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FO RO RD

Studiet af lokalstyrets opbygning og funktion hører til et af de forsømte områder
i dansk historieforskning, ikke mindst når det gælder den nyere tid. Det har været
naturligt for By historisk Udvalg også at interessere sig for den side af byudviklin
gen, og udvalget har allerede tidligere udgivet en bog om kommunalforvaltningen
i Århus, nemlig Anna Thestrup: De eligerede borgere i Århus 1740-1837. En
yderligere tilskyndelse til at gå videre med dette arbejde kom, da 100-året nær
mede sig for oprettelsen af det første byråd i Århus, der efter kommunalloven af
26. maj 1868 trådte i virksomhed i januar 1869.
M an valgte at udgive denne samling af biografier af byrådets medlemmer i
de forløbne 100 år og tillige medtage medlemmer af borgerrepræsentationen
1838-68 for dermed at knytte forbindelse til den nævnte bog om de eligerede
borgere. Ved dette valg har man haft to formål for øje, dels at bogen vil være
en nyttig håndbog for byens borgere, dels at den vil være et nødvendigt grundlag
for et videregående arbejde med bystyrets historie i denne periode, et arbejde,
som udvalget håber at kunne tage op i de følgende år.
Et så detaljemættet værk som dette har ikke kunnet udgives uden bistand og
hjælp fra mange sider. Først og fremmest har det været en stor hjælp, at en
række byrådsmedlemmer, både nuværende og tidligere, beredvilligt har meddelt
personlige oplysninger, og at slægtninge til afdøde byrådsmedlemmer ligeledes
har hjulpet med fremskaffelsen af personlige data. Men dernæst vil udvalget
gerne takke for god hjælp fra Århus begravelsesvæsen, overassistent P. Littrup
i skattevæsenets arkiv samt fra arkivar K nud Prange, Landsarkivet for Sjælland,
arkivar Hans Skytte, Landsarkivet for Fyn, arkivar Hans Worsøe, Landsarkivet
for Nørrejylland, og arkivar Hans Kargaard Thomsen, Landsarkivet for de søn
derjyske landsdele.
Det er udvalgets håb, at det er lykkedes at skabe en samling biografier,
der foruden at indeholde de nødvendige data tillige er formet således, at de,
så vidt det har været muligt, i det hele giver et indtryk af det enkelte medlems
personlighed.
Århus, i december 1968.

Rudo[f Jensen
IX

Redaktionelle bemærkninger

Grundmaterialet til biografierne opbevares i Erhvervsarkivet, hvor der i mange
tilfælde vil kunne findes yderligere, også personlige, oplysninger, bl. a. i de ud
fyldte spørgeskemaer, der er indsendt af de nulevende byrådsmedlemmer.
Ved den alfabetiske opstilling af biografierne er der ikke skelnet mellem
navnene Pedersen og Petersen; her er artiklerne placeret under ét alfabetisk
efter fornavnene.
Under afsnittene med opregning af de udvalg, komiteer m. m., som det en
kelte byrådsmedlem har været medlem af eller byens repræsentant i, er ikke
medtaget alle udvalg, komiteer m. m. Mindre betydningsfulde poster er ude
ladt af hensyn til omfanget. De årstal eller tidsrum, der meddeles i disse afsnit,
er dem, hvor medlemmets deltagelse er konstateret. I flere tilfælde kan den pågældendes arbejde være begyndt før eller have strakt sig længere, end det er
anført.
I henvisningerne refererer de kursiverede tal til de i kilde- og litteraturfor
tegnelsen anførte tal. Henvisninger til anvendte kirkebøger, mandtalslister o. lign.
er ikke altid medtaget, ligesom der heller ikke gives henvisninger til begravelses
væsenets arkiv.
Ved udvælgelsen af billederne har der været lagt vægt på, at disse skulle
stamme fra et tidspunkt, der ligger så tæt som muligt på tidspunktet for den
biograferedes første indtræden i byrådet. I mange tilfælde har der dog blot
eksisteret et enkelt billede af den pågældende, således at der ikke har været
noget valg. Dette er også baggrunden for, at billedkvaliteten i flere tilfælde,
især for den ældre periodes vedkommende, kan være meget dårlig.

BYENS STYRE
FRA M ID D ELA LD ER T IL N U T ID

Et rids

Den 7. januar 1869 trådte i Århus det byråd sammen, der tre dage tidligere var
valgt efter loven om købstædernes styrelse af 26. maj 1868. 1868-loven var ikke
den første købstadkommunallov i Danmark. Allerede 31 år tidligere, i 1837,
havde en enevælde i langsom opløsning slækket lidt på det embedsmands- og
storborgerstyre, som byerne helt siden middelalderen havde været underkastet.
Et råd havde man kendt siden 1200-tallet. Der var ganske vist ikke lovgivet om
det, og man ved ikke, hvordan det blev valgt, eller om det blev valgt. Men man
ved, at det har eksisteret og sammen med en kongelig udnævnt byfoged styret
byen. Af rådet udkrystalliseredes i det følgende århundrede en slags forretnings
udvalg, der under ledelse af to borgmestre og med titel af magistrat hurtigt blev
øverste myndighed - også i forholdet til byfogden. Både råd og magistrat bestod
af købmænd. En forordning af 1422 forbød ligefrem optagelse af håndværkere.
I 1507 nævnes endnu et organ, »de 24 mænd«, der af og til har haft medind
flydelse på afgørelsen af særlige sager. De synes at have fungeret også tidligere;
men først fra 1550 anføres de som et lovformeligt led i byens forfatning med
økonomi og skatteligning under sig. Sammen med magistraten fastsatte de også
reglerne for erhvervelse af borgerskab. I 1658 fik de endog kongelig bevilling
til at være medbestemmende ved valg til magistraten. Men denne ordning, der
var speciel for Århus, blev kortvarig. Den ophævedes ved enevældens indførelse
to år senere.
Noget fast tal for borgmestre og rådmænd havde man aldrig haft. En bestem
melse fra 1619 havde ganske vist sagt, at købstæderne skulle have 1, 2 eller flere
borgmestre og 4, 6 eller flere rådmænd, »efter som byens lejlighed udkræver og
hidindtil sædvanligt været haver«; men bestemmelsen blev ikke efterlevet - et
fænomen, der ingenlunde var ualmindeligt i det gamle samfund, hvor kommu
nikationen til centralstyrelsen var langsom og besværlig. I sidste fjerdedel af
1600-tallet blev byerne underlagt stiftamtmændenes opsyn, og i de følgende år
tier forstærkedes denne udvikling så vidt, at regeringen i 1730’erne betragtede
det som en selvfølge, at stiftamtmændene foreslog nye rådmænd til ledige poster.
Samtidig hermed fremkom der faste, ulønnede borgerudvalg, eligerede borgere,
der som et slags kontrolorgan skulle føre tilsyn med, at magistraten administreXI

rede til byens bedste og ikke til sit eget. Det var et såre velkendt forhold - også
i Århus - at adskillige af byens indtægter gik i magistratens egen lomme.
Ingen love —hverken Danske Lov fra 1683 eller senere landsomfattende be
stemmelser - talte om borgerudvalg, der skulle tages med på råd eller have ret
til at stille forslag. De synes - med baggrund i eksisterende udvalg visse steder udsprungne af stiftamtmændenes interesse for at effektivisere deres overopsyn.
I Århus blev institutionen oprettet i 1740 - simpelthen på den måde, at stiftamt
manden mødte op på rådhuset og forlangte det. Magistraten bifaldt det natur
ligvis, og det første udvalg fik seks medlemmer; men som tilfældet havde været
i århundreder med borgmester- og rådmandsembederne, var det også byens
økonomisk dominerende købmandsfamilier, der blev eligerede. Fra det oprinde
lige tilsyn udvikledes de eligeredes funktion i løbet af 1700-tallet til en reel med
bestemmelsesret. Magistraten traf i virkeligheden altid sine beslutninger efter
deres indstilling, og efter 1787 kunne den ikke mere gennemtvinge en sag mod
deres forkastelse - i al fald ikke med mindre den kunne få medhold hos stift
amtmanden eller centralstyrelsen i København.
I 1766 blev magistraten reduceret til en borgmester og to rådmænd og med
byfogden som vicerådmand. I 1803 ophævedes yderligere den ene rådmands
post; men til gengæld fik seks år senere byfogden varigt sæde for endelig 1813
at overtage borgmesterstillingen som en del af sit embede. Borgmesterhvervet
skiftede herved karakter fra borgerlig tillidspost til kongeligt embede. Fra 1821
krævedes der juridisk embedseksamen, en bestemmelse, der blev opretholdt til
1919.
Julirevolutionen i Frankrig i 1830 startede det europæiske frihedsrøre. Det
fremvoksende borgerskab forlangte nu lod og del i staternes og kommunernes
styrelse. Her i Danmark var et af resultaterne de rådgivende provinsialstænder,
der, selv om de formelt kun var rådgivende, alligevel, fordi regeringen ofte
fulgte dem, kom til at spille en ikke ringe rolle. Sideløbende arbejdede man
med en reform af lokalstyrelsen, og anordningen angående købstædernes øko
nomiske bestyrelse af 24. oktober 1837 betød et afgørende brud med den gamle
tid. Amtmanden skulle ganske vist stadig være mellemled til centralstyrelsen,
og man vovede heller ikke at lade nogen del af øvrigheden vælge af borgerne.
Derimod skulle de ved valg udpege et antal borgerrepræsentanter - i Århus 15 der sammen med magistraten fremtidig skulle administrere byen. Både valgret
og valgbarhed blev imidlertid gjort afhængig af enten grundejendom af en vis
værdi eller borgerskab som næringsdrivende. Det var således stadig de vel
havende, der førte det store ord; men kredsen var blevet udvidet. Som en illu
stration af begrænsningens betydning kan det nævnes, at der i 1844 i Århus
var bare 174 valgbare borgere - af et indbyggertal på mere end 7.000. I 1854
var tallet steget til 250.
Borgerrepræsentanterne valgte selv deres formand og desuden to rådmænd
til at tage sæde i magistraten sammen med borgmesteren og - som noget nyt XII

en af kongen udnævnt rådmand. Forsamlingen valgte endvidere medlemmer
til kommissioner for fattig-, skole-, havne-, indkvarterings- og bygningsvæsen.
Sammen med magistraten havde borgerrepræsentationen den bevilgende myn
dighed; dog skulle amtmanden godkende budgettet, og centralstyrelsens til
ladelse indhentes, før der kunne stiftes lån, afhændes fast ejendom eller iværk
sættes foretagender, der krævede nye skatter. De sidste skulle fastsættes af en
ligningskommission bestående af kæmneren og ni borgere, valgt på tre år. I
1848 blev de forenede borgmester- og byfogedembeder skilt. Byfogden skulle her
efter tillige være politimester og kgl. rådmand.
I 1860 kom en ny lov om den kommunale valgret. Den fastsatte, at den
større halvdel af kommunalbestyrelsens ulige antal medlemmer skulle vælges
af alle folketingsvælgere, mens den mindre halvdel skulle vælges af de højestbeskattede. Ved de sidste forstod man - og det var indviklet - den femtedel af
de valgberettigede, der i det forud for valget gående kalenderår havde betalt
de største direkte skattebeløb til kommunen, for så vidt denne femtedel havde
svaret i det mindste 2A af kommunens samtlige skatter. Hvis det ikke var til
fældet, medtog man så mange af de højestbeskattede af de resterende 4/s, at
man nåede dette skattebeløb. Valget gjaldt for seks år; men der blev afholdt
valg hvert tredie år af henholdsvis alle vælgere og af højestbeskattede.
Disse valgbestemmelser gik uændrede over i 1868-loven. Borgerrepræsenta
tionen skulle herefter benævnes byråd, og den fik større myndighed end før.
Alle forvaltningsgrene, der havde været underlagt særlige kommissioner og di
rektioner, kom til at sortere direkte under rådet. Ligningskommissionen blev dog,
men nu med 15 medlemmer, bevaret i den form, den havde fået i 1837. Ny var
en overligningskommission med en af indenrigsministeren udnævnt overlignings
kommissær som formand samt de to nærmestliggende købstæders overlignings
kommissærer som øvrige medlemmer. Bystyret blev stillet under Indenrigsmini
steriets tilsyn og således nu unddraget amtmandens myndighed. Rådmændene
forsvandt, og ligeledes rådets ret til selv at vælge formand, som nu i stedet blev
den kongevalgte borgmester, der også fik stemmeret. Hos ham lå den udøvende
myndighed.
Den kommunalvedtægt, der blev udarbejdet i henhold til loven, fastsatte, at
byrådet, foruden den kongelige borgmester, skulle have 19 medlemmer. For
valtningen skulle varetages af 13 faste udvalg: kasse-, fattig-, havne-, skole-,
brolægnings-, vej-, bygnings-, belysnings-, sygehus-, legat-, skov-, markvæsensog forskønnelsesudvalg. Senere kom udvalg for vandforsyning, alderdomsunder
støttelse, slagtehus og for byens udvidelse. Forbindelsen med en række borger
lige institutioner blev sikret ved valg dels af rådets midte, dels af personer uden
for. Det drejede sig om kommissioner for kirkeinspektion, for skole-, bygningsog sundhedsvæsen og for indkvartering og borgervæbning.
Under den tidligere lov havde der i den første halve snes år ikke været offent
liggjort referater af forhandlingerne, ligesom møderne var blevet afholdt for
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lukkede døre. Fra 1848 havde Aarhuus Stiftstidende fået stillet referater til
rådighed, og det var blevet tilladt at åbne dørene. Nu fastsatte loven, at mø
derne i reglen skulle være offentlige; men særlige sager kunne efter vedtagelse
stadig behandles uden tilhørere. Der ansattes en lønnet sekretær til at føre for
handlingsprotokollen og til at forestå udgivelsen af referaterne. Det sidste var
man begyndt på allerede i 1867, fra hvilket år der således foreligger en samlet re
degørelse for arbejdet i Århus byråd - en værdifuld kilde til byens nyere historie.
Partipolitiske skillelinier var der i lang tid ikke tale om. Kun få stemte - i
1870 således blot 290 af i alt 2.078 vælgere (13,9 % ). Da de nationalliberale og
konservative i 70’erne smeltede sammen, var det givet, at byrådet i Århus måtte
blive højrepræget og domineret af handelsstanden. Først i 1888 kom en venstre
mand, læge P. P. Ørum, ind. I 1894 fik Venstre tre mandater og i 1900 fire;
men derefter samlede man sig i fælles modstand mod Socialdemokratiet i en
borgerliste. Redaktør Harald Jensen blev som den første socialdemokrat valgt
i 1894. Partiet fik derefter i 1900 6 mandater, og i 1906 10, i 1909 11, i 1913
påny 9 og endelig i 1917 11 af de 19 pladser i rådet. Den vigtigste begivenhed
i det kommunalpolitiske liv i perioden 1868-1919 var valgloven af 1908, der
ophævede den privilegerede valgret. Alle skatteydende borgere over 25 år kunne
nu stemme og for første gang i dansk politisk historie også kvinderne. Loven, der
også kom til at gælde for valg til ligningskommissionen, indførte tillige hemme
lig afstemning. Administrativt var perioden præget af byens vækst: indlemmel
sen af Frederiksbjerg i 1874 og købet af Marselisborg i 1896. Det økonomiske
fremstød fik sit fornemste udtryk i landsudstillingen 1909.
I 1919 faldt den sidste skranke for det borgerlige selvstyre: byrådsflertallet
kunne selv vælge sin formand. Århus havde derefter i en årrække to borgmestre:
den folkevalgte, der havde den udøvende myndighed, og den kongelige, der
som embedsmand beholdt en del juridiske og administrative beføjelser, som ikke
vedrørte kommunestyret. Den første folkevalgte borgmester blev socialdemo
kraten Jakob Jensen. Samme år blev rådets medlemstal udvidet til 21. Den
mulighed, skatteloven af 1903 havde åbnet for beskikkelse af ligningsmænd til
at bistå ligningskommissionen, havde man i Århus taget i anvendelse i 1904.
Der blev da beskikket 13 ligningsmænd; byen blev herefter inddelt i 28 distrik
ter, og ligningen i disse blev foretaget enten af en ligningskommissær eller af en
ligningsmand, hvorefter ligningskommissionen endelig afgjorde ligningen som
højere instans. Denne ordning blev overført til kommunalvedtægten af 1920 og
fungerede derefter til 1925, da det blev besluttet ikke mere at vælge lignings
mænd. I 1937 ønskede byrådet antallet af medlemmer i kommissionen reduceret
til 5, men fik kun Indenrigsministeriets tilladelse til at gå ned til 7 - det endnu
i dag gældende tal. Kommissionen vælges nu af byrådet.
Mærkesagen for de følgende årtier blev universitetet, der blev skabt ved et
enestående samarbejde mellem bystyret, et offervilligt erhvervsliv og idérige,
initiativskabende enkeltpersoner. Den 2. verdenskrig lagde tunge byrder på adXIV

ministrationen, og en byudvikling, ingen havde kunnet forudse, tog fart, da krigen
var forbi. Byens pladsproblem blev overhængende, og indlemmelsen af Lisbjerg
og Skejby i Århus har kun løst det på kort sigt. I 1941 indviedes det nye rådhus
på den tidligere Søndre kirkegård. Det afløste lokaler i Mejlgade 4 og 6, der
slet ikke var byggede til formålet. Administrationen er blevet stadig mere om
fattende, og 1950 genindførte man magistratsordningen med fem afdelinger,
hvoraf 2.-5. afdeling har en rådmand i spidsen; 1. afdeling forestås af borg
mesteren. Herunder hører: bestyrelsen af kommunens almindelige økonomiske
anliggender, kommunens almindelige budget, bestyrelsen af kommunens formue
og gæld samt kasse- og regnskabsvæsen, den administrative revision, kommunens
lønnings- og pensionsvæsen, den kommunale statistik, skatte- og afgiftsvæsen,
folkeregisteret, rådhuset, bestyrelsen for kommunens indkvarteringsvæsen, besty
relsen af sådanne legater, der ikke er henlagt under 3. afdelings bestyrelse, det
almindelige tilsyn med kommunens forvaltning, forandringer i og tillæg til sty
relsesvedtægten, indfødsretssager samt alle kommunale anliggender, som ikke er
tillagt nogen af magistratens øvrige forvaltningsafdelinger.
Under 2. afdeling hører: gade- og vejvæsenet, bro- og kloakarbejde, renova
tionsvæsenet, den offentlige belysning, byens opmåling og nivellering, bygnings
væsenet, byplanlægningen, projektering og administration af samt tilsyn med
kommunens bygninger, administration af de kommunale beboelsesejendomme,
brandvæsenet og markforvaltningen.
Under 3. afdeling: den sociale forvaltning, hospitals- og sundhedsvæsenet.
Under 4. afdeling: skole-, biblioteks-, skov-, park- og begravelsesvæsenet, ung
domsherberget samt sportsanliggender.
Og endelig under 5. afdeling: belysningsvæsenet, varmeforsyningen, svømme
hallen, badeanstalten, vandforsyningen, sporvejene samt det offentlige slagtehus.
Rådmændene vælges af byrådet og blandt dettes medlemmer efter forholds
tal, og efter valget bestemmer de selv i den orden, hvori de er valgt, hvilken
magistratsafdeling, de ønsker at forestå - naturligvis bortset fra 1. afdeling.
Efter denne ordning er de faste udvalg indskrænket til fem, nemlig 1. Økono
miudvalg, 2. Teknisk udvalg (byplanudvalg), 3. Udvalg for hospitaler og
sociale institutioner, 4. Udvalg for kulturelle anliggender og 5. Udvalg for kom
munale værker m. m. Som tidligere vælges der af byrådet, fra dets midte og
udenfor, medlemmer til havneudvalget, børneværnsudvalget, skolekommissio
nen, bygningskommissionen, brandkommissionen, sundhedskommissionen samt
sådanne kommissioner og bestyrelser, i hvilke rådet efter love og andre bestem
melser skal være repræsenteret. Endelig kan det for hele sin funktionstid eller
inden for et bestemt tidsrum af denne eller til varetagelse af et bestemt hverv
blandt sine medlemmer nedsætte de udvalg, der måtte skønnes fornødne. Det
kan beskikke ethvert medlem til at udføre særlige kommunale hverv; men så
danne kan også tildeles andre af kommunens beboere, der er villige dertil.
Finn H. Lauridsen
xv

BYRÅDSM ØDER I B IL L E D E R
Så vidt vides, er nedenstående billede af Århus byråds møde 1. april 1909 det
ældste billede af et byrådsmøde. Det er en tegning i »Demokraten« 4. april 1909.
Derefter er der bevaret et fotografi af et byrådsmøde fra 1915, som følger på
næste side; men først fra 1929 foreligger der flere billeder af byrådsmøder, og
i de senere år har det været skik jævnlig at optage billeder af de forskellige
valgperioders byråd.

XVI

E t byrådsmøde i 1915

(afholdt efter 26. aug.)

I forgrunden journalister, i yderkredsen fra venstre Jakob Jensen, H. P. Christensen, K. Mousten, Marthin Han
sen og Marius Simonsen, i borgmesterstolen E. C. L. Drechsel, derefter byrådssekretær Hjalmar Aae, byrådsrefe
rent, lærer, folketingsmand A. Stilling, J. Chr. Møller, Mariane Thomsen, J. C. Petersen, F. F. Samuclscn, Jens
Mikkelsen og (bagved) Kjeld Sørensen; ved midterbordet ses fra venstre Magnus Nielsen, Carl Laursen, N. J.
Laursen, Niels Jensen, Harald Jensen, Mikael Johansen og J. F. Lehmann.
XVII

Byrådsmødet 22. august 1929
det møde, hvor man vedtog at skænke de nødvendige arealer til universitetet. - I borgmesterstolen Jakob Jensen
og til højre for ham byrådssekretær Aae, samt referenten, kommunelærer Alfred Andersen. - Ved bordet længst
tilbage i salen, fra venstre: J. Chr. Møller, C. Holst-Knudsen, H. P. Christensen, Andreas Bitsch, H. J. Baden,
Leonhard Hansen. - Ved midterbordet, fra venstre: J. Fogh Mogensen, Vald. Pedersen, J. P. N. Siig, R. Rasmussen,
Aage Jensen, Anna Pedersen, J. R. Fanger, P. Petersen. - Ved bordet forrest i salen, fra venstre: Holger Eriksen,
Johanne Berg, E. Stecher Christensen, K. Mousten, Christian Nielsen. Jens Perregaard var fraværende på grund
af sygdom.
XVIII

Byrådsmøde i foråret 1943 i det nye rådhus
I borgmesterstolen E. Stecher Christensen. Derefter følger til venstre økonomidirektør S. Rambusch, byrådsre
ferenten, kommunelærer Alfred Andersen. Derpå den socialdemokratiske gruppe: K. Mousten, Johanne Berg,
Christian Nielsen, H. J. Baden, Hans Madsen, H. P. Jensen, S. F. Sørensen, Ernst Winterberg, Ejnar Rolander,
Sigvald Nielsen og S. C. Almsten. - Derefter begynder den konservative gruppe med C. Møller Rasmussen,
Esther Aggebo, Ejner Mikkelsen, Jobs. Riber, Vald. Kloster, Kai Blicher, J. R. Fanger og gruppeformanden
J. C. Sørensen; umiddelbart til højre for borgmesteren byrådssekretær, nu juridisk direktør, Gunnar Staal.
På væggene malerier af borgmestrene, fra venstre U. C. v. Schmidten, F. C. B. S. Vestergaard, E. C. L. Drcchscl,
Jakob Jensen og H. P. Christensen.
XIX
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Byrådet november 1968
På m odstående side:
Ø verste billede, fra venstre: Irm a Pedersen, Schack P reetzm ann, T h o rk ild Sim onsen, In g a C hristensen, K. Sølv
sten Rasm ussen, H ans Jensen, G ustav N ielsen, Eva H em m er H ansen. - N ederste billede fra venstre: Svend Aage
Nielsen, O rla H yllested, R udolf Jensen, R o b ert Svane H ansen, byrådsreferenten O rheim Rasm ussen, økonom idi
rektør E. T jø rn e h ø j, borgm ester B e rn h ard t Jensen, byrådssekretæ r, juridisk d irektør G u n n a r Staal.
O ven over O rla H yllested m aleri af borgm ester Svend U n m ack Larsen.
På denne side:
F ra venstre: O laf P. C hristensen, A lfred M o ugaard, H ans E. C hristensen, G rete L øch te, O ve H a m m eleff, V. T . G.
Jensen, Leif Nilsson, Poul L adefoged. O ver Leif Nilsson m aleri af borgm ester E. S tccher C hristensen.
XXI
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1868-1968

U. C. v.
Schmidten

v. SCHMIDTEN, Ulrich Christian

Korpsintendant, borgmester. - Født 10. febr. 1815
i København, død 6. febr. 1886 i Århus. - For
ældre: kammerjunker, borgmester, etatsråd Mar
cus Pauli Karenus Holst v. Schmidten og hustru
Lovisa Augusta Bjørn. - Gift 3. okt. 1848 i Kø
benhavn med Hanne Cecilie Wilhelmine Barner,
født 6. juni 1819 i København, død 22. sept.
1892 i Århus, datter af volontær i rentekamme
ret, fideikommisbesidder, kammerherre Helm
Gotthardt Barner og hustru Johanne Kirstine
Johnsen.
Medlem af byrådet 26. maj 1868-1885 i egen
skab af stillingen som borgmester.
U. G. v. Schmidten, der var student fra Sorø,
blev i 1840 cand. jur. To år efter blev han
ansat som kancellist i generalstabens bureau, og
fra 1846 virkede han her som 2. fuldmægtig. Ved
krigens begyndelse i 1848 valgte Læssøe v. S. til
intendant ved armékorpsets stab, og det lykkedes
hurtigt v. S. fra grunden at skabe et korpsinten
dantur, ligesom han forstod at tilrettelægge et
effektivt samarbejde med Læssøe og dennes efter
følgere. Efter Tre-årskrigen udnævntes han til
chef for arméintendanturen, og man drog her
nytte af hans arbejde i hærorganisationsspørgs
mål. I 1864 var han atter at finde som korpsintendant ved felthæren, og under rømningen af
Danevirke arbejdede han i Flensborg for hæ
rens forplejning under gennemmarchen og for

evakueringen af materiel og lazaretter. Men på
grund af tidspresset blev mange af de trufne for
anstaltninger utilstrækkelige, og fra pressens side
rettedes en hård kritik mod intendanturen. Un
der den sidste del af krigen måtte v. S. derfor
finde sig i at have en kommitteret ved sin
side. Fra sommeren 1864 indtog han påny sin
stilling i Krigsministeriet, men da samarbejdet
med minister Neergaard ofte gav anledning til
gnidninger, besluttede han at opgive dette ar
bejde. I 1866 søgte han og fik embedet som
borgmester i Århus.
Omstillingen til det nye arbejde gik hurtigt,
og snart var v. S. levende engageret i lokale
spørgsmål. Foruden borgmesterembedet og de
deraf flydende udvalgs- og kommissionshverv
fandt han både tid og lyst til arbejdet i repræ
sentantskabet for Århuus Privatbank og i besty
relserne for folkebiblioteket, den nye badeanstalt,
sygekassen i Århus, Århus-Ryomgård Jernbane
og Arbejdernes Byggeforening. Hans borgmester
tid faldt i en stærk vækstperiode for byen, og
talrige projekter fik i ham en dygtig fortaler,
således anlægget af Kystvejen, havnens udvidel
se, restaureringen af Domkirken og Frue Kirke,
oprettelsen af Århus Museum, opførelse af Glemensbro, arbejderboliger o. m. a. v. S. blev beteg
net som en energisk, arbejdsdygtig og hurtig em
bedsmand, men han demonstrerede ofte en man
gel på smidighed og forhandlingsevne, hvilket
ikke gjorde ham lige populær i alle kredse. I
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1885 søgte han sin afsked, men hans otium blev
ikke langt. Han døde året efter. - Kammerherre,
DM., K.
Lars Eriksen
Medlem af eller byens repræsentant i Koinm. for
borger og almueskolevæs. 1868. Vej- og forskønnclseskom. 1868. Havnekomm. 1868. Legatkom. 1868.
Skolekomm. 1868.
Indkvartcringskomm. 1868—85.
Best. for mus.s kunstsaml. 1868—85. Kirkcinspcktionen for Domsognet 1868—85 og for Frue sogn 1868—
85. Bygningskomm. 1868-85. Kasse- og regnskabsudv. 1869-85. Havneudv. 1869-75. Legatudv. 186985. Udv. for skovvæs. 1870-75. Udv. for bygnin
ger og inventariesager 1873-75. Udv. for vandværket
1875. Svendeprøvekomm. 1885. - Henvisninger 480,
23/4, 19/5 og 24/12 1866; 179, I, 106, 166, 167
og 628, II, 10, 294, 316, 329, 333 og 1082, III,
49, 301 og 441; 480, 1/2 og 5/5 1868, 26/2, 1/9
og 21/10 1869, 15/8, 28/10 og 13/11 1871, 6/8,
3/10 og 3/12 1873 og 25/6 1875; 23, 20/7 1876;
480, 2/2 og 12/5 1877; 23, 1/3 1878; 480, 18/3
og 9/12 1878; 23, 18/11 1879;
480, 2/6 1881;
23, 16/2 1884; 480,
5/2, 8/2 10/2, 14/2, 6/5 og
12/11 1885 og 6/2 1886; 23, 17/2 1886; 19; 20;
37 L, 136; 480, 7/11 1928; 481, 51; 462, 105106; 279, 49, 59, 66, 161, 251, 257 og 272;
469,
II, 114 og 329 f. og III, 32;
161, 1941; 209,
IV, 48 f.; 385, 72, 107 ff. og 132 ff.; 415, 205;
388, 194 og 197. - Portrætter Lokalhist. saml.;
Den gamle By (kultegning efter foto); Provinsban
ken; Teknisk Skole; 481, 51; 469, II, 329; 415,
205.

VESTERGAARD, Frederik Christian

Bernhard Stephan
Borgmester og auktionsdirektør. - Født 3. jan.
1837 i Kerteminde, død 2. sept. 1917 i Århus. Forældre: kateket Peter Christian Georg Westergaard og hustru Pouline Mathilde Middelboe. Gift 8. nov. 1872 i København med Elisabeth
Christine Louise Emilie Dyrlund, født 5. juli
1845 i København, død 3. jan. 1945 i Humlebæk
sogn, Frederiksborg amt, datter af grosserer
Niels Christian Svendsen Dyrlund og hustru
Christiane Dorthea Emilie Westcrgaard.
Medlem af byrådet 1886-31. marts 1905 i
egenskab af stillingen som borgmester.
Vestergaard blev student fra Borgerdydskolen
1856 og cand. jur. 1862. Han ansattes som as
sistent i Justitsministeriet i 1865, og efter en
årrække placeredes han i Ministeriet for Island.
Disse to stillinger bragte V. et alsidigt kendskab
til administrationsspørgsmål, og på dette grund-
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F. C. B. S.
Vestergaard

lag udnævntes han i 1877 til byfoged og byskriver i Nykøbing Mors. Det mere selvstæn
dige arbejde varetog han med dygtighed og på
passelighed, og hurtigt gjorde han sig fortjent
til videre avancement. I 1886 blev han borgme
ster og auktionsdirektør i Århus, et hverv, han
røgtede til 1905. Også her anerkendtes hans dyg
tighed, og han respekteredes for en gennemført
korrekthed.
V.s tolerance over for anskuelser, der lå langt
fra hans egne, gjorde ham til en dygtig forhand
ler. Disse egenskaber fulgtes af en aktiv interesse
for kunst og åndsliv, og arbejdet i bestyrelsen
for Århus Museums kunstafdeling optog ham
stærkt. Århuus Privatbank og Ny jydske Kjøbstad-Creditforening høstede ligeledes gavn af
hans erfaring og indsigt, idet han sad som for
mand for begges repræsentantskab over en læn
gere periode. V. sad endvidere i direktionen for
Århus sindssygehospital. - Konferensråd. K 2,
DM.
Lars Eriksen
Medlem af eller byens repræsentant i Kasse- og
regnskabsudv. 1886-1904. Indkvartcringskomm. 1886
-1904. Havneudv. 1886—1904. Bygningskomm. 1886
-1904. Legatudv. 1886-1904. Svendeprøvekomm.
1886-1904. Best. for mus.s kunstsaml. 1886-1917.
Kirkeinspektionen for Århus Domsogn 1886-1904,
for Frue sogn 1886-1904, for Skt. Pauls sogn 1887—
1904 og for Skt. Johannes sogn 1904. Skolekomm.
1887. Sygchusudv. 1888-93 og 1897-99. — Henvis
ninger 480, 15/8 og 12/10 1888, 15/8 1892, 14/12
1894, 28/11 1896, 8/11 og 21/12 1897, 13/4 og 16/7

1898; 148, II, 52-53; 480, 12/1 og 21/11 1900 og
4/1 1901; 16, 1901 og 1902; 480, 8/9 1902, 20/1,
6/4 og 17/8 1905, 19/4 1908 og 3/1 1911; 448,
21; 480, 3/9 1917; 308, 1917; 425, 48; 344, 40;
481, 62; 469, II, 330, III, 231 og IV, 10 og 38;
480, 14/10 1957; 209, 311-12; 385, 72; 388, 115.
- Portrætter Lokalhist. saml.; Rådhuset (maleri 1905)
Provinsbanken; Teknisk Skole; 148, II, 52; 480,
20/1 1905; 425, 48; 344, 40; 481, 62; 469, II,
330.

DRECHSEL, Ernst Christopher Lorentz
Borgmester, auktionsdirektør. — Født 9. jan.
1858 i Silkeborg, død 27. nov. 1932 i Kongens
Lyngby sogn, Københavns amt. - Forældre: etats
råd, birkedommer Georg Wilhelm Louis Drechsel
og hustru Elisabeth Posselt. - Gift 11. okt.
1894 i Damsholte sogn, Maribo amt, med Betzy
Louise Tutein, født 11. maj 1871 på Frenderupgaard, Damsholte sogn, Maribo amt, død 28. juni
1944, Hellerup sogn, Københavns amt, datter af
proprietær Ditlev Eckard Tutein og hustru Ni
coline Johanne Lassen.
Medlem af byrådet 1. april 1905-29. marts
1919 i egenskab af stillingen som borgmester.
Drechsel, der var student fra Odense, tog i
1881 juridisk embedseksamen. Efter nogle år som
sagførerfuldmægtig og som fuldmægtig i Inden
rigsministeriet udnævntes han i 1899 til byfoged
i Varde, og samme år blev han borgmester her.
I 1905 tog han imod posten som borgmester og
auktionsdirektør i Århus, en stilling han bevarede
til 1919, hvor ordningen med folkevalgte borg
mestre indførtes. D. blev hurtigt en ledende per
sonlighed i byen, og hans hjem udviklede sig til
en slags center for selskabelighed og åndsliv.
De lokale forhold optog ham meget, og tidligt
trådte han frem som den ledende i agitationen
for oprettelsen af et universitet i byen. Også
Den gamle By og direktionen for sindssygeho
spitalet ved Århus fandt i ham en dygtig ar
bejdskraft, og han virkede som præsident for
Landsudstillingen i 1909. Endvidere sad han i
bestyrelserne for Andelsselskabet Gudenåcentralen og The United Butter Preserving Go. Ltd.
Fra 1905 til 1917 var han formand for Århuus
Privatbanks repræsentantskab.
Ved borgmestervalget i 1919 var der ønsker
fremme om at genvælge borgmester D. som en
anerkendelse af hans store arbejde for Århus.

E. C. L.
Drechsel

Fra socialdemokratisk side erkendte man fuldt
ud hans indsats, men man mente imidlertid, at
når man havde flertallet og dermed sad med
hovedansvaret, da måtte man også besidde for
mandsposten. Indtil 1926 fortsatte D. som kgl.
borgmester, en stilling, der ikke havde noget
med byrådsarbejdet at gøre, men udelukkende
skulle varetage en række overøvrighedsforret
ninger, som nu er henlagt under amtmanden.
Fra denne stilling trak han sig tilbage i 1926,
da det blev afsløret, at en af hans medarbej
dere havde begået omfattende bedragerier. - K2,
DM.
Lars Eriksen
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
Teknisk Skole 1905-11. Kirkeinspektionen for Skt.
Johannes sogn, Skt. Pauls sogn, Frue sogn og Dom
sognet 1905-17. Indkvarteringskomm. 1905-19. Kas
se- og regnskabsudv. 1905-19. Udv. for andragender
1905-19. Havneudv. 1905-19. Udv. for skovene og
Marselisborg gods 1905-19.
Legatudv. 1905-19.
Kirkegårdsbest. 1905-19. Bygningskomm. 1905—19
og 1921-26. Svendeprøvekomm. 1905-19 og 1921 —
26. Best. for Ghr. d. IX ’s Børnehjem. Observato
riets best. 1910-19. Best. for sporvejene 1912-13,
og 1915-21.
Repr.skabet for Århus-Randers elektr.
bane 1913-14. Bevillingsnævnet 1913—19. Best. for
arbejdsanvisningskontoret
1917-19, og
1921-28.
Sundhedskomm. 1921-26. Værgerådet for nordre
kreds 1922-26. Best. for Købstadmus. Den gamle
By. Best. for Sammenslutn. af Danske Havne. End
videre voldgiftsmand for jagtafløsningen. — Henvis
ninger 480, 29/4 og 17/9 1908; 194, 18/5 1909;
480, 25H 1909; 226, 16; 480, 2/11 1911; 120,
indledn.; 480, 26/2 1915; 147, 1; 425, 66; 438,
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1926,499-503; 457,72; 308, 1932; 469, II, 330 f.
og 332 og IV, 10 og 38; 505a, 89 f.; 209, I, 335;
386, 138; 388, 117 og 118. - Portrætter Lokalhist.
saml.; Provinsbanken; Teknisk Skole; 194, 18/5
1909 (tegning); 480, 25/7 1909 (tegning); 226, 16;
120, indledn.; 147, 1; 425, 66; 481, 72; 469, II,
332; 386, 138.

JENSEN, JAKOB

Forretningsfører, borgmester. - Født 15. nov.
1858 i Borup sogn, Randers amt, død 5. okt.
1942 i Århus. - Forældre: gårdejer Jens Kri
stian Petersen og hustru Mette Marie Sørensdat
ter. - Gift 2. dec. 1885 i Fuglslev sogn, Randers
amt med Andrine Petrine Rasmine Boyesen, født
26. marts 1858 i Gravlev, Fuglslev sogn, Ran
ders amt, død 25. maj 1935 i Århus, datter
af gårdejer Rasmus Boyesen og hustru Mette
Kirstine Rasmussen.
Medlem af byrådet 9. jan. 1900-31. dec. 1932.
Borgmester 29. marts 1919-31. dec. 1932. So
cialdemokratiet.
Der stod en gammel mand i Munkegade helt
henfalden i henrykkelse over at se de glade børn
strømme ud fra Samsøgades Skole. Da jeg stop
pede op, vendte han sig imod mig og sagde:
»Er det ikke vidunderligt at se disse børn så
sunde og så velklædte og så vide, at de kommer
fra en god skole«.
Manden var Århus bys første folkevalgte borg
mester, Jakob Jensen, og jeg tænker mig, at disse
børn som en vision har givet ham frugten af
hans indsats i arbejderbevægelsens tjeneste. Han
blev født den 16. november 1858 i Borup på
Helgenæs, hvor hans forældre ejede en mindre
gård. Smukt lå den ud mod vandet, men mager
var jorden, og der måtte slides hårdt for at fra
vriste den familiens udkomme. Børnene slap vel
for at komme ud at tjene for fremmede, men
arbejdet blev ikke mindre af den grund med
pasning af kreaturer, med plov og harve og om
vinteren i loen med plejlen i hånd. Desuden
måtte der fiskes for at skaffe et tiltrængt til
skud til føden. Og så var der naturligvis skole
gangen, der ikke blev forsømt - J.s far var med
lem af sognerådet og vel derved placeret blandt
sognets elite.
Efter konfirmationen kom J. i murerlære. Ar
bejdstiden var urimelig lang. Om sommeren fra
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Jakob Jensen

solopgang til solnedgang. Det skabte stor util
fredshed hos svendene, hvilket medførte, at der
netop som J. blev udlært - han var dengang 18
år - blev skabt en lokal bevægelse for nedsæt
telse af arbejdstiden. Det fortæller en hel del om
organisatoriske evner, at den attenårige blev for
mand for denne: normalt har ældre svende ikke
tilbøjelighed til at anerkende grønskollinger og
havde det især ikke dengang, da lavsmentalite
ten endnu var rådende. Der kunne imidlertid
ikke være tale om at strejke; arbejderne fandt
simpelthen på at beslutte, at de ikke ville møde
før kl. 6, og når J. ringede med en klokke kl. 8
aften, lagde de murskeen fra sig, i hvert fald på
den plads, hvor han arbejdede. Mestrene blev
nødt til at affinde sig dermed. Det blev jo alli
gevel til en 14-timers arbejdsdag minus middags
pausen.
Året efter - det var i 1877 - kom han til Århus,
men konjunkturerne var dårlige, lønnen dalende
og arbejdsløsheden omfattende. Han måtte der
for igen i nogle år søge beskæftigelse på landet,
indtil han i 1882 af tjente sin værnepligt i Århus,
og straks efter at den var forbi igen fik arbejde i
byen. Med den energi, der var karakteristisk for
alt, hvad han foretog sig, kastede han sig sam
tidig ind i det politiske og faglige arbejde.
Det var i den tid, da der - delvis skjult
under overfladen - i arbejderklassen gik vold
somme dønninger, der snart skulle give sig prak
tiske udslag. Internationale var opløst, og det

første tilløb til en socialistisk bevægelse havde
fået et voldsomt tilbageslag ved Pios og Gelefs
flugt til Amerika; men i København var jævne
arbejdere begyndt at bygge en ny bevægelse op
på et sundere grundlag. Også i Århus havde so
cialismen haft sine pionerer. Gelefs møder havde
samlet masser af mennesker. Den dalende løn
var en stadig kilde til utilfredshed; man ventede
blot på, at der skulle ske noget. Typograferne
havde organiseret sig, og i 1876 var Harald Jen
sen blevet formand for en afdeling af Alminde
ligt dansk Typografforbund. Den brød ganske
vist sammen som følge af en tabt strejke, men
allerede i 1881 havde Harald Jensen fået stillet
en ny organisation, Jyllands typografiske For
ening, på benene. I denne atmosfære befandt J.
sig som en fisk i vandet, og han var en af dem,
der gav stødet til oprettelse af Murernes Fag
forening i Århus. Han forstod dog, at de enkelte
afdelinger stod svagt. Derfor var han lidt senere
med til at oprette Murer- og tømrerforbundet
for Jylland, og han agiterede hele tiden stærkt
for, at man måtte have skabt et murerforbund
før Danmark. Året efter, at han i 1887 var ble
vet formand for Murernes Fagforening, kom den
ne ud i en strejke. På én gang viljestærk og
bidsk, som han var, førte han denne strejke, der
havde arbejdstidsnedsættelse som mål, til en klar
sejr. Det gav i høj grad prestige. Så meget
mere forbavsende er det, at han, der efterhånden
havde fået mange tillidshverv, i 1890 rykkede
sine teltpæle op og flyttede til Helsingør. Men
arbejdsløsheden var stor, og der har vel heller
ikke været ligefrem rift om at give arbejde til
murernes dygtige, men også noget ufordragelige
formand. I løbet af mindre end et år vendte han
dog tilbage, og så stor var hans anseelse blandt
kammeraterne, at han straks fik alle sine tillids
poster tilbage, derunder også formandskabet i
fagforeningen. Han blev medlem af Arbejdernes
fællesorganisations forretningsudvalg og var i ti
den fra 1897 til 1901 dens formand.
Der var store begivenheder i hans liv, men
næst efter hans nedlæggelse af grundstenen til
Århus Universitet er vel den største, at han var
med til at stifte De samvirkende Fagforbund
i 1898. Der foreligger intet om, hvilken indsats
han gjorde på den stiftende generalforsamling,
men han blev i hvert fald medlem af det første
repræsentantskab, der havde et meget begrænset

medlemstal, og han har også haft et sammen
stød med Lyngsie; han har således fortalt mig,
at denne, der jo ikke altid lagde sine ord på
guldvægt, havde spurgt om, hvad sådan en snottet provinsianer havde at gøre der.
Oprettelsen af De samvirkende Fagforbund
blev for øvrigt indirekte fremkaldt af begiven
heder i Århus. Her var der i 1895 udbrudt en
metalarbejderstrejke. Den omfattede fire fag, og
den blev dirigeret af den lokale fællesorganisa
tion, hvis formand var den senere redaktør og
forsvarsminister Laust Rasmussen. Der opstod
da store divergenser mellem de landsomfattende
fagforbund og den lokale fællesorganisation.
Det gentog sig i 1897, da J. var blevet formand,
og der udbrød en ny strejke. Det var klart, at
man ikke kunne have en sådan kompetencestrid
løbende, og fagforbundene kunne ikke finde sig
i, at deres aktionsmuligheder således blev be
grænset af et lokalt initiativ. I forvejen havde
man længe drøftet oprettelse af en landsorgani
sation, og nu indså man, at det ikke kunne ven
te længere.
Nu nærmede J.s faglige karriere sig sin af
slutning. I 1884 havde man oprettet en Arbej
dernes Forbrugsforening, som ikke havde noget
med brugsforeningsbevægelsen at gøre. Den må
ses som udløber af Lasalles agitation for pro
duktionsforeninger, og navnet blev da også i
1906 ændret til Arbejdernes Produktionsfor
ening. J. var blevet medlem af dens bestyrelse,
og i 1894 blev han gjort til dens forretnings
fører. Han viste i denne egenskab, at han ikke
blot kunne organisere, men også administrere.
Under hans ledelse voksede foretagendet fan
tastisk. Med et bageri som tyngdepunkt drev
man efterhånden både mølleri, ølbryggeri, mi
neralvandsfabrik og brændselsforretning med
egen kulimport.
Det er sagt om J., at han var en forsigtig
mand. Det var han også, både som borgmester
og som kooperatør, men det betød ingenlunde,
at han manglede udsyn. Da virksomheden, som
han havde forladt som et velkonsolideret fore
tagende i stadig fremgang, senere kom ud for
store vanskeligheder, dels som følge af skærpet
konkurrence, dels fordi hans efterfølger ikke hav
de de samme administrative evner, red den kun
stormen af, fordi J. med henblik på udvidelse og
flytning havde erhvervet store arealer, som nu

5

var blevet byggemodne og kunne sælges med stor
fortjeneste.
Længe inden Murernes Fagforening blev en
kendsgerning, havde J. taget ivrigt del i det poli
tiske arbejde. Straks ved sin ankomst til byen
blev han medlem af Demokratisk Samfund, der
blev forløber for den socialdemokratiske forening.
Han tog ivrigt del i agitationen for bladet »De
mokraten«, som Harald Jensen begyndte at ud
give i 1884, og samme år blev han medlem af
den socialdemokratiske forenings bestyrelse. Sit
første kommunalpolitiske hverv fik han i 1894,
da han blev medlem af ligningskommissionen.
Her sad han til 1900, da han rykkede ind i
byrådet. Her sad i forvejen Harald Jensen, der
imidlertid måtte være meget fraværende på grund
af sit rigsdagsarbejde, og det blev derfor J. der
i det væsentlige måtte bære byrden som opposi
tionspartiets repræsentant. Han kom straks ind
i skoleudvalget og havneudvalget, og det var vel
de to områder inden for kommunalpolitiken,
der havde hans varmeste interesse, selv om han
kom til at gøre sin første indsats for at få for
bedret sygehusvæsenet.
Da der efter gennemførelse af Zahles lov af
1919 om byernes administration åbnedes mulig
hed for, at byen kunne få en folkevalgt borg
mester, blev J. udpeget, dog ikke uden et mel
lemspil, der imidlertid næppe havde forbindelse
med personspørgsmålet. Det var meningen, at
udpegningen skulle ske på et partimøde, men det
var i de urolige tider lige efter første verdenskrig.
Der var megen arbejdsløshed og megen uro blandt
arbejderne. Kommunisterne benyttede da lejlig
heden til at bryde ind i opstillingsmødet, hvilket
medførte, at dette måtte suspenderes, hvorefter
byrådsgruppen udpegede J.
Det var i tiden efter udstillingen i 1909 og
fremefter, at Århus skiftede ham og udviklede sig
til det, man efter danske forhold kalder en stor
by. Denne udvikling fandt sted dels i den tid,
da J. var det ledende medlem af den socialde
mokratiske byrådsgruppe, dels fortsat med øget
kraft under hans borgmestervirksomhed. Natur
ligvis var det ikke en enkelt mand, der havde
æren for denne udvikling, men der er ikke tvivl
om, at J. havde været den drivende kraft, hvad
det kommunalpolitiske angår. Det vil føre for
vidt at nævne bare en del af, hvad der skete i
den tid. Her skal blot anføres hans kamp for at
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få demokratiseret og moderniseret skolevæsenet,
der fra gammel tid var baseret på en opdeling i
fattigskoler med gratis undervisning og borger
skoler, hvor der krævedes skolepenge. Han kæm
pede energisk for at få skabt enhed i skolevæse
net, at få bygget nye skoler, som hans modstan
dere kaldte paladser, for at få indført et kom
munalt mellem- og realskolevæsen og (som slut
stenen derpå) et kommunalt gymnasium i er
kendelse af, at det skolepengesystem, der i langtid blev opretholdt for statsskolerne, gjorde ad
gang til Katedralskolen vanskelig for arbejder
børn. Hans indsat her hvilede dels på forståelse
af, hvor ringe hans egen skoleundervisning hav
de været, dels på ønsket om, at underklassens
børn skulle have de samme muligheder som an
dre børn for at få deres evner udviklet. Lidt pa
radoksalt virker det, at man samtidig med at
gøre skoleundervisningen mønstergyldig helt
forsømte folkebiblioteket, hvor man kunne fast
slå, at byen var kommet så langt bagefter, at det
nærmede sig det skandaløse. For at få J. med
til at hidføre en ændring på det område, var
det nødvendigt at true med at reducere de be
løb, som byen ydede for at få oprettet et uni
versitet. Forklaringen ligger vel i, at bøger og
læsning i det hele taget efter hans opfattelse var
noget, der hørte skolen og undervisning til. Et
karakteristisk eksempel på, hvor lidet omfatten
de hans boglige viden var, har man fra et møde
i Folkets Hus, hvor han diskuterede med kom
munisten Thøgersen. Denne henviste til en pas
sus i Marx: Det kommunistiske manifest, som
i hvert fald på det tidspunkt blev anset for so
cialdemokraternes bibel. J. svarede med megen
værdighed: »Jeg læser aldrig kommunistiske bø
ger«.
Selv om hans aldrig svækkede iver for at få
skabt et århusiansk universitet ikke var uden
bypatriotisk baggrund, så var hans indstilling
dog i højere grad baseret på, at han i univer
sitetet så en fuldstændiggørelse af sin ungdoms
og manddoms kamp for, at alle uden hensyn til
deres forældres økonomiske status skulle kunne
opnå den bedste uddannelse, hvis de havde evner
dertil. Et bevis derfor har man i den omstæn
dighed, at byrådet på hans initiativ og længe
før, der blev tale om et universitet, havde afsat
penge til rentefri lån for de børn, der ønskede
en højere uddannelse.

