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Badehotellet ”Grenaa Strand” fotograferet af fotograf J. P. Christiansen på selve indvielses dagen.
Fotograf Christiansen, der havde atelier i Kannikegade, fremstillede en mængde postkortbilleder,
som han solgte for 2,75 kr. for 12 stk., og hans lidt voldsomme påtegning fortæller klart, at dette
billede er fra 5. juli 1914, altså indvielses dagen, hvor der var stor fest med middag for aktionærerne i det selskab, der byggede hotellet.
De uniformerede cyklister, der passerer den nye gangbro, som var bygget af hotellet, så gæsterne
let kunne komme over på stranden, er ikke identificerende med bestemthed, men det menes, at
bogstaverne R. A. R. står for "Randers Amts Rekylkorps", og skytterne er nok på vej til øvelse, på
strand og hedearealerne. Danmark mobiliserede for øvrigt 3. juli 1914.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa.
(postbehandlet 20.10.2016). B2

Badehotellet ”Grenaa Strand” set indefra omkring 1916.
Tryk. Fotogravure. Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa. Eneret 37153. Fotograf: Vilhelm
Hansen, Grenaa. (postbehandlet 14.07.1916) B2.
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Gæster kunne også ankomme
sejlende til Badehotellet ”Grenaa
Strand”

Badehotellet som det så ud i 1915. Badehotellet der blev opført af et aktieselskab med A. Thykier
som formand, og med M. C. Thoft som arkitekt, blev som nævnt indviet den 5. juli 1914. Det var
muligt at sejle til hotellet via åen som havde sit udløb ved havnen. Bygningen til højre er det gamle
havnekontor, på Havnepladsen.
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (postbehandlet
10.04.1915) B2.

"Søndre Mole" står der tryk på postkortet, men det er nu kun det alder inderste af molen man ser
her. Det hvide hus er Havnefogedboligen der blev bygget i 1911. Huset kostede 7000,00 kr at opføre og blev af et af byrådsmedlemmerne kaldt et ”palads”. Postkortet er fra 1911-1914, da vi i mellem de to huse kan se, at Badehotellet ”Grenaa Strand” endnu ikke er bygget. Beddingen lå i hjørnet af den gamle fiskerihavn der lå til højre for molen. Kutteren der på land hed ”Thyra” og var ejet
af skipper Christian Christensen, der gik under navnet ”Lange Christian”. På modsatte side af Åen,
ses Hessel Hede der dengang gik helt ind til åen.
Tryk: Fotogravure. Udgiver: Ernst Larsen, Aarhus. Eneret No. 196. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2
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”Havnebussen” der afløste
Jacobsens ”Kapervogn” på
ruten mellem Grenaa By og
Grenaa Havn
Strandgade set fra Havnepladsen ca. år 1922. Gæstgiver Johansens restauration er nu blevet købt
og ombygget af fiskeeksportør Kirk og fremstår nu som en mere moderne bygning, og Jacobsens
„Kapervogn“ er blevet afløst af „Havne bussen“.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 45. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 24.08.1922) B2.

Samme motiv som foregående, men nu ca. 30 år senere. Strandgade er blevet asfalteret, Peder
Kirk har åbnet en kiosk i Strandgade 1 og i nr. 3 er åbnet en skibsproviantering. Der er kommet
flere biler på gaden og blevet opsat benzinstandere ved fortovs kanten.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Rudolf Olsens Kunstforlag for Peder Kirk, Grenaa Havn. nr. 3496. Fotograf:
Rudolf Olsens Kunstforlag. (postbehandlet 23.10.1950) B2
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Afholdsrestauration på Havnepladsen 13, Grenaa. Bygningen er opført af logen "Ankerstjernen"
efter at logen i 1897 havde købte grunden. Bygningen bliv senere udvidet med en ekstra etage der
blev indviet i den 16. september 1906. Senere kom det til at hede "Hotel Ankerstjernen" og i dag,
hvor det i mellemtiden er blevet handlet med flere gange, heder det "Hotel Crone". Hotellet fik spiritusbevilling i 1984.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: K. Vester, Torvet, Grenaa. Fotograf: K. Vester, Torvet,
Grenaa. (ikke postbehandlet) B2.

