 
Svendsens, men senere folgte Niels Svendsen den ene Ende 
af Huset til Niels Jorgensen, som derpaa afhcrndede det til 
Guldsmed Bernbamn. Det var et megct gammelt Huus og 
nalmindelig lavt. (Den nuvoerende Eiendom har Guldsmed 
Bernbamn senere ladet opfore.) Der knytter fig et gammelt 
Sagn til Eiendommen, hvilket jeg vil ajengive som det er 
meddcelt mig. Engang da der var salbet mcgen Snee en 
Vinter og det var en Umulighed at komme igjennem Byen ad 
den almindelige Bei, havde de Kjorende bannet sig en Bei 
over Listersjoro, og da SvendscnS HuuS var aldeles tilfsget 
af Snee, kjorte man over Huset, saa det knagcde i det; man 
satte derefter lange Stcrnger igjennem Skorstenen for ataver- 
tcrr om, at her stod et Huus, og for at afvcrrge vidcre 
Folger.

Hvor nilvcrrende Kobbersmed Svendsens Gaard er bclig» 
gende stod forhen et mindre HuuS, omtrent som de fleste min- 
dre Steder.paa den Tid. Eiendommen tilhorte oprindelig 
NielS Svendsen, der var Felhereder og en ganfle velstaaende 
Mand. Ester Hans Dod overlog Hans Son, Niels Svend- 
sen, Eiendommen. Han, der ogsaa var Felbereder, nedlagde 
imidlertid Professionen og gav fig til at drive Handel. Dette 
gik i Forstningen ret godt, mm omfider, da Tiderne foran- 
drede ^sig, maatte Han tage störe Tab ved sine Debitorer,
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hvilket havde tilfolge, at det gik tilbage for Ham. HanS Son, Ole 
Svendsen, overtog senere Eiendommen. Denne sidste Eier har, 
som bekjendt, ladet den smukkeGaard opfore, hvor forhen kun 
stod et lille og tarveligt Huus.

Stedet, som Manusacturhandler Jens Jnhl beboer, har 
Apotheker G. Helm ladet opfore. Her stod forhen et gammel 
forfaldent Huus, som beboedes af en gammel Degneenke; efter 
hendeS Dod kom det i Byfoged Rummedals Eie, som imid- 
lertid kun anvendte det til Torvehuus. Det inaatte imidlertid 
omsider vige Pladscn for det nette lille Huus, der nu staaer, 
og som dengang, saavelsom nu, bidrog sin Deel til Qvarte- 
retS Forskjsnnelse.

Eicndommene som tilhorer Skomager C., Lauritzen og 
Rebslager Soelberg. var forhen kun eet Huus og' eiedes af en 
Enkemadamme Winkel. Det var et gammelt, men dog ret 
net lille HuuS. De nnvcrrende Eiendomme have Lauritzcn og 
Soelberg ladet opfore Aarct 1865.

Kjsbmand M . B. Frankels Gaard tilhorte i sin Tid 
Apotheker Rose, og var. naar undtages Kjobmand Dues, det 
eneste toetagcS Sted paa den Tid i hele Byen. Rose var en 
dygtig Mond, som fortjente mange Pcnge, og Han blev al- 
mindelig antagek for en meget velhavende Mand. Der stod 
ndenfor Hans Dor et stört Tr«, som gav Anledning til en 
underlig Historie, der i Korthed blev sortalt omtrent saaledeS: 
En Spaakone hayde Hort, at der blev talt om Roses Bel- 
stand, og yttrede hun i den Anledning, at ligesaa sikkert som 
det Tr«, der staaer udenfor HanS Guus, skal blive rykket op 
med Roden og Toppen vende op aö Gaben, ligesaa sikkert vil 
det gaae nd med Ham thans Lykke). Der var imidlertid In 
gen, der foestede synderlig Lid til denne Forudsigelse. Men 
efter et Par Aars Forlob traf det sig engang, at der var 
nogle lystige Venner samlede hoS Rose, og da kom det paa 
Tale om Troeet, som var begyndt at hoeldc lidt. Vennerne 
indgik et Vaddcmaal om nogle Flafler Diin paa, at de vilde 
paatage dem ak rykke Traet op med Roden, nien Rose meente, 
at det ikke saa let lod sig gjore, Det lod sig imidlertid gjore; 
thi Tr«et lod sig rykke op, og Toppen vendte — ganske som 
der var sorudsagt — med sin Top opad Gaden. Rose gik 
senere sallit og maatte omsider tage Condition paa Apotheket 
i RanderS som Provisor. Byfoged Jantzen kjobt« Eiendom- 
mm efter Rose, og da Madamme Winkel var dod, som riede
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Huset, vi ovenfor har omtalt, kjobte Janhen ogsaa kenne Eien- 
dom. Da Byfoged Jantzen senere blev forflyttet til. et anbei 
Embede, folgte Han begge Ciendommene til den nuvoerende 
Eier, som ved Salg atter har skilt dem fra Hinanden.

Gaarden, som nu eies af Jomfru H. Lohmann, var for- 
hen Enkessde for en gainmel Madam Möller, og blev senere 
ligeledes Enkescrde for den gamle Enkemadamme Sorensen. 
Jomfru Stecnsen, der var »n Niere af Sidstnoevnte. arvede 
derefter Gaarden. Ved Giftermaal blev Kjobmand O. Loh
mann senere Eier af Gaarden. Eiendommen er forsaavidt 
nforandrct; kun er der indrettet Boutiksdor fra Gaden, hvil- 
ken tidligcre var i Porten. Den lille Boutik, hvor der er 
Tobakshandcl, er sorst indrettet i de senere Aar.

Nuvcrrende Kjobmand Thonias Gencfkes Gaard tilhorte 
i sin Tid den gamle Kjobmand S. Sorensen. Del var en 
temmrlig uanseciig Gaard, men var i Fortidcn i mange Aar 
en meget god Handelsgaard. Denne Mand var ineget rig, 
Folk vurderede Ham til en Tonde Guld. Han testamcnterede 
Gaarden til sin Pleieson, Anders Steenscn, soin overtog den 
efter Pleiefadcrens Dod. Han var iimdlertid altfor ung og 
flygtig til at styre en saa stör Forretning, hvorfor Han afhcrn- 
dede Eiendommen til Kjobmand Niels Ürth. mcdenS Han selv 
fordrev Tiden paa Reiser, deelS til Nurgc og dccls til Kjoben- 
havn. Ester en Tid- Forlob maatte Han atter overtagc Gaar
den. da Uhrt ikke künde bestaae ved den. N» indtraf det 
Uheld for Ham. at det störe SidehunS, som stod längs med 
Skolegaardcn, broendtc; om Jldens Opkomst kom man aldrig 
til Kundsiab. Huset, der brcrndte, var ubcboct. Da Huset 
var opfort paany, folgte Han Gaarden til Kjobmand Niels 
Broendstrup, som har ladet Gaarden opfore i den nuvcercndc 
Stiil. Den tidligere Gaard var i den Grad gainmel og brost» 
sirldig. navnlig Beboclsesleiligheden, at den var paa Nippet 
til at, falbe sanimen. At siutte heraf, kan Udgifterne ved Ned- 
brydningen ikke have andraget Stört. Ester Brcendstrups Dod 
blev Gaarden folgt til Kjobmand Ehr. Genefkc, der fortsatte 
Handele» endeel Aar. Senere er Gaarden folgt til dens nu- 
vcrrende Eier.

