
Mælketorvet skal døbes om til Holmboe's Plads efter en af byens gamle slægter, der i 
mange år drev forretning på hjørnet af Nørregade og Smedegade. (Foto: Lene Sørensen)

 Mælketorvet
får nyt navn 

Horsens-familie lægger navn til Holmboe's Plads
En gammel og stor familie i Hor-

sens får sin egen plads, når Mæl-
ketorvet om kort tid døbes om til 
Holmboe's Plads. Navneskiftet 
sker, når Horsens Byråd har givet sit 
endelig tilsagn.

Egentlig var det en henvendelse fra di-
rektøren for Horsens Ny Teater, Frank 
Panduro, der satte gang i tankerne om et 
nyt navn til Mælketorvet, som ingen i dag 
har adresse på.

Fra teatret's side har man nemlig ønsket 
at kalde Mælketorvet for »Teatertorvet«, og 
samtidig ville man gerne, om Shellgården 
kunne skifte navn til »Teatergården«.

Det sidste vil udvalget for teknik og miljø 
i Horsens kommune godt gå med til, hvis 
altså de private grundejere i området synes 
om idéen, så det store parkeringsplads-are-
al fremover kan få samme navn.

150 år tilbage
Derimod ville politikerne ikke være med 

til at omdøbe Mælketorvet til Teatertorvet. 
I stedet har man valgt at opkalde torvet 
efter den gamle Holmboe slægt, som de sid-
ste 150 år har haft sine rødder i Horsens, og 
som i mange år drev maler- og farvevirk-
somhed i ejendommen på hjørnet af Nørre-
gade og Smedegade.

Holmboe-familien i Horsens startede 
med Jens Peter Holmboe, der kom til byen 
for ca. 150 år siden og arbejde som malerme-
ster. Det havde han formentlig fortsat med, 
hvis ikke hans deltagelse i slaget i 1864 hav-
de kostet en arm.
I stedet gav han sig til at lave farver, og

det hverv tog hans efterkommere op.
Ihvertfald startede sønnen, Christian 

Holmboe, den farvehandle og lak-fabrik, 
der indtil for et par år siden havde til huse i 
Nørregade, og det var også ham, der i 1935 
anlagde en lak-fabrik i Vestermarken ved 
Horsens.

Formålet var, at familien skulle have bå-
de fabrikation, en-gros og detailhandel, op 
det lykkedes.

Christian Holmboe var på andre måder 
en driftig mand, for han sørgede for at lade 
fem sønner og to døtre føre familien videre.

Kendte sønner
En af sønnerne bor stadig i nærheden af 

Horsens, det er direktør Asger Holmboe, 
Bjerre, der sammen med sin nu afdøde bror, 
Erik Holmboe, i mange år drev faderens 
virksomhed videre.

Mere kendt udenfor Horsens er en anden 
søn, nemlig professoren og komponisten 
Vagn Holmboe, der nu bor på Sjælland, 
men som er kendt i vide kredse for sine 
mange værker indenfor den klassiske mu-
sik.

To af Christian Holmboe's sønner døde 
for mange år siden, det drejer sig om den 
yngste, Ebbe Holmboe, der var friheds-
kæmper. Han døde under krigen i en tysk 
koncentrations-lejr.

Endelig var der opdagelsesrejsende og 
journalist, Knud Holmboe, der døde i 1932 
under en rejse i Arabien.

Flere andre og yngre medlemmer af 
Holmboe-slægten er stadig bosiddende i 
Horsens, og hvis politikerne i byrådet siger 
ja, kan de fremover glæde sig over at have 
fået deres egen plads i byen. (birte)
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