Den 16. september 1906 indviede logen ”Ankerstjernen” den ekstra etage der var blevet bygget
ovenpå den nordlige del af logens Afholdsrestauration. Indvielsen blev som, det kan ses på postkortet, fejret med afholdelse af en større fest, og med som dagbladet Grenaa Folketidende dagen
efter skrev ”i hvilken Anledning der var mødt et meget stort Antal Medlemmer fra de nærmeste
Loger”.
Tryk: Lystryk. Udgiver: K. Hinz. Fot. Fotograf: K. Hinz. (postbesørget 06.02.1914) B2
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Ved siden af "Ankerstjernens" Afholdsrestauration på Villavej 2,ligger ”Bonkes Villa”. Navnet
”Bonkes Villa” kommer af, at det er sagfører Niels Bonke (f. 18. Dec. 1856 i Vistofte, død 30. Okt.
1926 i Grenaa ) der i 1902 lod villaen opføre. Ud over at være sagfører i Grenaa, hvilket han var
fra 28. august 1903 til 1. februar 1912, var han også direktør i ”Grenaa Bank” og da denne gik
ind, i den i 1895 oprettede ”Grenaa Handels– og Landbrugsbank”. I et par perioder var han medlem af Grenaa Byråd og fra 1919 og til få måneder før sin død, var han byens borgmester.
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: C. St (Carl Stender) Fotograf: Ukendt (postbehandlet
27.05.1906) B2

Indsejlingen til Grenaa Havn omkring 1910, man ser tydeligt at vi stadig er sejlskibenes tid, og at
havnen på dette tidspunkt stadig var ret beskeden, og at bebyggelsen ved Havnen var meget beskeden.
Tryk: Lystryk/lakeret. Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel. Fotograf: Vilhelm Hansen. (ikke postbehandlet) C2
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Grenaa Havns flydedok der i
1917 blev solgt til entreprenør
C. Olsen, København

Grenaa Havns flydedok der lå ved den søndre mole, postkortet er fra efter 1914, da Badehotellet
”Grenaa Strand”, der blev bygget i 1914, ses yderst til venstre, og fra før 1917 hvor flydedokken
blev solgt til København. I højre side ses igen ”Bonkes Villa”
Flydedokken blev købt af Marinemisteriet i 1913 for 4.000 kr, men inden den var transporteret og
endelig placeret i Grenaa, var den samlede udgift løbet op i omkring 6.500 kr. Men allerede i 1917
solgtes den igen til entreprenør C. Olsen, København for 18.000 kr. Flydedokken var godt 100 for lang og
20 fod bred og kunne løfte godt 100 tons dødvægt.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 4001. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2

Ved Grenaa Havn var der i 1. verdenskrigs første år 1914 – 17 stationeret militære vagter. Her ses
en dansk soldat på vagt på Søndre mole i 1916. Militærets opgave var at overvåge at spærringsmaterialet ikke blev ødelagt, og at fjendtlige skibe i fald Danmark skulle blive inddraget i Krigen,
ikke anløb havnen. Til højre for soldaten ses Grenaa Havns flydedok, den blev i 1917 solgt til København.
Tryk. Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen Eneret 7678. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 22.10.1918) C2
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Efter salget af havnens flydedok blev skibene igen
trukket på land ved havnens
slæbested

Den gamle fiskerihavn med bedding og fiskeeksportørernes huse. Den første havnen blev bygget i
1812, den blev senere udbygget både i 1846-47 og 1874-79, og er efterfølgende blevet udvidet
mange gange. Yderst til venstre ses havnekontoret med havnefogedboligen.
Tryk: Lystryk. Udgiver. Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 43694. Fotograf: Ukendt. (Ikke postbehandlet) B2.

Fiskerihavnen omkring 1920. I forgrunden ses de mange hyttefade, som blev brugt til opbevaring af levende
fisk. I dag er der langt i mellem fiskefartøjerne i havnen.
Tryk: Fotogravure. Udgiver: Ludvig Christensen, Kunstforlag, Viborg N 8217 22. Fotograf: Ukendt.
(postbehandlet 12.11.1924) B2
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Losning af Københavnerdamperen „Falster“. DFDS har i tidens løb besejlet Grenaa med en del
forskellige skibe og et af dem var det her, fra omkring år 1900, viste „Falster“.
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver. Stenders Forlag. Eneberettiget 3812. Fotograf: Ukendt.
(ikke postbehandlet) B2

Et selskab ved navn "Fornæs" indledte 6. oktober 1918 sejlads på ruten Grenaa-HundestedFrederikssund med dampskibet "Grenaa". Der var afgang fra Grenaa på ulige datoer. Sejladsen
blev indstillet allerede 28. december samme år. Der var i "kølvandet" på 1. Verdenskrig problemer
med at skaffe kul til skibet, og kullene var tillige meget dyre. Ophøret af sejladsen var ment som
en pause, men ruten ikke genoptaget.
Tryk: Ægte foto. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) B2
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M. Madsen „Fiske-Eksport-Forretning“, som lå der hvor nu Grenaa Motorfabrik ligger.
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 4545 (Aarhus Kunsthandel). Fotograf: F. Pedersen. Molsgade. Aarhus. (ikke postbehandlet) B2.

