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Her er det udenlandske musikanter også kaldet ”Trækfugle” der er på gennemrejse i Grenaa, her
foreviget på Havnevej (nu Østerbrogade), bygningen der rager lidt frem i husrækken A/S Grenaa
Rugbrødsfabrik. Drengen til højre er senere kedelpasser på Grenaa Dampvæveri Henry Eskildsen.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 23365 og Varde Kunstnerkort. Fotograf:
Ukendt. (postbehandlet 18.10.1911) C2

Østerbrogade 27 (dengang Havnevejen) „A/S Grenaa Rugbrødsfabrik“ set fra den modsatte side
ca. år 1910. I nr. 25 på modsatte hjørne af Korsgade ses indgangen til Sofus Gissels købmandsforretning, og på modsatte side af Østerbrogade lå „Baneskoven“, som grænsede op til banestrækningen, der førte ned til Havnen.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 17.02.1910)
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Kusken til venstre er Henry Koppel

Inden vi går videre får vi lejlighed til at slukke tørste, da vi møder ”Tuborg Jørgensen”s køretøj.
Jørgensen havde depot for Ceres og Tuborg og havde desuden en sodavandsfabrik i kælderen Lillegade 27. I baggrunden bag baneskoven ses Østerbrogade 25, Baneskoven er nu fældet og grunden
er bebygget. Her vist fra omkring 1916.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen. Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen,
Grenaa. (ikke postbehandlet) C2

Købmand Sofus Gissels købmandsforretning

Partier fra Grenaa der viser i midten Østerbrogade 25, Sofus Gissels købmandsforretning. De andre fire partier er, øverst fra venstre Strandgade og Grenaa Andels– Svineslagterei og nederst fra
venstre Østerbrogade lige før slagteriet og det sidste er fra hjørnet af Korsgade og Nygade.
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 4543 (Aarhus Kunsthandel). Fotograf: F. Petersen. Fot. Molsgade.
Aarhus. (postbehandlet 24.12.1910) C2

Grenaa

gamle Stad

Østerbrogade

Gasværksbestyrer Bostrup med
familie.
Fra Østerbrogade kan man se over til kalkværket og gasværket som lå på den anden side af
jernbanen. Personerne på postkortet er gasværksbestyrer Bostrup med familie ca. år 1911. Vejen ved gasværket kom senere til at hede Bostrupsvej. Til højre ses stabler af kalk fra kalkværket som lå uden for billedet til højre. Både gasværket og kalkværket er væk i dag.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Carl Svenstrup, Grenaa. Fotograf: Carl Svenstrup,
Grenaa. (postbehandlet 23.12.1911) C2

Slagteri udsalget

Grenaa Andels-Svineslagteri begyndte sin virksomhed på Østerbrogade 43 den 9. august 1904.
Her ses slagteriet fra vest siden og ned mod havnen. Bygningen i to etager indeholdt ud over slagteriudsalg, og administrations også direktørbolig. Den lave bygning til venstre er en af produktionsbygningerne. Tegningerne var udarbejdet af arkitekt Carl Madsen, København. Ud over udsalget på selve slagteriet, var der også et udsalg oppe i Østergade og et på Strandgade ved Grenaa
Havn. Slagteriet der lukkede i 1985, er nu revet ned og der bygget et supermarked på grunden.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 16895 k. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
13.05.1905) D2
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Grenaa Andels-Svineslagteri denne gang set fra østsiden og igen med slagteriudsalget og administrationsbygningen ud mod Østerbrogade, og bagved ses nogle af produktionsbygningerne.
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Peter Alstrups Kunstforlag København, Eneret 1905. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 1*.12.1907) D2

Grenaa Dampvæveri som det så ud ved anlæggelsen i 1893. Til højre ses lidt af dampskorstenene,
og til venstre ses direktørboligen. Grenaa Dampvæveri blev grundlagt af H. P. Rosenvinge, der var
manufakturhandler på Storegade 3. Grenaa Dampvæveri lukkede i 2002, grunden er i dag delvis
ryddet og der er bygget nye forretninger og boliger på en del af den.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 30.06.1906)
D2

Grenaa

gamle Stad

Østerbrogade

D2

Grenaa Dampvæveri på Østerbrogade blev af H. P. Rosenvinge anlagt i 1893, og var i mange år
byens største arbejdsplads, på et tidspunkt med ca. 1000 ansatte. Postkortet her fra 1912 viser
samtlige ansatte og en tegning af væveriet.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt men formentlig Grenaa Dampvæveri. Fotograf:
Ukendt. (brugt men ikke postbehandlet 07.09.1912) D2

En tydelig stolt Jens Peter
Andersen

Væver Jens Peter Andersen, Østergade 31, Grenaa ved en af maskinerne i den store vævehal, på
Grenaa Dampvæveri.
Tryk: Ægte foto (klorsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) D2
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Dampvæveriet set fra direktørboligens have, med direktørboligen til højre.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 16889 k. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) D2

