
Carl Reffsvej 
(Holbæk øst / 1952) 
Østre Allé (1914) blev 1952 omdøbt til Carl 
Reffsvej. 
Carl Reffs, 1850-1936, købmand, tredie ejer 
af ’Seidelin, Tidemand, Reffs’ manufaktur-
handel grundlagt 1843, Reffs 1894, nuværen-
de Ahlgade 41. Oprettede legat på 10.000 kr. 
ved firmaets 75-årsdag 1918. 
Byrådsmedlem 1897-1902. 
Ultimo 90’erne den ene af tre i ’Konsortiet’. 
De to andre var købm. Anders Larsen og 
købm. Julius Mortensen. 
Altså en af byens prominente forretnings-
mænd med øgenavnet ’Kong Carl’. 
Her på vejen lå det tidligere ’Garnisonssyge-
hus’ (bygget samtidigt med kasernerne 1913-
14). Bygningen solgtes 1931 til den katolske 
Elisabethiner Orden, der indrettede hospital, 
som blev drevet til 1975, hvor det– og arealet 
– blev overtaget af kommunen og senere blev 
hjørnestenen i Område øst: Elisabethcentret. 
Til erstatning for ’sygehuset’ byggede garni-
sonen 1931 ’infirmeriet’, der også i dag er en 
del af Elisabethcentrets ældreboliger. 
Den Katolske Kirke fungerer stadigvæk fra 
sin plads på arealet. En smuk statue af ’Elisa-
beth af Thüringen’ er opstillet ved siden af 
kirken. 
 
Centervænget 
(Vipperød / 1972) 
Eneste ’center’ er for børn: ’Vipperød Børne-
gård’. 
Et ’vænge’ er en mindre, indhegnet mark. 
Se ordforklaring omkr. ’jorder’. 
 
Chr. Hansensvej 
(Bymidte / 1893) 
Søren Christian Hansen, 1831-XXXX, køb-
mand. Købmandsgården ved Smedelunds-
porten – nuværende Smedelundsgade 33. 
Byrådsmedlem i 2 perioder: 1867-73 og  
1877-84. 
1884 lod han bygge de 4 ’arbejderboliger’/  
friboliger (nr. 3, 5 , 7 og 9) for 8 familier og 4 
enlige og skænkede husene til byen. 

’Gadedøren’ i nr. 3 er flyttet om på husets 
bagside, men ellers ligger de dér, som for 120 
år siden. 
2 familier med børn plus 1 enlig i hvert hus !! 
1909 indviedes ’De Gamles Hjem’ (ark. H. 
Haunstrup), der nu står restaureret (1999) som 
’Holbækhus’. 
 
Christiansmindevej 
(Holbæk vest / 1926) 
Møllen Christiansminde lå ca. der, hvor det 
gamle Vandrerhjem lå, nu Nordvestvej nr. 3. 
Møllen blev nedbrudt omkring 1920 og flyttet 
til Herfølge. 
 
Cikorievej 
(Holbæk øst / 1970) 
Bogstavet C i ’Blomsterkvarteret’. 
Cikorie har store lyseblå blomster og dens rod 
er siden 1750 blevet ristet med roe og rug og 
brugt til kaffesurrogat.  
Man kan stadigvæk finde ’kaffetilsætning’ på 
købmandens hylde og erindre sig krigstidens 
konkurrerende slogan ’Det er Richs der drik’s, 
det er Danmarks der dur’. (De 2 førende sur-
rogatmærker).  
 
Claus Norbysvej 
(Holbæk syd / 1975) 
Lensmand på Holbæk Slot 1512-1513 – fak-
tisk kun et halvt år fra dec. 1512 til juli 1513. 
Og det var så det – ikke meget om en lensher-
re – hvis ikke Anders Thiset (1850-1917) i si-
ne genealogiske studier over den danske adel 
også efterlod et studie over ’De to Nordby-
slægters Herkomst’. 
Heri omtaler han til sidst ’en høist gaadefuld 
Mand med Dobbeltnavnet Claus Bille Norby’ 
(indgiftede slægter) og kæder ham sammen 
med Holbæk Slot via nogle breve. 
Mellemnavnet Bille optræder i forbindelse 
med Claus i forskellige udgaver f.eks. ’Bylæ’ 
og ’Bjølde’ men alle med tilføjelsen: ’som 
kaldes Norby’ . 
Den berømteste Norby er admiralen Søren 
Norby (?-1530), hvis navn og bedrifter får 
Tordenskjold til at virke som en spejderdreng. 
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