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Efter teksten tilkendegiver, at 
jeg ikke har set andre postkort 
med samme motiv, i den tid jeg 
har samlet området. 

GRENAA GAMLE STAD 
Titlen på eksponatet er også titlen på den hyldest sang, der omkring 1920 blev skrevet til Grenaa af R. J. 
Højfeldt og Niels Udengaard. 
R. J. Højfeldt (1849 - 1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev uddannet lærer fra Lyngby Semi-
narium. Niels Udengaard (1884 - 1966) var udlært maler og havde i en årrække selvstændig forretning, 
som han dog senere solgte, for at overtage faderens musikforretning. 
Sigtet med eksponatet er at invitere på en  historisk byvandring rundt i det gamle Grenaa.  
Turen tager sin udgangspunkt fra kirken som ligger midt på Torvet. Efter at vi har besigtiget byens gam-
le kirke, begiver vi os først en tur rundt på Torvet og Søndergade. Herefter går vi en tur om til Markeds-
gade og tilbage til Lillegade, hvor vi kigger ind af nogle af sidegaderne. For enden af Lillegade  tager vi et 
lille kig op af Baunehøj og går så via Vesterport af Storegade, Vestergade, Vestervej, Anlæget, Åen og 
tilbage til Torvet. Herfra går vi ud mod Østergade, men når også lige en tur ned i Nørregade, som vi pas-
sere lige før starten af Østergade. Inden vi af Østergade fortsætter ud mod Østerbrogade går vi en lille 
tur i Kannikegade og ned på Stationsplads. Herefter går vi de ca. 3 km. ned til Grenaa havn hvor vi går 
en tur på Strandgade, Søgade, Havneplads og slutter af med en tur på Havnen og Stranden. 

 
Der vises også eksempler på samme motiv, men med forskellige udgivere og samme motiv både i sort/
hvid og som koloreret.  
For overskuelighedens skyld, er der på de yderste plancher i rammerne indsat delkort, der henviser til   
kortene på planche 1.04 og 7.09. 
 

 

Oversigt ramme/planche 

, 

Det gamle rådhus på Torvet blev opført 1805-06 af bygmester Just Møller. Just Møller var født ca. 
1744 og uddannet som snedker og tømre.  
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”Ekspreshilsen fra Grenaa”  med et ind-
sat motiv fra Bavnehøjvej, med udsigt 
over Grenaa. 
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: C. 
St. Eneret 5307. Tegner: Ukendt. (post-
behandlet 14.07.1910) A1 

Samme motiv som det indsatte i det øverste kort, med udsigt fra Bavnehøjvej  og mod syd ind 
over Grenaa. Postkortet er et godt eksempel på hvordan man før 1. juni 1905 ikke tillod korre-
spondance på postkortets forside. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsens Forlag 1340. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og post-
behandlet 05.11.1904) A1 

Udsigt over Grenaa 

 
 

Kopi af det indsatte motiv. 
Motivet er identisk med motivet på postkortet herunder.  
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Udsigt over Grenaa 

”Ekspreshilsen fra Grenaa” med indsat 
motiv, med udsigt fra Åen og ind mod 
byen, fra omkring år 1910. 
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: C. 
St. Eneret 5308. Tegner: Ukendt (ikke 
postbehandlet) C2 

Samme motiv som det indsatte i det øverste kort, med udsigt mod vest og ind mod byen. 
På begge sider af Åen der i dag  bygget boliger. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsens Forlag 1842. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og post-
behandlet 17.08.1904) C2 

 
 
 

Kopi af det indsatte motiv. 
Motivet er identisk med motivet på postkortet herunder.  
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”Glædelig Paaske”  med indsat motiv med udsigt over Grenaa set fra Bavnehøjvej.  
Det indsatte motiv er også udgivet som postkort og vises på planche 6. 
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 13 521. Fotograf og tegner: 
Ukendt. (postbehandlet 15.04.****) A1 

Udsigt over Grenaa 

Plan over byvandringen i Grenaa By 

Litteratur og kilder:  
Grenaa Bys Historie af Carl Svenstrup 
Grenaa og Omegn før og nu 
Historiske huse i Grenaa af Nationalmuseet og Djurs-
lands Museum 
Grenaa Egnsarkiv 
http://arkiv.dk/ 
Vykortets historia af Arne Sandström 
Fra billedhilsen til postkort af Henrik Selsøe Sørensen, 
Claus Boie og Gorm Christensen 
Danske brevkort og postkorts historie af Steffen Riis 
Egen forskning og lokalkendskab til området. 
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Grenaa ses her fra nord siden med Kirken centralt placeret midt i byen. Den høje skorsten yderst til 
venstre er byens første Andelsmejeri, Markedsgade 31. 
Tryk: Lystryk. Ugiver: Ukendt men er nummereret 56842. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa (udelt 
forside og ikke postbehandlet) A1 
Den originale glasplade med negativet ligger på Grenaa Egnsarkiv. 

