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 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED PÅ 
AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens historiske 
leksikon. Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på indholdet 
fra det tidligere Århus Leksikon, 
men er i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan skrive 
med. Der er artikler om personer, 
gader, begivenheder og andet – og 
der er også plads til din historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

LOKALHISTORIE
AARHUS: På hjørnet af Jægergårds-
gade og Spanien på Aarhus Syd-
havn ligger en iøjnefaldende hvid 
hjørnebygning, der tidligere funge-
rede som kontor for Aarhus Kalk-
værk.

 Kalkværket er dog i dag for 
længst forsvundet, men har givet 
navn til den nærliggende Kalk-
værksvej ved Kulbroen. Både vej-
navnet, Kulbroen og hjørnebyg-
ningen minder om, at dette grå og 
rustikke hjørne af havnen tidligere 
summede af liv, arbejdspladser og 
industrielle aktiviteter, inden nuti-
dens graffitimaling og vildtvoksen-
de buskadser tog over.

Den fritstående og lidt ensomt 
beliggende hvide hjørnebygning 
blev opført i 1908 af virksomheden 
C. Langballe & Søn, der drev Aarhus 
Kalkværk umiddelbart bag bygnin-
gen. Derudover drev  Langballe et 
saltværk på arealet, hvor Kulbro-
en i dag ligger. I dag er industrien 
helt forsvundet, og området er nu 
præget af en asfaltbelagt lastbilpar-
kering og varmestuer og tilholds-

steder for byens udsatte grupper 
såsom stofmisbrugere og hjemlø-
se. Blå Kors driver bl.a. et herberg i 
hjørnebygningen. Samtidig har kre-
ative grupper kastet deres kærlig-
hed på områdets industrimiljø gen-
nem kulturelle arrangementer ved 
Kulbroen og i kunstnerværksteder.

Industrien på havnen
Sydhavnsområdets eksistens skyl-
des udelukkende den spæde indu-
stris behov for en placering tæt på 
skibsfarten. I midten af 1800-tallet 
var der ingen Sydhavn, men blot en 
strand, der lå på en linje omtrent fra 
Turbinehallen til et punkt umiddel-
bart vest for Restaurant Kohalen. 
Men disse bygninger eksisterede 
naturligvis ikke på den tid. Som et 
kuriosum findes der endnu i dag på 
en af parcellerne en tinglyst ret til 
at udlægge en bådebro på den ikke 
længere eksisterende kyst.

Industrien kom til området, da 
købmand Carl Christian Langballe 
i 1851 opførte Aarhus Salt- og Cin-
dersfabrikker, dvs. et saltsyderi fy-
ret med cinders (en slags koks). På 
arealets sydlige del, hvor lastbilpar-

keringen i dag ligger, etablerede en 
kreds af borgere i 1872 Aarhus Kalk-
værk. Dette værk blev i 1880 over-
taget af Langballe, der allerede drev 
et tegl- og kalkværk ved Vesterbro 
Torv. Carl Christian Langballe døde 
i 1885, og hans søn Otto Langballe 
tog derefter over.

Da industrien hen mod år 1900 
for alvor kom i vækst, blev det be-
sluttet at iværksætte en omfattende 
inddæmning af land ud for Lang-
balle & Søns salt- og kalkværker. 
Det gav nu plads til virksomheder 
såsom Oliefabrikken og Slagtehu-
set med tilhørende kvægtorv samt 
kajanlæg for gas- og elværket i Tur-
binehallen, der senere fik navnet 
Midtkraft.

C. Langballe & Søn
Få år efter de nævnte landvindinger 
kom det hvide hjørnehus til efter 
tegninger af arkitekten Peter Ma-
rius Wier, der egentlig var speciali-
seret i at tegne villaer, hvilket måske 
fornemmes på husets facon. Wier 
mestrede teknikker til at udsmykke 
murværket med historiske stilele-
menter, hvilket han både havde lært 

hos sin far, der var murermester, og 
som medarbejder hos kongelig byg-
ningsinspektør Hack Kampmann 
under byggeriet af Toldboden. Hjør-
nebygningen er bl.a. dekoreret med 
lodrette bånd – såkaldte pilastre – i 
jonisk stil fra den græske antik. Der-
udover har bygningen et mansard-
tag, hvilket vil sige et tag med knæk 
og med vinduer i den nederste stejle 
del. Stilen er opkaldt efter 1600-tals-
arkitekten François Mansard.

I Otto Langballes tid blev huset 
brugt som kontor og bolig for kalk-
værkets bestyrer. Fra 1910 kom et 
genererationsskifte til i virksomhe-
den, men allerede i 1917 blev Lang-
balle & Søns aktiviteter indskræn-
ket, da saltværket lukkede. Deref-
ter koncentrerede virksomheden 
sig udelukkende om fremstilling af 
kalk, mørtel og cement samt salg af 
grus og sand, som virksomheden 
gravede op med sin egen sandsuger 
i bugten.

Industrien forsvandt
I 1950 forlod Langballe & Søn om-
rådet og videreførte sine aktiviteter 
på Mellemarmen og Søren Frichs 

Vej. 
Navnet Langballe & Søn eksiste-

rede frem til 1980, hvor virksomhe-
den blev overtaget af Aarhus Mørtel 
Compagni, der i dag er en del af byg-
gemarkedskæden Stark. Det røm-
mede kalkværksareal på Sydhav-
nen blev overtaget af Midtkraft, der 
i 1952 opførte Kulbroen og et koks-
gasværk (omtalt i Stiften 13/9 2015). 

Parallelt hermed fandt nye akti-
viteter vej til den hvide hjørnebyg-
ning. Da Aarhus Universitet i 1936 
oprettede Institut for Økonomi, fik 
det til huse i bygningen, og fra 1946 
til 1953 rummede den  universite-
tets specialkursus for husholdning.

Koksgasværket forsvandt i 1969, 
og i 1997 forsvandt de resterende 
dele af Midtkraft nord for, hvoref-
ter området i en del år har haft ka-
rakter som en lidt glemt del af by-
en. Den seneste tids interesse for 
området hos kreative grupper og 
hos grupper med interesse for byg-
ningskultur har dog atter bragt no-
get liv til. Det er samtidig utænke-
ligt, at området helt vil undvige ive-
ren efter at bygge og byudvikle på 
havnen.

Den ensomt beliggende hvide hjør-
nebygning med adressen Spanien 
65 er en sidste rest efter firmaet C. 
Langballe & Søn, hvis saltværk og 
kalkværk fra 1851 til 1950 fik de 
bagvedliggende grå havnearealer 
til at summe af liv, arbejdspladser 
og industrielle aktiviteter. Foto fra 
bogen Aarhus. Historisk-Topografisk 
Beskrivelse med Biografier af J. 
Viggo von Holstein Rathlou, 1920.

Salt og kalk på Sydhavnen

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Aarhus_Kalkv%C3%A6rk
https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Aarhus+Kalkv%C3%A6rk
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LOKALHISTORIE
AARHUS: Mange husker måske Ove Høegh-
Guldberg som den sleske rådgiver i En kongelig 
affære, hvor han sammen med enkedronning 
Juliane Marie og arveprins Frederik får arran-
geret Struensees fald fra magten. Hvad der  nok 
er mindre kendt er, at han selv blev kuppet fra 
magten i 1784, hvorefter han blev udnævnt til 
stiftamtmand i Aarhus – en post, han beholdt 
i næsten 20 år.

I hele sin embedsperiode boede han med sin 
familie i gården på Vestergade 11. I 1804 flytte-
de han dog med sin hustru til herregården Hald 
ved Viborg, som han havde købt få år tidligere, 
og boede der indtil han døde i 1808.

Rollen som stiftamtmand
Den nye stilling som stiftamtmand var meget 
mindre glamourøs og magtfuld end hans tid-
ligere position i magtens centrum. Det virker 
alligevel til, at Ove Høegh-Guldberg ret hur-
tigt blev glad for sit nye liv i Aarhus. I et brev fra 
1785 beskriver han området i positive vendin-
ger og forklarer, at han har fået mere tid til sin 
familie efter flytningen herover. I et senere brev 
virker han begejstret over det mindre ansvar, 
han har fået. Nu skal bare følge lovene i stedet 
for at lave dem.

Ove Høegh-Guldberg lå imidlertid ikke på 
den lade side som stiftamtmand. Han var en 
aktiv og dygtig administrator, og han arbejde-
de hårdt for at forbedre forholdene i Aarhus og 
de andre købstæder i stiftet. Blandt andet sat-
te han gang i et omfattende arbejde for at for-
bedre havneforholdene i både Aarhus, Randers 
og Horsens. Hans holdninger var konservative, 
men han var ikke imod reformer som sådan og 
gik ved flere tilfælde forrest blandt Aarhus’ bor-

gere, når der skulle ydes støtte til velgørenhed 
eller sættes gang i nye initiativer. Særligt inte-
resserede han sig for at hjælpe fattige og syge, 
men han medbragte også en livslang interesse 
for skolevæsenet.

Børnene skulle undervises – men ikke for 
meget
Ove Høegh-Guldberg havde allerede før kup-
pet i 1784 fået rapporter ind fra alle købstæ-

der om deres skoler. Rapporten fra Aarhus 
fortalte i klare vendinger, at skoleforholdene 
her var dårlige, så det satte han sig for at for-
bedre. I slutningen af 1780’erne fik han opret-
tet Frue Kirkes Skole i samarbejde med Vor 
Frue Kirke. I 1791 sørgede han for, at nye og 
forbedrede undervisningsplaner for fem af 
byens andre skoler blev godkendt af regerin-
gen, og at der var et stabilt økonomisk grund-
lag for skolerne. Desværre havde skolerne al-

ligevel svært ved at overleve, og i 1814 var der 
kun to af de seks skoler tilbage.

De seks skoler var imidlertid kun for de 
børn, hvis forældre kunne betale for under-
visningen – de fattige børn måtte gå på Den 
fri Kristendomsskole, som var blevet op-
rettet i midten af 1700-tallet. Det var der en 
god grund til, da Ove Høegh-Guldberg ikke 
mente, at alle børn skulle have lige meget un-
dervisning. Særligt bønderne og de fattiges 
børn skulle kun lære at læse, regne og have 
kristendomskundskab. Bønderne ville efter 
hans mening blot komme til at nære afsky 
for deres hårde og ensformige arbejde, hvis 
de fik flere kundskaber.

Ove Høegh-Guldberg holdt i hele sin em-
bedsperiode fast i den tanke, at alle havde sin 
særlige plads i samfundet og skulle holdes der 
til hele samfundets nytte.

Eftermæle
Da Ove Høegh-Guldberg trak sig fra posten 
som stiftamtmand i 1802, blev han hyldet 
af sin samtid. Til den årlige store sammen-
komst i foreningen Kronprindsens Klub i ja-
nuar det følgende år blev han hædret med en 
sang og en borgerkrans, og i Aarhuus Stiftsti-
dende blev der på samme tidspunkt citeret et 
latinsk vers som tribut til hans embedsperio-
de. Samme avis bragte også et afskedsbrev fra 
Ove Høegh-Guldberg i august 1804 i forbin-
delse med hans flytning til Hald ved Viborg, 
hvor han også blev fulgt ud af byen af mange 
borgere og soldater. 

Vi afslutter artiklen med Ove Høegh-Guld-
bergs egne afskedsord til Aarhus’ indbyggere: 
»Al den Tiltroe, Godhed og Velvillighed, som 
min Kone og jeg af Høie og Lave i Aarhuus nu 
over Tyve Aar have nydet uafbrudt, erkiende 
vi med inderlig Taknemmelighed, bevidne 
herved offentligen, og stedse skal erindre os 
med følsomme Hierter. Vi forlade i alle Stæn-
der mange agtbare Venner og et elsket Borger-
skab, og stedse skal have til kiert Ønske en Byes 
Velgaaende med alle dens Indvaaneres, som vi 
have elsket og være elsket af.«

Læs mere på aarhuswiki.dk.
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Ove Høegh-Guldberg – kupmageren  
blev stiftamtmand i Aarhus

Ove Høegh-Guldberg brugte næsten 20 år af sit liv som stiftamtmand i Aarhus, og 
i denne periode fik han udrettet mange ting i sit forsøg på at forbedre forholdene 
for byens indbyggere. Stik af J. F. Clemens efter maleri af Jens Juel, ca. 1782

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED PÅ AARHUSWIKI
 {Aarhus Wiki er byens historiske leksikon. 

Det bestyres af Aarhus Stadsarkiv på Vester 
Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på indholdet fra det 
tidligere Århus Leksikon, men er i dag et 
åbent leksikon, hvor alle og enhver kan skrive 
med. Der er artikler om personer, gader, 
begivenheder og andet – og der er også 
plads til din historie.

 {Læs om byens historie på aarhuswiki.dk
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Ove_H%C3%B8egh-Guldberg
https://www.aarhusarkivet.dk/search?people=108642
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LOKALHISTORIE
Af Peter Kjeldsen
forfatter og lokalhistoriker

AARHUS: Trods silende regn er århusianerne 
i maj 1938 mødt op for at hylde byens første 
europamester nogensinde, og politiet anslår, 
at der står omkring 10.000 mennesker langs 
ruten ad Strøget og foran Rådhuset på Dom-
kirkepladsen. Aarhus har ganske enkelt aldrig 
oplevet noget lignende, men byen har heller 
aldrig fostret en europamester tidligere!

Ved europamesterskaberne i svømning i 
august 1938, der foregår i Empire Pool i Lon-
don, vinder de danske svømmepiger guld i 
4x100 meter crawl med den 19-årige AGF’er 
Eva Arndt på holdet. Da Eva Arndt svømmer 
første tur i finalen og giver Danmark en per-
fekt start ved at skifte som den første af alle, 
viser hun, at udtagelsen trods en del kritik er 
berettiget. Udover Eva Arndt består det dan-
ske hold af Gunvor Kraft, Birthe Ove-Petersen 
og Danmarks bedste svømmer nogensinde, 
Ragnhild Hveger – »Den gyldne Torpedo«, der 
svømmer guldet hjem på sidste tur i overbe-
visende stil i tiden 4.31.6 minutter foran Hol-
land i 4.39.5. For lige at understrege de danske 
pigers styrke vinder Ragnhild Hveger senere 
samme aften europamesterskabet i 400 me-
ter crawl i tiden 5.09 med Eva Arndt på fjerde-
pladsen i 5.38. Nogle uger sætter holdet ver-
densrekord.

Danmark bliver europamesterskabernes 
bedste nation på kvindesiden, og triumferne 
i Empire Pool i London er så overvældende, at 
de får en af de danske (aarhusianske) svøm-
meledere til – en anelse euforisk – at udbryde: 
»Vi kan stille et andethold i Danmark, der kan 
slå Hollands EM-hold, og et klubhold fra AGF, 
der svømmer hurtigere end Storbritanniens 
udvalgte hold!«.

Grunden til den aarhusianske svømme-
leders overstrømmende vurdering af AGF’s 
klubhold, er, at AGF-kvartetten Eva Arndt, 
Kirsten Busch-Sørensen, Else Thomsen og 
Fritze Nathansen tre måneder forinden – i 
maj 1938 – har sat verdensrekord i 4x100 me-
ter crawl i Aarhus Svømmehals 25 meter lan-
ge bassin og ved den lejlighed endnu en gang 
har understreget dansk svømnings impone-
rende bredde i disse år.

Første gang danskerne hører om Eva Arn-
dt er helt tilbage i 1934, hvor hun som 15-årig 
stiller op for AIA ved de danske mesterskaber 
og først vinder 100 meter crawl og siden fører 
sit klubhold til mesterskabet i 4x100 meter 
crawl. Senere samme år deltager hun på det 
danske hold, der vinder det nordiske mester-
skab i 4x100 meter crawl. 

Eva Arndts karriere strækker sig over 17 

år og er en af de mest imponerende i dansk 
svømning. Hendes resultater får stor betyd-
ning for aarhusiansk svømning, der i disse 
år frembringer verdensstjerner som Fritze 
Nathansen, Kirsten Busch-Sørensen og Else 
Thomsen. 

På toppen ved OL i London
Ti år efter triumfen i London har Eva Arndt 
stadig høj international klasse. Da Danmark 

erobrer sølvmedaljerne i 4x100 meter crawl 
ved De Olympiske Lege i London i 1948, er de 
tre øvrige europamestre fra 1938 skiftet ud, men 
Eva Arndt svømmer stadig første tur for Dan-
mark, nu hedder hun blot Eva Arndt Riise.

Legenes aarhusianske højdepunkt ind-
træffer fredag den 6. august, da de danske 
 svømmepiger svømmer finale i 4x100 me-
ter crawl i Empire Pool i London. Det dan-
ske hold, der hører til blandt de absolutte 
 favoritter, består af Karen Margrethe Harup 
og  Greta Andersen samt de to AGF’ere Eva 
Arndt Riise og Fritze Nathansen. Danmark 
lægger ud med europamesteren fra 1938, Eva 
Arndt Riise, der igen svømmer en perfekt første 
tur og afleverer Danmark på førstepladsen, da 
hun skifter med Karen Margrethe Harup.

Det stærkeste danske kort, Greta Ander-
sen, svømmer tredje tur, og da Fritze Nathan-
sen hopper i vandet til den sidste tur, ligger 
danskerne til guld, men selv om Fritze Na-
thansen svømmer helt op til sit bedste i ti-
den 1.06.1 – den næstbedste danske tid, kun 
overgået af Greta Andersens 1.05.9 – kan hun 
ikke forhindre amerikaneren Ann Curtis i 
at gå forbi i tiden 1.04.8 – den hurtigste 100 
meter ved hele OL-stævnet – og sikre guld til 

USA, mens  Danmark må tage til takke med 
sølv medaljerne foran Holland, der svømmer 
 næsten to sekunder langsommere end de 
danske piger.  

Eva Arndt afsluttede med succes sin impo-
nerende svømmekarriere i 1951, da hun var 
med til at vinde DM-guld i 4x100 crawl for 
Sparta København. Hun var i løbet af krigs-
årene flyttet fra Aarhus til København med 
sin mand Boris Holger Riise og parrets to 
drenge Bjørn og Vagn, sidstnævnte som i øv-
rigt var en talentfuld fodboldspiller med 4 
ungdomslandskampe på CV’et. Eva Arndt 
døde i 1993 i Gjesing på Djursland.

 ≤FAKTA

GÆSTESKRIBENTER
 {Stadsarkivet er ved at pakke dets sager 

sammen og gøre klar til at flytte ind i Dokk1, 
hvor arkivet slår dørene op i marts. Heldigvis 
er der mange, der skriver lokalhistorie. Vi har 
derfor inviteret en række skribenter, forskere 
og studerende til at skrive de kommende 
ugers Wiki-artikler.
.

Aarhus svømmer sig på verdenskortet med europamester

Iført regnjakke og med en stor buket blomster i favnen blev Eva Arndt hyldet af tusindvis af århusianere, som trodsede vejr og vind for at få 
et blik af svømmeheltinden. I åben vogn blev frk. Arndt kørt gennem byen til byens gamle rådhus ved Domkirkepladsen, hvor byens borg-
mester H.C. Christensen holdt tale for den lokale stjerne. Fotograf Aage Fredslund-Andersen, 1938, i Aarhus Stadsarkivs billedsamling.

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED PÅ AARHUSWIKI
 {Aarhus Wiki er byens historiske leksikon. 

Det bestyres af Aarhus Stadsarkiv på Vester 
Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på indholdet fra det 
tidligere Århus Leksikon, men er i dag et 
åbent leksikon, hvor alle og enhver kan skrive 
med. Der er artikler om personer, gader, 
begivenheder og andet – og der er også 
plads til din historie.

 {Læs om byens historie på aarhuswiki.dk
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Eva_Arndt_Riise
https://www.aarhusarkivet.dk/search?people=122732
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LOKALHISTORIE
Af Henrik Fode
Lokalhistoriker, tidligere leder af 
Aarhus Byhistoriske Fond

AARHUS: I 1901 blev der udstedt et 
svendebrev til en 21-årig tømrer, der 
var kommet til Aarhus fra Vestjyl-
land. Han fandt dog hurtigt ud af, at 
lønnen var højere i København, så 
her valgte den unge Jens at arbejde 
om sommeren, mens han om vin-
teren vendte tilbage til Aarhus for 
at sikre sig en uddannelse på byens 
tekniske skole som bygningskon-
struktør.

 Det var dog i Aarhus, han så de 
bedste fremtidsmuligheder, og i de 
følgende år fik han rig lejlighed til at 
vise, hvad han duede til.

Det første skridt var en indmel-
delse i Hustømrernes Fagforening. 
Her kunne han øjensynligt ikke 
holde mund, for allerede i 1910, blot 
30 år gammel, blev han næstfor-
mand. Så fulgte kassererposten, før 
han i 1915 blev formand.

I den lokale fagbevægelsen var 
Perregaard blevet en kendt person, 
der ofte tog ordet. Han fik da også 
sæde i bestyrelsen af Arbejdernes 
Produktionsforening, blev formand 
for sygekassen, og i de følgende år 
fulgte flere bestyrelsesposter efter.

Initiativernes mand
Perregaard knoklede på i fagbevæ-
gelsen og snart også i eget regi. Det 
kunne være svært at afgøre, om han 
var mester eller svend. Den konflikt 
skulle siden spidse til. Forinden 
havde han 1918 dog taget initiativ 
til etablering af Hustømrernes Stif-
telse og Enkekasse, der økonomisk 
havde sin baggrund i en mindre lot-
teriseddel.

 Det var også ham, der i 1919 tog 
initiativ til stiftelsen af byens ældste 
boligforening: Arbejdernes Andels-
boligforening, først med havebyen 
Skovbakken ved Marienlund. De 
smukke dobbelthuse står der end-
nu, og i et af dem – Dronning Mar-
grethes Vej 95 – fik Perregaard bolig. 
Flere af dem blev opført af Hustøm-
rernes A/S, en kooperativ virksom-
hed, som han også havde taget ini-
tiativ til at stifte, og hvor han i de 
første år varetog rollen som forret-

ningsfører. Pædagogisk forklarede 
han svendene, at »de ikke måtte tro, 
at der kunne tjenes mere og bestil-
les mindre hos Hustømrernes A/S 
end andre steder, for så gik det galt«.

Der fulgte hurtigt nye initiativer: 
Jubilæumsbygningen på hjørnet af 
Mørksgade og Christiansgade med 
lejligheder samt kontorer mod ga-
den.

Projektet ville foruden at hævde 
tømrerne også sikre fagforeningens 
medlemmer arbejde i en svær tid. 
Selv om der var fem toværelseslej-
ligheder og fire med tre værelser, så 
var huslejen for høj for en alminde-
lig tømrersvend. Men også det hav-
de Perregaard en plan for, og få år 
efter blev det besluttet et bygge et 
større antal mindre lejligheder på 
Trøjborg.

Byggede for egen regning
Jens Perregaard kunne åbenbart 
ikke få nok, hvilket synes at være 
forklaringen på, at han på Trøjborg 
begyndte at bygge for egen regning, 
selv om Hustømrernes Enkekasse i 
1927 allerede kunne oplyse, at den 
disponerede over 100 lejligheder. 
Perregaard havde appetit på mere. 
I 1924 havde han fået sæde i byrå-

det på en suppleantplads og efter-
følgende blev han valgt. Endelig var 
der også blevet en plads til ham i 
Skolekommissionen.

Her stod man over for at skulle 
udnævne en ny skoledirektør, en 
opgave, Perregaard tog så alvorligt, 
at han sendte det berømte telegram 
til en af ansøgerne med spørgsmå-
let: »Er De medlem af Socialdemo-
kratisk Forbund? Svar omgående: Ja 
eller nej. »

Endnu en brøler
Få år senere fulgte endnu en politisk 
brøler, idet han i 1930 udtalte, at »de 
arbejdsløse skulle under kontrol, 
samt at de, der ikke ville kontrolle-
res, skulle indfanges med en lasso 
og uskadeliggøres«.

Lettere blev det ikke for partiet, at 
han endog offentligt havde kritise-
ret regeringens socialminister, K.K. 
Steincke. Balladen medførte, at han 
blev ekskluderet af partiet.

Yderligere havde fagforeningen 
krævet, at han skulle fremlægge en 
liste over sine mange lejligheder. 
Dem var der efterhånden en del af, 
og den oversigt blev indklæbet i for-
handlingsprotokollen.

I 1932 blev han dog genoptaget 

i partiet, og i det lokale vittigheds-
blad »Vaskebrættet« kunne byens 
borger se en tegning, hvor byens 
borgmester, H.P. Christensen, med 
en rød malerkost spørger forsam-
lingen: »Er han nu rød nok?«

Det var han, men snart efter blev 
han igen ekskluderet. Hans tid i den 
lokale fagforening var også forbi. I 
stedet fik han en opgave som rejse-
sekretær for hovedforbundet. Her 
var han igen for bramfri og initiativ-
rig, og i 1939 var det slut.

Et stille eftermæle
Perregaard stillede imidlertid nu op 
på en uafhængig arbejderliste. De 
tre kredse i byen gav dog ikke valg, 
men blot 1.736 stemmer til listens 
to kandidater.

Det er næsten umuligt at se, hvad 
listen politisk gik ud på, da hverken 
byens borgerlige aviser eller Demo-
kraten ønskede at omtale listen el-
ler Perregaards initiativ. Det blev 
blot til en enkelt karikaturtegning. 
Heller ikke på Hustømrernes ge-
neralforsamling blev initiativet fra 
den tidligere fagforeningsformand 
omtalt. Han skulle kort og godt ties 
ihjel.

3. august 1953 døde Jens Perrega-

ard. Da havde han allerede i flere år 
været tavs. En nekrolog blev det dog 
til i Demokraten. Her lød karakte-
ristikken, at han gennem hele livet 
havde været »impulsiv og opfaren-
de over alle grænser«.

Begravelse uden fane
Den fortsatte med at konstatere, at 
han »busede lige på og manglede 
diplomatiske evner«.  Men, avisen 
fremførte også, at den aarhusianske 
arbejderbevægelse skyldte ham tak 
for de mange frodige initiativer og 
den flittige indsats, han havde ydet i 
sine velmagtsdage.

Begravelsen fandt sted i stilhed 
og først annonceret, da den havde 
fundet sted og underskrevet »Bør-
nene«. I fagbevægelsen havde det el-
lers været sædvane, at man hyldede 
afdøde kammerater med fanebærer 
og fagforeningsfanen, men heller 
ikke den var til stede ved Jens Perre-
gaards begravelse.

 ≤FAKTA

GÆSTESKRIBENTER
 {Stadsarkivet er ved at pakke 

dets sager sammen og gøre 
klar til at flytte ind i Dokk1, hvor 
arkivet slår dørene op i marts. 
Heldigvis er der mange, der skriver 
lokalhistorie. Vi har derfor inviteret 
en række skribenter, forskere 
og studerende til at skrive de 
kommende ugers Wiki-artikler.
 

Jens Perregaard – var han rød nok?

Det fineste søndagstøj var fundet frem da Jens Perregaard (nr. to fra højre) og resten af Hustømrernes Fagfor-
ening var på skovtur omkring 1915. Ukendt fotograf, Hustømrenes Fagforenings arkiv, Aarhus Stadsarkiv

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED PÅ 
AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens historiske 
leksikon. Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på indholdet 
fra det tidligere Århus Leksikon, 
men er i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan skrive 
med. Der er artikler om personer, 
gader, begivenheder og andet – og 
der er også plads til din historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Jens_Perregaard_(1880-1953)
https://www.aarhusarkivet.dk
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Af Kenn Tarbensen
seniorforsker, Rigsarkivet

AARHUS: Euforien over nye 
bygninger er ofte stor. DOKK1 
og de mange nye højhuse i by-
en og på havnen er friske ek-
sempler herpå. Men der er vel 
ingen, der tror, at de bliver lige 
så gamle som Domkirken? Af 
og til går det i hvert fald ikke 
som forventet med nye huse 
i byen. 

Hjørneejendommen »Kle-
menshus« skråt over for Dom-
kirken er et eksempel på dette. 
Siden 1937 har arkitekt Høeg-
Hansens flotte bankbygning 
i funkisstil ligget der, opført 
for Aarhus og Omegns Bank, 
nu indgået i Nordea. Også in-
den denne »bankborg« lå her 
en pragtbygning. Den blev ved 
servitut benævnt »Klemens-
hus« med »K« – og ikke »C«, 
som vi normalt staver Aar-
hus’ skytshelgen, Sankt Cle-
mens, med.

Opført 1891
Bygningen blev opført i 1891 
af manufakturhandler Carl 
Christian Andersen (1845-
1893). Han var snedkerme-
stersøn fra Horsens. I 1860’er-
ne, hvor Crome & Goldsch-
midt blev etableret som teks-
tilfabrik – med tugthusfanger-
ne i Horsens som arbejdskraft 
– blev unge Andersen handels-
rejsende for fabrikken. I 1870 
etablerede han på hjørnet af 
Vestergade og Grønnegade i 
Aarhus det første af de udsalg 
for Crome & Goldschmidts Fa-
briker – Horsens Tugthus Ud-
salg, der skød op i danske pro-
vinsbyer. I 1875 flyttede han 
forretningen til Store Torv 7. 
I april 1890 afstod han Crome 
& Goldschmidt-forretningen, 
der flyttede til Borgporten. 
Samme år erhvervede han 
hjørnegrunden Store Torv og 
Sct. Clemens Torv.

Her lod han efter tegnin-
ger af arkitekt Vilhelm Puck 

(1844-1926) bygge et impo-
nerende hus i tre etager med 
mansardtag og hjørnetårn 
med spir. Byggestilen var ny-
renæssance, og ejendommen 
fremstod som en prægtig og 
værdig modpol til Domkir-
ken. I stueetagen var der bu-
tikker med store facadevin-
duer. I kælderen var lager-, 
brænde- og vaskerum. 1. og 
2. sal var indrettet til lejlighe-
der med kontorlokaler. Efter 
tidens standard var disse lej-
ligheder også med herrevæ-
relse, men som noget nymo-
dens også med børneværelser. 
I mansardetagen mod Store 
Torv indrettedes et stort foto-
grafisk atelier. Butikslokaler-
ne var de første i Aarhus med 
elektrisk lys.

Forretningen C.C. Ander-

sens Væveriudsalg rykkede 
i de første måneder af 1892 
ind sammen med flere an-
dre, bl.a. Th. Køsters Boghan-
del mod Store Torv. I annon-
cer her i avisen i de følgende 
år kan vi se, at ”Klemenshus” 
blev et dynamisk forretnings-
hus, hvor der i lejlighederne 
bl.a. blev lægepraksis og sag-
førerkontor. 

Ros i Byens Avis
I Stiftstidende blev Andersen 
rost for »en sjælden Grad af 
Bypatriotisme ved Opførel-
sen af Pragtbygningen, (..) et 
Bygningsværk, der ved sit he-
le monumentale og stilfulde 
Ydre er en Pryd for Omgivel-
serne i Byens Centrum.« Som 
et hip til byens øvrige huse 
tilføjede avisen, at »det kan 

vel uden Overdrivelse siges, at 
den store Hjørnebygning ved 
de to Torve er den smukkeste 
Bygning i Privatmands Eie i 
Aarhus.«

De pæne ord stod i avisens 
nekrolog over C.C. Andersen. 
Han døde nemlig allerede i 
december 1893. Noget var gå-
et galt for ham – byggeriet hav-
de været dyrt, og hans nerver 
var tyndslidte. Så han solgte 
sin villa i Nørre Allé og rejste 
med familien til København 
– ifølge folkeviddet for »at leve 
i Ro« og genvinde helbredet. 
Forretningen blev dog ikke af-
stået, og i nogle år blev den vi-
dereført af enken. Så tog søn-
nen Walther Andersen over, 
og frem til midten af 1920’er-
ne stod der fortsat »C.C. An-
dersens Væveriudsalg« over 

butikken ud mod Clemens 
Torv. Crome & Goldschmidt, 
der bl.a. havde haft til huse i 
Rømerhus ved Clemensbro, 
havde i 1918 købt ejendom-
men, og rykkede nu selv ind. 
I 1933 købte Privatbanken i 
Kjøbenhavn ejendommen 
med det klare formål at etab-
lere en bankfilial i Aarhus. I 
april 1935 flyttede alle lejerne 
i »Klemenshus«. Ifølge Stifts-
tidendes nekrolog over C.C. 
Andersen havde han sat sig et 
varigt minde med pragtbyg-
ningen. Sådan skulle det ikke 
gå. Nedrivningen begyndte i 
sommeren 1935 – efter kun 44 
år på det markante hjørne.
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 ≤FAKTA

GÆSTESKRIBENTER
 {Stadsarkivet er ved at 

pakke dets sager sammen 
og gøre klar til at flytte 
ind i Dokk1, hvor arkivet 
slår dørene op i marts. 
Heldigvis er der mange, 
der skriver lokalhistorie. 
Vi har derfor inviteret en 
række skribenter, forskere 
og studerende til at skrive 
de kommende ugers Wiki-
artikler.
.

Pragtbygningen »Klemenshus« blev kun 44 år

Klemenshus. Den pragtfulde forretnings- og beboelsesejendom i nyrenæssancestil på hjørnet af Store Torv  
og Sct. Clemens Torv blev bygget i 1891 og nedrevet i 1935. Hammerschmidt Foto 1922, Den Gamle Bys fotoarkiv

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens 
historiske leksikon. 
Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på 
indholdet fra det tidligere 
Århus Leksikon, men er 
i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder og andet – 
og der er også plads til din 
historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
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https://aarhuswiki.dk/wiki/Klemenshus
https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=149614
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LOKALHISTORIE
Af Nina Koefoed
lektor i historie,  
Aarhus Universitet

AARHUS: I februar 1881 søgte 
arbejdsmand Christian Bach 
fattigudvalget under Aar-
hus Byråd om brugsret til en 
af  fattighaverne ved siden af 
rebslagerbanen, over for Ven-
nelyst. 

Han begrunder sin ansøg-
ning med, at han mangler fast 
arbejde og desuden både har 
tid og lyst til at beskæftige sig 
med havearbejdet. Hans an-
søgning er attesteret af to for-
skellige tidligere arbejdsgive-
re, der begge bekræfter, at de 
kender ham som en arbejd-
som og ædruelig mand. Chri-
stian Bach har på ansøgnings-
tidspunktet boet i Aarhus i 11 
år og været gift i fem., men 
nævner ingen børn, han skal 
forsørge. 

Aarhus kommune havde 
på dette tidspunkt fattighaver 
forskellige steder i udkanten 
af byen. I det kongelige cirku-
lære fra 1826 om fattighavers 
oprettelse i købstæderne hed 
det, at hensigten med haverne 
var at ”give gifte trengende Ha-
andværkere eller andre ufor-
muende Familiefedre Leilig-
hed til selv i deres Fritimer, og 
i serdeleshed ved deres Koners 
og Børns hjælp at vinde Bidrag 
til deres Underhold”. 

Hvis man var værdigt træn-
gende, kunne man få hjælp af 
de filantropiske foreninger og 
den private velgørenhed i ste-
det for at gå til den offentlige 
fattighjælp. Hvis man kom på 
offentlig fattighjælp, mistede 
man en række borgerlige ret-
tigheder. Efter Junigrundlo-
ven i 1849 mistede en mand 
sin stemmeret, hvis han mod-
tog offentlig fattighjælp. Men 
fattighaverne blev ikke regnet 
for offentlig fattighjælp, selv-
om de var anlagt på byens jord 
og bestyret af byrådets fattig-

kommission. Og de var en sær-
deles velkommen hjælp til en 
gruppe af fattige, der ofte hav-
de svært ved at få hjælp af den 
private velgørenhed, nemlig 
de fattige familiefædre.

Fattighaver på galgebakken
I 1829 var der fattighaver i Aar-
hus til 36 familier. Da Chri-
stian Bach søgte om en fat-
tighave i 1881, var der noget 
mere pres på denne type fat-
tighjælp, og antallet af haver 
blev udvidet kraftigt i perio-
den. Samtidig blev havearea-
lerne flyttet i takt med, at byen 
voksede. 

I perioden mellem 1879-
1888 blev der f.eks. anlagt fat-
tighaver på den gamle galge-
bakke (det nuværende Steno 
Museet). Ved århundredskif-

tet var der stadig stor søgning 
og kø til at få adgang til en fat-
tighave. 

Ansøgerne argumenterede 
som Christian Bach altid med 
deres tilhørsforhold til byen. 
Den enkelte by var kun for-
pligtet til at forsørge sine egne 
fattige, man skulle bo tre år et 
sted for at optjene ret til fattig-
hjælp. Det var også vigtigt at 
argumentere for, at man var 
værdigt trængende. Det be-
tød, at man havde arbejde el-
ler havde haft indtil sin alder-
dom, og dermed gjort, hvad 
man kunne for at forsørge 
sin familie. Man måtte heller 
ikke have modtaget offentlig 
fattighjælp tidligere. Men det 
krævede også, at man var en 
flink, arbejdsom og ædruelig 
mand, hvilket ansøgerne ofte 

vedlagde attest fra præst eller 
arbejdsgiver på, at de var. 

Fattighaverne var overvåget 
af fattigkommissionen. I regu-
lativerne for haverne blev det 
tydeligt, at haverne kun måtte 
anvendes til at dyrke grøntsa-
ger, kun til eget forbrug og kun 
ved egen hjælp. Haverne måt-
te ikke pløjes eller harves, de 
måtte kun dyrkes med spade, 
hakke og rive. Der måtte ikke 
dyrkes korn, men kun have-
vækster. Og brugeren måtte 
ikke dyrke jorden ved frem-
med hjælp, men kun ved egen 
kraft, bistået af kone, børn og 
tyende. 

Legatboligerne
Mens fattighaverne var rettet 
mod de fattige familiefædre, 
administrerede byens fattig-

Fattighaver til flinke, arbejdsomme  
og ædruelige mænd med familie

Legatbolig i Rosensgade 4-10 omkring år 1900, ukendt fotograf, Den Gamle Bys billedsamling

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens 
historiske leksikon. 
Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på 
indholdet fra det tidligere 
Århus Leksikon, men er 
i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder og andet – 
og der er også plads til din 
historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

kommission også en anden 
type fattighjælp, der var rettet 
mod en anden gruppe af bor-
gere, nemlig legatboligerne. 
Det var ofte enker, gerne med 
børn, og gamle, der boede i le-
gatboligerne.  Fattigkommis-
sionen i Aarhus rådede over 
legatboliger forskellige steder 
i byen. Byrådet diskuterede i 
flere omgange vedligeholdel-
se og sanitære forhold ved en-
keboligerne i bl.a. Klosterga-
de, Graven og Rosengade.  

Fattighaverne og legatbo-
ligerne udgjorde en gråzo-
ne mellem offentlig og privat 
hjælp. Begge dele blev finan-
sieret og administreret af by-
rådet gennem fattigkommis-
sionen, men havde ikke den 
almindelige offentlige fattig-
hjælps konsekvenser i form 
af tabte rettigheder. Det hav-
de det til gengæld, hvis man 
kom på fattiggården, der blev 
bygget i 1871. Et alternativ til 
fattiggården var at modtage 
fattighjælp i form af brænde, 
mad eller huslejehjælp uden 
for fattiggården, men stadig 
med det tab af rettigheder, der 
knyttede sig til den offentlige 
fattighjælp.
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artikler.
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LOKALHISTORIE
Af Mogens Brandt Poulsen
Arkitekt, tidligere rektor for 
Arkitektskolen i Aarhus og 
forfatter af bogen »Den Gode 
Skole – og arkitektmiljøet i 
Aarhus«

AARHUS: 4. oktober 1965 
modtog Arkitektskolen i Aar-
hus de første studerende. I et 
beskedent auditorium, ind-
rettet i Seest Gård, Nørreport 
20, bød rektor, professor C.F. 
Møller skolens 52 studerende 
velkommen. Til stede var og-
så skolens øvrige syv under-
visere, heriblandt de to nyud-
nævnte professorer, Nils-Ole 
Lund og Johan Richter, samt 
lektorerne Arne Karlsen, Jo-
hannes Exner og Sven Han-
sen samt administrator Arne 
Sørensen. 

Den gamle købmandsgård 
var dog stadig én stor bygge-
plads; tvunget af omstændig-
hederne blev den første opga-
ve for alle studerende derfor 
en landskabsopgave, så ar-
bejdet kunne foregå uden for 
skolen. Opgaven lød: »Den 
østjyske motorvejs linje-
føring ved Ejer Bavnehøj«.

Af samme grund måtte 
lærer gruppen også mødes 
privat for at forberede under-
visningen af de kommende 
studerende. Møderne foregik 
i C.F. Møllers have på Stadion 
Allé. C.F. Møller var kendt for 
sin påholdenhed, og det for-
lyder, at han på lærermøder-
ne serverede guldøl til pro-
fessorerne, mens lektorerne 
måtte nøjes med alminde-
ligt øl. 

En midlertidig løsning
Placeringen Nørreport 20 var 
tænkt som en midlertidig 
løsning, derfor var istandsæt-
telsen af bygningerne også 
nøjsom. I Kulturministeriet 
forestillede man sig, at der in-
den for få år skulle opføres et 
helt nyt kunstakademi syd 
for byen i Skåde Bakker, hvor 
arkitekter, malere og billed-

huggere var sammen – som 
på Akademiet for de Skønne 
Kunster på Charlottenborg i 
København.

