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I.

Den 3. Maj 1522 var i Kolding »den menige Almue« samlet paa Raad* 
huset for at vedtage et Forbud mod »Forprang« d. v. s. Opkøb af 

Landbrugsprodukter udenfor Portene, eller før Vognene naaede til Aksel* 
torvet, for at kunne sælge disse Varer paa Torvet til opskruede Priser. 
Ifølge den gamle Bysbog havde dette Forbud følgende Ordlyd: »Om den 
Vedtægt, som Almuen haver taget ved (d. v. s. vedtaget) udi Kolding 
om Købmandsskab og blev vedtaget paa Helligkors Dag (3. Maj) 
MDXXII... Ingen købe nør ud, førend de (d. v. s. Vognene) kommer 
om Nis Glambæks Hjørne (Niels Glambæk var Storkøbmand og Studen 
handler), øster ud skal ingen købe, førend de kommer omkring Ostin Pe< 
dersens Hjørne, sønder ud skal ingen købe, førend de kommer om Ebbe 
Pelles Hjørne. Hvo som gør herimod, bøde 18 Sk. (til Kongen?) og 18 
Sk. til Byen, og har forbrudt det, han købte.«

| Stedsbestemmelserne synes at vise, at vedkommende Gader — nu
værende Laasbygade, Helligkorsgade, Søndergade — ikke i 1522 har haft 
faste Navne, eftersom man til Stedsangivelser i et officielt Dokument 
brugte kendte Borgeres Gaarde. Først senere har man indset, at Gade* 
navne var at foretrække. Hermed stemmer, at der før 1522 kun nævnes 
to Gadenavne i Kolding, Katsund 1456 og Bynavnet Luseby (d. v. s. 
Laasby) 1484 om Bykvarteret udenfor Voldene, og at Rantzaus Kort fra 
1585 har kun syv Gadenavne, Resens fra 1677 derimod tolv, skønt Ind
byggerantallet i disse 100 Aar gik ned fra ca. 2500 til ca. 1100. At man, 
ogsaa efterat man var begyndt at navnefæste Gaderne, kun langsomt 
naaede frem til Fasthed i Benævnelserne, ses af de talrige Navneskifter, 
som vil blive omtalt i det følgendel

II.
Oldtidens Kolding laa Syd for Aaen, en agerdyrkende Bebyggelse 

strækkende sig fra Brændkær til Seestl Det middelalderlige Kolding, 
Nord for Aaen, skyldes tre Bebyggelser, Luseby, Bebyggelsen paa St. 
Jørgens Banke, og Kvarteret mellem Nicolai Kirke og Graabrødrekloster.
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Af disse tre Bebyggelser er Luseby maaske den ældste. De ældste 
Navne paa —by stammer fra Vikingetiden, dog er nogle Aarhundreder 
yngre. Luseby har oprindeligt været en agerdyrkende Bebyggelse. Nav* 
net er tvivlsomt. Ganske værdiløse er de Forklaringer, som vil sætte det 
i Forbindelse med »Lus« (d. v. s. Lys), fordi Bebyggelsen laa frit, eller 
»løs«, fordi den var skilt fra Kolding, eller et væmmeligt Snyltedyr, fordi 
Byen skulde have været et urenligt Fattigkvarter, eller at Byens første 
Losseplads laa her, en Forklaring der maa være senere end Lydovergan* 
gen fra »Luseby« til »Losby«. Nyere Stednavneforskere vil sætte Nav* 
nets første Led i Forbindelse med et Personnavn, Helgennavnet »Lucius« 
eller det oldnordiske »Lutr«, medens andre hævder, at det maa angive 
et Naturforhold. Spørgsmaalet er stadig uløst/

I Af de to andre Bykvarterer er Bebyggelsen paa Bakkehalvøen bag 
Vestergade den ældste. Tilstedeværelsen af en St. Jørgensgaard, talrige 
Bygningsrester, een eller to Kirkegaarde, kirkelige Fund viser, at Terræ* 
net paa St. Jørgens Banke fra Begyndelsen af det 13. Aarhundrede var 
et befærdet og bebygget Kvarter) Færdselsvejen over St. Jørgens Banke 
skabtes af Ribe, Danmarks vigtigste Handelsplads i det 13. Aarhun* 
drede, som, for at tilvejebringe en direkte Forbindelse med Skanør i 
Skaane, det store Rigsmarked, omkring 1200 sprænger den ny Færdsels* 
vej gennem Jyllands Skove til Kolding med Ankerpladsen »Riberdyb« 
ved Kolding Aa som Endemaal.

{ Den tredje Bebyggelse, Kvarteret fra Nicolai Kirke til Graabrødre* 
kloster, der senere blev Byens Centrum, kan med Sikkerhed tidsfæstes 
til det 13. Aarhundredes anden Halvdel^

III.
De ældste endnu bevarede Gadenavne er vel Laasby(gade) fra »Lu* 

seby« og »Riberdyb« efter den enslydende Ankerplads. Meget gammelt 
er sikkert ogsaa Navnet Blæsbjerg(gade), selv om Bebyggelsen er ret 
sen. Det brugtes i Middelalderens Slutning, stavet »Blessbjerg«, og fin* 
des paa Rantzaus Kort fra 1585 som Betegnelse paa et enkelt, ret stort 
Hus. Den gængse Forklaring, at her blæste Byhyrden Kvæget sammen, 
og at Huset var Hyrdens Bolig, er kun en løs Formodning. Byhyrden 
har sikkert ikke haft en saa anselig Embedsbolig, og han har rimeligvis, 
som Gadenavnet antyder, boet i Hyrdestræde. Forklaringen, at Kvæget 
blev blæst sammen paa Blæsbjerg, kan ikke engang støtte sig til en garn* 
mel Tradition. Fyhn kender den ikke. Han mener, at Navnet stammer fra, 
at det aarlige Kvægmarked holdtes paa dette Sted, og at Markedets Be*



Rantzaus Kort fra ca. 1585.
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gyndelse tilkendegaves ved Blæsning. Ogsaa dette er kun en Antagelse. 
Navnet Blæsbjerg er ret almindeligt i Danmark. Det findes ikke mindre 
end 25 Steder. Den Formodning er fremsat, at Navnet stammer fra 
»Blege«, en gammel Benævnelse paa Kalkjord, Mergel. Koldings Blæs* 
bjerg er ikke kalkholdig, men nok lerholdig. Her havde Konsul Grau i 
1860’erne sit store Teglværk. En af Kvarterets Gader hed Teglgaards* 
stræde, i 1898 ændret til Borgergade. Hvis Koldings Blæsbjerg skulde 
stamme fra »Blege«, vilde det altsaa betyde Lerbanken. Men ogsaa dette 
er tvivlsomt. /

IV.
Det er meget vage Forestillinger, vi har om Koldings Byplan før 1585. 

Vi ved, at der har været de tre ovennævnte Bebyggelser Nord for Aaen. 
Vi kender nogle Gadenavne. Dette er alt. Først 1585 kastes der Lys over 
de topografiske Forhold ved Henrik Rantzaus Perspektiv.

