
Første gågader
fejrer 25 år
Jubilæum i 
Grønnegade og 
Thonbogade

Af Bente Just

HORSENS - I disse uger er 
det 25 år siden, 
Thonbogade og Grøn-
negade blev åbnet som 
byens første gågader.

25 års jubilæet marke-
res i næste uge med festivi-
tas i gaden og i forretnin-
gerne torsdag, fredag og 
lørdag.

Det bliver Lilli Gylden-
kilde, tidligere MF'er og 
EU-parlamentariker, der 
åbner jubilæumsfestlighe-
derne torsdag klokken 14.

Derefter spiller Horsens 
Politiorkester, og der bli-
ver mulighed for at køre i 
hestevogn i gaderne, hvor 
netop hestevogne for et 
par menneskealdre siden 
var en del af gadebilledet.

Fredag eftermiddag un-
derholder Danmarks stær-
keste mand, Georg Olesen, 
og kårer »byens stærkste 
barn». Klokken 14 er det 
børn i aldersgruppen 10-
12, der kan melde sig. 
Klokken 15.30 er det al-
dersgruppen 12-14 år.

De to vindere fra kon-
kurrencen går videre til 
landskonkurrence.

Ind imellem underholder 
Pistol Street Stompers i 
gaderne.

Klokken 16-19 spiller

bandet »Landkrabberne« i 
gaderne, og klokken 15.
30-17.30 kører heste-
vognene igen.

Lørdag klokken 10 er der 
konkurrence i kaninhop 
foran Horsens Ny Teater, 
hvor musikeren Jesper 
Bjarnesen underholder kl. 
10.30-14.30.

Hver halve time mellem 
klokken 11 og 12.30 optræ-
der piger fra Juliussens 
Danseskole.

Og ind imellem kører 
hestevognene igen i Grøn-
negade og Thonbogade.

Historisk skrift

I forbindelse med jubi-
læet har de to gågader ud-
givet et jubilæums-tids-
krift, skrevet af Egon 
Kjeldsen.

Det fortæller kort om 
gadernes historie fra 1677 
og op til i dag.

På et bykort fra 1677 er 
der registreret 15 gader i 
Horsens.

En af dem er Jørgen 
Thonbosgade, opkaldt ef-
ter den ene af Niels Thon-
bos tre sønner.  Niels 
Thonbo var Tunøbo, som i 
første del af 1600-tallet var 
kommet til Horsens.

Niels Thonbo ejede et 
område mellem Sønderga-
de, Thonbosgade, Grønne-
gade og Hestedamsgade.

Sønnen Jørgen byggede i 
Thonbosgade 15 boder, 
som husene i de små gader 
blev kaldt. De lå fjernt fra 
hovedfærdselsåren Søn-
dergade. Og i modsætning

til de høje huse der, bygge-
de man boderne med to-fi-
re fag.

De var beboet af hånd-
værkere, småhandlende og 
lavtlønnede arbejdere.

I Horsens fandtes om- 
kring 1800 70 forskellige 
erhverv, hvor en del var re-
præsenteret i Thonbosga-
de og Grønnegade, som 
man først finder nævnt 
omkring år 1685.

Grønnegade får i øvrigt 
navn efter »Grønningen<‹, 
datidens grønne område, 
hvor indbyggerens kreatu-
rer græssede.

I de første mange år 
fandtes i Thonbogade og 
Grønnegade klodsmagere, 
vogbinder, bager, gartner, 
snedker, skomager, blik-
kenslager, nålemager, mo-
dehandel, kleinsmed, væ-
ver, dame- og herreskræd-
der, smed, marskandiser-
ske. drejemester, kurve-
mager, købmand, værts-
hus, sukkervarefabrik, 
stolemager, malermester,
protokolfabrik, kaffe-
brænder, murer, hattema-
ger, tømrer, kammager,
brolægger, pottemager,
bogholder, lervarehandler.

I dag er det moderne for-
retninger inden for adskil-
lige brancher, der bor i de 
gamle huse.

Gadernes ældste forret-
ning er Salling, der i 1914 
blev startet som rebslage-
ri. Den drives i dag af tred-
je generation og har nu ik-
ke bare reb, men også flag, 
glastænger, måtter, garn 
osv. på hylderne.
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