Sådan gik det ikke. Her 
godt 50 år senere har Arki-
tektskolen fortsat hoved-
adresse Nørreport 20 – sup-
pleret med otte øvrige, om-
kringliggende adresser. Men 
nu sker der tilsyneladende 
noget: En arkitektkonkur-
rence om en kommende, ny 
arkitektskole på Godsbane-
arealerne blev udskrevet i de-
cember 2015, og skolen ven-
tes klar til indvielse i somme-
ren 2020.

Landsudstilling banede vej
Det, der skabte grobund for 
oprettelsen af en arkitekt-
skole i Aarhus, rækker dog 
langt tilbage i tiden. Med 
Landsudstillingen i 1909 over 
Axel Høeg-Hansens udform-
ning af stadionanlægget og 
Stadion Allé i 1920’erne, kon-
kurrencerne om Aarhus Uni-
versitet i 1930’erne og Aarhus 
Rådhus i 1940’erne til Aka-

demisk Arkitektforenings 
konkurrencer og udstillin-
ger i 1950’ernes Aarhus blev 
der skabt et frodigt og selvbe-
vidst arkitektmiljø i byen. 

Det førte til oprettelsen 
af en række århusianske ar-
kitektfirmaer. Hvilket også 
skabte ønsket om oprettel-
sen af en »jysk arkitektskole«.

 Allerede i 1937 blev der for 
første gang talt for oprettel-
sen af en jysk arkitektskole. 
Det skete i et anonymt ind-
læg i tidsskriftet Bygmeste-
ren, formentligt skrevet af 
den daværende overlærer 
ved Bygmesterskolen i Aar-
hus Povl Stegmann. 

Med den byggetekniske 
skole i Aarhus og med tro-
en på byen som et kulturelt 
midtpunkt for Jylland men-
te forfatteren, at der burde 
»oprettes en Arkitekturskole 
ved Aarhus Universitet, og 
en saa dan Skole kan ved sin 
Konkurrencemulighed med 
det københavnske Akademi 
muligvis bidrage til at ska-
be den Fornyelse indenfor 
dansk Arkitektur vi alle kan 
se må komme.« 

26. august 1937 gav Aarhu-
us  Stiftstidende indlægget en 
fyldig omtale og konklude-
rede, at forslaget havde »Krav 
paa den største Opmærk-
somhed.«

Et frugtbart samspil
Men så kom krigen, og man fik 
andet at tænke på. Først med 
velfærdsboomet i slutningen 
af 1950’erne og begyndelsen 
1960’erne, hvor de århusian-
ske arkitektfirmaer begyndte 
at mangle arbejdskraft, kom 
oprettelsen af en arkitektsko-
le igen på dagsordenen. 

5. maj 1962 nedsatte lokal-
afdelingen under Akademisk 
Arkitektforening en »Komité 
vedrørende oprettelse af en 
arkitektskole i Jylland« – med 
17 repræsentanter for den jy-
ske arkitektstand. Borgme-
ster Bernhardt Jensen, sogne-
rådsformand Th. Jensen fra 
Brabrand-Aarslev Kommu-

ne, fire jyske folketingsmed-
lemmer samt rektor for Aar-
hus Universitet, dr. Phil H. 
Bach, blev inddraget i komi-
teens arbejde. Komiteen fik 
foretræde for kulturminister 
Julius Bomholt, og i begyn-
delsen af 1963 nedsatte Kul-
turministeriet et udvalg ved-
rørende »En arkitektskole i 
Jylland«. 

4. september 1964 tiltrådte 
Finansudvalget et aktstykke 
om oprettelse af en arkitekt-
skole i Aarhus. Arkitektsko-
len Aarhus var en realitet.

Det var i høj grad en ihær-
dig indsats fra det århusian-
ske arkitektmiljø, der fik 
skabt grundlag for oprettel-
sen af Arkitektskolen Aar-
hus. Lige siden oprettelsen 
har skolen været fødekæde 
til byens mange arkitekt- og 
design firmaer, som med åre-
ne er blevet flere og flere. 

Netop dette tætte samspil 
mellem skole og erhverv er 
en væsentlig årsag til, at 
Aarhus i dag har internatio-
nalt ry som arkitektur- og de-
signby.

»Den gode skole« og det  
århusianske arkitektmiljø

I oktober 1965 var arkitektskolens lærere Sven Hansen, Niels-Ole Lund, S. Abrahamsen,  
H. Bondo, Johan Richter, Johannes Exner og administrator Arne Sørensen klar til modtage  
elever i Seest gamle gård, Nørre Port 20. Fotograf Børge Venge, Den Gamle Bys billedsamling
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 {Aarhus Wiki er byens 
historiske leksikon. 
Det bestyres af Aarhus 
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 {Aarhus Wiki bygger på 
indholdet fra det tidligere 
Århus Leksikon, men er 
i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
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om personer, gader, 
begivenheder og andet – 
og der er også plads til din 
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 {Læs om byens historie på 
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.
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LOKALHISTORIE
Af Lars Nikolajsen
lokalhistoriker, Brabrand-
Årslev Lokalhistoriske Arkiv

AARHUS: Jaka Bov stod der 
på konservesdåsen. Den stod 
i utallige danske hjem i årene 
fra omkring 1960 og frem til 
1990. Den blev et stykke mad-
kultur, som både blev berøm-
met og forkætret.

Jaka Bov blev produceret 
på Jydske Andelsslagteriers 
Konservesfabrik Amba i Bra-
brand. Fabrikken var blevet 
taget i brug i 1954, fordi 19 jy-
ske andelsslagterier i fælles-
skab ville søge at udnytte kø-
det fra danske svin mere in-
tensivt. Det blev en fabrik, der 
tog de nyeste produktionsme-
toder i brug, og Aarhus Stifts-
tidende bedømte da også fa-
brikken ved at skrive, »at i de 
rette hænder er det nærmest 
forbløffende, hvad der kan 
blive af landmandens øffende 
og gryntende husdyr af Dansk 
Landrace. Jaka i Brabrand er 
beviset herpå«.

Jaka blev hurtigt en suc-
ces. Allerede i 1950’erne eks-
porteredes der f.eks. bov, rø-
get bacon, farsretter, pølser og 
røde grisetæer til omkring 100 
lande. 

Der blev taget mange kre-
ative markedsføringsakti-
viteter i brug for at fremme 
salget, men det var dyrt. Og 
fabrikkens egentlige ejere, 
landmændene, begyndte da 
også snart at vånde sig, fordi 
det hvert år var nødvendigt at 
overføre penge til fabrikken, 
hvilket gik ud over landmæn-
denes efterbetalinger.

Brabrand Sø: Det røde hav
Produktionen på fabrikken 
voksede så hurtigt, at fabrik-
kens spildevandssystem ikke 
kunne følge med. Det resul-
terede omkring 1960 i en ud-
bredt forurening i Brabrand 
Sø med blod-, fedt- og talghol-
digt skyllevand. Søen, der ind-

til da havde været lidt af et el-
dorado for badende børn, fik 
nu lokalt det mindre behage-
lige navn: Det røde hav.

Jaka blev derfor i starten 
af 1960’erne nødt til at tage 
driften op til nærmere efter-
syn. Virksomheden blev di-
rekte pålagt at føre al skylle-
vand gennem kommunens 
rensningsanlæg, og hele af-
sætningsområdet blev taget 
op til en kraftig revurdering. I 
stedet for at satse på så mange 
eksportmarkeder som muligt 
blev produktionen nu målret-
tet tre markeder: USA, Stor-
britannien og Danmark. Det 

bragte omkostningerne kraf-
tigt ned, og landmændenes 
kritik af Jaka forsvandt efter-
hånden. Jaka var simpelthen 
en nødvendighed, hvis land-
mændenes grise skulle udnyt-
tes til det yderste.

I 1970’erne var det især det 
engelske marked, der sikre-
de Jaka fremgang, idet man 
havde fået en rigtig god afta-
le med stormagasinkæden 
Marks & Spencer, mens det 
amerikanske marked jævnligt 
voldte problemer på grund af 
blandt andet devalueringer 
og importtold. I 1980’erne var 
det derimod omvendt. Dette 

hang sammen med flere for-
hold, men især handelen med 
firmaet ITC i Houston i Texas 
trak Jaka op, så 1980’erne end-
te med at blive Jakas storheds-
tid.

Tulip tog over
Imidlertid var både 1970’erne 
og 1980’erne fusionstid inden 
for de danske slagterier. Her 
blev Jaka også ramt, idet fa-
brikken i 1990 blev fusioneret 
med en række andre virksom-
heder under navnet Tulip. Det 
ændrede stort set alt. Forbin-
delsen til ITC i Houston blev 
kappet, hvilket resulterede i 

fyringer på fabrikken i Bra-
brand, og efter år 2000 blev 
det klart, at Jaka ikke indgik i 
Tulips fremtidige planer. Den 
1. marts 2008 forlod den sidste 
Jaka bov fabrikken i Brabrand, 
der siden har ligget hen som et 
spøgelsesområde i bydelen. 
Jaka bov produceres dog sta-
dig, men nu på andre af Tulips 
afdelinger.

Jaka fik stor betydning for 
Brabrand. Da der var flest an-
satte på fabrikken, var der om-
kring 550. Det betød, at mange 
ønskede at flytte til Brabrand, 
og Jaka fik da også råderet over 
50 lejligheder i Brabrand Bo-

ligforenings nyopførte bygge-
ri, Søvangen. For at sikre, at ar-
bejderne kom frem til Jaka i ti-
de, blev der oprettet en direk-
te buslinje mellem Aarhus og 
Jaka, hvilket var ret usædvan-
ligt. Blandt de øvrige beboere 
i Brabrand hed det da også, at 
Jaka havde fået busforbindel-
sen, fordi arbejderne på Jaka 
havde »et skrækkeligt sprog«, 
som ingen andre mennesker 
kunne holde ud at høre på. 

Bortset fra det »skrækkelige 
sprog« var Jaka af stor betyd-
ning for den industrielle ud-
vikling i Brabrand og for by-
delens udvikling.

JAKA Bov – den fulde udnyttelse af 
 landmandens øffende husdyr

Fra venstre ses prokurist Krabbe Nielsen, afdelingsleder J.P. Neckelman, New York, eksportchef Knud Riis og afdelingsle-
der W.M. Millar, London. Dette firkløver udgjorde i slutningen af 1950’erne et stærkt markedsføringsmæssigt team, der 
brugte meget utraditionelle midler i afsætningsarbejdet. Fotograf Ib Rahbek-Clausen, Den Gamle Bys billedsamling
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 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens 
historiske leksikon. 
Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på 
indholdet fra det tidligere 
Århus Leksikon, men er 
i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder og andet – 
og der er også plads til din 
historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

 ≤FAKTA

GÆSTESKRIBENTER
 {Stadsarkivet er ved at 

pakke sine sager sammen 
og gøre klar til at flytte ind 
i Dokk1, hvor arkivet slår 
dørene op 5. april. 

 {Heldigvis arbejder 
Stadsarkivet sammen 
med mange, der skriver 
lokalhistorie. Vi har 
derfor inviteret en række 
skribenter, forskere og 
studerende til at skrive de 
kommende ugers Wiki-
artikler.
.

LOKALHISTORIE
Af Mikkel Høghøj
ph.d.-studerende ved Institut 
for Kultur og Samfund

AARHUS: »Det ville tage sin 
Tid at foretage en Rundtur til 
Arbejdernes Andels Boligfor-
enings mange Komplekser. I 
og for sig ville det ogsaa være 
unødvendigt. Har man besøgt 
et enkelt, kender man dem al-
le. De kan være forskellige af 
Udseende og Indretning. Nog-
le mere moderne end andre. 
Men ingen kan være I Tvivl 
om, at Lykke og Livsglæde har 
til Huse her«.

Selvsikkerheden og opti-
mismen fejlede ikke noget i 
1944, da Arbejdernes Andels 
Boligforenings 25-års-jubilæ-
umsskrift udkom. Forenin-
gen var, da den blev stiftet i 
1919, den første andelsbolig-
forening i Aarhus, men abso-
lut ikke den sidste. 

Som citatet ovenfor illustre-
rer, forstod foreningen sig selv 
som leverandør af livskvalitet 
i byen, og deres boliger skul-
le således ikke blot bruges til 
at opbevare mennesker, men 
også være rum, hvor lykke og 
livsglæde blev skabt. Om alle 
beboerne virkelig var så lyk-
kelige, som Arbejdernes An-
dels Boligforening påstod, kan 
betvivles. 

Foreningen udgør ikke des-
to mindre – sammen med by-
ens mange andre boligfor-
eninger – en interessant og 
overset aktør i skabelsen af 
velfærdsbyen Aarhus, inden 
velfærdsstaten, som vi i dag 
kender den, voksede frem.

Hvordan skabes lykke?
I Arbejdernes Andels Boligfor-
enings vedtægter, jubilæums-
skrifter samt diverse reklamer 
og brochurer er det tydeligt, 
at foreningen fra begyndel-
sen havde en forestilling om, 
at de materielle og rumlige 
omgivelser betød noget for at 
få lykkelige og velfungerende 
mennesker. Boligen skulle ik-

ke blot være »Tilflugtssteder, 
man kunde søge til, som naar 
Dyr søger Ly for Uvejret«, men 
derimod et hjem.

Et hjem skulle være mere 
end bare et sted, hvor man 
opholdt sig, når man spiste og 
sov. Det skulle være omdrej-
ningspunktet for hverdagsli-
vet og familielivet og dermed 
virke som en bastion mod de 
sociale problemer, som indu-
stribyen havde ført med sig. 
Man havde f.eks. en opfattel-
se af, at ordentlige hjem kunne 
virke forebyggende mod alko-
holmisbrug, som ellers kunne 
have tragiske konsekvenser 
for arbejderfamilien.   

Denne tankegang er ikke 

alene tydelig i foreningens 
skrifter, men også i de tidlige 
byggerier fra 20’erne og frem, 
som stod i skarp kontrast til 
de ringe boligforhold, der el-
lers prægede Aarhus.

Gode eksempler finder vi i 
byggerierne Teglgården ved 
Vesterbro Torv og Marselis-
gården og Ingerslevgården 
på Frederiksbjerg. De gjorde 
bl.a. op med ’baggården’ som 
fænomen. I stedet udnyttede 
man det ubebyggede areal in-
de i karreen til et stort, rekrea-
tivt haveanlæg med lys og luft, 
hvor børnene kunne lege frit 
og de ældre beboere nyde de-
res otium. Havearealet skulle 
også fremme beboerfælles-

skabet, hvilket bl.a. i Teglgår-
den skete gennem alt fra kon-
certer til fastelavnsfester. 

Til de hæderlige og hårdt-
arbejdende arbejdere
Som navnet Arbejdernes An-
delsboligforening antyder, 
havde foreningen til at be-
gynde med det »arbejdende 
folk« som sin målgruppe. Det 
var dog en bestemt type af ar-
bejdere, som foreningen sigte-
de mod – nemlig de hæderlige 
og hårdtarbejdende arbejde-
re, som blev anset som ofre for 
samfundets urimeligheder. 
Ved at gøre disse til medeje-
re af deres boliger søgte man 
at sende dem opad på den so-

ciale rangstige. Det forudsatte 
imidlertid, at de havde en ind-
komst, der tillod det. 

I foreningens vedtægter 
blev det betonet, at man skulle 
være »uberygtet« for at kunne 
blive medlem, ligesom man 
skulle godkendes af Finans-
ministeriet, hvis man var 
nødsaget til at optage lån. Det 
ekskluderede de fattigste løn-
arbejdere og skæve eksisten-
ser, som ikke kunne holde sig 
på dydens smalle sti. Det var 
ikke en vej til dem ud af den 
forslummede tilværelse, som 
Arbejdernes Andels Boligfor-
ening tilbød. 

I takt med at velfærdssta-
ten voksede frem, blev bolig-

Hvor lykkelige mennesker bor – Arbejdernes  Andels 
Boligforening gav velfærd før velfærdsstaten

Teglgården stod færdig i 1927 og var blandt Arbejdernes Andels Boligforenings første større projekter i Aar-
hus. Ved Teglgården blev karreens areal i midten udnyttet til et haveanlæg med bl.a. legeplads til børnene og re-
kreative områder til karreens voksne. Fotograf: E.A. Ebbesen, 1928, Den Gamle Bys Billedsamling.

foreningerne i stigende grad 
indlemmet i statens maski-
neri. Ikke desto mindre re-
præsenterer Arbejdernes An-
dels Boligforenings byggerier 
en særlig forståelse af det go-
de liv og kan således ses som 
et forsøg på at gøre op med 
den fattigdom og ulige forde-
ling, der prægede industriby-
en Aarhus – en forståelse, der 
på mange måder pegede frem-
ad mod velfærdsbyen. 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Arbejdernes_Andels_Boligforening
https://www.aarhusarkivet.dk/search?organisations=110844
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BYHISTORIE
Af Leif Dehnits
bibliotekar og lokalhistoriker

AARHUS: I 1849 kom glarmester 
Carl Christian Urban til Aarhus. 
Han var født i Helsingør i 1823, hvor 
hans far var møllebygger. Han var 
netop blevet gift med Wilhelmi-
ne Weinhändler fra København. 
Straks han kom til Aarhus, løste 
han borgerskab som glarmester 23. 
april 1849. Samme år blev deres før-
ste barn døbt i Vor Frue Kirke.

Glarmesteren blev manden, der 
indførte den moderne butiksrude, 
en omvæltning så stor, at folk kom 
vandrende til Volden for at se ny-
skabelsen. Hans historie kan sam-
menstilles på grundlag af søgninger 
i Sejrs Sedler, avisannoncer i Aar-
huus Stiftstidende og tilhørende ar-
kivstudier.

I første omgang kom de til at bo 
på Lille Torv 268 (Immervad 3). I åb-
ningsannoncen forsikrede han »en 
hurtig, reel og billig Behandling«. 
Det sidste betød sikkert arbejde til 
en lav pris. 

Året efter i 1850 flyttede familien 
til Volden 25. Annoncer i Aarhuus 
Stiftstidende fortæller, at han i bu-
tikken solgte: »Udvalg af Prospecter 
af Aarhuus (Oliemalerier), ligeledes 
et stort Udvalg af Speile og Skilde-
rier, forgyldte Lister i mere end 20 
Genre til Rammer, Gardinstænger, 
Tapetlister. m.m.«. I 1854 flyttede 
familien så til hjørnet af Volden og 
Klostergade. (Volden 31/Kloster-
gade 1) og »anbefaler sig fremdeles 
med alt til Glarmester Professionen 
Henhørende. Ligeledes anbefales 
Speile og Skilderier, samt ægte for-
gyldte Rammer og Gardinstænger, 
som erholdes billigere end tidligere 
uægte«. 

Belgisk glas
Urban gik med store tanker. Han 
fornyede i januar 1856 sit borger-
skab, som derefter lød på spejl-
handler og fabrikant. I marts 1856 
satser han stort. Han købte nu ejen-
dommen Volden 890 (i dag nr. 21), 
der har matrikel igennem til Bad-
stuegade 18. Han købte ejendom-
men af enkemadame Michelsen for 
3500 rigsdaler. Badstuegadeejen-
dommens lejligheder og butik blev 
straks udlejet. Det var folk med små 
indtægter, der lejede sig ind, f.eks. 

klinkemager C. Clausen. Annoncer-
ne i avisen lød nu som følger:

»Speil-Etablissementet anbefa-
ler et stort Udvalg af Speile i Mahog-
ni-, forgyldte og lakerede Rammer; 
endv. Sorte og coul. Lithographier, 
forgyldte og lakerede Lister, Tapet-
lister, Gardinforziringer. Koppere 
indrammes. Speilglas i alle Størrel-
ser indsættes« og »Brabandter-Vin-
duesglas i hele Kister saavelsom i 

enkelte Ruder anbefales billigt«.
Dette Brabandter-vinduesglas 

fra provinsen Brabant i det centra-
le Belgien var nyt og blev fremstil-
let i en størrelse, der vandt indpas 
som butiksruder. Glarmester Ur-
bans forretning på Volden blev den 
første i Aarhus, der fik sådant glas 
isat. Stiftstidende skrev om, hvor-
dan byens borgere gik tur i Volden 
om søndagen for at kunne iagttage 

dette nymodens fænomen. Tænk 
sig – en butiksrude i et helt stykke 
glas uden sprosser – det måtte man 
se. Det minder om, hvordan vi børn 
i landsbyen et hundrede år senere 
stod foran købmandens vindue om 
eftermiddagen for at se prøvebille-
det i fjernsynet.

Farvel til Aarhus
Familien var i mellemtiden vokset 

til fem børn. I løbet af 1860 forsvin-
der glarmester Urbans annoncer 
fra Aarhuus Stiftstidende, mulig-
vis fordi forretningen var ophørt. 
Urban havde sikkert haft store for-
håbninger til salg af denne type nyt 
glas i stor størrelse. Han startede, før 
der var et marked dertil.  Måske gik 
han konkurs og fraflyttede Aarhus. 
I 1865 blev det overdraget kancel-
liråd Otto Nors at udleje lejligheder-
ne i glarmester Urbans Gård.

Her slutter historien dog ikke. Ef-
ter en omvej over Thisted og Hor-
sens kom Carl Christian Urban i 
1864 til København. Han slog sig i 
en årrække ned på Nørrebro som 
fotograf. Han døde i 1905 og boede 
ifølge Københavns Vejviser på det 
tidspunkt i Meinungsgade. Urban 
blev begravet på Solbjerg Kirkegård 
på Frederiksberg. 

Glarmester Urbans spejletablissement

I 1856 købte Carl Christian Urban Volden 21 af enkemadame Michelsen for 3500 rigsdaler. Den  
lille lave bygning, der ligger indeklemt i svinget, var den første bygning i Aarhus, som fik isat en  
butiksrude i ét stykke glas – en sjældenhed som Urban selv forhandlede i sin butik. Fotograf  
Børge Venge, ca. 1955, Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, leveret af Aarhus Stadsarkiv 

 ≤FAKTA

GÆSTESKRIBENTER
 {Stadsarkivet er ved at pakke 

sine sager sammen og gøre klar til 
at flytte ind i Dokk1, hvor arkivet 
slår dørene op 5. april. 

 {Heldigvis arbejder Stadsarkivet 
sammen med mange, der skriver 
lokalhistorie. Vi har derfor inviteret 
en række skribenter, forskere 
og studerende til at skrive de 
kommende ugers Wiki-artikler.
.

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED  
PÅ AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens historiske 
leksikon. Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på indholdet 
fra det tidligere Århus Leksikon, 
men er i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan skrive 
med. Der er artikler om personer, 
gader, begivenheder og andet – og 
der er også plads til din historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Carl_Christian_Urban
https://www.aarhusarkivet.dk/search?people=108206
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BYHISTORIE
Af Kristian Buhl Thomsen

AARHUS: Der har på det se-
neste været en del opmærk-
somhed omkring det tidlige-
re æggepakkeri i Carl Blochs 
Gade 37, da den funktiona-
listiske bygning planlægges 
bevaret som del af et kom-
mende byudviklingspro-
jekt på de omkringliggende 
arealer. Den gule bygning er 
opført i 1939 som æggepak-
keri, lager og kontor for Fyens 
Ægexport, der havde hoved-
adresse i Odense og men en 
filial i Aarhus. Det er dog især 
osteeksportfirmaet J. Han-
sen – kaldet »Oste-Hansen« 
– der har gjort bygningen 
kendt blandt århusianerne. 
Osteeksportfirmaet havde 
adresse i bygningen fra 1973 
til 2008 og havde bl.a. ved ju-
letid lagersalg af ostespecia-
liteter.

Når man i dag betragter 
den gule bygning, fremstår 
den som en funktionalistisk 
bygning med en kasseformet 

facon, der afspejler dens brug 
som en funktionel erhvervs-
bygning. Bygningen blev teg-
net af den århusianske arki-
tekt Michael Djervad i sam-
arbejde med H. Th. Ander-
sen fra Holstebro. Til trods 
for et fokus på funktionalitet 
er bygningen også fuld af de-
korative detaljer i facadens 
murværk, der fremstår origi-
nalt som i 1939.

Arkitektur
I gulstensfacaden ses rødbru-
ne vandrette murstensbånd, 
der minder om mellemkrigs-
tidens interesse for dekorativ 
modernisme kaldet art déco, 
men de giver også mindel-
ser om mauriske rød-hvide 
båndudsmykninger kendt 
fra middelalderens Spanien. 
På hver side af indgangsdø-
ren, der oprindeligt var en 
port, brydes facaden af to 
tårnagtige fremspring med 
koøjevinduer. Disse vinduer 
er et karakteristisk træk ved 
funktionalismens leg med 
geometriske former.

Under murstensfacaden er 

bygningen fyldt med jernbe-
tonkonstruktioner, der blev 
udført af civilingeniør Oscar 
Lock-Hansen fra Aarhus og 
ingeniør Søren Jensen fra Sil-
keborg. Førstnævnte blev 
senere gift med Marie Lock-
Hansen, der i 1967 blev slået 
ihjel i det berømte, men til 
dato uopklarede Højbjerg-
mord.

Jernbetonkonstruktio-
nen er karakteristisk for mel-
lemkrigstidens internatio-
nale modernistiske ideal om 
altid at benytte de allerny-
este byggeteknikker og ma-
terialer med henblik på at 
skabe størst mulig komfort 
og funktionalitet i byggeriet. 
Samtidig er facadens mur-
stensbelægning og dekorati-
oner karakteristisk for et ofte 
set skandinavisk kompromis, 
hvor traditionelle murerme-
stermetoder blev inddraget.

Oste-Hansen
Funktionen som æggepak-
keri begyndte i 1939 og fort-
satte i 34 år. Fyens Ægexport 
lå i bygningen til 1960, og der-

efter tog Robinson Andersen 
& Co., æg engros over. I 1973 
blev det osteeksportfirmaet 
J. Hansens tur til at rykke ind 
på adressen.

Virksomheden var star-
tet tilbage i 1899 af Jens Pe-
ter Hansen. Ved hans død i 
1938 overtog hans kun 20 år 
gamle søn Knud S. Hansen 
virksomheden, og han blev 
med tiden kendt som Oste-
Hansen. I de følgende ca. 50 
år stod han i spidsen for fir-
maet, der fik succes med sto-
reksport af dansk ost. Oste-
Hansen blev i ostebranchen 
kendt for sin store rejseakti-
vitet, hvor han opsøgte utra-
ditionelle oversøiske mar-
keder, imens andre danske 
osteeksportører holdt sig til 
sikre europæiske markeder. 
Eksportmarkederne var bl.a. 
Kina og Japan, og derudover 
blev flødeosten Samos 99 
særligt populær på det fran-
ske marked.

I 1960 startede Hansen en 
afdeling i Toronto i Canada, 
og i 1961 engagerede han sig 
i udviklingsprojekter inden 

for mejeridrift og landbrug 
i Asien, Afrika og Latiname-
rika. Imens de fleste af Dan-
marks ca. 100 osteeksport-
firmaer fra midten af det 20. 
århundrede og frem grad-
vist forsvandt, så sås Knud S. 
Hansens succes ved, at hans 
osteeksportfirma overlevede 
og eksisterede som et selv-
stændigt selskab til efter år-
tusindeskiftet. Efter et gene-
rationsskifte i 1990’erne blev 
virksomheden i 2008 købt 
af Arla, som i flere år havde 
været en samarbejdspart-
ner. Arla flyttede virksomhe-
den til sit hovedsæde i Viby, 
hvorfra osteeksporten vide-
reføres.

Bevaring
Efter 2008 har der ligget for-
skellige virksomheder i byg-
ningen heriblandt et rekla-
mebureau, et handelsselskab 
og et telemarketingsbureau. 
I 2014 blev bygningen købt 
af et ejendomsudviklings-
selskab, der ønsker at bevare 
bygningen og samtidig plan-
lægger at bygge en boligkar-

ré på mellem fem og 11 eta-
ger på arealerne ved siden af. 
Den markante æggepakkeri-
bygning med sin dekorative 
facade får dermed en plads 
som et spændende arkitek-
tonisk bidrag i kernen af det 
fremtidige byrum.

Æg og ost på lager i Carl Blochs Gade
Den kasseformede bygning i Carl Blochs 37 rummede oprindeligt Fyens Ægexport og senere osteeksportfirmaet J. Hansens kaldet »Oste-Hansen«. I et kommende byudviklingsprojekt bevares byg-
ningen og bliver med sin dekorative facade med murstensbånd i art déco-stil et spændende arkitektonisk bidrag til det fremtidige byrum. Facadetegning, 1939, Aarhus Kommunes byggesagsarkiv.

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens 
historiske leksikon. 
Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på 
indholdet fra det tidligere 
Århus Leksikon, men er 
i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder og andet – 
og der er også plads til din 
historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/%C3%86ggepakkeriet_i_Carl_Blochs_Gade
https://www.aarhusarkivet.dk/search?organisations=154489
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Asger Christiansen
lokal- og jernbanehistoriker, gæste-
skribent for Aarhus Stadsarkiv. Han 
har også været behjælpelig med at 
finde historiske billeder og skrive 
billedteksterne til dem til temaet om 
Hammelbanen på de andre sider i 
dagens avis.

ØSTJYLLAND: 31. marts er det 60 år 
siden, Hammel banen kørte for sid-
ste gang.

Som den første jernbane i Jylland 
åbnedes Aarhus-Randers i 1862. De 
følgende årtier blev der anlagt jern-
baner ud over Jylland, og det var en 
sand trafikrevolution. 

Toget kunne transportere pas-
sagerer og gods langt hurtigere og 
endda billigere end de hestetrukne 
diligencer og ladvogne. I Aarhus blev 
havnen udvidet flere gange, og sam-
spillet mellem baner og havn var 
medvirkende til, at Aarhus udviklede 
sig til landets næststørste by.

Da et net af hovedstrækninger 
var færdigt, opstod ønsker om pri-
vatdrevne lokalbaner. Odderbanen 
blev indviet i 1884.

I egnen vest for Aarhus og ud 
mod Hammel ville man også have 
del i jernbanens fordele. Efter en-
deløse diskussioner om linjeføring 
og finansiering kunne den 38 km 
lange bane til Hammel åbnes i april 
1902. I Aarhus fik banen endesta-
tion i Carl Blochs Gade, for man hå-
bede, at passagerer, der ankom til 
Aarhus, ville handle i de store køb-
mandsgårde i Vestergade. 

Hammelbanen fik stor betyd-
ning for byerne på egnen. Banen 
klarede transport for beboere i Vi-
by, Stavtrup, Ormslev, Harlev, Lil-
lering, Skovby, Galten, Låsby, Tou-
strup, Anbæk og Sporup. 1914 blev 
banen forlænget fra Hammel til 
Thorsø. I de bedste perioder havde 
den 300.000 passagerer om året.

Til sommerrestaurant
Kort efter banens åbning opførtes 
Etablissementet Constancia ved si-
den af Stavtrup Station, 250 meter 
syd for Brabrand Sø. Restauratør P. 
Jørgensen holdt åbent i sommer-
halvåret, hvor han tilbød servering 
for selskaber på op til 200 personer.

Det var tilladt at nyde den med-
bragte madkurv i haven. Turen med 
toget fra Aarhus varede kun 14 mi-
nutter og kostede 25 øre. Constan-
cia blev straks et yndet udflugtsmål 
for århusianerne.

Ved åbningen i 1903 skrev en avis 
begejstret: »Aarhus har fået sit Klam-
penborg. Her er alt, hvad en storby 
forlanger af en sommerpavillon«.

I haven med små lysthuse kun-
ne børnene lege på plænen, mens 
mændene fik sig et spil kegler. Con-
stancia havde dansesal bygget som 
en staklade, og ved siden af lå et 
stort serveringslokale udsmykket 
med malerier på vægge og loft. Kaf-
fen kunne serveres udendørs på en 
stor veranda. På visse ugedage var 
der koncert i haven, hvor musikerne 
sad på en tribune overdækket med 
glas. Om aftenen blev der spillet op 
til bal; det udviklede sig nu og da til 
jalousi og slagsmål. Fra en udsigts-
platform på første sal var der udsigt 

over Brabrand Sø. Fik man lyst til 
en tur på søen, var det muligt at leje 
robåde. 

På søn- og helligdage indsatte 
Hammelbanen ekstratog til og fra 
Aarhus hver time. Constancias po-
pularitet betød, at passagertallet på 
Stavtrup Station i 1920’erne vokse-
de til godt 20.000 om året.

Herved havde den beskedne sta-
tionsby med blot en håndfuld huse 
en af banens mest benyttede sta-
tioner. I en periode blev der indsat 
en lille dampbåd »Vega«, der sejlede 
tværs over søen til Brabrand. Her 
valgte nogen at besøge Brabrand 
Kro, andre tog statsbanen hjem til 
Aarhus. Restaurant Constancia ek-

sisterede frem til Hammelbanens 
lukning i 1956.

På udflugt til Toustrup Alper
I 1930’erne var Hammelbanen 
hårdt trængt af konkurrencen fra 
rutebiler og en voksende privatbi-
lisme. For at få flere passagerer, ind-
ledte banen en turistkampagne 
med sloganet »Jyllands skønneste 
egne ligger langs Hammelbanen«. 
I banens køreplaner blev der givet 
forslag til spadsereture i blandt an-
det det kuperede landskab ved Tou-
strup og Låsby.

Den 148 meter høje Låddenhøj 
blev omtalt som intet mindre end 
»Toustrup Alper«. Fra Harlev Stati-

on kunne man gå til Tåstrup Sø el-
ler den smukke Jeksendal med stej-
le, skovklædte skrænter.

Til lejligheden fik området tilnav-
net »det danske Schweiz«. Som et 
ekstra tilbud havde banen søndags-
billetter til halv pris. Turforslagene 
gav en del turisttrafik med spejdere, 
lystfiskere, familier og medlemmer 
af Dansk Vandrelaug.

Hammelbanen må lukke
Jernbanerne havde en opblom-
string i besættelsesårene 1940-1945, 
hvor mangel på benzin og dæk be-
grænsede bilismen.

Efter Befrielsen blev landevejstra-
fikken langsomt genoptaget, og det 

gik tilbage for Hammelbanen. Un-
derskuddet blev større år for år, og 
en nedlægning var uundgåelig. Det 
sidste tog kørte 31. marts 1956. 

Gennem årene havde banen haft 
i alt 10 mio. passagerer. Nu blev 
skinnerne fjernet, mens de fleste lo-
komotiver og vogne blev hugget op.

Banens tidligere stationsbygning 
i Carl Blochs Gade ligger der end-
nu. Den var i mange år hjemsted for 
Aarhus Bymuseum. Nu er den gam-
le station i brug som foreningshuset 
Folkestedet. 

Den tidligere Stavtrup Station på 
Bispevej ved Brabrandstien er spej-
derhus, mens Constancia-bygnin-
gen er omdannet til boliger.

På udflugt med Hammelbanen

Hammelbanens lokomotiver blev bygget i Tyskland, her poserer lokomotivfører Thomas Jørgen Niel-
sen foran lokomotiv nr. 1 på Hammel Station, ca. 1910. Banens lokomotiver blev hugget op straks ef-
ter banens nedlæggelse i marts 1956.? Ukendt fotograf.  I privateje, Asger Christiansen.

21. februar 1956 stod folk sammen 
om at bekæmpe en udbrudt brand ved 
Hammelbanegården. Der var udbrudt 
brand i banens remise, og personale 
og tililende er her i gang med at redde 
en skinnebus ved at skubbe den væk 
fra flammerne. Fotograf Børge Venge, 
Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarki-
vet, leveret af Aarhus Stadsarkiv. 

Drengen peger på en tegning af 
Dansk Vandrelaug. Kæppen rammer 
en fremstilling af en »sangforening« 
fra vandrelauget omgivet af en 
ølvogn og folk, der skåler. Velkom-
men i det grønne! Billedet er fra 25. 
marts 1956. Fotograf Børge Venge, 
Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarki-
vet, leveret af Aarhus Stadsarkiv.

Dansk Vandrelaug tager sidste tur med på Hammelbanegården 25. marts 1956, knapt en uge før banen lukkede. Dansk 
Vandrerlaug havde lejet tre af banens røde skinnebusser (på billedet) for at køre en afskedstur i eget tog til Hammel. Gen-
nem årene havde Dansk Vandrerlaug kørt med Hammelbanen mange gange, var steget af toget og havde derfra begivet 
sig ud på lange vandreture. Fotograf Børge Venge, Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, leveret af Aarhus Stadsarkiv.

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED PÅ 
AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens historiske 
leksikon. Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på indholdet 
fra det tidligere Århus Leksikon, 
men er i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan skrive 
med. Der er artikler om personer, 
gader, begivenheder og andet – og 
der er også plads til din historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

Klik her for at læse mere om 
emnet på AarhusWiki

Klik her for at læse mere om 
emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Hammelbanen
https://www.aarhusarkivet.dk/search?organisations=108722
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 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED PÅ 
AARHUSWIKI

 {Aarhus Wiki er byens historiske 
leksikon. Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv på Vester Allé. 

 {Aarhus Wiki bygger på indholdet 
fra det tidligere Århus Leksikon, 
men er i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan skrive 
med. Der er artikler om personer, 
gader, begivenheder og andet – og 
der er også plads til din historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

LOKALHISTORIE
AARHUS: 1960’erne var præget af vel-
standsstigning, samfundsforandrin-
ger og ungdomsoprør, og samtidig 
var 1960’erne »kollegiernes årti« med 
byggeriet af ca. 3.000 kollegieværel-
ser i Aarhus. Fra 1961 til 1970 eksplo-
derede antallet af studerende på Aar-
hus Universitet fra 2.888 til mere end 
10.000. Med dem fulgte byggeriet af 
mange af byens i dag kendte kollegi-
er. Heriblandt var Børglum Kollegi-
et (1963-67), Vilhelm Kiers Kollegi-
um (1968), Hejredalskollegiet (1968), 
Rundhøjkollegiet (1968), Ravnsbjerg-
kollegiet (1968-69) og Grundtvigshus 
Kollegiet (1969), imens byens største 
kollegium, Skjoldhøjkollegiet, stod 
færdigt i 1973.

De gamle kollegier
Kollegieboliger var ganske vist ikke 
noget nyt i 1960’erne. Efter universi-
tetets indvielse i mellemkrigstiden 
havde arkitekt C. F. Møller tegnet 
Parkkollegierne (1935-62) og Jour-
nalistkollegiet (1957) i Universitets-
parken samt 4. Maj Kollegiet (1950) 
på Fuglesangs Allé. Samtidig stod 
andre arkitekter bag Teknisk Kol-
legium (1950-51) og Otto Mønsteds 
Kollegium (1961) på Dalgas Avenue. 
Efter 27 år var antallet af kollegievæ-
relser i byen i 1962 nået op på 836. 
Det tal var dog beskedent i lyset af, at 
antallet i de følgende 11 år blev mere 
end firdoblet til 3.816 kollegieværel-
ser i 1973.

På de gamle kollegier var der et vist 
opsyn med beboerne. Både på Park-
kollegierne og 4. Maj Kollegiet var 
der ansatte eforer, dvs. en slags for-
standere, der holdt øje med, at regler 
blev overholdt. På Parkkollegierne 
var eforembederne besat af nogle af 
universitetets professorer, der havde 
tjenesteboliger på kollegierne. Piger 
og drenge måtte ikke bo på de sam-
me gange, og der var et strengt regel-
sæt, der påbød ro kl. 23 og forbød be-
søg efter midnat. Sådan fungerede de 
nye kollegier ikke!

Ravnsbjerg
Med de nye kollegier i 1960’erne 
fremkom en ny måde at bo på som 
studerende. Der var ingen efor, og 
kollegiegangene var ikke kønsop-
delte. Kollegierne blev selvstyrende 

3.000 kollegieværelser på 11 år

En kollegianer på sit værelse på Journalistkollegiet i Universitetsparken i 1961. Journalistkollegiet var et af   
C. F. Møllers »gamle kollegier«, der rummede værelser til studerende ved Journalisthøjskolen fra 1957 til 1971. 
Foto: Børge Venge, 1961, Århus Stiftstidendes billedsamling, Rigsarkivet, leveret af Aarhus Stadsarkiv.

med regelmæssige køkkenmøder 
og folkevalgte beboerråd. Et godt 
eksempel på den nye tids kollegium 
var Ravnsbjergkollegiet på Risdals-
vej i Viby tegnet af Herbert Jensens 
Tegnestue. De første beboere kunne 
flytte ind i november 1968 og resten i 
løbet af 1969 til 384 kollegieværelser, 
der alle som et komfortabelt frem-
skridt havde eget badeværelse. Hver 
kollegiegang havde 16 beboere, der 

delte et fælleskøkken. I 1972 blev kol-
legiet udvidet med de såkaldte »Re-
dekasser«, dvs. 54 lejligheder for par, 
imens der i 1974 opførtes et fælles-
hus, der med tiden blev til kollegie-
baren »Natteravnen.«

Ravnsbjergkollegiet blev opført af 
Boligforeningen Ringgården, der øn-
skede et rødt murstensbyggeri, men 
samtidig eksperimenterede med 
brugen af færdigmurede sektioner. 

