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Artiklen om Gadenavne i Kerten1inde. 
(Aarbogen for 1918.) 

Af Politimester V . Wo ll, Kerteminde. 

I min ovennævnte Artikel i Aarbogen for 1918 maatte jeg lade 
Oprindelsen til Gadenavnet Kattestræde henstaa i det uvisse og 

nøjes med en senere Tids utilfredsstillende Forklaringer. 
Imidlertid har det nu vist sig, at Gaden omkring Aar 1700 

hed Kattesundstræde (eller Kattesundsgacle), og at dette Navn den
gang tillige omfattede dens Fortsættelse baacle mod Syd (nu Søn
.derstræde) og mod Nord (nu Skolegade efter den i 1845 opførte 
Skolebygning). - I Kerteminde Købstads Skøde- og Pantebøger 
(Landsarkivet i Odense) fineles nemlig de nedenfor anførte 3 Skøder, 
hvori Kattesundstræde nævnes, og naar man sammenholder deres 
Indhold med omstaaende Rids, der viser de nuværende Gadenavne 
og Gadernes indbyrdes Beliggenhed, vil man finde Beviset for det 
foran anfø rte. (De i Skøderne nævnte Ejendomme er betegnede 
ved Bogstaver svarende til Skøderne.) 

A. Skøde fra H erman Nielsen Broch til Handelsmand Lorents 
Schlott paa en Gaard paa den vestre Side af Langegade (mellem 
Niels Pedersen Kolding paa den søndre Side og Sælgerens egen 
Gaard l)aa den nordre Side) ... »og lige i Vester til Kattesund
strædet . . . saa og en liden Kaalhave paa den vestre Side af 
Kattesundstrædet«, dateret 26. Januar 1700. 

B. Auktionsskøde, tinglæst 3. August 1716, til Oluf Hansen 
Berntsen paa en Gaard, liggende syd for Køberens egen Gaard, 
nord for Vestergade, med 11 Fag til Langegade, 14 + 12 Fag til 
Vestergade og 14 Fag til Kattesundsgade. 
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C. Auktionsskøde, tinglæst 5. Marts 1708, til Hans Jenser: 
Hvid paa et Hus -hvis Gaardsrum er bag Amtsforvalter Rasmus 

Andersens Gaard 1 ) - beliggende p 
Vestergade, ud med Gavlen i Nord, = 

Fag, og den vestre Side til Kattesund. 
10 Fag. 
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Da Sønderstrædes sydlige Ende løbe~ 
ud mod Fjorden, er det rimeligt, at dette 
"Kattesund ,, er af samme Oprindelse som 
dets Navne i andre Byer, f . Eks. Køben
havn og Aalborg, hvor det forklares saa
ledes, at et snævert Sund eller Afløbs
rende har banet sig V ej bag om Byen i 
en smal Gyde og ved sit Udløb maatte 
dækkes af en "Kat«, 'J: en Tømmerop
bygning til Anbringelse af Skyts, hvor
med man kunde beskytte det ellers saar-
bare Punkt i Byens Befæstning. A 

Kerteminde har været befæstet, vides ganske vist ikke ; men de 
er ikke utænkeligt, at man i Ufredstider, f. Eks. i Svenskekrigen, 
har haft i alt Fald nogle beskedne Skanser opkastede i denne Egn. 
Eller maaske har man kun overført Navnet til Strædet, fordi be
rejste Kertemindefolk har fundet Lighed mellem det og andre 
Byers >> Kattesund «. 

1) Denne Gaard er paa Ridset betegnet med to Stjerner. 
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