Henrik Rantzau, Søn af Christian III’s berømte Feltherre, Johan 
Rantzau, var Statholder i den kongelige Del af Slesvig og Holsten. Han 
var en lærd Mand, der skrev adskillige historiske og topografiske Vær* 
ker. Til Brauns og Hogenbergs »Theatrum urbium præcipuarum mundi« 
(Skuet af Verdens fremragende Byer) bidrog han med et Perspektiv af 
Kolding, stukket efter et Kobber i hans Privatsamling. Teksten paa Kor* 
tets Bagside og de i Kronen øverst paa Kortet sammenslyngede Bogsta* 
ver F. og S., d. v. s. Fredericus Secundus (Frederik den Anden) viser, 
at Kortet er ældre end 1588. Teksten viser ogsaa, at det er yngre end 
1580. For Kortheds Skyld bruges i denne Fremstilling Aarstallet 1585. 

Da Kortet er gjort uden Maalestok, er der paaviselige Fejl, f. Eks. ved 
Anbringelsen af Laasby og Hospitalet. Trods disse og andre Unøjagtig* 
heder er det en god Vejleder ved Studiet af Koldings Byplan paa den 
Tid. Det fortjener at benyttes til en forstørret Model i Papirmasse og 
Træ, som kunde give et levende Billede af den gamle By.

Man ser i Baggrunden Koldinghus, som det saa ud paa Frederik II’s 
Tid, altsaa uden Christian IV’s Kæmpetaarn, Staldgaarden, Dyrehaven, 
og der, hvor nu Fredericiavej gaar, det saakaldte »forwerck«. Ordet be* 
tyder baade Avlsgaard og fremskudt Befæstning. Efter Tegningen menes 
her det første. I Laasbykvarteret ligger foruden Hospitalet omtrent 20 
Huse eller Gaarde, ret spredte med mellemliggende Marker og Tofter, 
hegnede med Tjørnegærder. Et af de større Huse Syd for Laasbygade er 
betegnet med »Blessbergk«. Paa St. Jørgens Banken ses et lignende An* 
tal Bygninger, blandt disse et mindre »Sanct Jorgenshoff«, og den meget 
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anselige »Provstegaard« i en stor Have med Træer, hegnet med et Tjørne* 
gærde. Over Aaen fører tre Broer, en mindre hvor nu Vesterbro ligger, 
Sønderbro med syv smaa Huse paa den sydlige Aabred, og længere mod 
Øst »Kongens Vindebro« ikke langt fra nuværende »Nybro«. Den var 
bygget af Frederik II. Under nogle Forhandlinger i Kolding mellem de 
kongelige og de hertugelige Raader klagede de sidste over Broens An* 
læg. Kongen svarede i et Brev til Hertugen, der maaske har anset Broen 
for en ny Udfaldsport mod Sønderjylland, at han havde lagt den ny Bro 
paa sin Kongevej til egen Bekvemmelighed, men ikke til Hertugens Skade 
»for at Vi, naar Vi ønsker at besøge Eders Naade selv eller i anden Hen* 
sigt vil tage Vejen ud af Byen, ikke skal fare gennem Byen, men kan 
drage over denne Broe«. Broen forsvandt i det 17. Aarhundrede og an* 
tydes ikke paa Resens Kort fra 1677.

Kortets mellemste Parti optages af Kirken, Lærdskolen, »Nørregade« 
(nu Adelgade), Torvet med Raadhuset, Vippebrønden og Kagen, Ve* 
stergade, Rendebanen, »Søndergade« (nu Helligkorsgade), Østergade. 
Østergade har en tæt Bebyggelse paa den østlige Side. Fra Vestergade til 
Østergade løber det paa begge Sider bebyggede Katsund.

Østergades og Vestergades Huslinier viser endnu de sidste Rester 
af denne Tværgade. I det 16. Aarhundrede var Gaden fem Alen bred 
foruden et lille Vandløb i Midten. Endnu i 1820 har der været en snæver 
Gang mellem Bygningerne mod Nord og Syd, der efterhaanden havde 
erobret Grunden, og Vægterne maatte om Vinteren kaste Sne i Strædet. 
Saa sent som 1842 hævdede Borgerrepræsentationen overfor I. S. Borch, 
der opførte et Vognskur over Katsund, at han ikke med den givne Til* 
ladelse erhvervede andre eller større Rettigheder over den til Katsundet 
grænsende Grund end de øvrige Lodsejere.

Navnet »Katsund« (paa Rantzaus Kort »der Katt sundt«) er af 
Professor Steenstrup forklaret som det Stræde — i ældre Dansk bety* 
der »Sund« ikke blot en Vandrende, men ogsaa et smalt Stræde — i 
hvilket der fandtes en »Kat«. Med »Kat« forstod man i Middelalderen 
et forhøjet Sted paa Fæstningsvolden, hvorfra man kunde beherske den 
nærmeste Del af Volden, en fremragende Skanse, eller en Tømmerbyg* 
ning, paa hvilken f. Eks. Blider kunde anbringes. Navnet findes ogsaa 
i andre Byer. I den nyeste Tid er der rejst Tvivl om denne Forklarings 
Rigtighed, fordi Navnet ogsaa findes paa Steder, hvor der næppe har 
været Befæstning, saaledes i Landsbyer. Før Steenstrup var den almin* 
delige Forklaring, at »Katsund« var et Vandløb, hvor man dræbte Katte 
eller Killinger.

Parallelt med »Søndergade« (nuværende Helligkorsgade) ses paa



Resens Kort fra 1677.
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Kortet en paa den nordlige Side tæt bebygget Gade, nuværende Bro* 
stræde. Det er den Gade, som til forskellige Tider hed Bøddelstræde, 
Rakkerstræde, Skidenstræde.

Nord for den nuværende Klostergade ses den kongelige Urtehave, 
grænsende mod Vest til en Gade uden Navn, undertiden omtalt som 
»Gade bag Slottet«, senere efter Urtehaven kaldt »Pedersilliegade«, nu 
Slotsgade. Gadens østlige Side var ubebygget, og paa den vestlige Side 
hvilede den Servitut, at Husene skulde være uden Kvist, forat ikke uved* 
kommende Øjne skulde kigge ned i den kongelige Gartnerhavel

Syd for Klostergade ligger i trærige Haver nogle anselige Bygninger. 
Det er det gamle Graabrødreklosters Grund, og Gaardene vides at have 
tilhørt Adelsmænd. Mod Sydøst ses en spredt Husrække, Vest for den 
Kongevej, der fra Vindebroen fører op til Slottet.

Rendebanen ses paa Kortet at have været tæt bebygget paa begge 
Sider. Udgravninger viser, at Terrænet oprindeligt har været sumpet Eng* 
strækning langs Aaen. Gaden er altsaa blevet til ved Opfyldning. Sand* 
synligvis skyldes Anlægget Christian III, der vides paa dette Sted at 
have afholdt Dystløb i 1545 og 1548.

Gaden, der fortsætter Rendebanen mod Øst, kaldes paa Kortet »Søn* 
dergade«, nuværende Helligkorsgade. Navnet stammer enten fra, at Hel* 
lig Kors Alters Huse har ligget i denne Gade, eller fra, at der i Vej* 
krydset ved nuværende Søndergade og Rendebanen har staaet et helligt 
Kors. Da Navnet »Helligkorsgade« maa stamme fra den katolske Tid, 
er Navneskiftet hos Rantzau mærkeligt.