Da tanken om et universitet begyndte at an
tage fastere former, blev J. medlem af univer
sitetskommissionen, af Universitetssamvirket og
fra 1928, til han 1932 trådte tilbage som borg
mester også af universitetsbestyrelsen. Han gjorde
på disse områder en meget stor indsats. Han var
også formand for byggeudvalget, og det var i den
egenskab, han blev en af dem, der nedlagdc
grundsten til den første bygning.
Rent historisk vil hans virke i universitetssa
gen vel blive husket længst; men økonomisk be
tyder det mere for byen, at han grundlagde den
konsolideringspolitik, som bevirker, at byen i
dag, skønt den har en lavere gennemsnitsind
tægt pr. indbygger end mange andre byer, står
med en relativt lav beskatningsprocent. En så
dan politik lå snublende nær for ham. Han havde
som nævnt prøvet arbejdsløsheden, ikke blot den
sæsonmæssige. Den havde lært ham, at man i
gode tider bør spare op til dårligere (arbejdsløs
hedsunderstøttelse var jo ukendt). Derfor var
han også en varm tilhænger af sparekassetanken,
hvilket medførte, at han fra 1919 til 1942 var
medlem af tilsynsrådet for Arbejder Spare- og
Lånekassen for Århus og Omegn - i mange år
dens formand. Men det, han anså for rigtigt for
ham selv, måtte også være rigtigt for byen. Jeg
husker, med hvilken stolthed han berettede om,
at byens økonomiske status havde været så god,
at den undgik at komme med i det såkaldte »sor
te lån«, som en række købstadskommuner optog i
Amerika i den vanskelige tid efter første ver
denskrig, og som forrentedes med 6 procent - no
get i den tid uhørt.
Skal billedet af J. fuldstændiggøres, må også
medtages, at han var selvrådig indtil det ufor
dragelige, og at han led under en mistænksom
hed, der voksede med årene, indtil den nåede
grænsen af det sygelige. Hans yndlingstema var
altid beretning om, hvorledes han havde »snydt«
først sine modstandere, siden sine partifæller.
Da jeg kom til byen i 1922 og aflagde ham
besøg, fordi jeg skulle være kommunalpolitisk
medarbejder, var det første han sagde: »Du aner
ikke, hvilken samling slyngler mine gruppefæl
ler er. Jeg har beviser for det«, og så trak han
en skuffe frem, hvis indhold jeg dog ikke fik
oplysning om.
Det kunne måske forsvares, hvis der var tale
om en slags inside information, men senere er

farede jeg, at det var almindeligt, at alle, der
opsøgte ham, fik denne svada, også selv om
ærindet blot var at søge en pølsekoncession, og
vedkommende var fra en anden by.
Den psykologiske forklaring ligger i, at han
var den typiske førstegenerations-socialdemokrat.
Hans vilkår har været, at han måtte slå sig
igennem, ikke blot i forholdet til modstanderne,
men også over for partifæller. Det går tit hårdt
til i et parti, der er i sin vorden. Selv lagde
han aldrig fingrene imellem; han savnede dog
i nogen grad evnen til at kunne modtage slag
i samme ånd. I stedet udviklede der sig hos
ham en følelse af at være forfulgt. I det meste
af sin levetid havde han været i opposition, i
begyndelsen af sit byrådsarbejde som anført
praktisk talt alene. Det gav ham den opfattelse,
at ville han opnå noget, måtte han »snyde« dem,
han stod overfor, naturligvis opfattet på den må
de at han måtte vise sig klogere end dem. Men
det sidste førte igen til, at han slet ikke be
høvede at diskutere. Det var vel derfor, at han,
hvis der i et gruppemøde havde vist sig mod
stand mod hans synspunkter, i stedet for at ar
gumentere kunne gå sin vej og i døren vende
sig om og række lang næse, eller at han ved et
par lejligheder stak en partifælle en knaldende
lussing.
J.s parti havde gjort ham til byens første mand.
Han blev yderligere senere tilbudt et tingvalgt
landstingsmandat, som han sagde nej til i erken
delse af, at borgmesterembedet beslaglagde alle
hans kræfter. Han var som borgmester værdsat
af borgerskabet, der satte pris på hans forsigtig
hed og fremsyn; uden hensyn til at*-de, der havde
ham på nærmeste hold, knurrede, stod han stærkt
blandt sine egne, hvilket viste sig, da Socialde
mokratiet efter valget i 1929 lod et partimøde
afgøre, hvem der skulle være borgmester - og
han sejrede stort.
Ingen er fuldkommen, og der er ikke tvivl om,
at J. med hæder har indskrevet sit navn i byens
historie, ikke blot som den første folkevalgte
borgmester, men også som den, der gennem ini
tiativ og energi var i stand til at give embedet
anseelse.
Holger Eriksen
Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm. 1894—1900. Havneudv. 1900—33. Udv. til
at tiltræde kasseudv. som budgetudv. 1902-04. Skolekomm. 1902-08. Udv. for byens udvidelse og be-
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byggelse 1902-33. Udv. for skolevæs. 1903-08. År
hus amts skoleråd 1903-33. Repr.skabet for Århus
Teater 1904-13. Udv. for skovene og Marselisborg
gods 1905-13 og 1919-21. Svendeprøvekomm. 1905—
21. Observatoriets best. 1910-28. Repr.skabet for
Århus-Randers elektr. bane 1913-19 og 1921-22.
Best. for Teknisk Skole 1917-25. Best. for arbejds
anvisningskontoret 1919-21. Udv. for andragender
1919-21. Bevillingsnævnet 1919-33. Indkvarteringskomm. 1919—33. Repr.skabet og best. for Idrætspar
ken 1925—33. Bibl.sudv. 1928-33. Kirkegårdsbest.
1928-33. Univ.sbest. 1928-33. - Henvisninger 480,
1/9 1897, 4/1 1898 og 1/8 1899; 148, 105-06;
480, 22/3 1907 og 29/4 1908; 194, 18/5 1909; 273,
102; 396; 395, 57-69; 147, 112; 206, 30; 334,
10; 325, 51; 481, 86; 194, 11/11 1928; 144, 110,
122 f., 124, 128, 154 f., 160 f., 186 og 239; 480,
29/12 1932; 194, 31/12 1932; 161, 1937; 469,
II, 331 og 345, III, 213 og IV, 9 ff., 13, 23, 25, 229
og 268; 308, 1942; 105, 93; 124, 70; 385,
39; 441, 35, 91, 105-111, 113, 205, 227, 244 og
252; 442, 151 og 155; 388, 118. - Portrætter 148,
105-06; 194, 18/5 1909 (karikatur); 147, 112; 334,
10; 325, 51; 481, 86; 144, 124; 469, IV, 13; 441,
106.

CHRISTENSEN, Hans Peder
Smed, senere borgmester. - Født 28. febr. 1869
i Gredsted sogn, Ribe amt, død 30. maj 1945
i Århus. - Forældre: smed Hans Christensen og
hustru Ane Kristine. - Gift 8. nov. 1891 i Borup
sogn, Randers amt, med Karen Marie Sørensen,
født 26. dec. 1869 i Nørre Borup, Borup sogn,
Randers amt, død 27. jan. 1956 i Århus, datter
af husmand Anders Sørensen og hustru Christi
ane Jensdatter.
Medlem af byrådet 12. marts 1909-31. dec.
1941. Borgmester 1. jan. 1933-31. dec. 1941. So
cialdemokratiet.
Han sagde »oksere«, ofte føjet ind i de sæ
reste steder i sætningerne. De, der stod ham
nærmest, hørte det ikke. Andre havde måske lidt
vanskeligere ved at forstå, at der bag denne
sproglige mærkværdighed hos borgmester H. P.
Christensen stod en personlighed af usædvanlige
dimensioner.
Han blev født i 1869 i Jerved, Gredsted sogn,
i nærheden af Ribe. Familien havde i mange
generationer været landmænd, hovedsagelig bo
sat i »de syv sogne«. Hans fader havde skilt
sig ud fra de øvrige både ved at blive smed og
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ved kort tid efter sønnens fødsel at emigrere
til det af tyskerne okkuperede Sønderjylland,
mens strømmen af emigranter ellers gik den
anden vej. Formodentlig var det den højere løn,
der trak. I begyndelsen arbejdede han på en
vognfabrik i Haderslev, flyttede senere til Slesvig,
var flere gange selvstændig, førte i det hele en
noget omflakkende tilværelse, men kom til slut til
Gram, hvor han drev landsbysmedien, der hørte
under grevskabet Schackenborg. Det er sagt om
ham, at han var en dygtig smed; men det kolli
derede med, at han som så mange andre på den
tid var stærkt optaget af ideen om at lave en
evighedsmaskine. Dette forsøg på at trodse fysik
kens love tog meget af hans arbejdskraft. Det
var vel også grunden til, at hans virksomhed
ikke ville gå. Måske har man i hans drømmerier
forklaringen på, at sønnen i hele sin færd blev
så absolut realitetspræget. Det ældste af børne
børnene mener, at farfaderen talte plattysk. Det
har vel snarere været »platdansk«, men i hvert
fald afveg det fra det sønderjyske sprog. Når
der blev talt et sådant sprog i hjemmet, og søn
nen gik i skiftende tyske skoler, er det vel ikke
at undres over, at dennes sprog ikke blev uni
versitetsdansk.
I slutningen af året 1884 flyttede faderen til
København. Han havde fået muskelsvind i ar
mene, og selv om han endnu af og til arbejdede
ved professionen, ernærede han sig derefter
mest ved inkassovirksomhed. Halvandet år i for

vejen var sønnen kommet i lære hos ham. Nu
måtte han med til København. Her gik han ind
i en mindre smedieforretning på Frederiksberg
og spurgte, om de havde brug for en forbundter.
Det havde de, og da han blev 22 år, foreslog
mesteren ham, der var den yngste af fem svende,
at han skulle overtage forretningen. Han var den
gang 22 år, og han var betænkelig. Han kunne se,
at det hele var i rivende tilbagegang, men hå
bede på at kunne hidføre en ændring. Altså fik
han borgerskab og blev selvstændig, men det
hele var kørt for langt ned. Han arbejdede derpå
forskellige steder i København, bl. a. på Tuborg.
Hans kone var fra Randersegnen, og det var
årsagen til, at han i 1898 tog arbejde på H. Th.
Bucktrups maskinfabrik i Randers, hvor han hur
tigt blev det, vi i dag ville kalde tillidsmand for
sine kammerater. I den egenskab kom han til
at opleve den store lockout i 1899, der varede
i 19 uger og betød store afsavn for de udeluk
kede. Understøttelsen var 10 kr. pr. uge, og
det var jo ikke meget for en familie med fire
børn (han fik endda efterhånden 10). Han måtte
stange ål og give sig af med andet fiskeri i
fjorden for at mætte alle munde. Det var vel
denne usikkerhed på arbejdspladsen, der fik ham
til at søge ansættelse ved Statsbanernes Central
værksted i Århus uden hensyn til, at lønnen
der var relativt lav. Til gengæld var der sikker
hed, og det betød noget for en familiefader med
mange børn. Lige efter århundredskiftet flyttede
han da til Århus, og fra det øjeblik begyndte
han en dynamisk indsats i arbejderbevægelsen.
Arbejdspladsen indbød dertil. Den var byens
største, hvilket lettede arbejdet for de sociali
stiske agitatorer. Det er ikke for meget sagt, at
det dengang var Centralværkstedet, der var tyng
depunktet i den århusianske arbejderbevægelse.
I 1891 var der imidlertid rent organisatorisk
kommet et tilbageslag i form af en tabt strejke,
der endte med, at de ansatte måtte skrive under
på, at de ikke var og ikke ville være medlemmer
af en fagforening, hvilket dog ikke blev hånd
hævet alt for strengt. Politisk hindrede den tabte
strejke ikke, at Harald Jensen i 1892 erobrede
Århus søndre kreds, hvor de fleste af Central
værkstedets arbejdere boede, men på det faglige
område mærkedes tilbagegangen. Endnu ved år
hundredskiftet var mindre end halvdelen orga
niseret, og der stod en daglig kamp mellem »de

røde« og »de gule«, hvilke sidste havde dannet
deres egen dog hurtigt hensygnende organisa
tion.
C. blev hurtigt formand for klub 7 og derefter
fællestillidsmand og formand for Centralværk
stedets fællesorganisation. Han var det, man med
et teknisk udtryk kaldte for storsmed. Også i
organisationsarbejdet svang han den store ham
mer. Som regel med held, fordi han aldrig vovede
sig for langt ud; men meget forskellige var de
sager, han måtte tage sig af. Engang havde så
ledes en af de ansatte stjålet værdifulde metal
ler. Det kunne naturligvis ikke forsvares. Men i
den anledning blev der rejst en auditørsag med
husundersøgelse hos en mængde af smedene. Hos
en af dem - en reel og ærekær mand - fandt
man en gammel fil, der var mærket DSB, og
han blev indstillet til afskedigelse. Så måtte »Sme
den«, som C. altid blev kaldt, til at tage fat.
Han mødte hos værkstedschef Rasmussen og slog
i bordet. Da det ikke hjalp, fortsatte H. P.: Sig
mig engang, om De tør påstå, at De aldrig har
ladet et privatbrev frankere med statsbanernes
frimærker eller har taget konceptpapir med hjem.
Det hjalp. Rasmussen erkendte, at den gamle fil
var for lidt til at afskedige en mand på, og han
fik lov til at fortsætte.
Hans faglige dygtighed og den respekt, han
skaffede sig som tillidsmand, medførte, at le
delsen tilbød ham stillingen som værkmester, men
han nægtede at modtage forfremmelsen. Han
ville helt og fuldt blive på arbejdernes side.
C.s politiske arbejde medførte, at han blev
medlem af Socialdemokratisk Forenings bestyrel
se, i 1917 formand og efter delingen i tre forenin
ger i 1924 formand for fællesvirksomheden. Da
Samuelsen trak sig tilbage som folketingsmedlem
søgte han at blive opstillet, men faldt, fordi det
viste sig, at praktisk talt alle beboerne i Ormslev-Kolt kommune, hvor hans modkandidat, læ
rer Kammersgaard, boede, pludselig var blevet desværre kun midlertidige - medlemmer. Da Nor
dre kreds i 1924 skulle have en ny kandidat,
forsøgte han sig også der, men uden held. Senere
blev han i en enkelt valgomgang opstillet i Ski
vekredsen, men frasagde sig hvervet næste gang.
Han ville koncentrere sig om det kommunalpo
litiske, hvor han havde begyndt sin karriere som
byrådsmedlem i 1909 og straks var blevet med
lem af belysningsudvalget. En episode fra dette
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udvalg må fortælles. Mange år efter var en eller
anden leverance udbudt i licitation. Der var ind
kommet to tilbud. »Vi tager det dyreste«, sagde
smeden. Da de øvrige medlemmer bad om en
begrundelse, lød svaret: »For mange år siden
havde vi en tilsvarende licitation. Om aftenen,
før afgørelsen skulle træffes, ringede det på min
dør, og udenfor stod en repræsentant for det
selskab, der i dag er lavest bydende. Han sagde,
at hans selskab lagde megen vægt på at få leve
rancen, og rakte i det samme fem hundrede-kronesedler frem mod mig. Jeg sparkede ham ned
ad trapperne og gik så straks hen til fabrikant
J. Ghr. Møller, som dengang var formand for ud
valget, forklarede ham, hvad der var sket, og fik
hans ord for, at det firma aldrig måtte komme
til at levere noget til belysningsvæsenet, og jeg
håber, at I vil sige det samme«. Det gjorde ud
valget, skønt firmaet måske for lang tid siden
havde fået en anden ledelse. Tilfældet er egent
lig ikke karakteristisk for H. P., der nok var im
pulsiv og kunne blive lynende vred, men som
aldrig bar nag. Her havde man imidlertid an
grebet hans ære på en sådan måde, at tilgivelse
var umulig.
Det var i belysningsudvalget (som også omfat
tede sporvejsdriften), at han kom til at gøre sin
største indsats både som byrådsmedlem og borg
mester. I hans tid opførtes et nyt og moderne
gasværk. Den første verdenskrig med dens kul
mangel gjorde det hensigtsmæssigt at udnytte
Gudenåens kraftreserver, hvorfor man tog fat på
at opføre det store vandkraftværk ved Tange,
hvor Århus blev hovedandelshaver, og hvor C.
lige til sin død var medlem af bestyrelsen, i
nogle år dens formand. Rent forretningsmæssigt
blev foretagendet ikke nogen succes, for så vidt
som kulprisen snart faldt så meget, at man efter
at have fået moderniseret elektricitetsværket i
Århus, kunne producere elektricitet i Århus til en
pris af fire øre pr. kWh, mens men måtte købe
fra Gudenåcentralen til en pris af 12 øre. I øv
rigt steg elektricitetsforbruget så stærkt, at cen
tralens produktion kun dækkede en meget lille
procentdel af de tilsluttede selskabers behov. Men
det store i denne centrals oprettelse kom til at
ligge i, at den kom til at indlede den koncentra
tion af elektricitetsproduktionen, der senere blev
fuldbyrdet. Gennem samarbejdet med de selska
ber, der var tilsluttet Gudenåcentralen, blev År
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hus leverandør til Viborg (og senere Skive) og
Salling i nord, Arke og Grenå i øst og Skander
borg i syd. C. var på dette område den ubetinget
drivende kraft. Det var ham, der i Elcktricitetsværksforeningen fremsatte advarslen mod at tro,
at hver enkelt, hvad elektricitet angår, skulle
have sit eget lille panoptikon at lege med, og
selv om han i begyndelsen mødte modstand, så
gav udviklingen ham ret. Han var også meget
ivrig efter at få etableret den østjyske samle
skinne, der bandt elektricitetsværket sammen med
elproduktionen i Hamborg, hvorved man kunne
reducere bekostningen til reserveanlæg.
Overtagelsen af Århus Sporveje fandt sted,
længe før H. P. blev borgmester, men også her
var han drivende kraft, ikke blot med hensyn til
overtagelsen, men også med de store udvidelser,
der er sket siden, dog naturligvis mest på bus
nettet. Selve sporvognene synes at høre fortiden
til. Opførelse af en efter den tids forhold meget
moderne badeanstalt og senere af den forbræn
dingsanstalt, der dog i drift gav større udgifter
end forudset, hørte ind under hans område.
Fra 1919 havde han været gruppeformand og
viceborgmester. Da Jacob Jensen trak sig tilbage
som borgmester ved årsskiftet 1932/33, var han
selvskreven som hans efterfølger. Han kom der
ved til at forestå opførelsen af det rådhus, om
hvilket den daværende indenrigsminister Bertel
Dalgaard sagde, at det var bygget til en by på
200.000 indbyggere, og at der ville gå masser af
år, før dets kapacitet kunne udnyttes. I dag kni
ber det allerede med pladsforholdene. Borgme
steren var i hvert fald mere forudseende end
indenrigsministeren.
Også andre forhold måtte han nu tage sig af.
Han blev f. eks. næstformand i Universitetets be
styrelse. Og så kom besættelsen. Allerede inden
den tid var det imidlertid begyndt at gå ned ad
bakke med hans helbred. Tit måtte han tage
et længere hospitalsophold, men selv forstod han
ikke, hvor galt det var. Da der skulle være
ordinære valg i 1941, ville han søge genvalg
uden hensyn til 70-årsbestemmelsen. Spørgsmå
let blev ikke afklaret, da valget blev udsat, og
inden tyskerne gav tilladelse til dets afholdelse,
var sygdommen så fremskreden, at han måtte
nedlægge mandatet. Det var med store vanskelig
heder, han kunne rejse sig fra sit sygeleje og del
tage i indvielsen af det rådhus, der kom til at

stå som et monument over hans arbejde, og si
den da fungerede han ikke.
Det er altid svært for en virksom mand at
blive stillet udenfor, især når sygdom er årsa
gen. Utvivlsomt var hans sidste år - han døde
kun 14 dage før sin efterfølger - præget af en
vis bitterhed.
Der er i indledningen peget på hans underti
den snurrige sætningsbygning. Da den tyske stats
minister Phillip Scheidemann engang var i År
hus, og H. P. holdt velkomsttalen, sagde Schei
demann: »Det var dog en pragtfuld taler«. Onde
tunger gjorde gældende, at det var, fordi Schei
demann ikke forstod, hvad han sagde, men alli
gevel havde Scheidemann ret. C.s taler var
rungende, kraftfyldte og alligevel velmoduleredc.
Og så havde de den fordel, at de fremkaldte
den tillid, der altid opstår, når tilhørerne føler,
at der står en mand bag ordene, en mand af
meget selvstændig natur og ikke altid lige let at
omgås. Impulsiv som han var, kunne han eksplo
dere i vrede; men da grundlaget for hans ind
sats var sund sans og et praktisk greb om tin
gene, var han på den anden side ikke uimodta
gelig for andre synspunkter end sine egne, vel
at mærke, hvis de kunne motiveres på overbe
visende måde.
Foruden det allerede nævnte havde han mange
andre tillidshverv, f. eks. som hovedbestyrelses
medlem i det danske socialdemokrati og i mange
år og lige til sin død som formand for Demo
kratens kontrolkomité. I den sidste egenskab tog
han initiativet til at få rejst Demokratens byg
ning ved Banegården. Men det kommunal-politiske havde altid førsteretten. Som borgmester
blev han både agtet og respekteret, ikke mindst
som følge af sin ærlige og redelige karakter. En
folkets mand, som med værdighed og dygtighed
forstod at repræsentere den by, hvis udvikling
altid lå ham på sinde. - FM 1.
Holger Eriksen
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
bygninger og inventariesager 1909—13. Kirkeinspek
tionen for Skt. Pauls sogn 1909-17. Udv. for be
lysningsvæs. 1909-28. Udv. for vandværket 190933. Århus amts skoleråd 1910-42. Lønudv. 1917—
33. Repr.skabet for Århus-Randers elektr. bane 191722.
Best. for arbejdsanvisningskontoret 1917-33.
Svendeprøvekomm. 1919-25.
Best. for sporvejene
1921-33. Udv. for byens udvidelse og bebyggelse
1921-42. Repr.skabet for Århus Teater 1921-42.

Best. for Mindeparken 1925-30. Ovcrepidemikomm.
1925-31. Best. for Teknisk Skole 1925-42. Best.
for Købstadmus. Den gamle by 1925-42. Repr.ska
bet for Mindeparken 1925-42. Repr.skabet for Idræts
parken 1928-33. Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 1928-37. Univ.sbest. 1928-42. Udv. for be
lysningsvæs. og sporveje 1928-42. Indkvarteringsudv. 1932-42. Legatudv. 1932-42. Kirkegårdsbest.
1932-42. Bevillingsnævnet 1933-42. Best. for A/S
Århus-Hallcn 1936-42. Best. for Naturhist. Mus.
1937-42. Best. for Århus Ridehal 1937-42. Prisudv. 1940-42. Velfærdsudv. 1940-42. — Henvisnin
ger 147, 222; 116, 429; 481, 93; 350, 1-2; 299,
236; 480, 7/11 1941; 469, IV, 10, 20, 38, 71, 113 ff.
og 162; 308, 1943; 399; 194, 26/2 og 27/2
1944; 314, 1945-46, 52; 401, 15-19, 47, 75, 80,
128, 193, 195 og 203 f.; 124, III, 67 og 70; 441,
35, 204, 242, 244 ff. og 252; 274, 122 og 196. Portrætter Rådhuset (maleri og foto); Teknisk Sko
le; Belysningsvæs.; 194, 11/3 1909 (tegning); 147,
222; 481, 93; 299, 236; 124, III, 67.

STECHER CHRISTENSEN, Einar

Typograf, senere borgmester. - Født 13. sept.
1899 i København, død 12. juni 1945 i Køben
havn. - Forældre: gørtler Emil Christensen og
hustru Agnes Stecher. - Gift 23. aug. 1924 i
Århus med Gerda Jensen, født 25. jan. 1901 i
Århus, datter af arbejdsmand Mogens Jensen
og hustru Ane Marie Holm.
Medlem af byrådet 1. april 1929-12. juni
1945; borgmester 1. jan. 1942-12. juni 1945. So
cialdemokratiet.
E. Stecher Christensen, der blev borgmester i
Århus i 1942, fik kun en meget kort virketid;
til gengæld vel den vanskeligste i byens moderne
historie. Som sine to forgængere var han en til
flytter, men i dette tilfælde gik hans borgerskab
tilbage til toårsalderen. Han hørte til den anden
generation inden for arbejderbevægelsen. Det vil
sige, at han havde fået en god skoleundervisning,
selv om han på grund af forældrenes økonomiske
forhold havde måttet standse med folkeskolen
uden hensyn til, at hans lyst og evner pegede
videre frem.
Han blev født i 1899 i København, hvor fade
ren var gørtler. I 1901 flyttede denne imidlertid
til Århus, hvor han fik arbejde ved gasværket.
Der var 11 børn i ægteskabet. Skønt Ejnar
var det femte, var han dog den ældste søn. I
skolen viste han fremragende evner, og hans
ønske var at blive jurist. Det var der som nævnt
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E. Stecher
Christensen

ikke penge til, men faderen tilbød ham, at han
måtte komme i lære. Han valgte da typografien,
måske ud fra det synspunkt, at typograferne jo
dengang betegnedes som arbejderklassens studen
ter. Det smagte altså af fugl. Lærestedet blev hos
bogtrykker Geertsen, hvor for øvrigt også H. C.
Hansen blev uddannet. Straks efter sin konfir
mation kom han ind i den socialdemokratiske
ungdomsbevægelse, hvor han særlig kastede sig
over lærlingespørgsmål. I tiden omkring århun
dredskiftet havde der været tilløb til at danne
lærlingeforeninger, men de var alle hensovede.
I 1910 blev tanken imidlertid taget op af Ty
pografernes fagforening i Århus. Andre fag fulgte
efter, og i 1914 dannedes i Århus en samlet
lærlingeforening for alle fag. Da S. C. var blevet
lærling, blev han hurtigt denne forenings for
mand. I 1915 havde man i København taget ide
en fra Århus op, og i 1917 oprettedes et Lærlin
genes Landsforbund, hvis formand S. C. blev.
Nu betyder den omstændighed, at lærlingetiden
er udstået, normalt en voldsom forbedring af de
pågældendes kår; men således var det ikke den
gang. Tyverne og til dels trediverne var præget
af en omfattende ungdomsarbejdsløshed, som
let kunne være kommet til at betyde en demora
lisering af et slægtled. Når de unge havde hutiet
sig gennem lærlingetiden, fik de som regel et
spark, og så begyndte vanskelighederne først for
alvor. De stod veludrustede til at udføre et sam
fundsnyttigt arbejde, men ingen havde brug for
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dem. S. G. blev ingen undtagelse. En kort tid
arbejdede han i Skive, senere i Silkeborg, men
altid som vikar. Det var også som vikar, han fik
beskæftigelse ved Demokraten, tit kun for få da
ge. Hans hustru fortæller således, at de engang
var blevet inviteret på et gratis ferieophold hos
hendes familie i nærheden af Hjørring. Få dage
efter, at de var ankommet, kom der besked om,
at han straks måtte møde på Demokraten. Selv
følgelig rejste han tilbage over hals og hoved
for så at få at vide, at beskæftigelsen kun om
fattede - én dag. I denne periode tog han igen
tanken op om at studere, men den forberedelse,
han skulle have for at kunne deltage i et af
tenkursus, var for kostbar. Det måtte derfor
skrinlægges. Ungdomsarbejdet fik han derimod
rigelig tid til at fortsætte.
Da prokommunisterne i 1919 tog magten i
det socialdemokratiske ungdomsforbund, danne
des med tyngdepunkt i Århus en ny socialde
mokratisk ungdomsbevægelse, hvor S. G. blev
næstformand. I den egenskab var han i 1920 med
til i Kiel at stifte den socialdemokratiske ung
domsinternationale. Efterhånden fik han mere og
mere arbejde ved Demokraten og det endte med,
at han blev fast mand.
Han blev også medlem af bestyrelsen for Ty
pografernes Fagforening, ligesom han blev med
lem af bestyrelsen for søndre kreds’ byafdelings
bestyrelse. I 1929 indvalgtes han i byrådet. Et
par år efter blev han sekretær i Arbejdernes op
lysningsudvalg og lidt senere også forligskommis
sær. Han havde dermed opgivet sit gamle fag.
Da Holger Eriksen i 1935 var blevet indvalgt i
Folketinget, overtog S. G. hvervene som formand
i den socialdemokratiske byrådsgruppe og som
viceborgmester. Som følge af H. P. Christensens
hyppige sygdomsperioder medførte det sidste,
at S. G. ofte og i længere tid måtte fungere som
borgmester. Han var derfor kendt med forret
ningsgangen, da han ved H. P. Christensens man
datnedlæggelse blev valgt som borgmester i en
tid, da dette hverv stillede større krav til sin inde
haver end nogensinde tidligere. Skønt S. C. som
nævnt i sin ungdom havde følt sulten på kroppen,
var han ingenlunde en kampens mand. Han var
i sin daglige færden elskværdig og vennesæl,
ville helst have det hele til at glide med det
gode og havde det bedste forhold til de kom
munale embedsmænd og dem, han i øvrigt ar-

bejdede sammen med. I den korte tid, han fik
lov til at fungere, var der ikke tale om at gen
nemføre reformer eller lægge langsigtede planer.
Alt måtte koncentreres om dagen og vejen eller
sagt med andre ord: det gjaldt om at komme
besættelsestiden igennem, uden at byen og dens
borgere kom til at lide alt for meget derved, og
her viste det sig hurtigt, at han var den rette
mand. Her var der ikke tale om at udvise ven
lighed. Han var naturligvis nødt til at tage
besættelsen som den realitet, den var; men under
de næsten daglige forhandlinger med tyskerne
bevarede han stadig hovedet koldt, lod sig aldrig
provokere til overilede udtalelser, men modtog
dem med en kølig værdighed, som ganske afgjort
måtte imponere de slavesjæle, der var et produkt
af nazismen. Når de sendte bud efter ham til
en forhandling, lod han dem høfligt vide, at
hvis de ville tale med ham, havde han kontor
på Rådhuset. Det var ikke den slags, de var
vant til, men de bøjede sig stort set derfor. Stil
færdigt, men stejlt holdt han på byens rettig
heder, protesterede så længe, det var muligt,
hvis der blev stillet urimelige krav, og interve
nerede, når der blev afsagt domme, der gik ud
over århusianerne. Et par gange var han i hus
arrest, vel til dels som gidsel, men ellers turde
de ikke foretage sig noget imod ham.
Måske havde der været delte meninger om
ham, da han blev valgt som borgmester. Til gen
gæld var han byens mest populære mand, da kri
gen var forbi. Der var ingen, som ikke respekte
rede det mod og den uforfærdethed, han havde
udvist under hele besættelsestiden. Med det fleg
ma, der karakteriserede ham, og med sin ulyst
til at dramatisere havde han taget det hele med
godt humør. Alt havde prellet af på hans urok
kelige sindsligevægt. Men formodentlig kun til
syneladende. Der er næppe tvivl om, at det
voldsomme pres, hans nerver havde været ud
sat for, var en af årsagerne til hans død, da be
frielsen kom.
Foruden sit kommunale hverv var han ved
sin død formand for de århusianske socialdemo
kratiske foreningers fællesvirksomhed og medlem
af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Men det
er først og fremmest som den mand, der i en
ulykkestid på byens vegne kunne holde hjernen
kold og nakken rank, at hans indsats vil blive
erindret med taknemlighed.
Holger Eriksen

Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
det off. slagtehus 1929-33. Udv. for andragender
1929-33. Forskønnelsesudv. 1929-34. Kirkegårdsbest. 1929-37 og 1941-46. Sygehusudv. 1929-37.
Best. for radiumstationen 1930-37.
Forligskomm.
for Århus amts 2. forligskreds 1930—42. Skolekomm.
1933- 37. Repr.skabet for Århus Teater 1933-37 og
1941-45. Brandkomm. 1933-38 og 1944-45. Lønudv. 1933-45. Udv. for lystanlæg og plantninger
1934- 37. Bibl.sudv. 1934-42. Udv. for byens ud
videlse og bebyggelse 1937-45. Udv. for belysningsvæs. og sporveje 1937—45. Århus amts skoleråd 1937—
45. Univ.sbest. 1937-45. Best. for Teknisk Skole
1937-45. Udv. for parkanlæg 1937-45. Repr.skabet
for Idrætsparken 1941-42. Best. for Hads-Ning Her
reders Jernbane 1941-44. Udv. for børnebibl. 1941—
45. Havneudv. 1941-45. Udv. for opf. af boliger
for aldersrentenydere 1941-45. Legatudv. 1941-45.
Velfærdsudv. 1941-45.
Prisudv. 1941-45. Bevil
lingsnævnet 1941-45. Indkvarteringsudv. 1941-45.
Bygningskomm. 1941-45. Repr.skabet for Mindepar
ken 1941-45. Best. for Århus Ridehal 1941-45.
Styrelsen for Erhvervsarkivet 1942-45 (formand).
Best. for Århus-Hallen 1941-45.
Sundhedskomm.
1944-45.
Best. for Købstadmus. Den gamle By
1944-45. Best. for Århus Turistforen. 1944—45. —
Henvisninger 469, IV, 115, 151, 246, 251 og 297;
308, 1943; 314, 1945-46, 53-54; 401, 195, 203 og
206; 124, II, 35 f. og 387 og III, 68 og 70; 386,
90; 441, 162, 200, 209, 244 og 245. - Portrætter
Lokalhist. saml.; Rådhuset (maleri og foto); Belysningsvæs.; Teknisk Skole; 441, 245.

UNMACK LARSEN, SVEND

Borgmester. - Født 23. sept. 1893 i Århus, død
23. marts 1965 i Århus. - Forældre: fattiginspek
tør (socialdirektør) L. M. Larsen og hustru Thy
ra Vilhelmine Unmack. - Gift 27. nov. 1919 med
Ingeborg Carla Held Andersen, født 8. juli 1894
i Århus, død 15. jan. 1961 i Århus, datter af
postmester J. M. Andersen og hustru Alma Cathinka Jacobine Held.
Medlem af byrådet 1. april 1933-31. marts
1937 og 1. april 1943-1. okt. 1958. Borgmester
21. juni 1945-1. okt. 1958. Socialdemokratiet.
I borgmester Unmack Larsens velmagtsdage
kunne man undertiden søndag formiddag tem
melig tidligt — han var morgenmand - træffe
ham på spadseretur rundt om i byen. Han var
måske nok på inspektion: noterede sig ting, der
trængte til at rettes, kiggede ind i sanerings
modne baggårde osv.; men fuldt så meget glæ
dede han sig over at se byen gro på alle kanter,
havnens udvidelser, bygninger under opførelse.
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Svend
Umnack Larsen

Han kendte byen i detaljer og tog det altsammen til sit hjerte; for han elskede Århus, ikke
i snæver, selvglad lokalpatriotisme, men aktivt,
med vilje til at gøre noget for dens trivsel.
Skønt U. L. egentlig var en friluftsnatur, som
hellere ville have uddannet sig til skovrider end
til jurist, var han i sjælden grad knyttet til År
hus: her var han født og vokset op, og hans
barndom på fattiggården, hvor hans fader var
inspektør, stillede ham tidligt over for de so
ciale problemer.
Han har selv i nogle erindringer med lune og
menneskelig forståelse fortalt om »denne blan
ding af tragedie og barok, makaber komik«, som
afsløredes ved omgangen med datidens fattiglem
mer, der var en yderst broget forsamling. Dren
gen registrerede kun disse tragedier; men senere
»i en modnere alder blev de taget frem til over
vejelse og bedømmelse«, og der er ingen tvivl
om, at barndomsindtrykkene fra fattiggården var
med til at præge hans sociale synspunkter, åbne
hans øjne for samfundets skyggesider; konfron
tationen med alkoholismens tragiske følger, som
ikke mindst var iøjnefaldende, virkede så stærkt
på ham, at han selv hele ungdomstiden igennem
var afholdsmand.
Efter at være blevet student fra Århus Kate
dralskole studerede han jura efter den strenge
faders ønske - eller om man vil ordre - blev
cand. jur. 1918 og havde derefter i de følgende
år en normal juridisk karriere: blev 1918 byfo
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gedfuldmægtig i Randers, var fra 1919 dommer
fuldmægtig i Århus kriminalret. Det varede ikke
længe, før U. L. kom ind i det offentlige liv:
1920-24 var han formand for Set. Pauls sogns
huslejenævn, fra 1926 formand for Biblioteksfor
eningen i Århus og for Amtsarbejdsanvisnings
kontorets bestyrelse, ligesom han 1929-33 var
medlem af Århus søndre sogns værgeråd. Sam
tidig tumlede han med spekulationer over socia
lismens teorier og var stærkt optaget af Hendrik
de Mans værker og deres diskussion om den
etiske og psykologiske side af socialismen. Fra
1933 til 1937 sad han første gang i Århus By
råd, men følte sig ikke altid veltilpas.
Som den idealist han var, kunne han tage
skarpe, ofte følelsesbetonede standpunkter, og den
daglige politiks taktiske manøvrer og nødvendige
kompromiser bød ham imod. Det betød dog
ikke, at han undlod at kaste sig ud i arbejdet
med sit sædvanlige gå på-mod; allerede i årene
før sin indtræden i byrådet havde han som for
mand for Biblioteksforeningen og i samarbejde
med yngre byrådsmedlemmer søgt at skabe bedre
forhold for folkebiblioteket, der i en ynkværdig
tilstand havde til huse i den gamle friskole i
Vestergade. U. L. kom derved i et modsætnings
forhold til borgmester Jakob Jensen, som ikke
helt forstod bibliotekets store betydning, men
ønskede at samle alle kræfter om oprettelsen af
Århus Universitet. Som rimeligt var, blev begge
opgaver løst, og så snart U. L. var blevet med
lem af byrådet, indvalgtes han i udvalget for
folkebibliotekets opførelse. Han lod sig imidler
tid ikke opstille ved valget i 1937, måske fordi
han havde andre planer for fremtiden: i 1939
søgte og fik han politimesterembedet i Lemvig
og omtalte altid senere denne periode som en
meget lykkelig tid. Den varede dog kun få må
neder: i Staunings berømte notesbog var U. L.
forlængst opført som en politisk mulighed, og
det førte til, at han i september 1939 - efter
eget sigende modstræbende - trådte ind i mini
steriet Stauning som justitsminister. Her oplevede
han 9. april 1940 og kom på denne tunge dag
i nær kontakt med kong Christian og følte altid
senere stor hengivenhed for kongens person, som
det også smukt kom til udtryk i hans tale ved
afsløringen af Christian X.s rytterstatue på Bispetorvet i 1955. Da samlingsregeringen dan
nedes i sommeren 1940, gled U. L. ud og er

stattedes, vistnok efter tysk »henstilling«, af en
ikke-politiker. 1941 vendte han tilbage til Århus
som civildommer, og ved byrådsvalget 1943
kom han igen ind i kommunalpolitikken og blev
straks medlem af byrådets mest betydningsfulde
udvalg, budgetudvalget. Ved borgmester Stecher
Christensens pludselige død 1945 opfordrede den
socialdemokratiske byrådsgruppe enstemmigt
U. L. til at overtage borgmesterposten, og fra
borgerlig side undlod man at opstille en mod
kandidat.
Ved byrådsmødet den 21. juni 1945 tiltrådte
U. L. som borgmester og holdt en programtale,
der fremhæver en række af de områder, hvor
han ønskede at sætte ind - og også i flere til
fælde opnåede resultater i de følgende år. Ind
ledningsvis omtalte han byrådets styreform, som
han fandt burde ændres: »Vi byrådsmedlemmer
må trække os bort fra detaljer og gå efter de
store linjer«. Ændringen blev den senere ma
gistratsordning. Som den første opgave pegede
han i øvrigt på beskæftigelsen, der efter besæt
telsens ophør måtte følges op. Han talte om so
cialvæsenet, der ikke måtte udvikle sig til »et
rent understøttelseskassesystem«; dernæst trængte
boligspørgsmålet sig på, ligesom han gerne ville
gøre noget for kolonihavefolkene. Endelig var der
adgangen til naturen omkring Århus og mulig
heden for at skabe grønne områder, hvad han
fandt meget vigtigt; til sidst talte han mod bu
reaukratisme: »Jeg vil ikke finde mig i, at der
på nogen måde hersker uhøflighed på kontorerne
i strid med sand demokratisk ånd«. Som afslut
ning udtalte han højtideligt og lidt patetisk, som
han undertiden kunne være: »Jeg lover at anven
de al min energi og arbejdsevne til arbejde for
denne by, som vi alle elsker så højt«. Og han
holdt ord. U. L. var en umådelig flittig borgme
ster. Han mødte som den første om morgenen
og sad ofte på sit kontor om aftenen og om søn
dagen. Han syntes at have ubegrænset arbejds
evne, i hvert fald i perioder; men han var in
genlunde en papir-borgmester, tværtimod elske
de han at dukke op uanmeldt på institutionerne,
som regel i sit bedste lune; han fik på denne må
de et uformelt indtryk af det daglige arbejde og
de enkelte personer. Noget af det første, han ka
stede sig over, var boligspørgsmålet. Det var på
hans initiativ, man søgte at afhjælpe den værste
bolignød ved opstilling af elementhuse og ved

køb af finske trævillaer. Der var også U. L., der
som formand for boligkommissionen fik sat fart
i det socialfilantropiske boligbyggeri. Allerede
før han blev borgmester, havde han som for
mand for det lokale naturfredningsnævn gjort
sig store anstrengelser for at beskytte egnens
naturværdier; som borgmester gik han aktivt ind
i arbejdet for at sikre befolkningen stranden
og skovene mod syd ved kommunens erhvervelse
af Fløjstrup skov og Mariendals jorder. Også
anlægget af Brabrandstien skyldes hans idé og
initiativ.
Endelig havde alle kulturelle spørgsmål hans
varme interesse. Selv var han ivrig amatørarkæo
log, og musik, teater, billedkunst og biblioteks
væsen støttede han så vidt muligt, i ønsket om,
at enhver borger skulle have let adgang til de
åndelige værdier, som kunne hentes her. Han sad
i bestyrelsen for de fleste af byens kulturelle
institutioner, og ved sin 60 års fødselsdag blev
han hyldet med et lokalhistorisk festskrift Seks
ten Århusrids, tilegnet ham som en tak for
hans »alsidige og aktive deltagelse i arbejdet for
fremme af byens kulturliv«. Meget fik U. L. ud
rettet i sin borgmesterperiode, for både menne
skeligt og politisk havde han format ud over
det almindelige. Hans handicap var et svingende
sind og et impulsivt temperament, der underti
den kunne bringe ham i ubehagelige situationer.
Han kunne være mørk som en tordensky, lukket
og utilnærmelig, men også drengekåd og med
overstrømmende humør; og han kunne endelig
eksplodere i vrede, der dog aldrig var varende.
Hans karakters retlinethed og hans politiske hæ
derlighed gjorde ham respekteret af alle, og han
nød ubegrænset tillid hos den brede befolkning.
Hans sinds mørke perioder, der efterhånden fik
depressionens karakter, blev i hans senere år
så hyppige, at han 1958 måtte opgive sit em
bede.
Emanuel Sejr
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skolebørnsbespisn. 1933-34.
Observatoriets best.
1933-36 og 1944-52. Børneværnsudv. 1933-36. Udv.
til at gennemgå repartitionen på amtets købstæder
1933-37. Udv. for socialfors. 1933-37. Best. for
amtsarbejdsanvisn. 1933-37. Århus amts skoleråd
1936-40. Vurderingskomm. 1940-44. Boligkomm.
1941-52, 1954 og 1957-58. Kasse- og regnskabsudv. 1944—50. Bevillingsnævnet 1944—52 og 1954.
Best. for Naturhist. Mus. 1944-46 og 1947-52. Best.
for Det jydske Musikkonservatorium 1944-52 og 1954.
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Sygehusudv. 1944-46. Udv. for andragender 194445. Bibl.sudv. 1944-50. Udv. for børnebibl. 194450. Havneudv. 1944—59.
Velfærdsudv. 1945-46.
Indkvarteringsudv. 1945—50. Udv. for opf. af boli
ger for aldersrentenydere 1945-50. Lcgatudv. 1945—
50. Parkudv. 1945-50. Prisudv. 1945-52. Bygningskomm.
1945-52.
Kirkegårdsbest. 1945-52.
Univ.sbest. 1945-52 og 1954. Repr.skabet for År
hus Teater 1945-52. Repr.skabet for Købstadmus.
Den gamle By 1945-52. Best. for Købstadmus. Den
gamle By 1945-52. Best. for Århus Turistforening.
Styrelsen for Erhvervsarkivet 1945-65 (formand).
Best. for A/S Århus-Hallen. Komm. ang. ordning
af trafikforholdene i Århus 1946-50. Det kommu
nale ungdomsnævn 1946-52. Sportsudv. 1946-47.
Repr.skabet for Mindeparken 1946-52. Repr.skabet
for Den jydske Opera 1947-52. Repr.skabet for Jysk
Byplanråd 1948-52 og 1954. Stor-Århus-komm. 194852. Best. for da. kommunalkursus i Århus 1950-52.
Civilforsvarskomm. for det århusianske område 1950—
52 og 1954. Repr.skabet for I/S Midtkraft 1950-52.
Byudviklingsudv. for Århusegnen 1950-52 og 1954.
Bibl.sbest. 1950-52. Fredningsnævnet 1954. Arbejdsnævnet for Århus amt. —Henvisninger 194, 20/6 1945;
480, 20/6 1945; 123, 6/8 1945; 229, passim; 118,
passim; 411, passim; 194, 20/9 1953; 480, 22/9
1953; 412, passim; 194, 21/1 1955; 124, III, 67 og
70-71; 480, 28/2 1956 og 30/9 1958; 194, 15/9
1963; 480, 22/9 1963 og 24/3 1965; 194, 24/3 1965.
- Portrætter Lokalhist. saml.; Rådhuset (maleri af
Aage Fredslund Andersen); 391, 1953; 124, III, 67.

