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Lillegade 50 i Grenaa, bed-
re kendt under navnet Den gamle 
Borgmestergård, har sit populære kal-
denavn efter Borgmester C. Krabbe, 
der boede i huset sidst i 1800-tallet.
Gården fremtræder stort set uændret 
siden da, men står overfor en tiltrængt 
istandsættelse af facader og sokler 

som, når dette læses, formentlig er 
godt i gang og kun mangler sin afslut-
tende finish i foråret 2020.

Gårdens historie
Ejendommen kan umiddelbart spo-
res tilbage til 1768, og det vinkelbyg-
gede anlæg formodes opført af bir-

kedommer og byskriver Peder Bay 
efter en brand opstået i gårdens malt-
kølle samme år. Den nye gård beskri-
ves som værende ... af bindingsværk 
med tegltag 26 fag, hvoraf et forhus 
til gaden med 4 fag kvist på midten og 
en lukket port på 2 fag under midten, 
indrettet til logementer og et ibygt 

Lillegade 50 – ca. 1960. 
Den gamle Borgmestergård i Lillegade
Af Torben Oxbøll
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den nordre ende (side) på 8 fag lige-
ledes til logementer samt køkken og 
bryggers og værelse indrettet.
Det forstås således, at forhuset mod 
Lillegade var 18 fag bindingsværk.

Birkedommer Bay dør i 1785 og 
arvingerne sælger i 1792 gården til 
byens nye Konsumtionsinspektør C. 
L. Gade, som igen sælger gården til 
Landinspektør Knud Krey i 1798. 
Krey dør i 1820, hvor hans hustru 
Ane Margrethe overtager gården og 
lader den ombygge til sit nuværende 
udseende.

Gavlkvisten og portgennemkørslen 
forsvinder, og ombygningen har til-
syneladende været så omfattende, at 
forhuset bliver omtalt som nyopført, 
da det i 1827 beskrives i brandtak-
sationsprotokollen i forbindelse med 
hendes død … et forhus til gaden 18 
fag, opført af egebindingsværk og 
murtavl og tegltag, indrettet til stue-
værelser og kamre med 5 kakkelov-
ne 3 skorstene. Denne bygning som 
er nye opført!

Efter enkefru Kreys død sælges går-
den til By- og Herredsfoged Jacob 
Aagaard, der overtager embedet i 
1802. Aagaard er en betydningsfuld 
og initiativ herre, der har store pla-
ner til reformer for byen.  I 1805 for-
fatter han en beskrivelse af byens til-
stand og mangler, og heraf fremgår 
blandt andet havnens og det gam-

le rådhus ”elendige og forfaldne til-
stand”, men også brolægningen og 
rendestenene, der også er i ynkelig 
forfatning eller helt manglede, har 
hans opmærksomhed.

Et skæbnesvangert testamente
Aagaard dør i 1852 og da han var 
ugift hele livet, testamenterer han 
gården og hele sin formue til Grenaa 
Kommune. Af testamentet fremgår 
det, at halvdelen af hans efterladte 
formue skal anvendes til istandsættel-
se af byens gader.

Denne beslutning skal vise sig at blive 
skæbnesvanger for Borgmestergården 

Lillegade 50 - sep. 1917, efter anlæg-
gelse af Vestbanegade. Foto: Hugo 
Matthiessen, Nationalmuseet.

Lillegade 50 - omkring 1905, før anlæggelse af Vestbanegade og mens forhuset 
stadig var 18 fag langt.
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og ligger faktisk til grund for de dår-
ligdomme, der nu betinger en stør-
re istandsættelse af facaden mod 
Lillegade.

Reguleringen af brolægnin-
gen i Lillegade indebar en sænk-
ning af gadens vestre del fra 
Borgmestergården og hen mod den 
dengang beliggende plantage, for 
enden af gaden. Som det beskrives 
Grenaa Bys Historie, 1957:
Denne Sænkning var især betyde-
lig ved Borgmestergaarden og var 
Skyld i, at der maatte sættes en Sokkel 
under den gamle Gaard, en Sokkel, 

der i nogen Grad skæmmer den ellers 
saa smukke Bygning.