Der, hvor nu Sk-lebygnin-ea staaer, var forhen en 
gammel Handelsgaard, som tilhorte en Kjobmand Heibroch. 
Denne Eiendom var i den Grad gainmel og siet vedligeholdt, 
at den bogstavclig salbt saminen over Beboerne, som desaarsag
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maatte flyttr dort. Dm tidligere omtalte Enkeinadamme So- 
rensen havde flere Pmge staamde i Gaarden end den vor vcerd. 
Hun skjoenkedr Gründen til Byen til derpaa at opfere en 
Skolebygning, eftersom Byen ikke havde havt nagen ordentlig 
Skolebygning siden Branden Aar 1811. Skolebygningen stod 
for den Tid paa den gamle Kirkegaard.

Gaarden, der eieS af Kjobniand S. P. Meller, har ifin  
Tid tilhort cn Kammerraad Ouistgaard. Ester Han- Dod 
boede Enken der i flere Aar; da hnn omsider dode, overtog 
en Dotter sFru Hjelstrnpj Gaarden, og beboede den i flere Aar. 
Hnn eiede desforuden en starre Gaard ved Navn Hvanstrup. 
Gaarden er beständig bleven godt vedligeholdt, og dct er uden» 
tvivl de samnie Bygninger, der staae endnu, soni der stod den 
Gang — kun at der er meget forandrct ved dem. Ester hen- 
deS Dod kjobte Kjsbmand Ehr. Kjeldsen Gaarden, men folgte 
den smere til Kjobniand Uhrenholdt, der alter afhoendede den 
til Anders Steensen, efter hvem den nnvcerende Eier kjobte 
Eiendoinmen.

Gaarden, der har tilhort JenS Kammerraad, eiede- i sin 
Tid af Skomagennester Jen- Fick, som var ByenS dneligste 
Skomager paa den Tid. Han holdt baade Svende og Drenge 
og lidföldcde en ret betydelia Birksomhed. Han havde ogsaa 
en lille LandhnnSholdning, ivct Han baade havde Markavl og 
hvad dertil Hörer. Efter Han» og Könens Dod blev Eien» 
dommen folgt til Jens Mortensen for 300 Rigsdaler. Det 
var, vel sankt, en daarlig Bygning, men paa ven Tid kalbte 
man det en ret god Eiendom. Mortensen folgte den senere 
til Jens Kammerraad, som har gjort god Fremgang der, me- 
denS Gaardm var i Hans Hcrndcr.

Gaarden, der stoder tcrt op til sidstncrvnte Eiendom snu 
BoldsenS Gaardj, har tilhort m Skjrllernp, der arvede den 
efter sine Forcrldre. Det var en meget gainmel Gaard mrd 
Straatag og Leervcrgge, og blev saa daariigt vedligeholdt, at 
der omsider bleeste et storre Sthkke ncd af dm. Der. var dog 
et Zirat ved Gaarden, idrt der uemlig stod 4 störe Lindetrceer 
foran Bygningen. Skjellernp fraflyttrde imidlertid Eiendom- 
men, eftersom Han ikke moegtedc at istandscette den, hvisaarsag 
Han folgte Gaarden til Kjobniand Uhrenholdt. Dmne, der 
troede, at den nok lod sig reparere, forsogte nn derpaa, men 
da man begyndte at rore ved Hnset, salbt det aldele» sam- 
men. Herover blev Han endeel fortvivlet, eftersom Han ikke



21

troede, at Hans Finantser tillod hm» at opfore Gaarden paany. 
Han foreflog derfor Conununen at kjobe Pladscn af Ham paa 
samme Vilkaar, som Han selv havde kjobt Eirndvuunen, kun 
med den Clausul, at Han forbeholdt sig Matcrialicrne. Jdct Han 
gik ud fra, at Eiendonuiien sjeldcnt godt egncde sig til Anloeg- 
gelse af en Skibsbro uied tilstodcnde Havn, men da dette 
Forflag imidlertid ingen Anklang vandt, lod Han Huset op
fore paany, og indrcttede dct uied 4 Leilighcdcr til Gaden og 
4 da. til Gaarden, der »dcntvivl antagcs at havc svaret gode 
Rentcr. Da Huset var reist, uiccntc HaandvoerkSfolkenc, at 
de ester gammel Skik fluide haue Rciscgilde, soi» dct heddcr, 
men Uhienholdt fandt ingen Anlcdning hertil. Hcrover blev 
Arbcidsfolken, nicgct forncrrincde og udfandt cn Plan for at 
faae lidt Hevn over Bygherrcn. Over Porten fastgjorde de 
et Brcrdt, der var forsynet med folgende Jndhold clicr Op» 
raab: „B i bcde de Forbigaaende om at give os en lille Skjcerv 
til et Reisegilde". Dcd Brcrdtct var fastgjort en Pung til 
de attraaede Gavcr. Spogen uiorcde Uhrcnholdt, der sagde: 
„Ja, saa l"  hvilket var Hans alinindclige Talcniaade, og da 
det var ester Hasten, at Bygningen blev fuldstcendig foerdig, 
bad Han alle HaandvoerkSfolkenc til Hostgilde, og som ester» 
kom Jndbydelscn. Der var i Overflodighcd af Spise- og 
Drikkevarer, og der blev, som inan siger, drukket toet, men da 
omsider Alle var blevet saa godt forsynet, som de künde blive 
det, var det med Nod og noeppe, at Hver künde vinde til S it, 
men maatte gjensidig understotte hinandcn for at komme hjem 
»den Molcst, hvilket ikke inorede Uhrcnholdt mindrc.

Siedet, ved Sidcn af det foromtalte, og som tilhorer 
Dreiermester Jenscn so»., er nyt, som bekjendt. Her stod 
längere tilbagr i Tiden et lille bitte straatirkkct Huus, der var 
saa lavt, at et Mennefle af Middelhoide ikre künde gaae op- 
rrist derinde. Huset brcrndte Aar 1812. Det blev senere 
opbygget paany af P. Gcertsen, og omtrcnt i samme Genre 
som forhen. Da den nnvcrrcndc Eier fik Stedet, lod Han 
det gamle nedbryde, og opforte i dcts Sted den smukke an- 
seelige Gaard, som nu indtagcr Pladsen.

