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Lillegade

Længere nede af Lillegade kommer vi til Vestbanegade, og her ser vi Grenaa Vestbanegård. Vestbanegården i Grenaa blev indviet den 26. juni 1917, efter at Ryomgård—Gjerrild fra 1911 var blevet
forlænget med Grenaa—Gjerrild banen.
Udgiver: Hellemann Nielsens Boghandel, Eneret

Den lille grusvej som i den vestlige ende af Lillegade førte om til Markedsgade, havde 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.
Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget Grenaa 68
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Lillegade

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, og med indvielsen af Gjerrild-banen i 1917, blev der vest for bygningen ført en gade
(Vestbanegade) i gennem til Lillegade.
Udgiver: W. K. F. 2705 (udelt forside).

Inden vi når helt til enden af Lillegade, passere vi også Nederstræde. Nederstræde ligger lige over
for den sti som senere kommer til at hede Aksel H. Hansens Gade. Her som det så ud omkring
1910.
Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21797
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Lillegade

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.
Udgiver: C. St. Eneret 3795

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.
Udgiver: J. J. N. 7688.
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Baunehøj

For enden af Lillegade når vi lige at få et lille glimt af Baunehøj, som føre ud af Grenaa mod nord.
Baunehøj som den så ud i omkring 1919. I baggrunden ses Vestbanegården, med toget fra Ryomgaard-Gjerrild-Grenaa banen. Bygningen i midten er remisen der hørte til banen. Banen blev nedlagt
i 1956.
Udgive: Hellemann Nielsen, Grenaa. Eneret 48264.

Som et led i bekæmpelsen af den store arbejdsløshed i 1930er, blev Baunehøj udgravet og vejen
blev sænket flere meter. 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.
Udgiver: Ukendt (privat fremstillet fotokort).
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Baunehøj

Områder omkrig sygehuskvarteret vest for Baunehøj, dannede 13-15. juli 1906 rammen om en af
datidens største publikums begivenheder i Grenaa. Begivenheden var Ungskuet som blev afholdt af
”Foreningen af jydske Landboforeninger”. På postkortet foran aviskiosken ses fra venstre i lys jakke
Mr. Benzon, Fru. Brokmann, sagfører Andersen, dyrlæge Poulsen, fru dyrlæge Dyekjær og fru. Læge Ilsøe.
Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa

Posthusets kiosk på ungskuet. Personerne på postkortet er fra venstre: 2. postkontorist frk. Meta
Petersen, 4.postekspedient Jensen, 5. postbud Hansen, 6.postbud Jørgensen, 7. postbud Højfeldt,
8. overpostbud Møller.
Udgiver: Hellemann Nielsen, Grenaa
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Storegade

Vi går herefter rundt om Vesterport og hen til Storegade.
Bager Peder Tolboes ejendom Storegade 44. Tolboe som her ses sammen med familie foran forretningen, købte ejendommen som lå på hjørnet af Storegade og Mellemstræde i 1885. Ejendommen
er i dag revet ned, og der bygget nye lejligheder på grunden.
Udgiver: Ukendt (privat fremstillet fotokort).

På vej op af Storegade kigger vi lige ind af porten til Overstræde. Den overdækkede indkørsel til
Overstræde, forbinder Storegade 28 og 30. Storegade 30 er i dag revet ned og der er bygget et
nyt hus i samme stil.
Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 16892 k.
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Storegade

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.
Udgiver: Ukendt (privat fremstillet fotokort).

Storegade 20 ca. år 1915 med kollektør Ferd. Rasmussens foran sin forretning. På det ovale skilt i
mellem vinduerne står „Udsalg for Justervæsenet“.
Udgiver: Ukendt (privat fremstillet fotokort).
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.
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Vestergade/Vestervej

Inden vi fortsætter op af Storegade, drejer vi til højre ved Grisetorvet, og går en tur ned af Vestergade, Vestervej og en tur i Anlægget. Efter at kommunen havde overtaget den private realskole i Lillegade, byggedes i 1912 denne flotte Grenaa Realskole. Bygningen er nu revet ned og
erstattet af nye bygninger.
Udgiver: Hellemann Nielsen, Eneret

St. Peters Menighedshjem, Vestervej 1 blev indviet i 1895. Menighedshjemmet planlagdes i
1880erne, og skulle være fælles for alt kirkeligt arbejde og for alle kirkelige partier. Men allerede i
1889 brød ”Indre Mission” og opførte selv missionshuset ”Zarepta” ved Nørreport. Bygningen er nu
indrettet til ejerlejligheder.
Udgiver: C. St. Eneret 3809.
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Vestervej/Anlæget

Vestervej set fra St. Peters Menighedshjem og videre mod vest. Bygningen til venstre er den
gamle Teknisk Skole bygning. Bygningen blev taget i brug den 30. december 1891, og i 1937
indviedes en stor tilbygning mod vest. I besættelsesårene da en stor del af kommuneskolen var
beslaglagt af tyskerne, var mange af kommuneskolens klasser henlagt til Teknisk Skole, hvis lokaler jo ikke blev brugt i dagtimerne. I dag bruges bygningen af VUC Djursland.
Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 14 882.