Af alle Kortets Bygninger staar nu kun Slottet og Kirken. Af Kol* 
dings nuværende Huse er Peter Martin Møllers Hus i Helligkorsgade 
det ældste, og det er fra 1589. Borchs Gaard paa Torvet er fra 1595.1

V.
Det næste Kort, vi har af Kolding og dets Gader, er Resens fra 1677 

i hans »Atlas Danicus«. Det er kun halvt saa stort som Rantzaus. Baade 
Maal og Linier er ret unøjagtige, da Resens Medarbejdere var nogle af* 
takkede, forfaldne Officerer fra den skaanske Krig, der var udnævnt til 
Landmaalere, skønt de hverken synes at have forstaaet sig paa Geometri 
eller vidst, hvor Øst og Vest var. Den groveste Fejl er Kæmpetaarnets 
Anbringelse i det sydvestlige i Stedet for i det nordvestlige Hjørne. Kor* 
tet maa derfor benyttes med Forsigtighed. Hovedindtrykket er, at Be* 
byggeisen er svundet stærkt ind, f. Eks. er Katsunds to Husrækker ind* 
skrænket til nogle faa spredte Huse. Syd for Aaen antydes slet ingen
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Bebyggelse. I Navnelisten under Kortet anføres de ogsaa paa Kortet an* 
givne Fruergade, Sviegade og Divelshul. Fruergade løber mod Øst pa* 
rallelt med nuværende Brostræde. Navnet er af tvivlsom Oprindelse. Svie* 
gade er nuværende Skolegade, der munder ud i den Plads, som nu er 
Parkeringsplads og Torv, men som tidligere hed Svietorv.

Der er fremsat forskellige Forklaringer paa de to Navne, Svietorv og 
Sviegade. Rantzau kender ikke de to Navne. De synes at være bievne til 
omkring eller efter 1600, altsaa i den Tid, da den store Udførsel af Heste 
og Hornkvæg fandt Sted, og at stamme fra, at det til Udførsel bestemte 
Kvæg her blev sviet d. v. s. brændt med et glødende Stempel, Øksnene 
paa Hornene, Hestene paa Hovene. En Sviegade findes ogsaa i Ribe, den 
anden Kvægeksportby.

»Divelshul«, som paa Kortet fortsætter Vestergade ned til Aaen, 
menes af nogle at betyde »Djævlehullet« og at have faaet sit uhyggelige 
Navn fra, at her maatte Kvinder, som antoges at være besatte af Djæve* 
len, bestaa Vandprøven. Andre forklarer Navnet som »det dybe Hul«, 
en Sammensætning med det gammeldanske »diupæl« d. v. s. Fordybning.

Desuden antydes paa Resens Kort en Gade, som Nord for nuvæ* 
rende »Astoria« gaar fra Laasbygade ned til Søen. Gaden omtales i sam* 
tidige Dokumenter som »Kedelsmedgade«.

Byens Centrum er paa Resens Kort ret uforandret, kun mere spredt 
Bebyggelse, færre Huse, flere ubebyggede Tomter. Nord for Kirkegaar* 
den, Syd for Adelgade ses de gamle Kirkeboder.

At der i 1677 har været færre Huse i Kolding end i 1585, er en na* 
turlig Følge af Byens Nedgang og Forarmelse efter Krigene i det 17de 
Aarhundrede, saa at Indbyggertallet, der omkring 1600 var ca. 2500, i 
1672 var sunket til 1094.

VI.
Tilsammen giver de to Kort et godt Billede af Koldings Byplan samt 

Gadernes Beliggenhed, Navneskifter og Skæbne gennem 90 Aar fra Slut* 
ningen af det 16. til Slutningen af det 17. Aarhundrede.

Rantzaus Kort fra 1585 har følgende Gadenavne: Østergade, Rende* 
banen, Vestergade, Nørregade (d. v. s. Adelgade), Katsund, Søndergade 
(d. v. s. Helligkorsgade), desuden ved et Hus Stedbestemmelsen Blæs* 
bjerg.

Resens Kort fra 1677 har Navnene: Portgade (d. v. s. Søndergade), 
Bøddelstrædet (nu Brostræde), Klostret (om Kvarteret, da Klosterbyg* 
ningerne var nedrevne), »Gade bag Slottet« (nu Slotsgade), Rendebanen,



11

Østergade, Vestergade, Skolegade (Gaden forbi Lærdskolen, det senere 
nu ophævede Kirkestræde), Sviegade (nu Skolegade), »Nest Torfvit« 
(nu Adelgade), Fruergade, Divelshul.

Desuden nævnes i samtidige Dokumenter andre Navne.
Medens Gadelinierne i den indre By har været de samme siden 

1585 — og formodentlig siden Kvarterets Planlæggelse i sidste Halvdel 
af det 13. Aarhundrede — har den ovenfor omtalte Mangel paa Fast* 
hed i Anvendelsen af Gadenavne medført talrige Navneskifter til de for* 
skellige Tider, saa at kun tre af Gaderne har bevaret deres Navne uæn* 
drede: Katsund, Rendebanen, Vestergade. Nuværende Adelgade hed om* 
kring 1600 »Nørregade« eller »Ved Torvet«, medens »Adelgade« under* 
tiden brugtes om Østergade. Rantzau har »Søndergade« om nuværende 
Helligkorsgade. Nuværende Søndergade hed en Tid »Brogade« efter 
Sønderbro eller »Portgade« efter den søndre Port. Nuværende Skole* 
gade hed i det 17. Aarhundrede »Sviegade«, medens Resen har Navnet 
»Skolegade«, samtidige Papirer »Studiumstræde« om Gaden forbi Lærd* 
skolen. Nuværende Brostræde kan opvise de fleste Navneændringer. 
Rantzaus Kort har Gadelinien uden Navn. Hos Resen hedder Gaden 
»Bøddelstræde«. Navnet stammer fra »Bøddeliet« (d. v. s. Bødlens Hus 
med et lille Fængsel), det sidste sydlige Hus ved Søndergade, opført 1609, 
nedrevet i Slutningen af det 18. Aarhundrede. Jævnsides med »Bøddel* 
stræde« findes Benævnelsen »Rakkerstræde«. Omkring 1790 blev et nyt 
Bøddelhus bygget i det Stræde, som gik mod Syd fra nuværende Klo* 
stergade. Dernæst kaldtes dette Stræde i en Menneskealder Bøddel* 
stræde, til det i det 19. Aarhundrede blev omnævnt til Klosterstræde, nu 
Nybrogade. Da nuværende Brostræde paa Grund af Bøddeliets Nedriv* 
ning maatte opgive Navnet »Bøddelstræde«, fik det Navneændring til 
»Skidenstræde«, et Navn som genfindes i mange Byer og antyder, at 
disse Gader har været en Slags taalte Lossepladser. I det 19de Aarhun* 
drede førte disse Gaders Beboere i alle Byer en forstaaelig Kamp mod 
det forsmædelige Navn. I København blev Navnet ændret til det straa* 
lende »Krystalgade«. I Kolding fandt Navneskiftet først Sted i 1873. 
Beboerne havde ønsket Navnet »Lillegade«, men Resutatet blev »Bro
stræde«.