JENSEN, Steffen BERNHARDT

Journalist, senere borgmester. Født 13. april
1910 i Århus. - Forældre: tømrersvend Jens
Ole Jensen og hustru Ane Marie Poulsen. Gift 3. nov. 1934 i Århus med Erna Faarup
Christensen, født 11. marts 1912 i Århus, dat
ter af skrædder Ghr. Christensen og hustru Ma
ren Christensen.
Medlem af byrådet 1. april 1943-31. marts
1966 og genvalgt 1966. Rådmand for magistra
tens 4. afdeling 1. okt. 1950-1. okt. 1958. Borg
mester 1. okt. 1958-. Socialdemokratiet.
Bernhardt Jensen er en modsætningsfyldt na
tur. Det er en del af marxismens lære, at ud
viklingen foregår ved sammenstød mellem to
modsætninger, der går op i en højere enhed.
Også i den henseende er J. marxist, at hans
sind består af modsætninger, der kæmper med
hinanden for tilsammen at skabe personlig
heden.
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Bernhardt
Jensen

Nogle eksempler vil vise dette. Kommer en
embedsmand med et forslag, bliver han ofte
mødt med skepsis, og forslaget kan blive under
kastet en kritisk prøvelse, som nok kan gøre
embedsmanden beklemt; han skal heller ikke
regne med at få at vide, hvordan forslagets
videre chancer er. J. træffer imidlertid sine be
slutninger, og går han ind for det, så vil ingen
byråds- eller magistratskollega have nogen
chance for at rokke ham. Prøver en kollega at
føre sådanne argumenter i marken, som borg
mesteren selv oprindelig anvendte, bliver de
modtaget med et ansigt, der tydeligt giver ud
tryk for overraskelse over en sådan uvidenhed
og påholdenhed.
J. har kunnet tale i sit parti, så man var
klar over, at det mere var et arbejderparti end
det parti, der sang »Danmark for folket«. Når
lejlighed byder sig, kan J. stadig tale sådan.
Han kan imidlertid også til enhver tid føre en
raffineret intellektuel samtale med stilfærdig to
ne.
Han kan være så alvorlig og så grebet af sit
eget standpunkt, at der ikke bliver plads til
skæmt. Men han kan også få timer efter give
sig hen i en munter satirisk skildring af egne
og meningsfællers standpunkter, en satire, der
ikke sjældent tager form af en harmløs imi
tation.
Han kan som næsten ingen nyde teksten i
den bramfrie varietésang for siden følsomt at

glæde sig over stilfærdig poesi. Han kan også
vende sig kritisk mod byen og dens borgere;
men både den og de har ingen mere trofast
forsvarer, hvis interesserne bliver gået for nær.
Mest tydeligt kommer modsætningerne må
ske frem, når der ikke tales om J. selv, men
om hans forhold til offentligheden. Han in
teresserer sig for andre, for sine medmenne
skers kår; men han gør intet for at blive popu
lær, for at hverve tilhængere hverken inden for
eller uden for sit eget parti. Alligevel er det
tillid og tiltro, der møder ham. Også mod
standere kan lære, at det ikke er i ansigtet, de
skal aflæse, hvad J. virkelig mener, men i øjets
glimt; her afsløres det virkelige standpunkt
trods forsøg på at skjule det - det har måske
også givet tiltroen.
J. er som sin nærmeste forgænger i embe
det - Sv. Unmack Larsen - født i Århus. I de
første år boede familien i Niels Juels Gade på
det dengang kun sparsomt bebyggede Trøjborg;
da J. var 8 år, flyttede familien til Frederiksbjerg, og fra Fjordsgades Skole tog han i
1927 realeksamen.
Faderen var tømrersvend. Det gav ikke vel
stand; men hjemmet var trygt; det man den
gang kaldte et »stabilt« arbejderhjem. Om dette
vidner også den gode skolegang, børnene fik.
I hjemmet blev der talt politik, og i nogle barn
domserindringer hedder det: »Endnu før jeg
kom i skole, lyttede jeg med åben mund og
øre til politiske samtaler og havde vage svær
merier for alt yderliggående«.
Efter realeksamen kom J. som journalistelev
til Demokraten og var samtidig med i den so
cialdemokratiske ungdomsbevægelse; han sad i
ledelsen af DSU i Århus fra 1927 til 1932 og
var omtrent samtidig (1929-35) hovedbestyrel
sesmedlem i »Aldrig mere Krig«. Det var i de
samme år, at de lidt ældre inden for ungdoms
bevægelsen, med Hedtoft og H. C. Hansen i
spidsen, under indtryk af uroen i Europa, dre
jede bort fra partiets afrustningslinie, men blev
mødt med modstand fra bl. a. J. - endnu erind
res blandt partifæller en hidsig debat mellem
Hedtoft og den unge socialdemokrat i »Rød
Ungdom« i 1932. Men ellers fik han for livet
sit præg af den periode i DSU’s historie, der
nu kaldes kulturepoken, hvor det musiske i li
vet og studiekredsene i samfundsspørgsmål var

det centrale. Mandoliner, vandreture, talekor
og digte var de ydre udtryk for stærke strøm
ninger i ungdomsbevægelsen, som vendte sig
mod menneskelivets indkapsling i mekaniserin
gen, og denne livsholdning har J. aldrig for
ladt. Derimod stod han fjernere fra de mere
militante strømninger, der fra midten af 1930erne gjorde sig gældende i DSU og nogle ste
der fik sit symbol i tre-pilemærket.
Det politiske arbejde i DSU blev senere fra 1936 - erstattet af en bestyrelsespost i par
tiforeningen. Da var læreårene ved Demokra
ten også overstået; men Bernhardt Jensen fort
satte som journalist på bladet og dækkede snart
sagt alle sider af livet fra kriminalreportage
over sport til kulturliv, men kun i ny og næ
kommunalpolitik. Et studieophold i et London
med hungermarch og fascistiske demonstratio
ner uddybede indtrykket af Europas proble
mer; det var også her, at pacifisten J. på én
gang modtog indtryk af bevægelsens store skik
kelser og skænkede sit opsparede engelske pund
til Madrids kæmpende arbejdere.
I besættelsesårene begyndte generationen, der
havde lært politik omkring 1930, at besætte
mandater. I 1941 skulle der være kommunal
valg, og partiet satte J. på listen som nr. l i 
en ikke alt for sikker plads. Så kom der forbud
mod kommunalvalg; men i 1943 blev det til
ladt, og derefter rykkede den 33-årige journa
list ind i byrådet og kom snart til at stå i cen
trum i gruppen. I de første år var det dog i
nogen opposition til de ældre og dominerende:
Mousten, Johanne Berg, Chr. Nielsen og H. P.
Jensen, til dels også borgmester Stecher Chri
stensen. I disse år grundlagdes tillige det snævre
samarbejde og venskab med Unmack Larsen,
der, skønt 17 år ældre, dog var ny i byråds
arbejdet, selv om han en kort overgang i 1930erne havde været byrådsmedlem. Nyt var be
kendtskabet ikke, for Unmack Larsen havde
siden 1920’erne haft nær kontakt med de un
ge i DSU.
Byrådsarbejdet var dengang mere livligt og
mere krævende end i dag. I den konservative
gruppe var der raske og begavede debattører
som J. C. Sørensen og Kai Blicher, og mod
sætningerne mellem de to grupper var større
end nu, hvor navnlig det socialdemokratiske
grundsyn på økonomien i det væsentlige er al
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mindelig anerkendt i salen. Krævende var ar
bejdet, fordi byrådsmedlemmerne før magistrats
ordningen havde et mere omfattende udvalgs
arbejde. J. fik da også hænderne fulde, da han
i 1946 blev både gruppeformand og ordfører
og stadig var journalist. I udvalgsarbejdet var
det særlig de kulturelle sager, der bandt; det
var samtidig et sagområde, der fremfor noget
havde Unmack Larsens interesse; også det for
hold udbyggede samarbejdet i årene fra 1945,
da han havde overtaget borgmesterposten. En
gang i disse år omtalte Unmack Larsen i en
vennekreds J. som sin petroleumsdunk - og så
er jeg såmænd selv en benzindunk, føjede han
til. Man bad om en forklaring. Jo, det kunne
være svært at sætte ild i petroleumen, men til
gengæld brænder den støt og længe; benzinen
derimod fænges af den mindste gnist, men
brænder hurtigt ud. Karakteristikkerne vil vist
nok også kunne underskrives af J.
Magistratsordningen af 1950 betød, at J.
rykkede ind som rådmand og administrator. I
det nye arbejde medtog han punktligheden og
ordenssansen fra det private liv. Der var hos
nogle embedsmænd nervøsitet over tendensen
hos rådmanden til at ville være med i detaljen.
Det får stå hen, om det var noget, der lå i råd
mandens natur; men i så fald skulle det have
været fælles for de nye rådmænd, for om dem
alle sagde man sådan, da ordningen var i sin
vorden.
Det var magistratens 4. afdeling, J. var ble
vet chef for. Hertil er henført netop de sager,
som havde fanget interessen gennem årene: sko
ler, biblioteker, skove, parker, idræt og - skov
pavilloner. Det blev rige arbejdsår, hvor nyt
blomstrede op. Krigstiden havde bremset me
get, som nu skulle indhentes, også selv om øko
nomien var anspændt.
Mod slutningen af 1950’erne blev det klart,
at Unmack Larsen på grund af sygdom næppe
kunne fortsætte som borgmester. Stemmetallene
ved Socialdemokratiets opstillingsmøder pegede
uomtvisteligt på J. som hans afløser. Blandt
modstanderne var der nervøsitet over for disse
udsigter, vistnok uden at man egentlig gjorde
sig klart, hvorfor man var imod. Det kulmine
rede, da Unmack Larsen trak sig tilbage i 1958.
Efter valget fulgte nogle års væbnet neutralitet.
Nu synes billedet at være skiftet. Modstanden

18

er ingenlunde 'afløst af begejstret opslutning,
dertil er afstanden alligevel for stor i meget;
men den er afløst af en erkendelse af, at ev
nerne også til det arbejde rækker videre, end
man regnede med. Selv de mange borgere, der
i J.s tøven over for stadige parkeringspladskrav
kun så bagstræberi hos en inkarneret cyklist,
er ved at erkende, at han her var forud og på
linie med udviklingen i endnu mere teknifi
cerede samfund. Og har nogen frygtet, at repu
blikken skulle blive udråbt ved den næste kon
gemodtagelse, så har de i stedet set J. i mørkt
tøj med værdighed sige goddag til kongen på
samme måde, som når andre prominente gæ
ster bliver modtaget i byen. Men det er nok
muligt, at borgmesteren, ligesom Hans Broge,
hellere ville have gjort det som overhoved i et
Århus, der var en republikansk fristad styret
af egne borgere.
Kærligheden til Århus har stadig kendetegnet
J.s gerning. Tidens problemer fængsler ham;
men inden længe bliver samtalen umærkeligt
ført hen på, hvordan de netop i særlig grad
kommer til udtryk i Århus.
Forfatterskabet har bevæget sig i samme ret
ning. I 1940’erne skrev J. digte; nogle digte
kom i »Vild Hvede«, andre i samlingerne
»Atom-splinter« (1946), »Hjulet« (1952), og
»Under paddehatten« (1958). Længe før cali
forniske hippies startede deres aktioner mod ud
viklingens snærende bånd, blev disse tanker for
muleret her, men samtidig bundet af fornuf
tens vilje til at udnytte nutidens muligheder.
Senere er det byens historie, der har stået i
centrum. I 1956 var J. blandt initiativtagerne
til oprettelsen af Århus byhistoriske Udvalg,
hvis formand han var frem til 1958. Han har
også selv ydet bidrag til udvalgets skriftrække.
Det er ikke blevet til den begavede amatørs
causeri, men til solide kildestudier, fremlagt med
lune og indlevelsesevne. Kilderne vurderes frem
og tilbage i en dialog, inden ordene kommer til
udtryk - ligesom i det politiske arbejde. Hoved
værkerne er »Fra det glade Århus« (1963) og
»Som Århus morede sig« (1966); men dertil
knytter sig en række mindre studier, ofte udsendt
som nytårspublikationer og med emner fra byens
skove.
Der er måske nogen nutidsflugt i dette ar
bejde, men der er næppe mere flugt i det, end

der er i frimærkesamlerens eller billardspille
rens fritidsglæder. Der er netop også her et mod
sætningsforhold i J.s liv; iveren, lysten til arbej
de, pligttroskaben holdes i tømme af en rationa
listisk forståelse af, at kun den nødvendige fritid
og vekslen i livet kan give ham kraft til dagens
arbejde.
Vagn Dyb dahi

Medlem af eller byens repræsentant i Vejteknisk
udv. 1943-46. Udv. for skolevæs. 1943-50 (formand
fra 1946). Prisudv. 1943-50. Skolekomm. 1943-58
(formand fra 1946). Århus amts skoleråd 1943-62.
Havneudv. 1945-50 og 1958— (formand fra 1958).
Kasse- og regnskabsudv. 1946-50. Udv. for byens
udvidelse og bebyggelse 1946-50. Bibl.sudv. 194658. Udv. for børnebibl. 1946-58. Ungdomsnævnet
1946-58. Univ.sbest. 1946-50 og 1954-. Best. for
Naturhist. Mus. 1946-58. Stor-Århus-komm. 1949—
50. Samarbejdsnævnet 1950—52. Ungdomsskolenæv
net 1950-54. Observatoriets best. 1950-56 (formand).
Repr.skabet for Mindeparken 1950-58 (suppl. 1943—
50). Kirkegårdsbest. 1950-58 (formand). Repr.ska
bet for I/S Midtkraft 1950-. Amtsungdomsnævnet
1954-58. Repr.skabet for Århus Teater 1954-66.
Århus amts skoleidræt 1958. Undersøgelsesudv. vedr.

byens udbygning 1958-61. Århus mus.s hist. afd.
1958-62. Købstadmus. Den gamle By 1958-62 og
1966-. Repr.skabet for Idrætsparken 1958-62. Kontaktudv. vedr. boligforeningsbyggeri i Storårhus 1958—
(formand). Feriefondsudv. 1958- (formand). Tilsynsudv. for folkeparken 1958-64. Kom. for kontakt
mellem Bergen, Göteborg, Åbo og Århus 1958- (for
mand). Ungskueudv. 1958-66 (formand). Bevillings
nævnet 1958- (formand). Boligkomm. 1958- (for
mand).
Byudviklingsudv. for Århusegnen 1958—.
Givilforsvarskomm. 1958- (formand). Fredningsnæv
net 1958-64. Styrelsen for Erhvervsarkivet 1958-.
Inspektionen for Vor Frue Kloster 1958-. Best. for
Marselisborg Sem. 1959-.
Dispositionsplankomm.
1960-65 (formand). Fredningsplanudv. 1961—. Egnsplankomm. 1961— (medlem af formandskabet). Best.
for byggeselsk. Gontact 1962-. Erhvervsrådet for
Stor-Århus-området 1964-. Best. for Tivoli-Friheden
A/S 1964-. Byggeudv. vedr. forhist. mus. på Moesgård 1964-. Århus festuge 1964- (formand). Provinslufthavnsudv. 1966-. Boligfonden for unge under
uddannelse i Århus 1967-. Repr.skabet for special
arbejderskolen 1967-. - Henvisninger 124, II, 297,
III 71 og 72; 242, 42; 110, 79-87; 177, II, 19;
188, 1960, 90; 441, 116, 119, 201 og 202; 498a,
74; 495a, 24-28; 308, 1968; 480, 26/5 1968; 194,
26/5 og 30/6 1968. - Portrætter 124, III, 71; 480,
26/5 1968; 194, 26/5 og 30/6 1968.

Rådhuset bag Domkirken, nu politistation. I salen med de højryggede stole holdt
byrådet sine møder frem til 1941, da man flyttede til det nuværende rådhus.

Vignetter fra en samling portrætter af byrådsmedlemmer overrakt professor
Cl. Funch ved dennes udtræden af byrådet 1880.
Den gamle by.

Ø V R IG E
M E D L EM M E R

1838-1968

Esther Aggebo

AGGEBO, ESTHER

- Født 17. okt. 1892 i Viborg. - Forældre:
overretssagfører Jens Breinholt Jørgensen og hu
stru Agnes Jacobine Bertelsen. - Gift 4. aug.
1920 med læge Anker Jens Aggebo, født 7. febr.
1894 i København, søn af bogtrykker P. A. Aggebo-Nielsen og hustru Annalise Larsen.
Medlem af byrådet 1. april 1937-1950. Det
konservative Folkeparti.
Esther Aggebo er klassisk-sproglig student fra
Viborg Katedralskole 1911 og blev cand. phil.
1912. Hun har været privatlærerinde og sekre
tær i Danmarks kristelige Studenterforbund
1916-17. I 1919 tog hun faglærerindeeksamen
i historie og kristendomskundskab fra N. Zahles
Skole i København. Sammen med sin mand har
hun vist stor interesse for kvindernes og de un
ges stilling i samfundet og i det hele taget for
sociale problemer, alt ud fra et konservativt
livssyn og på kristeligt grundlag. Ikke alene
mundtligt, men også skriftligt forstod hun at
gøre sig gældende. Hun har holdt en del fore
drag om kvindeproblemer og seksuelle og reli
giøse spørgsmål og har skrevet mange artikler
af social-etisk art. Hun udgav »Bibelord og
salmevers« i 1931, »Ung mand - ung kvinde«
i 1934 og »Fra mor til datter« i 1940. Spørgs
mål om ungdommens forhold til det seksuelle
optog hende meget. Men hun har også med
stor interesse deltaget i kommunalpolitik.

I begyndelsen af 1940’erne var A. med i den
gruppe i Århus konservative Vælgerforening, der
i 1942 tog initiativet til oprettelse af Den konser
vative Kvindekreds, der på flere områder har
øvet indflydelse på partiet i Århus.
A. sad i byrådet 1937-50 og var her medlem
af et ikke ringe antal udvalg, kommissioner og
bestyrelser. Hendes største indsats faldt på det so
ciale og kulturelle område og ikke mindst i bør
neværnet. I 1957 udgav hun en bog om sin slægt,
»Hagen Jørgensen til Ørndrup og hans slægt«.
A. er et samvittighedsfuldt menneske, der
ikke alene føler forpligtelse over for sine nær
meste, men også over for samfundet. Hendes
mand har prist hende i to digtsamlinger:
»Blomster og frugt på hegn« 1933 med under
titlen »Digte til Esther Aggebo på kobberbryl
lupsdagen 4. febr. 1933« og »Stjernen og ar
nen« 1945 med undertitlen »Til min hustru
Esther Aggebo f. Jørgensen på sølvbryllupsda
gen 4. august 1945«.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
socialfors. 1937-50. Børneværnsudv. 1937-50. Best.
for Ghr. d. IX ’s Børnehjem 1937-50. Sundhedskomm.
1937-44. Skolekomm. 1937-50. Århus amts skole
råd 1939-62. Udv. for skolevæs. 1937-50. Bibi.s
udv. 1937-44. Repr.skabet for Mindeparken 1937—
50. Best. for Mødrehjælpsinst. 1944-46. Legatudv.
1944-50. Best. for Stefanshjemmet 1946-62. Ung
domsskolenævnet 1944-50. - Henvisninger 414, 94;
100; 480, 17/10 1962; 441, 170 ff. og 182; 308,
1967. Portrætter Lokalhist. saml. 414, 94; 441, 182.
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S. C. Almsten

ALMSTEN Søren Christian, født Sørensen
Overpostbud. - Født 24. jan. 1877 i Følle,
Bregnet sogn, Randers amt, død 6. april 1959
i Århus. - Forældre: husmand Søren Jensen
og hustru Dorthe Kirstine Knudsdatter. - Gift
1° 11. juli 1903 i Århus med Caroline Christine
Nielsen, født 23. febr. 1880 i Århus. - Gift 2°
20. maj 1905 i Århus med Bertilie Sophie Han
sen, født 28. dec. 1881 i Århus, død 9. dec.
1960 i Århus, datter af møller Hans Berginus
Kjerstein Hansen og hustru Maren.
Medlem af byrådet 1. jan. 1942-5. maj
1943. Socialdemokratiet.
Almsten er født og opvokset i et husmands
hjem på Røndeegnen. Efter sin skolegang i
Følle Skole var han tjenestekarl, indtil han af
tjente sin værnepligt ved fodfolket, hvor han
blev korporal 1899 og sergent 1900.
I 1903 ansattes A. som postbud i Århus.
Med ungdommelig iver og pågåenhed gjorde
A., der var socialdemokrat, sig hurtigt gældende
i postbudenes faglige organisation, Provinspost
budeforening. Han var medlem af bestyrelsen
1905-11 og ophavsmand til den kredsinddeling
af foreningen, der trådte i kraft 1. jan. 1908,
og som i hovedtrækkene stadig er gældende.
A. var også medlem af det to-mands udvalg,
der udarbejdede forslag til love for Postfunktio
nærernes Fællesorganisation, oprettet 1908, fra
1914 kaldt Dansk Postforbund. I perioden 1908-
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11 var A. Provinspostbudeforeningens repræ
sentant i Postfunktionærernes Fællesorganisa
tion; 1908 var han kasserer og 1909 næstfor
mand.
A.s aktivitet inden for organisationerne be
virkede, at han måtte søge bort fra Århus. I
årene umiddelbart før 1. verdenskrig forrettede
han tjeneste i Middelfart; men 1915 var han
tilbage i Århus, hvor han blev pakmester 1919
og overpostbud 1920. I flere perioder sad han i
bestyrelsen for Dansk Postforbunds provinsaf
delings 3. kreds.
Også boligproblemet interesserede A. stærkt.
Han var 1918 medstifter af og bestyrelsesmed
lem i Århus Lejerforening. Han var redaktør af
foreningens blad »Lejeren« 1925-30 og for
mand i foreningen 1928-36.
A.s kommunalpolitiske arbejde i Århus be
gyndte i forbindelse med boligproblemet. I åre
ne efter 1. verdenskrig var han medlem af hus
lejenævnet i Skt. Pauls sogn. I perioden 1925—
37 sad han i ligningskommissionen. Og 2. jan.
1942 fik A. sæde i byrådet som suppleant på
den socialdemokratiske liste ved borgmester H.
P. Christensens udtræden på grund af alder;
han var ikke opstillet ved valget i 1943.
Allerede i 1939 var A. udtrådt af postvæsenet
på grund af sygdom, men virksom, som han
var, blev han snart medarbejder i postforsendel
sesafdelingen på Mejerikontoret, hvor han var
til 1952.
A. var også fra 1923 medlem af Skt. Lukas
Sogns menighedsråd i mere end 25 år.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1942-43. Prisudv. 1942-43. Best. for
Naturhist. Mus. 1942-43. Best. for Købstadmus. Den
gamle By 1942-43. Århus amts skoleråd 1942-43.
- Henvisninger 326, 549 (Sørensen, Søren Christian);
511, 1918, tillæg II, 32; 191, IV, 17; 531, 87, 91,
96, 97 og 108; 169, 593;
194, 22/1 1937; 480,
23/1 1937; 522, 1939, 181; 194, 2/1 1942; 523,
24 og 25 f.; 480, 8/4 1959; 194, 9/4 1959; 480,
10/12 1960. - Portrætter 326, 549 (Sørensen, Søren
Christian); 191, IV, 17; 169, 593; 522, 1939, 181;
531, 97; 523, 25;
194, 2/1 1942; 480, 23/1
1937 og 8/4 1959; 194, 9/4 1959.

ANDERSEN, Andreas Eduard
Tømrermester. - Født ca. 1812 i København,
død 7. juni 1888 i Århus. —Gift med Christine

bevilling til at drive oliemølle og sæbesyderi.
B., der siden 1830 havde været eligeret borger,
blev 1838 medlem af borgerrepræsentationen
og var dens første formand indtil 1842, da han
udtrådte efter egen anmodning, muligvis fordi
han dette år gik fallit. Han kom dog hurtigt
på fode igen, og 1849 valgtes han til borgerlig
rådmand, ligesom han de følgende år stadig
blev genvalgt, indtil han 1866 af helbredsgrun
de trak sig tilbage. Kommunalbestyrelsen sendte
en deputation til ham for at overbringe en tak
for hans næsten fyrreårige arbejde i byens tje
neste. Ved hans død 1870 hedder det, at han
»i sit private som i det offentlige liv var en
utrættelig virksom mand«, og at hans »milde,
venlige karakter, den humane åndens og hjer
tets retning hos ham gjorde ham alle til venner
og ikke én til fjende«.
B. sad 1826 i skolekommissionen, var 1841
på valg til stænderforsamlingen og blev 2. sup
pleant; han var decisor i Velgørenhedsselska
bet og en kort tid revisor i Århus Spare- og
Lånekasse. 1851 valgtes han til forligelseskommissær og blev senere medlem af direktionen
for sindssygehospitalet. - Justitsråd; R., DM.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1838-42. Budgetkom. 1855, 1859, 186264. Kassekom. 1862, 1864-66. Kom. for skolesager
1862. Overligningskomm. 1864.
Endvidere syns
mand for mindre vandløb 1849. - Henvisninger 480,
11/1 1820; 29/5 1834; 285, 8/9, 29/9 og 2/10 1840;
480, 19/9, 3/10 og 17/10 1840, 25/7 1870; 426,
86-87; 479, 1966, 58 ff. - Portra’tter Lokalhist.
saml.; 115, 44; 479, 1966, 61 (tegning af A. Fritz).

BARNOW, NIELS

Direktør, konsul. - Født 7. okt. 1876 i Århus,
død 12. aug. 1955 i Århus. - Forældre: økonom
Hans Christian Eriksen og økonoma Jensine
Birgitte Olesen. - Gift 17. juli 1903 i Århus
med Alfride Margrethe Petersen, født 14. dec.
1877 i Århus, død 25. juni 1949 i Århus, datter
af tømrermester Laurits Petersen og hustru In
ger Marie.
Medlem af byrådet 1. april 1921-31. marts
1925. Det konservative Folkeparti.
Efter at have taget præliminæreksamen i
1892 fik Barnow en grundig handelsuddannelse
inden for trælast-, korn- og foderstofbranchen.

Niels Barnow

I nogle år var han ansat i Århus Tømmerhan
del, og fra 1900 til 1905 udvidede han sin fag
lige horisont først i Hadsten Mølle og siden hos
H. C. Olivarius i København. I 1905 vendte B.
atter tilbage til Århus Tømmerhandel, hvor
han snart fik den betroede stilling, hans evner
berettigede ham til. I 1914 overtog han firmaet
sammen med svogeren S. J. Henrichsen, og da
denne døde 10 år efter, blev han eneindehaver
heraf.
Ved arbejdsomhed og dygtighed ledte han i
de følgende år foretagendet frem til at blive
en af de største trælastvirksomheder i provin
sen. Da han samtidig nærede interesse for sit
fags organisation og for handelens trivsel, åb
nedes vejen for et frugtbart virke i en række
tillidshverv. B. lagde et omfattende og effektivt
arbejde i de foreninger, hvis sag var hans. At
man forstod at vurdere hans indsats, viser de
mange formandsposter og æresmedlemsskaber,
han i tidens løb fik tildelt. Han var medlem af
bestyrelsen for Århus Handelsforening 1915-37,
fra 1926 som formand og efter 1937 som æres
medlem. Han røgtede endvidere hvervet som be
styrelsesmedlem i Den jydske Handelsstands
Centralforening 1928-37 og som 2. viceformand
i dens forretningsudvalg 1935-37, sad i Pro
vinshandelskammeret og i forretningsudvalget
for Den danske Handelsstands Fællesrepræsen
tation 1935-37, var medlem af bestyrelsen for
Århus Kjøbmænds Hjælpekasse og formand
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her 1945-51 samt af bestyrelsen for Foreningen
af jydske Trælasthandlere 1924-42, dens for
mand fra 1936 og efter 1942 dens æresmedlem.
Dertil kom bestyrelsesposten i Fællesforeningen
af danske Trælasthandlerforeninger 1936-42 og
formandsposten her 1940-42, medlemsskab af
repræsentantskabet for Privatbanken i Køben
havn og hans virke for Borgerligt kommunalt
Samvirke i Århus, for Foreningen Nordens Århus-afdeling og for Den jydske Handelshøjskole.
I denne sidstes bestyrelse lagde han et be
tydningsfuldt arbejde, idet han gennem en bed
re uddannelse af de unge handelsfolk så vejen
til en højnelse af standen. Endvidere var B.
som svensk konsul i en årrække formand for
Foreningen af Sveriges Konsuler i Danmark;
han blev siden dens æresmedlem. I byrådet sad
han kun en forholdsvis kort tid (1921-25). De
mange kompromisser og indrømmelser, som var
nødvendige i det politiske arbejde, havde han
svært ved at acceptere. Alligevel blev den stærke
interesse for havnens forhold udmøntet i et
omfattende arbejde i havneudvalget. Denne in
teresse gav sig også udslag i talrige meningstil
kendegivelser gennem den lokale presse. - R.;
FI. H. R. 3; S. N. 3; S. V. 31.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Lønudv. 192125. Udv. for skovene og Marselisborg gods 1921-25.
Udv. til decision af komm.s regnskaber 1921-25.
Udv. til at gennemgå repartitionen på amtets køb
stæder 1921—25. Havneudv. 1921-33. — Henvisnin
ger 480, 29/4 1908, 23/3 1918 og 29/3 1921; 464,
11/3 1921; 147, 318; 457, 13; 480, 5/2 1922;
488, 6/2 1922; 480, 11/2, 13/2 og 15/2 1922; 488,
9/1 1926; 178, 17/9 1926 (619-20); 464, 22/9
og 18/10 1926; 146, 29/11 1927; 410, 164, 187
og 192; 222, 24 og 29; 146, 6/10 1936; 106,
1936, 346; 123, 23/11 1937; 285, 25/11 1937; 299,
21; 106, 307 og 396; 469, II, 157 og IV, 248;
146, 6/10 1946, 7/10 1951 og 25/10 1952; 285,
13/8 1955; 480, 13/8 1955; 308, 1955; 223, 22;
199, 19; 313, 9-10. - Portrætter 147, 318; 457,
13; 410, 164; 222, 29; 299, 21; 223, 22; 199,
19.

BARTELS, Rudolph Theodor

Kaptajn, oberst. - Født 9. marts 1829 i Kø
benhavn, død 26. maj 1901 i København. Fader: kaptajn, oberst Carl Friedrich Barteis.
- Gift med Gorgiana MacCormick.
Medlem af byrådet 21. dec. 1874-20. dec.
1877. Højestbeskattede.
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R. T. Barteis

Barteis var af soldaterslægt og gennemløb
selv en officerskarriere. Han blev landkadet i
1843, og efter i 1847 at have taget officersek
samen blev han sekondløjtnant å la suite. Ved
krigsudbruddet i 1848 rykkede han i felten med
7. bataljon. Han var med såvel ved Slesvig som
ved kampen i Sundeved 28. maj og 5. juni. De
to følgende krigsår tilbragte B. ved 2. reserve
bataljon og deltog med denne i kampen ved
Dybbøl 13. april 1849 og i slaget ved Isted 25.
juli 1850, hvor han ved angrebet på Gryde skov
blev såret i benet. Få dage før var han blevet
premierløjtnant. Efter helbredelsen kom han som
kompagnikommandør tilbage til 7. bataljon,
der havde udmærket sig ved Frederiksstad.
1857 blev han skoleofficer og lærer i felttjeneste
ved landkadetakademiet; 1861 kom han til 3.
infanteribataljon og 1862 som kaptajn af II
klasse til 14. bataljon i Ålborg. Med denne del
tog han som kompagnichef i krigen 1864, hvor
han særlig udmærkede sig ved forsvaret af den
befæstede lejr ved Fredericia. I april 1864 blev
han kaptajn af I klasse.
Da 14. bataljon efter hærordningen af 1867
i 1868 blev forsat til Århus, fulgte B. med. På
grund af de uheldige avancementsforhold blev
han først i 1877 oberst. I denne egenskab blev
han chef for 28. bataljon i Århus, men allerede
et par uger efter sendtes han påny til Ålborg
som leder af 11. bataljon. I Ålborg blev B.
meget afholdt både ved bataljonen og fra 1885

som chef for 10. regiment. 1888 nåede han sin
militærkarrieres slutpunkt, idet han overtog stil
lingen som chef for livgarden. Hertil havde
han bl. a. forberedt sig ved som udsending i
1887 at overvære det preussiske gardekorps’
manøvre ved Berlin.
B. interesserede sig tillige meget for russi
ske militærforhold, og i Militært Tidsskrift skrev
han i 1873 og 1874 om de russiske erobrin
ger i Centralasien og om det russiske togt til
Kina i 1873. 1894 tog han sin afsked p. g. a.
alder. Sit otium benyttede han til at skrive en
erindringsbog om Treårskrigen, »Gamle minder
fra 1848-50« (1900). Med udgangspunkt i den
ne bog skriver Illustreret Tidende i sin nekrolog
over B. bl. a.: »Når man vil danne sig et billede
af kammerherre Barteis’ hele elskværdige, noble
og fordringsløse personlighed, kan man ikke gø
re bedre end at læse det lille skrift »Gamle min
der fra 1848-50«.
Ved valget af de højstbeskattede 21. dec. 1874
blev B. kaptajn J. G. F. Goldings afløser i Århus
byråd. Han udtrådte 20. dec. 1877 ved forflyt
telsen til Ålborg. - R. 1871, DM. 1883, kam
merherre 1888, Ø .J. Kr. 1889, K2 1889, R.
St. A. 1889, 0 . F.J. 2* 1892, R. St. Stan. 2*
1893, K 1 1894.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsudv. 1874-77. Udv. for vejvæs. 1874-77. Udv. for
vandværket 1877. - Henvisninger 466, 1874, 85 og
1877, 92; 366, I, 30; 7/2; 151, 30/5 1901; 480,
30/5 1901; 266, 1900-01, 565; 353, 1902, 4. r. 5
(dødsliste 1901); 469, III, 50. - Portrætter 266,
1900-01, 565.

BAUMANN, Christian Heinrich Ferdinand

Raymund
Kaptajn, generalmajor. - Født 9. juli 1835 i
Rendsborg, død 2. febr. 1907 i København. —
Forældre: overlæge Christian Heinrich Bau
mann og hustru Anna Magdalena Jensen. Gift 1. juni 1865 i København med Maria Caro
line Frederikke Hald, født 7. maj 1836 i Kø
benhavn, død 19. juli 1915, datter af exam, jur.,
sekretær ved Det kgl. danske Landhusholdnings
selskab Jacob Christian Hald og hustru Emilie
Beate Jacobsen.
Medlem af byrådet 6. maj 1878-1883. Højestbeskattede.

C. H. F. R. Bau
mann

Baumann gennemgik landkadetakademiet i
årene 1851-54 og blev ved sin afgang sekond
løjtnant ved 1. jægerkorps. Efter at korpset i
1860 var blevet omdannet til 20. bataljon, kom
han til at ligge i garnison først i Slesvig, siden
i Altona. Under krigen i 1864 var han adju
dant ved 20. regiment og deltog i kampen ved
Kongshøj 3. feb., ved Frørup 6. feb. samt ved
forsvaret af Fredericia og kampene på Dyb
bøl. Her udmærkede han sig især ved 8. bri
gades berømte modangreb 18. april. Under kri
gen avancerede han til premierløjtnant, og 1871
blev han kaptajn og kompagnichef ved 20. ba
taljon i Århus. Fra 1876-81 var han stabschef
ved 1. brigade og blev ved forfremmelsen til
oberstløjtnant i 1884 chef for 3. bataljon i Hel
singør. Herfra kom han som oberst i 1892 til
Viborg, hvor han blev chef for 9. regiment. I
1895 modtog han udnævnelse til Københavns
kommandant; men allerede to år senere afgik
han fra linien. Han blev samtidig generalma
jor af forstærkningen og chef for Københavns
væbning.
6. maj 1878 blev B. valgt til byrådet som af
løser for R. T. Barteis. Århus Stiftstidende an
befalede ham varmt og pegede på, at når han
ikke tidligere var bragt i forslag, skyldtes det,
at man havde »vidst hans tid meget optaget«.
B. blev valgt med 60 stemmer af 724 valgbe
rettigede.
1876 var B. blevet medlem af skolekommis
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sionen, og han havde her - som i øvrigt også
i ligningskommissionen (fra 1875) - arbejdet
med iver og indsigt, bl. a. som særlig tilkaldt
i skolereformudvalget. Da man i 1880 i anled
ning af ibrugtagningen af Søndre Byskole (Brcbjergskolen) diskuterede ansættelse af flere læ
rerinder, gik B. imod dette. Hans argumenter,
der var typiske for det mandssamfund, han fær
dedes i til daglig, deltes dog kun af kommis
sionens formand, sognepræst E. Seidelin.
I årene 1874-84 var B. gymnastiklærer ved
Århus Katedralskole, og det var formentlig i
denne egenskab, han i 1880 modtog henven
delse fra en kreds af borgere om at lede en
gymnastikforening. Han erklærede sig villig og
blev den første formand for Århus Gymnastik
forening, AGF (1880-83). Også i det private
velgørenhedsarbejde kom han til at gøre en ind
sats; han var 1872-84 medlem af herrebestyrel
sen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl.

F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skattcligningskomm. 1875-77. Udv. for vejvæs. 1878-84.
Udv. for vandværket 1878. Brolægningsudv. 1878-84.
Skolekomm. 1876-81. Forskønnelsesudv. 1879-84. Henvisninger 404, 4; 480, 5/5, 6/5 og 8/5 1878;
466, 1878, 65 og 1884, 29 og 64; 366, I, 34; 234,
198; 214, 9 ff.; 464, 2/2 1907; 151, 3/2 1907;
480, 4/2 1907; 454, 10/2 1907; 353, 1908, døds
liste 1907; 144, 79-80; 320, 175; 7. - Portrætter
234, 198; 214, 10; 151, 3/2 1907.

BAUNE, Frederik Carl Christian JOHansen

Grosserer. - Født 6. febr. 1848 i Galten sogn,
Århus amt, død 15. juni 1933 i Århus. - For
ældre: boelsmand Johan Jensen og hustru Ane
Marie Christensen. - Gift 28. dec. 1877 i Få
rup med Marie Kirstine Kelp, født 2. aug.
1849 i Fårup sogn, Århus amt, død 26. juli
1905 i Århus, datter af proprietær Peter Nicolaj
Secher Kelp og hustru Anna Jensine Georgine
Jensen.
Medlem af byrådet 7. jan. 1891-31. dec. 1896.
Joh. Baune hørte til den generation af driftige
handelsmænd, der efterfulgte Hans Broge og
fortsatte opbygningen af næringslivet i byen
Århus og dens opland. I midten af 1860’erne
ansattes B. hos Otto Mønsted, og han arbejdede
sig her hurtigt frem til en betroet stilling. Som
28-årig startede han sin egen forretning i korn,
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Joh. Baune

foderstoffer og smør. Foretagendet voksede med
årene til en betydelig import- og eksportvirk
somhed takket være B.’s energi og evne til hur
tigt at træffe de rette dispositioner. Medvir
kende var det også, at han på en sjælden måde
forstod at vinde mennesker for sig. Han blev
almindelig afholdt, og specielt blandt bønderne
var han vellidt p. gr. a. sit jævne og bram
fri væsen. Da tiderne for korn- cg foderstof
handelen blev vanskelige i 1890’erne, indså B.
nødvendigheden af en koncentration i denne
branche, da man herved bl. a. kunne høste for
del af et større salgs- og transportapparat, og
sammen med en række af Jyllands største kornog foderstofforretninger gik han med i dannel
sen af A/S Korn- og Foderstof-Kompagniet.
Herefter virkede han alene som smøreksportør,
dels fra Århus og dels fra København, hvor
han havde en filial. B.’s dygtighed gav ham des
uden formandsposten i bestyrelserne for Kornog Foderstof-Kompagniet, Jydsk-engelsk Damp
skibsselskab 1886-1906 og Jydsk Telefon A/S
1917-20, ligesom han var tilsynshavende i
Jydsk Handels- og Landbrugsbank 1899-1924
og formand i bestyrelserne for Hads-Ning Her
reders Jernbaneselskab 1907-30 og for Thomas
Ths. Sabroe & Co. 1897-1931. Den tillid, man
nærede til B., gjorde ham til en fremtrædende
person inden for handelens organisationer. I
1880 afløste han Hans Broge som medlem af
Århus Handelsforenings bestyrelse, og han var

formand her 1894-99. Fra 1899 til 1906 virkede
han som formand for Foreningen af jydske Han
delsforeninger,, og i perioderne 1902-04 og 1906
-07 havde han formandsposten i Provinshan
delsforeningens fællesudvalg. En særlig interesse
nærede han for Den jyske Handelshøjskole, i
hvis bestyrelse han var formand gennem en år
række. B. havde sæde i byrådet 1891-96, og
her var det især havnens anliggender og sociale
spørgsmål, der optog ham. - K2, DM.

L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Sygehusudv.
1891-93. Udv. for skolevæs. 1891-95. Skolekomm.
1891-95. Havneudv. 1894-1917.
Udv. for det off.
slagtehus 1896. Udv. for Marselisborg 1896. Repr.
skabet for Århus Teater 1897-1902. Overligningskoinm. 1902-07. - Henvisninger 480, 28/2 og 18/10
1877, 30/7 og 9/12 1878,
22/6 og 14/12 1885,
12/12 1886, 28/5 1889, 4/2 1890, 7/1 1891, 14/12
1894, 22/5, 1/11 og 2/11
1896, 5/3, 28/3,
26/5,
3/9, 11/9 og 21/12 1897, 16/8 1898, 11/1 1899, 12/1
og 19/5 1900, 27/7 1805, 22/2 1907 og 29/4 1908;
480,
7/3 1911, 23/4 1912, 24/12 1913, 1/4 1916,
1/4 1917, 5/2 og 1/4 1918, 1/4 1919 og 10/4 1921;
147,
29; 480, 6/2 og 5/5 1923 og 12/11 1925;
166, 1925, 14; 480, 11/12 1926, 6/3 1927 og 4/2
1928; 166, 1929, 15; 257, 10; 480, 15/6 1933;
146, 16/6 1933; 246, II, 29-32;
410, 13, 16, 29,
47, 50 f., 75, 90 f., 93, 104, 112 ff., 116 ff. og 175;
161; 308, 1933; 102, 1933, 29-32; 299, 78-81
og 142; 469, II, 95, 98 og 238 og III, 32; 287, 19;
389, 451-52. - Portrætter Lokalhist. saml.; A/S Th.
Sabroe; Jydsk Telefon Aktieselskab; Handelshøjsko
len; 147, 29; 480, 6/2 1923, 11/12 1926 (tegning);
257, 10; 246, II, 30; 410, 75; 102, 1933, 29-32;
299, 79; 469, II, 95; 287, 19; 389, 451.

BAUNSGAARD, Albert Laurits GEORG

Forretningsfører. - Født 8. febr. 1902 i Sla
gelse. - Forældre: trædrejer, senere handelsrej
sende Jens Baunsgaard og hustru Laura. - Gift
29. marts 1930 i København med Ethel Han
sine Johanne Helstrand, født 2. marts 1906 i
København, datter af tømrer Axel Helstrand
og hustru Emilie.
Medlem af byrådet 5. maj 1943-16. aug.
1962. Socialdemokratiet.
Baunsgaard er født i Slagelse, men familien
flyttede til hovedstaden, da han var 6-7 år.
Efter at have afsluttet sin skolegang i kommu
neskolen på Nyelandsvej på Frederiksberg i 1916

Georg Baunsgaard

kom han i handelslære hos købmand Kargaard
Thomsen i Slagelse, gik på handelsskole og
blev udlært 1919.
Som kommis arbejdede B. 1919-21 hos køb
mand Aage Erslev, Slagelse. Han gjorde sig hur
tigt gældende inden for sin faglige organisa
tion, Handels- og Kontorfunktionærforeningen.
Allerede 1919 - som 17-årig - blev han for
mand for HKs agitationsarbejde i Slagelse.
Fra 1921 til 1925 var B. kommis hos købmand
Valdemar Erslev i Hillerød, og her blev han
som 19-årig formand for den stedlige HK-afdeling. I perioden 1925-36 arbejdede han i
Hovedstadens Brugsforening. Snart blev han
formand for HBs klub, Københavns største, og
i 1929 formand for HKs kolonialafdeling, fra
1936 som lønnet formand. I 1929 var han ble
vet indvalgt i forbundets hovedbestyrelse, hvor
han har siddet siden.
Til Århus kom B. i 1938, da han blev
forbundets rejsesekretær i Midtjylland cg sam
tidig valgt til formand for HK i Århus. B.
bragte hurtigt Århusafdelingen ind i en bety
delig fremgang. I 1945 blev han valgt til fag
lig forretningsfører for Jylland og fik samtidig
sæde i forbundets øverste administrative ledel
se, forretningsudvalget.
B.s kommunalpolitiske arbejde begyndte i
1943, da han blev indvalgt i byrådet på den
socialdemokratiske liste, og også her udførte han
et stort arbejde. I aug. 1962 udtrådte han efter
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eget ønske, fordi hans organisationsarbejde ikke
længere tillod ham at passe det tidskrævende
byrådsarbejde. »Det er et fremtrædende træk
hos Georg B., at han aldrig brugte store eller
mange ord i byrådssalen, men punktlig passede
sit arbejde i udvalgene«.
Af andre tillidshverv, som B. har haft i en
længere årrække, kan nævnes, at han til 1962
var medlem af forretningsudvalget for Arbej
dernes Fællesorganisation i Århus, og at han
stadig er medlem af tilsynsrådet for Arbejdernes
Landsbank, Århus, og af repræsentantskabet for
De samvirkende Fagforbund. Fra 1965 er han
næstformand i HK-forbundet.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. til deci
sion af komm.s regnskaber, formand 1943-46.
Sundhedskomm. 1943-46 og 1950. Best. for Chr.
d. IX ’s Børnehjem 1943-46, og 1950-62. Udv. for
socialfors. 1943-50. Udv. for markvæs. 1943-50.
Repr.skabet for Mindeparken 1943—50. Århus amts
skoleråd 1943-54. Repr.skabet for Idrætsparken 1943—
62. Sygehusudv. 1945-50, formand 1946-50. Udv.
for opf. af boliger for aldersrentenydere 1945-46.
Bevillingsnævnet 1945-62. Vejteknisk udv. 1946-50.
Udv. for skolevæs. 1946-50. Udv. for vandværket
1946-50. Skolekomm. 1946-54. Overepidemikomm.
1950-54. Univ.s best. 1950-54. Skolenævnet for N.
J. Fjordsgades Skole 1950-54. Skolenævnet for Marselisborg Gymnasium 1950-54. Økonomiudv. 1950—
62. Udv. for hospitaler og soc. inst. 1950-62. Børneværnsudv. 1950-62. Repr.skabet for I/S Midtkraft
1958-62. - Henvisninger 194, 28/2 1954, 6/2 og
5/8 1962; 480, 13/8 1962; 194, 5/2 1963 og 29/10
1965; 509, 1965, 294 og 1967, 62; 194, 5/2 1967.
Portrætter 194, 6/2 1962 og 5/8 1962; 480, 13/8
1962; 194, 5/2 1963; 509, nr. 10, 294.