Gaarden, som vi nn komme til, og som cies af forhen- 
varende Kjsbmand Christian Kjeldscn, er oprindclig opfort af 
Kjobmand Frederik Juhl, der anlagde baade Kjobmandshan- 
del og Broenderi i Gaarden. -  Fra tidligstc Tid, som inin- 
des, stod her et lille og nansecligt straatakket HunS, der til-
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horte Bager Biginn-Enke, og sou« bestyred:» af hendeSSon, 
Jorgen Bignm. Der var meget morkt indenfor, paa Grund 
as 3 störe Lmdetroesr, som stod ndcnfor Vinduerne. Paa hver 
Side af Gadcdoren var anbragt en Boenk, som var til at 
hlkfte op til Muren, naar den var ude af Brug. Der var
ogsaa Port paa Eicndommcn, og paa den ene Side af Po» 
ten var indrcttct en Leicbod, som beboedes af cn Galanten. 
Händler Hiller. Gaarden blev ikke opfort strax eftcr Branden, 
men kjolites og opforteS sorst feuere af foromtalte Kjobmand 
Juhl. Tenne lod nemlia en sumk eenetage» Gaard opfore. 
Omsidcr blev Han kjed af at boe i Hobro og folgte derfor 
Eiendommen til denS nuvoerende Eier, der senere har ladet 
Gaarden paaforc een Etage.

Eiendommen. der stodcr op til den sidstomtalte Gaard, 
og som tilhorcr Bnndtniager Hnbertz, er ligcledes opfort efter 
Branden. Her stod forhcn et lille straatoekket Huns, der til- 
horte Thomas Gjortler. Det blev, som sagt, bygget op paany, 
og saavel hoierc og bedre end det foreigc.

Den paasolgendc Eiendom snuvoerende Enkeftu Wand- 
borg-j tilhorte i sin ocldre Skikkeisc Jens Brandenborg. Det 
var et lille Dtcd. der efter Branden blev opfort i sammeMa- 
ncer som for, men indrettet til en Leicbod. Efter Hans og 
Kones — den gamle GjordemodcrS — Dod blev Eiendom- 
mcn folgt til Sadclmager Mouritzen, som lod det lille Sted 
nedrive og opforte det nuvoerende, — der ikke alene er en 
Pryd for Byen. men egsaa er ganske practisk indrettet, idet 
det afgivcr beqvem Leilighcd til S a 6 Familier.

Mnurmcstcr P. Peterscns Gaard er forblevct uforandret 
i flcre Gcncrationer. Eiendommen blev uanfergtet af Byens 
Jldebrand og er i Aarcncs Lob beständig blevet godt vedlige- 
holdt. Gaarden tilhorte oprindclig den nuvoerende Eier- Fa
der, Mnurmcster Petersen, der i »lange Aar var ByenS bedste 
Murer. Han og Kone oplcvede den hoie Alder at de künde 
holde dercs Guldbryllnp.

Nuvoerende gainlr Madam Möllers Gaard har i For- 
tiden tilhort Jorgen Snedkcr, der efter Branden folgte Eien
dommen til davaerende Pastor Spur. Efter Pastor Spurs 
Dod blev Gaarden folgt til Rikmester Thorup. der var Told- 
forvalter her paa den Tid. Efter hanS Dod koin den i Niels 
MsllerS Eie, som har forrtaget mangr Forandringer, hovrd- 
sagrlig hvad det Jndvendige angaaer. Deriinod har Eiendom-
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men- Adre beständig bevaret sig uforandret i Tidcrncs Lsb. 
NielS Möller har ogsaa ladet Bhcns Klub- og Theaterlocale 
opfore, saavelsom flere andre Steder her i Bhen, og var iov- 
rigt en meget anseet Mand. Ester Hans Dod gik Gaarden, 
som anfort, ovcr i Enkens Befiddelse.

Skibg-deu. Der, hvor Slagtcrmester Henrichsen senior 
boer, boede forhen den ganile Niels Faarup, der var Toldbctjcnt 
her ved Toldstedct. Ester Faarups Dod bcboedc Enken Huset 
til sin Dod, hvoreftcr det gik i Arv til hcndcs Dottre. Se- 
nere kioble Munrmester Seemann Stcdet og lod det grnndigt 
oppudse. Dercfter kom det i den nuvcereiide Eiers Befiddelse.

Paa denne Side af Gaden sandte- der ikke flere Steder 
sor nogke Aar tilbage.

Paa den modsatte Side af Gaden stod saagodtsom ude- 
lnkkende gamle Brakker eller Renner; der fandtcs ikke et or- 
dentligt HmiS, nie» ligesom Eierne ere uddode og nye komne 
istedet, paa sainine Maade er det gaaet med Eicndoinmene 
her. Skomagermester sVartShuusholder) Iah. Andersen var 
den den Forste, der begyndte at bygge saalcdcs, at det nagen- 
lunde svarcde til Bestenimelsen eller Tiden. Han kjobte det 
gamle HunS, der forhen tilhorte „Skoflikker Nirolay", og om- 
bhggedc det fra Gründen. I  den Tid var det almindelig Skik, 
eller rettere Uskik, at Bcbocrne havdc dcrcs Dioddinger lige- 
»denfor Dorene. Men Andersen var den Mand, der tvang 
dem eller foranstaltede, at Enhvcr maatte gjcmme fit SnavS 
mdenfor Huset. Andersen var ogsaa den Mand, der fik Skib- 
gadens Broloegning sat igjennem; den laa forhen i et sandt 
Usore og var til sine Lider aldeleS upassabel. Bel sandt. var 
Foerdselen her ikke stör paa den Tid, da Byen ingen Havn 
havde. Ved Enden af Gaden var en Bom, som maatte luk- 
kes op, naar en Vogn flnlde paSsere. Det var jo i den be- 
kjendtc Consmntionstid, da Kontrollen med Alt, som var told- 
pligtigt, maatte fores skarpt, hvilket imidlertid ikke forhindrede 
Folk i paa alle tcenkelige Maader at dnpere det davoerende 
Toldvcescn. Lige ndcnfor Huset, hvor Postgaarden er belig- 
gende, var der i sin Tid en Brond, som kaldtes „SkibgadenS 
Kjcrlde", og der hentede de Noermestboende Band. Paa den 
nuvarende PostgaarbS Grund stod sordmn et meget gainmelt 
Plankevark, som tjente til Hegn sor den der beliaaende Have; 
hvilket senere ombyttedes med et Steendige. -  Gaarden toet 
op til Posthusrt har LarS Toinmermand, eller rettere LarS
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Andersen, ladet opfere; her stod forhen et temmeligt ringe 
Huus, soin eicdes af Skoflikker Henrik Fich, og soni var i dm 
Grad nsselt, at naar man kom igjennem Gadedoren, der be- 
stod af to Halvdore, var dct omtrent so»l man traadte ned i 
en Kjcrlderhais.

Aj-rne-aardcn, so», n» eie« af Bodkermester Lassen, har 
i sin Tid tilhort rn Mand, der hed Brochner, og soin age- 
rcde cn Slags Doctor. Han var imidlertid en meget paalide» 
lig Mand, der iscrr var meget sogt til »doortes Sygdom af 
Folk paa den Tid. Ester Hans Dod kjobte Christophec Dreier 
Stcdet, der moerkvoerdig nok undgik Ldcloeggelsen ved ByenS 
Brand, da baade Stedcrnc veV Sidcn af og ligeoverfor dette 
brcendtc. Ester Hans Dod kjobte Bodkermester Scheele Stedet, 
og er dette sencrc gaaet ovcr i Bodkermester LarsenS Eie. 
Forst i dcnnc Mands Tid er Stcdet undergaaet Forandringer 
af Betydenhed, idet Meget er oinforandrct ved Eiendommen, 
hvoras frcmhcrvcs, at der blev indrettet til Boutik paa Hjor- 
net osv. Scnere har Bodker Lassen kjobt Eiendainmen, der 
stoder toet op hertil, og som forhen eicdes af Smedemester 
Abildgaard og denncs Arvinger. Disse to Eiendomme have 
forhen Hort sammcn, men vare folgte dcrfra. Eiendommen, 
hvori Postcontviret forliden er, har Bodker Lassen ladet 
opforc.

