Branden i Grundfør 1868
I søndags have tvende støre Ildevaader hjemsøgt vor Egn. I Landsbyen Grundfør ved Hinnerup Station ere
saaledes 6 Gaarde og 9 eller 10 Huse lagt i Aske, og 25 familier bleve ved denne ulykkelige Begivenhed
huusvilde. Ilden siges at være opkommen i en Lade, og et Barns, en 7 aars Drengs, Legen med Svovlstikker
skal atter her være den sørgelige Anledning.
Ligeledes er Landsvyen Nordholt i Hads Herred i Søndags saagodtsom aldeles nedbrændt. Ilden opkom i
den vestlige Deel af Byen, og da Vinden bar paa, vare 5 Gaarde, hvoraf Landsbyen bestod, i kort Tid
Flammernes Rov. Desværre er her Tabet af et Menneskeliv at beklage, idet en Landmand og Snedker fra
Randlev under Slukningsforsøgene sloges ihjel af en nedfaldende Gavl. Af et teglhængt Stuehuus staae
Murene endnu tilbage. Endeel Sviin skulle være indebrændte.
Brandene skete 14.juni 1868.
Sakset fra Aarhus Amtstidende 16.juni 1868.

Branden i Grundfør 1868
Ved en sidstafvigte Søndag Eftermiddag i Landsbyen Grundfør udbrudt Ildebrand er en stor Deel af denne
By lagt i Aske. 6 Gaarde og 16 Huse stode paa eengang i Lue, og Ilden standsede først, da den naaede
Byens Udkant, hvor Intet mere var at fortære. 25 Familier ere i faa Timer blevne huusvilde, flere af de
Ubemidlede havde Intet forsikret, Andre kun lavt, og ikke Faa ere for Øieblikket alene henviste til deres
Medmenneskers velvillige Bistand.
I Følelsen af, at der her maa hjælpes paa anden Maade end ellers sædvanligt, hvor Trang indtræder, ere vi
Undertegnede traadte sammen for saavidt muligt at afhjælpe den øieblikkelige Nød, og tillade os at
opfordre vore Medborgere, der sikkert ikke ere ufølsomme for en saa haard Tilskikkelse, til at sende En af
os de Bidrag af Penge eller Fødemidler, som de af et kjærligt Hjerte ville yde til dette Formaals Fremme.
Regnskab for Anvendelsen skal i sin Tid blive aflagt.
Grundfør, den 15.Juni 1868
M. Møller , Sandballegaard

Niels Undersen, Grundfør

Jens Christensen, Grundfør

Luun, Herredsfoged, Aarhus

Sakset fra Aarhuus Amtstidende mandag 22.06.1868