BAUNSGAARD, Anders Peter

Købmand, senere fabrikant. - Født 25. aug. 1874
i Oddense sogn, Viborg amt, død 26. maj 1957
i Århus. - Forældre: proprietær Christian Baunsgaard og hustru Dorthe Klemmesen. - Gift 25.
april 1907 i Skive med Mette Marie Bach, født
30. aug. 1885 i Vejrum sogn, Ringkøbing amt,
datter af godsejer Kr. Bach og hustru Mette
Provstgaard.
Medlem af byrådet 1. april 1925-31. marts
1929. Borgerlig fællesliste.
Baunsgaard er landmandssøn fra Salling. Ef
ter sin skolegang kom han i købmandslære i
Nordby på Fanø, hvor han blev i seks år. Efter
at have været soldat i Fredericia var han kommis
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P. Baunsgaard

i Sæby og senere i tre år i Frederikshavn. I 1901
etablerede B. sig i Struer, hvor han genåbnede
en netop lukket materialhandel. Senere overtog
han også et bageri i Struer og i 1909 en mate
rialhandel i Holstebro. Begge virksomheder stod
over for lukning, men blev reddet og drevet ved
bestyrere. Juni 1911 kom B. til Århus og over
tog det hensygnende kolonial-engrosfirma Mathi
as M. Andersen & Go (grundlagt 1884), Mejlgade 68 - Kystvejen 39. Også dette firma lyk
kedes det B. at bringe på fode igen og snart at
udvide. I 1917 købte B. Fengers Realskole, Nørrebrogade 6 (nuv. Nørreport 26), og opførte på
grunden et moderne fabrikskompleks. Under B.s
ledelse ændredes firmaets arbejdsområde fra en
grosforretning til fabriksvirksomhed med eget
salgsapparat. Fabrikationens hovedvarer blev
husholdningsartikler: bagepulvere, buddingpulve
re, essenser og krydderier - »Rena«-produkter og desuden tekniske artikler: faste og flydende
sæber, maling og lakfernis.
B. fik også tid til at tage del i det politiske
liv. Han var medlem af bestyrelsen for Århus
konservative Vælgerforening 1918-34 og i seks
år tillige formand for vælgerforeningens søndre
kreds. 1920-21 var B. ligningsmand, 1921-25
medlem af ligningskommissionen, og i 1925 blev
han indvalgt i byrådet på en borgerlig fællesliste.
Ved valget i 1929 var B. ikke genopstillet.
I tiden, der fulgte, helligede B. sig helt sin
stadigt voksende virksomhed. I 1940 overtog fir

maet E. Mehl’s Fabrik A/S, sæbe- og kemisk fa
brik, Århus, (grundlagt 1851), i 1943 omdan
nedes firmaet til et intcressentselskab med søn
nerne Ejvin B. og Aksel B. som interessenter, og
i 1953 optoges den yngste søn, Viggo B., i fir
maet, men udtrådte igen i 1966 for at blive selv
stændig.
B. var medlem af bestyrelsen for Dansk Prin
cipalforening 1921-47 og medlem af repræsen
tantskabet for Århus Privatbank fra 1944 til sin
død.
Baggrunden for B.’ forretningsmæssige succes
- han oparbejdede fire hensygnende virksomhe
der, hvoraf den sidste er blevet førende in
den for branchen - var den, »at han i sin for
retningsførelse altid har bygget på de egenska
ber, han tog med fra sit hjem: Flid, ærlighed og
udholdenhed«.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
vandværket 1925-29. Udv. til decision af komm.s
regnskaber 1925-29. Udv. for byens skove 1925-29.
Lønudv. 1925-29. Boligkontroludv. 1925-29. Skolekomrn. 1925-29.
Repr.skabet for Idrætsparken
1926-30. - Henvisninger 480, 14/5 1917; 498, 35D; 480, 1/3 1925; 166, 1929, 136; 480, 24/8
1934; 146, 29/12 1934; 494, 76; 480, 24/8 1949;
194, 25/8 1949; 307, 1950, 47; 285, 22/8 1954;
194, 23/8 1954; 146, 24/8 1954; 480, 24/8 1954;
308, 1956; 194, 27/5 1957; 480, 27/5 1957. Portrætter Lokalhist. saml.; 480, 1/3 1925, 24/8
1934 og 24/8 1949; 307, 1950, 47; 285, 22/8
1954; 194, 23/8 1954; 146, 24/8 1954; 480, 24/8
1954 og 27/5 1957; 194, 27/5 1957.

BECH, Carl Adolph Rothe

Ingeniør, senere generalkonsul. —Født 16. aug.
1879 i Engelsholm, Nørup sogn, Vejle amt, død
26. juni 1928 i Clarens-Montreux, Svejts. - For
ældre: kammerherre, hofjægermester Carl
Adolph Rothe Bech og hustru Josepha del Carmen Prom. —Gift 15. okt. 1907 med Cornelia
Elisabeth Sølncr, født 19. maj 1882 i Zutphen,
Holland, datter af J. P. Sølner og hustru Eli
sabeth Marie Wilhelmina Mennc.
Medlem af byrådet 1. april 1917-31. marts
1921. Højre.
Bech blev efter at have taget studentereksa
men i 1898 cand. phil. i 1899 og tog derefter
1. del af polyteknisk eksamen 1902. I 1906 blev
han ansat som ingeniør ved Christiani & Niel

C. A . R . Beck

sens Jyllands-afdeling i Århus, hvis leder han
var fra 1911 til 1921. B. har forestået en del
brobygningsarbejder samt opførelsen af en ræk
ke industrielle nybygninger, i Århus bl. a. År
hus Oliefabrik, ligesom han har medvirket ved
bygningen af de første jernbetonkajmure i År
hus havn.
B. var medlem af Stadions bestyrelse 1918—
21, landvæsenskommissær 1920-21 og formand
for Dansk Samvirke i Hollandsk Indien 1922—
23. Af helbredshensyn søgte B. en af de i 1921
nyoprette gesandtposter i udlandet og blev sam
me år dansk generalkonsul i Hollandsk Indien,
hvor han var, til stillingen igen blev nedlagt i
1924. Han bosatte sig derefter i Schweiz.
B. var medlem af byrådet fra 1. april 1917
til 31. marts 1921. Han bidrog her med udar
bejdelsen af planer til den store regulering af
banegårdskvarteret, under hvilket arbejde hans
betydelige evner som forhandler var til stor nyt
te. - R.; N. O. N. 3.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Havneudv.
1917-18. Udv. for byens udvidelse og bebyggelse
1917-21. Bygningskomm. 1917-21. Repr.skabet for
Århus-Randers elektr. bane 1917-21. Udv. til de
cision af komin.s regnskab 1917-21. - Henvisnin
ger 480, 4/3 1917; 147, 340; 308, 78; 480, 26/6
1928; 269, 1928, 345. - Portrætter Lokalhist. saml.;
480, 4/3 1917; 147, 340; 269, 1928, 345.
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BECH, Frederik Christian
Snedkermester. - Født 1779 i København, død
3. april 1848 i Århus. - Gift 1815 med Karen
Marie Pedersen, født 1787 på Mattrup gods,
Tyrstiner sosrn. Skanderborg amt, død 10. nov.
1863 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 8. januar
1846-ca. 6. april 1848.
Bech var født i København, men kom fra
Odense, da han i 1813 flyttede til Århus. Den
12. april s. å. tog han borgerskab som sned
kermester og åbnede i slutningen af juli et mø
belmagasin med forskellige slags møbler; senere
havde han også et ligkistemagasin. Fra omkr.
1820 lå hans virksomhed i Vestergade. I 1843
åbnede han sammen med flere andre snedker
mestre et møbeludsalg.
B. udførte et arbejde ikke blot for sit eget
fag, bl. a. en tid som snedkerlavets oldermand,
men han gavnede hele håndværkerstanden ved
at give ideen til den i aug. 1828 oprettede Prins
Frederik Ferdinands Tegneskole for Kunstnere
og Håndværkere, forløberen for Århus tekniske
Skole. Han var den drivende kraft i skolens
virksomhed og indfandt sig i mange år utrætte
ligt hver søndag i skolen og førte tilsyn med
eleverne. For dette arbejde fik han i aug. 1842
en sølvpokal med inskription. I årene 1828-30
var han medlem af bestyrelsen for skolen.
I byrådet kom B. i begyndelsen af 1846, og
han sad der til omkring 1. april 1848. Tid
ligere, fra 1838 til 1846, havde han været med
lem af ligningskommissionen.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1846-47. - Henvisninger 14, 1813;
480, 13/4 og 24/7 1813, 17/11 1829, 5/3 1830, 25/5
1832, 25/5 1832, 9/4 1835, 20/3 1838, 3/1 1839,
10/6 1840, 6/1 1841, 5/8 1842, 23/1 1844; 15;
480, 5/1 og 23/1 1846 og 7/4 1848; 481, 11, 30,
31 og bilag 1.

BECH, MARCUS Galthen

Købmand, fabrikant, skibsreder. - Født 1795 i
Urlev sogn, Vejle amt, død 4. juni 1863 i År
hus. Forældre: sognepræst Oluf Nielsen Bech
og hustru Anna Mørch Galthen. - Gift jan.
1827 i Århus med Jacobinc Caroline Galthen,
født 30. dec. 1804 i Budolfi sogn, Ålborg amt,
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Marcus G. Bech

død 13. nov. 1863 i Århus, datter af købmand
Mads Galthen og hustru Anna Magdalena
Bierre.
Medlem af borgerrepræsentationen 4. jan.
1843-27. jan. 1848.
Bech fik sin handelsuddannelse i Ålborg og
Oslo, tog 1821 borgerskab i Århus og åbnede
samme år en forretning i »forrige Snelis gård«,
den gamle købmandsgård fra 1593 i Borgpor
ten, hvoraf en del senere blev genopført i Den
gamle By. Foruden den almindelige blandede
butikshandel organiserede B. bensamleri i stor
stil - formalede ben anvendtes som gødning og eksporterede til England. Desuden havde
han oplag af papir fra Strandmøllens Papirfa
brik og leverede til gengæld linnedklude til pa
pirfabrikken. B.s kludesamlere, »pjaltekræmme
re«, rejste Jylland rundt og samlede også uldne
klude, som fra 1827 på særlige maskiner opkradsedes til »kradsuld«, der sendtes til Eng
land. Som drivkraft anvendtes først en heste
mølle i gården ved Borgporten, men senere
lejede B. vandmøllerne i Marselisborg skov, og
virksomheden udvikledes til et efter tidens for
hold betydeligt omfang med filialer i flere jyske
byer. B. beskæftigede et par hundrede menne
sker og averterede bestandig efter flere; men
lønningerne synes at have været ringe; dog blev
B. ikke selv en rig mand, tværtimod gik han
to gange fallit, i 1837 og igen i 1847, sidste
gang vist nok som følge af en krise i England.

Han kom dog på fode igen og havde da også
andre jern i ilden: han ejede fjerdeparten af
briggen »Thetis«, der hver sommer var på togt
til Grønland for at fange sælhunde til trankog
ning, og han havde også andre skibe i fart,
således »Prinsesse Caroline«, som han en tid
satte ind på ruten Århus-København, ligesom
han ved stranden »bag Grønland« havde en
oplagsplads med en landingsbro, hvorfra han
kunne afskibe sin kradsuld. B. deltog på for
skellig måde i byens liv, var kaptajn i borger
væbningen og leder af det borgerlige artilleri,
sad 1828 i komiteen til at påse handelens og
brænderiernes tarv, og 1838 var han en af »fat
tigforstanderne«. Han indrettede et offentligt
»russisk dampbad« og arbejdede ivrigt for by
markens udskiftning; 1843-48 sad han i borger
repræsentationen, og 1847 var han på valg til
stænderforsamlingen uden dog at blive valgt.
Han advarede mod at vælge »embedsmænd,
som ikke er uafhængige af regeringen«, og hå
bede, at valget skulle vise, »at de bånd, som
enevælden engang slyngede om borgersind og
borgerfrihed, for stedse er sønderbrudte«. I 1857
valgtes han på et borgermøde til at deltage i
den delegation, som på byens vegne skulle over
række kongen en adresse vedr. næringsloven.
Han var endelig medlem af Århus Handelsfor
enings første bestyrelse.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1843-47. Fattigkomm. 1843-47. Kasse
tilsyn 1844-47. Best. for borgervæbningsfondet 1845—
47. Brolægningskonnn. 1847. - Henvisninger 480, 5/6
1821, 26/4 1828; 1, 20/10 1834; 480, 4/i, 8/4 og 9/8
1837, 9/5, 11/5 og 8/6 1840 (ekstrablad), 20/2
1847, 18/12 1857, 5/6, 11/6 og 13/6 1863; 469,
II, 58 f. og 63; 479, 1959, 18 ff.; 390, 14 f. Portrætter Lokalhist. saml.; 117, 329 (tegning af A.
Fritz); 775, 30; 299, 45; 469, II, 73; 479, 1959,
47.

BECH, OLUF

Købmand, grosserer. - Født ca. aug. 1830 i År
hus, død 19. juli 1905. - Forældre: købmand,
fabrikant, skibsreder, borgerrepræsentant Mar
cus Galthen Bech og hustru Jacobine Caroline
Galthen. - Gift med Eliza Robinson, død 1.
juli 1908.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 1867-1872.

Oluf Bech

Oluf Bech, der var bror til borgerrepræsen
tanten Marcus G. Bech, overtog i 1857 sammen
med J. Kolding M. G. Lottrups produkt-, tøm
mer- og kolonialhandel, der blev videreført un
der firmanavnet J. Kolding & Bech. I 1859 over
tog Kolding forretningen som eneindehaver, og
B. drog til England, hvorfra han vendte tilbage
i slutningen af 1863. Den 3. dec. 1863 tog han
borgerskab som købmand i Århus.
B. interesserede sig en del for handelens, især
kornhandelens forhold. I jan. 1866 udsendte
han en pjece »Om oprettelsen af kornbørser i
provinserne set fra et praktisk standpunkt«, og
det var kun naturligt, at det var ham, der holdt
indvielsestalen, da børsen i Århus åbnedes i
1866. I 1871 deltog han i en diskussion om
»Næringsfriheden og opkøbet af landmandens
produkter« i tilslutning til N. Pedersen i Årslev,
der havde hævdet meninger, som B. selv havde
forfægtet lige siden han i 1863 var kommet
hjem fra England. B., der var handelsuddannet
i England og engelsk gift, interesserede sig også
meget for handelsforbindelserne mod vest, og
det var ham, der skrev en henvendelse til myn
dighederne om at få en engelsk konsular-agent
i Århus.
B. havde flere tillidshverv i Århus. I 1869 var
han kasserer og sekretær i Århus Landbofor
ening; gennem en årrække var han børskomi
teens formand; det var ham, der i anden halv
del af 1860’erne forfattede en række af Han-
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delsforeningens henvendelser til myndigheder
ne; i 1868 og 1869 sad han i den første be
styrelse for Det jydsk-engelske Dampskibssel
skab.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Hospitalsdirektionen 1867. Sundhedskomm. 1867. Gaskorn. 1867.
Gaskontrolkorn. 1868. Sygchusudv. 1868-72. Udv.
for den off. belysning 1869-72. Havneudv. 1870-78.
Henvisninger 480, 11/12 1857, 4/1 1858, 16/9 1859,
9/12 1863, 26/1 1866, 18/6 1869, 14/2 1871, 2/1 1873
og 29/7 1893; 353, dødslister 1905 og 1908; 425, 13;
299, 44.

BENTZEN, CARL

Købmand, skibsreder. - Født ca. 1791, død 17.
sept. 1857 i Fredericia. - Gift 1° 11. dec. 1832
i Gyllingnæs, Gylling sogn, Århus, med Elisabeth
Meggeson, f. Smith, død sept. 1843 i Århus.
Gift 2° 23. dec. 1844 i Århus med enkemadame
Christiane Birgitte Flensborg, f. Monrad, født
ca. 1788, død 16. marts 1851 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 1. jan.
1846-8. jan. 1852. Næstformand fra 28. jan.
1847 og formand 27. jan. 1848-25. jan. 1849.
Bentzen synes at være kommet til Århus ca.
1810 som handelsbetjent, og i hvert fald inden
1830 har han haft selvstændig forretning, om
fattende alle varer, men med et speciale i vine,
som han vistnok undertiden selv hjembragte 1843 rapporteres han ankommet til Gibraltar
med jagten »Knud« - ligesom han - før Hans
Broges indsats for bedre smør - søgte at få bøn
dernes smør forbedret ved at tilbyde overpris,
når »der haves renlige, kølige mælkestuer, og
fløden skummes, før mælken bliver sur, og der
kernes mindst to gange om ugen«. Han havde
også planer om oprettelse af et »sydhavs-kompagni«, der skulle forsøge fiskeri i stor stil i Sydpolarhavet; de blev dog ikke realiserede. B.
ejede Skolegade 40 og 41, ligesom han havde
en jordlod i Horsens. Han blev kaptajn i bor
gervæbningen og var medstifter af Århus bor
gerlige Skydeselskab; han blev 1838 kommunal
revisor; flere gange var han på valg til stænder
forsamlingen, men opnåede kun at blive 4. sup
pleant. 1846 indvalgtes han i borgerrepræsen
tationen, 1847 blev han næstformand og var
1848-49 formand. Ved valget i januar 1852
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gled han ud, formodentlig fordi hans økonomi
var vaklende: i løbet af året gik han fallit, og
hans ejendomme stilledes til auktion. 1853 for
lod han Århus og gav selv begrundelsen »for
medelst mit helbred og andre tilfældige om
stændigheder«. 1854 fik han dog sit bo ekstraderet til fri rådighed.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1846—47. Budgetkom. 1849. Havnekomm. 1849-52. Skovkomm. 1850. - Henvisninger
480, 12/1 1836, 20/3 1838, 2/6, 10/7 og 26/11 1845,
17/3 1851; 29/4 1853; 479, 1913, 168; 430, 10.
Portrætter 430, 10.

BERG, JOHANNE Hjersing

Overbetjent, senere inspektionsbetjent. - Født
21. maj 1883 i Ålborg, død 13. febr. 1963 i År
hus. - Forældre: snedker Peter Christoffer Berg
og hustru Marie Magdalene Larsen. - Ugift.
Medlem af byrådet 1. april 1925-31. marts
1946. Socialdemokratiet.
Johanne Berg startede efter handelsskoleeks
amen ved toldvæsenet i Ålborg, hvor hun var
den første kvinde, der havde fået ansættelse.
Senere var hun ansat i 10 år på et sagførerog livsforsikringskontor, og endelig kom hun i
1914 til Århus, hvor hun blev den første kvinde
lige politibetjent. Allerede meget tidligt gik hun
ind i organisationsarbejde. I sin Ålborgtid var
hun medlem af bestyrelsen for Handels- og

Carl Bertelsen

Johanne Berg

Kontormedhjælperforeningen (kasserer) og af
denne forenings hovedbestyrelse. Ved sin ansæt
telse i Århus fik hun særligt med sager vedrøren
de usædelige piger at gøre, herunder også pa
truljetjeneste om aftenen for at holde øje med
helt unge piger, der færdedes på gaden og be
søgte beværtninger. Efter 1919, da sædeligheds
sager kom under kriminalpolitiet, tog hun sig
væsentligt af paternitets- og adoptionsforhold
samt forhold vedrørende værgerådet. Navnlig
var der mange paternitetssager, fordi Den jy
ske Fødselsstiftelse og fødehjemmet »Bethesda«
lå i Århus.
B. var medstifter af Socialistisk Kvindefor
ening og medlem af bestyrelsen for Dansk Kvin
desamfunds Århus-afdeling. Hun sad i forret
ningsudvalget for A. O. F. og var medlem af
midtkredsens partiforening og af bestyrelsen for
hjælpekassen 1921-25. B. var medlem af byrå
det 1925-46, og her indtog hun en fremtræ
dende plads i den socialdemokratiske gruppe.
Gennem årene var hun indehaver af ikke min
dre end 35 af byrådets udvalgsposter, og hun
deltog med begejstring i det sociale og kultu
relle arbejde. - Politiets sølvmedalje.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Bibi.s udv.
1925-46.
Udv. for andragender 1925-28.
Best.
for Chr. d. IX ’s Børnehjem 1925-28 og 1933-44.
Kirkegårdsbest. 1925-28 og 1941-46. Udv. for un
derst. til børn af enker 1925-33. Udv. for alders
rente 1925-34. Udv. for skolebørnsbespisn. 1925-

34. Observatoriets best. 1928-33. Forskønnelsesudv.
1928-34. Skolekomm. 1928-46. Tilsyn med biografteatervirks. 1928-46. Fredningsnævnet 1928-52. År
hus amts skoleråd 1930-37 og 1944-52. Udv. for forsørgelsesvæs. 1933-34. Børneværnsudv. 1933-44. Repr.skabet for Mindeparken 1933-46. Udv. for lystan
læg og plantninger 1934-37. Taksationskomm. 193444. Udv. for opf. af boliger for aldersrentenydere 1934
-44. Udv. for skolevæs. 1937-46. Repr.skabet for År
hus Teater 1937-46. Parkudv. 1937-46. Udv. for
børnebibl. 1938-46. Prisudv. 1940-42. Velfærdsudv.
1940-46. Sygehusudv. 1941-46. Best. for Radium
stationen 1941-46. Ungdomsskolenævnet 1944-46.
Best. for Århus Turistforening 1944-46. — Henvisnin
ger 480, 25/4 1914; 311, 1924, 166; 158, 24; 183,
52; 171, I, 498; 194, 20/5 1953 og 14/2 1963; 232,
36. —Portrætter Lokalhist. saml.; 158, 24; 183, 52;
171, I, 498.

BERTELSEN, CARL

Købmand. - Født 18. aug. 1842 i Kjellerup,
Hørup sogn, Viborg amt, død 16. febr. 1916 i
Århus. —Forældre: gårdmand Bertel Iversen og
hustru Ane Kirstine Sørensdatter. - Gift med
Abil (Abigael) Marie Johannsdatter Sass, født
29. dec. 1844 i Engestofte sogn, Maribo amt,
død 13. maj 1901 i Århus, datter af indsidder
Johann Sass og hustru Birthe Hansdatter.
Medlem af byrådet 14. juni 1880-1884 og
1894-99.
Som 15-årig kom Carl Bertelsen i handels
lære. Efter endt læretid tilbragte han nogle år
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som kommis og som rejsende. I 1868 startede
han sin egen forretning i kolonial en gros i
Marcus Bechs gamle gård i Borgporten. I star
ten herskede beskedne forhold, men B. forstod
med dygtighed at drive sin forretning frem, så
ledes at den ved århundredskiftet regnedes for
en af de største i sin art uden for København.
Allerede i 1869 havde han flyttet virksomheden
til Skt. Olufs Gyde, og i 1881 indrettede han
sig i en ejendom i Mejlgade. I 1901 var han
med til at starte Esbjerg Bryghus. Kort efter at
Carl Bertelsens hustru var død, opgav han i
1902 forretningen og overdrog den til en af sine
ansatte. Han engagerede sig aldrig særligt i by
ens foreningsliv; kun i Århus Handelsforening
lod han sig vælge ind i bestyrelsen i 1879, og
i 1889 fratrådte han arbejdet her. Hans dybe
religiøsitet førte ham derimod over i et aktivt
arbejde, når det gjaldt hjælp til trængende eller
til foretagender af religiøs karakter. Her bidrog
han rundhåndet ved personlig medvirken eller
med pekuniær støtte.
I 1870’erne var han en af initiativtagerne ved
indsamlingen til et forsamlingshus for Indre
Mission, og blandt mange andre mærkede insti
tutioner som Magdalenehjemmet og Sømands
hjemmet hans gavmildhed. I 1905 oprettede
han et legat til driften af Ormslev Børnehjem.
I byrådet havde B. sæde 1880-84 og 1894-99;
navnlig interesserede han sig for hospitalsvæse
net.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsudv. 1880-84. Udv. for vejvæs. 1880-84. Sygehusudv. 1882-84, 1894-99. Forskønnelscsudv. 189499. Kirkeinspektionen for Skt. Pauls sogn 1894-99.
Sygekasseudv. 1897-99. - Henvisninger 480, 13/5
1868, 9/11 1871, 1/11 og 13/12 1873, 9/12 1878, 14/12
1885, 14/8 1888, 3/9 og 7/12 1889, 19/1 1890, 2/9
1891, 17/5 1893, 14/12 1894, 21/12 1897, 25/2, 26/4,
2/7, 26/7 og 22/8 1898, 24/4 1899, 12/1 og 21/5
1900, 8/10 1901, 10/2 og 28/5 1902 og 26/4 1904;
184, 51-54; 480, 17/1, 22/5 og 24/10 1905, 2/8
1906, 31/10 1907, 29/4 1908, 7/12 1910; 348, 5;
480, 30/4 1912, 13/4 1913 og 16/2 1916; 111, 1916,
55-56; 480, 15/2 1923 og 13/4 1926; 299, 131;
388, 112. - Portrætter 184, 53; 348, 5; 480, 13/4
1913.

BISCHOFF, CARL Ernst Ludwig

Klejnsmedemester. - Født 1. febr. 1858 i Ver
den, Tyskland, død 27. okt. 1927 i Århus. Forældre: possementmager Johannes Friedrich
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Carl Bischoff

August Bischoff og hustru Henriette Wilhelmine
Rebecka Schwalp. - Gift 1° med Martine Frede
rikke Jacobsen, født ca. 1856, død 7. april 1883
i Århus. Gift 2° 14. maj 1885 i Århus med Ma
ren Nielsen, født 9. marts 1859 i Nannerup,
Jebjerg sogn, død 9. april 1932 i Århus, datter
af gårdmand Lars Nielsen og hustru Christine
Ghristensdatter.
Medlem af byrådet 15. jan. 1906-31. marts
1909. Socialdemokratiet.
Carl Bischoff kom i smedelære i sit hjem
land, Tyskland, i 1872, blev svend 1876 og
indvandrede til Danmark i 1879. Han fik arbej
de i Århus hos kunstsmed J. M. Ghr. Larsen. Ca.
1883 kom han til Statsbanernes centralværk
sted, hvor han var, til han under en strejke i
1891 mistede arbejdet og ikke blev genanta
get efter konfliktens udløb. B. etablerede sig da
som klejnsmedemester og oparbejdede en bety
delig forretning, hvis speciale var fabrikation af
balkon- og altangelændere samt gravgelændere.
B. var ivrig afholdsmand og udrettede igennem
en lang årrække et stort arbejde inden for afholdsbevægelsen i Århus.
B. var medlem af byrådet fra 15. jan. 1906
til 31. marts 1909. Han var i byrådet »en stil
færdig og smidig mand«, der i de to udvalg,
han var medlem af, »uden at bruge de store
ord« udførte et godt arbejde.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for de
fattiges kasse i Vor Frue sogn 1903-06. Brolægnings-

A. E. Andersen

Cathrine Kopperholdt,, født 17. nov. 1815 i År
hus, død omkr. 11. juni 1881 i Århus, datter af
skibskaptajn Jørgen Kopperholdt og hustru Elise
Marie Creutzberg.
Medlem af borgerrepræsentationen 26. april
1849-31. dec. 1863.
A. E. Andersen synes at være kommet til År
hus allerede før 1840; han indvalgtes 1849 i
borgerrepræsentationen, hvor han til 1863 var et
meget virksomt medlem, især interesseret i hånd
værks- og bygningsspørgsmål; han var således
medlem af bygningskommissionen, allerede in
den han kom i byrådet. I 1848 var han med til
at stifte Århus Håndværkerforening og indvalg
tes i dens første bestyrelse, ligesom han senere
1 flere perioder sad i bestyrelsen, 1859-61 som
formand. I 1881 udnævntes han til æresmed
lem. A. spillede i det hele taget en betydelig
rolle i byen, valgtes 1853 til valgmand til Lands
tinget, var medlem af bestyrelsen for Grund
lovsforeningen for Århus og Omegn, kasserer
i Læseforeningen, i bestyrelsen for Foreningen
for Arbejderboligers Opførelse, ligesom han sad
i direktionen for sparekassen Århus Bikube. Han
havde ofte store arbejder, averterede således ef
ter »16 å 20 duelige tømrersvende«; i januar
1864 drejede det sig om 80 svende til »arbejde
ved Danevirkestillingen«. I 1876 forestod han
sammen med tømrermester Thorbrøgger opfø
relsen af udstillingsbygningerne i Vennelyst til
den første almindelige jyske industriudstilling.

A. P. Andersen

A. synes at have været en god arbejdsgiver; i
1862 takkes han i avisen af »mange tømrer- og
murersvende«, og det understreges, at det ikke
er første gang, han har »udvist humanitetshen
syn til svendeklassen«. I sine sidste leveår nødte
svagelighed ham til at trække sig tilbage fra en
del af de offentlige hverv; ved hans død beteg
nedes han som en »højst agtværdig og dygtig
mand«.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygningskomm. 1840. Udv. vedr. bortleje og anvendelse af
Vennelyst 1849. Budgetkom. 1849-50. Kassekom.
1850-53 og 1855-56. Sundhedskomm. 1853. Gas
kom. 1859. Kom. til forslag om opr. af forening af
håndværkere og fabriksarbejdere til gensidig under
støttelse. 1862-63. - Henvisninger 480, 24/6 1850,
13/5 og 3/10 1853, 24/6 1854, 23/5 1862, 21/1 1864
(annonce), 3/4 1868 og 7/6 1888; 119, 52; 430,
32; 457, XV I; 255, 17; 257, 16. - Portrætter
119, 52; 430, 32; 457, XVI; 254, 6; 255, 17;
281, 16.

ANDERSEN, Anders Peter

Murermester. - Født 7. febr. 1838 i Hammel
sogn, Skanderborg amt, død 12. febr. 1911 på
Frederiksberg. - Forældre: husmand Anders
Andersen og hustru Ane Elisabeth. - Gift 27.
dec. 1871 i Karlby, Krogsbæk sogn, Randers
amt, med Mette Sine Rasmussen, født 25. juli
1850 i Karlby, Krogsbæk sogn, Randers amt,
datter af kirkesanger Rasmus Rasmussen og hu
stru Ane Marie Glavind.
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Medlem af byrådet 4. jan. 1888-20. aug.
1898.
Andersen, i Århus kaldet Hammel-Andersen,
arbejdede sig fra små kår op til at blive »en af
landets mest ansete håndværkere«. Efter i sine
unge dage at have bygget meget for Frijsenborg
gods kom han i 1870’erne til Århus, hvor han
boede i sin egen ejendom, Ryesgade 3. I Århus
opførte han bl. a. dragonkasernen i Vester Allé
og Statsbanernes administrationsbygning i den
nuværende Ny Banegårdsgade. Af andre arbej
der for Statsbanerne kan nævnes Masnedsundbroen og banegårdene i Thisted og Helsingør.
Efter at han i 1891 var flyttet til Køben
havn, opførte han her bl. a. Kongens Nytorv 6
(Livsforsikringsselskabet Standard), Citypassa
gen (Østergade 26/Kristen Bernikowsgade 2)
og Vestre Fængsel. Fra 1896 til sin død sad A.
i bestyrelsen for Portland-Cementfabrikken
Danmark i Ålborg.
Til byrådet blev han valgt 4. jan. 1888 (den
større halvdel), han af gik 20. aug. 1891 p. gr. a.
flytningen til København. Han var formand for
Århus Murermesterforening 1883 og medlem af
bestyrelsen for Århus Håndværkerforening 1883.
I København var han vurderingsmester under
magistraten. - R. 1892.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1888-89. Brolægningsudv. 1888-91. Udv.
for bygninger og inventariesager 1888-91. Udv. for
gasværket og den offentlige belysn. 1888-90. Udv. for
vejvæs. 1888-91. - Henvisninger 480, 29/10 1885;
466, 1888, 15-16 og 1891, 175; 119, 81; 266, 190001, 478; 234, 247; 174, 234; 236, 1910, 1103-04;
194, 14/2 1911; 337, 14/2 1911; 464, 14/2 1911;
480, 14/2 1911; 353, 1912, 6. r. 3; 196, 11 og 21;
256, 53. - Portrætter 234, 247; 174, 234; 464, 14/2
1911; 196, 21.

ANDERSEN, Jens JULius

Fabrikant. - Født 30. sept. 1855 i Randers,
død 11. maj 1937 i Århus. - Forældre: møller
svend Jens Christian Andersen og hustru Ane
Kirstine Jensen. - Gift 2° med Ane Margrethe
Kirstine Petersen, født 12. jan. 1867 i Århus,
død 1. sept. 1953 i Århus, datter af Ane Cathrine
Andersen, født Jensen, enke efter soldat Ras
mus Andersen af Gjeding, og udlagt barnefa
der, enkemand, skræddersvend Jens Petersen.
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Jul. Andersen

Medlem af byrådet 9. jan. 1900-31. marts
1913. Socialdemokratiet.
Jul. Andersen kom i 1870’erne til Århus, ef
ter at han i sin tidligste ungdom havde arbejdet
som møllersvend på landet. Han indfangedes her
af afholdsbevægelsen, og i begyndelsen af
1880’erne var han med til at stifte den første
loge af International Order of Good Templars
i landet. I denne bevægelse lagde A. i årenes
løb et omfattende arbejde, som senere bragte
ham en forretningsførerpost i storlogen for
Danmark. I 1912 forfattede han et jubilæums
skrift i anledning af logens 20 års beståen. A.
der i 1892 havde etableret sig med et olieblanderi og en sæbefabrik, viste tidligt interesse for
kommunale anliggender og indvalgtes i 1900 i
byrådet af socialdemokraterne. I 1907 kom det
imidlertid til en konflikt mellem ham og par
tiet. Da han imod dettes principper modtog
ridderkorset som en anerkendelse af sine for
tjenester i afholdssagen, blev han ekskluderet.
Ved det følgende byrådsvalg i 1909 genvalgtes
han dog på en af afholdsfolkene opstillet sær
liste. Ved valget i 1913 gled han ud, og herved
sluttede også hans offentlige virksomhed. A.
var af skikkelse stor og bred. Med sin høje og
indtrængende tale førte han sig frem med en
autoritet, der naturligt gjorde ham til en cen
trumsfigur. R.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Kirkeinspek
tionen for Skt. Pauls sogn 1900-02. Udv. for vand-

værket 1900-09. Skolekomm. 1900-09. Kirkegårdsbest. 1900-09. Indkvarteringskomm. 1900-13. Århus
amts skoleråd 1903-08. Forskønnelsesudv. 1903-09.
Markdirektionen 1903-13. Værgerådet for nordre kreds
1905-08. Kirkeinspektionen for Skt. Johannes sogn
1909-13. Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem 1910-17.
Endvidere hegnssyns- og vurderingsmand 1903-31. Henvisninger 480, 8/4 og 8/6 1907; 194, 10/6 1907;
480, 12/6 1907; 194, 13/6 1907; 480, 13/6, 21/8
og 27/8 1907, 29/4 og 5/5 1908, 7/9 1914 og 14/6
1919; 147, 82; 480, 28/9 1935 og 11/5 1937; 318,
V II, 38-54; 194, 26/1 1956; 274, 22 og 112; 388,
119. - Portrætter Lokalhist. saml.; 147, 82.

BADEN, Hans Jørgen

Overlærer (skoleinspektør). - Født 30. marts
1888 i Bælum sogn, Ålborg amt, død 21. maj
1960 i København. - Forældre: lærer Niels E.
Baden og Frederikke Jørgensen. - Gift 14. juli
1914 med lærerinde Asta Johanne Lykke Sø
rensen, født 12. maj 1888 i Højby sogn, Odense
amt, død 30. juni 1958 i Århus, datter af lærer
Hans Sørensen og hustru Thora Bendiksen.
Medlem af byrådet 1. april 1925-5. maj 1943.
Socialdemokratiet.
Baden tog almindelig forberedelseseksamen
fra Hadsund Realskole 1905 og lærereksamen
fra Ranum Seminarium 1909. Samme år blev
han ansat ved Hadsund Realskole, og i 1913
blev han lærer ved Fjordsgades Skole i Århus,
hvor han virkede til 1935. Fra 1935-54 var
han overlærer (skoleinspektør) ved den tradi
tionsrige Ny Munkegades Skole.
B. var medlem af byrådet 1925-43 og fik her
sæde i særdeles mange udvalg, bestyrelser og
kommissioner, af hvilke han var formand for
adskillige. Hans interesser delte sig vist nogen
lunde ligeligt mellem områder som slagtehus og
vandværk, skole- og skovvæsen. Han gjorde et
stort og interesseret arbejde for oprettelsen af
vandværket i Stautrup og for den permanente
badeanstalt i Risskov. Han var en standhaftig
fortaler for en behandling af problemerne på
en personlig, fordragelig og praktisk måde.
Uden for byrådsarbejdet gav han sig af med
arbejderundervisning. Han var således lærer ved
Arbejderskolen 1927-37 og Aftenskolen for Ar
bejdere fra 1935. Han holdt også en del fore
drag for de unge og var interesseret i A. O. F.
Men også boligspørgsmålet optog ham meget,
og han gjorde på dette område et stort arbejde

H. J. Baden

i en særdeles vanskelig tid. Han var formand
for Århus Lejerforening 1920-26, og fra 1924
sad han i hovedbestyrelsen for De danske Lejer
foreninger. Her udover kan nævnes, at han var
medlem af Skt. Pauls sogns menighedsråd 1922—
26 og Socialdemokratisk Forbunds søndre kreds
1924-35. B., der var af gammel lærerslægt,
sluttede sig fra sin tidligste ungdom til Social
demokratiet. Til trods for et ikke særlig godt
helbred var han i besiddelse af en ukuelig op
timisme. Han ejede lederevner, gode arbejds
krafter og var fuld af lune og humør, en jo
vial og djærv natur, der kunne være både ven
lig og hyggelig. Han havde en poetisk åre og
var kendt for sine lejlighedssange, der kunne
være både morsomme og alvorlige.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Boligkontroludv. 1925-28. Udv. for skolebørnsbespisn. 1925-33.
Udv. til decision af komm.s regnskaber 1925—44.
Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem 1925-33 og 194044. Udv. for bygninger og inventariesager 1925—37.
Udv. for markvæs. 1928-38. Udv. for vandværket
1928-44. Århus amts skoleråd 1936-44. Udv. til
decision af komm.s regnskaber 1937-44. Udv. for skovvæs. 1937-42. Udv. til at gennemgå reparationen
på amtets købstæder 1938-44. Velfærdsudv. 194044. Budgetudv. 1941-44. - Henvisninger 158, 24;
176, 398; 340, 81; 194, 28/3 1953 og 28/11 1954;
480, 30/11 1954; 393, 1960, 87; 194, 21/5 1960;
480, 22/5 1960; 386, 90; 441, 200 og 243. Portrætter Lokalhist. saml.; 158, 24; 176, 398; 194,
28/3 1953, 28/11 1954 og 21/5 1960; 480, 22/5 1960;
441, 243.
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Christian Bang

H. F. Baess

BAESS, Hans Frederik

Skræddermester. - Født i Skanderborg, død 19.
jan. 1877 i Århus. - Gift med Birgitte Michelsen, født i Århus, død 28. juli 1853 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 25. januar 1849-ca. 1876. Højre.
Baess etablerede sig 1836 som skrædderme
ster på Graven, flyttede 1849 til Mejlgade og drev
en tid forretning sammen med skræddermester
R. Falslev på hjørnet af Ågade og Skolegade;
kompagniskabet ophævedes 1854. B. opgav se
nere professionen og levede sine sidste år som
partikulier; han ejede flere ejendomme i byen.
Fra 5. jan. 1848 til sin død var B. medlem af
borgerrepræsentationen, senere byrådet og blev
i 1864 som sådan udtaget som gidsel under den
tyske okkupation. I byrådsarbejdet interesserede
han sig ikke mindst for sociale forhold, »virkede
for personlig tilsyn og venlig omsorg for lem
merne i fattiggården«, ligesom han roses for
sit »naturligt gode blik for forholdene« og for
»selvstændig holdning«. Han betegnes som en
»livsglad og jovial mand«, og da han havde
siddet 25 år i byrådet, afholdtes et ekstraordi
nært møde på rådhuset, hvor borgmesteren over
rakte B. sølvkorset, og bagefter fejredes han af
tidligere og daværende byrådsmedlemmer ved
en middag på Hotel Royal. B. sad i bestyrel
sen for Århus Håndværkerforening 1855-56
og 1861-77; i Århus borgerlige Skydeselskab var
han flere gange »direktør«. - DM.
E.S.
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Medlem af eller byens repræsentant i Kassekomm.
1850-53, 1855-62, 1864-66. Budgetkom. 1851. Udv.
for fattigvæs. 1869-76.
Udv. for bygninger og
inventariesager 1869-76. Bygningskomm. 1870-76.
Udv. for vandværket 1873-76. Brandkomm. 1874—
76. - Henvisninger 480, 30/4 1836, 18/4 1849, 21/4
1854, 3/1 og 6/1 1873, 19/1 1877; 464, 22/1 1877;
119, 67 og 81; 430, 25, 49 og 50. - Portrætter
Lokalhist. saml.; Håndværkerforeningen; Brandst.;
430, 23 og 49.

BANG, CHRISTIAN

Købmand, oliemøller. - Født 1794 i Vejle, død
24. juli 1870 i Århus. - Forældre: musikant, or
ganist Mathias Bang og hustru Ane Margrethe
Torp. - Gift 1824 med Pauline Borum, født
1802, død 25. juni 1875 i Århus, datter af litteratus og købmand Peder Jespersen Borum og
hustru Elisabeth Catharina Behr, senere gift
Hahn.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-14. april 1842. Borgerlig rådmand 2. aug.
1849-8. marts 1866.
Bang lærte handelen hos købmand H. F.
Raae i Århus og kom 1817 som handelsbetjent
til købmand Thøger Kjersgaard, der var gift
med en søster til hans far. 1820 tog han selv
borgerskab. Allerede i 1820erne var han inter
esseret i en oliemølle i Frederiksgade, 1830 køb
te han oliepressen og flyttede hele virksomhe
den til Mejlgade 50, Thøger Kjersgaards gård,
som han havde overtaget 1828. I 1832 fik B.

og vejudv. 1906—09. Udv. for bygnings- og inventariesager 1906-09. Bygningskoinm. 1906-09. - Henvis
ninger 480, 9/4 1883 og 4/11 1896; 172, 36; 194,
14/1 1906 (særnummer); 480, 11/5 1910; 194, 28/10
1927. - Portrætter 172, 36; 194 14/1 1906 (sær
nummer) .

BITSCH, ANDREAS

Arbejdsmand. - Født 10. jan. 1873 i Fly sogn,
Viborg amt, død 15. febr. 1938 i Århus. - For
ældre: arbejdsmand Daniel Bitsch og hustru
Mette Jensen. - Gift med Marie Kønig, født
27. jan. 1880 i Horsens, død 20. dec. 1947 i
Århus, datter af filehugger Heinrich Ferdinand
Kønig og hustru Christine Jensine Jensen.
Medlem af byrådet 1. april 1921-15. febr.
1938. Socialdemokratiet.
Bitsch kom som ung til Århus, hvor han af
tjente sin værnepligt og derefter bosatte sig.
I 1899 blev han ansat som arbejdsmand ved
Statsbanernes centralværksted. Han arbejdede
her, til han tog sin afsked kort før sin død, dog
afbrudt af et års orlov (1917-18), da han var
undersøger for hjælpekassen. B. var medlem af
bestyrelsen for Arbejdsmændenes Fagforening
ved DSB 1913-16, 1916-17 (som suppleant)
og 1918-21, i forretningsudvalget for Arbejder
nes Fællesorganisation 1918-21, i bestyrelsen
for Sygekassen »Århus« 1913-38 og i bestyrel
sen for Socialdemokratisk Forening fra 1924.
I 1934 blev han medlem af Demokraten’s kontrolkomité.
B. var medlem af byrådet fra 1. april 1921
til sin død i 1938. Han var i byrådsarbejdet
»en udpræget forhandlingens mand«, og i sin
forholdsvis lange byrådsperiode deltog han i ar
bejdet i en lang række udvalg især af social
og teknisk karakter. Han var i en årrække
formand for udvalget for alderdomsunderstøttel
se, hvilket arbejde optog ham meget. Fra 1933
var han næstformand i den socialdemokratiske
byrådsgruppe.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
hjælpekassen 1914-21. Kirkegårdsbest. 1921-25. Legatudv. 1921-29. Udv. for alderdomsunderst. 1921 —
33. Udv. for underst, til børn af enker 1921-33.
Udv. for markvæs. 1921-37. Boligkontroludv. 1925—
29. Brolægnings- og vejudv. 1925-37. Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 1929-30. Overformynde
riets lånebestyrelse for Århus amt 1931-38. Udv.

Andreas Bitsch

for belysningsvæs. og sporvejene 1933-38. Repr.skabet for Idrætsparken 1933-38. Best. for Århus-Hammel Jernbane 1933-38. Udv. for opf. af boliger for
aldersrentenydere 1935-38.
Udv. for vandværket
1937-38. Udv. for byens udvidelse og bebyggelse
1937-38. - Henvisninger 466, 1917-18 A, 82;
158, 24; 194, 15/2 1938; 440, 47. - Portrætter
Lokalhist. saml.; 194, 15/2 1938; 440, 47.

