
Ændringer i gadenumrene på Algade. 

Sydsiden   -  ejendommene fra Hestetorvet til Røde port  - blev ændret da man i 1962 på Hestetorvet etablerede et større parkeringsanlæg i 2 plan med tilhørende forretninger i stueplan mod Algade, og beslutningen blev den ganske enkle, at skyde 

2 "nye" numre ind ved Hestetorvet, og så justere de næste i retning mod Røde port. ( 54=58, 56=60, 58=62, 60=64 og 62=66) 
 
Da parkeringsanlægget på Hestetorvet blev revet ned og et nyt hus ud mod Algade blev bygget i 1995, overtog de nye forretninger gadenumrene, så der var altså intet behov for at tænke på nye ændringer. 

Nordsiden   -  ejendommene fra Sankt Peders Stræde ( i 1893/94 : Vagtstræde) til Røde Port. 

Med udgangspunkt i Folketællingen 1890 og Berggrens kort fra 1893/94 er der gennem årene sket et par væsentlige ændringer:  

I 1890 er der et ubebygget areal mod øst langs Algade på matr. 69, som har været en del af nr. 37, og derfor fortsætter nummerrækken til 39 for matr. 68. Præcist hvorfor man ved folketællingen i 1901 vælger at give det ubebyggede areal nr. 39 er uvist, 

men måske forudskikkede man en bebyggelse på arealet, som dog først kom i 1916/17. Husnumrene mod øst blev herefter rykket et gadenummer.  

På kortet ses, at der er et langt arealmæssigt spring mellem husnumrene 27 og 29, og forklaringen er, at dette areal tilhører Roskilde Kloster, som på tidspunktet ikke er en del af Roskilde Kommune. Klosteret frasælger i 1950’erne et stort jordstykke langs 

Algade, hvor der i 1958 færdigbygges en større forretnings– og beboelsesejendom, og i den forbindelse besluttes det at ændre hele nummereringen af hele Algades nordside efter nr. 27. 

I starten af 1960’erne påbegyndes en nedrivning og nybygning på adresserne nr. 43-51  -  kendt som ”von Meyeren–bygningen”, og da den står færdig i 1963 får den gadenumrene 63-65—måske for ikke at skulle ændre numrene på nr. 67-71, og dermed 

”forsvandt”  gadenumrene 57-61. 

 

Berggren 1893/94 

1890    23      25      27                                                                                         29               31                 33           35                  37                                39     41      43     45      47    49  

1901    23      25      27                                                                                         29               31                 33           35                  37                39            41      43     45     47     49    51 

1922   23      25       27                                                                                        29               31                 33           35                  37                39           41      43      45     47      49    51                      53      55      57     

1958 23       25       27           31                              33              35        37       39              41       43       45          47           49    51               53           55      57      59     61      63    65                      67      69      71 

1963   23       25        27           31                             33              35        37       39               41       43      45          47            49    51               53           55                  63-65                                           67      69      71 
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