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Lillegade

Kirken set fra Lillegade i 1930erne. På
det tidspunkt stod endnu det sidste af
apotekets gamle lindetræer ved købmand Vogels port. Den gamle apotekergård der blev opført af apoteker C. A.
Dahl i 1804, var en stor ejendom , og lå
med fronten ud mod Torvet og fortsatte
både ned af Storegade og Lillegade.
Ejendommen blev senere overtaget af
købmand Chr. Vogel, der i 1900 opførte
ejendommen som nu ligger på hjørnet.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag
Eneberettiget
Grenaa 77. Fotograf:
Ukendt. (ikke postbehandlet) B2

B2

Som det kan ses på de to
viste postkort, så var Lillegade her sidst i 1930erne
stadig brolagt.

Det lave hus til højre Lillegade 15 er opført af skomager Jens Jørgen Jacobsen i 1880, han solgte i
1893 huset til sønnen Carl Jacobsen. I 1917 købte frk. Amalie Facius huset og hun solgte i 1937 til
sin svigerinde fru Rigmor Facius. Bygningen har siden fået bygget en etage ovenpå. Postkortet er
fra før 1931, da bagermester Hartmans forretning stadig ses med den fremskudte gavl.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Jernbanekiosken, R. Jensen, Grenaa. Nr. 2704. Fotograf: Rudolf Olsens
Kunstforlag. (ikke postbehandlet) B2
Rudolf Olsens original foto haves af udstiller.
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Bemærk buddets
manavn på.

trækvogn med fir-

”Margarinefabrikken Djursland” Lillegade 30, er bygget i 1919 af I. P. Rasmussen. Han solgte den i 1942 til fabrikant
S. Stenstrøm Vogt der var den sidste
den drev margarinefabrikation på adressen. Fabrikken blev bygget på den østre
del af grunden fra Kuses købmandsgård,
der efter nedrivningen af købmandsgården ca. 1917 var blevet delt i tre.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa (ikke
postbehandlet) A1

J. Pedersen reklamerede
bl.a. med ” Største Lager af
Malervarer og Tapeter Rullegardiner

Lillegade 26 med Farvehandler Jeppe Pedersen i døren til sin forretning. Ejendommen der i 1896 af
Bagermester C. V. Hornslet var solgt til Savskærer I. P. Lorentzen, blev i 1907 solgt til farvehandler
Jeppe Pedersen.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt (postbehandlet 02.11.1913)
A1
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Den amerikansk byggede THOR motorcykel.
Produktionen af THOR motorcykler
begyndte i 1907, efter at kontrakten
med Indian fabrikken udløb.
Lillegade er forbundet med Storegade og
Markedsgade med flere tværgader og
inden vi når for langt ned af Lillegade,
tager vi lige et lille kig ind af nogle af
dem. Her er det Schoubygade der forbinder Lillegade med Markedsgade, hvor vi
ser Brd. Bilde-Sørensens ejendom under
opførelsen i 1929. Manden i jakkesættet
er J. V. Bilde-Sørensen. Bilde Sørensens
autoværksted flyttede senere til Lillegade
61 (Bryggergaarden)
Motorcyklen er fra den amerikanske motorcykel producent THOR.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: J. P. Christiansen. Fotograf: J. P.
Christiansen.
(postbehandlet
12.09.
1929) A1

Ølhandler Niels Jørgensen

Tuborg og de forenede Bryggeriers Øl Depot Lillegade 27. Manden i den lyse jakke er Ølhandler
Niels Jørgensen. Damen bag ølhandleren er Fru Jørgensen og drengen på trappestenen er en af
hans to sønner. Ølkusken med den mørke kasket er muligvis Henry Koppel. Ejendommen er opført
af Frøagent S. Andersen ca 1880 og i 1906 købt af Ølhandler Niels Jørgensen.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A1
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Lillegade 35 her med ”Lillegades Modeforretning” v/Karoline Bolette Therkildsen, er
opført ca. 1860 af købmand N. Schoubyes
arvinger, to døtre og en søn. Alle tre søskende døde med få måneders mellemrum i år 1900. Herefter solgtes ejendommen til Marskandiser Christian Therkildsen. I folketællingen 1916 står Christian
Therkildsen opført som ”Lygtepasser” og
ansat af Grenaa kommune, og hustruen
Karoline Bolette Therkildsen står opført
som Modehandler. Christian Therkildsen
der var tilflyttet Grenaa i 1882 fra Ginnerup, solgte i 1918 ejendommen igen og
købte i stedet Storegade 56.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver:
Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
11.05. 1915) A1

