
Gadenavne 

I juli 1818 blev Dragør Byforstanderskab pålagt at lave en fortegnelse over byens ejendomme, så 

myndighederne i krigstilfælde viste, hvor der kunne indkvarteres soldater. Derfor måtte man i 

hast ”opfinde” gadenavne, som man i stort tal overtog fra de københavnske gaders navne.  

 

Gadeskilte havde man formentlig ikke, men navnene blev malet på hushjørnerne. Efterhånden 

blev navnene kalket over i takt med at husene blev kalket, så da foreningen Dragørs Fremme var 

stiftet i 1887, påtog den sig at indkøbe gadeskilte til opsætning.  

 

Historien om, at et sparsommeligt sogneråd skulle have købt kasserede skilte i København og sat 

dem op på må og få, har derfor ikke noget på sig.  

 

Navnene var dog stadig identisk med de københavnske gadenavne, så i 1930’erne lavede man en 

navnereform i Dragør, for at undgå forvekslinger, f.eks. i postvæsenet.  

 

Det var skoleinspektør Olaf Egerod på Dragør Skole, der sammen med Amagers historiker, 

Dragørs postmester Chr. Nicolaisen, i 1930 foreslog de nye navne. Vejnavnene var ”opfundne” 

navne, som i mange tilfælde havde en relation til byens historie. Samtidig kom der et system i 

navngivningen, så de øst-vest-gående veje, kom til at hedde gader og de nord-syd-gående hed 

stræder.  

 

De nye navne blev vedtaget i Dragør kommunalbestyrelse i juni 1930, men ikke alle i byen var 

tilfredse med dem. Beboerne i Strandstræde fik lov at beholde gadens navn, som ellers var 

foreslået omdøbt til Fiskerstræde, mens kommunalbestyrelsen fastholdt at Tulipangaden skulle 

hedde Zytfensstræde, på trods af beboernes protester.  

 

Enkelte gader beholdt deres gamle navne: Nyby, Nørregade, Slippen, Smedebakken, Stormgade, 

Strandgade og Strandlinien. 

 

Det blev nødvendigt at indkøbe nye gadeskilte som kostede kommunen 6,60 kr pr .stk., hvis de 

ikke indeholdt over 13 bogstaver.  

 

Nogle enkelte af de nye gadenavne blev fundet gennem en konkurrence i 1944, hvor beboerne 

kunne indsende forslag til navngivning af de små slipper mellem Strandstræde og Strandlinien.  

 

Det tog tid, før de nye navne var indarbejdet. Én af Dragørs ældste beboere, Thorvald Holte, fik 

indtil sin død hvert år et julekort, der var sendt til hans adresse i Pilestræde, selv om gaden siden 

1930’erne var omdøbt til Bodestræde. Men byens postbud vidste godt, hvordan tingene hang 

sammen.  

 

Hvad hed Dragør gader før i tiden?  

Badstuevælen Badstuestædet 

Bagergangen Silde Jens' Gang - eller blot: Gangen 



Bjergerlav Lille Grønnegade 

Blegerstræde Skt. Gjertrudsgade 

Bodestræde Pilestræde 

Bymandsgade Lille Kongensgade 

Byskriverstræde Lille Brøndstræde 

Chr. Mølstedsgade Store Grønnegade 

Deventergade Rosengade 

Fiskergangen Haregade 

Fogdens Plads Store Fiolstræde 

Hollandsfed Pustervig 

Jens Eyberts Plads Fischers Plads 

Kampensgade Snaregade 

Kongevejen Store Kongensgade 

Lillegade Integade 

Lodsstræde Lille Fiolstræde 

Lybækstræde Løkkestræde 

Magstræde Krostræde 

Rønne Allé Sydgrønningen 

Skipperstræde Sct. Pederstræde 

Smedegangen Nellikegade eller Krusemyntestræde 

Skyllebroen Nygade 

Slottet Slukefter 

Stettinstræde Løvstræde 

Stralsundstræde Nordre Stræde 

Strandgangen Gangen 

Sønderstræde Store Brøndstræde 

Toldergade Toldbodgade 

Vartovslængen Vartovsgangen 

Vognmandsgade Vognmagergade 

Von Ostensgade  Gothersgade 

Vægterstræde Pistolstræde 

Wismarstræde Naboløs 

Zytfensgade Tulipangade 

 