Sektionerne af mursten blev støbt på 
stedet i et gigantisk telt og blev hejst 
på plads med kraner. Denne effekti-
viserede byggemetode vakte opsigt 
og fik omtale i bl.a. fagtidsskriftet 
Byggeforum.

Skjoldhøj
Fra 1970 til 1973 opførtes Skjoldhøj-
kollegiet på Spobjergvej i Brabrand 
efter tegninger af det i tiden tonean-

givende arkitektfirma Friis & Moltke 
i samarbejde med Knud Blach Peter-
sen. De trekantede betonbygninger 
kom til at rumme 900 værelser og 50 
lejligheder, hvis antal til i dag ikke er 
overgået af noget andet kollegium i 
Jylland. Som et resultat af sin størrel-
se var Skjoldhøjkollegiet af arkitek-
terne tænkt som et lille bysamfund 
for sig selv med kollegiebar, cafeteria, 
dagligvarebutik i form af Brugsen og 
en børnehave.

Kollegiets beboere var næsten fra 
første dag aktive i tidens ungdoms-
oprør. Årsagen var voldsomme hus-
lejestigninger i 1974 på 20 procent fra 
375 kr. til 450 kr. for et værelse, hvil-
ket skyldtes ufordelagtige byggelån 
og øgede udgifter til vedligehold som 
følge af problemer med betonkon-
struktionerne. Beboerne nægtede at 
betale huslejestigningen og fastholdt 
op gennem 1970’erne et huslejeboy-
kot, der bl.a. førte til støtteaktioner 
fra andre kollegier i både Aarhus og 
København. Både politiet og foge-
den mødte op på kollegiet, men det 
var først omkring 1980, at konflikten 
ebbede ud gennem forhandlinger.

Kollegiekulturen
De 3.000 kollegieværelser fra »kol-
legiernes årti« eksisterer stadig. Og 
selvom ønsket om egen lejlighed 
uden fælleskøkken måske er ble-
vet mere udbredt siden 1960’erne 
og 1970’erne, så er kollegieværelset 
stadig en udbredt boligform med op 
mod 10.000 kollegielejemål i Aarhus 
i dag. Studerende kan dermed fort-
sat opleve kollegiefællesskabet med 
køkkenfester, fælles madklub, kolle-
giebaren og skænderier om den fæl-
les rengøringsordning.

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet
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BYHISTORIE: I dag er Ingerslevs 
Boulevard og dens torvedage et af 
Frederiksbjergs mest besøgte om
råder. På onsdage og lørdage er det 
årstidens grøntsager, som trækker 
århusianerne til torvet, mens det 
om søndagen er alt fra aflagt lege
tøj til antikke krystalskåle. Selv på 
dage, hvor der ikke holdes marked, 
er torvet velbesøgt på grund af si
ne mange, forjættende parkerings
pladser.

Ingerslevs Boulevard er resultatet 
af en nøje udtænkt byplan. I april 
1898 kunne kongelig bygnings
inspektør Hack Kampmann og 
stadsingeniør i København Charles 
Ambt præsentere deres storstilede 
byplan for et stort nyerhvervet om
råde syd for byen, der tidligere hav
de hørt under Marselisborg Gods. 
Det var den første egentlige byplan i 
byens historie. 

Kampmann og Ambt havde store 
planer for det nye område, og Inger
slevs Boulevard var med sin beplan
tede midterrabat kronen på værket. 
Boulevarden skulle strække sig fra 
Hans Broges Gade ned til området, 
hvor Skt. Lukas Kirke ligger i dag. 

Her for enden skulle som point
devue opføres en stor monumental 
offentlig bygning, mens der langs 
boulevarden skulle opføres for
nemme beboelsesejendomme. De
le af planen blev realiseret – andre 
ikke. Den store offentlige bygning 
kom aldrig, ligesom byrådet også 
valgte at skrotte boulevardstykket 
op mod Hans Broges Gade. I stedet 
kom her en mere indsnævret ud
gave i form af Odensegade. Til gen
gæld blev boulevarden i 1912 for
længet i den vestlige ende, så den 
kom til at gå ned til de Mezas Vej.

Skolernes boulevard
Langs boulevardens sydlige side 
skød hurtigt nye bygninger op. I 
1903 blev Frederiksbjerg Byskole 
indviet. Skolen, der hurtigt blev om
døbt Ingerslevs Boulevards Skole, 
fik blot syv år senere selskab af N.J. 
Fjordsgades Skole. Bag begge skoler 
stod arkitekten L.A. Petersen, der 
også stod bag Teknisk Skoles filial 
på Ingerslevs Plads, der blev indviet 
i 1903.

På den anden side af boulevar
den blev Aarhus Amtssygehus’ nye 

hovedbygning, tegnet af Frimodt 
Clausen, indviet i 1907. I starten af 
1950’erne blev de gamle hospitals
bygninger omdannet til skole, da 
Sct. Annagades Skole blev åbnet. På 
Ingerslevs Boulevard lå der dermed 
tre store folkeskoler – alle med elev
tal på over 800 elever. 

1960’erne bød på udflytning til 
de mange nye parcelhuskvarterer i 
forstadskommunerne, hvilket med
førte et stort fald i elevtallet. Som 
konsekvens måtte både Sct. Anna
gades Skole og Ingerslevs Boule

vards Skole dreje nøglen om i 1973. 

Jyllands største sogn
Den intense udbygning af Fre
deriksbjerg i sidste halvdel af 
1800 tallet og starten af 1900tallet 
gjorde Skt. Pauls Sogn, som var ble
vet stiftet i 1887, til Jyllands største 
på mindre end 40 år. En opdeling 
var nødvendig, og Ingerslevs Bou
levard blev udpeget som stedet for 
en ny kirke. I 1926 blev da Skt. Lu
kas Kirke, tegnet af Anton Frederik
sen og Kaj Gottlob, indviet. Behovet 

for en ekstra kirke havde dog været 
så stort, at krypten allerede var be
gyndt benyttet i 1923. 

Endnu et offentligt byggeri blev 
opført ved Boulevarden i 1968, da 
Aarhus Svømmestadion stod fær
dig. I første omgang fungerede 
svømmestadionet som friluftsbad, 
der i vinterhalvåret blev overdæk
ket med en kunststofboble – først i 
1986 fik svømmestadionet fast tag.

Den østlige del af Ingerslevs 
Boule vard er således i dag præget 
af større offentlige byggerier, og ef

ter sommerferien åbner endnu et 
af slagsen. På grunden af det gamle 
amtssygehus er Frederiksbjerg Sko
le pt. under opførelse – en ny og mo
derne bygning opført med mursten 
fra stedets tidligere bygninger.

Torvehandelen
Den første torvehandel fandt sted 
30. maj 1903 på Ingerslevs Plads og 
ikke ved boulevarden. Først i for
bindelse med byrådets budgetfor
handlinger i 1952 blev det besluttet 
at flytte torvehandelen fra pladsen 
til den bilfri midterrabat på boule
varden. For at imødekomme tor
vehandlen blev midterarealet på 
boule varden asfalteret ned til Ve
stergaards Gade. 

Ingerslevs Boulevard blev oprin
deligt anlagt med elmetræer i fire 
rækker og et otte meter bredt op
holdsareal på midten. I 1940’erne 
var træerne blevet så store og tæt
te, at boulevardens beboer var be
gyndte at klage over, at de tog ly
set. I 1948 bevilgede byrådet derfor 
24.900 kr. – svarende til godt en halv 
million kroner i dag – til en omlæg
ning af midterrabatten på Inger
slev Boulevard. Den inderste række 
af træer blev fældet, og det samme 
skete for hvert andet af de resteren
de træer. Til gengæld blev der anlagt 
flisegange, blomsterbede og opsat 
bænke. 

I 1996 måtte kommunen fælde de 
resterende af de 80 år gamle træer 
langs boulevarden på grund af el
mesyge. 126 lindetræer blev plantet 
som erstatning som ramme for de 
ugentlige torvedage. 
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Skolernes og torvehandelens boulevard

Hvor den østlige ende af Ingerslevs Boulevard er domineret af forskellige offentlige byggerier, dominerer store, ens
artede beboelseskarreer boulevardens vestlige ende. På billedet besigtiger områdets nysgerrige drenge skaderne efter 
en vinterstorm i februar 1952. Fotograf Børge Venge, Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, leveret af Aarhus Stadsarkiv.

 {Aarhus Wiki er byens 
historiske leksikon. Det bestyres 
af Aarhus Stadsarkiv, som i 
morgen mandag åbner i Dokk1. 

 {Aarhus Wiki bygger på 
indholdet fra det tidligere Århus 
Leksikon, men er i dag et åbent 
leksikon, hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler om 
personer, gader, begivenheder 
og andet – og der er også plads til 
din historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet
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AARHUS: På internetsiden danske-
billeder.dk findes over 30.000 bille-
der fra Aarhus. Nogle af disse sprin-
ger mere i øjnene end andre. Et af de 
iøjnefaldende er vist her på siden.

»Louis Greffel (1856 6/10 - 1935 
15/12)«, står der som billedtekst 
til billedet. Nysgerrigheden bliver 
pirret. Hvem var denne Greffel, og 
hvad lavede han i den ellers yndige 
dragt?

For at finde svaret må man ty 
til kilderne. Folketællinger fortæl-
ler, at Louis Greffel var tysker – el-
ler preusser for at være helt nøjagtig. 
Faderen Friederich Bernhard Gref-
fel var trompetist.

På trods af sit tyske ophav havde 
Herr Greffel deltaget i 1864-krigen 
på dansk side, da familien var emi-
greret til Danmark allerede før kri-
gens udbrud. Mens krigen rasede, 
befandt Louis sig i København sam-
men med moderen Emilie Magda-
lene. Tiden i København har nok 
ikke været let for den tyske Emi-
lie Magdalene – højgravid og alene 
med tre småbørn.

Til Aarhus som overhornist
Endvidere kan man gennem kirke-
bøger se, at den nu 10-årige Louis’ 
lillesøster kommer til verden i Aar-
hus i 1866. Faderen var blevet til-
knyttet 3. dragonregiment, der hav-
de base i Aarhus.

Ved ankomsten til Aarhus mødte 
parret mange tyske fæller – faktisk 
siges det, at der ved 3. dragonregi-
ments musikkorps i Greffels tid kun 
var én dansker tilknyttet. 

Greffel steg hurtigt i graderne og 
blev forfremmet til overhornist. 
Samtidigt underholdt han aften ef-
ter aften på byens forlystelsessteder, 
og snart kunne Herr Greffel også fø-
je musikdirektør til CV’et. Alt dette 
kan læses gennem notitser i Aarhu-
us Stiftstidende.

Hvis man er interesseret i sådan-
ne undersøgelser, behøver man 
ikke bladre flere 100 års udgaver 
af Stiftstidende i gennem. Det har 
statsbibliotekar Emanuel Sejr alle-
rede gjort for os, og notitserne fin-
des i digitaliseret form på SejrsSed-
ler.dk.

I 1869 optrådte Herr Greffels 
med sine egne kompositioner »Fe-
odorowna-Polka« og »Ouverture i 
d.dur« på pavillonen i Riis Skov, og 
i 1873 kunne Greffel-familien læse 
Aarhuus Stiftstidendes lovprisen-
de ord:

»I den nye Pavillon i »Vennelyst« 
Concert til Benefice for den dygtige 
Orchesterdirigent Hr. Greffel, under 
hvis fleraarige Ledelse det her mu-
sicerende Orchester virkelig har na-
aet et særdeles respectabelt Stand-
punkt, som paaskjønnelse saavel 
heraf som af Hr. Greffel’s Fortjene-
ste af Musikken her i Byen i Alm. 
anbefale vi et talrigt Besøg«.

De to ældste døtre, Dorette og 
Mena, prøvede selv scenelivet som 
skuespillerinder, den ene endda 
med faderen på scenen.

Vaskede for dragonerne
Faderens musikalske succes i Aar-
hus blev dog kortvarig. I 1876, blot 
50 år gammel, faldt Herr Greffel om 
med et slagtilfælde. Atter var Emilie 
Magdalene alene – denne gang med 
seks børn at forsørge. For at hjælpe 
familien lidt på vej blev der i hånd-
værkerforeningens festsal afholdt 
koncert og forestilling, hvor indtæg-
terne gik til enkefru Greffel. 622 kr. 
blev det til i alt – en ikke ubetydelig 
sum i 1876.

Gennem 3. dragonregiment fik 
Emilie Magdalene en fast indtægt 
som bestyrer af regimentets vask. 
Louis var blevet 20 år gammel og 
flyttet hjemmefra, men de to æld-
ste søstre hjalp til i vaskeriet. Efter-
hånden som alderdommen satte 
ind, blev det dog sværere for Emilie 
Magdalene at forsørge sig selv. I Aar-
hus Byråds Forhandlingsprotokol-
ler, som i dag ligger online på by-
raadet.aarhusarkivet.dk, fremgår 
det, at byrådet i 1911 behandlede en 
ansøgning fra enkefruen om alder-
domsunderstøttelse. Ansøgningen 
blev afvist, da Emilie Magdalene ik-
ke havde dansk indfødselsret – no-
get som hun havde søgt byrådet om 
indstilling til i 1907.

Bondefangerorkestrets dirigent
I 1878 var Louis Greffel blevet til-
knyttet 8. regiment – 20. bataljon – 
og her blev han de næste 32 år. 

I 1880’erne ernærede Louis Gref-
fel sig desuden med at drive dan-
seskole, som han reklamerede for i 
byens avis: »Mit sædvanlige Kursus 
for Voxne begynder Onsdagen Kl. 8 
om Aften i Kystpavillonen. Indmel-
delse i mit Hjem, Norsgade 15«. 

Ligesom sin fader var det dog 
mest sin musikalske karriere, Lou-
is Greffel blev kendt for i Aarhus. 
Greffel var blandt andet dirigent for 
det berømte Bondefangerorkester, 
der for eksempel spillede til børne-
hjælpsdagene. Derudover arbejde-
de Louis gennem flere år som gym-
nastiklærer, hvilket måske forkla-
rer den fine dragt på billedet. I 1904 
blev han ansat som maskinmand 
og regissør på Kasino-Teatret i Ro-
senkrantzsgade, mens han i 1911 
kortvarigt arbejdede som musiker 
på Amerikadamperen Hellig Olav. 

»Død, 79 Aar. Var i sin Underof-
ficerstid en dygtig Gymnastiklæ-
rer, vellidt overalt - gik i Brechen for 
privat Velgørenhed, navnlig naar 
det drejede sig om Børnene, saale-
des ihærdig Medhjælper ved Bør-
nehjælpsdagene og andre Lejlighe-
der... I mere end 15 Aar efter at han 
var traadt tilbage fra Hæren ansat 
paa Kasino-Teatret som Maskin-
mand og Ressigør. Her gjorde han 
sig særligt afholdt og ved hans 75 
Aars Fødselsdag fejredes han ved en 
natlig Fest paa Scenen«, skrev Stif-
ten i Louis Greffels nekrolog i 16. de-
cember 1935.
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 {Aarhus Wiki er byens historiske 
leksikon. Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv, som i morgen mandag 
åbner i Dokk1. 

 {Aarhus Wiki bygger på indholdet 
fra det tidligere Århus Leksikon, 
men er i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan skrive 
med. Der er artikler om personer, 
gader, begivenheder og andet – og 
der er også plads til din historie.

 {Læs om byens historie på 
aarhuswiki.dk
 

På sporet af Greffel

Med den stigende digitalisering kan slægtsforskning og arkivstudier i stor 
grad udføres hjemmefra lænestolen. Eksempelvis kan den århusianske 
familiens Greffels liv og færden i Aarhus kortlægges ved at dykke ned i 
de digitale arkivalier. Fotograf: Hans Hansen, ca. 1890, Den Gamle By

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet
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BYHISTORIE
AARHUS: Byrådssalen blev 
tømt for presse og gæster, og 
man gik over til de lukkede 
sager. Først tog medlemmer-
ne stilling til, hvem der skulle 
ansættes som assistent ved 
Slagtehuset, og derfor gik de 
over til spørgsmålet om op-
førelsen af en ny musikpavil-
lon ved Varnapalæet. De to 
sager var hurtigt overstået, 
og så var byrødderne klar 
til dagens mest brændende 
emne. Fra Udvalget for By-
ens Udvidelse og Bebyggelse 
forelå planer til en ny forbin-
delsesgade mellem byen og 
havnen.

Emnet er stadig aktuelt, 
men mødet fandt sted for 102 
år, den 16. april 1914. Den in-
dre mobilitet i Aarhus var – 
syntes man – ved at brænde 
sammen. Havnens udvidel-
ser mod syd havde skabt be-
hov for bedre adgangsveje til 
og fra havnen. Det problem 
kæmper byen stadig med, 
og det er interessant i sig selv. 
Lige så interessant er det, at 
selvom det var samme by, var 
gadernes rangorden helt an-
derledes.

Smalle gader til havnen 
Der var i virkeligheden kun 
én god forbindelseslinje mel-
lem havn og by, nemlig gen-
nem Skolegyde, den lille gade 
ved Katedralskolen. Den var 
blevet udvidet i 1902. Der var 
endnu ingen ringgade.

De andre muligheder var 
gennem Skolegade og Skt. 
Olufs Gade, men disse gader 
var af ringe betydning, og de 
afhjalp ikke behovet.

»Dette er saa meget mere 
uheldigt, som Trafiken der-
ved tvinges til at gaa over de 
i Forvejen stærkt trafikere-
de Torve med de smalle Pas-
sager gennem Borgporten 
og omkring Domkirken.« 
De færreste vil i dag opfatte 
Borgporten som et trafikalt 
knudepunkt, men sådan var 
det altså. Ordene tilhørte den 

konservative J. Chr. Møller.
Al trafik fra Otto Mønsteds 

margarinefabrik til havnen 
skulle klemmes igennem ved 
Borgporten.

Møller havde to forslag 
med fra udvalget. Kannike-
gade kunne føres igennem 
til Havnegade ved at rive to 
ejendomme ned, men det vil-
le ikke give nok. Mere ræson 
var der i at føre Graven igen-
nem til havnen ved at jævne 
seks ejendomme i Mejlgade. 
Det ville blive dyrt, men det 
var bedst at handle med det 
samme. I dag stod der kun 
gamle huse i gaden, og bag 
denne var der haver og pak-
huse, og hvis der først kom 
nybyggeri, ville det være 

umuligt at gennemføre pla-
nen. De seks ejendomme 
indbefattede blandt andet Ja-
sters købmandsgård i Mejl-
gade 18.

Overdæk åen
Herefter tog ordførerne over. 
Den første, Venstres mand, 
sagde »vent og se«. Sydhav-
nen var under udvidelse og 
ville trække trafikken mod 
syd. Den næste, socialdemo-
kraten Marius Simonsen, vil-
le handle; alt for ofte måtte 
eftertiden lide under, »at For-
tidens Byraad ikke har været 
tilstrækkelig opmærksom 
på Fremtidens Krav.« Senere 
i debatten kom den senere 
borgmester Jakob Jensen til. 

Han udpegede Borgporten til 
»det farligste Punkt i Byen«, 
men var skeptisk over for, om 
planerne med Graven skabte 
plads nok. Skolegydes udvi-
delse havde været en æstetisk 
og trafikal forbedring, men 
nu måtte man tage skridtet 
videre. Det ville i sig selv være 
en god idé at rive hjørneejen-
dommen ved Mejlgade og 
Graven ned, så der blev stør-
re passage ned til Skt. Olufs 
Gade. Det var I.C. Juuls gamle 
farvehandel, der her mærke-
de kulden fra nedrivnings-
trusselen. I øvrigt tilsluttede 
han sig forslaget.

Andre talere var mere for-
beholdne og nævnte behovet 
for at undersøge behovet, når 

først godsbanegården som 
netop besluttet var flyttet ud 
til Mølleengen, ligesom man 
burde tage fat på at overdæk-
ke åen. Herom var der allere-
de løse planer. Den bemærk-
ning fik Jakob Jensen på ba-
nen igen. »Det ville blive et 
Foretagende, som ville kom-
me til at koste Millioner!« En-
den blev i første omgang med 
stemmerne ti mod seks, at 
udvalget fik lov til at under-
søge udgifterne en gang me-
re, dvs. lægge pres på havnen 
for at få denne til at betale til 
udvidelsen! Herefter døde 
sagen hen, inden man i 1916 
vedtog det store skridt at ryk-
ke fortovet ind under ejen-
dommen på hjørnet af Mejl-

gade og Skt. Olafs Gade.
Farvehandlerens ejendom 

på hjørnet – et af byens æld-
ste og mest ejendommelige 
huse – fik lov at blive ståen-
de. Det samme gjorde Jasters 
købmandsgård. Det løste 
selvsagt ikke problemet, men 
det giver os en påmindelse 
om, at senere tider ikke kun 
sætter pris på handlekraf-
tige beslutninger om gade-
gennembrud, men også vil 
vide at sætte pris på det beva-
ringsværdige.

Arkivet husker forløbet
På Aarhus Stadsarkiv har 
vi digitaliseret Aarhus By-
råds mødereferater fra byrå-
dets indførelse i 1868 frem til 
1997. Det er her, historien om 
Graven er fra. Historien om 
mange andre gader gemmer 
sig i de digitaliserede proto-
koller, og til sammen vidner 
de om de nærmest uendelige 
anstrengelser, Aarhus som 
by har gjort sig for at tilpasse 
den indre by til moderne tra-
fikforhold. 

Det skulle vare yderlige-
re 15 år, inden åen forsvandt 
ned i rør under jorden, så 
Aaboulevarden kunne an-
lægges til trafikken til og fra 
havnen. 

Et fejlslagent gadegennembrud ved Graven

I.C. Juuls farvehandel på hjørnet af Graven og Mejlgade lå i vejen for planerne om at skabe bedre forbindelse mellem by og havn, 
og derfor mente flere i byrådet i 1914, at bygningen skulle rives ned. Huset er i virkeligheden flere huse. Butikken mod Mejl-
gade er en sammenbygning af to gavlhuse fra årtierne omkring år 1600. Foto: Aage Fredslund Andersen, udateret, ca. 1930.

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske 
leksikon om Aarhus’ 
historie. 

 {Det er et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder – og meget 
andet. Der er også plads til 
din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.
 

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Graven 
https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=753
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BYHISTORIE
AARHUS: Når man i dag bevæger 
sig i den sydøstlige del af Frederiks-
bjerg langs det mondæne bygnings-
kompleks Skansepalæet (Heibergs-
gade 28-36 og Marselisborg Allé 35) 
og Skansen (Strandvejen 34-36 og 
Heibergsgade 25-27), eller i Skan-
separken, som støder op til, er det 
svært at forestille sig, at der tidligere 
har fundet krigshandlinger sted i 
området. 

Men Wallensteins Skanse, som 
bygningerne og parkanlægget har 
fået navn efter, dannede i 1600-tal-
let scene for flere kampe mellem 
byens forsvarere og indtrængende 
svenske fjender og deres hjælpe-
tropper. 

Skansen blev anlagt i forbindelse 
med, at de kejserlige tropper anført 
af den tyske greve og feltherre Wal-
lenstein besatte Aarhus i 1627-29. 
Efter Karl Gustav Krigene i 1658-59 
mistede den sin militære funktion, 
og voldene forfaldt. Området fandt 
herefter anvendelse som blandt an-
det kulisse for stumfilmpioneren 
Thomas Hermansens filmoptagel-
ser.

En ny bydel planlægges
Da den del af Marselisborgs jorder, 
der ligger mellem Bugten og Skan-
derborgvej, i 1898 blev indlemmet 
under Aarhus, udarbejdede byg-
ningsingeniør Hack Kampmann 
og stadsingeniør Charles Ambt en 
byplan for den nye bydel. De anbe-
falede at bevare terrænforskellen 
mellem Marselisborg Allé og stran-
den og udnytte denne del af byen til 
borgerlig bebyggelse og foreslog, at 
der på Wallensteins Skanse skulle 
anlægges legeplads med beplant-
ning og boldspilbaner. 

Etableringen af anlægget gik i 
gang i foråret 1901. Det var et af by-
ens første kommunale anlæg og fik 
det officielle navn »Skandsen«. I for-
bindelse med anlægsarbejdet blev 
det, der var tilbage af skansevolde-
ne, udjævnet, og jordmasserne her-
fra blev brugt til at anlægge Aarhus 
Sydhavn.

Fra tegnebræt til realisering
Som led i byplanen blev Heibergs-
gade forlænget med en sydlig del 
vinkelret på Marselisborg Allé. By-
rådet ønskede, at byggeriet langs 
den nyanlagte gade skulle matche 

den smukke beliggenhed, og ud-
skrev derfor en arkitektkonkur-
rence i 1903. En fremtidig køber af 
grundene blev forpligtet til at betale 
arkitektens honorar og bygge efter 
arkitektens udkast.

Konkurrencens vinder blev Hjal-
mar Kjær. Kjærs forslag rummede 
flere af de elementer, Kampmann 
og Ambt fremhævede som vigtige 
for at give liv i gadebilledet: forskel-
lige bygningshøjder, gavlpartier og 
fremspring i facaden. Byrådsmed-
lemmerne var begejstrede for for-
slaget og mente, at byggeriet ville 
blive et aktiv for Aarhus.

I 1907 købte ejerne af den tilstø-
dende grund, murermestrene Bak 
og Rasmus Hviid, garver Flach, sag-
fører Høyer og overretssagfører Se-
cher, grunden, og i maj 1908 kunne 
der holdes rejsegilde for de sidste to 
komplekser af Skansepalæet. Der 
var stor forhåndsinteresse for lejlig-
hederne i Skansebyggeriet, som var 
større end datidens gennemsnit og 
efter inspiration fra udlandet ind-
rettet med moderne udstyr så som 
centralvarme. 

I første omgang blev Skansen dog 
anvendt som hotel ved Landsudstil-
lingen i 1909, der blev afviklet lige ved 
siden af.

Udstillingshotel
Hotellet var kæmpestort efter dati-
dens Aarhus-forhold med 210 væ-
relser og 430 senge, og omtaltes i 
Dansk Idrætsblad som »udstyret 
med al Nutidens Komfort, Elevator, 
Badeværelser, W.C., Automobil-Ga-
rage, Cyklestald o.s.v.«. Caféen i Sk-
ansens underetage var dekoreret af 
Hansen-Reistrup, som også har de-
koreret Aarhus Teater og det tidlige-
re Erhvervsarkiv.

Skansen i nyere tid
Året efter Landsudstillingen gen-
optog Knudsen, som var kendt fra 
landsudstillingens stationsrestau-
rant, restaurationsdriften i udstil-
lingshotellets café for en kortere 
tid, og der har været købmandsfor-
retninger både i Skansen ned mod 
Strandvejen og i Skansepalæets 
hjørnebygning op mod Marselis-
borg Allé. Med tiden er butiksloka-

lerne blevet omdannet til beboelse 
og butiksvinduerne udskiftet med 
almindelige vinduer. 

En stor førstesals lejlighed i Skan-
sen har siden 1981 dannet ramme 
for et specialpædagogisk døgntil-
bud under behandlingshjemmet 
»Bøgholt«. Lejlighederne i Skanse-
byggeriet er nu omdannet til ejerlej-
ligheder, og mange er blevet moder-
niseret. Skansens loftsetage, som 
tidligere har været indrettet som 
pulterrum og værelser uden køk-
ken og bad er nu omdannet til lej-
ligheder.

I Skanseparken er der også sket 
ændringer gennem tiden. Det ser 
ikke ud til, at Kampmann og Ambts 
idé om anlæggelse af boldbaner 
blev realiseret. Men der har i flere 
år været legeplads i den østligste del 
af parken ned mod Strandvejen. I 
2012 opførtes et nyt murstenshus 
på pladsen tegnet af arkitekt Peter 
Skjalm og med inspiration og hjælp 
fra områdets børn anlagdes en ny 
legeplads af Havefirmaet Laursen 
og Junge.  

Huset har efter indvielsen været 

hjemsted for det pædagogisk ledede 
Skansen hus og have. Men legeplad-
sens faciliteter kan fortsat bruges af 
familier i området.

Skansen – militært anlæg blev til attraktive boliger og park
Udstillings-
hotel Skansen 
med Skanse-
palæet i 
baggrunden 
fotograferet af 
den århusian-
ske fotograf 
og filmpioner 
Thomas S. 
Herman-
sen under 
Landsudstil-
lingen i 1909. 

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske leksikon om 
Aarhus’ historie. 

 {Det er et åbent leksikon, hvor 
alle og enhver kan skrive med. 
Der er artikler om personer, gader, 
begivenheder – og meget andet. 
Der er også plads til din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet ind 
på Dokk1. Her er åbent tirsdage, 
onsdage og torsdage kl. 9-16.
 

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED PÅ 
AARHUSWIKI

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Wallensteins_Skanse
https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=113546
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BYHISTORIE
AARHUS: Rådhuset har gen-
nem 75 år været centrum for et 
utal af begivenheder. Tusind-
vis af århusianere har gen-
nem årene sagt ja til hinan-
den i Rådhusets vielseslokale, 
sat kryds på stemmesedlen til 
kommune- og folketingsvalg, 
deltaget i den traditionelle ju-
letræstænding, eller ytret sin 
mening – ofte gennem slag-
ord og store skilte – på Råd-
huspladsen. Hvad end begi-
venheden har været, har Råd-
huset gennem 75 år været bor-
gernes hus.

Derfor var det også meget 
passende, at indvielsen af råd-
huset i 1941 blev en stor folke-
lig begivenhed. »Vejret var 
det bedste, og Stemningen li-
ge saa høj som Solen. Takket 
være Højtaleranlæg kunde 
Folk omkring Raadhuset føl-
ge med i alt, hvad der foregik 
inden Døre. Man sang med, 
naar der skulde synges og ra-
abte Hurra, naar der blev raabt 
Hurra indenfor Murene.« Så-
dan lød en stemningsrapport 
fra avisen Demokratens ud-
sendte ved åbningen. Besæt-
telsestiden bød ikke på mange 
store festlige begivenheder, så 
der var tæt pakket af folk om-
kring det nye rådhus. Kombi-
neret med en bagende sol bød 
dagen på mange besvimelser, 
og frivillige samaritanere hav-
de travlt med at fragte utilpas-
se århusianere ned i den kølige 
rådhuskælder.

Brandgo’ kantate
Inden for dørene kunne ind-
budte gæster – her i blandt 
landets kronprinspar – høre 
Hans Hartvig Seedorffs kan-
tate om det gamle Aarhus. 
Forfatteren selv tog sig af kan-
tatens recitation, mens sang-
delen blev fremført af blandt 
andet Arbejdernes Fælleskor, 
Herrekoret Arion og Studen-
tersangerne. »Maaske mere 
end noget andet bidrog Kan-
taten til, at Festen blev saa 
uforglemmelig«, skrev Stift-
stidende dagen efter, mens 

kronprinsen ifølge Demo-
kraten omtalte kantaten som 
»simpelthen Brandgo«. 

Efter kantaten fulgte de tra-
ditionsrige taler. De mange 
fremmødte uden for råd huset 
lyttede med, »men det er alli-

gevel saadan sin egen Sag at 
staa ret op og ned i en stegen-
de Solbrand og høre Tale efter 
Tale«, skrev Stiften. Især  under 
statsbibliotekars Emanuel 
Sejrs tale om byens historie 
var der en del uopmærksom-

hed at spore blandt de frem-
mødte, rapporterede avisen. 
Kronprinsens korte tale med 
afslutningen »Held og Lykke, 
du By, med min Barndoms og 
Ungdoms skønneste Minder« 
vakte derimod jubel.

Byens mange ungdomsor-
ganisationer deltog også ak-
tivt i indvielsen. I et stort  optog 
marcherede de fra Domkir-
ken til Rådhuset med et nyt 
bybanner, som hver eneste 
dreng og pige i optoget selv 
havde skænket 25 øre til. De 
mange tilskuer tiede  ærbødigt 
og tog hatten af, i det banneret 
passerede forbi på sin vej til 
rådhuset. På råd huset modtog 
viceborg mesteren bybanne-
ret og erklærede officielt råd-
huset for åbent. 

Krig og dårligt vejr 
Indvielsesdagen havde i lang 
tid været planlagt til at falde 2. 
juli 1941, da det på denne dag 
var 500 år siden, at Christof-
fer af Bayern havde udstedt 

 købstadsprivilegium til Aar-
hus. 

At det nye rådhus ikke stod 

helt færdig på den store dag, 
var der ikke noget at gøre ved. 
Mest synligt var det at dele 
af bygningen stadig mang-
lede stadig sin marmorbe-
klædning. Krig og dårligt vejr 
havde været med til at skabe 
 forsinkelser i det store bygge-
projekt. 

Hundredvis af lokale hånd-
værkermestre, svende og lær-
linge havde gennem tre år ar-
bejdet på at få bygningen til at 
stå klar, og byggeriet var med 
til at sikre at byen, i mindre 
grad end andre danske byer 
under krigen manglede ar-
bejdspladser. Rådhusets gar-
diner blev leveret af byens to 
førende magasiner – Salling og 
Magasin, mens klokkespillet 
var blevet til via donationer af 
messing, kobber og tin fra by-
ens borgere. 

Det var dermed ikke bare 
rådets hus, men hele byens 
hus, som blev indviet på en 
varm sommerdag for 75 år si-
den.

Byens hus bliver 75 år
Over 2000 
 århusianske 
børn og unge 
var en del af 
det  officielle 
program, da de 
marcherede 
fra Domkirken 
til Rådhuset i 
forbindelse med 
Rådhuset indvi-
else 2. juli 1941.  
Foto: Hans Bloch, 
1941,  Aarhus 
Stadsarkiv

 {Stadsarkivet har skabt en udstillingen »Rådhuset – byen 
og borgernes hus gennem 75 år«, som åbner i morgen 9. maj i 
trafikhallen på rådhuset og kan opleves indtil 24. maj.

 {I forbindelse med udstillingen indsamler stadsarkivet 
dine billeder og dokumenter fra Rådhuset og sidder klar for 
at skanne dem. Er du blevet viet i Rådhusets vielseskontor? 
Har du deltaget i demonstrationer på Rådhuspladsen? Har 
du stadig dine ansættelsesdokumenter fra din tid ved 
Folkeregistret? Eller har du danset rundt til en koncert i 
Rådhusparken? Stadsarkivet er kort sagt interesseret i 
rådhusbilleder og dokumenter af alle slags. 

 {I morgen mandag 9. maj og tirsdag 24. maj kl. 13.00-16.00 
kan du bidrage med dine rådhusminder, så hvis du har billeder 
eller dokumenter fra rådhuset, vil stadsarkivet gerne låne dem 
og tage en digital kopi.
.

 ≤UDSTILLING

BIDRAG MED DINE RÅDHUSMINDER
 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske 
leksikon om Aarhus’ 
historie. 

 {Det er et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder – og meget 
andet. Der er også plads til 
din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet 
ind på Dokk1. Her er åbent 
tirsdage, onsdage og 
torsdage kl. 9-16.
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Aarhus_R%C3%A5dhus
https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=70256
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BYHISTORIE
AARHUS: Med den sidste tids 
sommerlige temperaturer 
har mange århusianere været 
ude under de nyudsprungne 
bøgetræer i Marselisborg-
skovene. Det er ikke til at se i 
dag, men lige syd for Aarhus, 
der hvor Thors Møllebækken 
møder havet, og hvor Varna 
ligger så smukt, var der en-
gang et driftigt industri-cen-
trum.

Bækken omtales også of-
te som Varnabækken, men 
dens oprindelige navn er 
egentligt Skambækken – et 
gammelt dansk ord for den 
korte bæk. Nok er bækken 
kort, men dens stille løbende 
vand har gennem århundre-
der drevet flere møller. Hvor 
lang tid der har været møl-
ledrift ved Skambækken vi-
des ikke præcist, men i 1573 
beordrede kong Frederik II 
en mølle ved bækkens øvre 
løb nedrevet. Årsagen var, 
at møllefolkene drev ulovlig 
skovhugst og ødelagde ørred-
fiskeriet i bækken. 

Mange slags møller
Omtrent tyve år senere, i 

1592, kom en ny mølle ved 
Skambækken. Til at begynde 
med var der tale om en korn-
mølle tæt ved bækkens ud-
løb ved kysten, men da den 
over to hundrede år senere 
blev omdøbt til Varna Mølle, 
havde den været både feldbe-
redermølle, der forarbejdede 
skind og huder, stampemølle 
for klæder og kradsuldsmøl-
le, der opkradsede klude.

Fem hundrede meter der-
fra opførte H.H. Skonning i 
1635 endnu en mølle. Skon-
ning var bogtrykker inde i 
byen og brugte møllen til at 
fremstille papir af gamle klu-
de, der blev findelt og stam-
pet til papir ved Skambæk-
ken. Møllen blev forladt efter 
Skonnings død og brændte 
sidenhen ned til grunden. 
En ny mølle, Pouls Mølle, 
blev opført på brandtomten 
i 1780. 

Også en krudtmølle så da-
gens lys ved Skambækken. 
Den blev opført i 1637 mel-

lem Skonnings papirmølle og 
Varna Mølle. De oprindelige 
bygninger er der ikke noget 
tilbage af, men navnet Thors 
Mølle hænger stadig ved. 
Navnet kom i øvrigt fra Thor 
Christensen, som i slutnin-
gen af 1700-tallet var ansat 
som stampemester ved møl-
len, der på det tidspunkt var 
omdannet til en stampemøl-
le, det vil sige en mølle, hvor 
vandet driver lodrette bjæl-
ker eller hamre. 

Mølleimperium
I 1800-tallet kom der for al-
vor gang i livet langs Skam-
bækken. I 1831 blev Thors 
Mølle lejet ud til den drif-
tige købmand Marcus Galt-
hen Bech, der brugte møl-
len til opkradsning af ellers 
ubrugelige klude. I opkradset 
form kunne kludene bruges 
i eksempelvis madrasser og 
gulvtæpper, hvilket viste sig 

at være en god forretning. I 
løbet af ti år havde Galthen 
Bech også overtaget driften 
af Varna Mølle og Pouls Møl-
le, og endda ladet en fjerde 
mølle, Nymølle, opføre ved 
Skambækken. Nymølle blev 
opført på grunden af en tid-
ligere kobbermølle, der var 
blevet nedrevet i begyndel-
sen af 1700-tallet. 

Da Skambækkens spar-
somme vand ikke var nok 
til at drive møllerne, var der 
ved de enkelte møller gen-
nem tiden blevet udgravet 
mølledamme. De oprinde-
lige damme ved henholdsvis 
Skonnings Mølle, Varna Møl-
le og Thors Mølle eksisterer 
stadig. Selv med mølledam-
mene var møllerne ikke sær-
lige effektive. To dages vand-
indsamling gav blot vand 
nok til en halv dags drift, så 
da dampkraft vandt frem, 
blev møllerne hurtigt over-

flødige. I 1877 opgav Galthen 
Bechs sønner helt mølledrif-
ten ved Skambækken. Både 
Nymølle og Pouls Mølle blev 
nedrevet umiddelbart efter, 
Varna Mølle faldt hen og blev 
nedrevet i 1890, mens møl-
leproduktionen ved Thors 
Mølle fortsatte i nogle år un-
der forskellige forpagtere. I 
år 1900 var mølledriften ved 
Thors Mølle – og dermed og-
så ved Skambækken – defini-
tivt slut.

Skovidyl og kaffebord
Da møllerne ved Skambæk-
ken blev opgivet, begyndte 
aarhusianerne at få øjnene 
op for Marselisborgskovene 
som udflugtsmål. Skovbåde-
ne Turisten og Marselisborg 
sejlede rutedrift til skovene, 
mens kapervogne fra Chr. Fil-
tenborgs Plads fragtede folk 
ud til skoven. Ved Thors Møl-
le var der afslappet stemning 

og afholdsservering, mens 
man ved den fashionable 
Varna Pavillon, der blev op-
ført i 1909, kunne købe billet 
til den yderst populære Var-
na-Soirée. Skoven omkring 
Skambækken blev atter fyldt 
med liv. Denne gang med gla-
de aarhusianere i søndagstø-
jet frem for hårdtarbejdende 
fattigfolk.

Møllerne i skoven fra industri til skovidyl
Skovidyllen ved 
Skambækken blev 
godt spoleret i 
1930’erne, da Høj-
bjerg Rensnings-
anlæg og senere 
Højbjerg Fjernvar-
meværk fik direkte 
afløb i bækken. Ud 
over slemme lugts-
cener førte det også 
til forurening af det 
før så klare vand. 
I 1964 kom det 
også til olieudslip 
fra fjernvarmevær-
ket. Restauratør 
Christensen på 
Thors Mølle brugte 
lejlighed til at 
klage sin nød til 
Århus Stiftstidende: 
»Dammene kunne 
være pinligt rene og 
rumme en bestand 
af ørreder i alle stør-
relser … I stedet har 
vi en aaben kloak, 
der i uhumskhed 
ikke giver middel-
alderens bykloak-
ker noget efter.«
Fotograf Ib 
Rahbek-Clausen, 
4. juni 1964, Århus 
Stiftstidendes arkiv, 
Aarhus Stadsarkiv

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske 
leksikon om Aarhus’ 
historie. 