 

Udsigt over Grenaa 

I følge OM nr.15 af 22. maj 1905 tillod man fra 1. juni 1905 korrespondance på postkortets for-
side. I teksten stod der bl.a.: „hvorhos det ved Benyttelsen af illustrerede Brevkort, hvis Forside 
ved en lodret Streg er delt i 2 Dele, er tilladt at anvende den venstre Del, der dog ikke må være 
større end Halvdelen af Kortets overflade, til Korrespondance, medens den højre Del skal benyttes 
til Adresseringen“. 

Inden vi starter vores byvandring rundt i Grenaa, så tager vi lige på afstand et par små kig på 
byen som den så ud både før og efter år 1900. Tegningen af Grenaa som den så ud fra sydsiden, 
er en gengivelse af bykortet fra Erik Pontoppidans Den Danske Atlas 1763-64, hvor man ser de tre 
broer over åen og vandmøllen ved Kragsøs afløb til åen.  
Tryk: Litografi. Udgiver: Warburgs Kunst Forlag  D. B. i gl. Dage  80. Tegner: Ukendt. (ikke post-
behandlet) B2 
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Grenaa med flyvere over byen, set fra østsiden og mod vest. I forgrunden Grenaa Å og  lokomotiv-
remisen og i baggrunden ses banegården med tog foran. 
Motivet er fra før bygningen af posthuset i 1909.  
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag  Eneberettiget 24129. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 
10.07.1911) C2 
 

Udsigt over Grenaa 

Udsigt over Grenaa set fra Bavnehøjvej.  
Som et led i bekæmpelsen af den store arbejdsløshed i 1930er, blev Bavnehøjvej udgravet og 
vejen blev både sænket flere meter og rettet ud.  
Tryk: Håndkoloreret lystryk: Udgiver: C. St. Eneret 3811. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 
10.04.1906) A1 
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Udsigt over Grenaa 

Udsigt over Grenaa fra Bavnehøjvej med kirken i midten af billedet. Det ses at træerne i vejsiden  
er blevet udskiftet siden postkortet på planchen ved siden af er lavet. 
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag  Eneberettiget 3801. Fotograf: Ukendt. 
(ikke postbehandlet)  A1 

Grenaa set fra Bavnehøjvej. Lidt til højre for midten af billedet ses vejen der blev kaldt ”Bag By-
en”, og som senere blev til Markedsgade. 
Tryk: Kombineret lys– og prægetryk. Udgiver: P. Hansen, Vamdrup. Fotograf: P. Hansen, Vam-
drup (postbehandlet 11.01.1912) A1 
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Udsigt over Grenaa 

Udsigt ned over Grenaa med kirken som det centrale midtpunkt. Som det kan ses, er kortet fra før 
1917 hvor Ryomgård-Gjerrild banen blev forlænget til Grenaa. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag, Eneberettiget 36192. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 
21.09.1913) A1 

Grenaa set mod syd fra Åstrup Bakken, og før byen begyndte at vokse i nordlig retning. Landejen-
dommen midt i billedet er siden blevet opslugt af byen og den tilhørende landbrugsjord er udstyk-
ket til parcelhus grunde. Stuehuset ligger der stadig, men udbygningerne er revet ned. Vejen der 
ses på kortet, heder i dag Åstrupvej. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa. Eneret a 10. Fotograf: Vilhelm Hansen, 
Grenaa. (postbehandlet 05.09.****) C1 
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Vi starter vores byvandring på Torvet ved St. Gertruds Kirke, der er bygget omkring år 1300. Kir-
ken var i den katolske tid indviet til St. Gertrud, en helgeninde fra Thüringen der døde i 1302, og 
som var de vejfarendes beskytterinde. Postkortet viser kirken omkring år 1860, altså før der i 1874 
blev sat spir på tårnet. Hegnet under de store kastanjer er værn for de sidste rester af den gamle 
kirkegård, der fandtes her. Træerne markerede indgangen.  
Til venstre for kirken ses byens gamle rådhus Torvet 1, rådhuset blev bygget 1805-1808.   
Tryk: Fotogravure. Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa, Eneret 182. Fotograf: Vilhelm 
Hansen, Grenaa. (ikke postbehandlet) B2 