BLICHER, KAI Hilmar

Vicekonsul, direktør. - Født 11. jan. 1889 i
Århus. - Forældre: bogholder P. M. Blicher og
hustru Emma Valborg Petersen. - Gift 31.
marts 1915 i Århus med Ebba Edith Selma
Møller, født 29. nov. 1889 i Århus, død 21.
febr. 1965 i Århus, datter af tandlæge I. C. Møl
ler og hustru Marie Kunze.
Medlem af byrådet 15. nov. 1934-14. marts
1952, og 1. april 1954-31. marts 1958. Det
konservative Folkeparti.
Efter at have taget præliminæreksamen fra
Katedralskolen i 1904 fik Kai Blicher sin ud
dannelse inden for korn- og foderstofbranchen,
først i firmaet Joh. Baune og Go. og siden i
Korn- og Foderstof-Kompagniet. I 1915 starte
de han med små midler Østjydsk Korn- og Fo
derstofforretning, og med energi og dygtighed
oparbejdedes denne forretning. Efter at B. i
1930 tillige var blevet direktør for A/S Århus
Dampmølle, udvidedes også dette firma til en
omfattende forretning. Hans evne til at træffe
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voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandelen.
I 1931 udnævntes han til brasiliansk vicekonsul. B.s stærke lokale interesser førte i 1934 til,
at han af de konservative indvalgtes i byrådet,
hvor han med en kort afbrydelse virkede til
1958. Han arbejde naturligt mest for handelens
interesser og dernæst for havneanliggender; han
blev flittigt benyttet af de konservative som de
res talsmand og søgte gerne den raske debat. R., D M , N. St. O. 31.
L.E.

K ai Blicher

indsigtsfulde dispositioner blev snart almindelig
anerkendt, og fra forskellig side har man i ti
dens løb søgt at drage nytte heraf. Hans virke
som formand i bestyrelserne for de af ham le
dede virksomheder og for A/S Århus FoderstofImport, A/S Mads Amby, Ålborg, Jydsk L. K. G.
Vækstfoderfabrik A/S og A/S Fillerup Mølle
samt medlemsskabet af A/S Hans Schourups
bestyrelse og af Århuus Privatbanks repræsen
tantskab og bestyrelse vidner herom.
Tidligt indfangedes Blicher af organisations
arbejde. Hans interesser for handelens forhold
førte ham ind i et indflydelsesrigt og påskøn
net arbejde for talrige foreninger. Han var med
lem af bestyrelsen for Århus Handelsforening
1928-50, de sidste 13 år som formand og siden
som æresmedlem. Endvidere var han medlem
af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands
Centralforening 1937-49 og formand her 194249, af Provinshandelskammeret 1940-49, hvor
han var formand 1944-49, af Den danske Han
delstands Fællesrepræsentations forretningsud
valg 1940-49, af vareforsyningsrådet 1944-49
og af bestyrelsen for Foreningen af danske
Korneksportører. Desuden har han varetaget
formandsskabet i Foreningen af danske Han
delsmøller, i Sammenslutningen af jydske Han
delsmøller og i brødkornkontoret, og endelig har
han bl. a. virket i korneksportudvalget, som
handelskyndigt medlem af Vestre Landsret og
som medlem af Københavns bedømmelses- og
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Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1933-34. Sundhedskomm. 1934-37. Udv. for
det off. slagtehus 1934-37. Brolægnings- og vejudv.
1934-37. Skolekomm. 1934-38 og 1946-50. Repr.
skabet for Mindeparken 1934-38. Havneudv. 1934—
52 og 1954-58. Udv. for socialfors. 1936-37. År
hus amts skoleråd 1936—44. Udv. for belysningsvæs.
og sporvejene 1936-50. Lønudv. 1937-38. Brandkomm. 1937—38. Repr.skabet for Idrætsparken 1937—
52. Velfærdsudv. 1940-46. Prisudv. 1940-52. Best.
for Frederiksbjerg Boligselsk. 1944-52.
Udv. for
komm. værker 1950-52 og 1954-58. Repr.skabet for
I/S Midtkraft 1950—52. Best. for A/S Århus Hallen
1954. - Henvisninger 147, 394; 480, 15/11 1934
og 8/12 1937; 299, 121; 106, 1939, 4; 469,
II, 157 og IV, 38, 115 og 162; 106, 1942, 172;
164, 23; 480, 9/1 1949; 146, 13/9 1955; 480,
13/9 1955; 356, 6/1 1959; 146, 10/1 1959; 313,
9-10; 146, 16/1 1964; 441, 243; 146, 11/9 1965;
194, 12/9 1965; 285, 14/9 1965; 308, 1967; 186,
548; 480, 30/6 1968. - Portrætter 147, 394; 480,
15/11 1934 og 8/12 1937; 299, 121; 164, 23; 146,
13/9 1955 og 10/1 1959; 313, 9 (tegning); 146,
16/1 1964 og 11/9 1965; 285, 14/9 1965.

BONNESEN, BONNE

Skibsbygmester. - Døbt 5. aug. 1783 i Korsør,
død 12. juli 1846 i Århus. - Forældre: skibstøm
mermand Bonde Bondesen og Dorthe Ghristence Christensdatter. - Gift med Ane Elisabeth
Brøchner, født ca. 1777 i Århus, død 17. jan.
1854 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-2. jan. 1839.
Bonnesen tog borgerskab som skibsbygmester
i Århus 1811; hans tømmerplads lå uden for
Mindeport, og han byggede her en ejendom,
Spanien nr. 15, senere en søgt gæstgivergård. I
1820 indrettede han et badehus, der blev stillet
»til enhvers afbenyttelse«, det første offentlige
badehus i Århus. I avisen meldes jævnligt om
festlige stabelafløbninger (»27 kanonskud«) på

B.s skibsbyggcrplads; men han virkede også selv
som skibsreder, bl. a. havde han skonnerten
»Prins Frederik Ferdinand«, bygget 1830, i fart
indtil 1844. I 1831 blev B. eligeret borger og
derefter 1838 medlem af borgerrepræsentatio
nen, hvor han gled ud ved valget i januar
1839. Han udnævntes 1832 til medlem af den
første bygningskommission i Århus. B. var med
lem af Kronprinsens Klub.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Korn. til at
anvise regn. 1838. Skovkomm. 1838-39. - Henvisnin
ger 480, 8/6 1819, 29/7 1820, 23/11 1930, 6/7 1932,
15/7 og 17/7 1846, 16/11 1913; 479, 1913, 169 og
1939, 93 f.; 426,89.

BRAMMER, MAX Jørgen

Praktiserende læge, overlæge. - Født 24. nov.
1874 i Hømlund, Seem sogn, Ribe amt, død
15. jan. 1966 i Århus. - Forældre: toldassistent
Marx Juergen Brammcr og hustru Anne Marie
Mathiassen. - Gift 19. maj 1904 med Ingeborg
Speyer, født 17. nov. 1878 i Århus, død 19. okt.
1951 i Århus, datter af forsikringsdirektør, cand.
jur. Adolph Speyer og hustru Clara Margrethe
Gcltzer.
Medlem af byrådet 1. april 1917-31. dec.
1928. Det radikale Venstre.
Efter medicinsk eksamen 1901 og et par år
ved københavnske hospitaler kom Brammcr
1903 som reservelæge til Århus Amtssygehus;
året efter nedsatte han sig som praktiserende
læge og fik hurtigt en betydelig praksis; han
berømmes både for sin lægelige kyndighed og
for sin menneskelige forståelse. 1936-50 var han
tillige jernbanelæge. Han specialiserede sig i ki
rurgiske kvindesygdomme og var fra 1907 2.
kirurg og fra 1920 kirurgisk overlæge ved Skt.
Josephs Hospital. Han var 1936-50 formand
for Jydsk-fynsk Jernbanelægeforening, 1937-56
sekretær og kasserer i Organisationen af Spe
ciallæger i Kirurgi uden for København og
1921-46 formand for Guldbryllupsasylet i År
hus. En meget stor betydning fik B. for kunst
livet i Århus: han sad i bestyrelsen for Århus
Kunstforening af 1847 fra 1913 og var med til
at introducere »Grønningen«s malere i Århus de vakte voldsom diskussion - ligesom han blev
formand for Århus Kunstbygning A/S, der 1917
fik rejst kunstudstillingsbygningen på Bispetof-

Max Brammer

ten. Selv op i sin høje alder vedblev han at ar
bejde for kunsten med mund og pen og havde
sindet åbent også for de nye kunstformer: han
var 1946 med til oprettelsen af »Ung Kunst«.
Som socialt og politisk interesseret repræsentere
de B. Det radikale Venstre i Århus Byråd 1917—
28 og gjorde her sin indflydelse gældende ikke
blot i kulturelle og sundhedsmæssige spørgsmål;
han deltog jævnlig i debatten også om rent
praktiske problemer som dyrtidsforanstaltninger,
huslejeafgift, sporvejsdrift, og hævdede ofte
synspunkter, der gik på tværs af de to store
gruppers; derimod interesserede han sig ikke for
at demonstrere en særlig radikal venstrepolitik.
I et interwiev før hans 60 års fødselsdag sagde
han: »Jeg har i min byrådsperiode kun arbej
det for Århus by, ikke for partiet«.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for det
off. slagtehus 1917-25. Forskønnelsesudv. 1917-28.
Observatoriets best. 1921-28. - Henvisninger 480,
21/11 1934; 464, 21/11 1934; 194, 21/11 1934;
485, 21/11 1934; 480, 31/3 1944; 194, 20/11 1944;
464, 2/11 1944; 485, 21/11 1944; 285, 21/11 1944;
356, 22/11 1944; 135, 11; 480, 21/11 1949; 194,
20/11 1954; 480, 20/11 1954; 291, passim; 356,
21/11 1959; 194, 21/11 1959; 151, 22/11 1959;
480, 22/11 1959; 123, 22/11 1959; 455, passim;
480, 21/11 1964; 356, 22/11 1964; 123, 22/11
1964; 194, 22/11 1964; 441, 82 og 174; 261,
107; 480, 16/1 1966; 194, 17/1 1966; 285, 17/1
1966; 480, 21/1 1966; 473, passim. - Portrætter
Lokalhist. saml.; Århus Kunstbygning (maleri af
Axel P. Jensen); 464, 21/11 1934; 485, 21/11
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BROGE, HANS

Købmand. - Født 4. dec. 1822 i Grenå, død 25.
marts 1908 i Århus. - Forældre: købmand, skip
per Niels Broge og hustru Anna Sophie Magdalene de Hemmer. - Gift 10. okt. 1849 i
Randers med Inger Kirstine Brock, født 30.
juni 1822 på Bjellerup Ladegaard, Dronning
borg sogn, Randers amt, død 26. maj 1894 i
Århus, datter af proprietær Hans de Hemmer
Brock og hustru Severine Møller.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 1. jan. 1857-31. dec. 1869.
Udrustet med fremragende evner for hande
len og en grundig viden, som var erhvervet
i læreårene hos H. Meulengracht & Søn og som
rejsende for et handelshus i Hamborg, etable
rede Hans Broge sig i 1847 i Århus. Hans for
retning, der hurtigt voksede sig stor, spændte
over et rigt varesortiment, men størst betydning
fik hans smør-, korn- og kreaturforretning. Som
en af de første købmænd indledte B. en direkte
smøreksport til England, hvor før kielerkøbmænd havde ageret som mellemled. En af hans
største fortjenester på dette område var den
vellykkede agitation for oparbejdelsen af pro
duktionen af vintersmør og for højnelsen af
smørrets kvalitet i det hele taget. Til fremme
af dette var han i 1868 stærkt medvirkende
ved arrangementet af den første smørudstilling
herhjemme. Samtidig lykkedes det ham at få
indarbejdet det danske smør på det engelske
marked. I en periode var han selv storland
mand, idet han ejede hovedgården Bustrup i
Viborg amt og Gråmølle og Gammelgård i År
hus amt. Han indså her nødvendigheden af en
solid landbrugsfaglig uddannelse, og på hans
initiativ oprettedes landbrugsskolen i Malling.
En påskønnelse for hans arbejde for en videre
udvikling af det danske landbrug fik han, da
han i 1874 blev udnævnt til æresmedlem af
Århus Landboforening.
Under den stærke vækst, der prægede Århus
i sidste halvdel af forrige århundrede, var B.
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ofte den, der satte sit præg på det nye. I forbin
delse med sin eksportvirksomhed havde han en
naturlig interesse for transportvæsenets udvik
ling. I 1860’ernc var han medstifter af Jydsk-engelsk Dampskibsselskab, der fik forbindelsen
mellem Newcastle og Århus som hovedrute, og
Dampskibsselskabet Århus-København af 1865,
der påtog sig en regelmæssig forbindelse mel
lem Århus og København. Også jernbanerne Århus-Ryomgård og Århus-Odder skyldtes hans
initiativ. Blandt de lokale virksomheder, han
var med til at starte, var Århus Palmekærnefabrik (senere Århus Oliefabrik) og Århus Svine
slagteri. Som byens største forretningsdrivende
og i kraft af stærke lokale interesser fik B. en
fremtrædende plads i byens foreningsliv og ved
løsningen af kommunale anliggender. Han var i
flere år med i ledelsen af Århus Handelsforening
og Håndværkerforeningen; i begge udnævntes
han til æresmedlem. Adskillige sager fik i ham
en god fortaler. Således gik han forrest i bestræ
belserne for et nyt teater, for udvidelse og for
bedring af havnen og for oprettelsen af en han
delshøjskole. Til dette sidste oprettedes et fond i
hans navn. I byrådet havde B. sæde 1857-69.
Ved sin magtfulde personlighed forstod han her
at samle alle om en bestemt opgave. Det var
ham dog meget imod, hvis en sag, der havde
hans fulde støtte, blev genstand for langvarige
forhandlinger og tovtrækkeri, hvilket var hans
hurtige initiativ og snarrådighed fremmed. Et

eksempel herpå fik man, da kontrakten med det
engelsk ejede gasværk i byen var udløbet. Der
indledtes da forhandlinger mellem direktøren
for det engelske selskab og kommunen, som øn
skede at købe værket. Disse forhandlinger trak
i langdrag og endte uden resultat, og den en
gelske forhandler forlod Århus. Imidlertid tog
B. med samme båd som denne, og dagen efter
kunne han telegrafere til byrådet, at han havde
købt gasværket og var villig til at sælge det til
kommunen for samme pris.
B. der nåede at blive umådelig populær i by
en, blev aldrig nogen hovedrig mand som svi
gersønnen Otto Mønsted; dertil satte hans stor
sind og uegennyttige indstilling til omgivel
serne en grænse. 1865-66 var han kongevalgt
medlem af Rigsrådet. DM., K 1, FM 1.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Havnekomrn.
1857-68. Forskønnelseskomm. 1861-62. Kom. til
drøftelse, om der bør søges oprettet en sygeforen,
for arbejderklassen 1866. Amtets overskattekomm.
1867. Vej- og forskønnelseskom. 1867-68. Kom.
for vandfors. 1867. Udv. for vejvæs. 1869. Havneudv. 1869.
Best. for Århus-Ryomgård Jernbane
1875. - Henvisninger 480, 8/12 1847, 14/10 1849,
30/3 1855, 4/7 1856, 5/1 1857, 15/2 og 23/2 1858,
23/8 1860, 4/1 og 17/1 1861, 27/6 1862, 21/1, 22/1,
4/2, 1/3, 8/6 og 28/12 1864, 3/1, 13/1, 23/1, 1/2 og
3/4 1868, 13/11, 25/9 og 19/10 1871, 22/4, 7/7,
27/8 og 3/12 1873, 24/5, 25/6 og 30/11 1875, 17/3,
24/8 og 24/11 1877, 30/10 og 9/12 1878, 21/3, 13/6
og 14/12 1885, 14/12 1886, 13/12 1887, 5/11 1888,
13/12 1890, 20/1 og 8/12 1892. 29/7, 3/11 og 12/12
1893, 16/2 og 27/5 1894, 30/4, 24/6, 30/6 og 21/12
1897, 16/8 1898, 19/2, 10/3 og 11/10 1899; 148,
87-90; 480, 12/1, 24/1 og 31/1 1900, 26/1, 1/5 og
28/5 1901, 28/1, 3/12 og 4/12 1907; 146, 5/12
1907; 480, 8/12 1907 og 26/3 1908; 356, 1/4
1908; 480, 29/4, 21/6 og 1/7 1908; 433, 1908,
351-57; 156, årg. 1. 726-37; 480, 13/1, 17/2, og
16/10 1910, 6/1 og 24/1 1911 og 24/3 1912; 436,
11; 480, 10/7 1918, 28/8 og 3/12 1922; 355, 111;
528a; 478, 129; 146, 22/7 1933; 410; 409, 4, 7, 9,
10, 13, 14, 16, 20 f., 45-52, 107 og 114; 123, 4/12
1933; 480, 12/8 1934; 161- 299, 50; 480, 24/6
1939; 469, I, 118, II, 91-94, 98, 230, 235, 240,
324, 340 og 448, III, 390 og IV, 24; 479, 1946,
129-31; 198; 480, 6/12 1947; 285, 5/12 1948;
480, 9/5 1956 og 15/2 1960; 385, 109 og 112 ff.;
386, 17, 48 og 66 ff.; 441, 10 og 12; 442, 31, 32,
66, 79 og 148; 388, 30, 32, 37, 43, 227, 252 og 259.
Portrætter Lokalhist. saml.; Den gamle By; Hånd
værkerforeningen; 148, 87; 184, 3; 436, 11; 355,
111; 146, 22/7 1933; 410, 9; 469, II, 92; 480,
9/5 1956; 385, 109; 386, 66.

BRUUN, Jesper Andersen

Bagermester. —Døbt 26. dec. 1790 i Skander
borg, død 27. febr. 1845 i Århus. - Forældre:
felbereder Anders Bruhn og hustru Maren Rasmusdatter. - Gift 19. juli 1817 med Kirstine
Marie Nielsdatter, født 1793, død 30. nov. 1844
i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. jan.
1839-23. jan. 1845.
Bruun, der var født i Skanderborg, tog den
24. juli 1817 borgerskab som bagermester i År
hus. En lang årrække havde han forretning i
Mejlgade.
Ud over arbejdet i borgerrepræsentationen
synes B. ikke at have deltaget i byens offentlige
liv, når undtages, at han i 1841 var medindby
der til folkefesten i Risskov i anledning af stæn
derdagen den 28. maj.
Til medlem af borgerrepræsentationen valg
tes B. i 1839, og han fortsatte til 1845, da han
afgik efter tur. Tidligere havde han været med
lem af ligningskommissionen.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
borgervæbningsfondet 1839-43. Kom. til at anvise
regn. 1840-44. - Henvisninger 480, 26/7 1817, 22/3
og 18/8 1827, 20/3 1838, 3/1 1839, 14/5 1841, 3/12
1844 og 4/3 1845; 15, 1845.

BRØNDUM, Magnus Vilhelm

Ingeniør. - Født 7. april 1877 i Viborg, død
30. juli 1946 i Århus. - Forældre: garvermester
Christen Jensen Brøndum og hustru Emma
Grethe Richter. - Gift 2. sept. 1906 i Odder
med Ane Marie Elisabeth Christensen, født 8.
maj 1880 i Asdal sogn, Hjørring amt, død
10. aug. 1968 i Århus, datter af gårdejer R. S.
Christensen og hustru Marie Frederikke Rich
ter.
Medlem af byrådet 1. april 1917-31. marts
1921. Socialdemokratiet.
Brøndum gennemgik i årene 1892-96 en
handelsuddannelse, hvorefter han i tre år var
volontør på en københavnsk maskinfabrik. I
1899 rejste han til Tecnicum Mittweida i Tysk
land for dér at blive uddannet som maskin- og
elektroingeniør. Han tog eksamen i 1903 og var
derefter ansat hos Bruun & Sørensen i Århus,
indtil han den 15. okt. 1905 startede Århus Pa-

43

M . V. Brønd um

tentbureau, også kaldet Brøndums Patentbu
reau. Mange opfindelser af forskellig art og af
større og mindre betydning har passeret bureau
et, der tillige tog sig af registrering af varemær
ker og mønstre. Patentbureauet blev efter B.s
død i 1946 fortsat i en årrække af hans hustru,
der havde fået prokura i firmaet i 1908. Ved
landsudstillingen i Århus i 1909 arrangerede B.
den første patentudstilling i Danmark og op
nåede selv diplom for en opfindelse af et »fjern
tændingsapparat for gaslygter«. B. tog i 1917
initiativet til oprettelse af patentafdelingen på
Købestævnet i Fredericia og blev denne afde
lings leder. Han var medstifter af og formand
for Århus upolitiske Radioklub.
B. var medlem af byrådet fra 1. april 1917
til 31. marts 1921. I byrådet deltog han i ar
bejdet i udvalg af teknisk karakter.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1917-21. Udv. for byens udvidelse og
bebyggelse 1917-21. Lønudv. 1917-21. Kirkegårdsbest. 1917-21. Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem
1917-21. - Henvisninger 373, 1908, 47; 147, 322;
194, 6/5 1925; 169, 587; 480, 6/4 1937; 307,
1950, 77. - Portrætter Lokalhist. saml.; 147, 322;
480, 6/4 1937 (tegning).

BUCHHEISTER, Heinrich Carl Ludvig
Kontorchef, senere kommitteret. - Født 11. jan.
1825 i København, død 11. juli 1906 i Køben
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havn. - Forældre: købmand Carsten Nicolai
Buchhcister og hustru Henriette Lasson. - Gift
16. nov. 1856 i København med Albine Kirstine
Albeck, født 17. febr. 1827 i København, død
3. okt. 1902 i København, datter af værtshus
holder Christen Nielsen Albeck og hustru Vilhelminc Jacobine Brachhoff.
Medlem af byrådet 1. jan. 1870-31. dec.
1872. Højre.
Buchheister fik sin handelsuddannelse i Bel
gien og Tyskland. Hans hovedinteresse var
regnskabsvæsen. Han ansattes 1853 som kancel
list i Finansministeriet, og 1854 som fuldmæg
tig i Generaldirektoratet for Post- og Befor
dringsvæsenet. I 1858 forlod han staten, idet
han blev ansat i Københavns Magistrat samti
dig med, at han blev handelsmedarbejder ved
Berlingskc Tidende og i tiden 1861-64 endog
redaktør. Årene som pressemand blev en bevæget
tid. Han drev en yderst pågående og personlig
præget journalistik, der vakte både opmærk
somhed og modstand, ikke mindst i konserva
tive kredse. Selv om han løste mange og vigtige
bladmæssige opgaver, der skabte respekt om
hans navn, blev resultatet, at regeringen på
grund af hans ikke særlig venlige konservative
politik krævede hans afgang som redaktør. Ef
ter afskeden modtog han ansættelse som sekre
tær i krigsskadeerstatningskommissionen og en
delig 1867 som overregnskabsfører ved De jysk
fynske Baner i Århus. Det var B., der ved en

festbanket på Hotel »Royal« 1868 i anledning
af åbningen af banen til Fredericia udtalte øn
ske om, at Århus måtte blive »Jyllands hoved
stad«. Han var byrådsmedlem 1870-72 og sad
selvfølgelig i udvalget for kasse- og regnskabs
væsen. 1885 flyttede han tilbage til generaldi
rektoratet i København, hvor han 1893 blev
udnævnt til kommitteret hos generaldirektøren,
og her blev han, indtil han tog sin afsked 1897.
I 30 begivenhedsrige år var B. ansat ved sta
tens jernbanevæsen, og han gjorde her en stor
indsats. Han omorganiserede ikke alene banens
regnskabsvæsen, men reformerede også hele
virksomheden udadtil. Hans dybtgående kund
skaber i regnskabsvæsen og hans fremragende
administrative evner kom her til deres ret, og
han gennemførte de mange opgaver med fast
hed og fremsyn. - Kancelliråd, DM, K2, K 1.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Kasse- og
regnskabsudv. 1870-72. - Henvisninger 234, 202; 161,
IV, 309-10; 472, 135; 530a (se registeret); 110,
13-15. - Portrætter 234, 202.

BURSCHE, Hans Christian

Købmand, senere mægler. - Født 28. dec. 1806
i Randers, død 13. aug. 1874 i Århus. - For
ældre: gartner Johan Bursche og hustru Anne.
- Gift 1° ca. maj 1830 med Georgine Learia
Stougaard, født 1802, død 11. nov. 1834 i Århus.
Gift 2° 5. nov. 1836 i Århus med Anne Marie
Secher, født 19. sept. 1813 på Kærbygård, Kasted sogn, Århus amt, død 2. juni 1886 i Århus,
datter af krigsråd, cand. theol. Niels Ancher Se
cher og hustru Erasmine Randrup.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-31. dec. 1840.
Bursche tog borgerskab som købmand i År
hus den 12. maj 1828 og havde først forretning
i Skolegade, fra 1835 i Mejlgade. Forretningen,
der omfattede kolonialvarer, klædevarer og
vine, nåede efterhånden et betydeligt omfang
og var kendt som et godt lærested; flere bety
delige århusianske købmænd som M. R. Koppel, I. G. Seidelin, P. J. Hahn og Faurschou i
Hamborg havde stået i lære der. B. måtte dog
både i 1848 og 1854 overgive sit bo til sine kre
ditorer, og i 1855 ophævede han sin handel,
udsolgte varelageret og udlejede købmandsgår-

H . C. Bursche

den i Mejlgade. Den 25. marts 1856 løste han
borgerskab som mægler og overtog A. Thom
sens mæglerforretning; han åbnede kontor i en
gård på hjørnet af Dynkarken og Ridderstræde.
På to områder udførte B. et utrætteligt ar
bejde for byen og dens borgere: inden for vel
gørenhedsarbejdet og inden for undervisningen.
I 1836 var han med til at starte et »asyl eller
bevaringsskole for småbørn«, den institution,
der fik navnet Arveprinsesse Carolines Børneasyl, og i hvis herrcbestyrelse han sad i årene
1836-38; i 1838 deltog han i et velgørenheds
arbejde, og i 1843 og 1846 sad han i Velgøren
hedsselskabets bestyrelse. På undervisningsom
rådet arbejdede han ikke blot i skolekommis
sionen, men han var 1839-40 medlem af den
komité, der den 19. marts 1840 afgav betænk
ning vedrørende den håndgerningsskole for
drenge, der samme år blev oprettet og bestod
til 1847; B. var også medlem af det udvalg, der
skulle have opsyn med denne skole. I årene
1839-46 var han medlem af bestyrelsen for År
hus tekniske Skole. Og endelig udførte han i
1840’erne som medlem af skolekommissionen et
arbejde, der i 1848 af direktionen for borger- og
almueskolevæsenet i Århus købstad og Hasle
herred karakteriseredes på følgende måde: Køb
mand Bursche har virket med utrættelig og sær
deles rosværdig nidkærhed for at befordre bor
gerskolerne og fremme skolevæsenets tarv i
flere retninger.
O.D.
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Medlem af eller byens repræsentant i Skolekomm.
1838-49. Kom. til at anvise regn. 1838—41. Skovkomm. 1838-58. Endvidere brandinspektør 1850 og
1852. - Henvisninger 480, 15/11 1834, 5/4, 17/10
og 8/1 1 1836, 2/2 og 20/3 1838, 3/1 1843, 24/12
1846, 5/12 1848, 12/9 1854, 28/9 1855, 2/4 1856,
29/9 1864, 2/1 1875 og 29/1 1893; 143, 170 og 215;
481, 28 og 29, bilag 1; 462, 1936 og 1937, 76;
379, 201 og 208; 479, 1964, 16, 22, 25, 70 og 75. Portrætter Lokalhist. saml. (billede med familien o.
1866 i haven bag Skolegade 15); Teknisk Skole;
481, 28.

BUSCH, PETER Johan

Bogtrykker. - Født 19. juni 1876 i Århus, død
9. okt. 1937 i Århus. - Forældre: togfører Peter
Johan Busch og hustru Nielsine Houmann. Gift 28. nov. 1902 i Viborg med Mette Kirstine
Davidsen, født 29. aug. 1880 i Viborg, død 25.
marts 1964 i Århus, datter af entreprenør Sti
Davidsen og hustru Jensine.
Medlem af byrådet 1. april 1933-1. okt.
1936. Det konservative Folkeparti.
Busch var udlært som bogtrykker hos firmaet
Mammen og startede i 1907 sit eget reklame
trykkeri. Hans interesse for de faglige spørgsmål
gav ham efterhånden en ledende stilling inden
for branchen. Fra 1917 til 1933 var han næst
formand i Århus Bogtrykkerforening, og i 1922
blev han formand for Dansk Provins Bogtryk
kerforening, ligesom han i 1923 indvalgtes som
medlem af Nordisk Bogtrykkerråd. B. ansås for
en typisk repræsentant for den danske hånd
værksmester. Af skikkelse var han anselig, før
og svær, og man kunne hos ham iagttage en
»naturlig frejdighed, der ofte fulgtes med en
munter jovialitet«. Fra 1926 var han formand
i repræsentantskabet for Århus Håndværkerfor
ening. Også idrættens sag gjorde han til sin;
i en årrække sad han som formand for Jydsk
Svømmeunion, og han lod sig indvælge i be
styrelsen for en del sportsklubber.
På det lokalpolitiske plan aktiviseredes B.,
da grev Holstein med sine afvigende sociale
standpunkter skabte røre i den århusianske
konservatisme. B. tog parti mod Holstein, og
hans energiske agitation ved denne lejlighed var
medvirkende til, at han blev formand for den
konservative vælgerforening for Århus midt
kreds. I 1933 indvalgtes han i byrådet, hvor
han især lod sig fange af interessen for sociale
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problemer. Indtil han i 1936 indvalgtes i Lands
tinget og som følge heraf opgav byrådsarbejdet,
nåede han at lægge et omfattende arbejde her.
Hans tid som landstingsmand blev kort; allerede
i 1937 døde han.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm. 1929-37. Udv. for skolebørnsbespisn. 1933—
34. Bevillingsnævnet 1933-36. Lønudv. 1933-36.
Udv. for belysningsvæs. 1933—36. Udv. for forsørgelsesvæs. 1933-36. Børneværnsudv. 1933-36. Best.
for Teknisk Skole 1933-37. —Henvisninger 480, 29/4
1908; 147, 314; 480, 10/10 1937; 368, 13/10
1937, 7; 125, 278; 219, 437 f.; 215, 98; 201,
III, 27; 194, W / n 1957. - Portrætter 147, 314;
125, 278; 215, 98; 201, III 27.

BUSSE, OTTO Frederik August

Maskinchef, senere statsbanedirektør. - Født 16.
juli 1850 i København, død 16. april 1933 i
København. - Forældre: overmaskinmester Otto
Friedrich August Busse og hustru Louise Albertine Rost. - Gift 23. maj 1877 i Düsseldorf
med Margrethe Jacobi, født 30. marts 1857 i
Meissen, Tyskland, datter af maskinfabrikant
Johann Ernst Jacobi og hustru Augusta Brosey.
Medlem af byrådet 7. jan. 1891-1. okt. 1892.
Venstre.
Efter endt skolegang kom Busse som 16-årig
i smedelære i Frederiksværk og blev udlært
smed. Hele sin ungdom tilbragte han mellem
lokomotiver og maskiner. Ikke sært, at han øn-

Otto Busse

skede at gå videre i samme spor. Han tog til
en teknisk højskole i Chemnitz i Tyskland, hvor
han afsluttede sin uddannelse 1871. Hans før
ste ansættelser blev i Det sjællandske Jernba
neselskab og i fabrikker i England og Tysk
land. 1876-1910 var han ansat ved DSB., først
som maskinchef til 1882 og derefter tillige som
kontorchef til 1903, da han blev direktør for
DSB’s maskinafdeling og medlem af generaldi
rektionen. B. fik sin virksomhed i Århus 1876—
92. Han var medlem af byrådet 1891-92, men
hans største indsats i Århus var en betydelig
udvidelse af DSB’s Centralværksted, hvor
han var en meget fast, idérig og rationel ar
bejdsleder. Emil Marott kritiserede i Demokra
ten arbejdsforholdene og angreb navnlig ma
skinchefen. B. anlagde injuriesag mod Marott.
De fornærmelige udtalelser blev mortificerede
og Marott idømt en bøde. B. var i mange
år den absolut ledende inden for Statsbanernes
tekniske afdeling, navnlig hvad angik konstruk
tion af nyt materiel f. eks. både lokomotiver
og personvogne. Det drejede sig her ikke alene
om forbedringer med hensyn til driftssikkerhe
den, men også om en bedre økonomi i bane
driften.
B. konstruerede nye iltogslokomotivtyper og
flere nye færger, og han indførte vakuumbrem
sen samt dampopvarmning og elektrisk belys
ning i togene. Mange af hans konstruktioner er
blevet anvendt i udlandet. Han fik sin afsked

Chr. Boegh

allerede i 1910 på grund af sin opfattelse af,
hvorledes centralværkstederne skulle drives. B.
var medlem af flere aktieselskabsbestyrelser og
kommissioner samt af Industrirådet 1912-22.
Han var medarbejder ved flere udenlandske
håndbøger, og han har skrevet mange artikler
i danske, engelske og tyske tidsskrifter. Selv om
Marott havde kritiseret ham i 1885, er der in
gen tvivl om, at han var en ret human, retskaf
fen og elskværdig arbejdsleder. Men han var en
meget viljestærk og pligtopfyldende mand, der
absolut stillede meget store krav til sine medar
bejdere og til sig selv. - R., DM, K2, I. Kr. 5.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Havneudv.
1891-92. Udv. for gasværket og den off. belysn.
1891-92. - Henvisninger 480, 21/11 1885 og 2/5
1901; 234, 302; 480, 31/7 1910; 269, 1910, 25358; 160, I, 267-68; 480, 15/7 1925; 194, 18/4
1933; 308, 1933; 269, 1933, 157-59; 161, IV,
374-75. - Portrætter 234, 302; 480, 31/7 1910;
160, I 267-68; 480, 15/7 1925; 269, 157-59.

BØEGH, Jens Christian

Bogbinder. - Født 9. nov. 1811 i København,
død 2. marts 1876 i Århus. —Gift 25. okt. 1839
i Århus Domkirke med Marie Severine Kjerstine Bøgh, født 3. juli 1813 i Århus Domsogn, død
12. maj 1888 i Århus, datter af malermester
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Christian Bøgh og hustru Mariane Sørensdat
ter Smidt.
Medlem af borgerrepræsentationen 1. jan.
1848-25. jan. 1849, og 8. jan. 1852-31. dec.
1857.
Det fremgår af Chr. Bøeghs deltagelse i by
rådsarbejdet, at det var vanskeligt for de mere
vågne blandt håndværkerne at bevare deres
stilling i byrådet gennem en længere årrække,
hvorved der alene kunne skabes den fornødne
kontinuitet og indsigt. Og udvalgene, B. var
medlem af, var med en enkelt undtagelse uden
større betydning. Hos håndværket selv var
der ikke den samme interesse for den lokale po
litik som senere, og B. fortjener at erindres
som en af dem, der indledte den politiske frem
gang for en stor kreds, der hidtil ikke havde
haft lejlighed til at deltage i byens styre. Han
var selv en dygtig udøver af sit fag.
H.S.

J. E. Bøegh hørte til en håndværkerslægt, der
i lang tid havde boet i byen. Blandt dens ældre
medlemmer var guldsmeden Mathias Morten
sen B. i det 18. århundrede den mest bekendte.
B. tog borgerskab som maler 25. marts 1844.
I datidens stærkt lagdelte samfund var han
henvist til en virksomhed inden for håndvær
ket, hvis interesser han skulle repræsentere i
byrådet; men hvis man skal dømme ud fra de
få hverv, der blev overladt ham, er det ikke
lykkedes ham at opnå den indflydelse, som
hans vælgere sikkert har ventet, og hans tid
i byens råd blev kun kortvarig.

Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
borgervæbningsfondet 1848. Skolekomm. 1849. Kassekomm. 1852-56. - Portrætter Lokalhist. saml.

BAASTRUP, Alfred Erhardt

BØGH, Johan Emil
Malermester. - Født 17. febr. 1815 i Århus. Forældre: malermester Christian Bøgh og hu
stru Mariane Sørensdatter Smidt.
Medlem af borgerrepræsentationen 1. jan.
1859-31. dec. 1863.
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H.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Gaskom.
1859. Gas- og belysningskom. 1860-62. - Portrætter
Lokalhist. saml.

Postkontrollør, senere postmester. - Født 5. jan.
1877 i Norring Mølle, Folby sogn, Århus amt,
død 2. dec. 1955 i Århus. - Forældre: proprietær,
eksam. jur. Jens Peter Baastrup og hustru Elise
Christence Schmidt. - Gift 29. okt. 1914 i Århus
med Ingeborg Kragh, født 10. sept. 1890 i Skan
derborg, død 18. juni 1961 under et ferieophold
i Riva, Italien, datter af jernbaneassistent Lau
rits Frederik Rosenvold og hustru Louise Jo
hanne Hansen.

Medlem af byrådet 1. april 1929-8. febr. 1930.
Borgerlig fællesliste.
Baastrup er født på Norring Mølle ved Hin
nerup. Efter præliminæreksamen fra Hinnerup
Realskole 1892 indtrådte han i 1893 i postvæ
senet i Vrå i Vendsyssel. Omkring århundred
skiftet kom B. til Fredericia som reserveekspe
dient ved jernbanepostkontor 2 (Jylland), derpå
blev han medhjælper i Århus 1902, ekspedient
(assistent) i Slagelse 1903, forflyttedes til jern
banepostkontor 2 med station i Fredericia 1905
og med station i Århus 1909; her kørte han bl. a.
på strækningen Århus-Grenå. I 1911 var B. kon
stitueret postmester i Nordby på Fanø. I 1912
knyttedes B. til postkontoret i Århus, hvor han
avancerede til kontrollør III 1919, kontrollør
II 1. okt. s. å. og kontrollør I - og hermed
souschef på postkontoret - 1924.
B. tog tidligt del i sin stands faglige organisa
tion. Han var bestyrelsesmedlem i Dansk Post
forening i 1899 og igen i 1919. B. interesserede
sig også aktivt for politik. Han var i en årrække
før 1929 medlem af bestyrelsen for Århus kon
servative Vælgerforening. I 1929 indvalgtes B.
i byrådet på en borgerlig fællesliste, hvor han
repræsenterede tjenestemændene. Allerede febr.
1930 måtte han imidlertid udtræde af byrådet,
da han blev udnævnt til postmester i Kolding
pr. 1. marts 1930.
I Kolding var B. »en trofast og interesseret
deltager i de konservative møder«, men han del
tog ikke aktivt i politik.
Efter sin afgang i 1947 blev B. boende i Kol
ding; men efter sin 75-års fødselsdag flyttede
han til Århus, fordi »hans Århus-tid (stod) for
ham som noget der var værd at se tilbage på,
ja, måske . . . den bedste tid af hans liv«.
B. var »en fin og rank personlighed præget af
lidt gammeldags embedsmandsværdighed, men
samtidig elskværdigt imødekommende«. - R,
DM.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i U dv. for alders
rente 1929-30. U dv. for underst, til børn af enker
1929-30.
U dv. for skolevæs. 1929-30.
L cgatudv.
1929-30. U dv. for a n d rag e n d er 1929-30. Bibi.s udv.
1929-30
U dv. ang. skolebørnsbespisn. 1929-30.
Skolekomm . 1929-30. O bservatoriets best. 1929-30.
- Henvisninger 326, 216; 457, 12; 480, 13/2 1929;
797, 437; 141; 999, 1/1 1937; 289, 1/1 1937; 461,
1937, 9-1 2 og 109; 289, 18/4 1943; 461, 1943,
I I I og 212 f.; 289, 31/12 1946, 7/1 og 1/2 1947;

461, 1952, 187 f.; 480, 7/12 1955; 461, 1957, 310;
480, 27/6 1961. - Portrætter L okalhist. sam l.; 326,
216; 457, 12; 480, 13/2 1929, 461, 1937, 9-1 2 og
1943, 212 f.; 289, 31/12 1946; 461, 1952, 187 f.
og 1957, 310.

CHRISTENSEN, Ludolph ANDREAS

Højesteretssagfører. - Født 13. jan. 1883 i Ikast
sogn, Ringkøbing amt, død 1. sept. 1953 i Skovs
hoved sogn, Københavns amt. - Forældre: kom
munelærer L. Christensen og hustru Jacobine
Petersen. - Gift 15. okt. 1910 i Herning med
Ane Margrethe Larsen, født 11. maj 1886 i
Herning, datter af manufakturhandler Jens Kri
stian Larsen og hustru Christine Marie Mad
sen.
Medlem af byrådet 1. april 1921-31. marts
1925. Venstre.
Andreas Christensen blev cand. jur. 1909,
sagfører i Århus 1912, overretssagfører 1915 og
højesteretssagfører 1934; 1915 indgik han som
kompagnon hos sagfører Krag-Møller, 1920 blev
han eneindehaver af forretningen. Han var
medlem af bestyrelsen for Århus Sagførerfor
ening, formand fra 1928; formand for kredsbe
styrelsen for 10. sagførerkreds 1920-27; med
lem af bestyrelsen for Universitetssamvirket i
Århus; formand i bestyrelsen for Studenterkol
legierne i Århus; efor for Etatsråd C. G. Fil
tenborgs legat for handlende og håndværkere
samt for Etatsråd C. G. Filtenborg og hustrus
studielegat; formand i bestyrelsen for Marselisborg Studentergård; i bestyrelsen for Århus Mu
seums historiske afdeling, for Det jydske Musik
konservatorium, for Århus Venstreforcning og
for Fadderskabsforeningen for Tønder i Århus;
Justitsministeriets tilforordnede ved Jydsk
Brandforsikringsforening for bygninger; med
lem af konkurslovkommissionen; formand for
bestyrelsen for Akts. De forenede jyske Farve
rier og Trikotagefabriker, for Ejendomsaktiesel
skabet D. F. T., for Ejendomsaktieselskabet Skt.
Paulsgade 25, for Akts. Århuus Stiftsbogtrykkerie, for Akts. Århus Amtstidende, for Akts. De jy
ske Kølehus og Isværk, for Akts. Århus-Hallen og for Akts. A. Wilson, Kobbersmedie og
Mctalvarefabrik; medlem af tilsynsrådet for År
hus og Omegns Bank, af bestyrelsen for Akts.
I. G. Filtenborg, for Akts. Ghr. Juncher, Ran
ders, og andre selskaber.
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Af væsen kunne G. »ofte virke afvisende og
tillukket, næsten bidsk«; han hørte ikke til dem,
»der går i folk med træsko på, men han kom
mer der - og han bliver«. Som jurist nød han
»overmåde anseelse for sin retsbevidsthed, om
fattende viden og fremragende evne til at
trænge ind til en sags kerne«. Han var provin
sens første højesteretssagfører. Som medlem af
Århus Byråd 1921-25 tog han jævnlig del i
forhandlingerne, ikke mindst når formelle admi
nistrationsforhold drøftedes.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1921—22. Udv. for byens udvidelse og be
byggelse 1921—25. Repr.skabet for Idrætsparken 1925
-26. Endvidere vandsynsmand for de mindre vand
løb 1928—37. — Henvisninger 251, 73; 208, 103;
464, 3/1 1953; 285, 3/1 1953; 480, 12/1 1953;
194, 12/1 1953; 464, 13/1 1953; 308, 1953; 284,
1953, 413; 480, 2/9 1963; 194, 3/9 1963; 361.
Portrætter 361, 27.

CHRISTENSEN, HANS EILER Belvederc

Landsretssagfører. - Født 21. aug. 1921 i År
hus. - Forældre: landsretssagfører Arthur Niels
Peter Christensen og hustru Magna Kirsten
Nielsen. - Gift 1. marts 1947 på Frederiksberg
med Birthe Whitta Jørgensen, født 15. febr.
1923 på Frederiksberg, datter af lærer Christian
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Alfred Whitta Jørgensen og hustru Asta Staunstrup.
Medlem af byrådet fra 1. april 1966. Det
konservative Folkeparti.
Hans Eiler Christensen blev student fra Marselisborg Gymnasium 1940 og cand. jur. fra Kø
benhavns Universitet 1947. Samme år blev
han sagførerfuldmægtig, først i Århus, derpå i
Esbjerg til 1949 og påny i Århus til 1951, da
han fik beskikkelse som landsretssagfører. 1961
blev han antaget af Justitsministeriet til at del
tage i udførelsen af offentlige og beneficerede
sager.
C. var medlem af bestyrelsen for Århus Sag
førerforening 1954-61; formand for I/S Sagfø
rerauktionerne i Århus 1957; medlem af kreds
bestyrelsen for 10. advokatkreds 1957, formand
1961; medlem af Advokatrådet; formand for
Danmarks Bridgeforbund 1960.
C. indvalgtes i byrådet 1966 og udpegedes
til konservativ gruppeformand og ordfører samt
suppleant for rådmanden for magistratens 5.
afdeling.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Økonomiudv.
1966. Udv. for komm. værker 1966. Egnsplankomm.
1966. Feriefondsudv. 1966. Samarbejdsnævnet 1966.
Landvæsensnævnet 1966. Århus amts skoleråd 1966.
Best. for da. kommunalkursus 1966. Best. for Århus
egnens flyveplads 1966. Repr.skabet for Idrætspar
ken 1966. Repr.skabet for Århus Teater 1966. Repr.
skabet for I/S Midtkraft 1966. - Henvisninger 283,
1965.

Inga
Christensen

CHRISTENSEN, Hans Peder, se under borg
mestrene.

CHRISTENSEN, INGA

Syerske. - Født 23. maj 1923 i Århus. - For
ældre: oliearbejder Jens Peter Jensen og hustru
Petra Nielsine Petersen. - Gift 27. maj 1945 i
Århus med typograf Aksel Victor Christensen,
født 1. aug. 1910 i Mariager.
Medlem af byrådet fra 1. april 1966. So
cialdemokratiet.
Efter at have gået i Ingerslevs Boulevards
Skole kom Inga Christensen i 1937 i lære hos
Anthon Christensen A/S og afsluttede sin ud
dannelse som tilskærer 1940. Siden har hun ar
bejdet som syerske, først hos Anthon Christen
sen A/S, senere hos Ludvig Wohlerts konfek
tionsfabrik, og hun har deltaget i faglige kur
ser på Esbjerg, Roskilde og Herning højskoler.
1963 blev hun kasserer i Syerskernes Fagfore
ning.
I byrådsarbejdet har C. særlig interesseret
sig for de sociale anliggender.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for ho
spitaler og soc. inst. 1966. Udv. for kult. anlig
gender 1966. Skolekomm. 1966. Århus amts sko
leråd 1966. Kirkegårdsbest. 1966. Nævningegrundlisteudv. 1966.