 {Det er et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder – og meget 
andet. Der er også plads til 
din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet 
ind på Dokk1. Her er åbent 
tirsdage, onsdage og 
torsdage kl. 9-16.
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet
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BYHISTORIE
AARHUS: »Hvor mange Gan-
ge mon der egentlig er bleven 
klaget over den raadne Tang 
ude ved Dalgas Avenuen? 

Og hvor mange Timer 
mon Byraadsmedlemmerne 
har anvendt til at bryde de-
res hjerner med at finde et 
Middel til at forebygge den 
afskyelige Stank, den »med 
visse Vinde« udbreder over 
hele Bydelen?« Ordene faldt 
i Århus Stiftstidende i august 
1907. Her mere end 100 år ef-
ter er ingen, der har passeret 
Tangkrogen en varm som-
merdag med pålandsvind, 
vel i tvivl om, hvorfra områ-
det har sit navn. Men nu ken-
des Tangkrogen nok især for 
sin attraktive beliggenhed og 
store events.

Opstod med havneudvidelse
Tangkrogen opstod med an-
læggelsen af Århus Sydhavn 
efter 1905, da der dannedes 
en vinkel mellem det nye 
havneområde og Strandve-
jen. Havnens udvidelse mod 
øst og gentagne opfyldninger 
har siden påført Tangkrogen 
en del forandringer.

Allerede inden havnens 
anlæggelse forudså byrå-
det, at der ville opstå proble-
mer. Områdets beboerne var 
i forvejen så stærkt plagede 
af stanken af rådnet tang på 
varme sommerdage, at de 
opgav at have vinduerne åb-
ne. Tangen blev liggende i 
meterhøje lag i fordybninger, 
der var dannet efter fjernel-
se af grus og ral fra stranden. 
Det kunne kun blive værre, 
når området blev afgrænset 
mod nord af den nye havn, 
hvis sydgrænse gik, hvor Su-
matravej nu er. Stanken gjor-
de det vanskeligt at afsætte 
de omkringliggende villa-
grunde, og da det blev vedta-
get at afholde landsudstilling 
i området, fik byrådet en eks-
tra motivation for at løse pro-
blemet. 

Indsatsen koncentreredes 
fra starten om at fylde hul-
lerne i stranden op og fjerne 

tangen. Snart begyndte man 
også at udvide området for 
at reducere vinklen. I 1909 
blev Tangkrogens areal udvi-
det med en kvart hektar for 
at indgå i Landsudstillingen. 
Et stykke af kystlinjen blev 
flyttet 23 meter længere ud i 
havet ved at påfylde jord fra 
det øvrige udstillingsterræn 
og dæksand fra grusgrave og 
stranden længere mod syd. 
I 1913 gik man over til at be-
nytte en 2,7 meter bred rive, 
som blev trukket af et spand 
heste og styret bagfra af en 
mand. Året efter fik man 
konstrueret en elektriskdre-
vet rive, som blev anvendt i 
flere år herefter. Tangen blev 

tørret, og solgt til gødning og 
dækmateriale mv. 

Tangkrogen fik sit navn 
omkring 1929. Omtrent på 
samme tid opstod de første 
visioner om, at den med ti-
den kunne udvikle sig til en 
attraktiv plads. Opfyldnin-
gerne fortsattes i årene ef-
ter, og Tangkrogen rummer 
fx bygningsafgravninger og 
sand fra Egå samt jord fra 
Amtmandstoften og udgrav-
ningen af Aarhus Oliefabriks 
nye tunnelanlæg. I 1936-37 
blev området udjævnet og 
tilsået.

Moderne eventområde
Dampskibene, som sejlede 

langs kysten fra 1800-tallets 
slutning til starten af 1940’er-
ne, havde anløbsbro ved Chr. 
Filtenborgs Plads. Tæt der-
ved blev Søndre Badeanstalt 
etableret i 1905. Den var op-
ført på pæle og blev fjernet 
hvert år, når sæsonen var for-
bi. I 1950 blev den nedlagt, da 
bugtens vand var så forure-
net, at det ikke var tilrådeligt 
at bade i det.

Under krigen brugte ty-
ske pionertropper Tangkro-
gen til at øve landgangsfor-
søg. Området blev spærret af 
med pigtråd, der blev opført 
barakker, og de efterhånden 
mange, der brugte stranden, 
måtte finde andre steder at 

solbade. Efter krigen blev 
stranden i stigende omfang 
benyttet som ophalingsplads 
for fiskerbåde, og Strandve-
jens Bådelaug blev dannet. 

I 1946 blev der indrettet en 
4.400 m2 stor »tumleplads« 
med boldbaner til byens for-
eningsløse ungdom. Plad-
sen blev flittigt benyttet. Den 
blev senere udvidet og blev 
fra starten af 50’erne også be-
nyttet af skolerne.

Tangkrogens beliggenhed 
har i mange år gjort den til et 
populært sted at afholde ar-
rangementer. Den blev fra 
starten af 1960erne udlejet 
til omrejsende cirkus og er 
senere blevet benyttet til en 

mangfoldighed af forskel-
lige arrangementer fra kvin-
deløb til kræmmermarked. 
Forløberen for Grøn Koncert, 
Muskelsvindfondens Tang-
krogsfestivaller, som blev af-
holdt fra 1977-81, var blandt 
de første store med 10.000 
gæster det første år. 

Marselisborg Lystbåde-
havn blev anlagt og fælledens 
areal fordoblet til 148.000 m2 
som led i plan for Tangkrogs-
området i 1984. Det satte for 
alvor skub i udviklingen til 
moderne eventområde. Men 
de store arrangementer sled 
på græsset, og fælleden mud-
rede hurtigt til i regnvejr. Det 
problem blev løst med re-
noveringen i 2008-09, hvor 
der blandt andet blev anlagt 
en stor central grusplads til 
tunge arrangementer. Med 
den nyligt vedtagne helheds-
plan udvides Tangkrogens 
eventområde ind på områ-
det, hvor det nuværende ren-
seværk blev anlagt i midten 
af 1960erne. Dermed cemen-
teres området status som 
eventområde.

Tangkrogens rådne tang blev populært eventområde

Badeliv ved Tangkrogen i 1963. Fotograf Børge Venge, Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, leveret af Aarhus Stadsarkiv

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske 
leksikon om Aarhus’ 
historie. 

 {Det er et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder – og meget 
andet. Der er også plads til 
din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet 
ind på Dokk1. Her er åbent 
tirsdage, onsdage og 
torsdage kl. 9-16.
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Tangkrogen
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BYHISTORIE
AARHUS: Særlig interessant er 
de mange historier, som Stif-
ten igennem tiden har bragt 
om de bysbørn, der har gjort 
sig bemærket ude i den store 
verden. Et eksempel på en år-
husianer, der gentagne gange 
skabte overskrifter, er piloten 
Niels Paulli Krause-Jensen. 
»Han oplevede i sit liv mere 
end de fleste, tog både eventyr 
og modgang med godt humør 
og var livsglad til det sidste«. 
Sådan stod der i hans nekro-
log 2. februar 1970, og ud fra 
de mange artikler Stiften nå-
ede at skrive om ham, var der 
sandhed bag ordene.  

Niels Paulli Krause-Jensen 
blev født 19. maj 1894 og vok-
sede op på slægtsgården Bøge-
ly ved Aastrup tæt på Kalø Vig. 
Som den ældste i en børneflok 
på fem lå det formentligt i kor-
tene, at han skulle overtage 
gården efter forældrene, men 
sådan gik det ikke. Da han i 
1913 blev student fra Aarhus 
Katedralskole, tog han i første 
omgang til København for at 
uddanne sig til ingeniør.  Til fa-
derens store ærgrelse afbrød 
han i begyndelsen af 1914 sit 
studie for at rejse til Frankrig 
for at uddanne sig til pilot

Det var en drøm, han hav-
de haft, siden han første gang 
så en flyvemaskine på Lands-
udstillingen i Aarhus. På det 
tidspunkt var flyvning fort-
sat nyt, og det var store ny-
heder, når der blev uddannet 
danske piloter. Stiftstidende 
fik nys om historien og fulgte 
hen over de følgende måneder 
med i, hvordan det gik Krause-
Jensen og et par andre unge år-
husianere, der ligeledes søgte 
at udleve deres pilotdrømme.

Frivillig i fransk tjeneste 
Den 16. juli 1914 kunne man i 
avisen læse, at Krause-Jensen 

havde erhvervet det længe 
ventede flyvecertifikat. Oven 
i det blev han ansat som test-
pilot ved en fransk flyvema-
skinefabrik. Kort efter brød 
Første Verdenskrig imidler-
tid ud, og fabrikkens fly blev 
beslaglagt af den franske hær. 
I sin iver efter at fortsætte sin 
pilotkarriere, og måske for 
eventyrets skyld, meldte han 
sig straks i fransk krigstjene-
ste og blev med megen besvær 
indrulleret som militærpilot. 

Krigsdeltagelsen gjorde na-
turligvis ikke interessen for 
Krause-Jensen mindre. I lø-
bet af krigen skrev avisen of-
te både om ham og de øvrige 
århusianske piloter, som også 
var kommet i fransk tjeneste.

I august 1915 bragte avisen 
den drabelige historie om, 
hvordan Krause-Jensen på 

mirakuløs vis havde overlevet 
et styrt med sit fly, man at han 
i ulykken mistede sit højre øje. 
Til stor forundring var han al-
lerede tilbage ved fronten kun 
få måneder senere og fløj atter 
rekognosceringer over de ty-
ske skyttegrave. Han blev så-
ret yderlige to gange under kri-
gen, blev nævnt hele syv gange 
i den franske hærs dagsbefalin-
ger og avancerede fra menig til 
løjtnant. Desuden fik han ind-
til flere ordensmedaljer for sit 
mod og sine bedrifter. Der var 
altså rigeligt at skrive hjem om, 
og det var tydeligvis avisens 
holdning, at Krause-Jensen 
gjorde både sin by og sit fæd-
reland ære. 

Frahelt til pioner 
Berømmelsen fra verdenskri-
gen varede ved efter krigen. 

Han forblev i Frankrig ind-
til 1925, men var ofte på visit 
i Danmark. Flere gange lagde 
han også vejen forbi Aarhus 
i det store Goliath-fly, der ses 
her på siden.  I maj 1919 var 
han i audiens hos kong Chri-
stian 10, hvor han fik overrakt 
Ridderkorset, kun få dage ef-
ter sin 25-års fødselsdag.

En anden anledning til Stif-
tens hyppige omtale af Krau-
se-Jensen efter krigen var 
hans indsats for at fremme 
luftfarten i Danmark. I kraft 
af sine kontakter i Frankrig 
agiterede han blandt andet 
for oprettelsen af en luftrute 
mellem København og Paris. 
Desuden gav han i flere inter-
views sin mening til kende 
om luftfartsforholdene i Dan-
mark. Her kritiserede han fly-
vepladsen på Amager og ud-

talte sig om fordelen ved fly-
vepladsen ved Skejby Mark, 
sikkert til stor glæde for de år-
husianske læsere. 

Dømt som værnemager
Efter de første års flyvereven-
tyr levede Krause-Jensen en 
omskiftelig tilværelse. Under 
Anden Verdenskrig, hvor han 
var bosiddende i København, 
startede han en forretning 
med salg af entreprenørma-
teriale, men det  fik et noget 
uheldigt udfald. 

I juni 1945 blev Krause-
Jensen interneret af de allie-
rede styrker. Han blev sigtet 
for værnemageri, beskyldt for 
at have solgt for over 300.000 
kr. entreprenørmateriale til 
den tyske værnemagt. I de-
cember 1947 blev han idømt 
4 måneders fængsel. Krau-

se-Jensen, der var mødt op i 
retten med alle sine medal-
jer fra Første verdenskrig, ap-
pellerede straks domme. Han 
hævdede kun at have arbejdet 
til gavn for modstandsbevæ-
gelsen ved at trække leveran-
cerne ud og ved udelukken-
de at levere dårligt materiel. I 
august 1950 blev han så ende-
lig frikendt ved landsretten, da 
man var enige i, at han snare-
re havde saboteret end hjul-
pet tyskernes arbejde. Dog 
blev han dømt for dårlig bog-
føring og fik derfor ikke erstat-
ning for den allerede aftjente 
fængselsdom.   

Flyvepioneren Krause-Jensen var fransk helt i verdenskrigen
Læsesalen på Aarhus Stadsarkiv er spækket med bøger og andre materialer, der belyser Aarhus’  
historie. Som noget nyt har arkivets besøgende nu også adgang til en næsten komplet samling  
af Århus Stiftstidende, og den er en enestående indgang til byens og århusianernes historie.

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske 
leksikon om Aarhus’ 
historie. 

 {Det er et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder – og meget 
andet. Der er også plads til 
din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet 
ind på Dokk1. Her er åbent 
tirsdage, onsdage og 
torsdage kl. 9-16.
 

Flere gange i løbet af 1919 gæ-
stede N.P. Krause-Jensen Aar-
hus i flyet Goliath. Besøgene 
blev fulgt med stor interesse og 
gav ofte anledning til passager-
flyvning til nogle af de nysger-
rige århusianere, der lagde 
vejen forbi landingspladsen 
på Skejby mark. - Fotograf: E. A 
Ebbesen, 1919. Den Gamle By.

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Niels_Paulli_Krause-Jensen
https://www.aarhusarkivet.dk


SØNDAG 5. JUNI 2016

44

ÅRHUS STIFTSTIDENDE

BAGSIDEN

KLUB
ØSTJYLLAND
KLUB

ET LOKALT 
OPLEVELSESUNIVERS

KRÆVER INTET
MEDLEMSKAB

EN DEL AF
ÅRHUS STIFTSTIDENDE

SE MERE PÅ 
KLUBOJ.DK
SE MERE PÅ 

BYHISTORIE
AARHUS: Navnet Wilson væk-
ker næppe genklang hosman-
ge århusianere. Alligevel har 
de fleste århusianere, bevidst 
eller ubevidst, stiftet bekendt-
skab med et af Wilsons værker. 
Det eneste, man skal gøre, er at 
vende blikket opad. Præcist 96 
meter op. På toppen af Dom-
kirken, helt oppe for enden af 
spiret, sidder en godt halvan-
den meter høj guldbelagt ha-
ne. Det er Wilsons hane.

Det er nu ikke hanen eller 
andre former for udsmyknin-
ger, som Wilson i sin tid blev 
kendt for. Heller ikke selv om 
han i Aarhus har støbt flere 
af disse; heri blandt djævlen, 
som fra teatrets ryg stirrer 
over på netop Domkirken. 

Det, Wilson blev kendt og 
ikke mindst anerkendt for, var 
kobberapparaturer til bryg-
gerier, sprit- og brændevins-
fabrikker.

Startede småt i Mejlgade
Lars Andreas Wilson overtog 
i 1872 en kobbersmedje med 
butiksudsalg i Mejlgade 26 
efter den aldrende H.P. Ger-
strøm, som havde drevet en 
kobbersmedje i byen i 26 år.

Wilson kom fra Thisted, var 
udlært i Aalborg, havde arbej-
det i både Tyskland og Køben-
havn, men det var i Aarhus, 
han grundlagde sit kobber-
imperium. 

Wilson og hustruen Wilhel-
mine startede småt ud under 
beskedne forhold i Mejl gade. 
Wilson knoklede omme i 
smedjen, mens Wilhelmine 
stod i butikken og pudsede 
og polerede. 

Det næste par år brugte 
Wilson på at specialisere sig 
i at udføre apparater til især 
bryggerier, sprit- og brænde-
vinsfabrikker. Han var en 
grundig mand, som under-
søgte destillationsapparatu-
rer ned til mindste deltalje og 
selv opfandt mange forbed-
ringer til apparaturerne – op-
findelser han aldrig tog patent 
på. 

På forskellige udstillinger – 
både inden- og udenlands –
fremviste han sine komplice-
rede apparater og altid med 
fine anmærkninger som følge. 

I 1876 kunne Wilson hive 
en sølvmedalje hjem ved Den 
første almindelige jyske Indu-
striudstilling, der blev afholdt 
i Vennelyst i Aarhus, for et ap-
parat udført til et brænderi i 
Silkeborg. 

Året efter kunne man læse 
følgende i Århus Stiftstidende: 
»Enhver Besøgende i Industri-
udstillingen ifjor vil erindre 
det af Kobbersmed A. Wilson 

udførte … Rectificeerapparat, 
der af Dommerne belønnedes 
med Sølvmedaille og en Roes 
for at være et »overordentligt 
godt Arbeide«. … i disse Dage 
er et lignende blevet opstil-
let i J.S. Lottrups Dampbræn-
deri paa Meilgade, hvor det i 
den nærmeste Tid vil blive ta-
get i Brug. Det vil da sætte det 
nævnte Brænderi istand til at 
levere saavel fuselfri Sprit som 
fuselfri Brændeviinssorter. Hr. 
Wilson har til dette Apparat, 
der er et mesterlig udført Styk-
ke Kobbersmedarbeide, føiet 
samtlige den nyere Tids For-

bedringer. »
Wilsons apparater var lidt 

af et tilløbsstykke – både for 
fagmanden, som kunne be-
undre de håndværksmæssige 
og tekniske færdigheder, som 
lå bag, og for lægmanden, der 
kunne forundres over de 
mange moderne fremskridt. 

Skandinaviens største
De fine udtalelser og det go-
de håndværk gjorde, at efter-
spørgslen på Wilsons kobber-
varer steg. 

Med den stigende mæng-
de ordrer blev smedjen i Mejl-

gade hurtigt for lille, så i 1877 
flyttede Wilson sin virk-
somhed til Klostergade 14, 
hvorhan for 38.000 kr. havde 
købt en parcel af oberstinde 
Høegh- Guldbergs ejendom. 
Over de næste år tilpassede 
Wilson løbende ejendom-
mene til virksomhedens for-
mål. Der blev bygget om, ud-
videt, nedrevet og bygget nyt, 
og i 1896 kunne Wilson udvi-
de med en helt ny bygning i 
Guldsmedgade 30.

Godt renommé
I forbindelse med en udstil-

ling i Stockholm i 1897 kunne 
Stiftstidendes udsendte re-
porter skrive hjem til avisens 
læsere om Wilson: 

»Af Kobberarbeide er det 
ansete Aarhusfirma A. Wil-
sons de mest imponerende; 
en Model af et Brænderiappa-
rat er meget fint Arbeide. Det 
er ogsaa særdeles interessant, 
at Hr. Wilson kan konkurre-
re med Held med den tydske 
og franske Industri; han har 
næsten altid større eller min-
dre Arbeider under Udførelse 
i Sverig og sender Folk herover 
fra Aarhus.«

Virksomhedens renommé 
var godt, og da Frederiksborg 
Slot i 1898 skulle have kobber-
rørledninger til et nyt Reck-
varmeapparat, var det med 
A. Wilson som leverandør. 
Omkring århundredeskiftet 
var der ikke nogen i branchen 
i hele Skandinavien, som kun-
ne måle sig med A. Wilson.

Bygningerne i Klostergade 
er i dag væk, og kobbervirk-
somheden er for længst blevet 
opslugt og forsvundet i et stort 
aktieselskab. Men vi kan da al-
tid kikke op på den store hane, 
som stadig sidder og skuer ud 
over byen – 139 år efter Wilson 
satte den der.

Wilsons århusianske kobberimperium

Sidst Wilsons forgyldte kobberhane havde fast grund under fødderne, var i 1955, da den blev taget ned i forbindelse med 
en renovering. Det er i øvrigt Domkirkens daværende værges søn, Flemming Hammer Sørensen, som på billedet ses sam-
men med hanen. Fotograf Børge Venge, 1955, Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, leveret af Aarhus Stadsarkiv

FRA AARHUS STADSARKIV
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 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske 
leksikon om Aarhus’ 
historie. 

 {Det er et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder – og meget 
andet. Der er også plads til 
din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.
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Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Lars_Andreas_Wilson_(1845-1919)
https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=vejrhane
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LOKALHISTORIE
 
TEMA:  
FORANDERLIGE AARHUS – 
BYEN I EVIG FORANDRING  
 
AARHUS: Hvorfor springe i 
vandet under åben himmel, 
når man kan overdække bas-
sinet og samtidig bygge nyt 
og forbedre arkitekturen i 
kvarteret? Det er tanken bag 
forslaget om at overdække 
springbassinet ved Ingerslevs 
Boulevard.

Siden 1920’erne hav-
de man talt om at bygge et 
svømmestadion i Aarhus, 
men planerne var aldrig ble-
vet realiseret. I foråret 1961 
foreslog det kommunistiske 
byrådsmedlem Robert Sarto-
ri, at der i budgettet blev gjort 
plads til byggeriet af et nyt 
svømmestadion. Forslaget 
blev dog stemt ned. 

Sartori fremførte forslaget 
igen i oktober 1961, nok især 
på baggrund af kommunens 
overskud på over 11 millio-
ner, hvor en del måske kunne 
afsættes til et nyt svømme-
stadion. Repræsentanter fra 
idrætsklubberne blev heref-
ter indbudt til et møde om 
krav og forventninger til et 
kommende svømmestadion.

Også repræsentanter fra 
forstæderne i Aarhus blev 
indkaldt til et møde og var i 
første omgang positivt stemt 
for et indgå i et samarbejde. 
I 1962 trak de dog støtten til 
projektet til stor overraskelse 
for Aarhus Byråd. 

Svømmestadions placering
Planerne levede videre, og 
i 1963 blev det anbefalet, at 
svømmestadion skulle ligge 
langs Ingerslevs Boulevard, 
mellem Ingerslev Boulevards 
Skole og N. J. Fjordgades Sko-
le. Rådmanden fra socialde-
mokratiet, Rudolf Jensen, 
havde i første omgang fore-
stillet sig en placering et helt 
andet sted og foreslog at ind-
drage en del af Botanisk Ha-

ve, men boligplaner skrinlag-
de denne idé. 

I stedet overvejede man 
andre placeringer, eksempel-
vis i tilknytning til Christi-
ansbjerghallen, som endnu 
ikke var blevet opført. En an-
den mulighed var at placere 
det på Riisvangens boldba-
ner. Disse to muligheder blev 
dog opgivet igen. Byplanlæg-
ningen omkring den kom-
mende Christiansbjerghal 
var ikke afklaret, og Riisvan-
gens boldbaner kunne ikke 
undværes af hverken sports-
udøverne eller skolerne.

I stedet viste en tidligere 
projektering fra Civilforsva-
ret over området ved Inger-
slevs Boulevard, at der her var 
plads til de planer, man hav-

de. Placeringen betød des-
uden, at en række skoler hav-
de nem adgang til anlægget, 
og sportsudøverne godkend-
te også placeringen, selvom 
det vigtigste for dem var ud-
formningen. 

Skitsering og udformning
Samtidig med afsætningen 
af midler til en projektering 
af svømmestadionet i 1963 
havde man nedsat et bygge-
udvalg bestående af rådman-
den og det kulturelle udvalg. 

Medlemmerne var taget til 
København, Stockholm,  
Uppsala og Gøteborg for at 
lade sig inspirere af de fri-
luftsstadioner og svømme-
bassiner, man havde bygget 
dér. Man henvendte sig efter-

følgende til ingeniørfirmaet 
Ostenfeld og Jønson, da de 
havde erfaring med at pro-
jektere anlæg af denne type 
og størrelse.

Firmaet udarbejdede, sam-
men med arkitekten Jørgen 
Absalonsen, et skitseprojekt, 
som blev sendt til byrådet. 
Skitseprojektet lagde op til, 
at der skulle bygges et svøm-
mestadion efter internatio-
nale standarder. Det betød, at 
der skulle etableres et svøm-
mebassin på 50x25 meter og 
et udspringsbassin på 21x17 
meter med vipper op til 10 
meter. Der skulle desuden 
være et undervisningsbassin 
på 25x10 meter, som skulle 
være overdækket. Man ville 
samtidig bygge en tribune 

med plads til 1000 tilskuere, 
som skulle afskærme ud mod 
Ingerslevs Boulevard. 

Åbningen forsinkes
Den 28. januar 1965 vedtog 
byrådet så endelig at opføre 
et svømmestadion. Byggeriet 
kunne derfor begynde i 1966, 
men i 1968 blev det store bas-
sin sprængt af for stort vand-
tryk ved opfyldningen.

Den danske OL-kandidat 
Ejvind Pedersen måtte derfor 
finde et andet sted at træne til 
De Olympiske Lege. Den 20. 
maj 1969 kunne man åbne, 
og idrætsfolk og skolebørn 
fra de nærliggende skoler var 
inviteret til at være de første 
i vandet.  

I 1972 blev det besluttet at 

bygge en overdækning over 
det åbne bassin, så det kun-
ne bruges flere måneder om 
året. Der blev derfor bygget 
en boblehal, som kunne sæt-
tes over det store bassin, når 
det var nødvendigt.Den blev 
taget i brug første gang i okto-
ber 1973. 

I 1981 blev Danmark ramt 
af en af de værste storme i 
landets historie, og dette gik 
ud over boblehallen, som 
blev ødelagt. Aarhus Svøm-
mestadion stod nu igen uden 
overdækning, og i 1985 blev 
det derfor besluttet, at der 
skulle bygges en permanent 
overdækning af det store bas-
sin, som stod klar i 1986. 

Siden da har Aarhus Svøm-
mestadion gennemgået flere 
renoveringer, og i 2005 blev 
en ny hal og foyer taget i brug. 
En større renovering af om-
klædningsfaciliteterne fandt 
sted i 2010, og det seneste 
er det nævnte forslag om at 
etablere boliger oven på Aar-
hus Svømmestadion. 

Sprængt bassin forsinkede byens svømmestadion

Udgravning til Aarhus Svømmestadion med N. J. Fjords Gades Skole i baggrunden, juni 1966.  
Foto: Børge Venge, Aarhus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet. Digital kopi i Aarhus Stadsarkiv. 
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SKRIV SELV MED 
PÅ AARHUSWIKI

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske 
leksikon om Aarhus’ 
historie. 

 {Det er et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan 
skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, 
begivenheder – og meget 
andet. Der er også plads til 
din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet 
ind på Dokk1. Her er åbent 
tirsdage, onsdage og 
torsdage kl. 9-16.
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BYHISTORIE
AARHUS: I juni 1875 annon-
cerede Kjøbenhavns Adresse-
comptoirs Efterretninger, at et 
gæstgiveri med plads til 2-300 
personer og en forsamlings-
sal til 1500-2000 personer var 
til leje fra oktober. Dertil kom 
stald med foderplads til ca. 
200 heste og en lejlighed til 
beværtning af kuskene.   

Gæstgiveriet blev snart 
kendt som Østergades Hotel, 
og mange vil huske forsam-
lingssalen som rammen om 
alt fra faglige møder til kon-
certer og juletræsfester.

Bygningen blev opført i 
en tid, hvor bønderne var 
begyndt at manifestere sig 
 politisk. Men højskole- og 
Venstremanden Lars Bjørn-
bak og hans ligesindede var 
forment adgang til de borger-
liges lokaler. Derfor opstod 
tanken om at opføre et for-
samlingssted, hvor de kunne 
komme »ligesom om man 
var hjemme«, som Udval-
get for Opførelsen af en fol-
kelig Forsamlingsbygning i 
 Aarhus skrev i den indbydel-
se til aktietegning, som blev 
sendt ud i juni 1873. Aktie-
tegnerne var især gårdmænd, 
men også en del husmænd, 
håndværkere og småhand-
lende.

»Vidtløftigt sammensurium«
Var det udtryk, redaktøren af 
Aarhus Stifts-Tidende brug-
te, da han i juni 1877 skrev 
om forsamlingsbygningen 
tegnet af arkitekten Vilhelm 
Carl Puck (1844-1926) og de 
tilstødende opkøbte bygnin-
ger. 

Den karakteristiske fa-
cade med sfinkser på taget 
og karyatide-kvindefigurer 
 omkring vinduerne på 3.eta-
ge præger endnu gadebilledet 
i Østergade 12, mens resten 
blev revet ned i 2010 for at 

 give plads til Scandic Hotel. 
Forhuset bestod oprindelig 

af syv midterfag flankeret af 
portfag. Der var restauration 
i stueetagen og på 1.sal, hvor 
der også var en lejlighed til 
gæstgiveren samt et par gæ-
steværelser. På de øverste eta-
ger lå yderligere 24 gæstevæ-
relser. Flere af dem havde vid 
udsigt over byen og det om-
liggende landskab, og alle var 
udstyret med moderne rin-
geapparater i stedet for klok-
ker. Nu skulle man blot tryk-
ke på en knap, så ringede det 
hos opvartningsjomfruerne, 
som kunne se stuenummeret 
på en skive.   

Den rigt dekorerede for-
samlingssal i sidebygningen 
kunne med sine to balkoner 
rumme ca. 1700 mennesker. 
Den blev oplyst med 108 gas-

blus, og 25 ventiler sørgede 
for udluftningen. Gulvet blev 
båret af svære jernsøjler, som 
jernstøber Søren Frichs blev 
tilbudt at levere. Opgaven 
gik til en anden, da han be-
tingede sig, at Bjørnbak blev 
hængt i en af dem! Spisesalen 
nedenunder havde plads til 
ca. 400 personer.  Andre byg-
ninger rummede garderober 
og klosetkamre. 

Det var en bygning, som 
skulle aftvinge respekt og 
vise, hvad bønderne kunne 
udrette i fællesskab.  Sfinkser 
og karyatider symboliserede 
den demokratisk  engagerede 
borger, som Bjørnbak ved 
indvielsen overdrog hu-
set til med håbet om, at 
det  ville danne ramme om 
»Fred,  Frihedssind og Kær-
lighed«.

Bygningen er løbende 
 blevet moderniseret. Elek-
trisk lys blev installeret fra 
1908 og centralvarme i 1912. 
Ti år senere blev der tilføjet 
to fag, anlagt palmehave og 
indrettet konditori og bar-
bersalon.

Livet i bygningen
I starten blev forsamlings-
bygningen mest brugt til po-
litiske forsamlinger, men og-
så til teaterforestillinger og 
sågar cirkus. Salen blev da 
delvist omdannet til mane-
ge, og de medvirkende heste 
blev ført op og ned ad bag-
trappen. 

Ved 1900-tallets start do-
minerede varieté og baller. 
Det blev der sat en stopper for 
efter kritik af, at forsamlings-
bygningen var kommet for 

langt væk fra sit oprindelige 
formål. Under Chr. Jørgen-
sens værtsskab fra 1903-1921 
blev stedet landskendt for sin 
gode mad og properhed og 
brugt til mange forskellige 
sammenkomster af folk fra 
forskellige samfundslag. Un-
der efterfølgeren Søren Ran-
da blev forsamlingsbygnin-
gen flittigt brugt til afholdel-
se af møder. Men man kunne 
også opleve boksestævne og 
den fransk-amerikanske Jo-
sephine Baker, der otte år tid-
ligere blev verdensberømt 
ved at optræde kun iført ba-
nanskørt. 

I krigens begyndelse holdt 
byens civilbetjente, der skul-
le beskytte civilbefolkningen 
under luftbombardementer, 
til i forsamlingsbygningen. 
Men fra efteråret 1942 til ka-
pitulationen i 1945 blev den 
beslaglagt og anvendt som 
hovedkvarter af besættelses-
magten og salen som kasino 
for de tyske officerer. 

Fra midten af 1960’erne 
blomstrede forsamlingsbyg-
ningen op under Carl Ove 
Søgaard, som åbnede restau-
rant »Flaskehalsen« i hotel-
lets kælder og skar ned på 
møder og baller. Men kort før 
100 års jubilæet i 1975 måtte 
hans efterfølger J. Bue Niel-
sen standse betalingerne. 
Hotellet genåbnede for en 
kort tid et par måneder se-
nere med Søgaard som for-
pagter. 

Omkring 1978 overtog 
ejendomsinvesteringsselska-
bet Cevo-Invest forsamlings-
bygningen, og i 1981 blev Ak-
tieselskabet Den folkelige 
Forsamlingsbygning omdan-
net til Investeringsselskabet 
af 1. januar 1981 Aps.  Her-
med var en epoke slut.

Den folkelige Forsamlingsbygning 
i Aarhus – et hjemligt fristed

Den folkelige 
Forsamlings-
bygning har 
gennem 
tiden dannet 
ramme om 
mangt og 
meget - her 
20. batallions 
50 års jubi-
læumsfest i 
1910.  Foto: 
Peder Hansen 
Hadrup

FRA AARHUS STADSARKIV
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BYHISTORIE
Af Lars Nicolajsen  
(gæsteskribent)
red@stiften.dk

AARHUS: Foranderlige Aarhus – by-
en i evig forandring. Aarhus Byråd 
har vedtaget at udsende et forslag 
til anvendelse af den såkaldte Tu-
lip-grund på Høiriisgårdsvej i Bra-
brand. Grunden har siden 2008 lig-
get øde hen. Det skal der nu gøres no-
get ved. Hovedparten af de gamle fa-
briksbygninger skal fjernes, og i ste-
det skal der bygges boliger. Dog er det 
ikke hensigten at fjerne den oprinde-
lige JAKA-fabrik og den dertil høren-
de direktørbolig, og således vil der i 
et nyt boligområde fortsat kunne ses 
spor af det industrimiljø, der fra 1954 
til 2008 var en del af et industrieven-
tyr i Brabrand.

Fra slagtegris til dåse
I 1951 vedtog 19 jyske andelsslagte-
rier at etablere en konservesfabrik i 
Brabrand. I 1954 kunne produktio-
nen på JAKA, som fabrikken kom til 
at hedde, gå i gang i en hypermoder-
ne bygning. Fabrikken blev anlagt på 
en skrånende grund, hvor der mel-
lem tilkørslen på grundens nordside 
og jernbanesporet på grundens syd-
side var en højdeforskel på ca. 5 me-
ter. Denne højdeforskel undlod man 
at udligne og udnyttede den i stedet 
i fabriksbygningens udformning og 
indretning.

Fabriksbygningen blev opført i en 
næsten kvadratisk form med et be-
bygget areal på ca. 3.000 kvadratme-
ter. Den blev opført som en jernbe-
tonskeletbygning med ydervægge af 
gasbeton og overdækket med shed-
tag. Det skrånende terræn blev ud-
nyttet således, at gulvet i fabrikati-
onsetagen lå i rampehøjde over ter-
ræn i bygningens nordlige del, mens 
gulvet i den underliggende lagereta-
ge lå i rampehøjde over terræn i byg-
ningens sydlige ende, hvilket gav 
gode til- og frakørselsmuligheder til 
begge etager. I udformningen af byg-
ningen lykkedes det at koncentrere 
alle isolerede rum, køle- og fryse-
rummene, i en samlet blok, der som 
en selvstændig bygning med yder-
vægge af teglsten skød op inde i den 
egentlige fabriksbygning.

På fabriksetagen blev der indret-
tet en stor varemodtagelse, hvor rå-
varerne blev vejet og kontrolleret. 
Herefter blev de placeret i et stort rå-
varekølerum i den indre bygning. På 
den ydre bygnings østside blev der 
indrettet et stort opskærings- og til-
skæringsrum. Sydsiden af den ydre 
bygning blev optaget af skinkeafde-
lingen, hvor skinker blev lagt i dåser, 
presset og lukket. På vestsiden i den 
ydre bygning fandtes den store fabri-
kationshal, hvor der blev produceret 
stort set alle former for kødkonser-
ves. Rummet var indrettet således, at 
mange maskiner var flytbare, så de 
kunne opstilles, hvor det i en given 
produktionsproces var bedst. Ende-
lig var der i det nordvestlige hjørne af 
bygningen opstillet de forskellige ste-
riliseringsapparater til at få dåserne 
til at holde sig.

Derefter blev dåserne sendt ned 
på lageretagen, hvor de fik påsat eti-
ketter og pakket i kasser, så de kunne 
sendes ud til forbrugerne.

Direktørhus svæver over det hele
Direktøren fik i 1959 sin egen bolig 
tæt på fabrikken. Det blev et meget 
specielt hus. Det var tegnet af Knud 
Blach Petersen og Herbert Jensen 
samt udsmykket af Allan Schmidt. 
Huset er på 230 kvadratmeter og lig-
ger på en bakkeskråning, hvorfra der 
er frit udsyn ud over Brabrand Sø og 
ådalen. Forholdene på stedet inspi-
rerede arkitekterne til at lave et hus 
med en opholdsafdeling i nær kon-
takt med haven og en fremsprin-
gende soveafdeling, hvorunder ho-
vedindgang og parkeringspladser er 
placeret. Fra hovedindgangen kom-
mer man via en hængende trappe 

op til en stor central hall med pejs og 
gulv af marmor. Øvrige gulve var af 
teak ligesom alle døre. 

Huset skulle stå som en demon-
stration af, hvad danske arkitekter 
formåede inden for dansk arkitek-
tur. Og sådan blev det. Det blev ikke 
noget pompøst hus, men et elegant, 
forfinet og raffineret hus. Huset blev 
i adskillige magasiner og blade rost 
til skyerne. De eneste, der var kriti-
ske, var bønderne, der gennem de-
res medejerskab af fabrikken og hu-
set var med til at betale. Her mente 
man godt, at mindre kunne have 
gjort det.

Ifølge det nye forslag til området 
skal huset bevares. Dermed vil Bra-
brands måske mest elegante hus 
fortsat kunne ses i en ny sammen-
hæng.

FRA AARHUS STADSARKIV

JAKA – fra industrimiljø til kulturmiljø
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begivenheder – og meget andet. 
Der er også plads til din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet ind 
på Dokk1. Her er åbent tirsdage, 
onsdage og torsdage kl. 9-16.
 

Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik A.M.B.A (JAKA) under opførelse i november 1953. Hammerschmidt Foto, Brabrand Årslev Lokalhistoriske Arkiv
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 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED  
PÅ AARHUSWIKI

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske leksikon om 
Aarhus’ historie. 

 {Det er et åbent leksikon, hvor 
alle og enhver kan skrive med. 
Der er artikler om personer, gader, 
begivenheder – og meget andet. 
Der er også plads til din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet ind 
på Dokk1. Her er åbent tirsdage, 
onsdage og torsdage kl. 9-16.
 

FRA AARHUS STADSARKIV

BYHISTORIE

Det er hele byens historie, der kom-
mer frem i lyset, når Stadsarkivet di-
gitaliserer byrådets diskussioner på 
nettet på www.byraadet.aarhusar-
kivet.dk. Her er dog en sag, byens 
borgmester, Jakob Jensen, nægtede 
at røre ved.

Af Lars Nicolajsen  
(Gæsteskribent) 
red@stiften.dk

AARHUS: I 1927 fløj amerikaneren 
Charles Lindbergh som den første 
solo over Atlanten. I årene efter for-
søgte flere at gøre det samme. Én af 
dem var danskeren Holger Høiriis.

Holger Høiriis var født i Brabrand i 
1901. I 1923 udvandrede han til USA 
med det mål at tjene mange penge, 
så han kunne vende hjem og købe en 
stor gård. Det kom imidlertid til at gå 
meget anderledes.

I 1927 overværede han et luftshow 
lidt uden for New York, og her fik han 
lyst til selv at blive pilot. Han købte 
et brugt fly for sine sparepenge, fik 
tre og en halv times undervisning i 
at flyve flyet og begyndte så at flyve 
med passagerer, der gerne ville prø-
ve at flyve. Han havde en drøm om 
at gøre det samme som Charles Lind-
bergh, men han havde ikke råd til at 
få et tilstrækkeligt kraftigt fly her-
til. Helt tilfældigt kom han i kontakt 
med en tysk indvandrer, Otto Hillig, 
der havde samme drøm. Hillig kun-
ne ikke flyve, men han havde enge og 
ville gerne med som passager. De slog 
sig sammen, og i starten af 1931 køb-
te de et egnet fly, en Bellanca, der fik 
navnet Liberty.

17 timer i blinde
Efter nogle måneders forberedelse 
gjorde de forsøget. Den 24. juni 1931 
lettede de fra lufthavnen i Harbor 
Grace på New Foundland med kurs 
mod København. Vejret havde været 
godt ved starten, men det blev hur-
tigt temmelig dårligt med både regn, 
tåge og stærk sidevind. I omkring 17 
timer fløj de omtrent i blinde.

Efter 24 timers flyvning uden 
søvn og minimal indtagelse af mad 
og drikke søgte Høiriis ned under 

skyerne.  Her fik han øje på en lang 
kystlinje, som overraskede ham. 
Det viste sig at være den nordspan-
ske kyst. Han var kommet langt ud 
af kurs. Straks drejede han nordpå, 
men måtte på grund af brændstof-
mangel lande i Krefeld i Tyskland.

I København havde man ventet 
ham den 25. juni om aftenen, men 
han kom først til København den 
26. juni omkring kl. 14. Her fik han 
og Hillig en stormende modtagel-
se. Omkring 50.000 mennesker tog 
imod ude i lufthavnen. På vej ind til 
København blev de tiljublet, og in-
de i København gik folk helt amok. 
Omkring 100.000 var her mødt op 
for at hylde de to. Blomster og papir 
regnede ned over dem, da de kørte 
gennem Strøget, og på selve Rådhus-
pladsen brød al orden sammen. En 
politikæde blev fejet til side af de jub-
lende mennesker, der flokkedes om 
bilerne. Flere besvimede i det men-
neskelige kaos, og en mindre dreng 

blev kørt over af en bil.
Efter modtagelse på Rådhuset blev 

Høiriis og Hillig af menneskemæng-
den båret over til Hotel Palace. Ved 
indgangen her opstod nærmest tu-
mult, da adskillige kvinder vil kysse 
Høiriis. I sikkerhed inde bag hotel-
lets døre kunne Høiriis konstatere, 
at der lå flere telegrammer, bl.a. var 
et fra kongen, og i et andet fik han 
tildelt Ridderkorset. Festligheder-
ne fortsatte i de efterfølgende dage, 
bl.a. med en folkelig hyldest i Tivoli 
og audiens hos kongen.

