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udskrivningschef til militæret for 2. Jydske Distrikt. 
Søndergade 1 er en tidligere købmandsgård, der nu 
bliver embedsbolig. Christian de Fischer skaber sig på 
forskellig vis en stor formue og ejer flere huse i 
Grenaa samt udflyttergården Hesseldal i Dolmer. 
Herefter ophører al begravelse ved kirken på Torvet. 
Den gamle kirkegård bevares dog i en årrække. 
Under kirkegulvet – både i koret, skibet og tårnet – er 
tidligere begravelser. Nogle er murede grave og et par 
enkelte er gravhvælvinger. De fleste er dækket med 
ligsten. Ved kirkens restaurering i 1865 bliver alle 
disse begravelser fjernet, og skeletdelene anbringes i 
en fælles grav på den nye kirkegård. Det samme er 
tilfældet med de resterende udendørs gravsteder 
omkring kirken. 
I 1881 bliver der på kirkegården opført en 
kapelbygning, der stadig er i brug. 
Kirkegården ved Aastrupvej har i årenes løb 
gennemgået flere udvidelser og fremstår i dag som et 
stort velholdt område med mange besøgende, der 
dels mindes afdøde og dels nyder naturen og freden.                                                                                                                                                                    
Kilder: Carl Svenstrup m.fl.                                                                                      
/Kjeld Simonsen  
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Nyt fra formanden: 
  
Vi er nu gået ind i december måned, og julen står for døren. Vi håber 
på, at det bliver en dejlig jul selvom at corona-smitten nu igen 
begynder at stige. 
Efter vi i foråret var nød til at aflyse alle vores arrangementer, var det 
dejligt, at alle arrangementer kunne gennemføres i efteråret. Det var 
dog med lidt ændringer undervejs, men det lykkedes at få det hele til 
at falde på plads. 
Vi satser på at der kommer styr på den nye corona-variant, så det 
bliver muligt at gennemføre foråret program. Foredragene finder sted 
som sædvanlig i Pavillonen. Klubaftnerne samt generalforsamlingen 
flyttes tilbage til Grenaa Egnsarkiv. Hele programmet samt meget 
andet kan ses på vores hjemmeside. 
 
Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland ønsker alle en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår.  
 
Pas godt på jer selv og hinanden. Vi ses i det nye år 
 
Mange varme julehilsner 
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Grenaa Kirkegård fylder 200 år 
Grenaas nuværende – og tredje – kirkegård kan den 27. april 2022 
markere 200 årsdagen for oprettelsen.                                                                                                                                                
Byens første kirkegård ligger omkring den gamle middelalderkirke på 
sydsiden af Baunehøj lige nord for det nuværende Sundhedshus. 
Omkring år 1300 bygger man en ny kirke på Torvet i Grenaa. Den 
gamle kirke på Baunehøj fortsætter som annekskirke, indtil den bliver 
nedlagt i 1553. Kirkebygningen får lov at stå i en årrække, før den 
nedbrydes. Selv om kirken er nedlagt, bliver man ved med at foretage 
begravelser her helt op til begyndelsen af 1700-tallet. 
Sideløbende med den gamle kirkegård etableres der allerede i 1300-
tallet en kirkegård omkring den nye kirke på Torvet. Den ligger op til 
kirkebygningen og omkranser efterhånden alle 4 sider af kirken – 
længste del mod syd. Kirkegården er inddelt i flere afdelinger med 
forskellige gravstedspriser. Jo tættere et gravsted ligger ved 
kirkebygningen, jo dyrere er det. De mest prominente og velhavende 
borgere bliver dog begravet under gulvet i kirken. Efterhånden kniber 
det med plads på kirkegården, og der berettes om, at ligene ligger i 
flere lag. 
22. februar 1805 bliver der udstedt en kongelig forordning om, at alle 
købstadskirker i løbet af 2 år skal erhverve plads til en kirkegård uden 
for byen, såfremt de ikke allerede har en sådan. Samtidig kommer der 
et forbud mod at foretage begravelser i selve kirkebygningen. Specielt 
sidstnævnte begrundes med de uhygiejniske forhold. På grund af 
tidernes ugunst bl.a. med Englandskrigene og Statsbankerotten i 
1813 går det lidt langsomt i Grenaa med at etablere en ny kirkegård. 
Endelig erhverver man dog et stykke jord uden for byens Nørreport (i 
dag ved Aastrupvej). Det er klar til ibrugtagning som kirkegård i 1822.                                                                                                          
Indvielsen sker 27. april 1822 ved begravelsen af 
generalkrigskommissær Christian de Fischer, hvis velbevarede 
gravsten stadig står på kirkegården. Christian de Fischer har gjort 
karriere inden for militæret og kommer til Grenaa i 1795, hvor han 
køber den store gård på Søndergade 1 (i dag Museum Østjylland). Her 
bosætter han sig med sin familie. Christian de Fischer virker som 