Bortset fra enkelte endnu ikke tydede Navne — f. Eks. Laasby, 
Blæsbjerg — er Koldings Gadenavne i Tiden 1585—1677 klare og virke* 
lighedsprægede. Der ligger Realiteter bagved, som næsten har nødven* 
diggjort Navnene. Mange af dem er stedsbestemte: Vestergade, Øster* 
gade, Klostergade, »Gade bag Slottet«, »Riberdyb« efter Ribekøbmæn* 
denes Ankerplads, af Varianterne: Nørregade, »Næst Torvet«, Brogade,
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Portgade. Stedlige Forhold har skabt Navne som »Rendbanegaden« (nu 
Rendebanen) og Sviegade. Ligesom Bøddelstræde skyldte Bøddeliet sit 
Navn, blev »Hyrdestræde« opkaldt efter den kommunalt ansatte Hyrdes 
Embedsbolig i den lille Gade. »Skidenstræde« er en brutalt sandfærdig 
Betegnelse for en Møggade. Til samme Gadefamilie hørte »Skidensig« 
(Sig = Mose) udenfor Nørreport. Adelgade var i alle middelalderlige 
Byer Navn paa Hovedgaden, hvor Adelvejen gik. Naar Navnet i Kol* 
ding en Tid overførtes paa Østergade, har Grunden vel været, at her laa 
omkring 1600 adskillige adelige Herrers Gaarde. »Studiumsstræde« var 
et passende Navn for Strædet, hvor de latinske Peblinge færdedes. Hel* 
ligkorsgades Navn viser tydeligt Forbindelsen med det hellige Kors’ AL 
ter eller et helligt Kors i Gadekrydset ved Rendebanen.

Det er betegnende, at ingen Gade er opkaldt efter Personer. Man 
kunde nok bruge Storkøbmænds Gaardhjørner som Stedsbestemmelser, 
saa længe disse Mænd levede og virkede, men man gik ikke saa vidt, at 
man brugte deres T^avne til Betegnelse for hele Gaden. Mere mærkeligt 
er det, at man kun finder een Laugsgade, »Kedelsmedgade«. Gadenavne 
som Købmagergade og Guldsmedegade savnes i Kolding, der endda var 
berømt for sit Guldsmedearbejde.

Af det 17. Aarhundredes Gader er fire fuldstændigt forsvundne: 
Kedelsmedgade, Fruergade, Katsund og Divelshul.

VIL
Den i de forrige Kapitler skildrede Gadeplan holdt sig i Hoved* 

trækkene uændret til et godt Stykke op i det 19. Aarhundrede, saa at 
baadel Pontoppidans Grundtegning fra 1768 og Bykortet fra 1823 har en 
iøjnefaldende Lighed med Rantzaus Kort fra 1585. Det bebyggede Ter* 
ræn begrænses paa Kortet fra 1823 mod Syd af Aaen, mod Vest af Svie* 
gade (nu Skolegade), mod Øst af Pedersilliegade (Nr. 14 paa Kortet, 
nu Slotsgade), hvis østlige Side var ubebygget paa Grund af den konge* 
lige Urtehave. Af samme Grund var af Sønderklostergade (11) kun den 
sydlige, og af Østerklostergade (12, nu Munkegade) kun den østlige 
Linie bebygget. Adelgade (4) fortsattes med Laasbygade (5) til Nørre* 
port. Bag Søndergade, Sviegade og Laasbygade henlaa store ubebyggede 
Tofter og Enge, Jernbanegadekvarteret eksisterede ikke, bag Søen var 
intet bygget, Nord for Klostergade laa ingen Huse, Syd for Sønderbro 
to Gaarde og en Række smaa Huse, hvis Højde til Taget kun var tre 
Alen. Bygrænsen betegnedes ved de fire Konsumptionsboder, hvor Be* 
tjente Dag og Nat var til Stede for at kræve Accise af alt, hvad der før*
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tes ind fra Landet: Nørreport ved Enden af Laasbygade, Hospitalsporten 
ved St. Jørgens Hospital, Sønderport ved Sønderbro, og Klosterporten 
ved den nordlige Ende af Østerklostergade (nu Munkegade). Af de nu# 
værende Gader eksisterede altsaa kun Laasbygade, Adelgade, Torvet (8), 
Østergade (7), Torvegade, Vestergade (6), Rendebanen (9), Søndergade, 
Helligkorsgade (10), Skidenstræde (11, nu Brostræde), den halve Be* 
byggelse af Pedersilliegade og Klostergaderne, samt enkelte Huse i Svie* 
gade, Slotsgade (nu Markdanersgade) og Hospitalsgade. Mellem Adel* 
gade og Kirkegaarden, der først i 1825 blev nedlagt som Begravelses* 
plads, laa Resterne af de gamle Kirkeboder (3). I 1857 blev disse Kirke* 
boder revet ned, Pladsen omlagt til Torv og Færdslen givet fri?

Brolægningen var yderst primitiv. Den væsenligste Brolægning til 
ind i Trediverne og Fyrrerne var de saakaldte »Bredsten« eller »Borg* 
mestersten«, store Kampesten uden Tilhugning, med en glat, lidt buet 
Flade opad, anbragte saa tæt sammen som muligt. Tværsover maalte de 
vel et Kvarter. Østergades Borgmestersten laa i en S*Linie. Laasbygade 
— som Rektor Grønlund kaldte Benbrækkergaden — havde tre Rækker 
Borgmestersten. I sin Skildring af Barndomsbyen Kolding omtaler Jo* 
hannes Fibiger med synlig Glæde de »brede, over alenbrede« Sten, idet 
han i Mindet genoplever den Tid, da han og hans Kammerater i Hop 
eller Spring eller Løb muntrede sig paa disse Sten. Derimod er Rektor 
Tauber i sine »Breve fra Kolding« (1822) gnaven over den besværlige 
Færdsel. For ældre Mennesker kan det heller ikke have været Morskab 
at balancere frem over disse Sten med betydelig Fare for at plumpe ned 
i de grusede Hjulspor ved Siden, i hvilke der hist og her var dybe Hul* 
ler, hvori Vognenes Hjul i daarligt Vejr tungt og trægt malede rundt. 
Den øvrige Del af Gaden laa hen i et ofte frygteligt Pløre af Grus og 
Mudder og Affald fra Husene og Køernes Efterladenskaber, naar disse 
dreves til eller fra Græsmarkerne udenfor Byen. Føj hertil, hvad der nu 
er Rendestene, men den Gang var smaa Grøfter, de stinkende Afløb fra 
Gaardenes Stalde og aabne Møddinger, de fremspringende Trappesten, 
den fuldstændige Mangel paa Gadebelysning —, først i 1852 fik Byen 
Tranlygter/— og man vil forstaa, at det altid har været besværligt og 
uæstetisk og efter Mørkets Frembrud ikke ufarligt at færdes paa Kol* 
dings Gader. I sin Bog om Kolding Side 412 har Eliassen en mundtlig 
Meddelelse af en gammel Mand, gaaende ud paa, at, naar der i 1830’erne 
var Gilde paa Bleggaarden, skete det ikke een, men mange Aftener, at 
Mændene maatte tage deres Ægtehalvdele paa Ryggen igennem den 
lan^e Lave Ernsts Gyde (nu Bleggaardsstræde).