A/S Grenaa Dampvæveri som det tog sig ud fra luften i 1936. Grenaa Dampvæveri var i gennem en
lang årrække byens største arbejdsplads, i væveriets storhedstid var der således næsten 1000 ansatte på ”fabrikken” som den i daglig tale kaldtes i Grenaa, og var på dette tidspunkt Danmarks
største bomulds væveri.
Tryk: Ægte foto. Udgiver: A/S Grenaa Dampvæveri. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 01.06.1951)
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Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus
som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Bavnehøj.
Amtssygehuset blev senere solgt til A/S Grenaa Dampvæveri, hvor det blev brug til administrationsbygning, i dag er der dommerkontor i en del af bygningen.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 3798. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
29.08.1909) D2

Efter A/S Grenaa Dampvæveri lå nr. 47-53. Nærmest ses nr. 53 „Koleralazarettet“. Dernæst Ole
Malers hus nr. 51 og endelig det hvide hus som var delt i nr. 49 og 47. Koleralazarettet blev opført i 1853 og blev i 1889 afløst af Epidemisygehuset som lå på modsatte side i nr. 18, ved siden
af det senere Amtssygehus. Husene er i dag revet ned, og jorden er en del af den gamle dampvæveri grund. De små huse nævnes også i historien som ”Strandvejshuse”
Tryk: Fotogravure. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa.
(postbehandlet 09.06.1918) D2
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Grenaa By og Grenaa Havn var oprindelig ikke en sammenhængende, med var forbundet med en
ca. 3 km. lang grusvej, med spredt bebyggelse langs vejen. På dette og det næste postkort vies
et par eksempler på denne spredte bebyggelser. Det første postkort viser Havnevej 25 og 27, der
stadig eksistere og ligger på hjørnet af Havnevej og Kølvej.
Tryk: Ægte foto (klorsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) D2

Husets frue med hunden på
armen, opstillet til fotografering.

Her er vi nu kommet lidt længere ned mod Havnen til Havnevej 49 og 51. Kvalitetsmæssig bære
begge de viste postkort, præg af at være privat fremstillet, men vises udelukkende for at vise eksempler på at der trods alt var bebyggelse langs Havnevejen.
Tryk: Ægte foto (klorsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 13.09.1912)
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Plan over byvandringen ved Grenaa Havn

På vores tur rundt i det gamle Grenaa er vi nu kommet til Havnen.
Det første postkort, fra ca. år 1913, viser et glimt af Strandgade, Havnen, Fornæs Fyr og i midten
„Grenaa Havns Brugsforening“ som lå på Strandgade nr. 6.
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 4542 Aarhus Kunstforlag. Fotograf: F. Petersen fot. Molsgade. Aarhus.
(postbehandlet 21.04.1913)
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Rebslager Hansen
Strandgades nord side der ses til venstre er den ældste del af Grenaa Havns bebyggelse. Her ses
nærmest nr. 22—10. Nr. 22, 20, 18 samt 14 og 12 er opført i 1849. Nr. 22 er opført af fisker
Jørgen Hansen, nr. 20 af fisker A. Clemmensen, nr. 18 af skipper A. Henriksen, nr. 14 og 12 var
oprindelig en 5 fags bygning opført af Dabelsten, han solgte de 2½ fag mod vest til fisker Mathias
Andersen og resten til skibstømre Engelbrecht Ole Geisnæs. Manden i forgrunden er rebslager
Hansen, Grenaa.
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 14 881. Fotograf: Ukendt.
(brugt men ikke postbehandlet 14.10.1908) A2

Strandgades sydside længst mod vest omkring år 1910. Nærmest ses nr. 15 og herefter 17,19 og
21. På modsatte side ses den gamle „Toldbod“ samt det ældste redningsbådshus, som lå på hjørnet af Strandgade og Kalkværksvej.
Tryk: Fotogravure. Udgiver: F. C. Madsen Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
18.10.1906) A2
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Bedstemor Rasalie’s og hendes hus, Strandgade 28.
Nordsiden af Strandgade med den ældste og oprindelige del af havnens bebyggelse som stammer
fra ca. 1850, her vist omkring år 1916. Nærmest er det nr. 28 og herefter 26,24,22,20,18,og 16.
Postkortet er sendt til Edvard Andersen der udvandrede til USA, afsenderen spørge om han kan
kende bedstemor Rosalie og hendes hus.
Tryk: Ægte foto (klorsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 03.03.1916) A2

Grenaa Sømandshjem, Strandgade 5 Grenaa. I november 1916 købte vognmand Rudolf Christensen, Grenaa og gårdejer S. Møller, skindbjerg ejendommen Strandgade 5 i Grenaa, Den 16. maj
1917 blev det tilskødet Indenlandsk Sømandsmission, og i oktober 1917 åbnede Grenaa Sømandshjem. I 1957 blev nabohuset Strandgade 7, hvor Wachschmut i mange år havde drevet
frisørforretning, inddraget til indretning af fjernsynsstue. I 1964 købte sømandshjemmet Søgade
6, og den 15. januar 1966 blev en stor ny om- og tilbygning indviet. Sømandshjemmet gik nu
igennem fra Strandgade til Søgade. Udviklingen inden for fiskeri og søfart er i de senere år gået i
mod sømandshjemmet og den 31. juli 1990 lukkede Grenaa Sømandshjemmet.
Tryk: Fotogravure. Udgiver: Peter Petersen, Aarhus. J. J. N. 121400 (Aarhus Kunsthandel). Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 09.02.1928) A2
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Det store billede er Strandgade set fra øst og det lille set fra vest. Bemærk at bebyggelsen slutter
på den anden side af „Toldboden“, og herefter er der åbent land flere kilometer inden man kommer
op til Grenaa by. Det lille billede er sydsiden af Strandgade med nr. 15,11 og nr. 9.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Peter Petersen, Aarhus. J. J. N. 121398 (Aarhus Kunsthandel). Fotograf:
Ukendt (ikke postbehandlet) A2