Som det kan ses i butiksvinduet, solgte Chr. Therkildsen også postkort

Lillegade 35 med Christian Therkildsens Marskandiser forretning, inden hustruen overtog forretningen og åbner Lillegades Modeforretning samme sted, efter at Christian Therkildsen var blevet ansat
af Grenaa Kommune som ”Lygtepasser”.
Tryk: Ægte foto (klorsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 28.02.1910) A1
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„Djurslands Motor Trædrejeri“ Lillegade 31, med trædrejer Jørgen Bjerregaard og frue i døren ind til
butikken ca. 1910. Bjerregaard købte i 1909 ejendommen Lillegade 22, og i 1914 nedrev han bygningen og opførte den nuværende bygning.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 12.02.1910) A1

Værten på landmandshotellet Chr. Rasmussen (Pind)

Lillegade 24 ca. år 1915, t.v. var Chr. Rasmussens „Landmandshotellet“, og i modsatte ende af
bygningen var Brugsforeningen for Grenaa og Omegn , over for i nummer 25 lå C. Kobbels læderhandel og i kælderen ved siden af, i nummer 27 lå N. Jørgensens sodavandsfabrik og ølhandel.
Tryk: Lystryk. Udgiver: I. P. Christiansen, Grenaa Eneret. Fotograf: I. P. Christiansen, Grenaa.
(postbehandlet 16.10.1915) A1
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Lillegade set fra Overstræde ca. år 1930, t.h. nr. 31 Bernhard Andersens „Den gamle Bagergaard“ i
nr. 30 overfor ses „Djurslands Margarinefabrik“, og nr. 28 installatør Søren Jensen.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 50. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A1

T. v. Lillegade 35 med Karoline Therkildsen’s ”Lillegades Modeforretning”. Bygningen er opført ca.
1860, af købmand N. Schoubyes arvinger, to døtre og en søn. Herefter ses nummer 37 ”Den
Gamle Garvergård” der er opført i 1849 af sadelmager M. C. Henriksen. Navnet kommer af at der
på adressen, både før og efter 1860 har været drevet garveri. Senest af garver Vilh. C. Petersen
der døde i 1920, og i 1930 solgte enken ejendommen til malermester Charles Udsen, der senere
lod sætte en etage på den østre halvdel af ejendommen. På modsatte side ses Lillegade 32 og 34.
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. P. Christiansen, Grenaa. Eneret. Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa.
(postbehandlet 25.02.1916) A1
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T. v. Lillegade 39 med købmand N. C. Jensens butik med „Urtekram og Vinhandel“ og J. S. Jensens
gæstgiveri „Aftenstjernen“. ”Aftenstjernen” der er en af byens ældste bygninger, stammer fra tiden
umiddelbart efter den store brand og er rimeligvis en af de første bygninger som blev genopført
allerede i 1751-52 af Rasmus Sørensen Mau. Bygningen havde oprindelig til gårdsiden en svalegang, men den blev fjernet i 1880-erne. Ejendommen har i tidens løb haft mange forskellige ejere,
og i 1922 solgtes den til mekaniker Ludvig Poulsen.
Til højre ses Lillegade 36 skomager S. Christensens hus ca. år 1909.
Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2729 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
20.10.1909) A1

T.v. ses hjørnet af den gamle købmandsgård Lillegade 47, også kaldt „Trampenbergs Hjørne“, hvoraf den ældste del er var opført i 1755. Den sidste der drev købmandsforretning fra adressen var E.
K. Møller. På modsatte side ses Lillegade 48 „De Gamles Hjem“, oprindelig opført som „Den Private
Realskole“ i 1883. Lillegade 47 er nu revet ned og erstattet af nybyggeri som ejes af Boligselskabet
B45, og nr. 48 er ombygget til privat udlejnings ejendom.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 70. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A1
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Lillegade 50 t. v. er den gamle Borgmestergård, som den så ud ca. år 1905, forhuset er opført
1768. Af husets historie kan bl.a. nævnes at byfoged Jacob Aagaard der var postmester i Grenaa i
perioden 1802-1836 har ejet bygningen og at nobelpristageren professor Aug. Krogh er født her
den 15. november 1874. I en årrække fra 1923 til 1965 var bygningen hjemsted for Grenaa Folketidende. Med indvielsen af Grenaa—Gjerrild banen i 1917, blev der vest for bygningen ført en
gade (Vestbanegade) i gennem fra Lillegade til den nye stations bygning.
Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2705 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: Ukendt. (udelt forside
og postbehandlet 16.08.1905) A1