j Først fra Midten af Trediverne blev Gaderne ordentligt brolagte,
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Rendebanen 1835, Vestergade og Torvegade 1836—37, Laasbygade 1837 
—38 (herved bortfaldt de gamle Fjællebroer i Laasbygade og ved Laas* 
bydam), Østergade, Torvet og Adelgade 1839, og Pedersilliegade 1841;

VIII.
Fra 1800—1850 havde Kolding været i langsom Udvikling med en 

Stigning af Indbyggertallet fra 1396 til 2865. Derefter medførte forskel* 
lige Forhold, det ny Havneanlæg, Konsumptionens Ophævelse, Kornud* 
førsien, efterat England i 1846 havde afskaffet Korntolden, de otte Sog* 
nes Opland, Jernbanerne og dygtige Foregangsmænd i Haandværk, In* 
dustri og Handel en stærk Fremgang i Byens Næringsliv, voksende Ind* 
byggertal og Anlæg af ny Bykvarterer. Saadanne rejste sig baade inde i 
det egentlige Bycentrum og udenfor dette. Først i den gamle kongelige 
Urtehave Nord for Klostergade mellem nuværende Slotsgade og Hjør* 
net af nuværende Fredericiagade. Haven var i 1847 blevet solgt til Skibs* 
kaptajn Høffding, som efter Treaarskrigen planlagde en Gade fra Slots* 
gade til Fredericiagade. I 1851 begyndte Tømrermester Skarbye at bygge 
i Haven. Allerede i August 1851 meddeler »Kolding Avis«, at den syd* 
lige Side af Haven (d. v. s. nuværende Klostergade) var prydet med 
»flere tildels store og meget pragtfulde Gaarde«. Der er vist en Del Over* 
drivelse i disse Udtryk. Den ny Gade »Høffdingsgade« blev afsat i en 
Bredde af 16 Alen, men henlaa i adskillige Aar som en almindelig Mark* 
vej. Den blev først brolagt i 1861. I 1875 laa 10 til Dels større Huse paa 
begge Sider af Gaden. Der kom større Fart i Byggeriet, da i 1876 Bran* 
dorffs Gaard paa Torvet blev nedrevet og en ny Gade (»Nygade«) lagt 
fra Torvet til Høffdingsgade. Der skabtes herved en ny Færdselsvej for 
den kørende Trafik fra det nordøstlige Opland og Jernbanen til Torvet, 
en Trafik som tidligere var foregaaet gennem nuværende Munkegade, 
Klostergade, Helligkorsgade og Østergade. Det var dog saa sent som 
1882, at det første Hus blev opført paa Jernbanevejen.

For Fodgængere fra Jernbanen til Torvet var Anlægget af »Nygade« 
i 1876 en stor Vinding. Tidligere maatte de for at naa til Torvet fra Høff* 
dingsgade benytte Passagerne gennem Postgaarden (Markdaners gamle 
Ejendom, omtrent hvor nu Østergade Nr. 1 ligger) — der blev aflyst i 
1859 paa Grund af Misbrug — eller gennem Brandorffs Gaard, som spær* 
redes, naar der blev tørret Tøj. I saa Fald maatte Fodgængere for at 
kommet til Torvet dreje om ad Slotsgade. Om Vinteren kunde dette være 
farligt nok, da hele Slotsgade ned til Helligkorsgade var Drengenes mest 
yndede Kælkebakke, der sjældent tildrog sig Politiets Opmærksomhed.
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’ Allerede før Treaarskrigen havde H. H. Grau begyndt at bygge i 
Laasby. I 1854 købte han efter Konsul Wissings Død det saakaldte »Wis* 
sings Anlæg« Nord for nuværende Katrinegade, hvor der efterhaanden 
rejste sig et helt nyt Kvarter af ikke særligt vel byggede Huse. Anlægget 
omdøbtes i 1866 til »Katrinelund« efter Graus Hustru, og Navnet gik 
senere over paa »Katrinegade«;

’ I Løbet af Halvfjerdserne og Firserne skød paa alle Sider af Kolding 
ny Kvarterer op, hvor der før var Eng eller aaben Mark. Et betydeligt 
Kvarter rejste sig Nord for Slotssøen, hvor der i Fyrrerne kun laa to Huse. 
Der var samtidig en livlig Byggevirksomhed langs GI. Dalbyvej, Agtrup* 
vej og Sønder Landevej. Ligeledes byggedes der meget ved Seestvej og 
op mod Stejlbjerg, og i Foraaret 1885 blev der i Zahns Toft mellem Ka* 
trinegade og Aaen afstukket Gader og paa Hjørnerne rejst Skilte med 
Navnene »Elmegade«, »Lindegade« og »Platangade«.

Byggeriet skyldtes Byens stærkt voksende Befolkning fra 2805 i 1850 
til 13451 i 1906, og man faar et anskueligt Billede af Udviklingen og Væk* 
sten ved at sammenligne de to Kort fra 1858 og 1910. Bortset fra en be* 
gyndende Bebyggelse i Urtehaven, Syd for Sønderbro og i Bleggaards* 
kvarteret har Kortet fra 1858 en forbløffende Lighed med Byplanerne fra 
1585—1825, medens Kortet fra 1910 med de ny Bykvarterer paa alle Si* 
der af det gamle Bycentrum, den tætte Bebyggelse baade Nord og Syd 
for Aaen, og sine op mod 100 Gader frembyder et helt andet Billede. 
Derefter er der i de sidste 25 Aar paa alle Sider af Byen oprettet Have* 
selskaber med spredt Bebyggelse og Udstykning af ny Grunde og ny 
Veje, og efter den store Indlemmelse i 1930 er Tallet af Gader og Veje 
vokset til op mod 250, af hvilke ca. 80 var uden Navn/

IX.
Medens Gadenavnene før 1800 har deres naturlige Begrundelse ved 

deres Beliggenhed eller ved karakteristiske Stedforhold, har Navnegivnin* 
gen i det 19. og 20. Aarhundrede ofte manglet tilstrækkeligt mange lig* 
nende Udgangspunkter og har derfor undertiden været ret tilfældig og 
medført Usikkerhed og gentagne Navneændringer. Det samlede Billede 
af Stor*Koldings Gadenavne efter Indlemmelsen i 1930 blev yderligere 
forvirret ved, at parallel Navnegivning i de ny Distrikter skabte en uhel* 
dig Navnelighed mellem Gader og Veje i de forskellige Kvarterer.