Stcdet, hvor nu Dreier Worsoe boer, er jo, soin bekjendt, 
temmelig nyt. Her stod i den tidligstc Tid et grumme lille 
straatockket HimS, der eiedes af en gammel Rokkedreier, som 
heb Borre. Ester Branden blev dct opfort paany, men om- 
trent i sainme Maneer som det tidliaere havde vcrret. Ester 
dennes Dod blev Huset folgt til Toldbetjent Möller. I  kenne 
Mands Tid blev Stedet forbedret meget, og det havde da et 
ret anstcendigt Adre. Ester Möllers Dod kjobte Dreiermester 
Worsoe Eiendommen. Han lod det gamlc HuuS nedbryde og 
byggede paa den temmelig indfkroenkede Grund det smukke to
rtages HuuS, der nu staaer.

Stedet, der eies af Smedemester Andersen og som har 
tilhort Christen Sncdker sBroder til Collecteur Möller), var 
ligesom de flcste andre Steder oprindelig med Straatag, nien 
ester dennes Dod kjobte Snedker Mads Sorensen Eiendom
men, der nu blev meget forandret. Jstedetfor det gamle Bin- 
dingsvcrrk sattes Grundnmur, og Huset fik storre Binduer, 
hvorved Eiendommen vandt betyveligt baade i Udseende og
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Voerdi. Mads Sorensen folgte feuere Eiendounneu til d«n< 
nuvcermde Eier.

Gaarden, som vi kalde „Worsoes Gaard", tilhorte i sin 
Tid Christen Keifer. Det var et meget langt HunS til Ta- 
den med Kjerlder under, og havde et ganfle velhavende Ud. 
seende. Eieren var en stör Uldhandlcr, soin drcv kenne For- 
retning i Forening ined Jorgen Bigum. De kjorte omkring 
paa Landet og kjobte Ulden af Bondcrnc. Christen Keifer 
havde en enestc Datier, som blev gift med Jorgen Bignm, 
der rfter Keifer» Dod fik hcle Gaarden med tilhorende Mark- 
jord og Skov. Ester Branden lod Han Gaarden opfore paany 
med Grundmuur, og byggede ved Sidcn af Porten dcSfor- 
nden et soerflilt HunS til Bolig for Hans Moder, saavelsom 
for hanS Svigermoder. I  dettc Huns anlagde Han deSfor- 
«den et lille Rugbrodsbageri, hvilkct Han drrv i mange Aar.

Hnset, hvor Sadelmager Petcrsen boer, tilhorte engang i 
Tiden Peer Foldberg, hvis Kone kaldtcs „Skrcrddcr. Biaren". 
Hun var dengang Byens cnestc Damcflrcrddcrstc. Ester Fold- 
beras Dod giftedc Enken stg med Pcder Rasmusscn. dcr cfter 
hendeS Dod blev blind og omsidcr dode i Fattighnset. Hnset 
har scnere havt flcre forfljelligc Eiere, det har saalcdcS tilhort 
Barbeer Dhhring, estcr hvcm det kom i den nnvcerende Eier- 
Besiddelse.

Gaarden, der nu cics af Bognniand Feester, har forhen 
voeret Pioestebolig. Der stod dengang fire smukke Trcrer uden» 
for Eiendommen. Pastor Spur >olgte Gaarden til Skomager 
Mellernp, hvilket stete for Byens Brand. Pastor Spur havde 
nnnlig kjobt Gaarden, som foran er bestreven, og fraflyttcde 
hercfter den her omtalte Eiendom. Melterup künde imidlertid 
ikke bestaae ret loenge ved Eiendommen, hvorfor Han folgte den 
til C. Feester, efter hviS Dod den er gaaet i Arv til Han» 
Sonner.

Nnvcerende Bager A. Fischers Gaard har i sin Tid Hort 
til sidstomtalte Försters Gaard, men efter Branden blev Grün
den folgt til afdodc Bagcrmester Clemcn Fischer, der lod et 
lille og indstroenkct Sted opfore, som vendtc mrd Gavlen mod 
Gaden, og var opfort lidt lcenger tilbagc end det nnvoerendr 
Ester Hans Dod fik Sonnen, A Fischer, Stedet, og Han har 
ladet det nuverrende Hnu» opfore, der danncr Forbygningen 
til den nysomtaltc crldrc Bygning.

Der, hvor Jeraktoberiet nu er bcliggcnde, stod et tarveligt
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lille Huu», som riedes af Toldbetjent Poul Jorgensen. Det 
Var her at Men udbrod Aar 1811, der saagodtsorn lagde 
den halve By i Afle. Konen i Huset, som sagte at redde 
fine Essecter, blev desvcerre indebroendt. Ingen vidste, hvor 
hun var blevet af. fsr inan kom til at rydde op i Ruinerne, 
hvor hendes forkullede Levninger omsider fandtes. Der op- 
gravedes foravrigt her störe Klumper af sammensmeltet Solo, 
da Folkene, her boede, var meget- velhavende. Jovrigt blev Alt 
fortcrret af Luerne. — Gründen blev smere kiobt af Smede- 
mcster Mathias Thorup, der byggede fig en Beboelsesleilighed 
samt et Voerksted paa samme; Han flyttedr senrre herfrtzLym 
og tog til RanderS, hviSaarsag Han udleiede Huset, der senere 
hm blev benyttet til Fattighuus. Ester ThorupS Dod kjobte 
Boldt Jsrgensm Eiendommen, og lod den nuvoerrnde smukke 
Gaard opfere. Der er senere anlagt et efter vore Korhold 
ret anjeeligt Jernstsberi i Gaarden, som bliver forestpaet af 
den dygtige Johannes Jorgensen. Det havde ingen af vore 
Forfcedre troet, at noget Saadant künde fore til Noget ander 
vore smaae Forhold, og naar Nogen talte derom i tidligere 
Dage, lad i Almindelighed Svaret: „Det kan ikke betale sig 
i en saa lille By som vor".

Eiendommen, hvor Rebslager Klinge boer, har tilhort ea 
Mand ved Navn Hans Budcscn. Denne Mand havde ganske 
sin egen Maade at styre sine Ting paa. Han havde temme. 
lig stör Markavl, nie» passede denne saare daarligt. Naar 
til Exempel andre Folk begyndte at haste, var haoS Kom 
ncrppe engang kjcrrnesat, hvorfor Han ogsaa fik Navnet „Hans 
Baghcrl". Naar Nogen bilde tale med Ham derom og fore» 
stille Ham det Forkerrte i Hans Methode, saa svarede Han 
dem: „Der er Ingen, som forstaaer sig paa mine Handlin. 
ger!" Huset var saa daarligt, at naar Nogen skulde ind af 
Hans Gadedor, maatte de ncesten laste Dorene af; thi diSse 
vare af den gammeldagS Fa;on med eet Hcengsel. Ester 
Branden blev Huset opfort paany, og efter Budesen» Dod 
folgt til Sviugelberg. der atter afhcendede Eiendommen til denS 
nuvoerrnde Eier.