Legende børn ca. 1910

Inden vi når helt til enden af Lillegade, passere vi også Nederstræde. Nederstræde ligger lige over
for den sti, der førte om til Markedsgade eller Bag Byen, som det hed på dette tidspunkt. Stien
kom senere til at hede Aksel H. Hansens Gade, opkaldt efter Aksel Herman Hansen der var borgmester i Grenaa i perioden 1946 –1976. Her som det så ud omkring 1910.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21797. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A1
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Lige efter Lillegade 50 kommer vi til Vestbanegade, der som et resultat af bygningen af Grenaa
Vestbanegård, var blevet ført i gennem over fra Lillegade. Grenaa Vestbanegård blev indviet den
26. juni 1917, efter at Ryomgård—Gjerrild banen der blev indviet den 5. december 1911, var blevet forlænget med Grenaa—Gjerrild banen.
Her ses Vestbanegården inden indvielsen og medens der stadig lå bygge materialer uden for.
Tryk: Lystryk. Udgiver: (Stenders Forlag) Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa. Eneret 42603. Fotograf: Vilhelm Hansen, Grenaa. (postbehandlet 05.08.1929) A1

Grenaa Vestbanegård smykket med flag álle, som den så ud på indvielses dagen den 26. juni
1917. På perronen holder det første og flagsmykkede tog, klar til afgang fra Grenaa mod Ryomgaard.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Rudolf Larsen, Grenaa. Fotograf: Rudolf Larsen, Grenaa.
(postbehandlet 16.01.1918) A1
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Grenaa Vestbanegård set fra stien der føre fra banegården og om til Bavnehøj vej.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget—Grenaa 56. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 07.05.1924) A1

Remisen er det eneste der i
dag er tilbage af Grenaa
Vestbanegård

Grenaa Vestbanegård her set fra Bavnehøj vej (her kaldt Gerrildvejen). Midt i billedet ses remisen,
der var en tosporet remise og til venstre ses banegården med to tog holdende på perronen. I forbindelse med remisen var der en drejeskive, så man kunne vende toget. Bavnehøj vej er i dag rykket længere mod vest (til højre i billedet).
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag for Hellemann Nielsen, Grenaa, Eneret 48264. Fotograf:
Ukendt. (Ikke postbehandlet) A1
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Den lille grusvej som i den vestlige ende af Lillegade førte om til Markedsgade, eller Bag Byen som
det kaldtes dengang, havde førhen ikke noget navn. Først i december 1988 fik den et navn og kom
da til at hede Aksel H. Hansens Gade, efter Grenaas borgmester 1946-1976, og pladsen for enden af
Lillegade fik navnet Aksel H. Hansens Plads.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 68. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A1

Indkørslen fra Lillegade til
det strædet der i 1988 fik
navnet Aksel H. Hansens
Gade

Næsten nede ved Vesterport tager vi et sidste kig op mod Torvet og ser Lillegade som den så ud
omkring 1906. Lillegade var på det tidspunkt stadig kun en grusvej uden brolægning. Bygningen til
højre er A/S Djurslands Bryggeri.
Tryk: Lystryk. Udgiver: C. St. Eneret 3795. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 24.07.1906) A1
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Lillegade 61 A/S Djurslands Bryggerier og Maltgørerier også kaldt „Bryggergaarden“, lå på hjørnet
af Lillegade og Vesterport. Hovedbygningen til venstre mod Lillegade var opført i 1855, toetages
bygningen til højre i 1877 og lagerrumme og ishuset yderst til højre i 1881.
Tryk: Lystryk. Udgiver: J. J. N. 7688 (Aarhus Kunsthandel). Fotograf: J. P. Christiansen, Grenaa.
(ikke postbehandlet) A1

Nede hvor Lillegade løber ud i Vesterport kommer Randers landevejen ind fra vest, og som det
ses på postkortet var det ikke nogen stor bred landevej men en simpel grusvej på dette tidspunkt. Træerne langs siden af vejen er byens grønne Anlæg. ”Det gamle” Anlæget til højre blev
anlagt omkring 1842, og anlæggelsen af ”det nye” Anlæget til venstre, blev påbegyndt i 1877.
Tryk: Håndkoloreret lystryk. Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (udelt forside og postbehandlet
03.12.1906). A1

Ishusets mure, der var 1 meter tykke, var isoleret med
spagnum, så den is man om
vinteren hentede ude i ”Krogs
damme” ude i Grenaa enge
kunne holde sig frossen hele
sommeren.