Ved Navnegivningen efter 1850 har ny Principper, der ikke kendtes 
tidligere, arbejdet sig frem, dels Benævnelse efter nærliggende Byer og
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Landsbyer (Haderslev, Vejle, Fredericia, Agtrup, Dalby, Vonsild, Seest), 
dels en tiltagende Anvendelse af Personnavne. Først Navne paa Grunde 
ejere eller disses Hustruer, senere Navne paa historiske Personer eller an* 
sete Borgere. Den første Persongade er vel Lave Ernsts Gyde (nu Bleg* 
gaardsstræde) omkring 1830, efter Lave Ernst Petersen, som her havde 
en Købmandsgaard med Brænderi. Senere omnævntes den til Bleggaards* 
stræde efter den nærliggende »Bleggaard« eller »Blegdam«, som er an* 
ført paa Pontoppidans Kort fra 1768 med Blegmandens Hus. Efter den 
Tid er Persongadernes Tal vokset op mod 30, f. Eks. Høffdingsgade (op* 
hævet 1891), Søren Daugaards Gyde, Hans Jensens Gade, Iver Søren* 
sens Gade, Anna Collinsgade (opkaldt efter Grundejeren, Gartner M. P. 
Rasmussens Hustru, født Anna Collin), Karolinegade, Gøhlmannsvej, 
Hollændervej, Volkertsgade, Mariegade, Katrinegade o. s. v. Kancelli* 
raad Kralund er endda opkaldt med baade Fornavn og Efternavn i Gade* 
navnene Ottosgade og Kralundsgade, hvilken sidste dog i daglig Tale 
kaldes Alhambravej. Eksempler paa den anden Gruppe af Persongader 
er Markdanersgade, Christian X’s Gade, Læssøegade, Olaf Ryesgade, 
Carl Plougs Vej, Schjørringsvej, Jens Holms Vej. Der har ogsaa været 
et lille Tilløb til at skabe en Gadegruppe med Trænavne: Ahorngade, 
Elmegade, Lindegade, Platangade. Der laa den Realitet bag disse Navne, 
at der i disse Gader var plantet saadanne Træer.

Byraadet har ofte behandlet Spørgsmaal om ny Gadenavne og æn* 
dret de allerede tilstedeværende, ofte under Protest fra vedkommende Ga* 
des Husejere. Man maa være glad ved mange af de ny Navne, f. Eks. 
Brogaderne, Navne som Buen, Domhusgade, Piledamsvej, St. Jørgens* 
gade, der genkalder Mindet om St. Jørgens Bankes middelalderlige Be* 
byggelse. Andre Navne er mere tilfældige og besynderlige som Venne* 
gade, Villagade, Langelinie, Alfavej, Parcelvej (Eliassen meddeler i sin 
Bog om Kolding Side 489, at Gaden i ældre Papirer hedder »Parallelvej«, 
vel fordi den løber parallelt med Jernbanen), Borgergade i Stedet for det 
oprindelige virkelighedsprægede Teglgaardsstræde. Af andre Ændringer 
kan nævnes Pedersilliegade til Slotsgade. Slotsgade var oprindeligt Nav* 
net paa Gaden fra Torvet til Slottet, der blev omnævnet til Slotsstræde, 
og senere til Markdanersgade. I 1873 blev »Klostergaderne« nærmere be* 
stemt som Sønder Klostergade og Øster Klostergade, den sidste senere 
omdøbt til Munkegade. Der kan være delte Meninger om Navneændrin* 
gen af det gamle »Sviegade« til Skolegade. Autoriteten paa Gadenavne* 
nes Omraade, Hugo Matthiessen, vilde have beklaget Ophævelsen af et 
saa interessant gammelt Gadenavn, i modsat Retning taler Hensynet til, 
at alle Byens offentlige Skoler den Gang laa her. At det var en Fejl i
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1873 at omnævne Seestvej til Frederiksgade, erkendtes hurtigt, saa at man 
senere erstattede dette med Seestgade. Det var derimod en praktisk og 
heldig Bestemmelse, at man i 1891 samlede de tre Gadenavne: Nygade, 
Høffdingsgade og Jernbanegade til Fællesnavnet: Jernbanegade. Et Mim 
dretal af Byraadet, der ønskede Navnet Markdanersgade efter Markda* 
ners Gaard, der havde ligget omtrent paa Hjørnet af Østergade, maatte 
bøje sig »thi hvorledes kunde Fremmede, der kom fra Torvet og skulde 
til Jernbanestationen, i saa Tilfælde ane, at de skulde den Vej« (Eliassen: 
Koldingbogen Side 495). Til Gengæld blev, som meddelt ovenfor, Nav* 
net Markdanersgade senere givet til Vejen fra Torvet til Staldgaarden.

X.
I 1935 tog Byraadet Spørgsmaalet om Byens Gadenavne op til Over* 

vejelse, baade en Revision af de bestaaende Navne og Navnegivning til 
de mange ny Gader. Stadsingeniør Lassen og fhv. Rektor Georg Bruun 
anmodedes om at udarbejde og indsende et Forslag. Desuden opfordre* 
des Byens Borgere til at udtale sig, enten i Byens Blade eller ved Ind* 
sendelse af skriftlige Forslag. Sagen vakte stor Interesse, og en alsidig 
Drøftelse var Resultatet. Der blev stillet talrige Forslag, og Svaghederne 
ved det bestaaende skarpt kritiseret.

Der blev i Bladenes Rundspørge med Rette gjort opmærksom paa, 
at det var uheldigt, naar en Forbindelseslinie først hedder Gade, dernæst 
Vej med dobbelte Rækker af Husnumre, f. Eks. Fredericiagade (*vej) og 
Haderslevgade (*vej), og der blev for de store Udfaldsveje foreslaaet ny 
Navne, f. Eks. Fynsvej eller Brovej for Fredericiavej og Tøndervej for 
Seestvej. Det blev hævdet, at det var nødvendigt, at der bragtes Orden i 
de mange forvirrende Kongeveje og Kirkeveje. En Navneændring var 
ligeledes ønskelig, naar Gader eller Veje i forskellige Bydele havde en 
forvirrende Lighed, som Fredensgade og Fredensvej, Grønnegade, Grøn* 
ningen, Grønnebæksvej, Grønsvej. Man ankede over nogle meningsløse 
Navne, som Ny Østergade og Ny Vestergade. Det blev henstillet, at 
Færdselsveje i lige Linie med tre forskellige Navne paa smaa Gadestyk* 
ker blev samlet under eet Navn, i Lighed med, at Nygade, Høffdingsgade 
og Jernbanegade i 1891 var samlet til eet Navn, Jernbanegade. Nogle 
mente, at der var for mange Gader med tilfældige Personnavne.

Af Forslagene havde enkelte en historisk Begrundelse. Fra næsten 
alle Grundejerne i Gaden »Hospitalsbakken« indsendtes et Andragende 
om, at den maatte blive omnævnt til »Koldingbjerg«, det Navn som Ter* 
rænet efter Meddelelse i Taubers »Breve fra Kolding« havde for 100 Aar
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siden, i Lighed med Byens andre —bjerg Navne: Stejlbjerg, Blæsbjerg, 
Galgebjerg, Petersbjerg. Byraadet sluttede sig til dette Forslag. Derimod 
kunde et Forslag om at omnævne »Nørregade« til det trehundredaarig 
gamle »Nørreport« ikke imødekommes af Hensyn til den store ny Byg* 
ning, som paa Stedet havde erhvervet Forret til dette Navn. Samme Skæbne 
havde Direktør Guldagers smukke Forslag om at kalde den ny Plads ved 
Hyrdestræde for »Dronning Dorotheas Plads«, da Laasbygades Beboere 
havde faaet Løfte om, at Navnet Laasby skulde blive bevaret i Forbin* 
delse med Pladsen.