Huset, hvor Uhrmager Proestmark boer og som Skrcedder» 
mester Nielsen har ladet opfore. er opbhaget > de senere Aar. 
Forhen stod her et meget laut Huus, som tilharte W llum 
Smed. Det havde mere Huuslcrngde til Gaden end nu, da 
den PladS, hvor Konsul Brasch nn har en Jndkjorsel, forhen
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horte hertil og indtogeS as SmedenS Vcrrksted, som laa midt imel- 
lein Eiendommene. Det Var forresten ganfle almindeligt paa 
den Tid, at Haandvoerkerne havde deres Boerksteder ved dm ene 
Side af Gadedoren, og Beboelsesleiligheden paa den anden Side.

Hoor Consul Ridder Brasch's störe Saard er beliggende 
stod forhen en lille lav straotcrkket Gaard som de fleste andre 
i Bycn. Der Var en lille Kvist paa Eiendommen med Vce» 
reise, hvilket var en Sjeldenbed paa de Tider. Den forste
Eier, som jeg har kjendt, heb Niels Thaanum. Han havde
en eneste Datier, som blev gift ined hanS „Bne Kaal" ssaa- 
ledes kaldtes en Handelsbetjent paa de Tider), som hed Brend. 
strup og hviS Navn er meget bekjendt, da Han var den Tids 
storste og meest anscte Kjobinand her i Byen. Han var til» 
lige Opsynsmand for Befordringsvcrsenct og blev senere Post
inester hersteds. Dette Embede var nemlig i den Tid saa slet, 
at det'var langt sra at det künde erncrrc en Familie, afhvil- 
kcn Grund der Heller Ingen sagte det. Et Par Aar ester 
Branden lod Brendstrup Gaarden opfore paany og i den- 
nuvcerende Stiil. Det tog nem>ig lang Tid dengang at saae 
Materialierne.til en saa storartet Bygning tilveiebragte og til 
BygningenS Opforclse havde Han Byginestcr sra Kjobcnhavn. 
Ester BrendstrnpS Dod blev Gaarden folgt til dens nuvoerende 
Eier, der har ladet Meget forandre ved Eiendommen, samt 
anlagt Dampbroenderi og har ladet Springvand lede ind til 
Gaarden.

Gj»stgi,»rgaard,a har forhen tilhort Skipper Boalth 
Haslnnd. Ester Hans Dod giftcde Hans Enke sig med Jacob 
Sorcnsen. De levede i mange Aar lykkcligt tilsainmen og 
havde mange Born, der alle have gjort ret god Lykke i Ver
den. I .  Sorcnsen havde baadc Kjobmandshandel saavelsom 
Brcrndcri og Gjcrstgivcri i Eiendoinmen. Ester HanS Dod 
blev sorhenvoercnde Gjcestgiver, nuvcerende Brandiuspecteur 
William Lund Eier af Gaarden, idet Han blev gift med en 
Datier af fornoevnte Jacob Sorcnsen. Lund, der senere af- 
hcendede Gaarden, hvori der fremdeles er drevet Gjoestgiveri, 
lod dcrefter Eiendommen opfore, som ligger ndenfor Byen, 
hvilken Grund tilhorte Ham. Gjoestgivergaarden er nemlig op- 
fort ester den störe Ildcbrand. Den Gaard, som stod her for 
Branden, var meget lav og med Straatag. Senere da den 
nuvcerende toetages Gaard blev opfort shvilket paa dm Tid 
gjordc betydelig Opsigt), og dmne var foerdig til at lcrggc
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Tagst»» paa, hvilke iiiiidlertid ndcblcv i lcrngere Tid, gnmdet 
paa, at man fknldc Hane dem andetstcdsfra, ög da det natur- 
ligviis ikkc Var Enhver bckjendt, hvorfor der Ingen Tagsteen 
blcv lagt paa Gaarden, ndltredte det Rygte sig, at Sorensen 
havde ladet Huset opforc for holt, og at derfor Ingen turde 
indladc sig paa at Ilrggc Tagstcen paa det, og da Han Var 
almindcligt afholdt af Bondcrne, saa kam Mange og bekla- 
gede Hans Uheld. Me» Han loe af Bondcrne og vttrede, „at 
der vcl nok fandtcS Nogen, der var saa dristig at gjore For» 
sog paa at leegge Steen paa Eiendommcn."

Hermed vil jeg betragtc ovcnstaacndc Afsnit, ByensEien- 
donnnc vrdrorcndc, som afsluttcr. Et og Andet, som mnlig 
kimdc have Jntcrcösc for Enkelte, og som, om man saa vil, 
dannrr et SlagS Pendent lil det allcrrdc Meddcelte, skal jeg 
tilladc mig at hidslrttr.

Byens Brollrgning var indtil Aarct 1811 i en saa 
elendig Forfatnmg, at den mrppc var til at gaac paa end sige 
kjore paa. Ncrvntc Aar blcv Brolivgningen omlagt og var 
nu i »lange Aar dereftcr npaaklagelig efter vore Forhold. 
Aarct 1857 blev Bhcns Brolagning ätter paany ndbcdrrt og 
omlagt, hvilkct ikkc lidet har bidragct til vor lillc Bycs Hel» 
dige Ildsecndc. I  mangfoldige Aar var her Ingen Gadrlygtcr, 
og Folk »matte derfor i de lange og morkc Viutcrastener bc- 
tjcne sig af Haandlygter, lig vandrcnde Nisser. Det var Hel
ler ikkc almindeligt drngang, som n», at en Kjobmand elier 
Haandvirrkcr flnlde have sit Navn anbragt over Gadedorcn 
elier Boutiksdoren. Der var nemlig for endecl Aar tilbage t 
Tiden knn trc Slags Haandva'rkcre, der havde Skildt over 
Dorcne, nemlig: Skomagcrne. hviS Skildtc var i Form äsen 
Stovle, hvori Navnet var indskaaret; Rokkedreiernr, som den» 
gang, ligesvin n», havde et Nokkchjnl. og rndciig Fclbcrrdcrnc, 
der havde et stört >vjortehovcd til Skildt.