Søgade set fra vest og ned mod havnen ca. år 1921, husene til højre er Søgade 19, 17, 15 og 13.
havnens ældste hus er Søgade 24 og er bygget omkring 1845. Sydsiden af Søgade er først blevet
bebygget efter at Åløbet blev flyttet længere mod syd.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Albert Nielsen, Grenaa Havn. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 4.06.1921) A2
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Øverst ses havnens slæbested. I midten
den tidligere „Toldbod“ ved Grenaa
Havn, opført 1809. Den var oprindelig
bygget som kasserne for de mange danske soldater, som lå indkvarteret i Grenaa under englandskrigen. I 1886 blev
Grenaa Havns brevsamlingssted indrettet i huset. Nederst ses Havnepladsen,
med til venstre Søgade og til højre
Strandgade omkring år 1911.
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 3075 (Aarhus
Kunsthandel). Fotograf: F. Petersen, Fot. Molsgade. Aarhus. (postbehandlet 09.01.1911)
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Kapervognen der besørgede
forbindelsen i mellem Grenaa
By og Grenaa Havn

Strandgade set fra Havnepladsen ca. år 1900. Til venstre nr. 1 gæstgiver Johansens restauration
med fortovsservering. Til højre nr. 2 Havnefoged O. Geisnæs hus, herefter nr. 4 Madam Mommes
beværtning. På vej op mod Grenaa by ses R. Jacobsens „Kapervogn“ som fra århundredeskiftet
besørgede forbindelsen i mellem byen og havnen.
Tryk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 21.12.1908)
B2
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Havnepladsen set fra det område af Havnepladsen som nu er fuldt udbygget med bl.a. Grenaa Motorfabrik, og vejen der på den tid førte ud på havnen var kun en smal grussti.
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa . Eneret. Fotograf: Vilhelm Hansen,
Grenaa. (postbehandlet 21.10.1905) B2

Bankdirektør og borgmester
Niels Bonke villa fra 1902,
der i dag stadig kendes som
”Bonkes Villa”

Strandgades udløb i Havnepladsen omkring år 1916. Huset til venstre er Strandgade 1, som
tidligere var Johansens restauration. I 1915 købtes den af fiskeeksportør og kioskejer Kirk, der i
1917 lod bygningen udvide, dels ved at bygge en etage på den nordlige halvdel og dels ved
tilbygning af en fløj langs med Strandgade.
Tryk: Håndkoloreret fotogravure. Udgiver: Peter Petersen Alstrup. Fotograf: Ukendt.
(postbehandlet 11.08.1916) B2
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Strandgades udløb i Havnepladsen. Strandgade er forbindelsesvejen mellem Grenaa By og
Grenaa Havn.

Havnebyen set fra øst og hvor vi kan danne os et indtryk af hvor lidt bebyggelse der var ved
Grenaa Havn omkring år 1900. Som nummer to hus fra højre ses den Afholdsrestauration som
logen ”Ankerstjernen” opførte på Havnepladsen i 1897.
Tryk. Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 16.07.1908)
B2

Her ses nogenlunde samme motiv som overfor, men nu ca. 10 år senere. Vi ser at der er kommet
mere bebyggelse til, og at også havnen er begyndt at udvikle sig. Som nummer to fra højre ser vi
igen ”Ankerstjernens” Afholdsrestauration, men nu efter at den i 1906 havde fået bygget en ekstra
etage på den nordlige del af bygningen.
Tryk. Lystryk. Udgiver: Warburgs Kunst-Forlag København Eneret. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
09.08.1910) B2
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Partier fra Strandgade ca. år 1912.
Øverst nord siden med bl.a. „A. Bilde
Cafe & Restaurstion“. De to øvrige er
Strandgade set fra vest med bl.a. det
gamle redningsbådshus. Af det nederste billede ses tydeligt, at der er tale om
et lille bysamfund.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Aarhus. J. J. N.
4147 (Aarhus Kunsthandel). Fotograf: F.
Petersen. Fot. Molsgade. (postbehandlet
30.11.1912) A2

Havnekontoret eller ”Paladset” som at af byrådsmedlemmerne kaldte det.

Havnepladsen med Havnekontoret til venstre og Badehotellet over for. Huset længst til højre er
Søgade 1, derefter Havneplads 5, 3 og 1.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Tapet og Papirhuset, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2