Aarhus  vender ryggen til helten
Imens arbejdede man på højtryk for 
at give Høiriis og Hillig en tilsvarende 
modtagelse i Aarhus. Men den fik de 
ikke! Borgmester Jacob Jensen næg-
tede at medvirke, selv om der var so-
lid opbakning hertil i byrådet.

Jacob Jensens begrundelse for at 
sige nej lød: 

»Har denne flyvning medført no-

gen fordel for menneskeheden? Ikke 
en krumme brød mere er der blevet, 
fordi Høiriis er kommet over Atlan-
ten. Jeg kan, som det vil forstås, ikke 
indrømme, at denne flyver har gjort 
samfundet nogen tjeneste.«

I Brabrand ville man dog gerne 
modtage Høiriis og Hillig. Den 2. juli 
landede de på Lyngbygårds marker, 
hvor flere tusinde mennesker tog 
imod dem, og den efterfølgende kø-
retur gennem Brabrand blev et sandt 
triumftog. Alle ville hilse på Høiriis, 
og alle medvirkede til at gøre dagen 
specielt festlig ved at hejse danske og 
amerikanske flag over hele byen. Om 
aftenen blev der holdt en stor fest for 
Høiriis inde i Håndværkerforenin-
gen i Aarhus.

Nogle dage senere rejste Høiriis og 
Hillig med båd til New York. Høiriis 
fik aldrig en gård i Danmark. I stedet 
fik han et job som pilot, giftede sig og 
blev i USA. Her døde han pludselig af 
en infektionssygdom i 1942.

Holger Høiriis – den danske Charles Lindbergh
Holger Høiriis ankommer til Brabrand 
3. juli 1931 efter at have krydset Atlan-
ten i fly som den første dansker. Bille-
det er taget ved Lyngbygårds marker, 
hvor Høiriis måtte lande, fordi man 
ikke lige kunne finde en tilstrækkelig 
lang græsmark i Brabrands nærmeste 
opland. Fra marken blev Høiriis og 
Hillig ført i triumftag til Høiriisgård i 
Brabrand, der var Høiriis´ fødehjem. 
Fotograf Edvard Monsrud, 1931, 
Brabrand Årslev Lokalhistoriske arkiv.

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Holger_H%C3%B8iriis
https://www.aarhusarkivet.dk/search?people=109182
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FRA AARHUS STADSARKIV

 ≤FAKTA

SKRIV SELV MED  
PÅ AARHUSWIKI

 {AarhusWiki er Aarhus 
Stadsarkivs historiske leksikon om 
Aarhus’ historie. 

 {Det er et åbent leksikon, hvor 
alle og enhver kan skrive med. 
Der er artikler om personer, gader, 
begivenheder – og meget andet. 
Der er også plads til din historie!

 {Læs om byens historie på 
www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet er for nylig flyttet ind 
på Dokk1. Her er åbent tirsdage, 
onsdage og torsdage kl. 9-16.
 

BYHISTORIE

AARHUS: Nogle dele af historien sæt-
ter sine tydelige spor. Der er mindes-
mærker og monumenter og impone-
rende slotte, katedraler og paladser. 
Andre dele af historien er sværere at 
få øje på, selvom de er overalt om-
kring os og under vores fødder. 

Disse glemte monumenter over 
historien kan også være vigtige, og 
en særlig gruppe af dem er ligefrem 
tyste vidnesbyrd om, hvad der kun-
ne være sket. Historien kunne have 
lydt sådan her:

Da bomberne faldt ...
26. september 1983 er en dag som alle 
andre i Aarhus. Busser og biler kører 
kofanger ved kofanger over den til-
dækkede å ved Magasin, og TV-2 og 
 Michael Jackson kan høres fra værts-
husene, når dørene går op. Pludse-
lig bliver hverdagens trummerum 
brudt, da varslingssirenen går i gang 
i hele byen. Folk stimler sammen for-
an TV og radio, hvor forsvarsmini-
ster Hans Engell fortæller, at det ame-
rikanske tidlige advarselssystem har 
opdaget, at fem atomare mellemdi-
stanceraketter er afsendt fra Sovjet-
unionen og er på vej mod Danmark. 
Alle borgere skal søge mod nærme-
ste beskyttelsesrum. Signalet går 
igennem det parallelle nødsende-
net, der er nedgravet side om side 
med det almindelige sendenet. 

Signalet bliver brat afbrudt, da 
de første to raketter rammer ud for 
København og Roskilde. Fra den 
110 kvadratmeter store kommuna-
le kommandocentral, under jorden 
på hjørnet af Viborgvej og Fenrisvej, 
prøver borgmester, politidirektør og 
bredskabschefen at dirigere politi og 
beredskabstjenesten til at evakuere 
så mange århusianere som muligt til 
byens betonsikrede dækningsgrave. 
Beredskabet følger med fra observa-
tionsposter på blandt andet vandtår-
nene ved Hasle og Brabrand, Skåde 
Skole og Skt. Lukas Kirke. 

Imens sidder 150 med arbejdere 
ved Søværnets Operative Komman-
do dybt under jorden i skoven ved 

Den dag Aarhus ikke gik under
Flere forskellige tiltag blev sat i værk 
for at forberede sig på en even-
tuel sovjetisk invasion af Danmark. 
Beskyttelseskamre fra krigen blev 
udvidet, og nye blev tilføjet, mens 
der landet over blev afholdt NATO-
øvelser. Her er det fem hjemme-
værnsmænd, som forbereder sig på 
fjendens komme via landevejen fra 
Aarhus mod Randers. 
Fotograf Børge Venge, 1955, Århus 
Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, 
digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv.

Foranderlige Aarhus – 
byen i evig forandring. 

Marselisborg Slot og overvåger de 
sovjetiske landgangsfartøjer, der er 
på vej ind i dansk farvand. 

Under Busgaden åbnes de 16 ton 
tunge betondøre, og 3.000 af de aar-
husianere, der befinder sig i midtby-
en, kan søge beskyttelse i byens stør-
ste sikringsrum, mens resten af by-
ens befolkning må søge ly i de reste-
rende ca. 320 dækningsgrave spredt 
ud over byen. De findes blandt andet 
under de forhøjede rabatter på Ring-
gaden og Randersvej. Andre må sø-
ge ned i de udvidede kældre, man 
kan finde under ældre bebyggelser. 
Samtidigt med dette er statsmini-
ster Poul Schlüter, kongefamilien og 

dele af folketinget kommet i sikker-
hed i REGAN Vest, et stort beskyttel-
seskompleks der er gravet ned under 
Rold Skov. Atombomber har ramt ud 
for København, Roskilde, fortet un-
der Stevns Klint og Esbjerg. Det sid-
ste for at forhindre en planlagt mo-
dinvasion fra NATO-styrker i Nord-
atlanten. Omkring 300.000 danske-
re er anslået omkomne, og samtidigt 
er, alt efter vind- og vejrforhold, sto-
re dele af Sjælland og Sydvestjylland 
stærkt radioaktivt bestrålede. 

I Aarhus kæmper civilforsvaret og 
politiet med at holde befolkningen 
fra at gå i panik. Brandvæsenet forbe-
reder sig på kommende angreb og ef-

terfølgende eksplosioner og brande 
ved at lede vand op fra havnen ind i et 
tre millioner liter stort vandreservoir 
under Steen Billes Torv. De tømmer 
Universitetssøerne ned i et under-
jordisk reservoir på hjørnet af Nørre 
Allé og Nørre Boulevard, hvorfra de 
med 135 km vandslanger kan nå det 
meste af byen. 

... men det gjorde de heldigvis ikke
Sådan gik det som bekendt ikke. 
Men selv hvis Aarhus var sluppet for 
de værste dele af dette tænkte sce-
narie, kunne det have været en stak-
ket frist. Ifølge angrebsplaner fundet 
i Polen efter Murens Fald i 1989 var 

de første bomber ikke nok. Der var i 
værste fald planlagt imellem 43 og 84 
mindre taktiske atomangreb spredt 
ud over Jylland og Fyn i to døgn ef-
ter det første angreb. Danmark ville 
være udslettet.

Frygten for paddehatteskyen er 
i dag skiftet ud med andre trussels-
billeder. Men dengang var det for det 
officielle Danmark og mange borge-
re en virkelig frygt, og du kan se vid-
nesbyrd om denne frygt næste gang, 
du står på bussen ved Busgaden og 
kigger ned ad nedkørslen til parke-
ringskælderen, kører på Ringgaden 
imellem Viborgvej og Botanisk Ha-
ve, sætter cyklen ind i kælderen un-
der mange af byens ældre ejendom-
me eller bilen ind i parkeringsanlæg-
get under Steen Billes Torv.

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Den_kolde_krig 
https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Den+kolde+krig
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BYHISTORIE
Af Emma Ahlgreen Haa
studerende, Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole

HØJBJERG: På plejehjemmet 
Sct. Olaf i Højbjerg sidder Ole 
Jean Nielsen i sin slumrestol 
ved siden af spisebordet og 
følger med i  fjernsynet, der 
oftest viser sport. Han har al-
tid interesseret sig for sport 
og har i perioder spillet fod-
bold, håndbold og en lille 
smule tennis.

Herudover har han brugt 
meget tid på frivilligt arbejde, 
blandt andet i idrætsforenin-
gen AIA.

Han kalder sig selv for en 
ildsjæl, der har været meget 
engageret i lokalområdet og 
dets aktiviteter. Det er blevet 
til mange timer som frivillig 
kasserer, formand og med-
lem af blandt andet menig-
hedsrådet i Frederikskirken. 
Alt dette sideløbende med 
jobbet som direktør hos Aar-
hus Idrætspark, en post Ole 
besad i 31 år. Forinden havde 
han arbejdet syv år som kon-
torassistent samme sted. Det 
har gjort ham til en velkendt 
mand.

»Jeg har en kæmpe be-
kendtskabskreds,« som han 
selv udtrykker det.

Han lægger ikke skjul på, 
at han synes, det er rart at 
der næsten altid er nogen at 
snakke med, når han færdes 
i byen.

Ole forklarer de mange til-
lidsposter i Højbjerg med en 

stor kærlighed til området. 
Han har været bosat i områ-
det i størstedelen af sit vok-
senliv. Først med familien i 
en villa i Skåde, senere i en 
lejlighed i Emiliehøj og nu på 
plejehjemmet i Højbjerg.

Ole er født og opvokset i 
Aarhus. Hans far havde en 
købmandsbutik i Jæger-
gårdsgade, hvor Oles mor fik 
job som ekspedient. Sam-
men fik de to børn: Ole og en 
ti år yngre lillesøster. Foræl-
drene var ofte i butikken, så 
efter skole kørte Ole rundt 
med lillesøsteren i barnevog-
nen. 

»Det har vi moret os meget 
over,« griner han. 

Headhuntet til stillingen
Ole er kontoruddannet fra 
Danish Machine Company i 
1961. Efter endt læretid og et 
halvt år som kontorassistent 
samme sted kom han først 
på kontoret hos Aarhus Kom-
munale Værker og derefter 
i en kontorstilling nede ved 
havnen. Sideløbende var han 
frivillig hos idrætsforeningen 
AIA.

»Hos AIA synes man, at jeg 
havde gjort det så godt, så nu 
skulle jeg føres frem,« fortæl-
ler han med et smil på læben. 
Den daværende rådmand, 
der sad i bestyrelsen hos Aar-
hus Idrætspark, mente, at de 
kunne bruge en type som 
Ole til stillingen som kontor-
assistent ude på stadion. 

»Man kan jo sige, at jeg 
blev headhuntet. Rådman-
den sagde til den daværende 

chef på stadion, at han skulle 
bruge mig, og så var der ikke 
så meget at rafle om.«

Hjælper til hvor han kan
Efter en årrække blev Ole for-
fremmet til stillingen som di-
rektør. Han har i kraft af di-
rektørstillingen været anker-
mand for blandt andet kon-
certer, boksekampe og store 
fodboldkampe på stadion. 
Og også her var Ole det vel-
kendte ansigt, som de mange 
gæster mødte, og han var også 
den, der tog imod udenland-
ske sportsudøvere, ledere og 
pressefolk. 

Han var kendt for altid at 
have tid til lidt omsorg og en 

snak. En direktør, man kun-
ne regne med.

For godt halvandet år si-
den blev Ole ramt af en fysisk 
sygdom, der gjorde, at han 
var nødt til at flytte på pleje-
hjem. Også her er han et vel-
kendt ansigt for beboerne. I 
kraft af sit job som plejehjem-
mets »postbud« møder han 
mange af beboerne, når han 
deler plejehjemmets maga-
sin ud, og de fleste ved, hvem 
han er.

Han har indrettet sig hyg-
geligt. I et hjørne står en so-
fa, og overfor er slumresto-
len, hvori han ofte sidder og 
ser sport. På væggen hæn-
ger et billede af to af hans 

børnebørn. I en skuffe har 
han gemt avisudklip og bil-
leder. Han har været i medi-
erne mange gange, men det 
er langt fra det hele, som er 
gemt.  »Det har jeg jo slet ikke 
plads til«, forklarer han.

Følelsen af, at skulle gøre 
gavn, sidder stadig fast i Ole.

 »Jeg prøver at gå og gøre 
lidt gavn hist og pist,« fortæl-
ler han. Det gør det lidt sjove-
re for ham og giver afveksling 
til dagligdagen, som ellers 
godt kan være lidt kedsom-
melig for Ole:

 »Plejehjemslederen er og-
så flink til at komme og bede 
om hjælp, men det er også 
fint.«»

Det velkendte ansigt i bybilledet

Ole Jean Nielsen i slumrestolen på Sct. Olaf plejehjem. Her nyder han 
at sidde og se sport i fjernsynet. Foto: Emma Ahlgreen Haa

 ≤TEMA 

2017 AARHUSIANERE
 {2017 aarhusianere er 

et livsfortællingsprojekt, 
udviklet af stadsarkivet, 
hvor aarhusianeres historie 
bliver samlet og formidlet 
på tværs af generationer og 
oprindelse.

 {Her på bagsiden i dag 
kan du læse en af de 
mange erindringer, som 
allerede nu kan læses på 
www.2017aarhusianere.dk. 
Din historie kan også blive en 
del af byens historie. Gå ind 
på hjemmesiden og læs mere 
om projektet, og om hvordan 
du kan deltage.
 .

Når 75-årige Ole Jean Nielsen færdes i 
Højbjerg, er der mange der genkender ham 
og gerne vil snakke. De mange frivillige 
aktiviteter i lokalsamfundet ved siden af 
jobbet som direktør for Aarhus Idrætspark 
har gjort, at de fleste ved, hvem han er.

FRA AARHUS STADSARKIV
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BYHISTORIE
Af Marie Lagoni
studerende, Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole

AARHUS: »Når jeg gik op og 
ned ad Strøget, holdt jeg øje 
med, hvem der gik bagved og 
ved siden af mig. Så jeg vidste, 
om det var nogen, der var ude 
på at skyde mig,« siger Niels 
Høyer.

Historierne om allierede, 
der var havnet med sørgeli-
ge skæbner i tyskernes vare-
tægt, var ikke enkeltstående, 
og som modstandsmand var 
han udmærket klar over, hvil-
ken risiko han løb. Frygten le-
vede de med. Det kunne ikke 
nytte noget, at man hang sig 
for meget i den, og udadtil var 
der ingen uro at spore.

Den i dag 97-årige Niels 
Høyer kæmpede som en del 
af den århusianske sabotage-
gruppe »5. Kolonne« en skjult 
krig for Danmark. Samti-
dig passede han et job på Ar-
bejdsformidlingen. Det var et 
liv med to parallelle virkelig-
heder, hvoraf den ene udspil-
lede sig med livet som indsats.

»Vi var nødt til at spille spil-
let. Vi fortsatte bare vores al-
mindelige liv. Jeg på Arbejds-
formidlingen – de andre på 
deres jobs. Vores hverdag fort-
satte fuldstændig normalt,« si-
ger han.

Planlægning og udførel-
se af jernbanesprængninger, 
fabrikssabotager og stikker-
likvideringer blev hverdag 
med ugentlige møder i en bo-
lig oppe under taget på Søndre 
Ringgade. De kæmpede som 
en del af modstandsbevægel-
sen for et frit land.

»Vi sloges for Danmark i et 
had til tyskerne. Et had til den 

tyske facon,« siger Niels Høyer.

En stakkels tysk soldat
Kampen var mod den tyske 
værnemagt og deres angreb 
på landet og friheden, men 
ikke mod den enkelte tyske 
soldat.

»Vi var klar over deres van-
skelige situation, fordi de var 
kommanderet til det. Det var 
vi jo ikke. Vi var gået frivilligt 
ind i det, og vi kunne gå ud i 
samme minut, som vi tog en 
beslutning om det. Det kun-
ne den tyske soldat ikke – han 
måtte blive i det hele tiden. Vi 
gik så meget til tyskerne, som 

vi kunne, men vi respektere-
de den enkelte tyske soldat,« 
siger Niels.

Da besættelsen blev en rea-
litet, befandt Niels sig på ka-
sernen i Fredericia, hvor han 
var dansk soldat. Han kigger 
op fra lænestolen med et ind-
trængende blik.

»Jeg var dansk soldat i uni-
form og med 89-riflen,« siger 
han.

Da besættelsen indtraf, blev 
soldaterne hjemsendt, og ef-
ter en tid tilbage i Aarhus be-
gyndte oprøret så småt. Niels 
Høyers tid som modstands-
mand startede over et stykke 

wienerbrød og en kop kaffe i 
foråret 1941. Her drøftede en 
gruppe af unge mænd det util-
fredsstillende for danskernes 
situation, og grundlaget for en 
sabotagegruppe var skabt.

Første aktion
Hans første aktion blev den 
mest skelsættende. Den kræ-
vede nøje planlægning og 
forarbejde, så intet kunne gå 
galt. Første fejltagelse kunne 
nemt blive den eneste, og det 
var han fuldstændig klar over. 
Niels Høyers første aktion var 
en såkaldt stikkerlikvidering.

»Når jeg kan huske det ind-

til i dag, siger det noget om, at 
det har anfægtet mig. Jeg har 
betragtet det som en nødven-
dig foretagelse. Det var nød-
vendigt at gøre. Vi skulle af 
med de mennesker, der meld-
te os andre,« siger han.

Niels Høyer var lokkema-
den. Udgivet for at være en 
anden lokkede han stikkeren 
i et bagholdsangreb. Ned ad 
Strandvejen slentrede de si-
de om side. Kun Niels vidste, 
at de begge gik der med livet 
som indsats. Efter endt proces 
forlod de stedet i fuld kontrol. 
Niels ændrede sit alibi. Frak-
ken, han havde på, blev skif-

tet ud med en anden. De gik 
hjem og på arbejde næste dag.

Én stikkerlikvidering var 
nok for Niels. Efterfølgende 
deltog han udelukkende i an-
dre former for sabotagearbej-
de. »Jeg var ikke glad for stik-
kerlikvideringen. Det var jeg 
ikke. Jeg deltog ikke ret meget i 
den slags efter. Stikkerlikvide-
ringer ville jeg ikke have noget 
med at gøre mere. Det accepte-
rede man selvfølgelig. Jeg hav-
de jo lavet min ting,« siger han.

En hændelse som den her 
talte man ikke om. For lan-
dets skyld levede Niels med 
frygten. Den boede i ham til 5. 
maj 1945, hvor hans militær-
tid var slut. Andre fortsatte i 
militæret, mens Niels forfulg-
te en drøm om at blive akade-
miker med en uddannelse i 
økonomi fra universitetet.

»Jeg gik fra med det sam-
me. Nu ville jeg ikke mere – 
jeg syntes, det havde været 
nok. Da befrielsen kom, gik vi 
hver til vores.«

En hverdag i skjult krig for Danmark
 
Da Danmark blev befriet fra tysk besættelse i 1945, var krigen slut, og for den århusianske modstandsmand  
Niels Høyer blev tiden lagt på hylden. Årene med stikkerlikvideringer, jernbanesprængninger og andet  
modstandsarbejde var forbi. Niels mindes tiden med stolthed – eller i hvert fald det meste af den.

Niels Høyer bor i dag på Sifsgård i Åbyhøj. Foto Marie Lagoni

FRA AARHUS STADSARKIV

 ≤TEMA 

2017 AARHUSIANERE
 {2017 aarhusianere er 

et livsfortællingsprojekt, 
udviklet af stadsarkivet, 
hvor aarhusianeres historie 
bliver samlet og formidlet 
på tværs af generationer og 
oprindelse.

 {Her på bagsiden i dag 
kan du læse en af de 
mange erindringer, som 
allerede nu kan læses på 
www.2017aarhusianere.dk. 
Din historie kan også blive 
en del af byens historie. Gå 
ind på hjemmesiden og læs 
mere om projektet, og om 
hvordan du kan deltage.
 .
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BYHISTORIE
Af Matilde Bøjlund Andersen
Studerende ved Danmarks  
Medie- og Journalisthøjskole

AARHUS: I en rød stol på et pleje
hjem i Risskov sidder Klara. Klara 
med K, pointerer hun. Blandt de 
grå og hvide korte lokker springer 
en gul tot i øjnene. For lidt tid siden 
faldt hun i søvn med krøllejernet i 
håret. Hun griner, når hun fortæller 
historien og tilføjer:

»Det jo ikke sådan, når man skal 
lave flere ting på en gang«. Hun 
krøller selv sit hår. Ordner selv sit tøj 
og passer den lille plejebolig. Hun 
vil helst selv, og hun kan helst selv. 
Klara har altid taget vare på sit eget 
liv.

Snød sig til uddannelse
Som ung var drømmen at blive sy
geplejeske, men det passede ikke 
hendes far. Klara skulle overtage 
familiegården lidt nord for Lille
hammer i hjertet af Norge. Men 
Klara var snedig og havde en plan. 
For at komme ind på studiet skul
le man først et år i huset og der
efter arbejde på et hospital. Hen
des øjne lyser op, når hun fortæl
ler, hvordan hun snød sig ind. Først 
bad hun om lov til at passe huset 
for et af  forældrenes vennepar. Det 
så  hendes forældre intet ondt i, og 
Klara var nu et skridt nærmere sin 
drøm.

Da det var klaret, brugte hun 
samme fremgangsmåde til at få et 
job som gangpige på Lillehammer 
sygehus. Ingen anede uråd. Her blev 
de hurtigt glade for Klara, og det var 
sygeplejerskerne i Lillehammer, der 
indsendte hendes ansøgning til sko
len. Pludselig lå der et optagelses
brev i postkassen. Så blev selv hen
des far overtalt.

Den første kærlighed
I ferierne var Klara hjemme og be
søge familien. Et år lånte familiens 

gård markerne ud til 200 danske 
spejdere, og om søndagen kom to 
herrer på besøg i huset. Da de gik, 
blinkede hendes far drilsk og sagde:

»Ham den lyshårede – ham hører 
du fra igen.« Det fik han ret i. Men 
selvom de blev kærester, forblev 
Klara i Norge for at gøre sine studier 
færdig, mens spejderen tog tilbage 
til Danmark. Adskillelsen var ikke 
et problem, for som Klara så ube
sværet siger, så havde de jo aldrig 
prøvet andet.

Da Klara havde afsluttet sin ud
dannelse, flyttede hun til Danmark 

og blev endelig gift med sin spejder. 
Her kunne de begynde at skabe de
res familie. De fik to børn, en pige og 
en dreng. Deres liv lignede mange 
andres, men i en alder af blot 48 år 
døde hendes spejder og mand.

At komme videre
»Jeg stod der med hus og børn og 
hund. Heldigvis havde jeg da et ar
bejde,« siger Klara. Hun fik arrange
ret nattevagter og sov, når børnene 
var i skole. På den måde kom det til 
at køre rundt. Hun havde viljen til at 
komme videre.

Børnene blev store, og Klara 
brugte tiden alene på at udforske sit 
hjemland. Hun var nysgerrig på nye 
steder og mennesker.

Nysgerrigheden var også det, der 
bragte hende sammen med sin an
den mand. De mødtes gennem et 
hold venner, og i 1990 stod Klara 
brud igen. Han delte Klaras lyst til 
opdagelse, og sammen var de på 
mange rejser. 

Alene igen
For et par år siden blev Klara igen 
alene. En dag, da hun skulle ud og 

køre en tur, for et billede frem for 
hendes øjne.

»Jeg så en lille pige med tylskørt 
for mig. Tænk hvis jeg kom til at 
ramme sådan en. Tænk hvis hun 
døde!« siger Klara, der i samme øje
blik rev sit kørekort itu. Hun var sik
ker på, at hun sagtens kunne køre 
bilen, men det var et ansvar, hun ik
ke ville have på sig.

Ved at fralægge sig ansvar tog 
hun ansvar. Det samme gjorde sig 
gældende, da hun syntes, tiden var 
inde til at komme på plejehjem. »Jeg 
var begyndt at skrante. Mine børn 
har så meget andet at se til, og de 
skal da ikke belemres med mig,« si
ger Klara, der selv ringede til kom
munen og bad om en plads på pleje
hjemmet.

Der har hun boet et års tid. Hun 
mindes med glæde de tider, hun 
kunne tage bilen hen til hendes 
egne venner, og da hukommel
sen virkede, som den skulle. Men 
 selvmedlidenhed er ikke et træk 
hos den aldrende kvinde. »Jeg sav
ner aldrig noget. Jeg har det godt i 
nuet.«

Klara kan selv

Klara Hortens Christensen er 83 år gammel og har boet på Plejeboliger-
ne  Hedevang i lidt over et år. Foto: Matilde Bøjlund Andersen

Hun måtte snyde sine forældre for at få sin drømmeuddannelse. Hun flyttede til Danmark for at være 
 sammen med den mand, hun elskede, og hun valgte selv at kvitte bilen og tage på plejehjem. Der er 
 aldrig nogen, der har bestemt over Klara Hortens Christensen, altså ud over hende selv.

 ≤TEMA 

2017 ÅRHUSIANERE
 {2017 århusianere er et 

livsfortællingsprojekt, udviklet af 
stadsarkivet, hvor århusianeres 
historie bliver samlet og formidlet 
på tværs af generationer og 
oprindelse.

 {Her på bagsiden i dag kan du 
læse en af de mange erindringer, 
som allerede nu kan læses på 
www.2017aarhusianere.dk. 
Din historie kan også blive en 
del af byens historie. Gå ind på 
hjemmesiden og læs mere om 
projektet, og om hvordan du kan 
deltage.
 .
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BYHISTORIE
Af Jørn Birkeholm
red@stiften.dk

MALLING: Oppe på bakken 
– oven for foderstoffen – lå 
købmand Dich’s købmands-
forretning. Her købte jeg kaf-
fe for min mor, for den var 
den bedste. Oscar Dichs kone 
hed Mette, og hun var refe-
rent til Stiftstidende. Hun har 
berettet om utallige sølv- og 
guldbryllupper, fødselsdage 
og andet opsigtsvækkende.

Sammen havde køb-
mandsparret en utrolig arrig, 
glathåret gravhund, som i et 
anfald af irritation bed min 
onkel Harald i næsen i en så-
dan grad, at han måtte have 
syet den yderste tip på hos 
lægen.

Så var der også Brugsen, 
hvor brugsuddeler Larsen 
huserede. Han har en gang 
smidt mig ud af butikken, 
fordi jeg kom for skade at klø 
mig i nakken. Han påstod, 
at jeg måtte have lus, når jeg 
sådan skulle klø mig, og han 
ville ikke have lus i sin butik. 
Jeg måtte gå og fik slet ikke 
handlet.

Lidt længere oppe – over 
for kirken og Gammelbys Tri-
cotage lå købmand Søren-
sens butik. Købmand Søren-
sen skrev med blækstift, og 
det kunne godt ske, at han i 
tanker kløede sig under næ-
sen med blækstiften, så han 
blev ganske blå.

Inde på stationen var det 
stationsforstander Andersen, 
der bestemte. Det mente han 
også at have ret til uden for 
stationen. Utallige er de gan-
ge, hvor han er kommet fa-
rende ud iført kasket og arm-
bind, og hvad ved jeg for at 
jage os bort. Alene den blotte 
tilstedeværelse af en dreng 
inden for hans synsvidde 
kunne udløse forfølgelser 
på stationsområdet ledsaget 

trusler om, at hvis vi nogen-
sinde kom igen, så! Det gjor-
de vi så.

Ude på gader og veje kør-
te Frausing med sin hvide 
mælkevogn. Hesten Klaus 
gik foran, og Frausing meldte 
sin ankomst med sin klok-
ke, hvorefter vi myldrede ud 

med kander og spande og 
blev forsynede af hans ma-
geløse målekrus. Engang 
åbnede Leif for hanen med 
kærnemælk, mens Frausing 
sad på bukken, og Klaus trak 
fremad. Kærnemælken end-
te i gruset. Da jeg kom i før-
ste klasse, forelskede jeg mig 

vildt i Minna Rogersen. Al-
drig havde jeg set noget så 
dejligt. Vi plukkede jordbær 
på jernbaneskråningen ne-
den for Larsens Bakke. Des-
værre gjorde hun det forbi. 
Jeg husker ikke, hvem hun 
valgte i stedet for mig, men 
jeg husker klart, at jeg var 

nedtrykt i flere timer efter.
Ude på en stærkt skrånen-

de græsmark spillede vi fod-
bold. Målene var et par rafter, 
der gerne væltede, hvis man 
ramte stolpen. Der var ingen 
overligger, men lærer Peder-
sen afgjorde fyndigt fra sin 
post under de store træer, om 
bolden var over eller under. 
Han brugte ikke fløjte, men 
dirigerede spillet med tilråb 
som: »Hold!«, »Frispark ovre 
ved Holger!« eller »Hold! Så 
bytter vi!« En eftermiddag 
scorede Helge med ryggen til 
målet og tabte ved samme 
lejlighed sin gummistøvle.

Det talte vi meget om den 
sommer.

Da vi blev lidt større, fik vi 
øjnene op for livets mysteri-
er. Lange Verner havde kani-
ner, og de gjorde ind imellem 
ting, der var så forbløffen-
de, at selv små drenge måtte 
studere fænomenet indgå-
ende. Lange Verner sagde, at 
de parrede sig. Han-kaninen 
kunne anstrenge sig så me-
get, at den måtte falde om 
bagefter. Forbløffende. Sene-
re har man så selv erfaret, at 
der skal megen energi til så-
danne ting.

Karetmager Sørensen har 
givet mig nogle af de bedste 
erindringer. Der duftede af 
spåner og rigtig snedkerlim i 
hans værksted, og han var ik-
ke ked af at bruge tid på styl-
ter, flitsbuer osv. Oppe oven-
på sad hans kone og holdt 
øje med alting gennem gade-
spejlet.

Jeg kan også huske den 
dag, da Glysing Jensen kom 
hjem fra koncentrationslej-

ren. Han gik forrest i en stor, 
grå frakke, og den halve by 
gik bag efter ham. De sagde, 
at han var blevet tynd. Det 
var en stor dag.

Selv var jeg gennem hele 
min drengetid en bette splejs. 
Alligevel var jeg med i “ban-
derne”, der sloges med dren-
gene fra Pedholt og Pøel nede 
ved Fiskbækken. Ikke fordi 
jeg var stærk, men fordi jeg 
var god til at tegne dødninge-
hoveder.

Og skrædder Nielsen – Al-
lans far. Og Tusindhandelen. 
Og da Erik ude fra Malling 
Bjerge faldt i vandet under 
skoleudflugten til Himmel-
bjerget. Og da en måge un-
der en skoleudflugt til Århus 
sked en klat på lærer Peder-
sens hvide jakke. Han gik 
dog resolut ind i den nærme-
ste boghandel, købte et styk-
ke kridt og kridtede klatten 
over.

Og hestebideren, der var 
togfører i Odder-Grisen, og 
som en gang låste op til tog-
toilettet og åbnede døren, 
fordi han troede, at der sad en 
derinde, der havde glemt sit 
togkort. Det gjorde der ikke. 
Derimod sad der en trængen-
de dame.

Det er altsammen længe si-
den nu, men alligevel sidder 
det – og en hel masse andet – 
fast i min erindring.

Byens dufte, husene, veje-
ne, skolen, menneskene – det 
hele er der.

Og skulle noget være glemt 
i erindringen, skal der bare 
åbnes som ved et tryk på en 
knap.

Kan du huske? 

Drengestreger i Malling

Jørn Birkeholm har skrevet sine erindringer om barndommen i  
Malling, som er afleveret til Beder-Malling Egnsarkiv. Privatfoto

 ≤TEMA 

2017 ÅRHUSIANERE
 {2017 århusianere er et livsfortællingsprojekt, udviklet af 

stadsarkivet, hvor århusianeres historie bliver samlet og 
formidlet på tværs af generationer og oprindelse.

 {Her på bagsiden i dag kan du læse en af de 
mange erindringer, som allerede nu kan læses på 
www.2017aarhusianere.dk. Din historie kan også blive en 
del af byens historie. Gå ind på hjemmesiden og læs mere om 
projektet, og om hvordan du kan deltage.
 .

FRA AARHUS STADSARKIV

Dette er et uddrag af forfatter Jørn Birkeholms erindringer om sin opvækst i  
Malling i 1940’erne. Birkeholm er blandt andet medforfatter til »Jul i Gammelby«. 
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BYHISTORIE
AARHUS: I slutningen af 
1920’erne undersøgte Aarhus 
Amtsråd muligheden for at 
udvide Aarhus Amtssygehus. 
Befolkningstilvækst og tek-
nologiske fremskridt havde 
sat det daværende amtssyge-
hus på Ingerslevs Boulevard 
under pres. 

Beregninger fra arkitekt 
Axel Høeg-Hansen viste, at 
det bedre kunne betale sig at 
opføre et helt nyt sygehus. 

I 1935 stod de nye bygnin-
ger ved Viborgvej derfor klar.

Fra gammelt til nyt
Det gamle amtssygehus fra 
1882 på Ingerslevs Boulevard 
var i 1930’erne ved at væ-
re udtjent, og personalet så 
frem til at flytte ind i helt nye 
og større bygninger. 

Ellen Sloth-Thomsen star-
tede som sygeplejerskeelev 
på det gamle amtssygehus i 
1934, og fortæller, hvordan 
hun sammen med en anden 
elev skulle bo i et tagværelse 
på loftet. 

Man gik op ad bagtrappen 
og hen over loftet, mens man 
skulle kravle over varmerør og 
bjælker. Værelset bestod af to 
senge, et bord og to stole. Toi-
lettet befandt sig på sygeafde-
lingen nedenunder. 

Så var det straks andre for-
hold i det nye amtssygehus 
på Tage-Hansens Gade. Alle 
sygeplejersker og elever bo-
ede nu i funktionærbygnin-
gen, og der var en fælles stue, 
hvor der hver lørdag var kaffe 
og underholdning. 

Arbejdsopgaverne blev der 
ikke ændret på, og eleverne 
skulle blandt andet forbere-
de patienter til operationer, 
servere mad, rengøre stuer og 
vande blomster. 

Arbejdstiden blev dog æn-
dret. Før havde man arbejdet 
fra kl. 6-20 med to fritimer 
om eftermiddagen, men nu 
hed arbejdstiden kl. 7-19 i ste-
det. Som elev og senere syge-

plejerske boede Ellen Sloth-
Thomsen i mange år på Aar-
hus Amtssygehus, og betrag-
tede det som sit hjem. 

Lys, luft og duft
Da Aarhus Amtssygehus blev 
indviet i 1935, var det med 
vilje blevet bygget større end 
der umiddelbart var behov 
for. Det var med tanke på, at 
der på sigt ville blive brug for 

den ekstra plads. 
Den fremsynethed har 

betydet, at amtssygehuset i 
stor udstrækning har kun-
net dække det løbende be-
hov. Udvidelser har dog ikke 
kunne undgås. Det skyldes 
blandt andet den teknologi-
ske udvikling, og at antallet af 
årlige indlæggelser fra 1935-
1985 steg fra 2.800 til 15.000. 
På trods af den store stigning 

kunne man godt følge med på 
amtssygehuset, da indlæggel-
sestiden var faldet fra 28 dage 
til 9 dage. 

Man søgte naturligvis at 
forbedre patienternes hel-
bred hurtigst muligt i den 
tid, de var indlagt, og et mid-
del til dette var at følge dati-
dens idealer om, at lys, luft og 
dufte havde en helbredende 
virkning. Aarhus’ stadsgart-

ner, Leif Sandberg fra Norge, 
blev derfor sat til at etablere 
en sygehuspark, som skulle 
fremme patienternes rekrea-
tion. 

Haven indeholdt gode op-
holdssteder, hvor man blandt 
store rosenpartier og frugt-
træer kunne betragte hoved-
bygningens smukke rød-gule 
byggeri. 

Netop hovedbygningen 
var opført øst-vest, så man fik 
mest muligt af solens helbre-
dende stråler ind. 

Den store fokus på omgi-
velsernes indflydelse på pa-
tienternes tilstand betød og-
så, at Aarhus Amtsråd lagde 
begrænsninger på byggeri 
omkring amtssygehuset. 

Da forpagter A. Vilh. Peter-
sen i 1932 derfor ville opføre 
etageejendomme på Regens-
burg Plads syd for amtssyge-
huset, måtte han begrænse 
sig til, at ejendommen kun 
blev på tre etager. 

Samtidig skulle Aarhus 
Byråd forpligte sig til, at der 
overfor blev opført en iden-
tisk bygning for at sikre et 
harmonisk udsyn.

Ny bydel i Aarhus
I løbet af 2018 overtager Aar-
hus Kommune amtssygehu-
set, og med respekt for byg-
geriet og historien vil en ny 
bydel vokse frem. Datidens 
idealer om de helbredende 

virkninger af lys, luft og dufte 
vil være centrale for den nye 
bydel, og historien vil stadig 
være til stede. 
Den nye bydel vil skabe en 
god sammenhæng mellem 
nyt og gammelt, og dermed 
skabe en helt unik identitet 
for den nye bydel. 

Som en del af processen 
vil Aarhus Stadsarkiv samle 
vidnesbyrd i form af billeder, 
erindringer og dokumenter 
om amtssygehuset og omgi-
velserne omkring. Den nye 
hjemmeside, www.amts-
sygehusarkivet.dk, vil være 
den digitale historiske plat-
form for de arkivalier, som 
bliver indsamlet. 

Her vil det være muligt 
blandt andet være muligt at 
se billeder og læse erindrin-
ger fra personer, som på den 
ene eller anden måde har 
haft tilknytning til amtssy-
gehuset, eller området om-
kring. 

Har du selv et bidrag til hi-
storien i form af billeder eller 
historier om amtssygehuset, 
så holder Aarhus Stadsarkiv 
tre indsamlingsdage i august. 
Den 19. august foregår det på 
amtssygehuset klokken 14-
18. Den 26. august klokken 
14-18 og den 27. august klok-
ken 10-14 foregår indsam-
lingerne på Dokk1. Se mere 
på www.amtssygehusarki-
vet.dk. 

 ≤TEMA 

2017 ÅRHUSIANERE
 {AarhusWiki er Aarhus Stadsarkivs historiske leksikon om 

Aarhus’ historie.

 {Det er et åbent leksikon, hvor alle og enhver kan skrive med.
Der er artikler om personer, gader, begivenheder – og meget 
andet. Der er også plads til din historie!

 {Læs om byens historie på www.aarhuswiki.dk.

 {Arkivet findes på Dokk1. Her er åbent tirsdage, onsdage og 
torsdage kl. 9-16.
 

FRA AARHUS STADSARKIV

Sygeplejersker fra Aarhus Amtssygehus i sygehusparken foran hovedbygningen, ca. 1950. 
Fotograf: Børge Venge, Aarhus Stiftstidendes Billedsamling, Aarhus Stadsarkiv. 

Fra sygehus til bydel
Foranderlige Aarhus – Byen i evig forandring.

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Aarhus_Amtssygehus
https://www.aarhusarkivet.dk/search?collection=125
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FRA AARHUS STADSARKIV

BYHISTORIE

AARHUS: »Vor By er som et 
Knudepunkt for den sted-
se tiltagende Personfærdsel, 
navnlig til og fra Hovedsta-
den, som betydelig Søhan-
delsplads, som et større Gar-
nisonssted og endelig som en 
ved Fremmedes Tilflytning 
betydelig fremskridende 
Stad, mere end vistnok nogen 
anden af Provinsbyerne ud-
sat for de uheldige Bivirknin-
ger af, at en efter Tidsforhol-
dene og de stedlige Forhold 
afpasset Ordning af Prostitu-
tionsvæsenet savnes, et Savn, 
hvorpaa der forlængst burde 
have været raadet Bod.«

Således skrev Aarhus by-
råd til Justitsministeriet i 
marts 1875 efter i knap fire 
år at have ventet forgæves på 
det regulativ om tilsyn med 
prostitutionen, som landets 
politikredse blev stillet i ud-
sigt, da en ny politilov blev 
indført i 1871. 