Ganske overvældende var Mængden af Forslag om ny Navne til de 
22 Haveselskabers Gader eller Veje, baade Enkeltnavne og Gruppenavne. 
Der var Gruppenavne paa Digtere og Videnskabsmænd, ansete Borgere, 
Haandværkslaug, Fugle og Blomster, de otte Sogne, Lillebæltsøerne, søn* 
derjydske Stedsnavne, danske Købstæder, Navne paa Verdensdelene, de 
andre nordiske Lande, europæiske Lande, Staterne i U. S. A., græske og 
italienske Storbyer. Fra anden Side kritiseredes adskillige af disse For* 
slag skarpt. Det blev hævdet, at Kvarterer opkaldte efter danske Købstæ* 
der eller de otte Sogne vilde skabe Forvirring, da nogle af dem (Haderslev, 
Vejle, Dalby, Vonsild) allerede brugtes til Udfaldsvejene. Et Kvarter med 
Laugsnavne vilde føles besynderligt i absolut landlige Omgivelser. Der* 
imod var der stor Stemning for at skabe et Kvarter med Navne paa for* 
tjente Borgere.

Der hørtes dog ogsaa Indvendinger mod hele Gruppesystemet. Det 
blev hævdet, at det vilde være urigtigt at opgive de allerede fastslaaede 
Haveselskabsnavne, af hvilke mange var vellydende, til Dels natur* eller 
stedsbestemte, f. Eks. Fjordvang, Brunebæk, Brændkær, Vesterløkke, 
Nordvang. Var det ikke muligt med disse Navne som Udgangspunkt at 
finde en Form for Gadebetegnelser mere naturlig end baade Drachmanns* 
vej, Thorvaldsensvej, Solsortevej og Anemonevej, Navne der lige straks 
klinger smukt og poetisk, men som dog maaske i det lange Løb vilde 
virke kunstigt? I en Protestskrivelse fra Haveselskabet »Fjordvang« mod 
det tiltænkte Gadenavn »Valmuevej« hedder det: »Valmuevej! En Min* 
delse om Spaniolernes Hærgen i vort Fædreland, en Mindelse om Bran* 
den paa Koldinghus. Valmuen! En prangende, hurtigt faldende, hurtigt 
døende Blomst, hvoraf der udvindes en af de farligste Gifte. »Fjordvang«! 
Et smukt Navn, hvis første Stavelse bringer i Tanken vor skønne Fjord, 
medens den anden minder os om vort Fædreland. Vi elsker vor Fjord, 
vi elsker vort Fædreland, vi elsker »Fjordvang«, og intet Navn kan bedre 
betegne den Plet, vi i saa mange Aar har hæget om.« Der var adskillige 
andre Protestskrivelser til Byraadet i samme Aand, selv om de ikke hæ*
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vede sig til samme oratoriske Pathos. Af en Indsender blev der som en 
praktisk Udvej stillet Forslag om med Bevarelsen af Haveselskabernes 
Navne at kalde deres Veje Etvej, Tovej, Trevej o. s. v. altsaa f. Eks. Brune* 
bæk Etvej.

Efterat Tomandsudvalget i Marts 1936 havde indsendt sit endelige 
Forslag, og derefter Kasse* og Regnskabsudvalget i Forbindelse med Gade* 
og Vejudvalget havde stillet en Række Ændringsforslag, kom Sagen til 
Forhandling i Byraadsmødet Mandag 8. Juni. Der fandt ingen Afstem* 
ning Sted, men givet Tilladelse til Indsendelse af ny Forslag. Byens 
Blade bragte meget fyldige Uddrag af Indstillingen, Ændringsforslagene 
og Byraadsforhandlingen. Efter Sommerferien nedsatte Byraadet et Ud* 
valg paa fem Medlemmer med Myndighed til at afgøre alle Spørgsmaal, 
hvis der var Enighed i Udvalget. I Begyndelsen af 1937 blev Sagen ende* 
lig afgjort, uden at der blev holdt et nyt offentligt Møde med Afstemning, 
og 30. Marts bevilgede Byraadet 13000 Kr. til ny Gadeskilte, Ombytning 
af Husnumre og Udarbejdelse af det ny Bykort.

XI.
Medens Bykortet fra 1930 kun har 182 Gadenavne, indeholder det 

ny Kort 265, altsaa 83 flere. Den store Forøgelse falder næsten udeluk* 
kende paa de hidtil oftest navnløse Gader og Veje i Kolonihavekvarte* 
rerne. Af Haveselskabernes 22 Navne er for enkelte Gader i Kvartererne 
bevarede Brændkær, Fjordvang, Nordvang, Ravnsbjerg, Solvang, Sønder* 
vang, endvidere lowa, dog med Krav om Navneændring til Jova. Resten 
af Vejene er ordnede i Kvarterer og benævnede efter Digtere, Borgere og 
Mænd, der bør mindes for deres Virksomhed til Byens Gavn, historiske 
Personligheder med Tilknytning til Kolding, desuden et Kvarter med søn* 
derjydske Stednavne, et Blomsterkvarter og et Fuglekvarter.

Kvarteret med sønderjydske Stednavne tæller syv Veje, opkaldt efter 
Bjolderup, Broager, Dybbøl, Graasten, Isted, Sankelmark, Sundeved.

I det historiske Kvarter er følgende kongelige Personer mindede: Erik 
Glipping, hvem Nicolaikvarterets Grundlæggelse skyldes, Christopher II, 
Udsteder af Byens ældste bevarede Byprivilegium, desuden Christian III, 
Dronning Dorothea, Frederik II, Christian IV, der har haft saa stor Be* 
tydning i Koldings Historie, desuden Henrik Rantzau, hvem vi skylder 
det første Kort over Kolding fra 1585 med fyldige Oplysninger om By* 
ens Historie.

I Borgerkvarteret vil man møde Navnene paa de store Kolding Bor* 
germestre og Raadmænd Søren Kjær, Jens Riis, Hans Junghans, Mogens
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Eriksen, Peder Helt, endvidere Byens ældste Historikere, de to Rektorer 
Thura og Tauber, Caspar Muller, der indlagde sig stor Fortjeneste ved 
Havneanlægget i Begyndelsen af 1840’erne, Peter Toft, Asylets Legatstif* 
ter, Christen Berg, Koldings store Folketingsmand. Man savner i denne 
Gruppe Navnet paa Fyhn, Koldings Historiker, hvis Navn ikke har kun
net komme med paa Grund af Navneligheden med Fynsvej.

