
BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN 

 

Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. 

 

Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til højre. 



 

Byenden efter at det nye bageri er bygget. Det skete i 1907, mens huset til højre i billedet brændte ved storbranden i 1934, så 
billedet er fra tiden mellem de to årstal. 

 

Karl Andreasens hus, Thorsgade 17, i 1908. Huset brændte under den store brand i byenden i 1934. Karl Andreasen selv står i 
midten op ad træet. Til højre Trine og Søren Bødker, der boede i den ene ende af huset – Søren var død, da branden kom i 1934.  



 

Jægere i Thorsager formodentlig mellem 1910 og 1920. Det er fra venstre Jens Boesen, gartner R. P. Hanen, skomager P. Krogh 
og L. Warming. Skomager Krogh var byens uforlignelige visedigter. Han boede Thorsgade 35.  

 

Hos snedker Nielsen i Lille Randers 5 omkring 1910. Det er fra venstre Jens Jensen, Jørgen Peter Laier, Magnus Feldballe og 
Arthur Krogh. De tre første er svende, den sidste lærling. Snedker Nielsen ophørte omkring 1930. 



 

Købmand Uhrbrands butik (senere Vilhelm Foged og Bent Enemark) omkring 1900. Den gamle købmandsgård Thorsgade 48 
begyndte med kroejer Jørgensens butik på tomten efter den nedbrændte Vorkærgård i 1868, fortsatte med svigersønnen 
købmand Uhrbrand fra 1901 til 1923, skiftende ejere i 1920´erne, men så Vilhelm Foged fra 1929 til 1969. Han afhændede til sin 
kommis Bent Enemark, der havde butikken til 1992. Derefter var der discountbutik et par år, indtil Røndeegnens Boligselskab 
købte og byggede 14 lejeboliger. Hovedbygningen til købmandsgården er bevaret i hovedtræk, men som beboelse. 

 

Brugsen 1930´erne. Thorsager Brugsforening er fra 1904. Der er skrevet en bog om Brugsens historie i anledning af dens 100-års 
jubilæum i 2004. Bogen kan købes i Brugsen eller lånes på biblioteket. 



aren 

Thorsagers første telefoncentral var hos musiker Adolf Poulsen, neden for købmandsgården. Her ca. 1910 

 

Væverske Karen Marie Rønde ved væven. Karen Marie boede i den ene ende af et lille bindingsværkshus på Kirkegade 10, der 
brændte 1948, hvorefter det nuværende hus opførtes. I den anden ende af huset boede jøden Melchiorsen og hans syge datter 
(ifølge Karen Marie var sygdommen dog Melchiorsens påfund for at påkalde sig interesse og støtte…). Karen Maries væv kom på 
museum i Århus (måske Den gamle By?), og i den anledning blev hun fotograferet ved væven.  Måske i 1920´erne? 



 

 

Købmand Hansens butik (i baggrunden i billedet) efter storbranden 1934, der gjorde 7 familier i byenden (Thorsgade øst for 
Kløvervangen) husvilde. Ilden opstod i Wulff Rasmussens hus ved børns leg med tændstikker, sprang til Chr. Røndes hus ved 
siden af, sprang så over vejen til Karl Andreasens hus, derfra til Karl Bøjers hus, som var sammenbygget med Karl Andreasens, og 
derfra til Rasmus Bendixens og Chr. Christensens huse. Bagerens og købmandens huse undgik på mirakuløs vis flammerne.  

 

 

Paphuset 1951, Thorsgade 30. Paphuset hed sådan, fordi det var sammenflikket, som om det var bygget af papkasser. Det var 
opført af arbejdsmand Laurs Jensen først i 1900-tallet og blev senere overtaget af sønnen Gustav Jensen. I 1940´erne blev det 
overtaget af ”Pap-Jens”, kaldt sådan på grund af huset. Kommunen købte hus og grund i 1995 for at etablere en buslomme. 



 

Sechers rutebil foran Paphuset, 1930´erne. Sechers rute Kolind-Aarhus var for mange forbindelsen med den store verden uden 
for landsbyen. Sechers rutebil begyndte at køre omkring 1933. 

 

 

Lille Randers 16, 1940´erne. Det nuværende hus på grunden er en rødstensvilla bygget i 1960´erne. Bindingsværkshuset her 
ejedes af Charles Berg, hvis svigersøn Poul Tinggaard rev det ned og opførte det nuværende hus, hvor han i mange år havde 
sodavandsdepot. 

 

 



 

Thorsager Bageri på Thorsgade 18 omkring 1900. Bageriet var oprettet af Madam Rasmussen i 1877. Det blev overtaget af en 
datter og svigersøn i 1918. Huset her blev erstattet af det nuværende i 1907. Andersen-slægten havde bageriet til omkring 2000.  

 

Thorsager Mejeri blev oprettet 1893, her fotograferet omkring århundredskiftet 1900 eller lidt senere. Det blev nedlagt i 1970. 
Senere havde Vilhelm Foged tømmerhandel og Poul Kjær elforretnng i ejendommen.  

 



 

Thorsager Station omkring 1910. Jernbanen Randers-Grenaa blev oprettet i 1876, og Thorsager var oprindeligt udset til at være 
knudepunkt midt på banen og det sted, hvor den skulle kobles til en kommende Århus-Grenaa jernbane. Men især kroejer Jens 
Nielsen og købmand Jørgensen var meget imod jernbanen, da de var overbeviste om, at Thorsager-borgerne ville tage toget for 
at handle ind i Randers og Aarhus! I stedet blev Ryomgaard Djurslands jernbaneknudepunkt, og da Aarhus-Grenaa-banen blev 
en realitet i 1877, kom Thorsager station til at ligge et godt stykke uden for byen og måtte nøjes med at være en mindre station 
på vejen. Til gengæld vedtog folketinget i 1894 en jernbane fra Thorsager til Ebeltoft, men den lykkedes det Kalø at forpurre, 
fordi godsets ejere ikke ville have godsets jors´d delt op af en jernbane 

 

Øjvind Schølers auto ca. 1945, Thorsgade 54. Oprindelig snedkerværksted med damefrisør ovenpå – senere også en herrefrisør 
Andersen. Købt af smed Schølers søn Øjvind Schøler til autoværksted i 1939. Han havde på et tidspunkt 4-5 mand i arbejde. 
Senere havde Henning Christensen og endnu senere Asger Højmark autoværksted i bygningen. I dag ren beboelse. 

 



 

Tage Posten blev ansat som post fra Mørke Station i 1952. I 1964 blev ruten overført til Rønde posthus og de to poster i 
Thorsager blev motoriserede, og Tage Andersen kørte i den grønne Hillman på Rønde-Faarup-ruten. Tage Andersen ophørte som 
postbud i 1986. Tages kone Kamma havde brevsamlingssted – i almindelig tale ”posthus” - i huset Vestergade 6 i mange år – 
billedet er taget uden for huset.  

 

Thorsgade 22, ca. 1925. Gårdens udlænger ud mod gaden blev revet ned og det nye stuehus bygget i 1902. Det bebos i dag af 
tidligere brugsuddeler Aksel Albrechtsen.  
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