Regulativet skulle give po-
litiet det lovmæssige grund-
lag for at fortsætte den prak-
sis, som i flere år havde været 
gældende i flere større byer. 
På trods af at loven forbød 
prostitution, så politiet her 
igennem fingrene med den, 
hvis den prostituerede lod sig 
indskrive som »offentligt fru-
entimmer« i et såkaldt »tole-
reret« hus og lod sig underka-
ste regelmæssig lægekontrol. 
Dermed mente man bedre at 
kunne forhindre udbredel-
sen af kønssygdomme. 

Den personlige frihed
Med Grundlovens indførelse 
i 1849 var der kommet fokus 
på beskyttelse af den enkel-
tes rettigheder og personlige 
frihed, og regulativet skulle 

retfærdiggøre tvangsudskriv-
ningen som en samfunds-
mæssig nødværgeforanstalt-
ning.

Ministeriet gav Aarhus by-
råd frie hænder til selv at ud-
arbejde et regulativ. Udval-
get for Prostitutionsvæsenets 
Ordning blev nedsat i april 
1876 og udarbejdede sam-
men med politimester Louis 
Hammerich et udkast, som 
byrådet vedtog med få æn-
dringer. 

Lægekontrol
»Regulativ for Politiets Tilsyn 
med løsagtige Fruentimmer i 
Aarhus Kjøbstad« gav blandt 
andet politimesteren befø-
jelse til at tillade oprettelsen 
af bordeller under opsyn og 
ansvar af en værtinde. Den 
prostituerede skulle et par 
gange om ugen møde til vi-
sitation hos stadslægen eller 
en anden kvalificeret læge, 
og besøgende kunne forlange 
at få forevist hendes visitati-
onsbog.

I september blev forslaget 
sendt til godkendelse i Mini-
steriet, som anbefalede visse 
ændringer. Efter endnu en 
tur omkring udvalget lå et 
nyt forslag klar i marts 1877. 
Men nu var et af udvalgsmed-
lemmerne blevet betænkelig 
ved at indføre en prostituti-
onsordning, der ville vække 
forargelse og give problemer, 
og foreslog, at det blev forka-
stet.

Tre måneder senere mod-
tog byrådet det københavn-
ske regulativ sammen med 
en opfordring til at tage stil-
ling til, om Aarhus havde 
brug for et regulativ som sup-
plement til Lov om Foran-
staltninger til at modarbejde 
den Veneriske Smittes Ud-
bredelse af 10de april 1874. 

Men Hammerich var blevet 
forflyttet, og byrådet udsatte 
sagen på ubestemt tid, indtil 
en afløser var fundet.

Bordel-pligt
Først i januar 1879, trekvart 
år efter at afløseren C.J. Tho-
rup blev ansat, blev udvalget 
anmodet om at genoptage 
forhandlingerne. 

5. maj 1881 var udvalgets 
forslag til et regulativ klar, 14 
dage senere besluttede by-
rådet dog at lade sagen falde 
som uigennemførlig. Man 
kunne ikke tilslutte sig en pa-
ragraf, som Thorup havde 
betinget sig, skulle med i det 
endelige regulativ, hvis han 
skulle medvirke. 

Paragraffen gav politime-
steren ret til at pålægge of-
fentlige fruentimmere at tage 
ophold i bordeller, hvis deres 
opførsel gjorde det nødven-
digt. 

Prostitutionsspørgsmå-
let blev først taget op igen i 
marts 1887 efter klager over, 
at Thorup tillod prostituti-

on uden et regulativ, der gav 
ham hjemmel til det.  

Han havde i sin embeds-
periode tilladt en gruppe på 
9-17 faste prostituerede at 
modtage kunder på deres 
bopæl efter godkendelse. De 
måtte ikke tilkalde sig op-
mærksomhed for at få kun-
der.

Ulovlig praksis
Thorup fik forelagt den første 
klage, som kom fra Bestyrel-
sen for Foreningen imod Lov-
beskyttelse for Usædelighed. 
Han svarede, at tilsynet med 
prostituerede blev ført i over-
ensstemmelse med Loven af 
10de april 1874. Byrådet fra-
sagde sig ansvaret og svarede 
klageren, at eftersom byrådet 
ikke ønskede at deltage i ud-
færdigelsen af et reglement, 
måtte politiet føre tilsyn efter 
de almindelige lovbestem-
melser på området. 

Byrådet kunne hverken 
gøre sig til dommer over el-
ler tage ansvaret for politiets 
virksomhed. 1732 borgere, 

som klagede måneden efter, 
fik samme svar. 

Sagen blev indbragt for mi-
nisteriet, som i september 
1888 gav klagerne medhold i, 
at Thorups praksis var i strid 
med lovgivningen. Først der-
efter indstillede han den. Et 
nyt udvalg, nedsat på hans 
foranledning, frarådede by-
rådet at medvirke til udarbej-
delsen af et regulativ, og ind-
stillingen blev i februar 1888 
vedtaget af et enigt byråd. 

Herefter måtte Thorup nøjes 
med at pålægge de prostitu-
erede behandling for køns-
sygdom.  I 1906 blev den reg-
lementerede prostitutions-
ordning ophævet, og de pro-
stituerede blev herefter straf-
fet efter løsgængeriloven. De 
havde stadigvæk pligt til at 
søge behandling for køns-
sygdomme, men kunne ikke 
længere tvangsudskrives til 
prostitution.

De offentlige fruentimmere blev tvunget på bordel

De tolererede huse lå fra 1882-87 og frem i byens udkant som for eksempel Sandgraven (Sandgravvej).  
Ukendt fotograf, Den Gamle Bys billedarkiv

Tema: På byrådets bord. Håndteringen 
af byens prostituerede var genstand 
for en langtrukken debat i Aarhus by-
råd i sidste fjerdedel af 1800-tallet. 
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Da fjernsynet 
kom til byen
Tema: På byrådets bord. I år er det 
60 år siden, at Søsterhøjantennen 
i Højbjerg blev indviet og dermed 
også 60 år siden, at fjernsynet kom 
til Aarhus. Fjernsynet var kommet for 
at blive, og også byens råd blev nødt 
at forholde sig til det nye medium.  

BYHISTORIE
AARHUS: Allerede før Søster-
højantennen blev indviet, 
blev fjernsynet behandlet på 
byrådets bord. Årsagen var, 
at Frihedsfonden i Aarhus i 
1953 havde ansøgt byrådet 
om en bevilling til at drive et 
biografteater i en projekteret 
biograf ved Vestre Ringgade. 
Biografen skulle betjene det 
store nybyggede kvarter ved 
Møllevangen.

Selvom borgmester Un-
mack Larsen »fandt det prin-
cipielt rigtig, at man efterhån-
den lagde biografteatre i de 
ydre kvarterer«, blev Friheds-
fondens anmodning afvist.

Årsagen var fjernsynets 
forestående indtog i Aarhus. 
Unmack Larsen henviste til 
undersøgelser fra USA, som 
viste, at antallet af biografbe-
søgende faldt med 40 procent 
efter fjernsynets indførelse. 
Dertil kunne rådmand I.C. 
Sørensen tilføje, at han min-
dedes en biografforestilling i 
USA med kun 17 tilskuere.

Biografteatrene skabte 
sammenhold i nærområder-
ne. Det var ikke kun et sted, 
hvor man kunne se film. Det 
var et kulturelt og folkeligt 
samlingssted, hvor man kun-
ne gå til koncerter og meget 
mere. Det var også disse tan-
ker, der lå bag byrådets god-
kendelse af en bevilling til en 
udvidelse af Aarhus Teater 
med en kombineret biograf- 

og koncertsal. Scala, som den 
kom til at hedde, blev indviet 
i 1955 med plads til over 800 
gæster. Så selvom Frihedsfon-
dens anmodning i 1953 blev 
afvist,var der andre biograf-
teatre, der var mere heldige.

Søsterhøjantennen rejser sig
I maj 1956 blev den 216 me-
ter høje TV-mast på Søsterhøj 
endelig indviet, og århusia-
nerne kunne nu slutte sig til 
Danmarks Radios nationale 
sende program. Københav-
nerne havde fået deres TV-
mast fem år før Aarhus, men 
først i 1960 blev sendenettet 
udbygget til hele Danmark.

14. maj kunne man i Stif-
ten læse om indvielsen og de 
mange indtryk, dagen havde 
givet. Der var ingen tvivl om, 
at man havde længtes efter da-
gen. Særligt ingeniøren Gun-
ner Petersen udtrykte sin be-
gejstring: »Udviklingen fore-
gaar i dag hurtigere end no-
gen sinde«. 

Begejstringen var på sin 
plads, fjernsynet levede op til 
den tekniske forventning, ly-
den gik klart igennem, og bil-
lederne var klare. Radiodirek-
tør F. E. Jensen var også begej-
stret og ønskede, at stationen 
ville opnå den højest mulige 
anerkendelse blandt jyderne, 
udtrykt med ordene: »It saa 
ring’ endda«. 

I den første udsendelse 
kunne seerne få en forsmag 
på intet mindre end den ver-

densberømte opera »Porgy og 
Bess«, som varede i godt 20 mi-
nutter. 

Efter indvielsen blev der 
vist fjernsyn i godt 10 timer 
om ugen. Selvom det i dag ik-
ke lyder af meget, udtalte ra-
diorådsformand Peder Nør-
gaard: »Jeg tror på fjernsynet, 
fjernseerne vil indrømme, at 
vi sender passende afvekslen-
de programmer«. 

Man havde troen på, at ti-
metallet for ugentligt fjernsyn 
ville stige, specielt skævede 
man til England og USA, hvor 
fjernsynet også var begyndt 
at rykke ind i jævne familiers 

stuer. I 1956 kunne man i Dan-
mark erhverve sig et Bella Vi-
sta-fjernsyn for den nette sum 
af 2.095 kr.

Det svarer til godt 30.000 kr. 
i dag. Men som det udtrykkes i 
en annonce, er der også »Ind-
bygget fjernbetjening, så De 
fra Deres lænestol kan regule-
re både lys- og lydstyrke«. Den 
høje pris taget i betragtning 
var fjernsynet langt fra alle-
mandseje. Fjernsynet var de 
første mange år dermed også 
et socialt samlingspunkt, da 
de heldige ejere af et fjernsyn 
var sikre på besøg fra naboer, 
familie og venner.

Nabomarkens køer kunne holde øje med, at alt gik som det skulle, da fjernsynstårnet på Søsterhøj i Skåde blev opført i 1956.
Fotograf Jørn Timm, Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv
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BYHISTORIE
AARHUS: Begyndelsen af 1900-tallet varslede 
en ny tilgang til behandlingen af børn og un-
ge, der af den ene eller den anden grund ikke 
kunne være i hjemmet. Men byrådets proto-
koller afslører, at omstillingen ikke kom fra 
den ene dag til den anden.

Indtil midten af 1800-tallet var det almin-
deligt, at børn og unge, der ikke kunne være 
i hjemmet, blev behandlet som andre fattige 
og/eller moralsk fordærvede. En stor andel af 
dem blev anbragt i familiepleje ved auktion, 
hvor lavestbydende fik barnet, så sognet slap 
så billigt som muligt. Andre blev anbragt i fat-
tighusene. Fra 1850 og frem blev der opret-
tet flere børnehjem rundt om i landet. Senere 
fulgte opdragelsessteder for vanskelige børn 
og unge. 

Til at begynde med blev institutionerne 
oprettet på privat initiativ af religiøse eller fi-
lantropiske foreninger eller enkeltpersoner. 
Nogle modtog offentlige tilskud, men der var 
ingen offentlig styring af området. Det æn-
drede sig i slutningen af 1800-tallet efter en 
længere periode, hvor kriminaliteten blandt 
børn og unge havde været stigende. I 1888 
kom der en lov om tilsyn med plejebørn, og i 
1893 nedsattes Kommissionen om statstilsyn 
med børneopdragelsen. Blandt de forslag til 
forbedringer, som kommissionen fremlagde 
to år senere, var en opdeling af hjemmene ef-
ter de opgaver, de påtog sig: Børnehjem, op-
dragelsesanstalter og midlertidige optagel-
seshjem, hvor barnet kunne anbringes, til det 
blev afgjort, om det hørte til på et børnehjem 
eller en opdragelsesanstalt. 

Aarhus’ første optagelseshjem
Selv om der skulle gå ti år, før der kom en lov 
på området – Lov af 14. April 1905 om Be-
handling af forbryderiske og forsømte Børn 
og unge Personer (kaldet Børneloven) – var 
ideen om midlertidige optagelseshjem ble-
vet sået. Ud af byrådets forhandlinger kan 
man læse, at fattigvæsenet havde et optagel-
seshjem i Aarhus allerede i slutningen af 1900. 
Det første år modtog hjemmet 25 børn, fem år 
senere var tallet steget til 86, og behovet steg 
de følgende år. 

Omtrent samtidig oprettedes et par opta-
gelseshjem på privat initiativ. Et af dem blev 
drevet af Ane Kathrine Petersen. Hun og 
manden, murer Christian Petersen, tog til en 
begyndelse plejebørn ind i deres hjem i Ve-
stergade 59 i 1903. I april 1908 flyttede de til 
en bygning på hjørnet af Møllegade og Ve-
ster Allé. Året efter overtog kommunen opta-
gelseshjemmet. Men Ane Kathrine Petersen 
fortsatte som bestyrerinde til sin død i okto-
ber 1910. Herefter overtog fattigvæsenet drif-
ten for kommunens regning, og der blev ansat 

en ny bestyrerinde og tre tjenestepiger.
Med Børneloven fulgte også oprettelsen 

af kommunale værgeråd. De skulle tage stil-
ling til, om et barn skulle fjernes fra hjemmet, 
og om det skulle anbringes i en plejefamilie, 
på børnehjem eller en opdragelsesanstalt. 
Beslutningen skulle godkendes af et statsligt 
overværgeråd. Foreløbig anbringelse på et op-
tagelseshjem krævede ikke Overværgerådets 
godkendelse. I begge tilfælde var det enten 
værgerådet eller en offentligt godkendt for-
ening, som skulle iværksætte anbringelsen. 

Manglende kendskab til optagelseshjem
En byrådsdebat fra oktober 1906 viser, at der 
trods børnelov og eksistensen af optagelses-
hjem i Aarhus stadig herskede usikkerhed 
om, hvad man skulle stille op med tvangsfjer-
nede børn. 

Årsagen til debatten var en klage fra Udval-

get for Fattigvæsenet over værgerådenes for-
tolkning af loven. I en aktuel sag havde poli-
tiet afleveret tre børn på Fattiggården på for-
anledning af Værgerådet for Aarhus søndre 
kreds. Det var med udvalgsmedlem Harald 
Jensens ord foregået »paa samme Maade, paa 
hvilken man transporterede et fordrukkent 
Individ derned, naar han havde sovet Rusen 
ud i Arresten.«

Værgerådet forsvarede sin handling med, 
at børn, der blev fjernet fra hjemmet, var at 
anse som subsistensløse. Byrådsmedlemmer-
ne var enige om, at fattiggården ikke var det 
bedste sted at anbringe børn. Men flertallet 
tog sagen med sindsro og mente, at der ikke 
var andre muligheder i akutte situationer. 

Debatten afslører, at kendskabet til opta-
gelseshjemmene og deres funktion hverken 
var udbredt i byråd eller værgeråd. Først et 
stykke inde i debatten nævnte et byrådsmed-

lem optagelseshjem som det rette sted at pla-
cere fjernede børn; kommunens eget optagel-
seshjem eller hjemmet bestyret af fru Peter-
sens blev dog ikke nævnt med et ord.

Sagen mundede ud i en byrådsbeslutning 
om at afsætte penge til oprettelsen af et mid-
lertidigt optagelseshjem for børn. Der skete 
dog intet videre, før kommunen tre år senere 
overtog hjemmet i Møllegade.

Da børn blev fjernet fra hjemmet og sendt på fattiggården

Børneoptagelseshjemmet ved hjørnet af Møllegade og Vester Allé, ca.1913. Fotograf ukendt. Den Gamle Bys billedarkiv
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BYHISTORIE
AARHUS: For få uger siden kunne eleverne fra 
den nu lukkede N.J. Fjordsgades Skole tage tu-
ren over Ingerslevs Boulevard for at indtage 
den nybyggede Frederiksbjerg Skole. Hjør-
net af Sct. Anna Gade og Ingerslevs Boulevard 
har dog huset skoleelever siden 1950, hvor Sct. 
Annagades skole blev indviet. 

Sct. Annagades Skole skulle servicere den 
voksende befolkning i sydbyen. Frederiks-
bjerg havde allerede de store kommunale 
skoler på Ingerslevs Boulevard, N.J. Fjords-
gades og Læssøesgades Skole, men ved ind-
gangen til 1950’erne var de store årgange fra 
krigstiden blevet skoleklare, og presset på det 
århusianske skolesystem var stort.

23. september 1948 vedtog byrådet derfor 
at bevilge 2.397.000 kr. til en ombygning af 
det gamle amtssygehus ved Ingerslevs Boule-
vard, så det hurtigst muligt kunne tages i brug 
som skole under navnet Sct. Annagades Skole. 
Det ville gå hurtigere at bygge om end bygge 
nyt, mente byrådet, og det ville også være bil-
ligere. Ved et byrådsmøde i januar 1955 kun-
ne byrådet dog konstatere, at den samlede 
udgift til skolen var steget til 4.503.000 kr.!

Den store budgetstigning skyldtes ifølge 
rådmand Bernhardt Jensen primært, at sko-
lebyggeriet blev mere omfattende end først 
beregnet. Ud over klasselokaler til ca. 900 sko-
leelever var bygningerne blevet udvidet med 
blandt andet gymnastiksale, aula, et stort 
centralkøkken, der fra 1951 sørgede for sko-
lebespisning til hele Aarhus, sanglokaler, teg-
nelokale, filmlokale, geografilokale og ung-
domslokaler. 

Derudover blev der i 1954 i et skoleforbund 
med forstadskommunerne oprettet klasser 
på Sct. Annagades Skole for svagtseende og 
hørehæmmede elever. Eksamensmellemsko-
len blev i midten af 1950érne naturligt en del 
af skoleforløbet, og da elevtallet i skoleåret 
1956/57 kulminerede, havde skolen 903 ele-
ver fordelt på 37 klasser. 

På byrådets bord
Byrådet fulgte skolens udvikling tæt i dens 
første fem leveår. Indretning, udvidelser, om-
bygninger, ansættelser og ikke mindst økono-
mi kom på byrådets bord. Stort og småt blev 
diskuteret. I februar 1952 udtalte socialdemo-
kratiske Erna Hedtoft Larsen, at: »Annagades 
skole er pæn med de lyse farver på væggene, 
men det irriterer mig at se, at man har lavet 
hvidlakerede fodlister; det er en uting, for de 
er alt for besværlige af renholde.« 

Året efter beklagede de Konservatives Mar-
grethe Jørgensen, at den nyoprettede vice-
inspektørstilling ifølge skolekommissionen 

skulle beklædes af en mand – en beklagelse 
førnævnte Erna Hedtoft Larsen kvitterede 
med et »Hørt!«. 

Omkring 1970 stod kommunen med det 
fuldstændige modsatte problem, end da Sct. 
Annagades Skole blev indviet. Børnefamili-
erne var begyndte at flytte væk fra midtbyen, 
og elevtallet på byens skoler styrtdykkede. På 
Sct. Annagades Skole var elevtallet faldet fra 
695 elever i 1965 til 508 elever i 1970. Som kon-
sekvens besluttede byrådet i 1975 at nedlægge 
skolen sammen med skolen på Nørre Boule-
vard med virkning fra august 1976. Det affød-
te omfattende forældreprotester, og for Sct. 
Annagades vedkommende blev resultatet, 
at der 23. marts 1976 skulle afholdes en slags 
folkeafstemning om skolens fortsættelse el-
ler ophør. Af de stemmeberettigede afgav 43,7 
procent deres stemme. 1.473 ønskede skolen 
bevaret, 65 tilkendegav en modsat opfattelse. 

Skolens skæbne var dermed afgjort, idet de 
1.473 ja-stemmer ikke udgjorde de nødven-
dige 60 procent af skoledistriktets stemmebe-
rettigede vælgere. Sidste skoledag var 17. juni, 
og for de fleste Annagadeelever betød afgørel-
sen, at de efter sommerferien skulle fortsætte 
i N.J. Fjordsgades Skole på den anden side af 
boulevarden. 

New Yorker-stemning
Efter skolen måtte dreje nøglen om, blev byg-
ningen brugt til mange forskellige formål 
med mange forskellige lejere. Sport og Fritid, 
N.J. Fjordsgades Skoles udskoling og SISU/
MBK’s bordtennisklub var blandt de seneste 
brugere af bygningerne, inden de blev nedre-
vet i foråret 2014.

Og nu er der så skole igen på Sct. Anna Ga-
de. Hofmann A/S står bag den nye moderne 
skole, der med forskudte plan og boldbaner 

på taget oser af New Yorker-stemning. Aula-
en, de hvidlakerede fodlister og centralkøk-
kenet er væk til fordel for motoriksal, kultur-
klynge og klatrevægge. Nye tider er kommet 
til Frederiksbjerg.

Fra sygehus til Sct. Annagades Skole

Hvor byens nye stolthed, Frederiksbjerg Skole, netop er blevet indviet, lå før Sct. Annagades Skole.  Noget af ånden 
fra den gamle skole lever dog stadigt i den nye, da murene blandt andet er opført med murstene fra den gamle.  
Fotograf Børge Venge, 1957, Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv.

 ≤TEMA

FORANDERLIGE AARHUS 
 {I disse år bygges Aarhus om som 

sjældent før. På Stadsarkivet følger vi den 
foranderlighed, der har kendetegnet Aarhus 
gennem tiderne. Vi trækker det bedste fra 
historien frem og tror på, at historien er værd 
at bygge videre på. Find data om din gade 
eller dit hus på aarhusarkivet.dk 
og se kommunens byggesagsarkiv på 
byggesager.aarhuskommune.dk.
 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet
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BYHISTORIE
AARHUS: Historierne er mange, og 
tykke bøger er skrevet om Lands-
udstillingen i 1909. Udstillingen bli-
ver med rette fremhævet som en af 
forrige århundredes mest skelsæt-
tende begivenheder i Aarhus. Den 
løftede byen og var afgørende for, at 
Aarhus kunne definere sig som Jyl-
lands hovedstad. Ambitionerne var 
derfor store og håbet grønt, da byrå-
det i 1938 i al fortrolighed begynd-
te at arbejde med planer om en ny 
storstilet landsudstilling. 

Aarhus stod kun tre år fra at skul-
le fejre byens 500-års købstadsjubi-
læum i 1941, og en storstilet lands-
udstilling ville være en passende og 
smuk indramning af denne fejring. 

Byrådet var naturligt blandt ini-
tiativtagerne og en drivkraft i pro-
jektet. Planerne var store, og man 
ville meget mere og andet end blot 
en traditionel varemesse, som folk 
efterhånden var blevet godt trætte 
af. Byrådet tog kontakt til arkitekt 
Thyge Hvass og bad ham om at ud-
arbejde en skitse til en udstilling. At 
valget netop faldt på Hvass illustre-
rer, hvor ambitiøse planerne var. 
Hvass var på det tidspunkt vel nok 
landets førende udstillingsarkitekt. 

Uden for Botanisk Have
Hvass forslog, at der skulle udlæg-
ges et enormt udstillingsareal uden 
for Botanisk Have på begge sider af 
Ringgaden. Området var dobbelt så 
stort som udstillingsarealet i 1909. 
Samtidig slog Hvass fast, at udstil-
lingen måtte have et klart defineret 
tema.

I byrådet var der store roser til det 
gennemarbejdede skitseforslag, og 
der lød også knubbede ord til flere 
lokale arkitekter, som havde knur-
ret i krogene over, at planlægningen 
var givet til en mand uden for byen.

Også temaet lå hurtigt fast.  Med 
»Danmarks Vej frem« ville man 
skabe en dansk verdensudstilling, 
der skulle illustrere og skabe forstå-
else for den store danske indsats, 
som blev ydet ude i verden. »En så-
dan Udstilling måtte anses for at 
være af overordentligt opdragende 
Betydning, ikke mindst for den op-
voksende Ungdom,« hed det blandt 
andet. 

Temaet synes oplagt. Oven på 
børskrakket i 1929 og den efter-
følgende depression var der ved at 
komme fart i den globale samhan-
del. I Aarhus lå flere virksomhe-
der med et globalt udsyn. Aarhus 
Oliefabrik var en af dem. Fabrikken 
tegnede sig i tiden for 30 procent af 
Aarhus Havns omsætning, og dens 
eksport udgjorde hele 10 procent 
af Danmarks samlede industrieks-
port. 

Opbakning fra statsministeren
Byrådet fik hurtigt en samarbejds-
partner i foreningen Dansk Samvir-
ke, som netop virkede for danskere 
i udlandet. På et stormøde i Køben-
havn, hvor betydende repræsentan-

ter fra erhvervsliv institutioner og 
foreninger var inviteret, var opbak-
ningen overvældende. Statsmini-
ster Stauning havde skriftligt tilken-
degivet sin støtte, og fra erhvervsli-
vet var der opbakning fra flere af de 
tunge drenge såsom direktør J. A. 
Kørbing, DFDS, og ingeniørerne Sa-
xild og Højgaard.

Næste hurdle var det økonomi-
ske spørgsmål. Hvass havde anslået, 
at udstillingen ville koste 3,6 mil-
lioner kr. Heraf skulle 1 million kr. 
stilles i garantikapital, som skulle 
finansieres af kommune, stat og pri-
vate donationer. 

Byrådet tog hul på forhandlin-
gerne på det sidste byrådsmøde i 
juni 1939. Der var nogle skeptiske 

ytringer, om kommunen nu havde 
råd til at afholde så stor en begiven-
hed, men gennem en imponeren-
de detaljeret gennemgang af kom-
munens økonomi forsikrede den 
socialdemokratiske borgmester H. 
P. Christensen om, at kommunens 
økonomi var i fin form. Tilmed un-
derstregede borgmesteren, at de 
forventelige kommunale udgifter til 
opførelse af udstillingens bygnin-
ger blev opvejet af de faldende so-
ciale udgifter som følge af den store 
mængde merarbejde, udstillingen 
ville give de lokale håndværkere. 

Byrådet gav Hvass mandat til at 
arbejde videre med forslaget. Sags-
akter i byrådsarkivet afslører i de-
taljer, hvor langt man faktisk var 

med planlægningen. Allerede kort 
tid efter sommerferien var der taget 
væsentlige skridt til opbygningen 
af den organisation, som skulle sty-
re projektet i mål. Man var nået til 
enighed med både Gunnar Hoffme-
yer fra Industrirådet og Kai Johan-
sen fra Landbrugsrådet, som skulle 
ansættes som henholdsvis general-
sekretær og propagandachef. Også 
et fint stempel med »Landsudstil-
lingen i Aarhus 1941« havde man få-
et lavet. Det ligger fortsat i arkivet. 

Og så faldt planerne alligevel
Hoffmeyer havde meddelt Indu-
strirådet, at han havde takket ja til 
jobbet som generalsekretær i Aar-
hus. Lejligheden var opsagt og flytte-
bilen næsten bestilt, men 7. septem-
ber 1939 blev på alle måder en ned-
slående dag. I en kortfattet meddelel-
se fra borgmester H. P. Christensen 
stod, at projektet grundet Tysklands 
invasion af Polen og den storpolitiske 
situation for en periode måtte stilles 
i bero. I november måtte de opgives 
– krigen havde desværre vist sig for 
omfattende. 

Byjubilæet blev fejret, men ram-
merne blev unægtelig ikke så festli-
ge som planlagt. 

Næste år, i 2017, sparker vi gang 
i det store europæiske kulturho-
vedstadsprojekt. Vi er naturligvis 
mange, som håber på, at dette pro-
jekt har samme positive og varige 
effekt på byen, som Landsudstillin-
gen havde i 1909. Denne gang kan vi 
måske tillade os at drømme om, at 
Aarhus for alvor brænder igennem 
ude i den store verden. 2016 har i 
hvert fald vist, at byen på mange 
fronter er godt på vej!

 ≤TEMA

PÅ BYRÅDETS BORD
 {Stadsarkivet digitaliserer Aarhus 

Byråds diskussioner 
og beslutninger – følg med på 
byraadet.aarhusarkivet.dk – 
og find historien om det sted, den 
person eller den organisation, der 
har din interesse!
 

Landsudstillingen Aarhus aldrig fik

Det enorme udstillingsareal var spredt ud over Vestervang og Møllevang med Ringgaden skærende midt 
igennem. Det stærkt skrånende areal gav en næsten malerisk udsigt over byen, og det skulle blandt an-
det også lægge græs til, hvad må have været Danmarks største udendørs biograf med plads til 4.000 til-
skuere. Kort over udstillingsarealerne i Aarhus Byråds journalsager, jnr. 36-1939, Aarhus Stadsarkiv. 

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet
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Randersvej – fra landevej til trafikalt knudepunkt
BYHISTORIE
AARHUS: Aarhus er en by i evig for
andring, og dette kommer specielt 
til udtryk på flere af de større hoved
veje, hvor vejarbejde og tæt trafik er 
stærkt forbundet. Her er Randersvej 
ingen undtagelse, som i dag er en af 
byens mest trafikerede hovedveje. 
De seneste år har Randersvej været 
under stor forandring. Den gamle 
blodbøg fra 1899 er forsvundet. Det 
samme er de små rækkehuse fra slut
ningen af 1800tallet. Til gengæld 
skulle trafikken fra næste år glide let 
afsted på Randersvej, når Letbanen 
bliver indviet 

Den kendte strækning blev allere
de grundlagt omkring 1760’erne, og 
hed dengang Randers landevej, for
di den som navnet antyder, var den 
eneste strækning mellem Aarhus og 
Randers. I 1904 skiftede vejstykket 
navn til Niels Ebbesens Vej, og det var 
først 35 år senere at det nuværende 
navn, Randersvej, blev vedtaget. Den 
første store udvikling på vejstykket 
kom i 1920’erne – en udvikling som 
allerede dengang gjorde stræknin
gen til et af de mest trafikerede ste
der i byen. Den stigende trafik betød 
også en helt ny type erhverv – nem
lig de mange tankstationer, som man 
kunne se skyde op langs landevejen. 

Christiansbjerg-  
en ny bydel etableres
Der blev først etableret bymæssig 
bebyggelse på det nuværende Chri
stiansbjerg i 1870’erne. Den bestod 
af en samling beskedne småhuse 
ved Skovvangsvej. Indtil 1897 blev 
bebyggelsen kaldt ”Reginehøj” ef
ter gården på hvis jord, den var op
ført. I modsætning til Aarhus midt
by måtte man indtil 1887 godt holde 
svin på Reginehøj. Det blev udnyttet 
til fulde, i 1884 var bydelen således 
bolig for omkring 500 mennesker 
og 2300 svin. Den blev derfor kaldt 
”Svinehøj” i folkemunde.

Et stykke ind i det 20.århundrede 
bestod Christiansbjergkvarteret ho
vedsagelig af marker med tilhørende 
markveje. Dog var der en række små 
lave huse ved Randersvejens østlige 
side, som efter sigende voksede op 
omkring det hus, hvor en slagterme
ster slog sig ned omkring 1880.

At området omkring Randersvej 

mere blev set som land end by i slut
ningen af 1800tallet får man et bil
lede af ved at bladre i de ældste udga
ver af Aarhus Vejviser. Man må lede 
forgæves efter »Randers Landevej« i 
vejviserne fra før 1888. Fra 18881898 
er vejen nævnt, men med henvisning 
til »Aarhus Mark«. Først fra 1899 får 
vejen en selvstændig sektion.

Først fra begyndelsen af 1950’erne 
blev de gamle chausséveje på Chri
stiansbjerg asfalteret. Bydelen uden 
for Aarhus begyndte langsomt, men 
sikkert, at tage form som et moder
ne kvarter i forlængelse af den gamle 
købstadskommunen. 

Byen samles
Omtrent samme tid var Aarhusby 

ramt af pladsmangel. Aarhus Kom
mune begyndte derfor at interesse
re sig for det afsidesliggende Christi
ansbjerg, som endnu havde ubebyg
get jord. Langsomt blev Christians
bjerg opslugt af byen, og i 1949 blev 
Stjernepladsen anlagt ved krydset 
ved Randersvej og Langelandsgade. 
Den nye plads skulle være et sam
lingspunkt for nye forretninger og 
andre servicetilbud. Også områdets 
transportmuligheder blev udvidet 
og forbedret, og i 1955 blev de gamle 
linie 3 busser udskiftet med helt nye 
trambusser. 

Ydermere vedtog Aarhus Kommu
ne i 1962, at der skulle etableres både 
en gang og cykelsti på Randersvej 
mellem det gamle ’byskel’ og Skejby. 

Den østlige og store dele af den vest
lige del af stien blev taget i brug i ok
tober 1963, mens den resterende del 
kunne tages i brug i foråret 1964. 

Udviklingen på Randersvej fort
satte, og i 2009 blev strækningen til
delt 40 millioner kroner af Trafik
styrelsen til etablering og udvidelse 
af busbanerne på Randersvej. Dette 
fik trafikken til at glide lettere afsted, 
og bandt byen yderligere sammen. 
De nye busbaner blev også første 
skridt frem mod etableringen af Let
banen, der åbner op for første etape 
i 2017. Denne etape kommer til at gå 
fra Aarhus Hovedbanegård gennem 
nordbyen og videre mod Skejby Sy
gehus, Lisbjerg og Lystrup.  

Benzinkø på Randersvej under generalstrejken i 1956. Fotograf Børge Venge, 1956, Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv

 ≤TEMA

FORANDERLIGE AARHUS.
 {  I disse år bygges Aarhus om 

som sjældent før. På Stadsarkivet 
følger vi den foranderlighed, der 
har kendetegnet Aarhus gennem 
tiderne. Vi trækker det bedste 
fra historien frem og tror på, at 
historien er værd at bygge videre 
på. 

 {  Find data om din gade eller dit 
hus på www.aarhusarkivet.dk og 
se kommunens byggesagsarkiv 
på http://byggesager.
aarhuskommune.dk.
. 
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BYHISTORIE
AARHUS: Det trækker op til 
100-året for en af de værste epide-
mier, der har ramt Danmark – og 
Aarhus – i nyere tid. Med fondsmid-
ler i ryggen er Stadsarkivet ved at 
gøre klar til en større undersøgelse 
af den spanske syge. Det er altid af-
gørende, hvordan myndighederne 
griber en sådan katastrofe an, så lad 
os se på, hvad Aarhus Byråd kunne 
stille op.

Da den spanske syge ramte Aar-
hus i 1918, optog emnet ikke plads 
på byrådets dagsorden. Håndterin-
gen af epidemien blev overladt til 
byens sundhedsautoriteter. Men 
efter kritik i byens aviser fra borge-
re, der efterlyste mere indgribende 
handling i form af skolelukning og 
forbud mod offentlige forlystelser, 
bragte byrådet alligevel emnet på 
bane. 

Lungepest
Den spanske syge, også kaldet lun-
gepest, smittede omtrent en fjerde-
del af verdens befolkning Hovedsa-
gelig raske voksne blev smittet, og 
op mod fem procent døde af den 
lungebetændelse, som ofte ledsa-
gede sygdommen. Da sygdommen 
var på sit højeste i 1918 og 1919, blev 
der i alt anmeldt 19.735 tilfælde i 
Aarhus, heraf døde 291. I dag ved vi, 
at de mange dødsfald skyldtes en 
overreaktion af kroppens immun-
system. Men i datiden kendte man 
ikke årsagen, hvilket byrådsdebat-
ten også viser.

Avisens læsere havde i nogen tid 
kunnet læse om »Den spanskes« 
fremmarch i ind- og udland, da År-
hus Stiftstidende 30. juli 1918 kunne 
fortælle, at 12 soldater var indlagt 
på garnisonssygehuset. Ifølge amts-
læge Lunddahl var også flere civile 
ramt. Antallet af syge steg hurtigt 
for at nå en foreløbig kulmination 
med 853 ugentlige sygdomstilfælde 
i august.

Først var der hovedsagelig tale 
om milde og kortvarige forløb. Alli-
gevel blev skoleferien som i landets 
øvrige byer forlænget til et stykke 
ind i august efter indstilling fra Un-
dervisningsministeriet. I ugen op 
til efterårsferien blev skolerne luk-
ket igen, da antallet af syge nåede en 

ny kulmination med 784 sygdoms-
tilfælde. Kun i særligt hårdt ramte 
skoleklasser blev undervisningen 
aflyst, og kun børn, der selv var sy-
ge eller havde syge familiemedlem-
mer, skulle blive hjemme.

Borgerne blev hver anden uge 
holdt underrettede om sygdom-
mens udvikling gennem avisen, og 
i slutningen af oktober indrykkede 
Sundhedskommissionen advars-
ler mod deltagelse i større møder og 
sammenkomster. Men amtslægen 
afviste yderligere tiltag. 

Byrådsdebatten
Da Laursen i slutningen af okto-
ber bragte spørgsmålet op uden 
for dagsorden, var antallet af syge 
igen i stigning. Denne gang slog syg-
dommen hårdere og medførte flere 
dødsfald. Flere danseskoler og for-
eninger havde taget konsekvensen 

og havde aflyst undervisning og ar-
rangementer. 

Byrådets diskussion kom til at 
handle om effekten af at lukke sko-
lerne. På den ene side stod medlem-
mer, der havde tiltro til, at sund-
hedsmyndighederne kunne ud-
rette det fornødne, og at skolerne 
blot skulle holdes ekstra rene. Nogle 
mindede om, at man skulle have 
maksimalt udbytte af de dyre sko-
ler! Skoleudvalgets formand, den se-
nere borgmester Jacob Jensen (S) af-
viste også skolelukning med det ar-
gument, at man »ikke kunde stand-
se altid, fordi der kom en sygdom«. 
På den anden side var der medlem-
mer, der ville gå mere drastisk til 
værks og blandt andet lukke skoler-
ne. Borgmester Dreschel, havde dog 
tillid til sundhedsmyndighedernes 
håndtering af situationen, og sko-
lerne forblev åbne. 8. november gav 

myndighederne alligevel efter for 
kritikken og forbød forlystelser. For-
buddet blev ophævet igen efter en 
lille måned uden nedgang i antallet 
af sygdomstilfælde. 

Velgørenhed tog over
Mange familier blev hårdt ramt af 
epidemien. Næsten daglig kunne 
man i avisen læse om familier, hvor 
forældre mistede et eller flere børn, 
eller hvor børn mistede en eller beg-
ge forældre.

Det medførte et stort behov for 
økonomisk hjælp samt hjælpere til 
pleje og til det huslige. Hjælpen blev 
i starten organiseret og finansieret 
af Fælleskontoret for Velgørenhed. 
Midlerne kom fra private og offent-
lige donationer, og der blev jævnligt 
indrykket annoncer i aviserne, hvor 
man søgte efter folk, der ville yde 
praktisk og økonomisk hjælp.

Der blev hurtigt mangel på ud-
dannede plejersker, og hjælperne 
var typisk ældre piger og gifte kvin-
der uden uddannelse i sygepleje. 
Skal man pege på et enkelt lyspunkt 
i tragedien, er det, at hjælpearbej-
det var med til at sætte behovet for 
en kommunal hjemmesygepleje til 
debat.

 ≤TEMA

PÅ BYRÅDETS BORD
 {Stadsarkivet digitaliserer 

Aarhus Byråds diskussioner 
og beslutninger – følg med på 
byraadet.aarhusarkivet.dk – 
og find historien om det sted, den 
person eller den organisation, der 
har din interesse!
 

Den spanske syge tog 291 liv i Aarhus på to år

Antallet af indlæggelser på byens hospitaler steg, da Den spanske syge ramte, og smittevogne-
ne kom på ekstraarbejde. Ukendt fotograf, 1913. Den Gamle Bys Billedarkiv

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet
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 ≤TEMA

PÅ BYRÅDETS BORD
 {Stadsarkivet digitaliserer 

Aarhus Byråds diskussioner 
og beslutninger – følg 
med på byraadet.
aarhusarkivet.dk – og 
find historien om det 
sted, den person eller den 
organisation, der har din 
interesse!
.

BYHISTORIE
AARHUS: »Danmarks bed
ste kollegium«. Således blev 
Skjoldhøjkollegiet beskrevet 
i Århus Stiftstidende ved ind
vielsen i 1973. Forventninger
ne var enorme, og kollegiet 
var tænkt som det foreløbige 
højdepunkt blandt de store 
kollegiebyggerier, som var 
blevet opført i byen i 1960’er
ne og starten af 1970’erne. 
Det skulle have været så godt, 
men allerede et halvt år ef
ter var der trusler om økono
misk konkurs og store prote
ster på grund af huslejestig
ninger. 

Et stykke uden for Ring
vejen ligger det enorme be
tonbyggeri Skjoldhøjkollegi
et. Det trænger efterhånden 
til en kærlig hånd, og den otte 
kilometer lange cykeltur til 
Aarhus Universitet skræm
mer flere studerende væk, 
men som byens største kol
legium med plads til over 
1000 studerende har det gen
nem tiden haft en stor plads 
i mange århusianeres ung
domsliv.