I  inangc Aar sandteö der ikkc i hclc Bycn en cneste 
Kareth elier Wicncrvogn, og enhvcr Brndcstarc elier Faddcr- 
stadS etc. mantte sclvfolgcl'g spadscre Gaden igjcnnem, sclv om 
Vcirct var aldrig saa galt. Derimod havde Enhver, som sclv 
var kjorcnde, sin Äanc med Tilbchor, der var scrrdelcs net. 
og da man i sorrigc Tidcr ikkc mangledc Snec og Iis  oin 
Bintcrcn. saa var der folgclig god Änlcdning til at bevytte
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Kanerne. Det Var saaledcs ikke nalmindeligt paa de Tiber 
at see 10 til 12 Kaner i Rad ined klingende Bjcelder kjore 
ajennem Gaden og nndertidcn cn Tour tilMariagcr paa Fjor
den. — Bycn hallde ikke i mange Aar Naget der lignede et 
Theater, men man bcnyttcde et Loft, hvorined man i oe Tiber 
hjalp sig tilrette som man bcdst künde, og med Tagstcnene 
som Loftsdecorationer. Under Mcllemactcrne sad Folk i totalt 
Marke ellcr som i strengt Foengscl; Musik havde Byen ikke 
paa de Tiber. — Längere tilbage i Tiden havde Byen intet 
Fattighuns, og det bchovcdcs Heller ikke; thi der fandtes saa- 
godrsom ingen Faltige. Hvad der i Soerdelcshed bidrog »le
get til Mcüemklassens Beistand dcngang. var de störe Fordele, 
Byens Folk i hün Tid havde af Foellcden ssaaledcs kaldtes 
det samlede Jordareal, som laa i Byens umiddclbarc Noerhed 
og soin scnere blev udfliftct mcllcm Byens samtlige Grund» 
eiere) og Heden, af hvilken sidste Folk saagodtsom stk dercs 
Brandselsbehov, idctniindste tildcelü. Ligelcdes künde enhvcr 
Smaamand faae cn Ko grcrssct om Sommere» for et Par 
Daler og et Faarkreatnr for en Marks Pcnge.

Fra 1808 og indiil 1819 havde Bycn ikke cn eneste 
Manufacturhandel, og man maatte tage til Randers for at 
faae selv de allerubetydeligste Gjenstandc, om det saa var et 
Bomuldsnogle, saa var det ikke til at opdrivc her i Byen. 
Men saa havde vi dcsstorre Markcder, og dcr kom Kjobmcrnd 
hcrtil baade sra Randers og Viborg ved flige Leiligheder med be- 
tydclige Lagere af Mannfacturvarer, som fandt rivende Af- 
satning baade til Byens Folk og dm störe MenneskeinaSse, 
som da strommcde hcrtil. Aaret 1819 kam den fsrsteKrcrm- 
wer hertil og bosatte sig; det var P. Lausen. Han havde 
adflillige Kramvarer, som man i den Tid bemrvnede Alt saa- 
vel til Mannfactnr- som Colonialhandclen benhorende. Dian 
sagdc for Erempel dengang Heller ikke „Handclsbctjcnt", men 
„Kranibodsvend", og Bonden kalbte dcngang en Handelsbe- 
tjent en „Bnekaal".

Aar 1823 kom Mannfactnrhandler Lcvin hertil og etable- 
rede sig; Han var meget godt assortcrct i Alt til Füget hen- 
horcnde. Her var i mange Aar ingen Bnndtmagcr, hvilket 
var til stör Fordeel for Levin. der forskrev Kaskjctter etc., hvor- 
paa Han havde en rivende Afscrtning. Han havde m god 
Handel i mange Aar, men eftcr hvad man sagde, lcd Han et 
stört Tab, soranlediget ved Smugleri. - -  Scnere er her jo
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kommet flere Handlende i denne Branche, hvilke de Fleste af 
öS kjendcr eller har kjendt. Saaledes begyndte forst Uhren» 
holdt som Mannfacturist srigtianok i Forbindelse med Colo
nialhandel). derefter Fränkel, Bloch, Mumme og Juhl, saa 
Byen her i denne Henseende nu Intet mangler, idet man kan 
faae omtrent Alt, hvad man soger, »den at behove at reise 
til Nabobycrne. Har vor By staaet langt tilbage i Fortiden, 
saa har den i Lobet af de sidste 30 Aar faaet et saa stört 
Opsving, at den tilnoermelscSviis kan maale sig med enhver 
af de starre Nabobyer.

Jeg vil nu forsoge at skildre Klceded. r a g t e n  paa 
den Tid. En Honnet Borgers Sondagsdragt saae om
trent saaledes ud: Skoe med Solvspcendcr, Stromper, 
strukket med »tallige Svikler og Stjerner (om Vinteren af 
Uld og om Sommcren af coulenrt Bomnld), endvidere Knoe- 
beenkloeder af Plyds eller „Manchester" med dertil hörende 
Soloknoespoender, samt en Best af samme Stof, ligeledes med 
Solvknapper. Frakken var almindeligoiis bruun, ja det var 
ogsaa dcni, der havdc den af carmoistnrodt Toi. Dertil m 
Hat, soin man kalbte en „Profithat" og som var opkrammet 
eller opfcrstct med en Raset paa tre Steder; linder Hatten bar 
man en pnddrct Parykl Sluttelig en Spanskrorsstok med et 
stört Solvhaandgreb paa samt tilhorende Snor eller Kvaster, 
naar dertil cndnu foieS en Solvsnuustobaksdaase, saa bar man 
et Billede af en Borgermand paa den Tid. Det var en TEres- 
beviisning, naar en Mand insdte en Ben paa Gaden, da at 
tage Snuusdaasen frem og tractere af Jndholdet. Tobaks- 
rygning var ikke ineget almindelig paa de Tiber, og det var 
kun da lled visse Leiligheder, man rogte Tobak, og da almin- 
deligvüs af meget lange Kridtpibcr.

Hvad der imidlcrtid er meest moerkeligt vcd den TidS 
Hoeder, som jeg her har sogt at skildre, er, at fra det TidS
punkt, so», Bogens Titel antyder, begyndte Folk at forandre 
Sprog saavclsom Paakloedning og Scrder, og sulgte efterhaan- 
den da mere med Tiden.

Sandsen for at have naget Kjont for Nie. det voere sig 
Blomster, bcplantede Spadscrcgangc eller lignende Forfljonnel- 
ser, var aldclcS ikke tilstede, hvorfor Heller Ingen tunkte paa 
at forskjonne Noget hverken i eller ndenom Byen. Det var 
en Sjeldenhed, naar Nogen plantede en Blomst i sin Have, 
langt mlndre da ndenfor Byen. Ester flere Aars Forlob fik
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Restaurateur HaSlund isinde at anlcrgge m Gang igjennem 
Besterfloven eller den saakaldte Lystskov, og indrettede saniti- 
digt den störe Runddcel dcrude, hvorpaa der blev opfert et 
Dandsetclt. Forste Gang bette benyttedeS hoitideligholdtes ved 
Glcrdesblus i Form af Begfakler paa begge Sider af Gan
gen, som forer ind til Runddelen, naar man kominer ad Ho» 
vedindgangen til Skoven. Det varede imidlertid ikke ret mange 
Aar, saa blev Teilet taget dort, eftersom Forholdene havde 
forandret sig — og Tiden har her, som andre Steder, havt 
mange og mcget foifljellige Perioder.

Aar 1832 blev der gjort Forslag til at faae Skoven an
lagt og omdannet til en saakaldet Lyststov, hvilkct vgsaa lyk- 
kedeS, idet forhenvoerende Gicrstgiver William Lund paatogsig 
at indsamle Bidrag til at faae den anlagt for. Konstgartner 
Schaldemose fta Randers udforte Arbeidet og flilte sig i alle 
Maader godt derfra. Senere har Lystskoven rigtignok havt 
Tendcnts til Forfald, hvilket vel maa tilftrives forfljelligtvir- 
kende Aarsager.