Jens
Christensen

CHRISTENSEN, JENS

Købmand, grosserer. - Født 31. marts 1840 i
Spøttrup, Halling sogn, Århus amt, død 5. maj
1923 i Århus. - Forældre: indsidderhusmand
Christen Jensen og hustru Maren Jørgensdatter.
- Gift med Caroline Amalie Hansen Hald, født
ca. 1836, død 2. april 1915 i Århus.
Medlem af byrådet 5. januar 1894-31. dec.
1899.
Jens Christensen kom i 1860 til Århus, hvor
han begyndte som karl. Han deltog i krigen
1864 og var med ved Slesvig, Dybbøl og Fre
dericia, hvorfor han fik erindringsmedalje. I
1868 etablerede han sig på Skjoldelev Kro og
drev samtidig købmandshandel, men allerede
1869 grundlagde han i Knudrisgade en forret
ning, en meget beskeden butik, som 1888 flyt
tedes til Studsgade 29, hvor han drev skibs
rederi, kul- og træhandel, kolonialhandel og
hestehandel, altså en ret stor og omfattende
virksomhed. C. var medlem af ligningskom
missionen 1885-94 og af byrådet 1894-99, hvor
han navnlig varetog handelens interesser, men
i øvrigt passede sit omfattende udvalgsarbejde
med indsigt. Han interesserede sig for land
brug, hvilket fik betydning i markudvalget og
Marselisborg-udvalget. Han var fattigforstander
i flere år, formand for Århus Grundejerforening
1892-94 og i over 20 år medlem af remontekommissionen. Forretningen i »Den christensen-
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ske Gaard« i Studsgade overdrog han 1900 til
sin svigersøn Robert Hjorth, men selv fortsatte
han bl. a. med at drive en petroleumsforretning
m. m., som han senere overdrog til sønnen.
A.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1894-95. Udv. for markvæs. 1894-99. Mark
direktionen 1894-99.
Udv. for alderdomsunderst.
1894-99. Udv. for Marselisborg 1896-99. Udv. for
vandværket 1897-99. Endvidere hegnsyns- og vur
deringsmand 1894-1917. — Henvisninger 148, 54;
470, 27; 480, 26/8 1908; 273, 133-34; 147, 19;
259, III, 88-89; 480, 7/5 1923. - Portrætter Lokalhist. saml.; Grundejerforen.; 470, 27; 273, 133—
34; 147, 19; 259, III, 88-89; 480, 7/5 1923.

CHRISTENSEN, OLAF Peder

Prokurist, senere rådmand. - Født 28. maj 1928
i Buenos Aires. - Forældre: kontorchef Georg
D. Christensen og hustru Anna B. - Gift 14.
juli 1951 i Horsens med Else Marie Ahrons,
født 25. april 1928 i Horsens, datter af mejeri
ejer Christian Ahrons og hustru Karen Nielsen.
Medlem af byrådet 1. april 1962-1966. Gen
valgt 1966. Rådmand 1964. Det konservative
Folkeparti.
Efter realeksamen fra Horsens Statsskole 1944
kom Olaf P. Christensen 4 år i lære i Fogs Jern
handel, Horsens. 1947 tog han handclsmedhjælpereksanien fra Horsens Handelsskole. Efter af
tjent værnepligt blev han 1949 ansat i Esbjerg
Jernlager og 1950 hos Vestergaard & Co A/S
(S. C. Sørensen A/S), Århus. 1955 forfremmedes han til disponent og 1959 til prokurist, hvil
ken stilling han beholdt, til han 1964 blev råd
mand.
C. var medstifter af Junior Chambcr, Århus,
og har været medlem af bestyrelsen for Atlant
sammenslutningen og af det danske udvalg for
Gotcborg-Frederikshavn-Linjcn.
C. indvalgtes i byrådet 1962. Ved Aage Mar
chers død i december samme år blev han sup
pleant for den ny rådmand A. Mougaard, og
ved dennes tilbagetræden i begyndelsen af 1964
overtog han posten som rådmand for magistra
tens 2. afdeling. Efter valget 1966 udpegedes
han endvidere til 2. viceborgmester.
C.s indsats på rådmandsposten er blevet aner
kendt fra alle sider som energisk og præget af
praktisk greb om problemerne og evne til loyalt
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Olaf P.
Christensen

samarbejde. Af de betydelige sager, han som
rådmand har arbejdet med, kan nævnes bebyg
gelsen af Frydenlund- og Klostervang-arealerne, planlægningen i Århus Nord og den indre
bys parkerings- og byfornyelsesproblcmer. K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Havneudv.
1962-. Brandkomm. 1962-. Dispositionsplanskomm.
1962-. Droscheudv. 1962-. Repr. skabet for År
hus Renholdningssel.sk. 1962-. Civilforsvarsforbundct
1962—. Civilforsvarskomm. for det århusianske om
råde 1962-. Repr.skabet for I/S Midtkraft 1962-.
Repr.skabet for Mindeparken 1962-. Best. for Mar
selisborg Sem. 1962-. Repr.skabet for Købstadmus.
Den gamle By 1962-. Byplansudv. 1962-63. Udv.
for komm, værker 1962-63. Boligkomm. 1966-. Byudviklingsudv. 1966-. Egnsplankomm. 1966-. Bygningsrådet 1966-. Vcjkrydsningsudv. for Århus amt
1966-. Best. for byggcsclsk. Contact 1966-. Or
ganisationen, Europavej 3. Erhvervsrådet for StorÅrhus-området. Best. for Århus Turistforen. 1966-.
Boligfonden 1966-. - Henvisninger 480, 24/2 1962.
Portrætter Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne Niel
sen).

CHRISTENSEN, THOMAS Dyhr
Maler. - Født 13. juli 1883 i Århus, død 27.
juni 1952 i Århus. - Forældre: murer Niels
Peter Christensen og hustru Maren Thomsen.
- Gift 6. nov. 1919 i Århus med Alma Jacobsen,
født 3. sept. 1887 i Altona, død 11. juni 1964
i Århus, datter af møbclsnedker Jacob V. Jacob
sen og hustru Anna Sofia.

Thom as
C hristensen

Medlem af byrådet 1. april 1937-5. maj 1943
(idet han var blevet interneret) og 1. april
1946-27. juni 1952. Danmarks kommunistiske
parti.
Thomas Christensen er født og opvokset i
Århus. Efter at have afsluttet sin skolegang i
Munkegades Skole 1897 kom han i malerlære
og gik på teknisk skole og blev svend 1902.
Som udlært arbejdede C. i Odense i 1902 og
var derpå »på valsen« og arbejdede i Berlin
1903-08. før han kom tilbage til Århus, hvor
han arbejdede ved faget 1908-41, fra midten
af 1930’erne i Malernes coopcrative Forretning.
Fra sin ungdom tilhørte C. den yderliggå
ende fløj af arbejderbevægelsen. I 1911 brød
han med Socialdemokratiet og var medstifter
af Socialistklubben i Århus, og i 1921 sluttede
han sig til Danmarks kommunistiske Parti. Plans
politiske aktivitet gav sig bl. a. udslag i en pla
kat-aktion mod indkaldelsesordren i 1914 - den
resulterede i nogle ugers fængselsophold - og i
et arbejde for at organisere de arbejdsløse såvel
under 1. verdenskrig - i 1917-18 - som under
den økonomiske krise i begyndelsen af 1930’crne.
Allerede 1908 blev C. valgt ind i bestyrelsen
for Malernes Fagforening i Århus, og han be
varede dette tillidshverv resten af livet, kun af
brudt af enkelte perioder. I tiden 1930-35
var han medlem af malerforbundets hovedbe
styrelse, og i nogle år før 2. verdenskrig var
han næstformand i fagforeningen i Århus. Han

Christian
Christiansen

havde også i en årrække sæde i bestyrelsen for
Den coopcrative Malerforretning i Århus.
I 1937 blev C. indvalgt i byrådet på en kom
munistisk liste. Hans kommunalpolitiske arbej
de blev imidlertid afbrudt, da han i juni 1941
blev interneret i Horserød, hvorfra han i ef
teråret 1943 blev overført til koncentrationslej
ren Stutthof. Hans jernhelbred overvandt alle
strabadserne, og han vendte i 1945 tilbage til
Århus.
Samme år blev han valgt til kasserer for fag
foreningen, en post, han bevarede til sin død,
og i 1946 kom han atter i byrådet.
Under et lukket byrådsmøde juni 1952 blev
han ramt af en hjerneblødning og døde den føl
gende morgen.
G.R.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Udv. for
andragender 1937-41 og 1946—50. Repr.skabet for
Mindeparken 1937-41 og 1950-52. Parkudv. 194650. Udv. til decision af komm.s regnskab 1946-50.
Århus amts skoleråd 1946-52. Udv. for kult. anlig
gender 1950-52. — H envisninger 516, 22 f.; 483, 11
og 24; 194, maj og 21/7 1945 og 27/6 1952; 480,
27/6 1952; 514, 28/6 1952.

CHRISTIANSEN, Jens Carl CHRISTIAN

Marinus
Sekretær, senere forretningsfører og minister. Født 14. sept. 1895 i Hjortshøj sogn, Randers
amt, død 6. febr. 1963 i København. - For
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ældre: smed Jens Peter Christiansen og hustru
Maren Andersen. - Gift 18. nov. 1922 i Orms
lev sogn, Århus amt, med Emma Elisa Kirstine
Sørensen, født 23. marts 1899 i Århus, datter af
gasværksarbejder Niels Sørensen og hustru Eli
sa Pedersen.
Medlem af byrådet 1. april 1929-20. febr.
1930. Socialdemokratiet.
Christian Christiansen kom efter konfirma
tionen i lære hos A/S Frichs og deltog meget
tidligt i organisationsarbejde. Han var med i
både lærlingeforeningen og D. s. U. i Århus og
blev formand for dem begge. 1918 blev han ind
valgt i hovedbestyrelsen for D. s. U. Han hørte
til det kuld af unge arbejdere, der i 20’crne og
30’ernc fik stor indflydelse på den socialdemo
kratiske ungdom i Århus og senere på selve par
tiet, ligesom Hans Hedtoft, H. C. Hansen og
Gustav Pedersen. Han gik stærkt ind for studie
kredsarbejde og voksenundervisning, og hans
optagethed og agitation for dette arbejde var
årsag til, at han fik tilnavnet »Christian Kul
tur«. Han var formand for D. s. U. 1920-27 og
sekretær i A. O. F. i Århus 1927-30, samt med
lem af byrådet fra 1929 til 1930, da han for
flyttedes til København.
C.s byrådsperiode varede ikke engang et år,
så han nåede ikke at komme til at spille nogen
rolle her. I København blev han forretningsfø
rer for A. O. F. i Danmark 1930-47, og han
var den drivende kraft inden for dette forbund,
som han var formand for 1949-63. C. var med
lem af Socialdemokratiets hovedstyrelse og for
retningsudvalg 1920-27 og 1931-63. Han blev
medlem af Folketinget 1932 som repræsentant
for Århus amt og var 1935-63 repræsentant for
Hjørring amt. 1947-50 og 1953-57 var han fi
skeriminister. Han var en dygtig og samvittig
hedsfuld minister og organisator af det helt nye
fiskeriministerium, og det var ham sikkert en
stor skuffelse, at han hverken kom med i »tre
kantregeringen« 1957 eller i den socialdemokratisk-radikale regering 1960. Men han hav
de nok at gøre. Han var medlem af forretnings
udvalget for Arbejdernes Radioforbund, for
mand for Roskilde Højskole, hvis overtagelse
af A. O. F. han var med til at gennemføre, og
medlem af folkeuniversitetsudvalget 1930-47.
Han sad i Foreningen Nordens hovedstyrelse
1939-63 og var 1952-63 medlem af Nordisk
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Råd, hvis oprettelse han var gået stærkt ind
for. Desuden har han siddet i Undervisnings
ministeriets forfatterudvalg 1935-47, Statens
Husholdningsråd 1935-42, Filmrådet 1938-47,
forretningsudvalget for De samvirkende Fagfor
bund 1942-63, repræsentantskabet for Dan
marks Nationalbank 1957-63, Radioens Pro
gramudvalg 1958-63 og i mange andre udvalg
m. m.
Foruden at han har skrevet pjecer og artik
ler i dagblade og tidsskrifter, har C. været med
til at udgive en række håndbøger, f. eks. Arbej
derfester (1932), Håndbog i socialdemokratisk
ungdomsarbejde (1943), Fest i foreningen
(1945), Organisationskundskab (1948), Di
rigenten (1949) og Tillidsmandskundskab
(1950). Han havde organisationsevner og var
en udmærket tilrettelægger af møder og sam
menkomster. Han var en flittig og optaget
mand, der navnlig gik ind for alt, hvad der
havde med ungdommen og dens dygtiggørelse
at gøre. Han troede på kultur- og oplysnings
arbejde.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1929-30. Legatudv. 1929—30. Skolekomm.
1929-30. Udv. for skolevæs. 1929-30. - Bibi.s udv.
1929-30. Udv. for byens skove 1929-30. - Hen
visninger 219, 89; 308 1962, 275; 480, 7/2 1963; 194,
7/2 1963. - Portrætter Lokalhist. saml.; 219, 89; 480,
7/2 1963; 194, 7/2 1963.

CHRISTIANSEN, KNUD

Væver, trikotagefabrikant. - Født 8. marts 1827
i Århus, død 2. dec. 1893 i Århus. - Forældre:
høker Andreas Christian Christiansen og hu
stru Kirsten Knudsdatter. - Gift 17. maj 1854
med Johanne Danielsdatter, født 22. febr. 1827
i Odder, død 28. dec. 1900 i Århus, datter af
indsidder Daniel Pedersen og hustru Mette Ma
rie Lauridsdatter.
Medlem af byrådet 5. jan. 1876-31. dec.
1881.
»En selfmade mand« satte Årliuus Stiftsti
dende 3. dec. 1893 som overskrift til sin ne
krolog over trikotagefabrikant Knud Christian
sen, og rigtigt var det. Den betydelige position,
han ved sin død indtog i det århusianske er
hvervsliv, var helt hans egen fortjeneste. C. var
uddannet som såkaldt strømpevæver, et erhverv,

Knud
Christiansen

der ikke havde stort mere med strømper at gøre
end navnet. En strømpevæver vævede hovedsa
gelig undertøj. Efter at være blevet udlært ar
bejdede han en tid i Viborg, blev derefter sol
dat og deltog som artillerist i felttoget 1850,
hvor han i slaget ved Isted blev såret i den ene
skulder, en hændelse, der mærkede ham for
livstid. I 1853 begyndte G. et uldspinderi i Tan
gen. Han havde for en lille opsparet kapital i
København købt et par gammeldags håndvæve;
men da alt, hvad han ejede, var gået med her
til, havde han ingen mulighed for at få dem la
vet i stand. Når han alligevel kom i gang, skyld
tes det, efter hvad der fortælles, et lån fra hans
yngre broder - der gav ham sin sparebøsse.
Virksomheden voksede hurtigt, og i 1863 flyt
tedes den til Rosensgade, hvor den siden blev
udvidet gang på gang. Ved G.s død var den
en af Århus’ store foretagender. Størsteparten
af produktionen gik til København, men en del
også til eksport, bl. a. til Rusland. Firmaet blev
i 1914 en del af A/S De forenede jyske Farverier
og Tricotagefabrikker.
G. var medlem af bestyrelsen for Sparekassen
Bikuben og af repræsentantskabet for Århuus
Privatbank. Han deltog i øvrigt i livet i hånd
værkerforeningen og var en årrække forenin
gens revisor. I 1893 stiftede han et legat på
2000 kr. til fordel for to beboere i foreningens
stiftelse. Efter hans død oprettedes i overens
stemmelse med hans testamente to legater å

N. C. Chri
stiansen

10.000 kr. til trængende medlemmer af hans
familie og til trængende håndværkere og indu
stridrivende eller deres enker i Århus. F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1872-76. Udv. for den off. belysn. 187678. - Henvisninger 466, 1876, 1; 480, 29/10 1885,
29/6 1889 og 3/12 1893; 464, 4/12 1893; 480,
19/10 1894; 119, 86-87; 184, 17-21; 425, 100;
369, 23-24. —Portrætter Håndværkerforeningen; Pro
vinsbanken.

CHRISTIANSEN, Niels Christian
Tømrermester. - Født 30. juli 1872 i Asdal
sogn, Hjørring amt, død 6. nov. 1941 i Århus.
- Forældre: husmand Jens Peter Christiansen
og hustru Maren Christiansen. - Gift 1° med
Anna Nielsen, født ca. 1877, død 28. april 1906
i Århus. Gift 2° 3. febr. 1918 i København med
Helga Frederiksen, født Jensen, født 27. okt.
1887 i Hjørring, datter af anlægsgartner Niels
M. Jensen og hustru Christiane.
Medlem af byrådet 1. april 1925-31. marts
1928. Borgerlig fællesliste.
N. G. Christiansen er født i Vendsyssel, men
kom allerede i læreårene til Århus, hvor han
aflagde svendeprøve som tømrer 1895. I de føl
gende år var han dels på valsen, dels arbejds
formand på adskillige byggepladser i Århus, in
den han i 1906 løste borgerskab som mester i
byen.
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Som selvstændig håndværker deltog G. i be
byggelsen af Trøjborg, hvor han købte grunde
og opførte en del ejendomme; desuden byggede
han ved Møllestien, og på Vesterbro rejste
han nogle af de første huse. Af hans større ar
bejder kan nævnes: bygninger til Kommune
hospitalet, Finsensgades Skole og Den perma
nente Badeanstalt ved Risskov.
Tillidsposter fik G. tidligt betroet. I en år
række var han skuemester ved svendeprøverne,
fordi han var »en ualmindelig dygtig fagmand
og velegnet som dommer«. Af sine kolleger blev
han indvalgt i bestyrelsen for Århus Tømrerme
sterforening, hvis kasserer han var 1913-27.
I årene omkring 1920 sad han desuden i be
styrelsen for Foreningen af berejste Håndvær
kere i Århus.
Også det kommunalpolitiske arbejde tog C.
del i. Han var medlem af huslejenævnet 1916—
20, af bestyrelsen for den kommunale hjælpe
kasse 1921-25 og af byrådet 1925-29 valgt på
en borgerlig fællesliste som repræsentant for
håndværkerne og grundejerne. I 1929 var han
ikke genopstillet.
Efter byrådsperioden vedblev C. at være tak
sationsmand til sin død i 1941, og han fik også
nye tillidsposter. Fra 1932 til sin død var han
formand for Grundejerforeningen for Trøjborg,
og i samme periode sad han i tilsynsrådet for
Spare- og Lånekassen i Århus. »Interesseret
levede og arbejdede han for sin stand og sin
by. . . . Bag den skal af reservation, som en
fremmed mødte hos ham, fandt man en varm
hjertelighed, der lå under hans redelige færd«.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
forsørgelsesvæs. 1925-29. Brolægnings- og vej udv.
1925-29. Lønudv. 1925-29. Bygningskomm. 1925—
29. Endvidere taksationsmand 1925-41. - Henvis
ninger 480, 30/4 1906; 503; 421, 63; 220, 167;
480, 6/11 1941. - Portrætter 480, 1/3 1925; 421,
63; 220, 167.

CLEMENSEN, Clemen Peter

Murermester. - Født 4. okt. 1858 i Viby sogn,
Århus amt, død 29. juni 1922 i Århus. Forældre: gårdmand Jens demensen og hustru
Grethe Pedersen. - Gift med Margrethe Mik
kelsen, død 5. maj 1926 i Århus.
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C. P. Clemensen

Medlem af byrådet 22. dec. 1910-31. marts
1913. Venstre.
G. P. Clemensen lærte murerhåndværket hos
murermester Lysholdt i Viby. I 1878 flyttede
han til Århus, hvor han i 1888 tog borgerskab
som murermester. G. var »en solid og flittig«
mand af den »gamle håndværkertype«, der ved
siden af sit håndværk handlede en del med
ejendomme, ligesom han var medinteressent i
flere industrivirksomheder. Han var medlem af
Århus Grundejerforenings bestyrelse fra 1903,
i bestyrelsen for sparekassen Århus Bikube fra
1913. I 1904 blev han vurderingsmand i Jysk
Hypotekforening og 1912 i Ny jydske KjøbstadCreditforening. I 1912 blev han tillige vurde
ringsformand i Århus nordre skyldkreds.
G. var medlem af byrådet fra 22. dec. 1910
til 31. marts 1913. Han var opstillet til valget
i 1909 som venstremand på den af Højre og
Venstre etablerede fælles borgerliste, men op
nåede ikke valg. Da han i 1910 trådte ind i by
rådet, afløste han Viggo L. Rahr ved dennes
udtræden.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for det
off. slagtehus 1910-13. Udv. for fattigvæs. 1910—
13. Sundhedskomm. 1913-22. - Henvisninger 480,
11/2 og 16/7 1896, 1/9 og 29/10 1897, 18/7 og 19/8
1898, 1/3 1902 og 31/8 1903; 470, 38 og 46;
480, 7/3 1909, 13/1 1911 og 3/10 1912; 147, 111;
480, 30/6 1922; 194, 30/6 1922. - Portrætter Lokalhist. saml.; 470, 46; 480, 7/3 1909 og 13/1 1911;
147, 111; 480, 30/6 1922; 194, 30/6 1922.

COLDING, Johan GEORG Frederik

Kaptajn, oberst. - Født 9. jan. 1833 i Køben
havn, død 19. febr. 1907 i København. - For
ældre: kemiker og farveribestyrer Christian
Ludvig Colding og hustru Johanne Suckow. Gift 1° med Johanne Marie Larsen, født 26.
april 1826 i København, død 25. okt. 1899 i
København. Gift 2° med Kirstine Elise Dor
thea Hansen, født 7. sept. 1855 i Vejle, datter
af daglejer Jørgen Hansen og hustru Johanne
Henriette Pedersen.
Medlem af byrådet 6. jan. 1873-3. dec. 1874.
Højestbeskattede.
Colding gik på landkadetakademiet 1850-51,
blev sekondløjtnant sidstnævnte år og premier
løjtnant 1864 efter 1857-63 at have været på
den militære højskole, hvor han gennemgik ge
neralstabsafdelingen. I 1864 deltog han i Dyb
bøls forsvar. 1870 kom han som kaptajn til
14. bataljon i Århus; men allerede 1874 blev
han forsat til København, hvor han til 1878
gjorde tjeneste dels i generalstaben, dels i Krigs
ministeriet. 1878-82 var han stabschef ved 2.
sjællandske brigade. 1882 blev han udnævnt til
oberstløjtnant og chef for 29. bataljon i Viborg;
1886 kom han på ny til København, nu som
chef for 17. bataljon. Her virkede han til 1892,
da han som oberst og chef for 7. regiment kom
til Fredericia. Han afgik 1898.
Ved siden af sine militære interesser viste C.
sig stærkt interesseret i alle politiske spørgsmål
- særlig dog forsvarssagen og Københavns be
fæstning. I Århus var han medlem af byrådet
fra 6. jan. 1873 til 10. dec. 1874. Da Lyngbykredsen ved kammerherre Sophus Rosens død
blev ledig, blev C. hans efterfølger i Folketin
get 1892. Både ved suppleringsvalget og ved
det ordinære valg tre måneder senere var den
socialdemokratiske malermester J. Jensen hans
modkandidat. Ved valget 1895, hvor Fr. Borg
bjerg var opstillet, manglede denne kun 200
stemmer i at besejre C. I 1898 overtog pro
prietær E. G. Piper hans plads i tinget. Om
kampen med Borgbjerg skrev Dagens Nyheder
i sin nekrolog: »Oberst Colding havde som mod
stander cand. Borgbjerg, der var ny mand i So
cialdemokratiets rækker, og som førte agitatio
nen med megen skarphed. Som en måske no
get for stærk modsætning hertil virkede Col-
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dings elskværdige godmodighed«. At C. måske
- i al fald i sine yngre dage - mente noget an
det om sig selv, derom vidner en udtalelse, han
fremsatte i Århus Byråd ved sit afskedsmøde 10.
dec. 1874. C. takkede kollegerne for godt sam
arbejde og sluttede ifølge Århuus Stiftstidendes
referat med at sige, at »han troede sig overbe
vist om at have gjort sit bedste til gavn for for
handlingerne. Var han ved enkelte sager dreven
frem til en noget stærk varme i sine yttringer,
turde han sige, at denne varme skyldtes sagen
og aldrig personlige hensyn«. - R. 1864, DM.
1887, K2 1894, K 1 1898.
F.H.L.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Brolægningsudv., form and. 1873-74. U dv. for vejvæs. 1873-74.
- H envisninger 466, 1873, 12 og 1874, 85;
480,
1 1/12 1874;
366, I, 110;
234, 203;
151, 21/2
1907; 201, I, 109. - P ortræ tter 234, 203;
151,
21/2 1907; 201, I, 109.

DAHL, Torkild Ch ristian

Landsoverretsprokurator, godsejer, stiftamt
mand. - Født 11. sept. 1807 i Århus, død 4.
april 1872 på Moesgård, Mårslet sogn, Århus
amt. - Forældre: kaptajn, senere overkrigskom
missær og landinspektør Johannes Dahl og hu
stru Kjerstine Fogh. - Gift 28. maj 1852 i År
hus med Eleonorc Emilie Andersen, født 12.
febr. 1824 i Bordeaux, død 1. nov. 1911 på
Moesgård, Mårslet sogn, Århus amt, datter af
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skibskaptajn Eric Andersen og hustru Anne Rosine Weise.
I borgerrepræsentationen repræsentant uden
valg 23. april 1848; deltog kun i ét møde.
I 1827 blev T. G. Dahl student fra Århus og
i 1834 juridisk kandidat. Seks år senere ud
nævntes han til overretsprokurator i Århus, og
hans sagførervirksomhed voksede sig efter
hånden stor. Denne skulle imidlertid kun blive
en bibeskæftigelse for ham, idet hans interesser
hurtigt blev vendt mod politiske spørgsmål og
forhold vedrørende administrationen. Allerede
i sine studieår var D. blevet opslugt af den
nationalliberale bevægelse, og i overensstemmel
se med dennes frihedskrav slog han i begyn
delsen af 40’erne til lyd for, at landkommuner
ne fik den samme administrationsfrihed, som
købstadskommunerne havde. I 1847 valgtes han
som stænderdeputeret, og han fremsatte hur
tigt skarpe krav om en fri forfatning, ligesom
han stillede sig i spidsen for den nationalliberalc bevægelse i Jylland. Under den preussiske
okkupation i 1848 overlod Orla Lehman D. ad
ministrationen af Skanderborg amt, og med dyg
tighed forstod han at bringe ordnede forhold
og at moderere besættelsesstyrkernes krav. Af
den grundlovgivende forsamling, hvortil D. var
valgt i Skjoldelev-krcdsen, fik han hvervet som
sekretær for grundlovskomiteen, og han talte
her forgæves for optagelse af en løfteparagraf
om virksomme landboreformer. I dette spørgs
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mål lå han i virkeligheden Bondevennerne langt
nærmere end de nationalliberalc. Han fik senere
sæde i landbokommissionen og var her med til
at virkeliggøre ordninger for lens- og stamhuses
afhændelse af fæstejord. Fra 1849 til kort efter
sin udnævnelse til stiftamtmand i Århus i 1857
sad D. i Landstinget. At han i 1858 trak sig
ud af aktiv politik og afslog Monrads tilbud i
1860 om indenrigsministerporteføljen, skyldtes
sikkert hans skuffelse over, at hans politiske
realitetssans og administrationstalent ikke havde
bragt ham en ledende stilling p. g. a. de nationallibcrales mistillid til hans landbopolitik.
I 1838 havde D. købt halvparten af Moesgård, og fra 1844 sad han som eneejer her. Hans
deltagelse i bystyret blev yderst begrænset. I
1848 var han repræsentant uden valg, og kun
én gang deltog han i borgerrepræsentationens
møder. Alligevel fik hans tilknytning til Århus
stor betydning. En impuls til et nyt opsving i
bebyggelsen af byen skabte han, da han selv
lod opføre et nyt kvarter omkring Fredensgade.
En del institutioner så ligeledes dagens lys i
Århus takket være D.’s omfattende litterære og
historiske interesser, således Jysk Selskab for
Historie og Topografi og Selskabet for den historisk-antikvariske Samling i Århus. Endvidere
bidrog han ved sit arbejde for Kreditforenin
gen for jyske Landejendomme til hele landsde
lens økonomiske udvikling. I 1864 førtes D.
som gidsel til Rendsborg, og hans helbred fik
her et knæk, han ikke senere forvandt. I 1868
trak han sig tilbage fra det offentliges tjeneste.
D. var en højt kultiveret og særpræget person
lighed, hvis godgørenhed og humane indstilling
ofte kom hans undergivne til gode. Kort før
sin død oprettede han et fond for daglejerne
på Moesgård. - Kammerherre; DM., K 1.

L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Indkvarteringskomm. 1848. - Henvisninger 480, 7/4 1836,
13/7 1838, 26/1 1839, 3/1 og 3/4 1840, 28/7 1841,
22/4 1842, 19/1 1843, 3/9 1844, 9/12 1845, 30/4
og 15/9 1848, 30/5 1852, 10/1 og 28/5 1853, 30/12
1854, 7/1 og 16/2 1856; 108; 480, 7/2 1857, 11/1
1858, 17/1, 25/1 og 25/6 1861, 12/1 og 31/3 1862,
13/1 og 14/3 1864, 28/3 og 7/10 1865, 11/5 1868,
12/1 og 5/8 1869, 12/1 1871 og 5/4 1872; 266,
21/4 1872; 480, 6/1 1873, 11/12 1874 og 1/1 1875;
22; 18; 21; 283, 1881; 480, 2/11 1911; 115,
44; 460, 119; 187, 482; 305; 161; 250, 79 f.;
458, 1938, 35; 469, II, 322, 325 og 326, II, 59

og 443 og IV, 260; 492 a (se registeret); 201, I, 13;
479, 1951, 17; 285, 1/3 1955; 479, 1956, 212 f.;
200; 480, 14/10 1957; 385, 63; 386, 22, 75 f. og
78 f.; 495 b (se registeret); 458, 1962, 113; 388,
27, 61 og 62. - Portrætter Tinghuset, Amtsrådet og
Den gamle By (fotografi efter maleri på Moesgård);
Christiansborg (Constantin Hansens maleri af den
grundlovgivende rigsforsamling); 115, 44; 469, II,
326; 201, I, 113; 458, 1938, 35; 386, 15.

DINESEN, Søren Møller

Købmand, tidligere skibskaptajn. - Født 1788
i Fredericia, død 24. april 1850 i Århus. - For
ældre: møller Dines Dinesen og hustru Vold
borg Møller. - Gift omkr. 14. febr. 1822 i Århus
med enkemadame Maren Elisabeth Raae, født
Kaarsberg, døbt 10. april 1783 i Århus domsogn,
død 6. dec. 1838 i Århus, datter af tobaksfabri
kant Andreas Kaarsberg.
Medlem af borgerrepræsentationen 26. sept.
1838-31. dec. 1839.
Dinesen, der var født i Fredericia, tog den
12. sept. 1814 borgerskab som skipper i Århus,
men efter en snes år opsagde han dette og lø
ste den 21. juli 1834 borgerskab som købmand.
Allerede i 1820’erne havde han handlet en del
med en vare som kløverfrø. I forretningen, som
han nu åbnede, og som lå i Mejlgade, forhand
lede han urtekram og jernkram, vin og brænde
vin, tømmer og kornvarer.
Helt forlod D. ikke sit gamle erhverv som
skipper. Lige til sin død i 1850 stod han for ind
drivningen af restancer til Skipperfattigkassen.
Han har også drevet en vis rederivirksomhed;
ved sin død ejede han en jagt på 2P/2 kommercelæster.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Havnekomm.
1836-44. Markdirektionen 1838-39. Kom. til at
anvise reg. 1840-43. Skovkomm. 1842-44. - Hen
visninger 480, 14/2 1822, 1/4 og 1/11 1828, 18/1
1834, 24/1 1835, 11/1, 26/9 og 8/12 1838, 17/1
1840, 11/1 1842. 16/1 og 23/1 1844, 4/4 1846, 15/1
1849, 16/1, 24/4 og 26/8 1850; 15, 1845; 290, 20.

DRECHSEL, Ernst Christopher Lorentz, se un
der borgmestrene.
DRESCHER, Martin Peter

Købmand. - Født 24. febr. 1869 i Egen sogn,
Sønderborg amt, død 11. juni 1944 i Risskov.

M . P. D rescher

- Forældre: skibfører Martin Christian Dre
scher og hustru Marie Sophie Petersen Schmidt.
- Gift 6. juni 1898 i Åbenrå med Elise Jenny
Bertha Fischer, født 4. okt. 1877 i Åbenrå, død
1. nov 1958 i Risskov, datter af kaptajn Carl
G. Fischer og hustru Anna Maria Offersen.
Medlem af byrådet 1. juli 1908-31. marts
1909. Højre.
Drescher fik i 1885 præliminæreksamen med
udmærkelse i Vejle, hvor hans far 1879 havde
købt Mølholms Mølle. 1886 kom han i handels
lære i Kolding i firmaet E. A. Borch, en meget
omfattende og alsidig købmandsforretning.
1890-91 aftjente han sin værnepligt som kor
poral i livgarden. Derefter var han en tid
ansat på Vejle Vand- og Dampmølle samt i
købmand Erhard Gyldings korn og foderstoffor
retning i Vejle, som han forlod i 1894 for at
overtage en stilling som bestyrer af en handels
mølle i Randers. 1. maj 1896 etablerede han i
Århus sammen med sin søsters mand, A. W.
Mammen, firmaet Mammcn & Drescher, der
som pakhus- og stevedoreforretning blev en
landsomspændende virksomhed med afdelinger
i København, Nyborg og Ålborg.
D. var livet igennem daglig leder i Århus,
hvor han foruden at være bestyrelsesmedlem og
formand i adskillige aktieselskaber i tidens løb
også fik overdraget en lang række tillidshverv.
1911-17 sad han i bestyrelsen for Århus Han
delsforening, 1920-26 var han foreningens for
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mand, og 1922-28 var han i bestyrelsen for
Centralforeningen af jyske Handelsstandsfor
eninger. Arbejdet for handelsforcningerne skab
te hos ham interesse for Den jyske Handelshøj
skole, til hvis bestyrelse han blev valgt 1922,
og for Århus Kjøbmænds Hjælpekasse, hvor han
var formand fra 1919 til sin død. En tid var
han desuden handelskyndig meddommer i Ve
stre Landsret. D. har været formand for For
eningen af Arbejdsgivere i Århus og Foreningen
af Arbejdsgivere ved Århus Havn, og i 1932
blev han hovedbcstyrclscsmedlcm i Dansk Ar
bejdsgiverforening.
Det var dog ikke blot i erhvervsorganisatio
nerne, man gjorde brug af D.s arbejdskraft. Som
sønderjyde af fødsel var han en årrække næst
formand for Sønderjysk Forening for Århus og
Omegn, og han gjorde her et stort arbejde for
rejsningen af »Tøndcrlms« og for at gøre År
hus til fadderskabsby for Tønder. Fra sin ung
dom var han stærkt idrætsintercsscrct og sad
gennem årene i bestyrelsen for en del idræts
foreninger. 1918-26 var han således formand
for De samvirkende Idrætsforeninger i Århus
og 1920-26 i bestyrelsen for Århus Idrætspark.
Som gammel garder var D. medstifter af
Garderforeningen for Århus og Omegn 1909 og
foreningens formand fra stiftelsesåret; han var
desuden fra 1931 vicepræsident for De danske
Garderforeningers Fællesrepræsentation. I ar
bejdet for oprettelse af et universitet uden for
København ydede D. en betydelig indsats, og
han blev medlem af Universitetssamvirket i
Århus, i en lang tid formand for samvirkets
finansudvalg.
Et særligt kapitel i D.s liv var filmen. Han
var med fra første færd, dels i Fotorama, dels
i Nordisk Film Kompagni. 1908 var han blevet
russisk vicekonsul; men dette hverv frasagde
han sig i 1923 efter revolutionen i Rusland.
Af Århus Byråd var D. kun medlem i få
måneder. Ved suppleringsvalg 1. juli 1908 blev
han fabrikant Chr. Lottrups efterfølger; men
han lod sig under henvisning til sin forretnings
tarv ikke genopstille til det ordinære valg 12.
marts 1909. - R. 1914, DM. 1935.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant
markvæs. 1908-09. Udv. for gas- og
værket 1908-09. Legatudv. 1908-09.
1908-09. Forskønnelsesudv. 1908-09.
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i Udv. for
elektricitets
Skolekomm.
Kirkeinspek-

I. F. Dresler

tionen for Skt. Johannes sogn 1908-09. Markdirek
tionen 1908-13. - Henvisninger 147, 22; 257, 44;
246, II, 90-93; 299, 107-H3, 131 og 133; 308,
1943, 277; 480, 12/6 1944; 413, 79-80;
199,
19. - Portrætter Lokalhist. saml.,; Belysningsvæs.;
Provinsbanken; Handelshøjskolen; 147, 22; 246,
II 90; 299, 133; 199, 19.

DRESLER, Ivar Frederik

Maler, fotograf. - Født 16. okt. 1820 i Flintinge, Toreby sogn, Maribo amt, død 23. nov.
1883 i Århus. - Forældre: sognepræst Fre
derik Christian Dresler og hustru Sophie Ama
lie Janssen. - Gift 31. juli 1857 med Julie
Caroline Madsen, født 1. sept. 1829 i Helsingør,
død 31. okt. 1909 i Århus, datter af skomager
mester Jens Christensen Madsen og hustru
Anne Kirstine Terkildsen.
Medlem af borgerrepræsentationen 1. jan.
1864-31. dec. 1866.
Dresler nedsatte sig 1848 i Århus som maler
mester, men betegnes undertiden som landskabs
maler; han var desuden en smule teatermalcr,
og avisen meddeler, at han af og til har malet
dekorationer til forestillinger på teatret, ligesom
han selv havde et lille, let transportabelt tea
ter, som han lejede ud. Han tilbød også sin
»vejledning i dekorationsmaleri«. Men hans øko
nomiske grundlag i de første år var malerfor
retningen og fabrikation af »persienner eller
spån-jalousier«. Senere slog han sig, som så

mange malere dengang, på fotografering og
gik 1865 i kompagni med landskabsmaler A.
Fritz, der havde atelier på Store Torv. D. blev
dog snart eneindehaver af forretningen; i 1866
opnåede han hædersdiplom på en udstilling
i Stockholm for »fotografiske afbildninger af
oldsager«. Han fortsatte dog med at male til
dels sammen med andre, og han havde udsalg
af tapet. 1864 indvalgtes han i borgerrepræsen
tationen, men søgte allerede 1866 om tilladelse
til at måtte udtræde. D. døde 1883, vistnok til
dels fordi han en halv snes dage forinden var
»revet omkuld og kvæstet« af løbske heste.
Det hedder i nekrologen, at »han nød megen
agtelse«.
E.S.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Forskønnclseskom. 1864-66. Gaskom . 1864-66. - H envisninger
480, 10/3 1848, 15/12 1858, 5/2 1859, 21/11 1860,
16/8 1861, 29/4 1865, 16/7 og 21/12 1866, 10/3
og 18/3 1869, 6/11 og 24/11 1883; 352, I, 301. P ortræ tter L okalhist. saml.

EHLERS, INGE

Boligkonsulent, senere indretningsarkitekt. Født 7. dec. 1929 i Brædstrup, Ring sogn, Skan
derborg amt. - Forældre: arkitekt Henrich Eh
lers og hustru Helga Jensen.
Medlem af byrådet 6. marts 1962-1965. Det
konservative Folkeparti.
Inge Ehlers udgik i 1948 fra Horsens Stats
skole med studentereksamen. Tre år senere fik
hun efter at have uddannet sig på Skolen for
Boligindretning ansættelse som boligkonsulent
på et arkitektkontor i Kolding. I 1957 kom
hun til Århus, og frem til 1965 virkede hun
her, først som boligkonsulent og siden som free
lance indretningsarkitekt. I denne periode fæstnedes hendes politiske tilhørsforhold til Det kon
servative Folkeparti, og hun indvalgtes i repræ
sentantskabet for dets vælgerforening og i be
styrelsen for Konservativ Kvindekreds. Arbejdet
her førte videre, og i 1962 fik E. sæde i by
rådet. Blandt de arbejder, hun herigennem stif
tede bekendtskab med, vandt især udformnin
gen af rammerne omkring byens kulturelle liv
og uddannelsesforhold hendes interesse, og hun
lod sig specielt engagere i byens kunstindkøb.
Ofte tog hun ordet i byrådet, og ikke sjæl
dent var hendes mening en anden end flcrtal-
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lets. Da hun i 1965 flyttede til Göteborg, forlod
hun byrådet og frasagde sig sine tillidshverv
her. Siden 1968 har hun virket som frcc-lance
indretningsarkitekt i Ebeltoft.
Å.B.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Å rhus am ts
skoleråd 1962. Å rhus am ts skoleidræ t 1962. U niv.s
best. 1962. Best. for K øbstadsm us. D en gam le By
1962. Best. for N atu rh ist. Mus. 1962.
U ngdom snæ vnet 1962.
U ngdom sskolcudv. 1962-64.
Skolekomm. 1962-65. U dv. for kult. a nliggender 1962—
65.
Tilsynsudv. for folkeparken 1962-65.
K irkegårdsbest. 1962-65.
R epr.skabet for I/S M id tk raft
1962-65. Best. for C hr. d. I X ’s B ørnehjem 1962-65.
Bibl.sbest. 1962-65. T ilsynet m ed biografteatervirks.
1962-65.
Skolenæ vnene for Paradisgades og Finsensgades skoler 1962-65. B oliganvisningsudv. 1963—
64. Best. for K ollektivhuset L angenæ shus 1963-64.
— H envisninger 480. 12/10 1958 og 8/3 1962. P ortræ tter 480, 12/10 1958 og 8/3 1962.

ELBÆK, Rasmus Peter Pedersen

Kommunelærer. - Født 17. dec. 1870 i Gang
sted sogn, Skanderborg amt, død 4. juni 1935
i Århus. - Forældre: husmand og væver Jør
gen Peter Pedersen og hustru Mariane Knudsen.
- Gift 9. nov. 1895 i Århus med lærerinde Jo
hanne Jensen, født 27. jan. 1869 i Gangsted
sogn, Skanderborg amt, død 19. juni 1944 i
Århus, datter af snedkermester Anders Jensen
og hustru Jørginc Martine Hansen.
Medlem af byrådet 1. april 1925-31. marts
1928. Det konservative Folkeparti.
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P. Elbæk

Elbæk tog i 1890 eksamen fra Ranum Semi
narium og kom snart efter til Århus, hvor han
en tid havde en privatskole på Frederiksbjerg,
indtil han 1895 knyttedes til Århus kommunale
skolevæsen og først underviste ved Valdemargades senere ved Samsøgades Skole. »Ved sin
stilfærdighed, sin retfærdssans og sit blide sind
vandt han både elever og kolleger,« hedder det
ved hans død. Han var tidligt med i Indre Mis
sions arbejde og havde en betydelig virksomhed
inden for K. F. U. M. og K. F. U. K., blandt
andet ved opførelsen af K. F. U. K.s bygning
i Christiansgade. Han sad en tid i Indre Mis
sions Samfundsråd, ligesom han en årrække var
medlem af hovedbestyrelsen for Landsforenin
gen Det blå Kors. Han tog 1907 initiativet til
og var virksom i arbejdet for oprettelsen af År
hus Kvindeseminarium, senere Århus Semina
rium, og blev kasserer i seminariets bestyrelse.
1925-29 var E. medlem af Århus Byråd, valgt
på den borgerlige liste af en særlig kirkelig frak
tion. Også i byrådet var det særlig kirkelige og
skolemæssige spørgsmål, der havde E.s interes
se, og efter byrådsperioden fortsatte han som
medlem af Århus amts skoleråd indtil 1933.

E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Legatudv.
1925-29. Udv. for skolevæs. 1925-29. Udv. for
skolebørnsbespisningen 1925-29. Bibi.s udv. 1925-29.
Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem 1925-29. Obser
vatoriets best. 1925-29. - Henvisninger 144, pas
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sim; 480, 15/12 1930; 477, passim; 519, nr. 4,
1935; 480, 5/6 1935;
464, 6/6 1935;
285, 6/6
1935; 488, 6/6 1935;
310, 6/6 1935;
336, juli
1935; 535, passim. Portrætter 144, 58 og 211;
480, 5/6 1935 (tegning); 477; 535.

ELLERMANN, Hans Madselius

Købmand. - Født 22. nov. 1824 i Ålborg, død
21. marts 1893 i Århus. - Forældre: købmand
Andreas Vilhelm Ellermann og hustru Ane Gatharine Rørbek. - Gift 16. juni 1859 i Vor
Frue kirke, Århus, med Ibine Anine Marie Mad
sen, født ca. 1831 i Horsens, død 8. juli 1913 i
Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 11. jan.
1861-31. dec. 1863.
Ellermann var født i Ålborg, men var før
1843 som en fattig dreng kommet til Køben
havn, hvor han lærte kolonialhandelen hos
en urtekræmmer og blev handelsbetjent hos
denne. I 1847 kom han til Århus som handels
betjent hos købmand Chr. Skovby på Clemens
Torv. Den 1. maj 1850 tog han selv borger
skab som købmand og åbnede en ny urtekram
handel på Lille Torv; tre uger senere føjedes
hertil en ny vinhandel. Igennem årene handlede
han også en del med ejendomme og grundstyk
ker, desuden med skibe, og han erhvervede ef
terhånden en betydelig formue.
E. var stærkt socialt og nationalt interesseret,

og han interesserede sig for undervisning, op
lysning og kirke. På det sociale område lå de
ugunstigst stillede klassers vel ham i høj grad
på sinde; fra 1856 og til sin død var han med
lem af bestyrelsen for Vclgørenhedsselskabet,
fra 1860 som kasserer og regnskabsfører. Også
privat var han velgører og hjalp fattige. I
1862 var han medlem af den kommission, hvis
arbejde i 1863 resulterede i dannelsen af Syge
kassen Århus, af hvis bestyrelse han var med
lem 1863-64. I hvert fald fra 1869 var han
medlem af bestyrelsen for Arbejdernes Sygcforcning, i 1890 formand. I 1868 indvalgtes han i
bestyrelsen for Foreningen til Arbejderboligers
Opførelse og virkede så ivrigt for at fremme
dens mål, at en gruppe arbejdere ved et ind
rykket stykke i avisen ønskede at fremhæve
hans indsats. I 1875 skænkede han 500 kr.
til Velgørenhedsselskabet og 500 kr. til Arve
prinsesse Carolines Børneasyl, men viste i øv
rigt ved mange lejligheder sin godgørenhed.
I 1893 betegnedes E. som en god patriot,
brav og varmtfølende, og han var da også stærkt
nationalt interesseret. I 1862 og 1863 holdt han
grundlovstalerne ved fester i Risskov. For den
sønderjyske sag interesserede han sig stærkt,
stod i venskabsforbindelse med de ældste af
sønderjydernes fremtrædende talsmænd og af
lagde ikke så få besøg i Sønderjylland; han
støttede »Fædrelandet« og sønderjyder, der
flyttede nord for grænsen.
For undervisning, oplysning og kirke arbej
dede E. på flere måder. Han udsatte flidspræ
mier for Teknisk Skoles elever, medvirkede ved
oprettelsen af et folkebibliotek i 1868-69, han
sad fra 1869 i skolebestyrelsen m. m.
På flere andre måder deltog E. i byens liv.
I 1869 var han med i et udvalg i anledning af
planerne om en sammensmeltning af Damp
skibsselskabet af 1865 og Det jydsk-engelske
Dampskibsselskab. I byrådet var det E. der i
1863 forelagde planen om en udvidelse af Vennelyst. Til trods for, at han var medlem af by
rådet blot i 3 år, fra jan. 1861 til udgangen af
1863, var han med i talrige udvalg og kom
missioner.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Forskønnel
seskom. 1861-62.
Indkvarteringskomm. 1861-64.
Hospitalsdirektionen
1861-64. Kassekom.
1862.
Budgetkom. 1863. Kom. til forslag om forening af

håndværkere og fabriksarbejdere til gensidig under
støttelse 1863. — Henvisninger 14, 1850; 480, 22/1
1855, 7/5, 23/5, 20/6, 2/7 og 27/11 1856, 9/5, 22/5,
18/9 og 6/10 1857, 17/6 og 3/10 1859, 16/10 og
26/11 1860, 4/1 1861. 6/6 1862 og 18/4 1863;
482, 19/4 1863; 480, 22/4, 5/5, 6/6, 27/7 og 28/8
1863, 18/1 1864, 16/5 1865, 3/4, 5/5 og 25/6 1868;
23, 7/7 1868; 480, 17/7 1868, 26/2, 17/3, 24/3, 18/5
9/6 og 21/10 1869, 28/2 1870, 20/1, 1/6, 14/11 og
15/12 1871, 2/5 1873, 3/5 og 3/10 1875;
23, 21/6
1883;
480, 30/11 1886, 8/3 og 6/5 1890 og 22/3
1893;
23, 31/3 1893; 249, 25, 30 og
37; 479,
1929,
206 og 1961, 52. - PortrætterLokalhist.
saml.