I dag vidner kollegiet om en 
tid, hvor man med gode inten
tioner og storslåede arkitek
toniske løsninger forsøgte at 
skabe en ny form for studie
bolig, men de medfølgende 
problemer ved det store pro
jekt betød, at det nye ideal for 
kollegiebyggeri kort tid efter 
måtte revurderes.

Nye visioner om kollegiet
Kollegiernes historie i Aar
hus går tilbage til Marselis
borg Studentergård, som 
blev indviet i 1928. Kollegi
erne fik først rigtig betyd
ning, da Parkkollegierne op
førtes som Danmarks første 
campusbyggeri i forbindelse 
med det nybyggede Aarhus 
Universitet i 1935 og årene 
fremefter. 

Efter 2. verdenskrig blev 
der opført flere mindre kol
legier i Aarhus, men først i 

1960’erne tog byggeriet for 
alvor fat. Der opstod en mas
siv stigning i antallet af stu
derende, og samtidig over
gik den offentlige støtte til 
 kollegierne i 1963 fra Bo
ligministeriet til Undervis
ningsministeriet, hvor den 
fik karakter af en slags stu
diestøtte. Det banede vejen 
for flere store projekter lan
det over. 

Antallet af kollegieværel
ser i Aarhus blev fra 1962 til 
1973 femdoblet fra ca. 800 til 
næsten 4000. Også kollegie
livet var forandret på de nye 
kollegier, der nu var selvsty
rende med egne bestyrelser 
og ikke længere kønsopdelte.

I årene 197073, hvor 
Skjoldhøjkollegiet blev op
ført, var de nye tanker om 
kollegielivet på sit højeste. 
Skjoldhøj Kollegiet er med 
sine 793 værelser og 54 lejlig
heder stadig landets næst
største kollegium. Derudover 
var der i starten af 1970’erne 
planer om et nyt kollegium 
i VejlbyRisskov, der skulle 
have været endnu større. De 
planer blev dog skrinlagt.

En by i byen
På trods af flere nye kolle
gier var der i slutningen af 
1960’erne mangel på ung
domsboliger i Aarhus. ’Bo
ligfonden for unge under ud
dannelse’ kæmpede længe 
for at finde en løsning på pro
blemet, men havde svært ved 
at få tilladelse til sit nye store 
projekt. Tilladelsen kom fra 
BrabrandSdr. Årslev kom
mune, som på den tid hav
de gang i flere større udbyg
ningsprojekter bl.a. Gellerup
parken og Skjoldhøjparken. 

Skjoldhøjkollegiet blev 
tegnet af det i tiden tonean
givende arkitektfirma Friis 
& Moltke i samarbejde med 
Knud Blach Petersen. Som 
et resultat af sin størrelse var 
Skjoldhøjkollegiet af arkitek
terne tænkt som et lille lands
bysamfund med kollegiebar, 

cafeteria, dagligvarebutik og 
børnehave.

Indtrykket af at være et 
selvstændigt samfund styr
kes af blokkenes beliggenhed 
med ryggen til den omkring
liggende bebyggelse uden
for; mod syd et industrikvar
ter og mod nord en bypark 
og det store parcelhuskvar
ter, Skjoldhøjparken, der blev 
opført nogenlunde samtidig 

med kollegiet.
Internt var det formålet 

at skabe små fællesskaber 
i et hierarkisk system. Den 
mindste enhed var bolig
gruppen, som bestod af 12 
værelser, herefter kom fælles
skaberne omkring kollegiets 
gader, der havde små torve 
og delte flere praktiske funk
tioner som vaskeri og møde
lokaler. 

Lovprisningen ville ingen 
ende tage ved indvielsen, og 
de studerende var specielt 
glade for de mange nye faci
liteter. Desværre var lykken 
kort. Allerede få måneder ef
ter indvielsen dukkede de 
første negative historier op i 
aviserne.

Truet af lukning
I januar 1974 blev der på 

grund af energikrise og fal
dende obligationskurser 
varslet en huslejestigning fra 
375 kr. til 450 kr. De studeren
de protesterede højlydt, og en 
økonomisk fallit truede. Der 
blev iværksat flere aktioner 
for at spare penge. Rengørin
gen blev sløjfet, og beboerne 
overtog i høj grad selv driften 
af kollegiet for at spare løn
ninger til de ansatte. I maj var 
der 200 tomme værelser på 
kollegiet, og mange flere hav
de planer om at flytte. 

I den efterfølgende tid ud
viklede situationen sig dra
matisk med store protester, 
huslejeboykot og besøg fra 
både politi og foged. Konflik
ten trak ud og var først løst 
omkring 1980.

Krisen satte hurtigt si
ne spor, og forsøget med de 
enorme studenterbyer sat
te på mange måder punk
tum for de sidste 10 års sto
re vækst i kollegiebyggerier. 
Kollegielovens administrati
on var i 1970 blevet flyttet til
bage fra Undervisningsmini
steriet til Boligministeriet, og 
man ville nu fremover satse 
på at inkorporere kollegievæ
relserne i det almene bolig
byggeri for at undgå de store 
studenterghettoer.

Den plan er stort set fulgt 
siden. Og selvom historierne 
om manglende studieboliger 
rammer byen hvert år i sep
tember, er det tvivlsomt, om 
man i fremtiden vil se lignen
de satsninger.

Kollegiernes korte storhedstid

Skjoldhøjkollegiet under opførelse i september 1971.  
Foto: Jens-Kristian Søgård, Den Gamle Bys billedsamling
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BYHISTORIE
AARHUS: I disse dage raser de-
batten om Bruuns Bros frem-
tid. De danske jernbaner skal 
i de kommende år elektrifice-
res, og her står Bruuns Bro ve-
jen, da broen er en halv meter 
for lav til at tog og kørerlednin-
ger kan være der. 

Banedanmark har fremlagt 
to løsningsmuligheder: Enten 
skal broen fjernes til fordel for 
en ny, eller også skal jernbane-
sporene graves ned. Indtil 27. 
november, hvor høringsperi-
oden afsluttes, kan borgerne 
give deres besyv med. Her på 
bagsiden sætter vi de næste 
søndage fokus på broens hi-
storie.

24. marts 1875 indeholdt 
Aarhus Stiftstidende en be-
gejstret omtale af en ny bro, 
der var ved at blive opført 
over baneterrænet umiddel-
bart vest for banegården til 
den nye bydel Frederiksbjerg. 
Broen, som blev døbt Bane-
gårdsbroen, skulle senere 
blive kendt som Bruuns Bro. 
Avisen var især imponeret 
over de to bærende jernbuer, 
»som give broen et impone-
rende udseende og frembyde 
i detaljerne mange smukke 
og praktiske forbindinger af 
de enkelte led«. Den knap 8 
meter brede bro skulle dog 
snart vise sig for smal til tra-
fikken, i takt med at byen fik 
vokseværk. 

En ny bydel
Bruuns Bro og M.P. Bruuns 
Gade har navn efter fabrikan-
ten Mads Pagh Bruun. I 1852 
opkøbte Bruun nogle jordare-
aler syd for Aarhus i området 
Frederiksbjerg, som dengang 
hørte til Viby sogn. Her anlag-
de han en klædefabrik og bo-
satte sig på Jægergården, hvor 
kommunens administrati-
onsbygning af samme navn 
ligger i dag. 

I 1872 blev Aarhus Kom-
mune og Viby Sogneråd eni-
ge om at ansøge indenrigsmi-
nisteriet om indlemmelse af 

Frederiksbjerg i Aarhus. Byen 
havde behov for at ekspande-
re mod syd, mens Viby Sogn 
ikke magtede at holde orden 
i den slumby, der var opstået 
langs den nye jernbane. En 
del århusianere så nemlig en 
fordel i at bosætte sig på lan-
det, hvor der kun betaltes 
jordskatter. En indlemmelse 
ville sætte en stopper for den 
stadige »frem- og tilbageflyt-
ning« mellem Aarhus og Fre-
deriksbjerg, som gav proble-
mer for politiet og de sociale 
myndigheder. Ansøgningen 
gik igennem og den 1. januar 
1874 blev bygrænsen flyttet 
syd til det nuværende Inger-
slevs Boulevard og Odense-
gade. 

Der bygges bro
Da der efter anlægget af jern-
banen i 1862 kun var adgang 
til Frederiksbjerg via Spanien 
eller Frederiksbroen, havde 
kommunen indgået kontrakt 

med M. P. Bruun om den bro 
og den gade, som i dag bærer 
hans navn. Kommunen for-
pligtede sig til at bygge en bro 
over banelinjen vest for bane-
gården og Bruun afstod jor-
den til anlægget af gaden fra 
broen op til Jægergårdsvej. 
Med gas- og vandledninger 
var det hele kalkuleret til at 
koste 21.500 rigsdaler, hvor-
af Bruun lovede at refunde-
re 3000, når han fik solgt Jæ-
gergårdens marker. Forslaget 
var vedtaget i byrådet med 11 
stemmer imod 6. Mindretallet 
mente, at det var unødvendigt 
og for dyrt at indlemme Frede-
riksbjerg i Aarhus. Alene bro-
en kunne nemt komme til at 
koste 20.000 rigsdalere og des-
uden havde Bruun langt mere 
gavn af forbindelsen end byen. 

Så dyr blev broen trods alt 
ikke. 10. juli 1874 kunne ud-
valget for byens udvidelse 
meddele byrådet, at man ef-
ter licitation havde modtaget 

et tilbud fra Aalborg-firmaet 
brødrene Vang på opførel-
se af en 75 fod lang og 25 fod 
bred jernbro for 15.200 rigs-
daler. Broen åbnede den 22. 
juni, men da brødrene Vang 
havde indgået kontrakt om 
levering den 28. februar, blev 
de idømt en bøde på 1000 
rigsdaler. Broen blev døbt 
Banegårdsbroen, men blev 
snart kendt som Bruuns Bro i 
folkemunde. 

Overvældende færdsel
Fra 1875 til 1900 voksede Fre-
deriksbjerg fra 2.000 til 10.000 
indbyggere og det kunne 
mærkes på trafikken over Bru-
unsbro. Ud over opløb af fulde 
arbejdsmænd og nærgående 
prostituerede kunne Aarhus 
Stiftstidende ofte berette om 
dramatiske trafikuheld på 
den smalle bro. Et par gange 
kom det til et par farlige situ-
ationer med hestevogne, når 
hestene stejlede ved lyden af 

fløjten fra et afgående tog. I 
1896 begyndte hestetrukne 
omnibusser at køre i fast ru-
tefart over broen. I 1904 blev 
busserne afløst af en spor-
vognslinje, som ikke gjorde 
det mindre farligt at færdes 
på broen til fods eller på cykel.

I et læserbrev fra 1906 blev 
der klaget over »den til ti-
der overvældende færdsel« 
på Bruuns Bro. For at aflaste 
trafikken foreslog forfatte-
ren, at man skulle opføre en 

ny bro mellem Helgolands-
gade og Orla Lehmanns Allé. 
I byrådet var man enig om, at 
trafikforholdene var »uhel-
dige«, men da der var planer 
om at udvide baneterrænet, 
nøjedes man med at udvide 
broens østlige fortov i 1907. 
Den gamle bro blev dermed 
stående, indtil nogle omfat-
tende ændringerne af bane-
gårdsområdet blev sat i værk 
i 1920. 

Den første Bruuns Bro
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Den gamle Bruuns Bro med det nu nedrevne Hotel Kronprinsen i baggrunden. Hammerschmidt Foto, ca. 1910, Aarhus Stadsarkiv
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BYHISTORIE
AARHUS: I disse dage raser 
debatten om Bruuns Bros 
fremtid. De danske jernbaner 
skal i de kommende år elek-
trificeres, og her står Bruuns 
Bro vejen, da broen er en halv 
meter for lav til at tog og kø-
rerledninger kan være der. 

Banedanmark har frem-
lagt to løsningsmuligheder: 
Enten skal broen fjernes til 
fordel for en ny, eller også skal 
jernbanesporene graves ned. 
Indtil 27. november, hvor hø-
ringsperioden slutter, kan 
borgerne give deres besyv 
med. Her på bagsiden fort-
sætter vi historien om broens 
historie.

I søndags handlede det om 
den første bro, der blev indvi-
et i 1875 - i dag fortsætter for-
tællingen om den anden bro, 
som blev opført i 1920’erne.

»Et sjældent og storstilet 
bygningsværk« med »state-
lige og rene« søjler. Lovor-
dene ville ingen ende tage i 
Stiftens omtale af den nye 
Bruuns Bro, som var at blive 
opført i 1921. Broen blev be-
kostet af statsbanerne i for-
bindelse med udvidelsen af 
baneterrænet og kom til at 
ligge midt i det moderne ba-
negårdskvarter, der blev an-
lagt i 1920’erne. Mindre fashi-
onable var dog nogle midler-
tidige butiksbarakker på den 
ene side af broen, der først 
blev afløst et mere moderne 
butikscenter i 1936. 

Fra 1870 til 1900 steg ind-
byggertallet i Aarhus fra 
15.000 til 50.000 indbyggere. 
For at udvide togkapaciteten 
blev det tidligt diskuteret at 
udvide baneterrænet, så Bru-
uns Bro måtte forlænges. Til 
det formål fik statsbanerne i 
1916 eksproprieret halvdelen 
af den daværende Halls Vej 
og påtog sig derfor at opføre 
den nuværende Bruuns Bro 
mod, at kommunen bidrog 
med 50.000 kr. og anlægget af 
gaden over broen.

I forbindelse med statsba-
nernes plan om at opføre en 

ny banegård fremsatte ud-
valget til byens udvidelse i 
1917 et ambitiøst forslag til 
»en smuk og værdig indgang 
til Aarhus by«. Da den davæ-
rende banegård lå neden for 
nogle stejle bakker i samme 
niveau som banelinjen, blev 
det foreslået at hæve terræ-
net og anlægge en banegård 
to etager. 

Med i planen indgik an-
lægget af Park Allé i direkte 
forlængelse af Bruuns Bro. På 
vestsiden af den nye bro ville 
kommunen bygge en bue-
gang med nogle basarer, der 
forventedes at »kunne give 
en meget god forretning«. I 
1918 indgik kommunen kon-
trakt med statsbanerne om 
anlægget af det nye bane-

gårdsområde. I 1920 forelå 
der en færdig plan for områ-
det, som vi kender det i dag. 
Et forslag om at overdække 
banen mellem Bruuns Bro og 
Frederiksbro til et nyt »han-
delscentrum« blev dog ikke 
til noget.

Det ny Aarhus gror frem
I 1920 opførte statsbanerne 
først en midlertidig bro af 
træ og rev den gamle Bruuns 
Bro ned. I 1921 begyndte ar-
bejdet på den ny bro, som 
blev udført af murermester 
N. M. Bak for 397.240 kr. I et 
par reportager skrev Aarhus 
Stiftstidende, at den nye bro 
ville blive adskilligt længere 
og mere dekorativ end den 
gamle bro. Broen blev opført 

i jernbeton og hvilede på 88 
søjler af jernbeton, som blev 
beskrevet som »statelige og 
rene i stilen«. Broen skulle 
have været færdig ud på ef-
teråret, men en lockout og 
hård frost gjorde, at den først 
kunne åbnes for trafikken i 
august 1922. 

Som Stiftstidende begej-
stret skrev i en reportage om 
åbningen af den ny Bruuns 
Bro, kunne man her se det 
nye Aarhus gro frem. Straks 
efter begyndte kommunen 
nemlig arbejdet med den nye 
banegårdsplads. På hjørnet 
af Banegårdspladsen og Bru-
uns Bro opførte statsbanerne 
en midlertidig banegård af 
træ, som var i funktion indtil 
åbningen af den nye hoved-

banegård i 1929. 

Basarbygningerne
For at bevare udsigten »ud 
mod landet« på vestsiden 
af broen og skærme for ud-
synet til Oliemøllen, var det 
blevet besluttet at opføre de 
planlagte basarbygninger på 

østsiden. Kommunen tøve-
de imidlertid med at opføre 
bygningerne, da statsbaner-
ne påtænkte at føre trappe-
opgange op til denne side af 
broen. Derfor gik kommu-
nen med til at lade et privat 
konsortium opføre nogle in-
terimistiske basarer af træ. 
I 1929 opsagde konsortiet 
imidlertid lejemålet, da kom-
munen krævede basaren 
malet og bedre vedligeholdt. 
Herefter blev barakkerne ad-
ministreret af kommunen, 
som helst ville opføre en ny 
basar i samme stil som de ba-
sarbygninger, statsbanerne 
var ved at opføre på stykket 
mellem den nye banegård og 
Bruuns Bro. Her havde kom-
munen krævet mindst 4 me-
ter til fortov, så der ville ikke 
blive plads til en buegang 
som oprindeligt planlagt.

I 1935 fremlagde stadsarki-
tekten en plan til permanen-
te basarbygninger i forlæn-
gelse af statsbanernes. Basa-
ren ville blive 107 meter lang 
med plads til 12 butikker 
og et udstillingslokale med 
ovenlys på første etage af en 
toetagers bygning, der skul-
le skjule »de uskønne gavle 
på statsbanernes perronta-
ge«. Basaren skulle opføres af 
konsortiet A/S Nipa – senere 
A/S Bruunsbro, som fik ret til 
at leje basaren i 40 år mod en 
lejeafgift til kommunen. Pro-
jektet var nær ikke blevet til 
noget, da statsbanernes krav 
til konstruktionen fordyre-
de projektet. I 1936 åbnede 
imidlertid den basar, som 
kom til at ligge på broen ind-
til 2003.

Den anden Bruuns Bro blev betalt af statsbanerne

Den ny Bruuns Bro i 1923. Bag basarbygningerne af træ ses den midlertidige banegård. Det grønne områ-
de til venstre øverst er Sdr. Kirkegård, hvor nu Rådhuset ligger. Foto: E.A. Ebbesen, Aarhus Stadsarkiv
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AARHUS:  I disse dage raser 
debatten om Bruuns Bros 
fremtid. De danske jernbaner 
skal i de kommende år elek-
trificeres, og her står Bruuns 
Bro vejen, da broen er en halv 
meter for lav til at tog og kø-
rerledninger kan være der. 

Banedanmark har fremlagt 
to løsningsmuligheder: Enten 
skal broen fjernes til fordel for 
en ny, eller også skal jernbane-
sporene graves ned. Indtil 27. 
november, hvor høringsperio-
den slutter, kan borgerne give 
deres besyv med.

Her på bagsiden bringer vi 
i dag tredje og sidste kapitel 
i miniserien om broens hi-
storie:

I 1922 stod den anden ud-
gave af broen færdig. I mange 
år lå Bruuns Bro uforandret 
hen med sine små butik-
ker og en danserestaurant. I 
1980’erne blev broen udvi-
det med en cykelbalkon, men 
planer om at rive basarbyg-
ningerne ned for at give plads 
til en ny banegårdsplads blev 
ikke til noget. I 2003 reddede 
de handlende også livet ved 
at gå sammen om opførelsen 
af Bruuns Arkade, da opførel-
sen af Bruun’s Galleri truede 
deres eksistens. Snart er det 
dog måske slut med arkaden, 
hvis DSB’s plan for en ny bro 
realiseres.

Forretningsliv
Efter opførelsen af basar-
bygningerne i 1936 opstod 
nogle mere permanente bu-
tikker på Bruuns Bro. En af 
de første var chokoladebu-
tikken Broen, som »kageba-
ger og sukkervarefabrikant« 
samt »automatfabrikant« Ta-
ge Lunding drev til sin død i 
1980. Butikken var forud for 
sin tid med sine tag-selv-slik-

automater og storkøbstilbud. 
I 1989 etablerede Steen Men-
gel en filial af Sukkerstokken 
i Broens gamle lokaler. Af an-
dre bropionerer kan nævnes 
H.C. Frosts gavemagasin, Ej-
nar Kjærs manufakturhandel 
og trikotage- og lingeriforret-
ningen Bromagasinet. I 1942 
åbnede desuden i »lyse fest-
lige lokaler« Hejndorf Radio, 
hvor man kunne købe radi-
oer, grammofoner og gram-
mofonplader. 

Natteliv
I 1941 åbnede »Restaurant Ri-
co« i udstillingshallen på før-
ste sal af toetagers bygningen 
midt på Bruuns Bro. I begyn-
delsen som cafe og afholdsre-
staurant, men efter en brand 
i 1949 indrettede ejer Johan-
nes Lassen en »mere stor-
stadsmæssigt indrettet« dan-
serestaurant med »stilfuld in-
direkte belysning«.

De næste årtier blev Rico 
et populært sted at gå i byen 
med live musik af tidens po-
pulære orkestre. Her begynd-
te blandt andet Flemming 
»Bamse« Jørgensens karriere 
som forsanger i et pigtråds-
band i slutningen af 1960’er-
ne. Rico blev til et pizzeria i 
1974, men i 1979 blev lokaler-
ne indtaget af »nostalgidisko-
teket« Locomotion.

Cykelkaos
I 1987 gik DSB og kommunen 
sammen om at udvide broen 
med en overdækket cykel-
balkon med plads til 500 cyk-
ler for at komme det stigende 
»cykelkaos« omkring bane-
gården til livs. For at motivere 
cyklisterne til at parkere på 
broen forsynede man balko-
nen med trappenedgange til 
perronerne, som det i 1923 
havde været planen at føre 
ned fra den modsatte side. 

Dog fortsatte de kaotiske for-
hold på Banegårdsplads, da 
DSB ikke åbnede for billet-
salg på perronerne.

I 1988 måtte man forhøje 
rækværket på den nye bal-
kon, da der gik sport blandt 
byens natteravne i at smide 
cykler ned på perronerne. I 
2009 satte kommunen et to-
etagers cykelstativ op med 
plads til 500 flere cykler og 
iværksatte en kampagne 
mod ulovligt parkerede og 
herreløse foran banegården. 
Det planlægges nu at anlæg-
ge et parkeringshus til cyk-
ler ud over banelegemet ved 
Halls Sti. 

Bruuns Arkade
I 1981 fremlagde DSB en plan 
om at rive basarbygninger-
ne ned for at give plads til 
en indkørsel til en ny parke-
ringsplads oven over perro-

nerne. Forslaget blev drøftet 
så sent som 1992, hvor Steen 
Mengel på vegne af broens 
handlende klagede over ikke 
at blive taget med på råd. 

I 2001 opstod der atter 
frygt for basarbutikkernes 
fremtid i forbindelse med 
NCC’s anlæg af Bruun’s Gal-
leri. Ud over at skulle afgive 
21 meter af broen til det nye 
butikscenters indgang kunne 
butikkerne kun få forlænget 
deres lejemål af kommunen 
for et år ad gangen. Derfor til-
bød et interessentskab anført 
af Mengel at opføre en ny bu-
tiksarkade mod garanti for at 
kunne blive på broen. Arka-
den var tegnet af arkitekten 
Johannes Exner og inspireret 
af Ponte Vecchio i Firenze. Da 
NCC forsøgte at købe arealet 
af DSB for at få indflydelse på 
byggeriet, blev kommunens 
jurister sat til at afklare hvem, 

der havde dispositionsretten 
over broen. Det stod klart, at 
DSB ejede broen, men at de 
handlende kun kunne siges 
op af kommunen. Dog ene-
des DSB og kommunen om at 
godkende opførelsen af Bru-
uns Arkade, som åbnede om-
trent samtidig med Bruun’s 
Galleri i 2003. Exners plan 
om at fjerne cykelbalkonen 
blev dog ikke til noget. 

I et af DSB’s nye forslag til 

den tredje Bruuns Bro er der 
hverken plads til cykler el-
ler butikker. Hvor basarerne 
oprindelig skulle skjule de 
»uskønne« perrontage, skal 
Bruuns Arkade efter denne 
plan nedrives for at skabe ud-
syn til den bagvedliggende 
bebyggelse »med flere skift 
i skala, åbne rum og facader 
end tidligere«. 

Foranderlige 
Bruuns Bro

Bruuns Bro i 1959. I baggrunden ses bl.a. Restaurant Rico, Hejndorf Radio og Ejnar Kjærs manufakturhan-
del. Foto: Ib Rahbek-Clausen, Aarhus Stiftstidendes billedarkiv, Rigsarkivet, kopi ved Aarhus Stadsarkiv.
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AARHUS: Harald Jensens 
Plads er i dag et glimrende 
eksempel på den forandring 
Aarhus i disse år gennemgår. 
Pladsen er et trafikalt sam-
lingspunkt for hovedvejene 
Søndre Ringgade, Skander-
borgvej og de Mezas Vej, og 
bliver dagligt passeret af tu-
sindvis af biler på vej ud af og 
ind til byen. 

Dette har sat sine spor på 
trafikken, og i foråret 2016 
bevilligede Aarhus Kommu-
ne 77 millioner til at forbedre 
de trafikale forhold. 

Lige nu kan det til tider 
ligne et trafik- og byggekaos, 
men for fremtiden skal der 
være bedre plads til både bi-
ler, offentlig trafik, cykellister 
og fodgængere på Harald Jen-
sens Plads. 

Og så er i det i øvrigt ikke 
første gang, at den nu 87-åri-
ge plads står under ombyg-
ning og udvidelse. 

En ny bydel skyder frem 
I løbet af sidste del af 
1800-tallet vandt den indu-
strielle udvikling frem i Aar-
hus – nye kvarterer skød op, 
handelen voksede og urbani-
seringen stod på sit højeste.

På dette tidspunkt lå det 
nuværende Frederiksbjerg 
uden for købstadens grænse 
og hørte under Viby Kom-
mune. 

Første del af Frederiksbjerg 
blev indlemmet i Aarhus 
Kommune i 1874, mens sid-
ste del af området først blev 
rigtig århusiansk, da kom-
munen 22 år senere købte 
Marselisborg Gods og de om-
kringliggende marker. 

Med udvidelse af den gam-
le købstad ønskede Aarhus 

Kommune at skabe en hel-
hedsplan for området. 

Dette ønske blev realise-
ret i 1898, hvor stadsingeni-
ør, Charles Ambt og konge-
lig bygningsinspektør, Hack 
Kampmann udarbejde en 
byplan for Frederiksbjerg. 

Harald Jensens Plads og 
Ringgaden blev en del af den-
ne plan. 

Ringgaden skulle føre tra-
fikken fra byens ydreområ-
der og trafikken ind til midt-
byen lettere og mere sam-
menhængende rundt. 

En fremsynet plan taget i 
betragtning af, at der rundt 
om byen i 1898 endnu blot 
var markjord. 

Anlæggelsen af Søndre 
Ringgade begyndte i 1925, 
og fire år senere kunne Ha-
rald Jensens Plads og Søndre 
Ringgade indvies. 

Formet af trafikken
Harald Jensens Plads er op-
kaldt efter Harald Otto Jen-
sen (1851–1925), der var med 
til at stifte både avisen De-
mokraten, som han gennem 
mange år var redaktør for, og 
Socialdemokratiet i Aarhus, 
for hvem han sad i byrådet og 
landstinget. 

Pladsen blev officielt navn-
givet samme år som dens ind-
vielse – blot fire år efter Harald 
Jensens død. 

Harald Jensens Plads’ 
nordøstlige side var fra star-
ten omgivet af de nuværende 
karrébygninger ved enden af 
Ingerslevs Boulevard. 

Karrébygninger rundt om 
pladsens sydvestlige del blev 
opført i årene umiddelbart 
efter indvielsen. 

Midt på pladsen lå oval 
rundkørsel, der fordelte tra-
fikken ud til pladsens parke-

ringsplader, Skanderborgvej/
De Mezas Vej og de mindre 
omkringliggende gader. 

Bilerne kommer
I 1952 stod pladsen over for sin 
første gennemgribende om-
lægning – en omlægning som 
skyldes den stigende mængde 
trafik. 

Bilen havde haft sit sejrrige 
indtog i byen, og der var nu 
brug for bedre trafikregule-
ring, samt parkeringspladser. 

Omlægningen bestod 
blandt andet af udgravning 
og etablering af to underjor-
disk parkeringsanlæg, samt 
anlæggelse af overfladiske 
parkeringspladser rundt om 
pladsen. 

Ved omlægningen blev 
den daværende rundkørsel 

gravet op, og det trafikkryds, 
som vi kender i dag blev etab-
leret. 

Trafiklys
I 1955 blev trafikken gennem 
Harald Jensens Plads yderlige-
re reguleret, da der blev opsat 
trafiklys. 

Trafikken på Harald Jen-
sens Plads har været stødt 
stigende siden etableringen 
i 1929. 

Ud over de trafikale gener, 
har den megen trafik også gi-
vet byen miljømæssige ud-
fordringer. 

Blandt de 77 millioner er 
derfor også afsat penge til 
at plante 53 nye lindetræ-
er langs pladsen og Søndre 
Ringgade. 

Mange er træerne bliver 

næsten 25 meter høje, og skal 
bidrage til et grønnere plads, 
samtidig med at Søndre 
Ringgade gøres til en karak-
terfuld grøn korridor  

i Aarhus. 
Lindetræerne skal erstatte 

de gamle poppeltræer, som 
måtte fældes på grund af syg-
dom.

Harald Jensens 
Plads under  
forandring - igen

Harald Jensens Plads fotograferet umiddelbart efter indvielsen i 1929.  
Fotograf: Tilskrevet E.A. Ebbesen, ca. 1930, Stadsingeniørens Kontor, Aarhus Stadsarkiv
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FRA AARHUS STADSARKIV

BYHISTORIE
AARHUS: Det 21 år gamle 
Scandinavian Centers om-
tumlede historie viser, hvor-
dan Aarhus altid har evnet at 
få det bedste ud af vanskelige 
forhold. Selvom den oprinde-
lige plan om at skabe en in-
ternational kongresby med 
eksklusive butikker og re-
stauranter slog fejl, ser cente-
rets fremtid atter lys ud med 
planen om at indrette 133 
ungdomsboliger i de tidligere 
erhvervslokaler. 

En ny bydel
I 1984 fik en kreds af byråds-
politikere omkring borgme-
ster Thorkild Simonsen ide-
en til en ny kongresby bag 
ved Musikhuset, som Simon-
sen også havde været en af 
bannerførerne for. I al hem-
melighed fik man ingeniør 
Thyge Hofmeister til at udar-
bejde et oplæg, som blev præ-
senteret for offentligheden i 
Århus Stiftstidende 9. januar 
1985. 

Alle bygninger i firkan-
ten mellem Eckersbergs-
gade, Skovgaardsgade, Carl 
Blochsgade og Sonnesgade 
und tagen Godsbanegården 
skulle rives ned og give plads 
til et SAS-hotel i 11 etager, 
en kongressal med plads til 
 koncerter, fem erhvervs- og 
boligblokke samt et lager-
hotel. I byrådet var der kun 
kritiske røster mod projek-
tet fra venstrefløjen, der 
 frygtede at området skulle 
udvikle sig til et »mini-Man-
hattan«.

Den endelige plan 
I 1987 vedtog byrådet at give 
grønt lys for det knap så om-
fattende projekt Scandina-
vian Center Århus. Projektet 
bestod af en hotelbygning 
og bag ved en kongreshal og 
to blokke med boliger og er-
hverv. Komplekset skulle for-
bindes af et glasoverdækket 
butikscenter. 

Bag forslaget stod SAS som 
kommende driftsherre, in-
geniørerne Christensen og 
Hofmeister, entreprenører-
ne Christiani & Nielsen, Ny-
kredit og Provinsbanken. 
Projektet var tegnet af arki-
tekterne T. Skovgaard Søren-
sen, Aage C. Nielsen & Poul 
Andersen og Torben Schøn-
herr i samarbejde med Friis 
og Moltke. SAS blev pålagt at 
drive kongresdelen sammen 
med Musikhuset, hvis direk-
tør Poul Koch udtrykte frygt 

for konkurrencen fra det nye 
center.

Finanskrise
Centeret skulle have stået 
færdig i 1991, men i 1989 gik 
arbejdet i stå, da der kun var 
gravet et stort hul i jorden. 
Årsagen var problemer med 
finansieringen som følge af 
økonomisk lavkonjunktur 
og regeringens anpartsstop, 
som betød, at en plan om salg 
af anparter måtte opgives. 

Først i 1991 lykkedes det 

Danske Bank, som Provins-
banken var fusioneret med, 
at stifte et interessentskab 
med Kommunernes Pensi-
onsforsikring, ATP og forsik-
ringsselskabet Hafnia. Det 
gik kun, fordi kommunen 
havde tilladt investorerne at 
udvide butiksarealet og selv 
bestemme butikstyperne. 

Byens nye kraftcenter
Efter en stilstand på tre år gik 
byggeriet atter i gang i 1992. 
Centeret blev opført for 750 
mio. kr. af entreprenørfirma-
et Rasmussen & Schiøtz og 
kunne indvies under Aarhus 
Festuge 1. september 1995. I 
sin åbningstale forudså Thor-
kild Simonsen, hvordan cen-
teret snart ville summe af ak-
tivitet, når kongresgæster fra 
ind- og udland begyndte at 
strømme til Aarhus. 

Århusianerne var mere 
skeptiske. I en voxpop i År-
hus Stiftstidende var de fleste 
imponerede af det storslåede 
byggeri, men frygtede samti-
dig, at centeret kom til at ligge 
dødt hen. Det var nemlig ikke 
lykkedes at leje én eneste bu-
tik ud før åbningen. 

Skuffede forventninger
Allerede i 1993 blev der ind-

gået aftale med skattevæse-
net om leje af kontordelen. I 
begyndelsen havde Musik-
huset også succes med Scan-
dinavian Congress Center, 
som i 1995 blandt andet lag-
de hus til det berømte årsmø-
de i Fremskridtspartiet, hvor 
kimen til Dansk Folkeparti 
blev lagt. Men allerede i 1996 
gav kongresdelen kommu-
nen et underskud på 6 mil-
lioner kr.

Værre gik det med den 170 
meter lange butiksgade. Pla-
nen havde været et eksklu-
sivt butikscenter med mode- 
og smykkebutikker, siden et 
IT-butikscenter, men begge 
planer slog fejl. Først i 1998 lyk-

kedes det ejendomsselskabet 
Datea at leje de første butikker 
ud, men da kunderne udeblev, 
måtte planen om et butikscen-
ter helt opgives i 1999. 

Centerets image led end-
nu et knæk, da glasplader be-
gyndte at styrte ned og det 
kom frem, at gulvet i kon-
gressalen nær var kollapset 
under en koncert med Suede 
under festugen i 1996. Cen-
tret fandt senere andre for-
retningsmodeller, blandt an-
det med fitnesscenter. Det er 
nu håbet, at centeret, som har 
gået så meget grueligt igen-
nem, kan få nyt liv med den 
planlagte ombygning til stu-
dieboliger.

Scandinavian Centers omtumlede tilværelse

Liv og glade dage – sådan var drømmene for det kom
mende liv i Scandinavian Congress Center, som her 
er illustreret på en tegning trykt i Århus Stiftstiden
de i 1993. Tegning, Århus Stiftstidende, 1993

De første bud 
på, hvordan 
Scandina
vian Congress 
Center skulle 
ende med 
at tage sig 
ud så meget 
anerledes ud 
end det ende
lige resultat. 
Her et bud 
trykt i  Århus 
Stifts tidende 
i 1985. Skitse
tegning, 
Århus Stifts
tidende, 1985
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BYHISTORIE
AARHUS: For tiden proteste-
res der imod planerne om at 
opføre et højhus tæt på Bra-
brandstien. Stien blev anlagt i 
1950’erne som et beskæftigel-
sesprojekt. Det var borgme-
ster Svend Unmack Larsens 
tanke, at stien skulle fungere 
som et rekreativt åndehul for 
byen. 

Før anlæggelsen af Bra-
brandstien var området om-
kring Aarhus Å og Brabrand 
Sø kun svært tilgængeligt for 
aarhusianerne. I 1890’erne 
gik der en dampbåd til Fisker-
huset, hvor stien i dag deler sig 
ved de Tre Broer. Efter åbnin-
gen af Hammelbanen i 1907 
kunne man tage toget til ud-
flugtsstedet Constantia i Stav-
trup. Det var dog først med fri-
luftskulturens gennembrud i 
1930’erne, at byrådet for alvor 
begyndte at arbejde for at gø-
re naturen omkring byen til-
gængelig for byens borgere 
med anlæg af cykel- og gang-
stier. Den drivende kraft i det-
te projekt var det socialdemo-
kratiske byrådsmedlem og 
senere borgmester Svend Un-
mack Larsen. I sin tiltrædel-
sestale som borgmester 21. 
juni 1945 fremhævede han, 
hvor uhyre vigtigt det var at 
skabe muligheder for byens 
borgere til at komme ud i na-
turen. Som eksempel nævn-
te han Brabrandstien, som på 
det tidspunkt endnu var på 
tegnebordet. 

I en arbejdskritisk tid
For at bekæmpe den stigende 
arbejdsløshed i 1930’erne gav 
staten tilskud til kommunale 
beskæftigelsesprojekter. Da 
situationen forværredes efter 
besættelsen, besluttede byrå-
det 5. december 1940 at søge 
Arbejdsministeriet om støt-
te til en række projekter. Et af 
dem handlede om en »cykle- 
og gangsti« langs Aarhus Å og 
Brabrand Sø. Stien skulle be-
gynde ved Ceres og gå langs 
åen og søen, hvor det var pla-

nen at opføre en kapronings-
bane. Stien ville blive billig, 
da kommunen kun skulle be-
tale 25 procent af arbejdsløn-
nen og kunne forvente bespa-
relser til socialhjælp. Ikke des-
to mindre kom projektet ikke 
med i ansøgningen, selvom 
det konservative byrådsmed-
lem I.C. Sørensen mente, at sti-
en kunne bidrage til udvide 
byen mod vest og forbedre li-
vet for borgerne »i en arbejds-
kritisk tid«. 

En af byens åndehuller
I 1943 bad Arbejdsministeri-
et kommunerne om at forbe-
rede nogle beskæftigelsesar-
bejder, der kunne iværksæt-
tes på kort tid. Man frygtede 
nemlig, at arbejdsløsheden 
ville stige med den økono-
miske afmatning, der kunne 
forventes efter krigens afslut-

ning. På et byrådsmøde 2. fe-
bruar 1944 blev det besluttet 
at medtage anlægget af en sti 
omkring Brabrand Sø i den-
ne beredskabsplan. På mødet 
talte Unmack Larsen varmt 
for »den grønne sti« omkring 
Brabrand Sø som »et storslå-
et projekt, der ville danne led 
i byens åndehuller«, hvorfor 
området også burde fredes. 

Kort før krigens slutning 
fik man omegnskommu-
nerne Aaby, Viby, Brabrand-
Aarslev og Ormslev-Kolt med 
i projektet, så allerede 21. juni 
1945 kunne der nedsættes et 
fælleskommunalt stiudvalg 
med Unmack Larsen som for-
mand. Samme år søgte man 
Arbejdsministeriet om støtte 
til anlæg af et stiforløb identisk 
med det nuværende undtagen 
stykket gennem Ceres-haven. 
Projektet kunne imidlertid 

først iværksættes i 1950 ef-
ter hårde forhandlinger med 
ministeriet, omegnskommu-
nerne og grundejerne. Stien 
var færdig i 1956 og kostede 3 
mio. kr., hvoraf staten betal-
te 2/3 i form af tilskud til ar-
bejdsløn. Ifølge en afdelings-
ingeniør havde arbejdet på 
stien desuden gjort adskillige 
»arbejdshæmmede« duelige 
til normalt arbejde.

Vort nyeste naturklenodie
I 1957 fik Unmack Larsen sit 
ønske om at få fredet Bra-
brandsøen opfyldt, da fred-
ningsnævnet godkendte en 
fredning af området mellem 
stien og søen. For borgmeste-
ren var det vigtigt at beskytte 
det rige fugleliv omkring sø-
en. I Aarhus Stiftstidende blev 
den nye sti omtalt som »vort 
nyeste naturklenodie«. Tog 

man en tidlig cykeltur langs 
søen, kunne man blandt an-
det se op til 30 forskellige fug-
learter – heriblandt storken, 
som endnu kunne ses ved sø-
en i 1950’erne. 

Tidligt blev der dog klaget 
over, at »ungdommelige ele-
menter« brugte stien til knal-
lertvæddeløb. Da stiudval-
get ønskede, at man skulle 
kunne nyde naturen og fug-
lelivet i fred og ro, blev et for-
bud mod knallerter foreslået. 
Modstand fra omegnskom-
munerne gjorde imidlertid, 
at forbuddet kun kom til at 
gælde om søndagen. For at 
undgå en konflikt med Ce-
res blev det i 1961 besluttet at 
opføre en bro over åen og fø-
re den sidste del af stien over 
den da nedlagte Hammelba-
nes grund. 

 ≤TEMA

AARHUS BYRÅD 
 {På byrådets bord. 

Stadsarkivet digitaliserer 
Aarhus Byråds diskussioner 
og beslutninger – følg 
med på www.byraadet.
aarhusarkivet.dk – og 
find historien om det 
sted, den person eller den 
organisation, der har din 
interesse!
.