Fra den nyeste Tid er følgende Mænd mindede og ærede ved Navner- 
opkaldelse: Æresborgeren I. O. Brandorff, Edvard Lau, Byens første folket 
valgte Borgmester, Enevold Sørensen, Redaktør af »Kolding Folkeblad«, 
Indenrigsminister i Systemskifteministeriet 1901, Sagfører I. L. Hansen, 
Læge Fich, A. M. G. Friis, Koldinghusmuseets Leder i en Aarrække, Eli* 
assen, Fyhns Arvtager, Fabrikant A. L. Johansen, Købmand Hans Have, 
Konsul Grau, Hans Ludvig Hansen (»Hans Ludvigs Vej«, fra Aaløkke* 
gade til Laasbygade), Fabrikant Konstantin*Hansen, Prokurator Zahn. 
Af disse Gader ligger nogle udenfor Borgerkvarteret.

I Digterkvarteret er Gader benævnede efter Aakjær, H. C. Andersen, 
Baggesen; Drachmann, Ewald, Grundtvig, Hauch, Heiberg, Holberg, Ho* 
strup, Ingemann, Poul Møller, Saxo, Steen Blicher, Wessel, Øehlenschlæ* 
ger, desuden »Digtergangen«, i alt 17.

Der er seks Blomsterveje, opkaldte efter Anemone, Iris, Kløver, Kær* 
minde, Valmue, desuden »Løvspringsstien« og 18 Veje med Fuglenavne: 
Bogfinke, Drossel, Due, Falk, Fasan, Høg, Lærke, Mejse, Musvit, Ryle, 
Rødkælk, Sneppe, Solsort, Stær, Svale, Terne, Vibe, Ørn. Medens de to 
Navneprincipper var populære i Bladenes Rundspørge, mødte de en Del 
Modstand i Byraadet og i de til Byraadet indsendte Protestskrivelser.

Det vilde føre for vidt at gennemgaa alle Navneændringerne, som har 
medført, at 30 Navne i Listen fra 1930 ikke findes i den ny Gadevejviser. 
Nogle af Navneskifterne er Fynsvej for Fredericiavej fra Mazantigade, 
Esbjergvej for Ribevej, Tøndervej for Seestvej, Kongebro og Kongebro* 
gade for Nybro og Nybrogade med Henblik paa Frederik II’s »Kongens 
Vindebro« (Side 10), Clemensgade efter Pastor Storp i Stedet for det be* 
sværlige Industriforeningsgade, Nicolai Plads for Kirketorvet, Graabrødre* 
gade for Ny Østergade. Alle Trægaderne er forsvundne. Gramsroligheds* 
vej har faaet sit gamle Navn: Gramsrolighed, Navnet paa den idylliske 
Lysthave i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, om hvilken man kan læse 
hos Eliassen Side 423. Enkelte gamle Navne er genoptagne, Provstegyden 
efter den middelalderlige Provstegaard, Vifdam (tidligere Søren Dau* 
gaards Gyde og Enghavevej; Vifdam er det gamle Navn for Engdraget 
mellem Hospitalsgade og Laasbygade), Svietorvet, det Side 12 omtalte 
Koldingbjerg.
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XII.
Det var i Begyndelsen af 1935, at Byraadet vedtog Revisionen af 

Gadenavne, og det var først i Marts 1937, at Sagen fik sin Afslutning. 
Reformen tog altsaa over to Aar. Mange var i denne Tid utaalmodige 
over, at det varede saa længe, og antog uden Grund, at Sagen laa stille 
hen. I Virkeligheden blev der hele Tiden gjort et stort Arbejde af de for* 
skellige Udvalg, som overvejede de mange Enkeltheder for at naa frem 
til et tilfredsstillende samlet Resultat. Det er et fremtrædende Træk ved 
dette Resultat, at saa mange har været med til at skabe det, at Offentlig* 
heden har gjort sin Indflydelse saa stærkt gældende, at det er gennem 
de i Bladene og skriftlige Indsendelser fremsatte Forslag, at saa mange 
Spørgsmaal, baade princippielle og Enkeltspørgsmaal, er blevet afgjort. 
Kolding Byrad har ønsket, at Byens Borgere skulde høres, og at deres 
Ønsker skulde imødekommes i størst muligt Omfang. Derfor fik de Lej* 
lighed til frit at udtale sig, ikke blot i 1935 ved Sagens Indledning, men 
ogsaa midt under Behandlingen i Juni 1936, da Tomandsudvalgets Ind* 
stilling, Kasse* og Regnskabsudvalgets samt Gade* og Vejudvalgets Æn* 
dringsforslag forelaa, og da Sagen havde været til offentlig Forhandling 
i Byraadet. Der indkom da ogsaa derefter mange ny Forslag og motive* 
rede Indvendinger mod de hidtil foreslaaede og foreløbig godkendte 
Navne, Forslag og Indvendinger som derefter blev drøftede af det af By* 
raadet nedsatte Femmandsudvalg. En grundigere Overvejelse af hele Sa* 
gen er ikke let tænkelig.

Netop fordi Resultatet er skabt ved forenet Arbejde af Byens Bor* 
gere, de nedsatte Udvalg og Byraadet, bærer det i høj Grad Kompromis* 
ets Præg. Hovedprincippet har været, at der skulde være en nogenlunde 
fast Plan, men der er ved Siden heraf taget Hensyn baade til økonomiske 
og historiske Forhold, og ikke mindst til vedkommende Husejeres Ønskei, 
selv om det har været umuligt i alle Tilfælde at imødekomme disse. Og 
netop fordi den endelige Ordning i saa høj Grad bærer Præg af at være 
et Kompromis, vil der være stærkt delte Meninger om Resultatet, baade 
om det anvendte Gruppeprincip og om mange Enkeltafgørelser, som dette 
Princip har medført. Dette er uundgaaeligt, da mange forskellige Syns* 
punkter altid gør sig gældende, naar Gadenavne ændres, særligt en na* 
turlig konservativ Opfattelse, at det gamle Navn, som man i en Aarrække 
har vænnet sig til, nu alligevel er at foretrække. Saaledes har det altid 
været, naar Gadenavne ændredes. Hertil er saa at sige, at en Ordning 
var paatrængende nødvendig, de 80 navnløse Veje og Gader skulde have 
et Navn, det var udelukket, at man skulde kunne finde blot nogenlunde 
passende Enkeltnavne til disse 80 Veje, Bevarelsen af de 22 Haveselska*
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bers Navne med Tilføjelse af Etvej, Tovej o. s. v. vilde have virket ens
formigt og kedeligt, maaske ogsaa komisk, det var af disse Grunde umu
ligt at komme uden om Gruppeprincippet, som allerede i stor Udstræk* 
er anvendt i andre Byer. Denne Del af Nyordningen er radikal. Derimod 
har Byraadet med Hensyn til Gadenavnene i den indre By været ret kon* 
servativ, har væsenligt nøjedes med at ændre de mest paafaldende Uri* 
meligheder, f. Eks. været meget skaansom mod de mange Persongader.

Som et sikkert Resultat kan det, trods al Meningsforskel om Prin* 
cipper og de enkelte Afgørelser, fastslaas, at der nu for en Tid er skabt 
Orden i et ikke uvigtigt Omraade af Byens Administration.

Maj 1937.
GEORG BRUUN
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rende« Gadenavn menes Navnet til Marts 1937.