Torvet  

B2 

Torvet med kirken set fra Søndergade og til venstre statuen af  Kong Frederik den Syvende. 
Statuen der er skabt af billedhuggeren Otto Evens (1826—1895), blev afsløret torsdag den 5. juni  
1884. Statuen blev først placeret syd for kirken, men blev i 1938 flyttet om nordvest for kirken. I 
1967 blev den fjernet i forbindelse en vejregulering på Torvet, og først i 1975 blev den efter en 
restaurering, opstillet på den nuværende placering i Anlægget nord for kulturhuset. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: Ukendt men er nummereret 42268. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og 
postbehandlet 15.07.1902) B2 
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”Julehilsen fra Grenaa” med nisser der omkring Grenaa kirke, tegnet af Carl Røgind. 
Carl Røgind (født 16. juli 1871 i Randers – død 19. november 1933 i København). 
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa 15 269 . Tegner: Carl Røgind. 
(ikke postbehandlet) B2 

”Julehilsen fra Grenaa” med travle julehandlende mennesker på Torvet i Grenaa, tegnet af Valde-
mar Vaaben (født 13. november i Hvejsel ved Jelling— død 6. april 1934 i Svendborg). Udover 
kirken ses også midt i billedet byens gamle rådhus , og til venstre Ehrenreichs og Vogels ejendom, 
på hver sin side af Lillegades udmunding.  
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 20170. Tegner: Valdemar 
Vaaben . (postbehandlet 19.12.1911) B2 

Torvet  

Carl Røgind signerede ikke alle 
sine postkort ens.  

http://da.wikipedia.org/wiki/16._juli
http://da.wikipedia.org/wiki/1871
http://da.wikipedia.org/wiki/Randers
http://da.wikipedia.org/wiki/19._november
http://da.wikipedia.org/wiki/1933
http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
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Torvet  

Torvet 1 her boede fra ca. 1670—1735 tre af byens ”toldere” , og her startede byens første apotek, 
som imidlertid fik en krank skæbne. Her boede også et par af byens større købmænd, indtil byfo-
ged Aagaard i 1804, på byens vegne købte gården af købmand Chr. Holm, og rev den ned og i 
årene 1805—08 opførte  et nyt rådhus på grunden. I baggrunden ses begyndelsen af Lillegade med 
til venstre Christoffer Vogel og til højre Ehrenreichs ejendomme, som det så ud ca. år 1900. 
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 3807. Fotograf: Ukendt. (ikke 
postbehandlet) B2 
Mange postkort går igen med nøjagtig det samme motiv, men med forskellige udgivere.  
 

Samme motiv som det postkortet nedenunder, men her brugt som ”Julehilsen fra Grenaa”. Kortet 
er tegnet af Carl Røgind i 1906. 
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa.  Eneret 7764. Tegner: Carl Rø-
gind. (postbehandlet 16.12.****) B2 

Her ses en anden af Carl 
Røginds signaturer.  
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Torvet  

Grenaa Kirke set indvendig  efter restaureringen i 1927.  
Under restaureringen i 1927 der varede fra juli til december og blev ledet af bygningsinspektør 
Packness i Ålborg, var Menighedshjemmets store sal indrettet til midlertidig kirkelokale. 
Tryk: Håndkoloreret fotogravure. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget—Grenaa 95 Fotograf: 
Ukendt (postbehandlet 10.02.1930) B2 

B2 

Grenaa kirke som den så ud før den indvendige restaurering i 1927. 
I forhold til postkortet herunder ses det tydeligt, at bla. kirkebænkene under restaureringen blev 
uskiftet.  
Personerne på postkortet er provst J. A. N. Nørregård stående i midtergangen og kirketjener M. 
Sørensen stående i mellem kirkebænkene. 
Jacob Alfred Nicolai Nørregaard (18.12.1844 - 20.05.1916) var sognepræst i Grenaa 1896—1915 
og provst fra 1900. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsens Boghandel , Grenaa   Eneret 16896. (postbehandlet 
17.02.1916) B2 
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Grenaa Kirke set fra udmundingen af 
Østergade. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansens 
Boghandel, Grenaa  Eneret 26. Foto-
graf: Vilhelm Hansen, Grenaa.  (ikke 
postbehandlet) B2 