Grenaa

gamle Stad

Bavnehøj

A1

Udsigt fra Bavnehøjsbakken og ned mod byen, med Grenaa Vestbanegård i forgrunden. På billedet,
der er fra omkring 1920, ses tydelig at vejen på det tidspunkt havde et helt andet forløb end den
har i dag. Den var dengang meget tættere på Gjerrild banens remise, og på sydsiden af Bavnehøj
var der dengang stadig kornmarker.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Tapet og Papirhuset, Grenaa. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet) A1

Gade- og vejinspektør Rathje

Som et led i bekæmpelsen af den store arbejdsløshed i 1930erne, blev Bavnehøj udgravet og vejen
blev både sænket flere meter og rettet ud. Som det ses på kortet foregik udgravningen ved håndkraft, og projektet skabte omkring 6000 arbejdsdage. Manden til højre er gade- og vejinspektør
Rathje og manden til venstre er formand Ejner Jensen. Husene til venstre er kolonihave huse.
Begge sider af Bavnehøj vej blev senere bebygget med villaer helt op til Baunhøj Møllen, der ses i
baggrunden.
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Den nuværende ejendom Storegade 42 er opført af Købmand Jens Sørensens svigerfar, arrestforvarer Peder Koppel, der i 1890 havde overtaget ejendommen efter købmand Peder Hansen. Inden
Koppel nedbryder den gamle ejendom og lader den nuværende bygning opføre, havde svigersønnen
Jens Sørensen i nogle år drevet købmandsforretning i den lille gammeldags butik. Efter at havde
tager sin afsked som arrestforvarer flyttede Koppel herned, og tilskrev sin datter Karoline Koppel
huset. Efter hendes død i 1911 solgte han ejendommen til sin svigersøn købmand Jens Sørensen.
På postkortet ses i døren til forretningen købmand Jens Sørensen og drengen til højre er Jens og
Karoline Sørensens søn og drengen til venstre er en komi lærling.
Den sidste ejer af forretningen var Købmand Henning Brink.
Tryk: Ægte foto (bromsølvparir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 26.10.1910)
A1

Peder Tolboe

Vi går fra Lillegede langs Vesterport til Storegade og et stykke oppe kommer vi til Storegede 44,
der ejes af Peder Tolboe der købte ejendommen i 1887, i 1891 nedrev og ombyggede han det gamle hus. Efter Peder Tolboes død den 26. december 1930 ejedes huset af hans enke fru pouline Tolboe og senere datteren Grethe Tolboe.
Personerne er fra højre Peder Tolboe, i døren Pouline med Grethe Tolboe, på tappestenen fru Adolf
Tolboe med Karen Tolboe og slagter Adolf Tolboe i hestevognen.
Ejendommen er nu revet ned og erstattet af nybyggeri.
Tryk: Ægte foto (bromsølvparir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (ikke postbehandlet). A1
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I mellem Storegade 28 og 30 ligger Overstræde der forbinder Storegade med Lillegade. Den overbyggede port kan formentlig føres tilbage Pastor Risom der efter branden i 1756 købte de to øde
pladser på hver side af gydens udløb i Storegade, og der opførte en samlet ejendom med to små
lejligheder på hver side af gyden. Storegade 30 blev revet ned i 1985 skønt huset var erklæret for
bevaringsværdigt af Nationalmuseet og Djurslands Museum. Overstræde har i tidens løb haft
mange navne bl.a. ”Søren Skiffars Gyde”, ”Jens Nibes Gyde”, ”Jens Fiils Gyde”, ”Tugthusgyden”,
”den blinde Gyde ved Tugthusporten”, ”Præstegyde”, ”Bager Hornslets Gyde” og ”Skrædder Lyngbyes Gyde”, der sammen med ”Blindgyden” brugtes mange år efter at Gyden havde fået sit officielle navn.
Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 16892 K. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet
11.01.1909) A1

Kristelig Forening
for
Unge Kvinder

Lidt før Overstræde og på modsatte side ligger Storegade 47, her havde KFUK i 1911 lokaler. Af
postkortets tekst fremgår at KFUK i Grenaa den 10. januar 1912 kunne fejre 25 års jubilæum. Så
foreningen må jo være blevet stiftet den 10. januar 1887.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: KFUK Grenaa Fotograf: Ukendt. (skrevet men ikke postbehandlet 1911) A1
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Storegade 36 ca. år 1910 er oprindelig en gammel gæstgivergård, men den mistede sin betydning
efter åbningen af Hotel Dagmar oppe på Torvet i 1867. I en årrække fra 1887 drev R. Jensen Grenaa Maltfabrik fra adressen, hvem der også er afsender af postkortet.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 01.09.1910)
A2

Kollektør Fred. Rasmussen

Storegade 20 ca. år 1915 med kollektør Ferd. Rasmussens foran sin forretning. På det ovale skilt i
mellem vinduerne står „Udsalg for Justervæsenet“.
Tryk: Ægte foto (bromsølvpapir). Udgiver: Ukendt. Fotograf: Ukendt. (postbehandlet 04.04.1915)
A2
Justervæsenet afprøvede og lovliggjorde efter gællende bestemmelser de instrumenter, der måtte
anvendes ved omsætning af varer, dels ved at godkende konstruktioner af måleinstrumenter, dels
ved at gennemføre justering før ibrugtagning og periodisk omjustering eller kontrol af justerpligtige
måleinstrumenter.