Efter Aagaards død sætter Grenaa 
Kommune gården på aktion, og den 
erhverves i 1853 af proprietær P. 
Mørk Mønsted. Det må således være i 
Mønsteds tid, at arbejdet med brolæg-
ning og undermuring af soklen finder 
sted.  Undermuringen udføres med 
forholdsvis små sten i dårlig kvalitet, 
og den oprindelige sokkel med store 
syldsten i granit stiger nu til dobbelt 
højde. Det kan være denne uharmoni-
ske og skæmmende løsning der hen-
tydes til i ovenstående citat. Hvornår 

soklen pudses, vides ikke præcist, men 
alle fotos fra århundredskiftets begyn-
delse viser en høj, fremspringende, 
pudset sokkel – både mod Lillegade 
og senere også mod Vestbanegade, 
der anlægges i 1917, for at forbinde 
Lillegade til stationen ved den nyåb-
nede Gjerrild-Grenaa jernbane.

Efter Mønsteds død i 1864 over-
tager arvingerne gården, men sæl-
ger den videre i 1873 til skibsbyg-
ger V. Krogh, der kun bor der få år. 
Han ældste søn, August Krogh, fødes 
i gården i 1874, og bliver senere en 
anerkendt professor i dyrefysiologi, 
nobelpristager og i 1945 byens før-
ste æresborger, hvilket fremgår af en 
mindeplade, der stadig sidder på faca-
den mod Lillegade.

I 1877 købes gården af By- og 
Herredsfoged og Borgmester C. 
Krabbe, og det er egentlig først herefter 
gården benævnes ’Borgmestergård’. 
Året efter får Krabbe dispensation til 
at opføre en bred stentrappe med sme-
dejernsgelænder ud mod Lillegade, 
som stadig ses på fortovet.

Borgmestergården i  
1900-tallet
Gården skifter nu hænder flere gan-
ge inden en ny æra som hjemsted for 
Grenaa Folketidende påbegyndes i 
1895, hvor redaktør J. Skjødsholm 
køber gården. Gården er herefter 
omdrejningspunkt for avisen helt 

Lillegade 50 - sep. 1917 – med den nye hoveddør mod gaden. Foto Hugo 
Matthiessen, Nationalmuseet.
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frem til 1970 med kontorer i vesten-
den af forhuset og trykkeri i sidehuset 
mod Vestbanegade.
I september 1917 gæster Hugo 
Matthiessen fra Nationalmuseet 
Grenaa og fotograferer byens gader, 
som han gjorde i mange danske køb-
stæder, for at dokumentere arkitek-
tur og byggeskik. Fra Lillegade fin-
des to fine fotos – ét set fra vest og ét 
øst. Vestbanegade er netop etableret 
og soklen på gavl og sidehus synes at 
fremstå helt nypudset. Mod øst ses, 
at facaden mod Lillegade er forlæn-
get med to fag og deri forsynet med 
en tofløjet fyldingsdør med udsvejfe-
de overlyssprosser. Hvem der har for-
anlediget denne udvidelse mod øst, 
vides ikke med sikkerhed, men den 
menes at være udført efter 1910. I 
1919 bliver gården bygningsfredet.

Lige inden Grenaa Folketidende luk-
ker i 1970 køber malermester Herluf 
Sørensen ejendommen, der er i dår-
lig forfatning. Herluf Sørensen fore-
tager gennem årene flere omfattende 
ombygnings- og istandsættelsesarbej-
der, her iblandt reparation og omlæg-
ning af dele af taget med håndstrøg-
ne tagsten, nye vinduer med koblede 
rammer, efterisolering samt maling 
af sokkel, bindingsværk og tavl. 
Desværre blev der helt i tidens ånd 
anvendt plastikmaling og mineraluld.

De moderne materialer er næsten 
lige så skæbnesvangre for huset som 

undermuringen af soklen, godt 100 år 
tidligere.