ByenS nuvcrrende Kirtegaard er ligelcdes anlagt af Gärt
ner Schaldemose. Den indviedes i Marts Maaned 1843 og 
kort dcrester blev den tagen i Brug.

Alle Trcrer og Bygninger fra Skibgaden og ned forbi 
Havnen existercde aldeies ikke paa de Tiber, hvorfra jeg ncrr» 
mest er gaaet ud, nien ere dukkede op langt senere. Hnad 
Bvgningernr angaaer, da tilkommer Muiirmcster Seemann 
tildel Is Wren herfor, og hvad Beplontningcn her saavelsom 
det tilstodende ret smukke Anloeg angaaer, det har vi Toldin- 
spertrur Fähe alene at takke for. Hvad Anlceget sonden og 
vesten for Byen angaaer, og soin er en fand lille Prhdelse for 
Hobro, da skal, om jeg mindes ret, Doctor Ulrich tilkomme 
Wren dersor. Her var nemlig forhen ikke en rneste Plante 
eller Busk at fee.

Nedenfor Plantagen, naar man folger Beim vestenom, 
var i forrige Tiber en Bakke, som kaldtes „Rakkerbakken"; 
den tilhorer nu, saavidt jeg veed, gamle Skomager sBcrrtshuus- 
holder) Andersen. Det er ganske mcerkeligt, at det er lykkedeS 
denne driftige Mand at bringe Raget ud af denne Plet Jord, 
som forhen bestod af dybe Grave og hoie Banker, mm som 
nu giver god Frugt, taktet vcere Hans Anstroengelser. — Paa 
he Tiber, da denne Bakke existerede, fandtes her et Slags Folk 
i Landet, som almindelig gik under Navn af „Rakkcre". DiSse
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Folk reiste oin Efteraaret omkring i Landet og opkjobte alle 
de gamle og udlevede Hefte, de künde faae fat paa, og forte 
dem dereftcr her til Byen, hvor de flagtede dem og folgte 
Huderne. Skelettcrne nedgravedcs alle i den ovenomtalte 
Bakke, der dcngang gjemte saadanne i hundredeviis. Scnere, 
da man kom til Erkjendelse af, at Bencne ogsaa rcprcescnte- 
rede Vcrrdicr, lod man disse opgrave og fik dem bcdre an- 
vendte. Der er sikkcrt endn» Folk her i Byen, som vil knnne 
mindcS, at den Havc, som horte ril afd. Fru HolmS Huns i 
„Gammel-Baggers" og som forhen eiedeS af en Thomas Wi- 
borg, udelukkcnde var indhegnet med Hestebeen, — hvilket ei
heller frcmbod noget smukt Skue, og som derfor blev taget 
dort, da der blev en fornuftigere Anvendelse for disse Rester. 
De soromtalte Rakkerfolk vare paa den Tid saa foragtede, at 
det ikke tillodcs dem at blive begravede i Kristenjord. Forst 
da Kong Frederik den Sjettc kom til Regeringen, ndkom der 
en Lov, der tillod Enhvcr at flagte ethvertsomhclst Kreatur 
uden derfor at lidc noget Skaar i sin borgerlige Agtelse eller 
Rettighed, hvorvcd disse Folk saaledes blcve bcrettigede til at 
nyde de samme borgerlige Goder som cnhver Anden.

Den saakaldtc brnne Bakke, der ligger Vesten for Byen 
paa Veicn til Fyrkat Molle, fortjcner langtfra nu at beere 
dette Navn, cftersom dcnne Plet, der forhen var Hede, nu er 
ploiet Agcrland. Paa kenne Bakke var det, at den unge 
Pige Aar 1813 blev henrettet, som havde sat Jld paa Byen 
Aaret fornd. Der var i den Anledning gjort störe Anstalter 
til dette Sorgefluespil. Blandt Andet var der reqvireret Dra
goner fra Randers til Escorte og Ordens Overholdelse. Hvad 
man imidlertid havde meest Besvoer med ved kenne Leilighed 
öar at faae Rakkerkncrgte til at tage Delinquenten ned af 
Blokken. sor at lcegge hende paa Baalet, hvqrtil hnn var doint. 
Da dette folgelig var anseet for en uvcrrdig Bestilling, vilde 
Ingen havc dermed at gjorc; omsider fik man dog et Par 
oinlobende Vagabonder fra Viborgkanten flaffet tilvel' og Exe- 
cutionm künde da gaae for fig som paabudt.

Naar man gaacr sorbi den sidstncevnte Bakke og henover 
den anden Bakke, som ligger kort derfra, flal der finde« m 
Kilbe, som hcd „den heilige Kilde" og hvortil der i fordmnS 
Dage blev valfartet St. Hansasten. Det var ikke alene Tje- 
nestefolk og Born, tuen det var Folk af alle Stoender, Gamlc 
saavrlsom llnge, der vandrede hertil. Her var Sang og DandS,
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og dct var — om man saa vil -  en Folkefest, ganste lig 
vore nu brugrlige Folkcfester, knn fattedeS — Mnstkken. Lige- 
saadan som nu broendtc hrr Blns, og der hnskcdc ved diSse 
Fester den »irrst gladc Ltriiining. D r Firste Hände mrdbragt 
Danke eller Flafler for drei at medbringc Band sra dct Hel» 
lige Stcd til svage Mennestcr, der dengang, saavelsom der 
endnn findrs Mange den Dag idag, Hände stvr FidiiS til bette 
Bands velgjorende Egenffaber. Hvad der iniidlcrtid ikke var 
let, det var at komme til Byen mcd dct onualte Band; thi 
Ungdommen var ved saadannr Lciligheder meget munter og 
overgiven, og det gjaldt derfor om intet mindrc cnd at spildr 
Bandet sor de Adstadige, men hvad gjorde man saa? Man 
fyldte simprlthen Dunkenc eller Flaskcrne mcd almindeligt 
Brondvand, som nnrrkveerdigt »ok frcnihragte ganske de sanime 
heldige Resultater, —  forudsat at Trven var der, »den hvil-- 
ken detHcle selvfolgrlig ingen Brtydning havde. — Det hcendte 
sig engang, at dav«rcnde Doctor Peterscn blcv kalbet til et 
Barn, der laa sygt, og da Moderen til Barnet fortalte Ham, 
at hnn havde vcerct ved dm heilige Kilde og der vastet Bar
net, hvilket hun syntes havde hjnlpet Noget, svdrede Doktoren: 
„Aa ja, det kan^godt Deere muligt, inen jeg troer alligevel, at 
alminoelig godt Brondvand vilde udrette det Sanime."

Man kan passende saminenligne Aaret 1808 med Aaret 
1864. 1808 var Byen besät af spanste Trapper fra April
til Oktober, og Folk vare noesten ligesaa bange for at tage 
imod diSse, som vi vare for at tage imod Preusserne. Paa 
en Maade var dct nlige vansteliaere for o- med Spanioleme; 
thi der var dengang ikke eu encste Mand i vor By, som künde 
tale Sproget. T il alt Held var der nagle franste Offener 
iblandt Spanierne, og med diSse künde den davcrrende Apo
theker RoseS Kone tale.