ERICHSEN, Niels Rasmus

Guldsmed, gæstgiver, kammerråd, landmand,
ejendomshandler. - Født 25. dcc. 1814 i Hor
sens, død 31. marts 1900 i Århus. —Forældre:
snedkermester Gottfred Erichsen og hustru Ma
ren Nielsdatter Broc. - Gift 17. febr. 1843 med
Charlotte Marie Bendstrup, født 18. febr. 1819,
død 27. sept. 1915 i Århus, datter af ølbrygger,
gæstgiver Jens Bendstrup og hustru Ane Ove
sen.
Medlem af borgerrepræsentationen 27. juli
1848-9. dec. 1858, og af byrådet 6. jan. 1873—
31. dcc. 1875.
Erichsen lærte guldsmedefaget i Århus, hvor
han forblev til 1838; de følgende år var han en
tid i København og rejste derefter på profes
sionen, ikke sydpå, som det ellers var skikken,
men i Sverige og Rusland. I 1842 var han
hjemme igen og overtog sin svigerfaders gæst
givergård, Hotel Jylland, som han dog under
tiden forpagtede ud. Selv var han mere interes
seret i ejendomshandeler såvel i byen som på
landet, ligesom han i stor stil opkøbte stude til
eksport.
I 1857 solgte han Hotel Jylland for 20.000
rdlr. og begyndte 1858 som landmand på Mundelstrupgård, som han drev til 1867, da han
igen vendte tilbage til Århus. 1868 blev han for
mand for Århus Amts landøkonomiske Selskab,
hvor han var meget påskønnet, og 1872 ind
valgtes han i den første bestyrelse for Foreningen
af jyske Landboforeninger, ligesom han ledede
denne forenings første store dyrskuer. Man
priste i landbokredse E.s »naturlige begavelse
og hans evne til at omgås store og små samt
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N. Erichsen

hans ikke almindelige veltalenhed«. Da til
tagende tunghørhed tvang ham til 1877 at fra
træde som formand for landboforeningen, ud
nævntes han til æresmedlem og fik gaver over
rakt, samtidig med at der oprettedes et »Kam
merråd Erichsens legat«. Han var 1858 på valg
i Skanderborg til Folketinget, men valgtes ikke.
På grund af hans aktive interesse for kor
sang udnævntes han 1868 til æresmedlem af
Århus Sangforening og indvalgtes 1873 i cen
tralbestyrelsen for de jyske sangforeninger. I to
perioder, 1848-58 og 1873-75, sad E. i Århus
Byråd og var medlem af en lang række ud
valg; størst betydning fik han i markdirektio
nen. - Kammerråd 1866; R. 1870.
E.S.
M ed lem af eller byens repræ sentant i U dv. vedr.
bortlcjc og anvendelse af V ennelyst 1849. M a rk d i
rektionen 1850-57 og 1873-75. V ennclystkom . 1852.
U dv. for vejvæs. 1873.
E ndvidere taksationsm and
1873-74; hegnsyns- og vurderingsm and 1873-74. H envisninger 480, 10/4 1857, 22/6 1858, 25/2 1868;
354, 86 f;
480, 17/2 1893 og 31/3 1900;
464,
3 V 3 1900; 508 a, 47; 463, 45 ff.; 462, 1965, 96 og
97. — P ortræ tter 354, 86; 480, 17/2 1893 (træ sn it
efter fo to ); 508 a, 47; 463, 45.

ERIKSEN, HOLGER Edvard

Journalist. - Født 5. dec. 1894 i Østbirk sogn,
Skanderborg amt. - Forældre: husmand, senere
boelsmand Niels Peter Eriksen og hustru Ma
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ren Hansen. - Gift 18. nov. 1925 i Næstved
med Fanny Johanne Haugaard Hansen, født
11. jan. 1897 i Næstved, død 15. maj 1968 i
Århus, datter af cigarhandler Jacob Hansen og
hustru Johanne Kirstine Sørensen.
Medlem af byrådet 1. april 1929-12. dec.
1935. Socialdemokratiet.
Holger Eriksen voksede op i forholdsvis små
kår; faderen, der ivrigt tog parti for de socia
listiske ideer, har uden tvivl været med til at
forme hans politiske bevidsthed. Efter at E. i
1912 havde taget realeksamen fra Brædstrup
Realskole, valgte han journalistikken som sit
fag. Allerede som skoledreng havde han virket
som lokal meddeler for Horsens Socialdemo
krat, og efter endt skolegang fik han arbejde
ved en række af landets socialdemokratiske bla
de, Vejle Socialdemokrat, Vestsjællands Social
demokrat o. a. Hans politiske virketrang gav sig
i denne periode udslag i medvirken ved dan
nelsen af socialdemokratiske ungdomsforenin
ger i Vejle, Næstved og Slagelse. I 1921 kom
han til Demokraten i Århus, som skulle blive
hans arbejdsplads i over 40 år. Gennem hele
sin journalistiske karriere bevarede E. evnen
til at blive begejstret og harmfuld i politiske
og sociale spørgsmål, og sin sindsstemning for
stod han på dygtig vis at bringe videre til
sine læsere. I hans artikler, der ligesom hans
politiske taler ofte var præget af pågåenhed
og frimodighed, skinnede hans grundighed i

dokumentationen og hans alsidige viden igen
nem.
Efter at E. havde bosat sig i Århus, tog han
del i det socialdemokratiske foreningsliv. I 1924
blev han valgt til formand i partiforeningen
for Århus nordre kreds og tre år senere til med
lem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, en
post, han først lod sig løse fra i 1965.
I 1929 blev E. medlem af den socialdemo
kratiske byrådsgruppe og blev i 1933 dens for
mand og ordfører, ligesom han blev udpeget til
1. viceborgmester. I samme periode sad han
som formand for de århusianske socialdemokra
ters fællesvirksomhed. Da E. i 1935 indvalgtes
i Folketinget, besluttede han trods sine stærke
lokale interesser at forlade byrådet. Med en
pause fra 1945 til 1947 bevarede han sit man
dat i tinget til 1966; som folketingsmand var
han med til at løse forskellige opgaver, ligesom
han fik sæde i Socialdemokratiets forretnings
udvalg. Han kom således med i statens løn
ningsråd, forfatningskommissionen af 1950,
grundskyldskommissionen fra 1947, forsvars
kommissionen, offentlighedskommissionen, valg
lovskommissionen, pristalskommisionen og den
parlamentariske kommission samt i National
bankens repræsentantskab. Han blev endvidere
indvalgt i Nordisk Råd og i Europarådet. I ti
dens løb har han desuden påtaget sig ikke-politiske hverv, således for Det store nordiske
Telegraf-Selskab og Arbejder Spare- og Låne
kassen for Århus og Omegn.
På grund af sit temperamentsfulde væsen og
principfaste indstilling til de socialdemokratiske
ideer har E. ofte været en omstridt person in
den for partiet; således vakte samarbejdet med
de radikale i 1930’erne ikke hans udelte be
gejstring, og ikke sjældent stødte han og Stauning sammen. Også i sine sidste folketingsår
indtog E. ofte særstandpunkter på partiets ven
strefløj.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for belysningsvæs. og sporvejene 1929-35. Lønudv. 1933—
35. Kasse- og regnskabsudv. 1933—35. Best. for
mus.s kunstafd. 1929—33. Observatoriets best. 1929—
33. Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem 1929-33.
Skolekomm.
1929-35. Sundhedskomm.
1929-35.
Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 1929—36. År
hus amts skoleråd 1930-35. Overepidemikomm. 1931
-33. Univ.sbest. 1933-37. — Henvisninger 219, 9597; 469, III, 283 og IV 251; 331, 1944, nr. 12, 9;

447,
105,
379,
363;
188,
219,
379;

2. årg., 200; 401, 195; 480, 12/2 1947;
103; 201, III, 51; 124, I, 387, II, 350, 358,
382, 398 og III, 251, 297. 329, 336, 348 ff. og
441, 99; 194, 29/11 1964; 146, 5/12 1964;
51; 308, 1967. - Portrætter Lokalhist. saml.;
95; 105, 103; 201, III 1950, 51; 124, II
194, 29/11 1964; 746,5/12 1964.

ESMANN, Jørgen Victor

Sagfører, branddirektør, kreditforeningsdirek
tør. - Født 7. sept. 1827 på Lønborggård, Løn
borg sogn, Ringkøbing amt, død 2. april 1904
i Århus. - Forældre: godsforvalter, sen. amts
forvalter David Borgen Esmann og hustru So
phie Louise Ulrikke Schmidth. - Gift 15. maj
1857 i Århus med Laura Christiane Hammers
høj, født 20. dec. 1835 i Århus, død 6. marts
1889 i Århus, datter af købmand Jens Pedersen
Hammershøj og hustru Louise Magdalene
Scheibye.
Medlem af byrådet 6. jan. 1873-1883. Højestbeskattede.
Som dansk jurist gennemløb J. V. Esmann en
normal karriere. Han begyndte 1842-43 på
Ringkøbing Amtskontor og fortsatte derefter til
1846 på amtskontoret i Ålborg. Sidstnævnte år
tog han forberedelseseksamen, og året efter 1847 - blev han exam. jur. 1848 blev han fuld
mægtig i Århus ved Hads og Ning herreder og
1851 ved Århus Stiftamt. Her blev han 1857
stiftsrevisor. 1869 tog han bestalling som sag
fører; men han praktiserede på grund af sine
andre gøremål kun i beskedent omfang. Allige
vel påtog han sig i tidens løb et par tillidshverv
for sin stand, nemlig 1871-86 som bestyrelses
medlem i Den almindelige Sagførerforening og
1886-96 som medlem af og formand for Sagfø
rerrådet for 4. sagførerkreds. Allerede 1860 var
E. blevet branddirektør for Hasle, Vester Lis
bjerg, Framlev og Ning herreder samt en del
af Sabro herred.
»Kammerråden«, som E. kaldtes, var en
kendt skikkelse i byens liv —også i figurlig for
stand. Herom skrev Århuus Stiftstidende i sin
nekrolog: »Ingen kunne, selv på afstand, undgå
at lægge mærke til den høje skikkelse, som
holdt sig rank og ret lige til det sidste, og kom
man nærmere, følte man sig tiltrukken af det
alvorlige, markerede ansigt, omrammet af et
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Medlem af eller byens repræsentant i Markdirek
tionen 1864-68. Udv. for fattigvæs. 1873-78. Udv.
for skovvæs. 1876-84. Udv. for bygn. og inventariesager 1879-84. Overformynderiets lånebestyrelse for
Århus amt 1875-89, 1900-04. Skolekomm. 1879-84.
Udv. for skolevæs. 1879-84. Århus amts skoleråd
1884-86 og 1890-1902. Endvidere voldgiftsmand for
jagtafløsningen 1878-1902, vandsynsmand for de min
dre vandløb 1880—1902, strandsynsmand 1873—1902,
jordboniteringsmand 1873-1902 og hegnsyns- og vur
deringsmand 1873-1902. - Henvisninger 480, 12/1
1865 og 10/4 1866; 466, 1873, 12; 480, 25/6 1875;
262, 18-19; 480, 18/9 og 5/10 1883 og 2/11 1887;
234, 236; 168, april 1904; 480, 3/4 1904; 337,
5/4 1904; 430, 59-60; 203, 51-61; 425, 99; 332,
41, 53-55 og 103; 144, 64; 138, 14; 251, 100.
Portrætter Lokalhist. saml.; Ny jydske Kjøbstad-Creditforen.; 430, 60; 203, 60; 144, 64.
J. V. Esmann

FALK, MADS Christian

kraftigt, i hans alderdom sølvhvidt hår og
skæg«. Til medlem af Århus Byråd blev E. valgt
6. jan. 1873 af de højstbeskattede. Han fik et
betydeligt arbejdsområde særlig inden for fat
tig- og skolevæsenet; men han dækkede det
dygtigt, skolet som han var i offentlige for
hold, og som forhandlingsleder i flere udvalg
var han rolig og håndfast.
Da han 1883 blev administrerende direktør
for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, ønskede
han at udtræde af byrådet. Der var i dette delte
meninger om spørgsmålet; men resultatet blev,
at han fortsatte perioden ud, dvs. til valget 6.
jan. 1885.
E. var 1876-1904 medlem af repræsentant
skabet for Århuus Privatbank og 1881-87 af be
styrelsen for Århus borgerlige Skydeselskab. Hans
store fritidsinteresse var jagt. Endelig sad han
i en årrække i bestyrelsen for Århus-Ryomgård
Jernbaneselskab.
I politisk henseende var han stærkt konser
vativ. Det ses bl. a. deraf, at han var repræ
sentant i Århus for Augustforeningen, der vir
kede i Århus 1864-69.
»Esmann var et let og et kvikt hoved med et
lyst syn på livet og en velgørende ligevægt i sin
det, parret med ikke ringe humor,« skrev Na
tionaltidende i sin nekrolog. Denne livshold
ning bevarede han også i sine sidste tragiske
år, hvor koldbrand nødvendiggjorde amputa
tion af begge hans ben. - R. 1884.
F.H.L.

66

Kontorbestyrer, senere sporvejsdirektør. - Født
31. jan. 1883 i Ringkøbing, død 27. febr. 1950
i Århus. - Forældre: værkfører Hans Falk og
hustru Anna Villumsen. - Gift 16. maj 1908
i Århus med Ellevine Olesen, født 27. aug. 1887
i Århus, død 30. nov. 1962 i Århus, datter af
rorsbetjent J. Olesen og hustru Bartholine Westerkamm.
Medlem af byrådet 1. april 1921-11. april
1929. Socialdemokratiet.
Efter endt skolegang dels i borger-, dels i
realskolen i Ringkøbing blev Falk udlært som
snedker i sin hjemby. Han drog derefter på val
sen og kom 1905 til Århus, hvor han samme år
blev valgt til medlem af bestyrelsen i Snedkernes
Fagforening. Han blev siden kasserer og senere
formand for fagforeningen. I 1912 blev han
formand for Arbejdernes Fællesorganisation.
Der var tradition for, at formanden for fælles
organisationen tillige var faglig meddeler til De
mokraten; F. tog skridtet fuldt ud og blev fra
maj 1912 journalist ved Demokraten. I april
1916 blev han kontorbestyrer ved det nyopret
tede kommunale og amts-arbejdsanvisningskon
tor og var i denne stilling, til han i april 1929
blev udnævnt til direktør for Århus Sporveje,
der i 1928 var blevet overtaget af kommunen.
I de kommende år ledede han som »en dygtig
administrator« og »god økonom« den store ud
bygning af sporvejs- og især trambuskørselen,
som ved den kommunale drift blev påbegyndt.
Af tillidshverv i øvrigt kan nævnes, at F. var

Mads Falk

formand for Socialdemokratisk kredsorganisa
tion i Århus amts 4. valgkreds, i bestyrelsen
for aftenskolen for arbejdere, formand for År
hus Atlet Klub og i bestyrelsen for Århus Dis
kontobank.
F. var medlem af byrådet fra 1. april 1921
til 11. april 1929, da han trådte ud for at til
træde stillingen som sporvejsdirektør.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm.
1913-21. Sundhedskomm.
1919-31.
Brolægnings- og vejudv. 1921-29. Sygehusudv. 1921—
29. Repr.skabet for Idrætsparken 1921-30. Lønudv.
1925-29. Endvidere voldgiftsmand for jagtafløsnin
gen 1925-50. - Henvisninger 358, 38; 480, 14/4
1916; 194, 14/4 1916; 466, 1916-17, B, 1, 6 og
29; 147, 370; 158, 34; 194, 29/1 1943, 27/2
1950 og 1/12 1962. - Portrætter Lokalhist. saml.;
480, 14/4 1916; 194, 14/4 1916; 147, 370.

FANGER, Jens Rudolf, født Jensen
Civilingeniør, senere rådmand. —Født 11. jan.
1889 i Keldby sogn, Maribo amt, død 15. april
1958 i Århus. - Forældre: gårdejer Lars Peter
Jensen og hustru Anna Sofie Andreasen. - Gift
7. nov. 1917 i Ålborg med tandlæge Anna Eli
sabeth Friis-Nielsen, født 23. aug. 1886 i Kjellerup, Hørup sogn, Viborg amt, død 7. aug.
1963 i Århus, datter af dyrlæge Peter Friis Niel
sen og hustru Jonna Alfrida Conradt-Eberlin.
Medlem af byrådet 1. april 1929-31. marts

J. R. Fanger

1954. - Rådmand 1950-54. Borgerlig fællesli
ste, senere Det konservative Folkeparti.
Efter præliminæreksamen fra Magleby Real
skole 1907 og polyteknisk adgangseksamen 1908
blev Fanger cand. polyt. (bygningsingeniør)
1914 og var ansat som ingeniørass. hos Nyeboe
& Nissen i København, 1914, ved Vandbyg
ningsvæsenet ved Hvide Sande 1914-15 og ved
Hedeselskabet i Viborg 1915, inden han i 1916
kom til Århus som ingeniør ved Jydsk Telefon
A/S, hvor han var afdelingsingeniør 1930-51.
Som følge af sine politiske interesser var F.
medlem af bestyrelsen for Århus konservative
Vælgerforening fra 1920’erne til 1954. Fra 1927
til 1929 var han repræsentant for Århus i In
geniørforbundet af 5. marts.
I 1929 blev F. indvalgt i byrådet på en fælles
borgerliste, medens han ved alle følgende valg
blev valgt på konservative lister. I byrådsarbej
det blev han straks medlem af lønningsudvalget
og hurtigt af budgetudvalget, to af byrådets
betydeligste udvalg før magistratsordningen, og
han blev snart en drivende kraft ved opstillin
gen af byens årlige budgetter. Fra 1934 var
han næstformand for den konservative gruppe,
og i 1950 blev han rådmand for magistratens
5. afd. (de kommunale værker og sporvejene).
F., der siden 1933 havde været medlem af
bestyrelsen for Gudenåcentralen, deltog meget
aktivt i forhandlingerne om Midtkrafts dan
nelse, og han blev naturligt selskabets første

67

formand i 1950. Det store arbejde med Midt
kraft lagde i høj grad beslag på F.s beslutsom
hed og handlekraft. De tekniske og navnlig
økonomiske vanskeligheder med store overskri
delser i de første år sled stærkt på F., og kritik
ken af dispositionerne var medvirkende til, at
han ikke ønskede genopstilling i 1954., og til,
at han samtidig nedlagde sine politiske tillids
poster. Han forblev dog som formand for Midt
kraft til sin død, men fungerede ikke det sidste
par år. Den 30. jan. 1958 blev F. æresmedlem
af Århus konservative Vælgerforening.
Uden for byrådet var F. medlem af bestyrel
serne for A/S Danske Gasværkers Tjære-Kom
pagni 1938-58, for Danske El-værkers Forening
1947-54 og for Kommunernes Kulkontor 1953—
58. Desuden var han formand for bestyrelserne
for A/S Århus Emballagefabrik 1930-58 og for
A/S Sostrup Gods 1947-58.
»F. var ikke nogen god taler. I byrådssalen
sagde han helst mindst muligt, til gengæld blev
der lyttet til ham i udvalgene, hvor sagligheden
gerne er ene om at føre ordet«. Privat var han
en »munter jagtkammerat, bridgespiller og sel
skabsmand«. - R.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1929-46. Lønudv. 1929-37 og 1938-43.
Udv.
for belysningsvæs. og sporvejene
1929—
50. Brandkomm. 1929-54. Bygningskomm. 1933—
34. Budgetudv. 1934-43. Skolekomm. 1934. Kasseog regnskabsudv. 1943—50. Udv. for byens udvidelse
og bebyggelse 1946-50. - Henvisninger 480, 13/2
1929; 158, 25; 204; 480, 8/2 1954; 162, 1955,
207, 1. nr. 1891; 308, 1957; 518, 1957-58; 491,
flere årgange; 194, 16/4 1958; 285, 16/4 1958;
480, 16/4 1958; 464, 17/4 1958; 480, 9/8 1963.
- Portrætter Lokalhist. saml.; 480, 13/2 1929; 158,
25; 204; 480, 8/2 1954 og 16/4 1958.

FAURSCHOU, Christian, senior
Købmand og brændevinsbrænder. - Født 28.
okt. 1808 i Århus, død 2. jan. 1871 i Århus. Forældre: Købmand og brændevinsbrænder An
ders Faurschou og hustru Ane Thuesen. —Gift
marts 1840 i Grinderslev sogn, Viborg amt, med
Lovise Henriette Bjørn, født 31. jan. 1812 i
Grinderslev Kloster, Grinderslev sogn, Viborg
amt, død 27. dec. 1850 i Århus, datter af gods
ejer Jakob Himmerig Bjørn.
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Medlem af borgerrepræsentationen 17. jan.
1855-31. dec. 1863.
Faurschou, der var købmandssøn fra Århus,
nævnes i 1833 som handelsbetjent og tog den
18 jan. 1836 selv borgerskab som købmand i
Århus. Tre måneder senere havde han etableret
en handel i en gård ved Mejlgades port. Hans
vareområde var i korn og frø, og i 1869 var
han formand for den såkaldte kornkomité, der
var blevet stiftet i 1862 som 2. afdeling af År
hus Handelsforening, den senere Århus Han
delstandsforening. Som formand for denne ko
mité faldt det i hans lod at indgive forslag
til Handelsforeningen om foreløbig indstilling
af kommissionens virksomhed; forslaget blev
vedtaget i slutningen af 1869, og dermed slut
tede et kapitel af Handelsforeningens historie.
I disse år, fra 1868 til 1871, var F. også
medlem af Handelsforeningens bestyrelse. I 1865
var han medlem af den konservative August
foreningen.
Nogle år før deltagelsen i arbejdet i borger
repræsentationen, fra 1849 til 1851, havde F.
været ligningsmand.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygnings
komm. 1855. Kirkeinspektionen for Domsognet 1856
-58. Skolekomm. 1857-60. - Henvisninger 14, 1836;
480, 21/4 1836, 27/4 1838, 24/3 1840, 12/1 1849,
3/1 og 14/12 1851, 11/6 1852, 3/3 1853, 8/1 1855
og 12/1 1865; 405, 16; 299, 42; 458, 1962, 108.

FENGER, Peter Bernhard

Skolebestyrer. - Født 13. juni 1845 i Lynge
præstegård, Lynge sogn, Sorø amt, død 18.
marts 1922 i København. - Forældre: sogne
præst Johannes Ferdinand Fenger og hustru
Marie Magdalene Boesen. - Gift 2. aug. 1873
med Jessine Frederikke Petersen, født 11. okt.
1847 på Barfredshøj, Reerslev sogn, Køben
havns amt, død 12. marts 1919 i København,
datter af godsejer Garl Friederich August Pe
tersen og hustru Charlotte Margrethe Dorph.
Medlem af byrådet 6. jan. 1882-31. dec.
1893. Højre.
Fenger blev cand. theol. 1870 og overtog 1872
den af cand. theol. H. E. Meyling i 1866 opret
tede private skole i Klostergade i Århus. F. hav
de ganske bestemte pædagogiske synspunkter og
arbejdede systematisk for skolens vækst: 1874

hørtes F.s indlæg naturligvis med interesse: der
var »altid noget gedigent i hans betragtnin
ger«. I 1910 solgte F. sin skole til skoleinspek
tør B. A. Brandt og bosatte sig i København.
Der holdtes afskedsfest for ham i skolegården,
og gamle elever hyldede ham ved en fest i Polyhymnia, hvor translatør Peter Holm overrakte
ham en adresse og en gave. - Titulær professor.
R.
E.S.

P. B. Fenger

opnåede han tilladelse til at afholde realeksamen, og elevantallet steg efterhånden fra 60-70
til et par hundrede. I 1877 købte F. for 31.000
kr. ejendommen Nørrebrogade (senere Nørre
port) 6, det tidligere forlystelsesetablissement
»Sommerlyst«, der midlertidigt havde fungeret
som militært sygehus. Skolens navn, som hidtil
havde været Gand. Fengers private Realskole,
blev derefter Århus private Realskole, en år
række byens mest ansete. F. var medlem af den
første bestyrelse for Danmarks Realskolefor
ening og udnævntes senere til foreningens æres
medlem. Han var en livlig natur, alsidigt inter
esseret og kom hurtigt ind i byens offentlige
liv, blev formand for Polyhymnias bestyrelse,
formand også for Århus Gymnastikforening og
for Ungdomsskolen for Legemsøvelser, ligesom
han indvalgtes i bestyrelsen for Århus borgerlige
Skydeselskab. Sammen med sin svoger, over
retssagfører Schwenn, og overlærer Kleisdorff
dannede han en Århus-kreds af Samfundet for
Almenoplysningens Fremme. F. var 1882-93
medlem af Århus Byråd og var som medlem af
fattigudvalget med til at udarbejde et nyt reg
lement for fattigvæsenet, ligesom han »med per
sonlige ofre af tid og umage« arbejdede ivrigt
med på en »rationel plan« for driften af Riis
Skov. Han kæmpede drabeligt mod legaliseret
prostitution, og det skyldtes væsentlig F., at et
»reglement for offentlige fruentimmer« ikke
blev vedtaget af byrådet. I alle skolespørgsmål

Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for fattigvæs. 1882-90. Forskønnelsesudv. 1882-87. Skolekomm. 1885-93. Udv. for skovvæs. 1885-93. Udv.
for markvæs. 1891-93. Markdirektionen 1891—93.
Best. for mus.s hist. afd. - 480, 2H 1873 og 7/4
1877; 330, 1878, 3 f.; 480, 2/2 1878; 376, 77;
480, 12/1 1894, 2/8 1898 og 11/3 1910; 330,
1910, 6 f.; 480, 11/9, 16/10 og 19/10 1910; 192,
1910, 129 f.; 115, 73; 430, 63; 480, 18/3, 19/3
og 23/3 1922; 192, 1922, 107-10; 144, passim;
469, III, 190; 394, 45 og 70-73. — Portrætter 480,
11/9 1910; 115, 73; 430, 63; 469, III, 190.

FICH, Adreas Nikolai Brorson
Rektor. - Født 5. maj 1894 i Eveldrup, Simested sogn, Viborg amt. - Forældre: sognepræst,
senere provst Johannes Frederik Fich og hustru
Birgitte Margrethe Glahn. - Gift 4. febr. 1921
i Frederiksberg med Ebba Catharina Malmros
Nicolaysen, født 23. sept. 1896 i Frederiksberg,
datter af læge Hans Georg Christian Nicolaysen
og hustru Augusta Mathilda Malmros.
Medlem af byrådet 1. april 1958-31. marts
1962. Det konservative Folkeparti.
Brorson Fich tog realeksamen fra Løgstør
Realskole 1909 og studentereksamen fra Frede
riksborg Statsskole 1912. 1919 blev han cand.
mag. i dansk, tysk og engelsk, 1920 adjunkt
ved Ålborg Katedralskole og 1934 lektor samme
steds. 1939 ansattes han som rektor ved Marselisborg Gymnasium, hvorfra han tog sin af
sked 1964. Siden har han virket som undervis
ningsassistent ved Århus Universitet. Han har
leveret kommenterede udgaver af Holberg,
Oehlenschlåger, Poul Martin Møller og Henrik
Ibsen, skrevet afhandlinger og anmeldelser i
tidsskrifter og dagblade og deltaget i offentlige
diskussioner om opdragelses- og undervisnings
spørgsmål.
Medlem af bestyrelsen for Statsskolernes Læ
rerforening 1927-34 og 1937-39, for Dansklæ-
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rerforeningen 1949-61 og for Det Danske Spej
derkorps 1950-62. Bestyrer af Marselisborg
Gymnasiums studielegat. - R 1.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Ungdoms
nævnets fritidsudv. 1957—59. Ungdomsnævnet 1957—
59. Skolenævnene for Samsøgades og Skt. Annagades skoler 1957-59. Børneværnsudv. 1958-59. Bibl.sbest. 1958-59. Udv. for kult. anliggender 1958-62.
Droscheudv. 1959. Udv. vedr. »de store årgange«
i Stor-Århus 1959. Repr.skabet for Århus Teater
1959. Århus amts skoleråd 1959-62. Århus byhist.
udv. 1958-62. Univ.sbest. 1959-62. - Henvisninger
308; 407, 79-81; 480, 18/2 1958, 1/3 1960 og
16/2 og 26/4 1964; 327, 1967. - Portrætter Lokalhist. saml.

FILTENBORG, CHRISTEN Gøtzsche

Grosserer. - Født 31. maj 1852., død 12. okt.
1919 i Århus. - Forældre: købmand, konsul
Niels Filtenborg og hustru Andrine Eleonora
Gøtzsche. - Gift med Marie Sofie Jensen, født
17. dec. 1869, død 27. dec. 1921 i Århus,
datter af buntmager P. Jensen og hustru Marie
Henrichsen.
Medlem af byrådet 8. jan. 1897-31. marts
1909.
I 1855 flyttede J. G. Filtenborg fra Nykøbing
M. til Århus, hvor han nedsatte sig som ur
mager og kort efter begyndte at handle en gros
i faget. Forretningen udvidede sig hurtigt og
voksede på flere områder. Chr. Filtenborg var
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grundlæggerens brodersøn og indtrådte i firma
et efter en flerårig uddannelse i udlandet 1878,
og nogle år efter onklens død 1891 blev han
eneejer af det store foretagende. På denne tid
frembød Århus gode muligheder for en dygtig
forretningsmand, og F. evnede at udnytte dem.
Det store firma blev endnu større og er stadig
et af de vigtigste i branchen.
F.s personlighed og dygtighed førte ham ind
i en række hverv til byens trivsel. 1895-1903
var han formand for Handels- og Kontoristfore
ningen, og i lang tid beklædte han samme post
i overligningskommissionen, Århus Kjøbmænds
Hjælpekasse, Chr. IX ’s Børnehjem og Århus
Teater. Det mest betydningsfulde arbejde blev
lagt i hvervet som hovedkasserer for landsud
stillingen 1909, og det skyldtes hans nøjereg
nende energi, at dens underskud ikke blev stør
re. Det var i god overensstemmelse med hans
arbejde i live, at han ved sin død efterlod sig
en række store legater til fordel for urmager
faget og Århus’ købmandsstand; men særlig vil
hans navn blive erindret gennem legatet på
1.000.000 for de studerende ved det universitet,
der dengang endnu ikke var grundlagt, og som
ved sin eksistens bidrog til dets oprettelse. Ved
sin død blev han i en nekrolog karakteriseret
som »jævn og usnobbet i sin fremtræden, en
munter og livsglad mand, der levede hele sit
liv på solsiden og ønskede, at andre skulde have
det godt. Han var en af den slags rigmænd,

der havde følelsen af, at rigdom forpligter . . .«
- Etatsråd; R., DM.
H.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Havneudv.
1897-99. Udv. for Marsclisborg 1897-1904. Udv.
for det off. slagtehus 1900-09. Udv. for Riis Skov
1901-04. Udv. for andragender 1902-04. Udv. til
decision af komm.s regnskab 1902-09. Bibl.sudv.
1903-04. Repr.skabet for Århus Teater 1904-09.
Kasseudv. 1905-09. Budgetudv. 1905-09. Udv. for
skovene og Marselisborg gods 1905-09. Århus amts
skoleråd 1916-19. Endvidere overligningskommissær
1906-19. - Henvisninger 308; 161, 29-30; 420, 1517. - Portrætter. Lokalhist. saml.; 194, 18/5 1909;
420, 16.

FRICH, SØREN

Fabrikant. - Født 20. sept. 1827 i Nim sogn,
Skanderborg amt, død 7. maj 1901 i Århus. Forældre: herredsfoged, senere proprietær J. P.
Frich og hustru Johanne Marie Harpoth. - Gift
1° med Marie Antoinette Julie Friederichsen,
død 22. juli 1864 i Århus, datter af kaptajn
Theodor Friderichsen og hustru Sophie Augusta
Modest. - Gift 2° med Elisabeth Helena Jacobine Bernhof Friderichsen, født 1846 i Århus,
død 31. jan. 1919 i København, datter af Theo
dor Friderichsen og hustru Sophie Augusta Mo
dest.
Medlem af byrådet 3. jan. 1870-1. jan. 1872
og 6. jan. 1882-16. febr. 1882.
Søren Frich, der havde sin opvækst i et lands
bysamfund, viste tidligt evne og lyst til en højere
uddannelse; han ville være ingeniør. I midten
af 1840’erne kom han på Danmarks tekniske
Højskole, hvor han siden tog en eksamen i tek
nisk mekanik. Da Treårskrigen brød ud, afbrød
han sine studier og meldte sig til kampen. Her
deltog han i alle tre år, sidst som sekondløjt
nant. Det var ikke uden mén, han vendte hjem.
Mod slutningen af krigen såredes han hårdt i
en af de afgørende træfninger og måtte igen
nem et længere sygeleje. Denne begivenhed
hæmmede imidlertid ikke F. i hans videre kar
riere. Efter i nogle år at have dygtiggjort sig
og som maskinarbejder at have samlet erfarin
ger i maskinbyggeri og støberi i Belgien og Eng
land etablerede han sig i 1854 i Århus, idet han
lod opføre en fabrik på hjørnet af Søndergade
og Sønderallé, hvor nu Regina ligger - dengang
i udkanten af byen. Denne fabrik havde i be-

Soren Frich

gyndelsen støbegods til vind- og vandmøller
som speciale; men efterhånden optoges alle for
mer for maskinarbejde, og med årene høstede
F.s landbrugsmaskiner og maskiner til olie- og
sæbeindustrien stor anerkendelse; således fik
han bronzemedalje ved verdensudstillingen i
Paris i 1878. Da han i 1885 overdrog virksom
heden til ingeniørerne Wied og Vestesen, var
det byens største industriforetagende; det be
skæftigede 150 mand.
F. nærede en levende interesse for byens
vækst, og han lagde især vægt på, at de faci
liteter, der betingede opkomsten af en lokal in
dustri og et rigt næringsliv, var til stede. Det
var imidlertid ikke F. styrke gennem smidighed
og forhandlingsevner at føre sine synspunkter
igennem. Dertil var hans aversion mod delta
gelse i det offentlige liv og hans individuelle
natur en hindring. I 1870 indvalgtes han i by
rådet, men da hans forslag om en ny havne
udvidelse nord for byen omfattende anlæg af
bedding og skibsværft forkastedes, nedlagde han
sit mandat. Nu offentliggjordes i den lokale
presse en opfordring fra en kreds af borgere til
at genvælge F. i byrådet, da han som »kund
skabsrig, samvittighedsfuld og besjælet af al
mensans« og med en teknisk indsigt, man alle
rede havde høstet gavn af ved planlægningen af
et nyt vandværk, »fremdeles kunne blive en
stor vinding for kommunen«. F. valgtes atter,
men ny uenighed fik ham til at træde tilbage
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i begyndelsen af 1872. I 1882 indvalgtes han
på ny, men medlemsskabet blev også denne
gang af kort varighed; han udtrådte efter godt
en måneds forløb. Selv om byrådsarbejdet så
ledes ikke bragte F. noget videre resultat, op
gav han ikke herved at deltage i diskussionen
om planer for udbygningen af Århus. Hans me
ning om havneudvidelsen offentliggjordes i tal
rige artikler, hvis saglige indhold var med til at
påvirke de besluttende myndigheders stillingta
gen. - R.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsudv. 1870-71. Udv. for vejvæs. 1870-71. Havneudv. 1871. Endvidere taksationsmand 1869, 1871,
1873 og 1886 og jordboniteringsmand 1872. — Hen
visninger 480, 1/7 1854, 3/4 1857, 23/2 1858, 17/1
og 27/2 1861, 3/3 1862, 13/1, 23/7 og 29/7 1864,
23/2 og 13/3 1865, 6/6 og 25/6 1866, 1/2 1868,
10/6 1869, 29/1 og 29/10 1870, 30/3 1871, 3/12
1873, 6/10 1874, 31/8, 18/10, 13/11 og 30/11 1875,
9/7 og 5/12 1877, 24/1, 28/6, 10/9 og 9/12 1878,
11/12 1880, 10/12 1883, 3/6,4/6, 6/7, 9/7 og 7/8
1885;
353, 1. rk. 6, 88, 2. rk. 1, 316 og 2. rk.
2, 78;
480, 14/10 1897, 27/1 1898, 4/9 1899, 12/1
og 3/3 1900, 7/5, 12/5 og 13/5 1901 og 3/9 1904;
184, 10-16; 235, 16; 480, 16/3 1913; 481, 40;
480, 27/1 1929; 220, 163; 469, I, 118 og II, 101,
102 og 244; 375, 17; 480, 12/10 1952; 285, 27/6
1960; 385, 104 og 117; 386, 59. - Portrætter Lokalhist. saml.; A/S Frich’s Eftf.; Teknisk Skole; 184,
11; 481, 40; 220, 163; 469, II, 102; 385, 117.

FROSTHOLM, Henry

Overassistent, senere bankfuldmægtig. - Født
21. marts 1905 i Hobro. - Forældre: bogholder,
senere bankdirektør Oscar Frostholm og hu
stru Kirstine Christophersen. - Gift 30. maj
1935 i Boeslunde sogn, Sorø amt med Kiss
Jensen, født 12. april 1903 i Hvilsager sogn,
Randers amt, død 27. april 1968 i Århus, dat
ter af landmand Jens P. Jensen og hustru Ama
lie.
Medlem af byrådet 1. april 1950-31. marts
1954. Det konservative Folkeparti.
Efter realeksamen fra Viborg Katedralskole
1921 kom Frostholm i banklære, først hos fa
deren i Privatbanken for Viborg og Omegn, fra
1922 i Købmands- og Håndværkerbanken i År
hus, hvor han var udlært i 1925. I 1927 blev
han ansat som assistent i Århuus Privatbank,
hvor han 1939 avancerede til overassistent og
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1953 til fuldmægtig. Siden 1935 har han vare
taget revisionen i bankens søndre afdeling. Fra
1947 gik han ind i politisk arbejde som agitator
for Det konservative Folkeparti.
Han har også været et aktivt medlem af Han
dels- og Kontoristforeningen, revisor i Århus Ra
dioklub og Studenternes Filmklub samt doms
mand.
F. indvalgtes i byrådet 1950, men blev ikke
genopstillet i 1954. I byrådsarbejdet var det
særligt idrættens og skolens anliggender, der
havde hans interesse.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Bevillings
nævnet 1950-54. Boligkomm. 1950-54. Brandkomm.
1950-54. Skolekomm. 1950-54. Udv. for kult. an
liggender 1950-54. Udv. for sporten 1950-54. Sygehusudv. 1950-54. Repr.skabet for I/S Midtkraft
1950- 54. Århus amts skoleråd 1950-54. Best. for
radiumstationen 1950-54. Tilsynet med biografteatervirks. 1950-54.
Repr.skabet for Idrætsparken
1951- 52. Skolenævnene for Ingerslevs Boulevards og
Ghristiansgades skoler 1952-53. — Henvisninger 480,
8/3 1950 og 23/3 1965.

FUNCH, Casper Gerhard Clemens

Overlærer (lektor). - Født 22. jan. 1807 på
Jægersborg, Gentofte sogn, Københavns amt,
død 20. aug. 1893 i Århus. - Forældre: premi
erløjtnant, senere eskadronschef Michael Jo
hannes v. Funch og hustru Wilhelmine Hen
riette Frederikke Wewer. — Gift med Cecilia

Cl. Funch,

Andrea Foersom, født 19. juni 1812 i Køben
havn, død 14. april 1865 i Århus, datter af
kgl. skuespiller Peter Thun Foersom og hustru
Johanne Gatharine Ebbesen.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet jan. 1864-ca. 1879. Højestbeskattede.
Funch havde taget alle sine eksaminer med
udmærkelse lige fra studentereksamen til den
teologiske embedseksamen, og ifølge hans ne
krolog bevarede han »livlighed og åndsfriskhed«
op i sin høje alderdom. Efter sin teologiske ek
samen 1830 var han en tid alumnus på Borchs
Kollegium og blev 1835 lærer ved Landkadetakademiet indtil 1839, da han ansattes som over
lærer ved Den videnskabelige Realskole i År
hus. I 1853 nedlagdes denne skole, og F. over
flyttedes da til Århus Katedralskole, hvor han
afskedigedes 1873. Af alle eleverindringer frem
går det, at man »nærede både hengivenhed og
respekt« for ham. Orla Lehmann nævner ham
allerede 1848 som en af de »fædrelandske og
frisindede« borgere i byen, og det varede heller
ikke længe, før F. kom ind i det offentlige liv:
han indvalgtes allerede 1848 i bestyrelsen for
den nyoprettede politiske forening; han holdt
taler på grundlovsdagen og var 1856 opstillet
til valg til rigsrådet uden dog at blive valgt.
Han sad 1856-62 i »de fattiges kasse« i dom
sognet og valgtes 1860 til ligningskommisionen.
F. tog på flere måder del i velgørende arbejde,
var medlem af Velgørenhedsselskabets bestyrelse

og sad i ikke mindre end 50 år i bestyrelsen
for Arveprinsesse Carolines Børneasyl. 18641880 var han medlem af byrådet og havde be
tydelig indflydelse på en række områder - han
redigerede en tid byrådets forhandlinger, da
man fra 1867 begyndte at lade dem trykke men ganske særlig fik han betydning for skole
væsenet: han var formand for skoleudvalget og
medlem af skolekommissionen, og han var det
mest indflydelsesrige medlem af den kommis
sion til omordning af skolevæsenet, som byrådet
nedsatte 1873, og som 1879 kom med et ret
radikalt forslag, der imidlertid ikke gennemfør
tes i sin helhed. Formodentlig skuffet over dette
resultat ønskede F. straks at udtræde af byrå
det og lod sig ikke overtale til at blive - han
sad dog i Århus amts skoleråd til 1890 —men
at hans arbejde påskønnedes, viste en afskeds
fest, man holdt for ham, hvor han som gave
fik overrakt »en samling af portrætter af 37
nuværende og forhenværende byrådsmedlem
mer, anbragt på et mindeblad, der var smag
fuldt tegnet med arabesker, og i de fire hjørner
viste rådhuset, byrådssalen, katedralskolen og
den nye søndre byskole«; desuden modtog han
en adresse, underskrevet af samtlige lærere i
byen med tak for hans arbejde i skoleudvalget.

E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Skolekomm.
1865-79.
Vej- og forskønnelseskom. 1867-68.
Udv. for skolevæs. 1869—79. - Henvisninger 480,
30/4 1848; 268, 1853, 47 ff; 480, 16/2 1856; 267,
1861. 21; 480, 5/11 1864; 267, 1865, 58; 480,
9/8 1872; 267, 1874, 17; 323, 282; 480, 13/4
1880 og 21/8 1893; 464, 22/8 1893; 194, 22/8
1893; 285, 22/8 1893; 129, 172 f.; 130, 88 f.;
480, 7/11 1926; 486, 1928, 96 og 1933, 10; 144,
passim; 276, 97; 479, 1944, 107; 492a, III, 279,
IV, 258; 479, 1964, 34. Portrætter Lokalhist. saml.;
Arveprinsesse Carolines Børneasyl; 144, 67; 469,
III, 212; 479, 1964, 34.

FUNDER, THOMAS Pedersen

Tobaksfabrikant, cand. jur., senere ejer af
Astrup. - Født 20. juni 1804 i Århus, død 21.
juli 1860 i Århus. - Forældre: tobaksfabrikant
Peter Funder og hustru Karen Rindom. - Gift
1° 14. okt. 1829 i Århus med Vilhelmine Apolline Louise Bidsted, født 5. juli 1804 i Gentofte,
død 28. nov. 1832 i Århus, datter af byfoged
Thomas Albertin Bidsted og hustru Johanne
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Margrete Bocscn. Gift 2° 5. nov. 1834 i Stor
ring kirke med Henriette Juditte Bidsted, døbt
22. juni 1801 i Gentofte, død 5. sept. 1868 i
Århus, søster til hans første hustru.
Medlem af borgerrepræsentationen fra 2.
april 1838. Borgerlig rådmand, 2. april 1838—
30. marts 1854.
Funder hørte efter fødsel og social placering
til byens kreds af velstående købmænd, men ad
skilte sig delvis fra den ved også at være aka
demiker, idet han blev cand. jur. 1826.
I 1834 valgtes han til stænderdeputeret for
Jyllands 2. købstaddistrikt og genvalgtes 1841.
Han var kongevalgt medlem af den grundlov
givende rigsforsamling og 1849-53 medlem af
Rigsdagens Landsting.
I sit politiske arbejde som stænderdeputeret
repræsenterede F. oppositionen mod enevælden
i et tidligt afbleget frisind, der i årenes løb
blev stedse mere konservativt præget; men både
ved sin position og sin praktiske dygtighed for
måede han at fylde alle hverv, der i tidens løb
blev ham betroet. Han kunne som ideal have
haft den victorianske tids købmand med typens
fortrin og begrænsning, omsat til et jysk for
mat. Uanset sin deltagelse i det politiske liv
hjemme og ude passede han flittigt ledelsen af
sin tobaksfabrik, der senere er indgået i Schmalfelds Fabrikker A/S, og 1847 kunne han for
56.000 rdlr. købe hovedgården Astrup i Sal
ling. - R., kancelliråd 1840.
H.S.
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W. Gainst

Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1838. Endvidere fattigforstander 1838
og 1851. - Henvisninger 108, 199; 511 a (se registe
ret); 277, 494-496; 161, 515-516; 149, 41-55;
492 a (se registeret). Portrætter Lokalhist. saml.; Den
gamle by (maleri af D. Monies 1845 (jfr. 532, nr.
3447); Litografi af de frisindede medlemmer i den
jyske stænderforsamling 1844 (jfr. 532, nr. 3446);
313, 75 og 78.

GAMST, Wilhelm Herm.

Glarmester. - Født 1822, død 1879 i Århus. Gift okt. 1853 med Louise Marie Lund, født
1828, død 10. juli 1854 i Århus.
Medlem af byrådet 11. jan. 1861-2. jan. 1873.
Højestbeskattede.
Gamst tog den 13. maj 1850 borgerskab som
glarmester i Århus. Gennem årene havde han
en række hverv i byens offentlige liv. Fra 1856
og til sin død var han medlem af bestyrelsen
for Århus Håndværkerforening; fra 1858 til
1864 var han ligningsmand; i 1859 var han
løjtnant i brandkorpset; s. å. var han medlem
af direktionen for Næringsstandsforeningen og
tillige kasserer og sekretær. I 1860 blev han
valgt til bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet;
i 1868 indvalgtes han i den foreløbige besty
relse for et folkebibliotek, og i 1869 var han
med i det forberedende udvalg til oprettelse
af et sådant. I 1871 valgtes han til bestyrelsen

for den nystiftede Låne- og Sparebank for
Håndværkere og Industridrivende; i 1873 var
han i bestyrelsen for sparekassen Århus Bikube.
1870-76 var han formand for Sygekassen År
hus.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til for
slag om forening af håndværkere og fabriksarbejdere
til gensidig understøttelse 1863. Svendeprøvekomm.
1864. Fattigkomm. 1866-68. Kom. til drøftelse,
om der bør oprettes en sygeforen, for arbejderkl.
1866. Kom. til dannelse af sygeforen, for arbejderne
1867. Udv. for bygninger og inventariesager 186768. Udv. for fattigvæs. 1869-72. Udv. for skolevæs. 1870-72. Skolekomm. 1870-76. Kirkeinspek
tionen for Frue sogn 1870-72. - Henvisninger 14,
1850; 480, 12/7 1854, 5/1 1858, 26/11 og 25/8
1860, 4/1 1861, 30/8 1864, 5/5 1868, 26/2 og 22/5
1869, 29/6 og 4/10 1871, 2/1 og 30/4 1873, 2/2
1874; 119, 52 og 81; 254, 15; 415, 201 og 209.
— Portrætter Håndværkerforeningen; Den gamle By;
415, 209.