Da borgmestergårdens nuværende 
ejere, Ole Fjord Nielsen og Ida Munk 
Nielsen køber ejendommen i 1997 
er bindingsværket angrebet af bore-
biller og fugt, og de igangsætter et 
omfattende arbejde med afrensning af 
al plastikmaling på tømmer og mur-
værk. Fugtophobningen i materialer-
ne er så stor, at der ligefrem pibler 
vand ud, da de tætte malingslag bli-
ver afrenset. 

Opskriften bag et sundt, velfungeren-
de og varigt hus er netop ikke tæt-
te materialer som plastikmaling og 
isoleringskonstruktioner med damp-
spærre og mineraluld, men derimod 
diffusionsåbne materialer såsom træ 
og kalk, der er kendetegnet ved, at der 
foregår fugttransport igennem selve 
materialet. Altså materialer, der kan 
ånde. Efter afrensning er tømmer og 
tavl forbilledligt behandlet med lin-
oliemaling og italienskrød kalkmælk.

En kommende istandsættelse
Som nævnt har den oprindelige kam-
pestenssokkel været pudset i over 
hundrede år og er gennem tiden ved-
ligeholdt med flere lag stærk cement-
mørtel, der som et ufleksibelt pan-
ser er vokset op omkring fodrem-
men, med store rådskader til følge. 
Nedsivende regnvand bag pudsen har 
desuden medført et eskalerende ned-

brud af soklen og forårsaget store rev-
ner og frostsprængninger.

I skrivende stund foregår der-
for, med tilladelse fra Slots- og 
Kulturstyrelsen, undersøgelser og 
forberedelser til et stort og kompli-
ceret istandsættelsesarbejde af sok-
kel og bindingsværk.

En prøvegravning langs soklen har 
klarlagt, at den udførte ’undermu-
ring’ i 1850´erne ikke stikkere dybere 
end fortovsbelægningen og der derfor 
ikke eksisterer nogen form for ’fun-
dament’ under facaden. En under-

Undersøgelser af soklen mod 
Lillegade, september 2019. Foto: 
Torben Oxbøll.
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støbning af hele soklen til bæredygtig 
grund er derfor en nødvendighed, for 
nænsomt og sikkert at tilvejebringe et 
varigt og stabilt ståsted for den gamle 
facade mod gaden.

Al sokkelpuds afhugges og kam-
pestenssoklen vil blive ført tilbage 
til sit oprindelige udseende i ’blank 
mur’, udfuget med hydraulisk mørtel. 
Manglende partier suppleres med nye 
kampesten. 

Det bliver også nødvendigt at udta-
ge alle undertavl, ligesom de gamle 
mursten skal renses for mørtel, så de 
kan genbruges på samme sted. Den 
rådne fodrem vil blive fjernet og en 
ny rem af vellagret dansk egetræ ind-
lagt på den istandsatte sokkel. En tra-
ditionel asfalt murpap under remmen 
vil fungere som en vandfælde, hvor 
indtrængende regnvand bliver fanget 
og står og sopper mellem træ og pap, 
med rådskader til følge. Derfor læg-
ges den nye rem på et fugtstandsende 
lag af birkebark, der i sin opbygning 
med hundredvis af papirstynde lag er 
vandtæt, men samtidig diffusionså-
ben. Denne løsning kendes fra vores 
nordiske nabolande, hvor birkebark 
også traditionelt er blevet anvendt 
som underlag i tørvtage. 

Stolper, dokker og løsholter i bin-
dingsværket vil blive istandsat og 
dårlige partier udskiftet eller udlu-
set med nyt egetræ. Der vil kun bli-

ve anvendt traditionelle tømmersam-
linger, der forinden samling impræg-
neres med trætjære og derefter fast-
holdes med trænagler. Søm, skruer 
og metalbeslag anvendes ikke, da de 
trækker fugt til trækonstruktionerne 
med skader til følge.

I foråret 2020 udføres de afsluttende 
finisharbejder med kalkning af tavl 
og opstregning af bindingsværk med 
linoliemaling. Borgmestergården vil 
derpå igen fremstå på forbilledlig vis 
som en af byens markante, fredede 
ejendomme til glæde og inspiration 
for de mange forbipasserende.