Fiskeeksportør A. Pinnerup

”A. Pinnerups Fiskeexsport” lå også i den gamle fiskerihavn. Manden til venstre i det mørke tøj er
Anton Pinnerup.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver. J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa. (ikke
postbehandlet) B2.

Grenaa

gamle Stad

Havnen

Issaven til at skære bådene
fri med.

Grenaa Havn lagt til med is i 1922. Svitzers ”Svava” ligger ved iskanten langt fra land. Bagude ses
Fornæs Fyr. På isen ses en issav, med hvilken man savede f. eks. skibe fri eller lavede en rende i
isen. Saven var nederst forsynet med en tung jernklods, der sørgede for, at saven gik nedad, så
man kun skulle bruge kræfter når saven skulle opad.
Tryk: Ægte foto på Belgisk ”Gevaert” papir der kendes i perioden1889—1962. Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa (ikke postbehandlet) C1

Også her er motivet fra isvinteren 1922 hvor vi ser at isen var så tyk at man både gik rundt og
løb på skøjter inde i havnebassinet. Den store bygning inde på land er Badehotellet ”Grenaa
Strand” .
Tryk: Ægte foto på Belgisk ”Gevaert” papir. Udgiver: J. P. Christiansen. Fotograf: J. P. Christiansen.
(ikke postbehandlet) C1
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Auktionsmester Søren Møller Petersen og fiskeeksportør, tobakshandler og kioskejer Peter Kirk
Auktion over de levende fisk blev afholdt i det fri direkte ved hyttefadene, som vist her fra ca. 1940.
Yderst til højre ses auktionsmester Søren Møller Petersen og ved siden af ham fiskeeksportør, tobakshandler og kioskejer Peter Kirk. Peter Kirk havde kiosk og tobakshandel i ejendommen Strandgade 1. Huset der ses i mellem kutterne er redningsbådshuset.
Tryk: Ægte foto (Klorsølvpapir). Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel. Fotograf: Vilhelm Hansen. (ikke
postbehandlet) B2

Den 14. juli 1934 var der indvielse af Grenaa-Hundested Færgefart, og den første ordinære afgang
fra Grenaa fandt sted fra færgelejet i Nordhavnen den 15. juli. Her ses Færgekontoret, med biler
passagerer på vej til færgen.
Tryk: Rastetryk. Udgiver: Kunstforlaget Merkur, København S. Eneret. Fotograf: Ukendt. (ubrugt)
C1
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Den første færge som besejlede ruten Grenaa-Hundested var M/F „DJURSLAND“. Den var bygget på
Nakskov skibsværft og kostede 0,4 mill. ”DJURSLAND” besejlede ruten 1934-40 (1942). Færgen
der havde 28 køjepladser, kunne medtage 400 passagerer og 40 personbiler og 10 lastbiler. Overfartstiden var 3½ time.
Tryk: Lystryk. Udgiver. Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa no. 122. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
08.08.1935) C1

Den
primitive
passager
landgangsbro blev bygget til
den nye færge.

Den næste i den lange række af færger som nåede at besejle Grenaa-Hundested ruten var M/F
„ISEFJORD“, som besejlede ruten 1935-63. ISEFJORD blev bygget på Ålborg Skibsværst og kostede
0,7 mill., den havde 48 køjepladser og kunne medtage 500 passagerer, 52 personbiler og 14 lastbiler.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Jernbanekiosken, R. Jensen, Grenaa. Nr. 571. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet)
C1
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M/F ”MARSK STIG” blev leveret fra Aalborg Værft A/S i den 8. maj 1940, og var ejet af Grenaa—
Hundested Færgefarten frem til 1964. Færgen der var 64,54 m lang kunne rumme 65 personbiler
eller 16 lastbiler samt 700 passagerer, og skød en fart på 16 knob, byggeprisen var 1.750.000 kr.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Eneret: Hundested Boghandel, Tlf. Hundested 180 - 88499. Fotograf: Ukendt
(postbehandlet 08.08.1957) C1