Hnmed vcrre diSse Linier sluttede. Dersoni Et og An- 
det har virrct istand til at fcrngsle LoeserenS Interesse, og 
ikke trcrttet Andre, for hveni Bogen muligen tnrde have min» 
drr Doerd, da er Hensigten med bisse Optegnelser opnaaet.
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Da dct ninlig kimdr intereSsere Lcrserne, skal jeg rndnu ved- 
soic en Aortegnelfe ovrr hvormange og hvilke VmhedS- 
»aend, de» yave vaeret her i B ,en  t det LivS> 
ru« af SO Aar.

As den gristttg, Stand har der virret Folgende. Den aller
forste, jrg har Hort omtalr, var Pastor Bl ichfeldt,  derester 
Pastor W arbn rg ,  inen soi» ikke forblrv her ret lange, idet 
Han nenilig bhttedc Enibede uied Pastor S p u r  Fader til 
nedennoevnte si Juni 1869 afdode) Sogneprcrst H. S p u r  — 
og soin da var Prcrst til Hein og Sein Menighedcr ved Ma- 
riager. Dette fleete i Aaret 181Ü. Spur var efter Da- 
tidenS Mening en udnioerkrt Prcrdikant og dertil en fortrinlig 
Religionslcrrer, som nied Jver tog sig saavel af vort Kirke- 
soi» Skolevoesen. Han levede inüdlertid ikke ret lange, inen 
lilev efter faa AarS Forlob »lieget svagelig. Den störe Re
formation-fest, som netop da indtraf den Iste November 1817, 
og i hvilke» Anledning der var ndgivet Psalmer, som sknlde 
afsyngc- i Kirken, havve foranlediget Pastor Sp»«r til at ind- 
ove et Sangchor, og trodS Han- Sygdom og Sengeleie fkal 
dct vidneS hoit om Han- Jver for fin Gjerning,.at Han, es- 
tersom Kirken dengang intet Orgel havde, iadovede Charet ved 
Hicrlp af Violinen. Efter Spur- Dod blev Dogel inS  
Menighede- Proest, og var her en Noekke af Aar. Ester Do- 
gelm- koin Pastor Christensen. der ogsaa var her endecl 
Aar, men blev omsider forflyttet, ssamtidia mrd Christensen 
var N i e l s e n  Katechet og Forstelkerer vev ByenS Borger- 
skole, men dode tidligt, efter hvilken Tid her ingen Calechet 
har vcrret). Efter Pastor Christensen blev Pastor H. Spur 
Menighedens Sjcrlrsorger sEnibedet er for Tiden vac§nt.)
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Dm ferste P,l«ge>, som jcg kan erindre, Var Eaneelli- 
raad H j o r t h ;  Han var ointalt som ,en ovennaade arcurat 
Euibed-mand. Ester Hjorth, blcv R n m i n e d a h l  Byfoged 
her, og var bekjcndt for streng Efterlcvelse af sine Pligter. 
Ester Riiiiiniedahl kam Caneelliraad, Byfoged I a n K e n ,  der 
var en god Borgervcn og — en stör Jagtelskrr. Janhen forflyt- 
tedr< herfra i Aarct 1842, og blcv estersulgt i Änbcdet af 
Overauditeur H o h e r ,  som var en dyatig Embed-mand, inen 
som omsider segle Afflcd paa Grnnd as Svagclighed. Der- 
efter koni Overaiiditenr S c h o n b e r g  hertil sAar 18LSj. 
Han biev imidlertid ikke ret gammcl i Hobro, idet Han ester 
faa AarS Forleb, i hvilke Han havde vidst at vinde Alle 
for sig ligesaau,egrt ved sin Dygtighed soin ved en elstvcerdig 
Charakteer, lige nlgoengclig for Enhver. afgik ved Deden i en 
temmelig nng Alder. Schenberg var ievrigt en beaavet Per. 
sonlighed, hvorpaa saavel Han- private som offcntligc Liv asgiver 
»tallige Beviser, og hvorom de inange Udtalelser i de forskjellige 
Blade ester Han- Bortgaug tilstroekkeligt vldye. Schenberg 
havde Ê cede tveude SeSsioner i Landet- lovgivende Forsam- 
ling, idet Han som FolkethingSuiand reproesenterede Krebsen 
her. Ester Schenberg- Dod koni den nuvoerende Byfoged, 
Instit-raad U. E h r i s t e n s r n  hertil soin Borgermester.

Af Post«rst,re har her vlerct 6 Forskjellige, nnnlig: 
T leernp, Weis-,  K j o r r u l f f ,  Brcendstrup, Caneelli- 
raad W ib o rg  og den niivoerende Postmester Larsen.

Af T»»vi»sperte>rer og -oldf«ro«»tere -k 
rerr har her vcrret 7, nemlig: Nygaard. derrster Ritnie. 
strr Thornp,  dercfter Schmal fe ld t  sder blm sorflyttet), 
derrster blev Grev Ran Han Toldforvalter. der ogsaa forflyt. 
tcde- og i Han- Sted overtog den niivoerende almeenafholdte 
Toldinspectenr F a y r  Embedet. Samtidig med Sidstnoevnte 
har der voeret tuende Toldka-serere, nemlig Kammrrraad Ha- -  
sing, der har taget sin Afsked, og den nnvcrrende Toldka-- 
serer Johnsen.

Tvende Pr«k»rit«rrr, nemlig Canrelliraad Holm og 
den nuvoerende Prorurator Luchsen.

Tre Distrikt«»»,er. nemlig: Cancelliraad Petersen, 
Canrelliraad Ove rgaa rd  og den nuvoerende Overlcege k  
Pedersrn.

Tre Pr«rlistrc»dr L»,rr, nemlig: Offenbach, Ulrich
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og den nuveerendr Doctor H. R. MagnnS -  Alle duelige 
Lcrger.

I  det lange Tidsrimi, jeg har kjcndt Byen. har drnne 
ikke vcrret hjcinssgt af nogen Epidrini ellcr saakaldet simtsom 
Sygdom.

Til Slutnina hidscrttcs nagle Oplysninger o»l Infti- 
tutioner og Ling ete , der angaae Byen og sam mnli- 
gen turde have en Slags Interesse saavel nu som inaaffee 
sencrc hen i Tiden.

Byen fik Aar 1859 direkte DamPfbidokordiadels« med 
Kjobenhavn.

Byen blev omlagt — brolagt — Aarct 1857.
Den Iste Jannar 1857 aabnedes den kongelige <rl»- 

srophstati«» i Hobro.
Hobro A irk r blev hsitidelig indvirt den Site Oktober 

1852 (opfert efter Tegning af Professor BindeSbol l j .
Aar 1855 blev Pogtrykkrriet anlagt, og Udgivelsen af 

„Hobro Avis" tog fra sainine Tid sin Begyndelse.

H o b r o  i Jnli 1868.




