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Derfor kan man læse i aviserne fra 13. april 
1940, her citeret fra Berlinske Tidende:

Politiet indfører vigtige Trafik-Paabud
Københavns Politi Udsendte i Gaar Eftermid-

dags en Meddelelse af følgende ordlyd:
”Naar militære Formationer passerer, skal der 
gives Plads baade af Gaaende og Kørende. 
Naar Troppeenheder eller militære Køretøjer 
under Udrykning passerer, skal Al anden Tra-

Da Bredgade blev ensrettet 
I april 1940, da vore tyske naboer havde sat sig godt tilrette i Kastellet og dertil var flyttet ind på Hotel 
d´Angleterre på Kongens Nytorv, blev der krævet ændringer i trafikken i kongens København. 
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    DET HISTORISKE HJØRNE

På dette foto fra ca. 1910 ses Bredgade 
som dobbeltrettet med sporvognsspor i 
midten og brolagt kørebane. Foto: Køben-
havns Bymuseum.

Sporvognsvognlinje 6 holdende i Bredgade 
ved krydset med Fredericiagade en gang i 
1950’erne. Som det ses, var der ”Indkør-
sel forbudt” i Bredgade imod Kgs. Nytorv, 
som tyskerne havde indført i 1940. Der 
var i øvrigt hele 3 sporvognslinier gennem 
Bredgade – dem savner vi i dag.
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specielt hofbygmesteren Nicolai Eigtved fik 
sat et meget tydeligt fingeraftryk. Bredgade 
blev således en vigtig del af gaderne i den 
nyanlagte Frederiksstad, hvor Amalienborg 
Slotsplads med rytterstatuen af Christian V 
var centrum. Statelige og smukke palæer, 
kirker, andre bygninger og pladser skød op. 
Man kan sige, at Bredgade den gang og også 
nu er en af Københavns mest fashionable og 
smukkeste gader – og byder den forbipas-
serende på sjældent mange flotte syn. 
Til trods for i mere end 200 år at have for-
søgt at få Københavns indbyggere til at sige 
”Norgesgade”, lykkedes det aldrig, og i 1877 
blev Bredgade igen gadens officielle navn. I 
dag er Bredgade ikke så bred som tidligere, 
hvor der er anlagt cykelsti langs gaden, men 
Bredgade er fortsat en af Københavns smuk-
keste gader – og fortsat ensrettet. 

<

fik paa Kørebanen ubetinget køre ind til Si-
den og holde stille. Sporvogne skal ogsaa holde 
stille”

Der skulle ikke herske tvivl om, at selv spor-
vogne skulle vige for ”værnemagten”.

I Berlingske Tidende står endvidere at 
læse:
Samtidig er der truffet den Afgørelse, at al 
Trafik i Bredgade fra Toldbodvej til Kongens 
Nytorv forbydes, medens det fremdeles vil være 
tilladt at køre i den modsatte retning. Færdslen 
fra Østerbro mod Kongens Nytorv henvises i 
stedet for til St. Kongensgade. Hvor Færdslen i 
øvrigt er tilladt i begge retninger, i hvert Fald 
foreløbig.

At gader er ensrettet i dagens Danmark, 
undrer ingen, men i 1940 var det stadigt 
ikke hverdagskost at støde på en gade, hvor 
man pludselig ikke måtte køre i begge ret-
ninger.

Med denne lille avisnotits blev der ind-
ført ensrettet trafik, foreløbig i Bredgade, 
så den tyske stab, der var indkvarteret på 
Hotel d’Angleterre, hurtigt kunne komme 

til Kastellet. St. Kongensgade havde forsat 
dobbeltrettet trafik, men tyskerne fik det 
hurtigt ændret, således at både Bredgade og 
St. Kongensgade var ensrettede.

Efter 1945 var der sikkert ingen, der 
tænkte på at åbne for dobbelttrafik i de to 
gader Bredgade og St. Kongensgade, så kri-
gen havde her sat et varigt spor i det danske 
trafikmønster.

Hvis vi imidlertid kigger tilbage i hi-
storien, var Bredgade i middelalderen en 
fægyde, hvorigennem kreaturerne blev 
drevet. I slutningen af 1500-tallet var den 
endda blevet den bredeste færdselsåre uden 
for Østerport, der dengang lå for enden af 
Østergade (det nuværende Strøget) – deraf 
kom navnet Bredgade. Da den ”nye” bydel 
i København mellem Kongens Nytorv og 
Kastellet blev etableret i 1600-tallet, hvor 
Østervold også blev flyttet til det nuværende 
Østerport, blev navnet ændret til Norges-
gade. For det lød mere fornemt end det på 
københavnsk dialekt udtalte ”Bre’gade”.

I perioden fra midten af 1700-tallet 
oplevede gaden et sandt byggeboom, hvor 

 Krydset Bredgade/Fredericiagade, som det ser ud i dag. Foto: CJH.