Torvet set fra Søndergade og op mod Kirken og det gamle Rådhus og med statuen af Kong Frede-
rik den Syvende i mellem de to gamle kastanjetræer. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsens Forlag 1341. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og post-
behandlet 01.11.1904) B2 

Torvet  

B2 
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Torvet  

Inden vi forlader kirken går vi lige en tur op i tårnet og får et kig ud over byens centrum. 
I midten ses Vogels ejendom, øverst til venstre med udsigt til Østergade ses midt i billedet køb-
mandsgården Torvet 5, der blev opført af købmand Joh. Chr. Secher i 1842, den blev i 1920 er-
stattet af Djurslands Landmandsbank. Dernæst ses købmandsgården Østergade 1, der var opført 
af tømrermester P. Rødkjær i 1854.Til højre et kig ned af Lillegade. Nederst til venstre ses Store-
gade og til højre Søndergade.   
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 3066 (Aarhus Kunsthandels Forlag). Fotograf: Petersen. Molshoe.  
Eneret. (postbehandlet 07.05.1909) B2 

Vel nede på jorden igen går det hurtig op for os at kirken er centrum for det gamle Grenaa. 
I midten ses kirken og øverst til venstre Grise Torvet hvor Storegade deler sig i Storegade og Ve-
stergade, til højre ses begyndelsen af Storegade, med Edv. Hansens købmandsgård og Vogels 
ejendom. Nederst til venstre ses Sønderbro som føre Søndergade ud af byen, og til højre er det 
Lillegade hvor vi som nr. to hus på højre side ser A/S Grenaa Folkebank. 
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 4146 (Aarhus Kunsthandels Forlag). Fotograf: F. Petersen, Molsga-
de, Aarhus.  (postbehandlet 30.04.1912). B2 

Joh. Chr. Secher’s gamle 
købmandsgård Torvet 5, lå 
hvor Djurslands Landmands-
bank blev opført i 1920 (se 
næste planche). 
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Torvet  

Torvet set mod øst med det gamle rådhus og Djurslands Landmandsbank. På hjørnet af Nørregade 
og Østergade ses resterne af købmandsgården, som blev opført af tømrermester P. Rødkjær i 1854,  
i 1873 solgte han den til købmand A. Sørensen  der ejede den frem til 1914. I 1914 overtog køb-
mand H. C. Hjortkjær købmandsgården, men han havde den kun frem til 1918, hvor han købte en 
trælasthandel i Brabrand og flyttede fra byen. De sidste rester af købmandsgården blev revet ned i 
1971, hvorefter den nuværende forretnings ejendom ”Centrum” blev opført.   
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget  - Grenaa 33. Fotograf: Ukendt. (ikke postbe-
handlet) B2 

Bygningen på Torvet 5 der er tegnet af arkitekt Harald Gad, blev opført i 1920 for Djurslands Land-
mandsbank, der oprindelig hed Grenaa Folkebank og lå i Lillegade. Men allerede i 1922 trådte Land-
mandsbanken i likvidation, og bygningen blev kort tid efter i første omgang lejet ud til den  nyetab-
lerede Banken for Grenaa og Omegn A/S.  
Tryk: Lystryk . Udgiver: Carl Stender for Hellemann Nielsen, Grenaa  Eneret. Fotograf: Ukendt.  
(postbehandlet 21.08.1938) B2 

Selv om der er etableret  
elektrisk gadelys, står den 
flotte gamle gaslygter sta-
dig midt på Torvet. 
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Banken for Grenaa og Omegn, Torvet 5. Bygningen blev som før omtalt opført i 1920 for Djurs-
lands Landmandsbank. Efter Landmandsbankens likvidation i 1922 opstod planen om at starte en 
ny lokalbank, i begyndelsen lejede man sig ind i landmandsbankens tidligere bygning. Men allere-
de i 1923 overtog Banken for Grenaa og Omegn bygningen. Banken tog i 1965 navneforandring til 
Djurslands Bank. 
Tryk: Fotogravure. Udgiver. J. P. Christiansen, Grenaa. Eneret. Fotograf: J. P. Christiansen, Gre-
naa.  (ikke postbehandlet). B2 

Torvet med Kirke, Rådhuset, Vogel og 
Ehrenreichs ejendomme set fra Sønder-
gade. 
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver W. 
K. F. 2750 (Warburgs Kunst-Forlag). 
Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 
31.12.1909) B2 

Torvet  

B2 