Som det fremgår af postkortet fra bildækket på M/F ”ISEFJORD”, så ses det tydeligt at der på færgens bildæk var nedlagt jernbaneskinner. På et tidspunkt var der planer om at færgen skulle kunne overføre jernbanevogne, men denne plan blev dog aldrig ført ud i livet.
Tryk: Rastetryk. Udgiver: Holt & Madsen. København. Eneret. Fotograf: Holt & Madsen, København. (ikke
postbehandlet) C1
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Hjemstavns Bussen der kørte mellem København og
Fjerritslev
via
Grenaa—
Hundested

M/F ”MARSK STIG” i færgelejet i Grenaa 1955. I forgrunden ”Hjemstavnsbussen”, en hurtigrute der i
sommermånederne kørte mellem København og Fjerritslev via Grenaa– Hundested.
Selv om færgen blev afleveret fra værftet i 1940, så blev den på grund af krigsudbruddet først sat i
drift i 1947. Fra 1940-1942 lå den oplagt i Grenaa og blev bl.a. brugt til beboelse og i 1942 blev den
beslaglagt af Deutche Wehrmacht KDM og blev først den 14. december 1947 igen indsat på Grenaa—Hundested overfarten. I juni 1964 solgtes den til Europafærgen Service A/S og blev indsat på
ruten Grenaa Varberg under navnet ”VARBERG”. Færgen brændte i 1978 under et værftsophold og
blev herefter ophugget.
Tryk: Rastetryk. Udgiver: Stenders Forlag Copyright Nr. 10. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet)
C1

Fra Badehotellet Grenaa Strand var der udsigt over byens dengang vel nok største turist attraktion
som var badestranden, der strakte sig flere kilometer mod syd. I 1930 begyndte DSB at sende
”badetog” fra Randers til Grenaa i tiden 6. juli til 17. august, der var som regel omkring 400 passagerer med et badetog. Rekorden blev sat i juni 1935, hvor der på én dag var 1000 badegæster med
til endestationen på Grenaa Havn.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa.
(ikke postbehandlet) C2

Grenaa

gamle Stad

Stranden

Et af Badehotellets badehuse

Badehotellet der ses i baggrunden (indviet i 1914) lejede fra 1914 til 1940 af Hessel Gods strandretten fra åen og ca. to kilometer mod syd. Her opstillede hotellet badehuse som man kunne leje til
omklædning, og der blev påbudt badetøj. På stranden ved den sydlige ende af lejemålet stod der en
pæl med et skilt med påskriften, at man herfra kunne bade uden tøj, men under sømmelighedens
hensyn.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa. Eneret 48209. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
06.08.1919) C2

Havlund blev opført som en afholdsrestaurant af Godsejer Ove Svendsen, Hessel, ved gården Havlund der lå nede ved stranden, og som hørte under Hessel. Bygningen der var på 600 kvadrat-alen
(236 m2), fik bevilling til at holde åben i de tre sommermåneder. Havlund har givet vis også nydt
godt af de mange badegæster der kom med badetoget til Grenaa Havn. Havlund har i gennem tiden,
og med skiftende ejere, oplevet både brande samt en del om– og tilbygninger, og drives i dag under
navnet Hotel Grenaa — Havlund.
Tryk: Rastetryk. Udgiver: A. Nielsen, Turist Kiosken, Grenaa Nr. 749. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 07.08.1946)
C2
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Turen rundt i det gamle Grenaa nærmer sig nu sin afslutning, og hvad kan så være hyggeligere end
at afslutte med en tur i hestevogn, som her til Fornæs Fyr der ligger 4 km nord for Havnen på Jyllands østligste punkt. Det nuværende Fornæs Fyr der er 27 m højt, afløste i 1892 et tidligere og
lavere fyr fra 1839. Fyret blev i 1902 det første danske fyr der fik glødenetsbrænder med acetylen.
Det blev dog allerede i 1910 erstattet af de mere ufarlige baugasbrændere.
Tryk: Fotogravure. Udgiver: Hellemann—Nielsen Forlag, Grenaa No.326. Fotograf: Ukendt (udelt
forside og postbehandlet 10.07.1905) C1

Med et ”Hilsen fra Grenaa” slutter vi hermed vores lille tur rundt i det gamle Grenaa. Jeg håber at i
har nydt turen, og at den har givet dig lyst til, selv at udforske byen nærmere en anden gang.
Det sidste postkort fra omkring 1904 viser Strandgade set fra Havnen og Fornæs Fyr.
Tryk: Lystryk. Udgiver: C. st. Eneret 1393. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet 13.07.1904)
C1