Arbejde på Brabrandstien i 1956. Stadsingeniørens arkiv, Aarhus Stadsarkiv

Brabrandstien var et beskæftigelsesprojekt

Klik her for at læse mere om emnet på AarhusWiki Klik her for at læse mere om emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Brabrandstien
https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=118636
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byhistorie
aarhus: I år er det 140 år siden, 
at Nordre Kirkegård blev indviet. 
Kirkegården er i dag et smukt 
åndehul, hvor mange af byens mest 
prominente borgere har fundet 
deres sidste hvilested side om side 
med arbejdsmænd og enker, men 
for godt 140 år siden var området 
hjemsted for en mødding og en ilde-
lugtende limfabrik.

I byrådsforhandlingerne under 
journalnummer 238/72 kan man 
følge Nordre Kirkegårds vej fra 
forhandlingsbordet til virkelighed 
tæt.

Byens daværende eneste 
fungerende kirkegård var ved 
at være fyldt op. Det var den nu 
nedlagte Søndre Kirkegård, der 
lå, hvor rådhuset ligger i dag. 12. 
december 1872 vedtog Aarhus 
Byråd derfor at nedsætte et udvalg, 
som skulle arbejde hen i mod anlæg-
gelsen af en ny kirkegård.

Møddingen måtte væk
3. april året efter kunne udvalget 
præsentere resultatet af dets under-

søgelser. Første prioritet havde været 
at anlægge en ny kirkegård på jord, 
som hørte under Marselisborg – 
altså syd for byen, ”men dette var 
aldeles ikke til at faa”.

Dernæst havde udvalget 
undersøgt Galgebakken, hvor 
universitetsparken ligger i dag. 

Men denne var for lille og 
desuden blev den benyttet som 
eksercerplads for byens garnison. 
Udvalget anbefalede derfor en plads 
nord for byen beliggende op ad 
Knudrisbakken.

Det kunne byrådet tilslutte sig 
på det efterfølgende byrådsmøde 
17. april. Sagen gik nu videre til 
sundhedskommissionen, der, efter 
at have undersøgt jordforholdene, 
10. juli samme år også kunne give 
tilsagn til anlæggelsen.

Dog beklagede kommissionen, 
at der tæt ved lå en ildelugtende 
limfabrik, ligesom den stærkt 
anbefalede, at en møddingplads 
beliggende ved ”Randers Chaussé” 
blev fjernet, inden kirkegården 
blev taget i brug, ”da Opholdet paa 
denne ellers vil blive utaalelig for 
de Besøgende, naar Vinden bærer 

fra Møddingspladsen hen over 
Kirkegaarden”. 

Kirkegård til evig tid?
På byrådsmødet 9. april 1874 
blev det besluttet at stille jorden 
gratis til rådighed for kirkerne. Til 
gengæld skulle kirkegården overgå 
til kommunal ejendom, når kirke-
gårdsfunktionen ophørte.

Sidstnævnte betingelse faldt 
Ministeriet for Kirke- og Undervis-
ningsvæsenet for brystet, da betin-
gelsen også galt den på det tidspunkt 
fungerende Søndre Kirkegård. 
Bekymringen kom til udtryk i en 
skrivelse til byrådet behandlet 24. 
september samme år. Tanken om, 
at kommunen ønskede at bebygge 
nedlagte kirkegårde, fandt mini-
steriet ”saarende for den Pietet, 
der skyldes de i en nærmere Fortid 
Afdødes Hvilested, og stridende mod 
det Hensyn, der skyldes Følelser hos 
de Efterlevende. ” Byrådet holdt på 
sin ret og blev 5. november enige om 
et svar, der lød: ”Arealet overlades 
Kirkerne til Begravelsesplads, men 
er og vedbliver at være Kommunens 
Ejendom”. Efter dette var vejen 

banet for den egentlige anlæggelse af 
kirkegården.

Ministeriets bekymring skulle vise 
sig at være begrundet, da Søndre 
Kirkegård netop blev sløjfet til fordel 
for Aarhus nye rådhus, som kunne 
indvies i 1941 – blot 15 år efter den 
sidste begravelse havde fundet sted 
på kirkegården.

 hegnes med herrens fred
9. oktober 1876 blev kirkegården 
endelig indviet, da Vor Frue Kirkes 
sognepræst, F. E. Seidelin, forestod de 
to første begravelser.

Første mand i jorden var den 
42-årige billettør T.M. Henrichsen, 
mens barber Woldums hustru, 
Johanne Marie, blev stedt til hvile 
senere samme dag. I det midlerti-
dige trækapel kunne Henrichsens 
sørgende familie sammen med 
borgmesteren, byrådsmedlemmer 
og Århus Stiftstidendes reporter 
høre Seidelin tale om det nye sted 
”hvor vi nu skulle begrave vore kjære 
Afdøde, seer saa aabent ud; men det 
skal hegnes med Herrens Fred. Der, 
hvor der tidligere er pløiet og saaet i 
den timelige Jord, der ville vi nu hegne 

med Guds gode Ord, saa at der her 
kan blive Fred imellem Gravene.”

Siden hen er kirkegården 
løbende blevet udvidet – nye 
bygninger er kommet til, andre 
er blevet revet ned, og billettøren 
og barberens hustru har gennem 
tiden fået selskab af tusindvis af 
andre aarhusianere i jorden på 
Nordre Kirkegård. Nogle med 
små ydmyge gravsten, der ikke har 
overlevet sløjfning, andre med 
store gravmæler, som forhåbentligt 
også kommer til at pryde Nordre 
Kirkegård i de næste 140 år.

Læs meget mere om Nordre Kirke-
gård på www.aarhuswiki.dk.

billettøren og barberens hustru 
indviede Nordre Kirkegård
Engang en mødding. Nu hvilested for nogle af byens mest prominente borgere. Aarhus Stadsarkiv genopliver historien.

Stadsarkivet digitaliserer 
Aarhus Byråds diskussioner og 
beslutninger – følg med på www.
byraadet.aarhusarkivet.dk – og 
find historien om det sted, den 
person eller den organisation, der 
har din interesse!

 

teMa
På byrådets bord

Nordre Kirkegård i sine spæde år. Træerne er stadig små, og kapellet endnu ikke blevet ombygget. Ukendt fotograf, ca. 1890, Den Gamle Bys billedsamling

Klik her for at læse mere om 
emnet på AarhusWiki

Klik her for at læse mere om 
emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Nordre_Kirkeg%C3%A5rd
https://www.aarhusarkivet.dk/search?organisations=110922
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BYHISTORIE
AARHuS: I år er det 110 år siden, Aarhus 
Byråd besluttede at anlægge en ny 
byskole på Trøjborg. Baggrunden for 
beslutningen var akut pladsmangel på 
de eksisterende skoler på grund af et støt 
stigende antal skolebørn i Aarhus.

Finsensgades Skole blev opført i 
1906-07 af arkitekt Ludvig A. Petersen. 
Skolen bestod af en hovedfløj i tre etager 
foruden kælder- og loftslokaler og kunne 
huse 24 normalklasser. Derudover 
rådede skolen over et fritliggende 
gymnastikhus. Som den første skole i 
Aarhus gik man fra at anvende gasbelys-
ning til elektrisk belysning. Regnskabet 
for byggeriet lød på 350.716 kroner og 34 
øre – eller godt 24,3 millioner kr. i nutids 
penge.

Fra byråd til indvielse
Forslaget om en ny skole blev fremsat 
for byrådet i marts 1906. Alle kommu-
neskolepladser var ved denne tid 
optaget af både for formiddags- og 
eftermiddagsklasserne. 

Mens man i byrådet hurtigt blev enige 
om, at der skam var et reelt behov for en 
ny skole, blev der mere diskussion om 
størrelsen og beliggenheden for den nye 
skole. 

Valget faldt på en større byskole af 
samme type som Ingerslev Boulevards 
Skole, og den nye skole skulle placeres på 
Trøjborg tæt ved Skt. Johannes Kirken. 
Da tiden var knap, besluttede byrådet at 
anvende arkitekt Ludvig A. Petersen, som 
også havde tegnet skolen på Frederiks-
bjerg og derfor med sine erfaringer herfra 
hurtigt kunne komme op med et projekt 
i samme stil.

Petersen kom senere også til at tegne 
skolerne på Samsøgade, N.J. Fjordsgade 
og Læssøesgade.
Skolen blev indviet den 11. juli 1907 
ved et festligt arrangement med taler 
fra skoleudvalget, skolekommissionen 
og overlærer Vilhelm Stilling. Inviteret 
var alle lokale skoleautoriteter, byrådet, 
arkitekten, bygningskonduktør og 
håndværkere samt kommuneskolernes 
samlede lærepersonale. 

Også pressen var til stede, og Århus 
Stiftstidende kunne efterfølgende 
berette om ”… et smukt og imponerende 
bygningskompleks, indrettet med alle 
den moderne tekniks fremskridt på 
skolebygningens og hygiejnens område. ”

Dagen efter blev skolen taget i brug af 
1.185 børn fordelt på 589 piger og 596 
drenge samt skolens nyansatte lærere. 
Eftersom indvielsen af skolen lå midt 
i sommerferieperioden, blev eleverne 
allerede sendt på ferie efter første 
skoledag. Først efter sommerferien tog 
eleverne hul på undervisningen på den 
nye Finsensgades Skole.

Forsømmerbogen
I 1916 satte skolen en kedelig rekord. 
Med 712 ulovlige forsømmelser var sko-
len den Aarhusskole med flest forsøm-
melser. Forsømmelser blev noteret ned 
af overlæreren, som hver morgen mellem 
klokken 8 og 9 besøgte hver klasse. For-
sømmelser blev noteret ned i ’Forsøm-
merbogen’; en protokol der gav overlæ-
reren overblik over de hyppigste syndere 
blandt eleverne.

Forsømmelserne skyldtes ofte, at 
forældrene havde brug for børnenes 
hjælp i erhvervet. Mange virksomheder 
var drevet på familiebasis, og det var 
nødvendigt, at børnene hjalp til med 
virksomhedens drift. 

Drengene hjalp som regel til i 
værkstedet eller som bude, mens 
pigerne assisterede i hjemmet eller i 
forretningen.

Som straf for forsømmelserne 
havde skolen mulighed for at idømme 
forældrene en bødestraf, 12 øre for 
førstegangsforseelser og herefter kunne 
den stige op til 1 krone ved gentagne 
overtrædelser.

Skolegang under besættelsen
Under Besættelsen 1940-1945 var flere 
århusianske skoler beslaglagt af tyskerne. 
De fungerede som indkvartering af både 
soldater og krigsfanger og som militære 
undervisningsfaciliteter. 

Det begyndte med fire ud af tolv 
kommuneskoler i Aarhus i 1942. For 
Finsensgades Skole fortsatte skolegangen 
frem til 1945, hvor skolen sammen 
med yderligere fire andre skoler blev 

beslaglagt af den tyske besættelsesmagt. 
Den 3. marts rykkede tyskerne ind og 
indrettede først Finsensgades Skole som 
underofficersskole og kort efter som 
lazarret.

Først tre måneder efter Befrielsen 
var lokalerne på Finsensgades Skole 
rømmet, istandsat og rengjorte, og 
eleverne kunne igen tage skolen i brug. 
Genåbningen af skolen foregik under 
store festligheder med musik, taler 
og optog, præcis som det var tilfældet 
på de andre beslaglagte skoler. Efter 
krigen opførte skolen en mindeplade 
for tidligere elever af skolen, der havde 
mistet livet i modstandskampen.  

Skolen oplevede i tiden efter krigen 
svingende elevtal. Efter rekordantal i 
midten af 1950’erne på omkring 1.500 
børn kæmpede skolen med faldende 
elevtal og tomme lokaler. I 1988 var 
det slut med kommunal skolegang på 
Finsensgade, da byrådet besluttede at 
lukke skolen ned, og privatskolen N. 
Kochs Skole overtog bygningerne.

Finsensgade Skole 
var banebrydende
Første byskole med elektrisk lys ... og pjækkerekord, fordi forældrene havde brug for 
børnenes hjælp i erhvervslivet. Stadsarkivet gemmer på og fortæller historien.

Glade drenge løber ud af døren på vej på sommerferie. Fotograf: Ib Hansen, 1953. 
Århus Stiftstidendes arkiv, Rigsarkivet, digital kopi ved Aarhus Stadsarkiv.

Stadsarkivet digitaliserer Aarhus 
Byråds diskussioner og beslutninger 
– følg med på www.byraadet.
aarhusarkivet.dk – og find historien 
om det sted, den person eller den 
organisation, der har din interesse!
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Nytårs take away
Nu kan du ganske trygt invitere vennerne

og gå ind i 2017 som gourmet kok.
Vi har sammensat en super lækker nytårsmenu
til minimum 4 personer, bestående af 4 retter.

Alt er klargjort, så du kun skal bruge minimal tid på
tilberednin .

Menue entes nytårsaftendag melle
kl. 08.0 .00 – hvor vi giver dig en udførlig ins uktion

og sa u
uel vejlednin ed.

Nytå men
Nytårstorsk m peberro , syltede løg,

rugch s & sprø salater
*****

Jomfru mmerra oli med porrer,
græs r & jomf hummersuppe

** **
Dansk okse - mørbrad bryst med variation af

selleri, eder, sv mpe & trøffelsauce
****

Chokol de "Gul barre" med havtorn
* ***

K . 475,- r. person

Si s li he for æn r d. 26 Decem r

Vi har i samarbejde med Bichel Vin mmen
to vinmenuer som er afste ed menu .

www.bi hel.dk

Ju efr ko
3. ul g

Tirsdag d. 27. decem er fra kl. 12.00 til kl. 5.00 serverer
vi en spændende o utraditionel jule okost med en

række af vor s bedste julesp cialiteter.

Pris pr person . 345,-
Børn u der 8 kr. 195,-

BOOK ONLINE
på www.varna.dk

GODT NYTÅR !
Med venlig hilsen Palle Enevoldsen

VARNA PALÆET

Varna Palæet, Ørneredevej 3 – 8000 Aarhus C
Tel. +45 86 14 04 00 www.varna.dk
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Byhistorie
 

AArhus: Bispetoften ligger om-
kranset af Christiansgade, Åboule-
varden (tidligere kaldt Louisegade 
efter Dronning Louise, der var gift 
med Christian 9.), Vester Allé og J.M. 
Mørcks Gade på den modsatte side 
af åen ved Mølleparken.

Det folkelige navn Bispetoften har 
efter sigende sin oprindelse i den 
århusianske biskop Peder Hygoms 
(1692-1764) opkøb af jorden til 
kvæggræsning. Bispetoften lå dog 
ubebygget helt op til årene omkring 
1900, hvor planerne for gadeanlæg 
blev tegnet. Den første bygning, der 
stod færdig, var Hack Kampmanns 
nationalromantiske Statsbibliotek i 
1902.

Aarhus i voldsom vækst
Det politiske lederskab af samfundet 
kan altid spores ved at betragte by-
rum, og det gælder også den ideolo-
giske kamp om navngivning af gader 
og grundsalg til bestemte formål.

Det særlige ved Bispetoften er her 
afspejlingen af samtidens borgerlige 
dyder, men det er ikke hele forkla-
ringen bag Bispetoftens udseende og 
bygninger. Da Aarhus blomstrede op 

som økonomisk center for Jylland i 
slutningen af 1800-tallet, steg beho-
vet for placeringen af institutionelle 
bygninger, og den gamle bymidte 
kunne på ingen måde rumme dem 
alle uden omfattende nedrivninger. 
Byrådets beslutning i 1890 om at 
inddrage Bispetoften til aflastning af 
det gamle centrum var derfor led i en 
større byudviklingsplan, som også 
inddrog anlæggelsen af Frederiks-
bjerg til ”centerfunktioner”. 

Frederiksbjerg, Bispetoften og det 
gamle købstadscenter var hos de 
private og offentlige bygherrer sam-
tidige rivaler til at huse de monu-
mentale bygninger, og byplanen for 
Frederiksbjerg skulle her vise sig at 
være mere ambitiøs, end byens ud-
vikling kunne løfte.

Den første plan for Bispetoftens 
bebyggelse er fra 1896, hvor arkitekt 
og medlem af den lokale bygnings-
kommission S.F. Kühnel fremlagde 
en samlet plan for et helt kvarter 
med offentlige institutioner med et 
nyt teater, Statsbiblioteket, en flyt-
ning af katedralskolen og en ny ”uni-
versitetsafdeling”. Planen blev dog 
ikke til noget.

Den politiske samfundsorden
Det kan være let at tage flotte byg-

ninger som dem på Bispetoften for 
givet, men de er alle skabt af sær-
lige behov. Det gamle Statsbibliotek 
(1902), Byretten i Aarhus (1906), Fri-
murerordenens logebygning (1908), 
Kunsthal Aarhus (1917) og kredit-
foreningens majestætiske bygning 
på Åboulevarden 69 (1912) er her 
alle sammen repræsentanter for en 

bestemt tid i Danmarks og Aarhus’ 
historie, hvor ”borgerskabet” var den 
vigtigste politiske magtfaktor.

 Bispetoften kan på mange måder 
karakteriseres som et ”destilleret” ar-
kitektonisk afpræg af samfundsvær-
dierne, og vidner om hvor værdifuld 
en kilde bygninger er til vores kultur-
historie.

Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening 
Kreditforeningsbygningen er det 
gamle hovedsæde for Ny Jydske 
Kjøbstad-Creditforening, der blev 
flyttet fra Hjørring til Århus i 1878 og 
sidenhen havde flere adresser i byen, 
før de fik et permanent hjem på 
Åboulevarden i 1912. Kreditforenin-
gens ejendomshistorie er faktisk me-
get væsentlig for nutidens Aarhus, og 
de forandringer byen gennemgår.

Kreditforeningens første hus blev 
opført på hjørnet af Nørre Allé og 
Grønnegade i 1885 og var inspi-
reret af den italienske palazzostil. 
Kreditforeningen flyttede dog alle-
rede i 1912 til deres nye hovedsæde 
på Åboulevarden, der var tegnet af 
Thorkel Møller og Eggert Achen. 
 Stilen var tydelig nationalromantisk 
ligesom naboen Statsbiblioteket. 

Århus’ stærkere rolle som Jyllands 
økonomiske centrum kom her helt 

direkte til udtryk gennem indhug-
ningen af de jyske købstadsnavne i 
facaden. Et kuriøst facadegreb, som 
også afspejlede Kreditforeningens 
særlige organisation, fordi de jyske 
købstæder alle havde en repræsen-
tant i foreningens styrelse. 

Eksempler på samme facadegreb 
kan man se hos landsarkiverne i Vi-
borg og Odense, der begge blev op-
ført med nationalromantikken som 
stilart i slutningen af 1800-tallet.

hvorfor er ejendomshistorie  
interessant?
Når også Kreditforeningens gamle 
hovedsæde på Åboulevarden afspej-
ler dengang som i dag byens udvik-
ling, er det fordi Danske Bank sidste 
år besluttede at frasælge ejendom-
men og påbegynde arbejdet med et 
nyt domicil på Sydhavnen i Århus.

Det er første gang i ejendommens 
historie, at den har skiftet ejer, og 
hvilke fremtidige funktioner, byg-
ningen kommer til at få er endnu 
ikke offentligt meldt ud. 

Når Århus derfor forandrer sig 
med hastige skridt i disse år, er det 
altid i sammenhæng med byens hi-
storie, og Bispetoften er i dag lige så 
aktuel som nogensinde. 

 

Bispetoften for borgerskabet

ny Jydske 
Kjøbstad-
Creditforenings 
hovedsæde er et af 
flere monumentale 
byggerier, der blev 
opført omkring 
år 1900 på 
Bispetoften. foto: 
Aage fredslund 
Andersen, ca. 
1930, den Gamle 
Bys arkiv

I disse år bygges Aarhus om som 
sjældent før. På Stadsarkivet 
følger vi den foranderlighed, der 
har kendetegnet Aarhus gennem 
tiderne. Vi trækker det bedste 
fra historien frem og tror på, at 
historien er værd at bygge videre 
på. 

Find data om din gade eller dit 
hus på www.aarhusarkivet.dk og 
se kommunens byggesagsarkiv 
på http://byggesager.
aarhuskommune.dk.
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Det er nok ikke alle, der kender Bispetoften af navn, men området i det helt centrale aarhus var til gengæld ved anlæggelsen omkring 
år 1900 fra begyndelsen et vigtigt jysk institutionscenter. Det blev skabt af datidens borgerskab og blev formet i deres verdensbillede.

Klik her for at læse mere om 
emnet på AarhusWiki

Klik her for at læse mere om 
emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Bispetoften
https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=108141&sort=_score&direction=desc
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Byhistorie
AArhus: Den danske jul  
synes at have dybe rødder, 
men har ikke desto mindre 
været i konstant forandring, 
siden man begyndte at fejre 
jul i vikingetiden. Julen i 1700- 
og 1800-tallets Aarhus var 
også meget anderledes end 
i dag, men det var samtidig  
perioden, hvor den moderne 
jul blev til.

I 1700-tallet fejrede man 
julen med julestuer, hvor ven-
ner og naboer mødtes hos 
hinanden for at drikke og lege 
til langt ud på natten. 

Julelegene kunne være 
ret løsslupne, og derfor blev 
de forbudt i en helligdags-
forordning fra 1735, som 
politiet blev pålagt at hånd-
hæve. I Aarhus beretter en 
politirapport fra 1739 således 
om en ”offentlig julestue” hos 
skipper Michel Herschind i  
Rosensgade, hvor to matroser 
havde spillet op til dans på ”en 
fiol og en bas”. 

For denne ”helligbrøde” 
blev skipperen idømt en bøde 
på tre lod sølv.

I 1795 kunne der derimod 
helt legalt annonceres i Aar-
hus Stiftstidende for en ”Sam-
ling af Jule-Lege til Fornøielse i 
Selskaber”. 

På dette tidspunkt var de 
tidligere så vilde julelege  
erstattet af mere familieven-
lige selskabslege som stoleleg 
og en form for gæt og grimas-
ser.

slik til mavens fordærv  
I en embedsmands erindrin-
ger fra 1840’ernes Aarhus 
beskrives julen som ét langt 
ædegilde. Julemiddagen be-
stod af risengrød, gåsesteg og 
æblekage, som blev skyllet 
ned med øl eller vin. Mens 
børnene fik gaver fra et lille 
juletræ, fik de voksne kaffe 
og friskbagt julekage. Siden 
spillede man lotteri og fik 
småkager, knas og punch. 
Sådan fortsatte ædegildet 
mellem jul og nytår, så ma-
verne var ved at sprænges.

Knap så overdådig var  
julen hos byens fattige og 
jævne folk. En håndværker 
fortæller i sine erindringer 
om sin barndom i 1860- og 
1870’ernes Aarhus, at man fik 
rigeligt med kød i julen, men 

sjældent varm mad. De færre-
ste havde nemlig ovn og måt-
te sende mel, smør og rosiner 
til bagerne for at få bagt deres 
julekage. Juletræ var endnu 
ikke udbredt i håndværker-
hjemmene.

Så stor var knapheden i 
1800-tallet, at mange så julens 
søde sager som unødig luksus. 
I 1821 beskrev Aarhus Stifts-
tidende skikken med at give 
julegaver i form af æbleskiver 
som værende ”til mavens for-
dærv”. 

I julen 1839 meddelte  
bagerlavet i Aarhus, at man 
for at afskaffe forældede og 
bekostelige skikke fremover 
ville undlade at bage jule-
kager til jule- og nytårsgaver. 
Det fik et par vrede læsere til 
at fare i blækhuset og skrive 
læserbreve. Med tyk ironi  

roste en læser således bager-
nes ”liberale tænkemåde” 
med at nægte ”de kære rollin-
ger” de julekager, som de små 
havde glædet sig til at få til jul.

Men først skal træet spises 
Juletræet er en tysk skik, som 
blev udbredt i København 
i begyndelsen af 1800-tal-
let. I 1836 omtaler Aarhus 
Stiftstidende for første gang 
den nye skik med ”at plante 
juletræ” med små lys og ga-
ver til familiens børn. Siden 
1500-tallet havde det været 
skik at give børn julegaver i 
anledning af Jesus’ fødsels-
dag. Af datidens reklamer 
fremgår det, at gaverne mest 
bestod af julekager og kon-
fekt, men børnene fik også 
billedbøger, spil og legetøj.

I begyndelsen var julen på 

den måde kun forbeholdt 
borgerskabets børn, men alle-
rede i 1839 holdt børnehjem-
met Aarhus Børneasyl en  
julefest, hvor børnene fik nog-
le ”klædningsstykker i forhold 
til deres trang og opførsel”. 

Fra 1870’erne begyndte 
velgørende organisationer 
og fagforeninger at holde 
juletræsfester for byens fat-
tige børn. Dog meddelte  
Våbenbrødreforeningen i 
1883, at man ”til forældrenes 
beroligelse” ville uddele gaver 
uden juletræ, da der havde 
forekommet ulykker med de 
tændte lys.

sådan en trængsel og alarm 
I 1800-tallet begyndte salget 
af julegaver til børn fjorten 
dage før jul. De handlende 
gik ofte sammen om juleba-

sarer, hvor man kunne købe 
alt fra smykker til modetøj 
og konfekt. I 1850 organise-
rede selskabet Polyhymnia 
et julemarked til fordel for 
de sårede fra krigen i Slesvig. 
Julemarkedet fik ros for sin 
smagfulde indretning og af-
vekslende forlystelser med 
tombola og terningespil, men 
fik også kritik for at lukke 
for mange besøgende ind, så 
man var ved at kvæles ”ved de 
mange forskellige uddunst-
ninger”. Af en beskrivelse af 
julehandelen i 1902 frem-
går det, at trængslen ikke var 
blevet mindre. Strøget var så 
fyldt med mennesker, at der 
konstant opstod trafikprop-
per foran de mange juleudstil-
linger med nikkende og cyk-
lende nisser. Julen var allerede 
da blevet en højtid for handel.

Julen, som vi kender den, blev skabt i løbet af 1700- og 1800-tallet. I begyndelsen var julen mest for borgerskabets 
børn, men i slutningen af århundredet blev det en fælles fest. Få hele fortællingen her.

Forbud og mavens fordærv 
ved jul i det gamle Aarhus

Julegaveræs i 1892. Annonce fra Aarhus Stiftstidende.

FAktA
skriv selv Med  
på AArhusWiki
Aarhuswiki er byens nye 
historiske leksikon, og 
det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv.

AarhusWiki bygger på 
indholdet fra det tidligere 
Århus Leksikon, men er i dag 
et åbent leksikon, hvor alle  
og enhver kan skrive med. 
Der er artikler om personer, 
gader, begivenheder og 
meget andet, og der er også 
plads til din historie. 

Læs om byens historie på 
Aarhuswiki.dk. 

.

Klik her for at læse mere om 
emnet på AarhusWiki

Klik her for at læse mere om 
emnet på AarhusArkivet

https://aarhuswiki.dk/wiki/Jul_i_Aarhus
https://www.aarhusarkivet.dk/search?events=123178
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AArhUs: I 1800-tallet var julen høj-
sæson for teater og alskens gøgl. Tea-
terforestillinger blev opført af omrej-
sende skuespillere i det dramatiske 
selskab Polyhymnias teater i Kanni-
kegade i Aarhus.

Her blev den 2. juledag 1829 op-
ført et lystspil kaldet ”Den falske 
Madame Catalani” og derefter ”Mes-
solunghis Bestormelse”, en ”plastisk 
Fremstilling i 20 Forandringer” af 
et slag fra den græske frihedskrig 
”oplyst med bengalsk Ild og brillant 
Fyrværkeri”. I julen 1859 meldtes om 
fulde huse og ”stormende Applaus” 
ved søstrene Agnes og Christine He-
aleys danseshow.

Ved juletid kunne man på den tid 
også opleve cirkusartisten Hoffmann 
optræde med kunstridning, linedans 
og som stærk mand i et ridehus uden 
for Mindeporten. I julen 1884 åb-
nede desuden en varieté i Studsgade 
ved navn ”Etablissement National”. 

Underholdningen blev leveret af et 
husorkester samt en ”Salonkomiker” 
fra Tivoli og en ”Dame-komiker” fra 
Berlin.

Nøddebo Præstegård slår alt
Julen rykkede dog først for alvor 
ind i teatret med juleforestillingen 
”Nøddebo Præstegård”. Teaterstyk-
ket er baseret på en fortælling skre-
vet af den teologistuderende Hen-
rik Scharling i et anfald af hjemve 
under en rejse på Nilen i julen 1862. 
Den nostalgiske historie er baseret 
på hans barndoms jule, som blandt 
andet blev tilbragt hos præstefar-
brødrene i Kolby på Samsø og i Bo-
rup ved Randers. Historien foregår 
på en idyllisk præstegård og går i al 
sin korthed ud på, at de tre studen-
terbrødre Christopher, Frederik og 
Nikolai gør kur til præstedøtrene 
Emmy og Andrea Margrethe. I 1888 
blev romanen dramatiseret til et 
syngespil af Elith Reumert og urop-
ført 2. juledag på Folketeatret i Kø-
benhavn.

I 1900 åbnede Aarhus Teater på 
Bispetorv i den prægtige bygning på 

Bispetorv og med egen skuespiller-
stab. ”Nøddebo Præstegård” skulle 
blive teatrets største publikumssuc-
ces og hyppigst opførte stykke med 
i alt 296 forestillinger fordelt over 16 
sæsoner i perioden 1903-86. Styk-
ket blev første gang opført 2. juledag 
1903. Rollen som Nicolai blev spillet 
af debutanten Svend Rindom, som 
senere instruerede den første filma-
tisering af historien i 1934. Stykket 
blev spillet med alt udsolgt frem til 4. 
januar, hvor spilletiden blev forlæn-
get frem til 31. januar på opfordring 
af omegnens bønder, der var gået 
forgæves efter billetter. Ved den an-
den opførelse i 1909-10 spillede det 
populære stykke helt frem til den 27. 
februar.

Glade børn og sure anmeldere
Lige så populært Nøddebo Præste-
gård var hos publikum, lige så upo-
pulært var det hos anmelderne, der 
alle har været forbavsende enige om 
stykkets lave kunstneriske kvalitet. 
En af dem gav dog en levende be-
skrivelse af publikums glæde ved en 
opførelse under besættelsen, hvor 

der må have været særlig meget be-
hov for virkelighedsflugt: ”Børnene 
glædede sig henrykt, lige fra nisserne 
viste sig i klokketårnet, til det store 
juletræ tændtes i præstegården.

De ældre nikkede genkendende til 
dette julespil, der minder om meget 
i julen, som de helst husker den. De 
unge, der ikke har oplevet den helt 
hengivne, glade jul uden krig og krise 
havde måske vanskeligst ved at over-
give sig. Men ingen kunne stå teatrets 
julestemning imod, navnlig ikke, om 
man havde et barn ved siden.” Hvad 
publikum ikke vidste, var, at kaf-
fen ved den gamle præsts kaffebord 
var erstattet af mørkt hvidtøl, og at 
smørrebrødet var smurt med hon-
ning på grund af rationeringen.

Anmelderne har dog været endnu 
mere enige om at fordømme ethvert 
forsøg på at forny genren. I 1938 og 
1954 opførte Aarhus Teater ”Jul på 
købmandsgården”, som var baseret 
på en Morten Korch-agtig julefortæl-
ling af Sophie Breum fra 1917.

Ifølge en anmelders syvårige søn 
bestod stykket af følgende højde-
punkter: At en snakkede sjovt i tele-

fon, at der blev kastet med snebolde, 
at nisserne dansede, og at juletræet 
tændtes til sidst. I 1989 og 1990 kørte 
Lise Nørgaards ”Hjælp, det er jul” for 
fulde huse. Her var handlingen for-
lagt til en nutidig kernefamilie, hvor 
forældrene havde besluttet at afskaf-
fe julen, som heldigvis blev reddet af 
børnene med hjælp fra husets nisser.

Nøddebo Præstegård er 
alle tiders største teaterjul
Før massemediernes fremkomst var julen tiden, hvor man gik i teater. Et bestemt teaterstykke forbindes mere end noget andet med 
julen. Det er ”Nøddebo Præstegård”, der på trods af til tider dårlige anmeldelser var aarhus Teaters største publikumssucces.

nøddebo Præstegård slutter med dansen omkring juletræet. fra opførelsen på Aarhus teater i 1909. ukendt fotograf, Aarhus teaters Arkiv.

Aarhuswiki er byens nye historiske 
leksikon. Det bestyres af Aarhus 
Stadsarkiv.

AarhusWiki bygger på indholdet 
fra det tidligere Århus Leksikon, 
men er i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan skrive med. 
Der er artikler om personer, gader, 
begivenheder og meget andet, og 
der er også plads til din historie.

Læs om byens historie på 
Aarhuswiki.dk.
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AArhUs: Nytårsaften 1914 kom det i Aarhus til 
nogle usædvanligt voldsomme optøjer, hvor to 
politibetjente blev hårdt sårede af kanonslag, 
så den ene mistede sit øje. 

Som reaktion på optøjerne blev salg af fyr-
værkeri totalt forbudt indtil 1918. Det kommu-
nale fyrværkeri på havnen blev også aflyst, da 
det stik imod hensigten havde forøget uroen.

Debatten fik politiske undertoner, da den 
socialdemokratiske avis Demokraten ankla-
gede politiassistent Haurbach for at have frem-
provokeret uroen med sin iltre opførsel. 

Omvendt beskyldte Stiftstidende det social-
demokratiske byrådsmedlem Niels Jensen, 
som stod for havnefyrværkeriet, for at have 
opildnet til optøjerne og endda deltaget i dem.

Det tætteste, Aarhus kom på en revolution, 
var, da politiet tørnede sammen med en flok 
revolutionære syndikalister på Store Torv den 
17. november 1918. 

Den efterfølgende nytårsaften var politiet 
derfor mødt talstærkt frem på Store Torv, men 
med undtagelse af en enkelt socialist, der råbte 
”leve revolutionen!”, åndede alt fred og ro. 

Politiet gik endda så vidt som at erklære fyr-
værkeri og bøllestreger for udryddede nytårs-
skikke.

Mens jazzmusikken klang
Aarhus gik ind i 1920’erne i en betydelig lettere 
stemning end det foregående årti, der havde 
været præget af 1. verdenskrig.

Nu flyttede nytårsfesterne væk fra gaden og 
ind i byens cafeer og restauranter. På Hotel Ro-
yal havde der været overdådige nytårsfester for 
byens spidser siden 1913, og snart fulgte andre 
trop. 

Ved nytårsfesterne blev der serveret for-
nemme soupers, fancy drinks og champagne 
i stride strømme. Gæsterne blev udstyret med 
sjove papirhatte og papirtrompeter og blev 
underholdt med festsange og selskabslege. 

Nytårsfesterne stod dog især i musikkens og 
dansens tegn. 

Som Aarhus Stiftstidende skrev, kom Aarhus 
det nye år i 1923 i møde, mens ”serpentinerne 

hvirvlede gennem luften, jazzmusikken klang 
og champagnepropperne knaldede”.

Nytåret 1926-27 spillede jazzpioneren Scan-
dio Tognarelly og hans band på Hotel Royal og 
der blev danset charleston til den lyse morgen. 

På Regina spillede Harald Andersens jazz-
band de nyeste hits fra staterne, mens man på 
Palæ kunne opleve Astrid Hafstads ”skælmske 
småsange”.

overdådige nytårsfester
Op gennem 1920’erne og 1930’erne konkur-
rerede forlystelsesstederne om at levere den 
mest imponerende udsmykning og det flotte-
ste nytårsshow.

Regina gjorde sig tidligt bemærket med en 
”elektrisk illumination” i Moulin Rouge-stil 
med lyseffekter i alle regnbuens farver. 

I 1926 var førstesalscafeen udsmykket med 
et snelandskab, som dannede scene for et dan-
seshow med ”skælmske eskimopiger og smo-
kingklædte kavalerer”. 

I 1929 var Palæ indrettet i ægyptisk stil, året 
efter som den lille havfrues rige med søuhyrer, 
der svømmede rundt i et grønt, sløret lys. På 
Royal stod en af enkekejserinde Dagmars liv-
kosakker dørvagt i fuldt ornat.

På Regina markeredes nytåret 1928-29 ved, 
at en krumbøjet olding bar det foregående års 
bekymringer ud, mens et par balletpiger dan-
sede året ind med en ”babydans”. 

På Royal var hotellets marmorkuppel udsty-
ret med en zeppeliner i 1926 og i 1930 en flyve-
maskine. 

Nytåret 1932-33 var det en sol, som gik ud, 
da man nærmede sig kl. 12, hvor orkestret 
markererede det ny år med 12 klokkeslag.

Efter afsyngning af nationalsangene dansede 
en spanierinde året ind. Samtidig eksplode-
rede solen og sendte kaskader af gyldne pap-
mønter ned over salen, mens hotellets direktør 
gik rundt og ønskede gæsterne godt nytår. 

På Regina var der det år et vanvittigt optrin. 
To damer vandt en ordsammenstillingsleg, 
hvor præmien var en champagnekurv med en 
gris, som løb hvinende rundt i ”jazz-kaosset”.

Nytår i familiens skød
Indtil 1935 steg antallet af gæster og omsæt-
ningen ved restauranternes nytårsfester, men 
herefter gik det ned ad bakke som følge af den 

revolutioner, jazzkaos  
og nytårstorsk
Nytåret, som vi kender det i dag, blev til mellem de to verdenskrige. 
hvor nytåret tidligere havde været præget af gadeoptøjer, rykkede 
festen indendørs i byens natklubber og de private hjem.

fra aarhus stadsarkiv

økonomiske krise. 
Under 2. verdenskrig døde det førhen så løs-

slupne natteliv helt ud. I stedet rykkede festen 
hjem i privaten. 

Allerede i 1920’erne begyndte flere at fejre 
nytåret i familiens skød med et måltid bestå-
ende af grønlangkål med skinke, nytårstorsk 
og æbleskiver. 

Også her var der serpentiner, sjove hatte og 
dansemusik, som fra 1928 blev leveret af stats-
radiofonien. Kl. 12 samledes man om radioen 
for at høre rådhusklokkerne og nationalsange-
ne, hvorpå folk ringede og ønskede hinanden 
godt nytår.

Aarhuswiki er byens nye historiske leksikon. 
Det bestyres af Aarhus Stadsarkiv. 
AarhusWiki bygger på indholdet fra det tidligere 
Århus Leksikon, men er i dag et åbent leksikon, 
hvor alle og enhver kan skrive med. Der er artikler 
om personer, gader, begivenheder og meget 
andet, og der er også plads til din historie.

Læs om byens historie på Aarhuswiki.dk.

 

FAktA
skriv selv Med på AArhUsWiki

Bordbombe fyres af ved privat nytårsfest i 1949. fotograf: ib hansen, Aarhus stiftstidendes billedarkiv, 
rigsarkivet, kopi ved Aarhus stadsarkiv.

ITALIENSK BUFFET ”AL DENTE”:
· Sprød risottokugle med parma-
skinke og trøffelcreme.

· Lynstegt tun med oliventapanade
og avocado topping.

· Kalkun tonnato med tuncreme
samt kapersbær.

· Porchetta – rullesteg af gris serveret
med persillecreme.

· Langtidsstegt kalvefilet m/ratatouille.
· Ostegratinerede grøntsager.
· Ovnstegt rosmarinkartofler.
· Pastasalat de 5 p`er med grøn pesto.
· Frisk salat med bøffelmozzarella,
tomat og basilikum.

· Klassisk tiramisu.
· Foccacia med rosmarin, spinat-
muffins med flødeost.

· Friske grønne asparges med rejer
og æg.

· Røget laks, cremet rygeostcreme,
radiser og agurk.

· Kold roastbeef carpaccio-style
med purløg, kørvel og peberrod.

· Stegt unghanebryst med rabarber-
kompot og agurkesalat.

· Lammefrikassé med majroer,
hertil kartofler bagt med løvstikke

· Smørsauterede forårsløg og spidskål.
· Spinattærte med hytteost.
· Grøn salat med mormor-dressing.
· Rabarbertærter med hvid
chokolade og lakrids.

· Klassisk ymerfromage.
· Groft landbrød med ramsløg.
· Fladbrød med ost og kommen.

· Timbale af torskefisk m/peber-
rodscreme og syltede rødbeder.

· Sprængt kalvebryst med
hjemmelavet pickles og rødløg.

· Salat af confiteret kylling med
bacon, rosenkål og tranebær.

· Kalvefilet smurt med sennep
og madagascarpeberkorn.

· Urtefarseret unghanebryst med
lys svampesauce.

· Glaserede rodfrugter efter sæson.
· Kartoffelmuffin med ost og løg.
· Sprød rødkålssalat med syltede
kvæder og valnødder.

· Designkage med karamelliserede
bananer og kokosmousse, hertil
frisk ananas-basilikumsalat

· Fennikelbrød med parmaskinke.
· Goslarbrød.

Min. 10 kuverter.
Pris pr. person kr.

Min. 10 kuverter.
Pris pr. person kr.

Min. 10 kuverter.
Pris pr. person kr. 249,-200,- 249,-

F EBRUAR -BUF F ET MARTS - BUF F ETJANUAR-BUFFET ��n�� transportable��n�� transportable

Telefon 86 94 37 55 · www.lilleringskov.dk

��n�� transportable

FEST
V skyder året god i g
mmed tre fantastiske og
fes g d a huset
lb d som ikrer ig

en smagfuld opplevels
kla m d og u
ø r g tern
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