Herefter går turen ned til Anlæget hvor Grenaa Håndværkerforenings Pavillon ligger ved siden af
åen. Den ældste del af Pavillonen blev opført som sommeretablissement i 1902. Pavillonen er i dag
en del af Kulturhuset Pavillonen.
Udgiver: ukendt 1391 (udelt forside)

GRENAA

GAMLE

STAD

Storegade

Efter denne lille afstikker går vi nu igen
tilbage til Grisetorvet, eller Svinetorvet
som det kaldtes i gamle dage, og fortsætter op af Storegade. Her et kig ned
af Storegade ca. år 1909, ned mod Grisetorvet hvor gaden deler sig med Vestergade til venstre og Storegade der
fortsætter til højre.
Udgiver: W. K. F. 4861.

Storegade set fra Grisetorvet ca. år 1915. Det lave hus til venstre er købmand Niels Nielsens forretning og herefter blikkenslager N. Stoffregen og bager A. Andersen.
Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 14869.
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Storegade

Valdemar Steburgs „Grenaa kontant
Manufakturhandel“ Storegade 17.
Udgiver: J. J. N. 8131.

Storegade 13 ca. år 1928 med Carl Ransbys „Varehuset“ og købmand S. H. Bager.
Udgiver: J. P. Christiansen. Grenaa (fotokort).
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Storegade

Købmand S. H. Bagers købmandsgård Storegade 13, købmandsgården er opført af købmand Søchting i
1857.
Udgiver: Ukendt

Storegade som den så ud i 1870, bindingsværk huset til venstre Storegade nr. 5 „Hennings Gaard“
der bliv opført i 1759. bygningen blev i 1904 erstattet af den nuværende bygning.
Udgiver: Vilhelm Hansens Boghandel, Grenaa, Eneret 183.
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Storegade

Til højre Storegade 11 og 9 ca. år 1920.
Storegade 9 er Afholdshotellet som omkring 1904-10 blev opført hvor Holstvigs
Gård lå. Til venstre Storegade 8 (huset
med altanen) og nr. 6 Grenaa og Omegns Sparekasse som er opført i 1888.
Udgiver: W. K. F. 2738.

Storegade set op mod kirken. At motivet er ældre end 1905, kan ses på at skomager Carl Seelen’s
gamle bygning Storegade 4, (bygningen med markiserne på venstre side) stadig ligger der. Han
nedrev den gamle bindingsværksgård, hvoraf det ældste var fra 1774, og opførte den nuværende
bygning i 1905. I 1932 solgtes den til naboen mod øst, købmand Ove Vogel.
Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa, Eneret 2533 (udelt forside).
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Storegade

Storegade 8 omkring 1908, med urmager og guldsmed S. Rings forretning og
Søren Blochs beværtning.
Udgiver: privat fremstillet fotokort

Storegade ca. år 1905 med Holstvigs Gaard til højre og til venstre Søren Blochs beværtning i nr. 8.
Huset med spiret på hjørnet af Ågade nedbrændte natten til den 24. februar 1945 som følge af en
Schalburgtage handling udført af Bothilsen Nielsens terrorgruppe.
Udgiver: Peter Alstrups Kunstforlag, København, Eneret 1905.
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Storegade

Hjørnet af Storegade og Ågade med
Afholds Hotellet, Storegade 9 og Julius
Frosts isenkræmmer forretning.
Udgiver. W. K. F. 4860.

Storegade set fra Torvet. Til højre Storegade 2 med fra venstre Georg Reventlows „Crome og Goldschmidt samt Horsens Tugthus-udsalg“, dernæst Chr. Valeur Fausbølls boghandel.
Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 14483.
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Storegade set fra Torvet ca. år 1910
med Vogels ejendom til højre og til venstre købmand Edv. Hansens gård Storegade 1. Købmandsgården nedbrændte
delvist i 1919. Herefter Storegade 3,
hvor H. P. Rosenvinge i 1882 startede
manufakturhandel i lejede lokaler. I
1886 købte H. P. Rosenvinge bygningen, og en halv snes år senere udlejede
han manufakturhandelen, og byggede
et Dampvæveri og Spinderi ude på Havnevejen (i dag Østerbrogade).
Udgiver: W. K. F. 2715.

Købmand Edv. Hansens købmandsgård Storegade 1, set fra gårdsiden.
Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 16891.
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