GEERTSEN, MARIUS

Bogtrykker. - Født 30. marts 1863 i Århus,
død 24. juni 1931 i Århus. - Forældre: vagt
mester og børstenbinder Hans Peter Geertsen
og hustru Kirsten Inger Andersdatter. - Gift
1° 26. marts 1886 i Århus med Theodora Mar
grethe Howisch, født 21. sept. 1861 i Frederi
cia, datter af maler og sergent Theodor Nico
laj Howisch og hustru Lauretzia Dorthea An
dersen. Gift 2° 21. jan. 1915 i København
med Petrea Isakine Frisine Rygaard, født 22.
febr. 1883 i Århus, død 2. marts 1956 i Århus,
datter af blikkenslagermester Andreas Helmeus
Rygaard og hustru Dagmar Jørgine Josephine
Dahl.
Medlem af byrådet 1. april 1921-31. marts
1925. Det konservative Folkeparti.
Geertsen stod i lære hos den kendte århus
bogtrykker Backhausen 1877-82. Efter at være
blevet svend arbejdede han i forskellige byer,
bl. a. var han en overgang beskæftiget i Køben
havn. Da han vendte tilbage til Århus, fik han
arbejde hos bogtrykker Th. Thrue. Han etable
rede sig i 1888 som selvstændig bogtrykker som
specialist i farvetryk. Han gjorde et stort arbej
de inden for sit fag både rent faglig og orga
nisationsmæssigt. Han var selvskreven til at
blive medlem af bestyrelsen for den i 1890 ny-

Marius Geertsen

stiftede Århus Bog- og Stentrykkerforening, der
var provinsens ældste bogtrykkerforening, og
til i 1893 at blive dens formand, hvilket han
var til sin død 1931. Han var denne forenings
bærende kraft, og flere gange sad han i Dansk
Provinsbogtrykkerforenings bestyrelse, hvor han
både har været sekretær og næstformand. Han
var meget virksom inden for den tekniske un
dervisning og var lærer på Teknisk Skole 1894—
96.
Men også på anden måde var G. håndværker
standen en god mand. Han var medlem af Århus
Håndværkerforenings bestyrelse 1903-31, for
mand for Århus Arbejdsgiverforening og med
stifter af Købmands- og Håndværkerbanken.
Han har stiftet og udgivet »Håndværkerbla
det«, som han selv redigerede 1906-17, og som
senere blev medlemsblad for Håndværkets Fæl
lesrepræsentation. Endelig var han formand for
Dansk Arbejdes Århus afdeling og dens hoved
forening. Som utrættelig forkæmper for dansk
håndværk udkastede han tanken om oprettel
se af købestævnet i Fredericia. Som særlig op
taget af håndværkets historie viede han Køb
stadmuseet Den gamle By overordentlig stor in
teresse. Han sad i dets bestyrelse, og det var
ham, der foreslog oprettelsen af håndværker
afdelingerne, der optog ham meget. Også so
ciale områder beskæftigede han sig med; han
gav således stødet til oprettelse af retshjælpen
for ubemidlede i Århus.
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I 1906 var G. opstillet som konservativ folke
tingskandidat for Grenå-kredsen, men han blev
ikke valgt og kom ikke til at spille nogen lands
politisk rolle.
Å.B.
Ådedlem af eller byens repræsentant i Bevillings
nævnet 1921-25. Udv. for vandværket 1921-25.
Udv. for fattigvæs. 1921-25. Skolekomm. 1921-25.
Udv. for andragender 1921-25. Henvisninger 480, 2/8
1903; 172, 42; 480, 26/4 1908 og 20/5 1913; 160,
I, 563;
147, 164; 457, 39; 254, 35 og 36;
480, 15/5 1928; 462, 1930-31, 7-8; 308, 1931;
480, 25/6 1931; 233, 1931-32, 131-32; 161, V III,
2-3; 215, 82-84, 95-96, 97, 98-99, 109 og 113; 132,
21-22. - Portrætter Lokalhist. saml.; Håndværker
foreningen; Købmands- og Håndværkerbanken; Soc.
kont.; 254, 36; 480, 25/6 1931; 462, 1930-31,
7-8; 233, 1931-32, 131-32; 275, 96.
J. U. Gerdes

GERDES, Jens Ulrik

Købmand, grosserer. - Født 4. jan. 1818 i Ka
lundborg, død 10. april 1897 på Løvballegård,
Hatting sogn, Vejle amt. - Forældre: herreds
fuldmægtig og købmand Jens Ghr. Gerdcs og
hustru Johanne Margrethe Bøjesen. - Gift 6.
nov. 1846 i Hiihnerau i Schlesien med kom
tesse Constance von Fromberg, født 23. aug.
1827 i Hiihnerau i Schlesien, død 16. aug. 1904
i Århus, datter af baron von Fromberg og hu
stru Modeste Rose.
Medlem af byrådet 7. jan. 1867-21. april
1870.
Gerdes kom i lære hos købmand J. F. W. Røse
i Århus, og i 1844 overtog han dennes »klæde-,
kolonial- og vinhandel« sammen med sønnen
Bernhard Røse. Kompagniskabet varede en halv
snes år, og ophævelsen skyldtes ikke uoverens
stemmelse mellem de to købmænd, men mellem
deres koner. G. blev 1846 gift med en tysk ba
ronesse Constance von Fromberg, en kusine til
Bernhard Røse, og som var meget temperaments
fuld; og da hun efter sigende havde været for
lovet med en tysk officer, men af forældrene
blev tvunget til at tage den velhavende dan
ske købmand, kan det ikke undre, at ægte
skabet blev ulykkeligt. I 1855 købte G. Meulengrachts gård, Lille Torv nr. 2 for 32.000 rdl. og
begyndte selvstændig forretning her. »Gerdes
gård« var en af de anseligste i byen, og under
den tyske besættelse 1864 tog den kommande
rende preussiske general, Vogel von Falcken-
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Stein, hovedkvarter her, også fordi han kendte
fru G.s far og derfor ventede et behageligt op
hold. Men fru G. følte sig helt som dansk og
bekendte straks kulør: da generalen forærede
hende sit portræt, puttede hun det demonstra
tivt i kakkelovnen, ligesom hun lod sin lille søn
flittigt indøve og synge »Dengang jeg drog af
sted«. Efter krigen besøgte Christian IX og
dronning Louise Århus og boede da også i G.s
gård; ved afskeden forærede dronningen den
uforfærdede fru G. »et guldarmbånd med allerhøjstsammes portræt«, mens G. fik en »kostbar
gulddåse« og blev udnævnt til kommerceråd.
1863 havde G. overladt butikshandelen til an
dre og drev selv udelukkende en gros-handel,
bl. a. med sydfrugter, som han hentede hjem i
hele skibsladninger. Han blev tysk og portugi
sisk vicekonsul og indvalgtes 1867 i byrådet,
men bad sig allerede 1870 fritaget for hvervet,
da han gik fallit. Det lykkedes dog allerede året
efter at få boet ekstraderet til fri rådighed, og
i kraft af sin »store personlige dygtighed og
flid«, nåede G. igen at blive en velstående
mand.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Budgetkom.
1867. Kassekontrolkom. 1867-68. Vej- og forskøn
nelseskom. 1867-68. Kasse- og regnskabsudv. 1869.
Forskønnelseskom. 1869. — Plenvisninger 480, 21/6
1844, 9/3 og 13/7 1855, 12/4 1893 og 18/8 1904;
194, 25/8 1904; 272, 9-14; 480, 1/11 1966. Portrætter Lokalhist. saml.

A. Grarup

GRARUP, Anders

Tobaksfabrikant. - Født 8. nov. 1802 i Århus,
død 17. dec. 1871 i Århus. - Forældre: tobaks
spinder Peder Andersen Grarup og hustru Ma
ren Nielsdatter. - Gift med Dorthea Sophie
Frost, født 14. jan. 1800 i Randers, død 17.
sept. 1848 på Klitgård, Nørholm sogn, Ålborg
amt, datter af skipper Lorentz Johannes Frost
og hustru Lovise Dorthea Kross.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-1. jan. 1842 og 23. jan. 1845-23. jan.
1851.
Grarup anlagde i 1827 en tobaksfabrik i
Mejlgade i en gammel bindingsværksbygning,
som lå der, hvor nu nr. 55 findes. Fabrikken fik
aldrig noget særlig stort omfang; i senere er
indringer betegnes G. som »en velanset borger
i byen, men svagelig og uden driftighed og dyg
tighed«. Familiens indtægter skyldtes derfor
mindre tobaksfabrikken end et korntørringsan
læg, der var installeret i et stort baghus. Senere
anvendtes en del af den gamle gård som ka
serne; en af soldaterne havde nedkradset føl
gende karakteristik på væggen:
I Grarups hus / er rotter og mus, / er lopper
og lus / mod fnat må soldaten kæmpe.
G. var i øvrigt hele sit liv forfulgt af ulykker
og modgang: hans kone døde sindssyg, flere
voksne børn døde, en søn faldt gennem isen
på Bugten og druknede. 1860 gik G. fallit, og

C. C. Gøtzsche

kreditforeningen overtog gården i Mejlgade,
men lejede den ud til ham, så alt fortsatte
stort set som før. I to perioder var G. medlem
af borgerrepræsentationen, 1838-42 og 184551. Da han valgtes i 1845 var det endda »med
betydelig pluralitet« næstefter auktionsholder
Hertz, der fik de fleste stemmer. Måske på
grund af sine kaserne-erfaringer var G. »billet
tør« for indkvarteringskommissionen, en bestil
ling, han fortsatte med, også efter at han var
udtrådt af borgerrepræsentationen.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Indkvarteringskomm. 1838-42. Kom. til at anvise regn. 183840 og 1845-47. Skovkomm. 1841—42. Bygningskomm. 1845-49. Brolægningskomm. 1847-50. Bud
getkom. 1850. —Henvisninger 480, 30/11 1827, 18/12
1871; 406, 9; 430, 2 o f 462, 1932 og 1933, 67;
276, 115-19; 121, 145 - Portrætter 430, 20.

GØTZSCHE, Carl Chr.

Købmand. - Født 7. april 1833 i Vester Velling
sogn, Viborg amt, død 5. jan. 1909 i Århus. Forældre: sognepræst Henrich Gøtsche og hu
stru Ane Margrethe Hansen. - Gift med Hede
vig Wilhelmine Boserup, født 3. maj 1835 i
Randers, død 20. nov. 1922 i Århus, datter af
købmand Christian Carl Boserup og hustru Euphrosyne Langballe.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 7. jan. 1867-1. jan. 1870.
Gøtzsche tog den 22. apr. 1856 borgerskab
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som købmand i Århus. Som grosserer oparbej
dede han efterhånden en omfangsrig korn- og
produktforretning. Indtil begyndelsen af 1900tallet var hans søster, Margrethe Filtenborg,
medindehaver af den store forretning.
Ved dannelsen af Århus Handelsforening i
1862 blev G. valgt til bestyrelsen for forenin
gens anden afdeling, den såkaldte kornkomité,
og han beklædte denne post til 1871.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Sundhedskomm. 1866-69. Udv. for bygninger og inventariesager 1867-68. Havneudv. 1869. Brolægningsudv.
1869. - Henvisninger 480, 6/1 1909; 299, 39.

GAARN, Jens Johnsen

Skibskaptajn. - Døbt 12. febr. 1813 i Århus, død
15. maj 1856 på skibet »Palmoill« i Javahavet.
- Forældre: skibskaptajn John Jensen Gaarn og
hustru Mette Kirstine Creutzberg. - Gift 1841
med An(n)e Elisabeth Strand, født 1818 i Ber
gen, død efter 1858.
Medlem af borgerrepræsentationen 22. jan.
1844-8. nov. 1849.
Gårn tog den 4. sept. 1837 borgerskab i År
hus som skipper og benævnte sig som skibskap
tajn. Hans erhverv holdt ham ofte borte fra
byen, og da han døde, havde han i en årrække
sejlet ved Amerikas og Indiens kyster og kun i
korte perioder været hjemme. Hans virke i by
rådet blev da også ganske kort; i jan. 1849
blev han indvalgt, men i november s. å. bad
han sig fritaget. Allerede fra 1844 havde han
dog været medlem af flere kommissioner og var
helt til 1855 medlem af skolekommissionen.
Hans deltagelse i møderne var dog yderst sjæl
den. Da han døde i maj 1856, var det ombord
på det af ham førte skib »Palmoill«, der lå i Ja
vahavet. Han blev begravet på kirkegården i
Anjer ved Sunda-strædet.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Havnekomm.
1844-50. Skovkomm. 1844—55. Kom. til at anvise
regn. 1844-47. Budgetkom. 1848. — Henvisninger
480, 23/1 1844; 15, 1845; 480, 26/8 1845, 9/2
1848 og 18/8 1856.

HALD, Jens Poulsen

Købmand. - Født 1787 i Høbjerg sogn, Vi
borg amt, død omkr. 6. juni 1849 i Århus. - For
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ældre: sognepræst Lauritz Jacob Hald og hu
stru Anna Marie Grønbech. - Gift 6. maj 1829
i Århus domsogn med Maren Gjeding, døbt 5.
nov. 1790 i Århus, død 12. dec. 1844 i Århus,
datter af købmand, eligeret borger Laurits Thomasen Gjeding og hustru Johanne Jensenius.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-ca. 24. maj 1843. Viceformand 2. april
1838-31. dec. 1839. Rådmand fra 24. maj 1843
til sin død.
Hald, der stammede fra Højbjerg ca. 15 km
sydøst for Viborg, tog den 12. nov. 1810 som
23-årig borgerskab som købmand i Århus. I de
første år havde han forretning i Mejlgade, men
i 1816 flyttede han til Vestergade, hvor han
gennem årene kom til at besidde flere ejen
domme. Da han i 1849 døde, efterlod han
sig bl. a. en netop fuldført grundmuret byg
ning, med tilhørende pakhuse og stalde, tillige
med en tømmerplads og et komplet brændevins
brænderi.
H. havde mange borgerlige ombud. I 1815
og 1820 var han rodemester, i 1819 assistent
ved indkvarteringsligningen og 1824-25 stok
kemand. Fra 1825 var han i en årrække over
formynder og i 1833 takserborger. Han gjorde
også en indsats i borgervæbningen og blev i
1816 udnævnt til premierløjtnant ved dennes
2. afdeling. Han var medlem af Kronprinsens
Klub.
Sit arbejde i byens styre begyndte H. som
eligeret borger i 1834, og som sådan overgik
han i 1838 til borgerrepræsentationen, hvor han
sad til sin død i 1849. Fra 2. apr. 1838 til ud
gangen af 1839 var han borgerrepræsentatio
nens viceformand, og fra 24. maj 1843 til sin
død var han borgerlig rådmand.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1838-43. Bygningskomm. 1840-42. Henvisninger 480, 13/10 1815, 5/7 1816, 28/3 1828,
8/5 1829, 15/5 og 23/5 1834, 20/3 og 3/4 1838,
25/1 1839, 30/5 1843, 14/12 1844, 6/6 1849 og
17/4 1856; 8, 55; 479, 1913, 174; 309, 32; 426, 94.

HALD, Nicolaj

Gørtlermester. - Født 6. nov. 1828 i Århus, død
24. juli 1894 i Århus. - Forældre: gørtler An
ders Hald og hustru Kierstine Jensen. - Gift
med Nicoline Ghirstine Hald, født 5. marts
1828 i Nørresundby, død 17. febr. 1900 i Århus,

;V. Hald

datter af rebslager Lars Rasmussen Hald og hu
stru Christiane Nielsdatter.
Medlem af byrådet 2. febr. 1872-24. juli
1894.
Efter at have lært gørtlerhåndværket hos sin
far meldte Hald sig i 1849 som værnepligtig ved
4. dragonregiment, med hvilket han bl. a. del
tog i slaget ved Isted 1850. I 1856 udførte han
mesterprøven og etablerede sig samme år som
selvstændig gørtler.
I det århusianske håndværkerliv, som det ud
foldede sig i sidste halvdel af 19. århundrede,
blev H. en central skikkelse. 1865 blev han
valgt til Håndværkerforeningens bestyrelse, hvor
han virkede til sin død, siden 1882 som for
mand. Om hans position i foreningen skrev
Rasmus Berg i jubilæumsskriftet fra 1898: »Af
foreningens veteraner har dog måske ingen kun
net glæde sig ved større tillid og sympati end
gørtler Hald. Hans brede humor og den djærve
gemytlighed, han rådede over, var altid velgø
rende og virkede ofte som bølgedæmper, når
sindene var i oprør. Hans jævne henstilling:
»Herregud, lad os nu huske, at vi allesammen
er håndværkere«, var i reglen tilstrækkeligt til
at få fællesskabsfølelse til at blive stærkere end
de tilfældigt rådende indre tvistigheder«. Ved
H.s 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem i
1890 afholdt foreningen en storstilet fest for
ham, hvis kulmination var overrækkelsen af et
stort, kostbart sølvdrikkehorn.

Da Fællesrepræsentationen for dansk Indu
stri og Håndværk blev oprettet i 1879, kom H.
med i ledelsen, hvor han sad til sin død. Han
var desuden medlem af hovedbestyrelsen for
Varelotteriet og tillige dets repræsentant i Jyl
land, medlem af bestyrelsen for Århus tekni
ske Skole 1882-94, formand i bestyrelsen for
Klubben Enigheden, medstifter af og formand
for Sparekassen Bikuben, medlem af tilsynsrå
det for Spare- og Lånekassen i Århus 1879-94,
bestyrelsesmedlem og næstformand i Århus bor
gerlige Skydeselskab og endelig formand i
Håndværkernes Bedømmelsesudvalg for frivil
lige Svendeprøver.
Ved suppleringsvalget 3. febr. 1872 efter
guldsmed A. H. Høeghs død fik H. sæde i År
hus Byråd, hvor han sad til 1894. Om valget
dette år skrev Århuus Stiftstidende i sin nekro
log, at H. kom ind med et langt større stemme
tal end nogen af de øvrige valgte, og senere
hed det: ». . . hans mangeårige erfaring og kla
re kyndige måde at tale på gav hans ord auto
ritet; han kendte sin by ud og ind, og hans
kendskab til personer og forhold var lige så ind*
gående, som hans hukommelse var sikker. Der
for var Hald et indflydelsesrigt og skattet med
lem af byrådet, og derfor vil særlig hans virk
somhed her og i Håndværkerforeningen blive
husket«. En ganske anden vurdering af H. fin
der man i et brev fra købmand og bankdirektør
Harald Skovby til digteren Carl Ploug 10. jan.
1876 i anledning af det netop overståede by
rådsvalg. Skovby kalder ham her en »godmodig,
men aldeles ubrugelig gørtler«. Ordene må for
mentlig ses som en typisk nationalliberals op
fattelse af en jævn håndværker. - R. 1888.

F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Sundhedskomm. 1868 og 1876-93. Skatteligningskomm. 1869—
72. Brolægningsudv. 1872 og 1891. Udv. for den
off. belysn. 1873-78. Kirkeinspektionen for Frue sogn
1873-94. Brandkomm. 1874-94. Bygningskomm. 1882
-93. Sygehusudv. 1888—93. Udv. for skovvæs. 1888
-94. Legatudv. 1889-94. Udv. for vejvæs. 1891.
Kirkegårdsbest. 1891-94. - Henvisninger 23;
4
(Guldsmedegade 16); 480, 2/11 1887, 12/10 1888,
13/7 1890, 20/6 1891 og 25/7 1894; 119, 60 og
78-79; 480, 19/2 1900; 430, 50 og 98; 254, pas
sim; 481, bilag 1 II; 347, 192; 220, 162. Portrætter Brandst.; Håndværkerforeningen; Teknisk
Skole; 119, m - , 430, 50; 220, 162.
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E. Halling

i ud- og indland og opnåede megen anerken
delse, sidst ved landsudstillingen i 1909, hvor
han personlig, 78 år gammel, havde udført de
vanskeligste dele af de to sæt luksusseletøj, han
udstillede. Karakteristisk for hans forretning var
det, at han havde sine svende i mange år; 25
år var ikke usædvanligt, og en enkelt arbejdede
hos ham i mere end 40 år.
H. var medlem af Håndværkerforeningens be
styrelse 1880-89, i adskillige år bestyrelsesmed
lem i, senere formand for Håndværkssvendenes
Rejse- og Understøttelsesforening og endelig
medlem af Sparekassen Bikubens bestyrelse og
medstifter af A/S Dansk Læderfabrik. 1895 blev
han formand for den netop startede Århus-Sadelmagermestrenes faglige Forening. Til byrå
det blev H. valgt 6. januar 1885; han virkede
her til valget 8. januar 1897. - R. 1906.

F.H.L.
HALLING, Niels Christian Emil

Sadelmager- og tapetserermester. - Født 26.
april 1831 i København, død 17. september
1913 i Århus. - Forældre: skomagermester Hans
Christian Halling og hustru Hedevig Lange. Gift 1° okt. 1858 i Århus med Elisabeth Char
lotte Henriette Schjødt, død 13. okt. 1859 i År
hus, datter af gartner J. J. P. Schjødt. Gift 2°
31. aug. 1866 i København med Thora Louise
Halberg, født 2. juni 1846 i København, død
29. dec. 1900 i Århus, datter af sadelmagermcster Carl Christian Halberg og hustru Dorthea
Frederiksen.
Medlem af byrådet 6. jan. 1885-31. dec.
1896. Højestbeskattede.
Det fortælles om Halling, at han egentlig
ville have været operasanger - og at han rejste
til Århus som protest imod faderen, der ikke
fandt, at en sådan levevej anstod sig for or
dentlige menneskers børn. Om det er sandt, la
der sig næppe spore. Rigtigt er det i al fald, at
han efter nogle år som sadelmagersvend i ho
vedstaden og i Århus i 1856 etablerede sig på
Vestergade, og rigtigt er det også, at han havde
en meget smuk stemme, som han med flid brug
te i sangkoret »Brage«. »Den yndige tenor«, der
henrev og glædede alle, hed det om den i en
avisomtale af en kirkekoncert i Ålborg 1854.
Også som sadelmager var H. dygtig. Han
sendte sine arbejder til adskillige udstillinger
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Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1876-80. Udv. for bygninger og inventariesager 1885-96. Skolekomm. 1887—96. Indkvarteringskomm. 1894-96. Legatudv. 1894—96. Kirke
inspektionen for Frue sogn 1894-96. Udv. for skolevæs. 1895-96. - Henvisninger 480, 10/6 1854, 9/10
1858, 15/10 1859, 23/8 1878, 21/1 1885, 6/6 1890
og 20/9 1895; 779, 81; 772, 43; 402; 480, 25/4
1911, 17/9 1913 og 27/4 1956. - Portrætter 172, 43;
480, 27/4 1956.

HAMMELEFF, OVE

Kreditforeningsfuldmægtig. - Født 14. marts
1914 i Århus. - Forældre: trafikassistent, senere
stationsforstander Hans Peter Hammeleff og hu
stru Ellen Andersen. - Gift 30. jan. 1940 i År
hus med Elisabeth Christine Poulsen, født 13.
okt. 1916 i Århus, datter af direktør Edvard
Poulsen og hustru Anna Catfa Boisen.
Medlem af byrådet 1965-1966 og genvalgt
1966. Det konservative Folkeparti.
Hammeleff blev student fra Århus Katedral
skole 1932. I 1933 blev han ansat i Ny jydske
Kjøbstad-Creditforening, hvor han 1947 avan
cerede til fuldmægtig. Samtidig studerede han
på egen hånd jura og blev cand. jur. fra Kø
benhavns Universitet 1949. 1949-54 var han
halvdagsfuldmægtig i sagførerfirmaet Jørgensen
& Jølver. 1956 fik han bestalling som sagfører,
men deponerede den 1967.

Ove Hammele f f

H. var medlem af senioratet i Århus Studen
tersangere 1951-55; kasserer i Nordre Grund
ejerforening 1960; landsformand for Danske
Realkreditfunktionærers Landsforening 1961;
medlem af ligningskommissionen 1962-65, af
boligretten og af repræsentantskabet for Turist
foreningen for Århus og Omegn.
H. blev medlem af byrådet ved Inge Ehlers’
udtræden 1965 og genvalgtes 1966.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for Ghr.
d. IX ’s Børnehjem 1965. Univ.sbest. 1965. Kirkegårdsbest. 1965. Bibl.sbest. 1965-66. Udv. for kult.
anliggender 1965-66. Skolekomm. 1965-66. Økonomiudv. 1966. Udv. for komm. værker 1966-. Be
villingsnævnet 1966-. Bibl.sudv. 1966—. Århus amts
skoleråd 1966-. Tilsynsførende for Jydsk Væddeløbs
bane 1966-. Best. for Købstadsmus. Den gamle By
1966-. Best. for Mindeparken 1966-. Repr.skabet
for I/S Midtkraft 1966-. Best. for Naturhist. Mus.
1966-. Best. for Tivoli-Friheden 1966-. — Hen
visninger 283, 1965. - Portrætter 520, 143.

HAMMERICH, Louis

Byfoged i Århus, sen. birkedommer og skriver i
Kronborg vestre birk. - Født 16. juli 1830 i
Kiel, død 4. april 1916 i Århus. - Forældre: re
gimentskvartermester og auditør, sen. borgme
ster i Haderslev Emil Hammerich og hustru Lovise Charlotte Amalie Tvermoes. - Gift 5. maj
1854 i Ørsted, Odense amt, med Ida Christia
ne Worsaae, født 3. juni 1833 i Vejle, død 21.

L. Hammerich

juli 1902 i Helsinge sogn, Frederiksborg amt,
datter af amtsforvalter Jens Worsaae og hustru
Margrethe Elisabeth Berthelsen.
Medlem af byrådet 4. jan. 1969-31. dec. 1872.
Hammerich hørte til et miljø, hvorfra byrå
det sjældent fik tilgang. Han var af en sønder
jysk embedsmandsfamilie, der sluttede sig til
Danmark, da modsætningerne mellem dansk og
tysk i Hertugdømmet tilspidsedes, og deltog i
treårskrigen som officer. Det indbragte ham rid
derkorset. Efter krigen blev han borgmester i
Eckernforde og nåede gennem forskellige em
bedsstillinger posten som politimester i Flens
borg, hvor han blev afsat af tyskerne 1864. Der
efter havde han forskellige mindre stillinger i
kongeriget til 1867, da han blev byfoged i År
hus, og 1877-1906 var han birkedommer i Hel
singe i Nordsjælland, hvorefter han flyttede til
bage til Århus. Her boede han til sin død.
Under sin embedsperiode som byfoged og po
litimester i Århus afskaffede han natvægterne
og roses også for på andre måder at have vist
initiativ; men selv fra mindre frisindet side
kaldtes han reaktionær, ligesom det hed sig, at
han ofrede sit embede så lidt tid, det kunne gå
an. Ved sin afgang 1877 kaldtes han dog »den
nidkjære embedsmand, den retfærdige dommer
og den humane overordnede«, og hans valg til
formand for Det borgerlige Skydeselskab og
Teknisk Skoles bestyrelse vidner om, at han i
andre kredse havde erhvervet sig udstrakt til-
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lid. Hans korte deltagelse i byrådets arbejde sy
nes at vise, at han her passede mindre godt, og
at han selv erkendte det. —K2 1900; konferens
råd 1906.
H S.
Medlem af eller byens repræsentant i Budgetkom.
1867. Komm. for fattigvæs. 1868. Komm. for bor
ger- og almueskolevæs. 1868. Kirkeinspektionen for
Domsognet og Frue sogn 1868. Borgervæbnings- og
armaturkomm. 1869-70. Brolægningsudv. 1869-72.
Udv. for den off. belysn. 1869-72. Udv. for bygninger
og inventariesager 1869-72. Udv. for fattigvæs. 186972. —Flenvisninger 480, 27/4 1874, 12/11 1877 og 16/7
1910; 209 II, 85; 195, 45; 442, 34, 36 og 37. _ Por
trætter 430, 53 og 85; 481, 43.

HAMMERSHØJ, Jens Pedersen

Købmand. - Født 24. febr. 1796 i Hammershøj
by og sogn, Viborg amt, død 17. nov. 1868 i
Århus. - Forældre: kirkesanger og skolelærer
Peder Christensen »Hast« og hustru Karen Johannesdatter. - Gift ca. 7. juli 1826 i Århus,
Vor Frue Kirke, med Louise Magdalene Scheibye, født 1801 i Århus, død jun. 1884 i Århus,
datter af købmand F. Scheibye og hustru Ma
ren Wotzel.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-31. dec. 1847. Viceformand 23. jan. 184031. dec. 1842.
I 1810 var Hammershøj i handelslære hos
agent Niels Buchwald i Viborg. Som udlært
handelsbetjent kom han til købmand Meulengracht på Lille Torv i Århus. Den 22. dec.
1823 tog han selv borgerskab som købmand,
idet han i sept. samme år havde forladt Meulengrachts butik og i slutningen af okt. i en
ejendom i Immervad ved Frederiksbro havde
etableret en forretning med urtekramvarer, ma
lervarer, isenkram, papir m. m. I de første år
var han i kompagniskab med F. Scheibye, men
fra 1. maj 1829 drev han forretningen alene.
Den udvidedes i okt. 1830, idet han overtog
driften af det af H. C. Møller indtil da drevne
sæbesyderi i Frederiksgade. Senere kom hertil
yderligere rederivirksomhed; i 1835 indtrådte
han i en redersammenslutning, der med fire
jagter drev regelmæssig sejlads på København,
og i 1840’erne drev han robbefangst ved Grøn
lands kyster.
H. var stærkt politisk interesseret. Allerede i
1830 var han blevet eligeret borger; 1838 fort
satte han som medlem af borgerrepræsentatio-
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7-P.
Hammershøj

nen, hvor han sad til udgangen af året 1847;
1840-54 var han borgerrepræsentationens for
mand. I 1841 blev han valgt til suppleant ved
prøvevalget til den nørrejyske stænderforsam
ling, ved selve valget blev han 3. suppleant, og
i 1847 blev han stænderdeputeret; allerede året
efter trak han sig dog tilbage p. gr. a. alder og
tiltagende tunghørhed. I 1848 var han med til
at stifte en politisk forening i Århus og valgtes
til dens bestyrelse. Samme år var han også sup
pleant i den betryggelseskomité, byens borgere
nedsatte i anledning af krigen. I 1850 blev H.
valgt til valgmand til landstingsvalget, og i
1865 var han medlem af den stærkt konserva
tive Augustforening.
Også på anden måde deltog H. i det offent
lige liv. I 1838 var han en af de ledende mænd
i direktionen for Klubben Polyhymnia, og i åre
ne 1843-46 sad han i bestyrelsen for Velgøren
hedsselskabet. I 1859 var han medlem af direk
tionen for Næringsstandsforeningen og i 1865
revisor i Århus Spare- og Lånekasse.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Fattigkomm.
1832-40. Kom. til at anvise regn. 1838-47. Skolekomm. 1841-48. Bygningskomm. 1843. — Henvis
ninger 480, 27/9 og 31/10 1823. 24/1 1824, 7/7
1826, 1/5 1829, 7/10 1830, 15/5 1835, 25/1 og
20/3 1838, 16/1 1841, 3/1 1843, 24/12 1846, 20/1
og 24/2 1847, 17/4 og 30/4 1848, 12/1 og 22/3
1865, 16/1 og 24/11 1868; 115, 45; 143, 169;
492 a, III, 279, 313, IV, 93; 385, 21, 25 og 90;
346, 28. - Portrætter Lokalhist. saml.; 115, 45; 143,
169; 346, 28.

plat de menage, som også blev folks øgenavn
til villaen.
Fra 1853-59 fungerede H. som kommunal
revisor, ligesom han blev valgt til medlem af
markdirektionen, før han 1861 kom ind i bor
gerrepræsentationen, valgt af de højstbeskattede. Også efter at han var udtrådt af borgerre
præsentationen, valgte byrådet ham 1869 til
formand for markdirektionen; han ansås for
»særdeles godt bekendt med byens markanlig
gender«. Ligeledes indvalgtes han 1867 i skov
kommissionen, skønt han allerede 1864 var ud
trådt af borgerrepræsentationen.
E.S.

A. Hansen

HANSEN, Anders

Fæstemand, ejendomsmægler, lotterikollektør og
assuranceagent. - Født 7. juni 1818 i Ry sogn,
Skanderborg amt, død 29. april 1883 i Århus.
- Forældre: husmand Hans Andersen og hu
stru Marie Catrine Sørensdatter. - Gift 6. okt.
1843 i Århus med Mariane Elisabeth Pederstrup,
født ca. 1823 i Århus, død i Århus, datter af hø
ker Søren Sørensen Pederstrup og hustru Ane
Kirstine.
Medlem af borgerrepræsentationen 11. jan.
1861-14. jan. 1864. Højestbeskattede.
Anders Hansen kom som ganske ung til År
hus og fik ansættelse på kæmnerkontoret. I
1841 konstitueredes han som fæstemand; men
foretagsom, som han var, havde han mange
andre jern i ilden: som lotterikollektør, assu
ranceagent og især som ejendomsmægler: un
dertiden averterede han på én gang 60-70 større
og mindre land- og købstadejendomme til salg.
Desuden spekulerede han selv i køb og salg af
ejendomme, ofte med held, og han blev efter
hånden en velstående mand. På en rejse i Ita
lien og Frankrig forelskede han sig i en villa,
som han senere kopierede i hovedbygningen til
lystejendommen »Aldersro«, som han i begyndel
sen af 1860’erne lod opføre nord for byen
(det nuværende Aldersro-kvarter). På grund af
bygningens store midtertårn og dens fire små
hjørnespir fik den lighed med en kæmpemæssig

Medlem af eller byens repræsentant i Kassekom.
1859-61. Budgetkom. 1861. Kom. til gennemsyn af
ligningen 1861. Forskønnelseskom. 1861-62. Skovkomm. 1861-64 og senere. Markdirektionen 1859—
64. - Henvisninger 480, 23/4 1841, 16/8 1842 19/7
1856, 7/5 1859, 3/9 1863 og 30/4 1883; 430, 25;
480, 11/8 1951; 386, 126 ff. - Portrætter Lokalhist.
saml.; 430, 25; 386, 126.

HANSEN, LEONHARD

Maskinarbejder, senere forretningsfører, folke
tingsmand. - Født 18. juni 1887 i Grenå, død
4. dec. 1956 i Århus. - Forældre: redaktør Pe
ter Hansen og hustru Frandsine Seerup. - Gift
29. okt. 1911 i Randers med Jenny Marie Jønsson, født 23. maj 1888 i Randers, datter af
brændevinsbrænder Peter Jønsson.
Medlem af byrådet 11. jan. 1923-31. marts
1932. Socialdemokratiet.
Leonhard Hansens personlighed formedes i
et politisk miljø. I barndomshjemmet påvirke
des han af faderens bekendtskab med folk som
Sabroe og Borgbjerg, og det var derfor natur
ligt, at han allerede som ung tog ivrigt del
i organisationsarbejdet inden for arbejderbe
vægelsen. I den første tid, efter at han var
udlært som maskinarbejder, arbejdede han
bl. a. på Frichs fabrikker, men efterhånden op
slugte arbejdet på det organisatoriske område
så meget af hans tid, at han i 1917 måtte op
give det fag, han havde lært. Samme år ind
valgtes han i De samvirkende Fagforbunds re
præsentantskab og blev formand for Smede- og
Maskinarbejdernes Fagforening, en post, han be
sad til 1945. Efterhånden gav et samvittigheds-
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mentation virkede ofte overbevisende, hvor ab
solutte og kompromisløse hans krav end var.
L.E.

Leonhard
Hansen

fuldt og dygtigt arbejde H. adskillige tillids
hverv. På det faglige område ydede han en stor
indsats som medlem af Dansk Smede- og Ma
skinarbejderforbunds hovedbestyrelse og forret
ningsudvalg 1920-48 og af Arbejdsrådet 1931—
54. I det politiske virke betegnede valget til
byrådet i 1923 kun begyndelsen. I 1928 blev
H. formand for Socialdemokratisk Forbund i År
hus midtkreds, og samme år overtog han for
mandsposten i Arbejdernes Fællesorganisation i
Århus; her var det væsentligst på hans initia
tiv, at mejeriet »Enigheden« så dagens lys i
1936; der var også gennem denne organisation,
at han i 1937 fik tilbudt posten som leder af
Folketeatret. Arbejdet i Socialdemokratisk For
bund og i fællesorganisationen bragte ham med
årene stor indflydelse inden for Socialdemo
kratiet i Århus, og under hans arbejde som
folketingsmand 1932-47 og 1949-56 følte han
sig bestandig knyttet til Århus og partiet her.
Fra 1950 var han medlem af finansudvalget.
H. sad i byrådet fra 1923, til han i 1932
indvalgtes i Folketinget. Et væsentlig område
i hans kommunale virke var uddannelsesforhol
dene i Århus. Han hørte hjemme på Social
demokratiets venstre fløj, og hans synspunkter
lå ofte på linie med de krav, som havde været
partiets i dets ungdom. Der kunne være noget
impulsivt og pågående over hans væsen, hvilket
ofte skabte strid om ham. Som taler havde han
overtaget faderens gode evner, og hans argu
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Medlem af eller byens repræsentant i Best. for Tek
nisk Skole 1922-38. Lønudv. 1923-25. Udv. for
andragender 1923-25. Udv. for fattigvæs. 1923-25.
Udv. for skovene og Marselisborg gods 1923-32.
Forsørgelsesudv. 1925—32.
Brandkomm. 1925-32.
Repr.skabct for Mindeparken 1926-32. Udv. for belysningsvæs. og sporvejene 1928-32. Repr.skabet for
Århus Teater 1928-33. Universitetssamvirket 1929.
Best. for Købstadmus. Den gamle By 1929-45. Best.
for amtsarbejdsanvisningskontoret 1933-40. - Henvis
ninger 481, 93; 219, 111 ff.; 124, II, 213, 214 og
388 og III, 297 og 336; 308, 1956; 194, 4/12 og
5/12 1956; 441, 212. — Portrætter Lokalhist. saml.;
481, 93; 194, 4/12 1956; 447,212.

HANSEN, Niels Anton MARTHIN

Købmand, grosserer. - Født 5. april 1859 i År
hus, død 5. maj 1928 i Århus. - Forældre:
skomagermester Jens Hansen og hustru Kirstine
Marie Lassen. - Gift 30. marts 1883 i Albuquerque y Almeda i New Mexico, USA, med Andrea
Lichtenberg Tørsleff, født 9. april 1859 i Klode
Mølle, Engesvang sogn, Viborg amt, død 4. jan.
1936 i København, datter af mølleejer Laurits
(Laurs) Christian Tørsleff og hustru Sophie
Thalia Kastrup.
Medlem af byrådet 9. jan. 1900-31. dec.
1904, og 14. marts 1913-31. marts 1917. Det
radikale Venstre.
Marthin Hansen kom i handelslære hos køb
mand Termeuhlen i Århus, og efter et års videre
uddannelse på Grimers Handelsakademi i Kø
benhavn drog han til Amerika. I 1887 vendte
han tilbage til Århus, tog borgerskab og købte
købmand R. J. Holms forretning på hjørnet af
Frederiks- og Østergade. 1899 købte han Studs
gade 33 for 36.000 kr. og oparbejdede her en
betydelig forretning med kolonial en gros. H.
var »rødglødende venstremand« og stod den
Bjørnbakske kreds i Østergades Forsamlingsbyg
ning nær, og han indvalgtes første gang i by
rådet 1900-04 på en oppositionel liste, som
Venstre og Socialdemokratiet opstillede i fæl
lesskab. Han noteres for en udtalelse om, at
Højre skulle »røges ud af byen« (selv hævdede
han, at han havde sagt »ryddes ud«), og han

HANSEN, Morten (Martin) Peter

Marthin Hansen

kaldtes derfor undertiden »røgmanden«. Anden
gang, han sad i byrådet, 1913-17 repræsenterede
han Det radikale Venstre, og da stillingen i
rådet i øvrigt var 9 borgerlige mod 9 socialde
mokrater, var hans stemme ofte udslaggivende.
H. var en initiativrig mand og dybt interesseret
i alle offentlige sager; han var formand i Bor
gerforeningen i dennes politiske periode og i
mere end 30 år formand for Arbejder Spareog Lånekassen i Århus. Han sad i 1907-28 i
bestyrelsen for Århus Kjøbmænds Hjælpekasse,
var formand for Livsforsikringsselskabet Jylland
og udnævntes i 1915 til statens tilsynshavende
med Århus-Hammel-Thorsø Jernbane. Der var
»noget friskt og djærvt« over H., hedder det,
og ved hans død kaldes han »en hjælpsom
mand og en usnobbet karakter«.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for fattigvæs. 1900-04. Udv. for alderdomsunderst. 190004 og 1914-17. Sygehusudv. 1900-04. Brandkomm.
1900-04
og 1913-17.
Brolægnings- og vejudv.
1913—14. Udv. for det off. slagtehus 1913-17. Repr.
skabet for Århus-Randers elektr. bane 1913-17.
Repr.skabet for Århus Teater 1913-21. Udv. for
underst, til børn af enker 1915-17. Århus amts
skoleråd 1916-30. — Henvisninger 113, 228; 480,
11/4 1912; 325, 51; 116, 428; 480, 7/5 1928;
464, 7/5 1918; 194, 7/5 1928; 485, 8/5 1928; 126,
15; 127’ 418, 49; 199, 28. - Portrætter Lokalhist. saml.; Arbejder Spare- og Lånekassen; Er
hvervsarkivet (Livsfors.selsk. »Jylland«); De gamles
Hjem; Soc. kont.; Brandst.; 325, 51; 116, 428;
126, 15; 418, 49.

Bogbinder. - Født 1826, død 16. febr. 1868 i
Århus. - Gift med Alette Amalie Bruun, født
3. juli 1826 i Nørresundby, død 9. maj 1910 i
Århus, datter af toldbetjent, senere havnefoged,
Christian Bruun og hustru Mette Marie Lund.
Medlem af borgerrepræsentationen 14. jan.
1864-1868.
M. P. Hansen tog den 28. nov. 1853 borger
skab som bogbinder i Århus. Han havde tillige
forretning med stort udvalg af skrivemapper,
brevtasker, album, skrive- og postpapir m. m.
Når der var marked, havde han også udsalg
på Store Torv foran Domkirken. I 1863 opret
tede han et lejebibliotek, der hvert år blev for
øget med nye romaner og i 1872 talte over 6000
bd.
H. blev i 1861 valgt som én af direktørerne
for Industriforeningen.
I byrådsarbejdet deltog H. fra jan. 1864 til
sin død i febr. 1868. Han synes kun i ringe
grad at have deltaget i udvalgsarbejdet.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Gaskom.
1864-66. Fattigkomm. 1865-66. Henvisninger 480,
28/9 1860, 27/2, 31/7 og 21/9 1861. 5/9 1862, 19/9
1863, 4/1 1864, 17/2 1868 og 11/5 1910.

HANSEN, Tage Algreen, se TAGE-HANSEN,

Tage Algreen.
HEE, Jens Christian

Prokurator. - Født 8. febr. 1806 i Todbjerg
sogn, Randers amt, død 4. okt. 1861 i Århus.
- Forældre: sognepræst Jacob Hee og hustru
Anna Nicoline Svitzer. - Gift 14. okt. 1847 med
Ulrikke Eleonora Helene Helm, født 17. april
1819, død 6. jan. 1891 i København.
Medlem af borgerrepræsentationen 11. jan.
1861-4. okt. 1861.
Hee var af gammel præstesiægt. Et fald som
barn fik til følge at han blev krøbling for livs
tid. Han tog dansk-juridisk eksamen 1830 og
blev derefter ansat i Århus hos borgmester og
byfoged Fleischer. 1838 blev han fuldmægtig
hos by- og rådstueskriver, kancelliråd J. W. En
gelsted, 1850 blev han underretsprokurator. H.
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var en vel anset mand i Århus. Han kendte
byen, og den havde tillid til ham. Han konsti
tueredes som borgmester ikke mindre end tre
gange - man var tilfreds med hans ledelse af
byens administration. Han må alt i alt betegnes
som konservativ og noget reaktionær. 1852
stemte han ganske vist på den nationalliberale
Hother Hage, men allerede næste år gik han
over til de konservative. H. var velkendt i ret
ten. En vigtig side af H.s virksomhed var hans
omfattende ejendomshandeler og spekulation i
grunde. I øvrigt var han optaget af juridiske
forretninger og pengetransaktioner. Sammen
med sin gode ven og forretningsforbindelse stift
amtmand T. G. Dahl til Moesgård ejede han et
ret stort areal, hvor nu bl. a. Fredenstorv ligger.
Det blev udstykket omkring 1850.
Han var kun medlem af borgerrepræsenta
tionen fra 11. jan. til 4. okt. 1861. Desuden
var han valgmand til Landstinget, i direktio
nen for Spare- og Lånekassen og kasserer for
»Komiteen til understøttelse for de i krigen
udkommanderede i Århus efterladte familier,
for sårede og faldnes efterladte«. H. var livs
glad, velvillig og hjælpsom, og han ejede et poe
tisk talent, som han udmøntede ved at skrive
sange ved festlige lejligheder. Han havde man
ge venner.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Kassekom.
1861. - Henvisninger 434, 1847, nr. 31; 480, 5/2
1850 og 7/10 1861; 250, 136; 276, 17-18 og 214;
200, 26, 32, 35, 59-61, 74-78, 79-81, 82-90, 93-95,
97-98, 102-03, 107, 109-11, 118-19, 120-21 og 12325.

HEMMER HANSEN, EVA Tjuba

Forfatter, journalist, senere lektor. - Født 2.
jan. 1913 i Ålborg. - Forældre: redaktør Jacob
Peter Hemmer Hansen og hustru Elna Høybye
Nielsen. - Gift 15. maj 1965 i Århus med for
fatteren Alf Grostol, født 6. juli 1912 i Østre
Vatne, Lista præstegæld, Vest-Agder fylke,
Norge, søn af gårdbruger Andreas Theodor
Grostol og hustru Augusta Kristine Marie Lau
ridsen.
Medlem af byrådet 1. april 1958-1966 og
genvalgt 1966. Socialdemokratiet.
Eva Hemmer Hansen tilbragte det meste af
sin barndom i Åbyhøj, hvor faderen var redaktør
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Eva Hemmer
Hansen

af Dansk Handelsblad. Hun blev student fra
Marselisborg 1931 og cand. mag. i dansk og
engelsk fra Universitetet 1937. Forinden havde
hun 1936 haft et ophold på Askov Højskole.
1938 studerede hun ved Ruskin College i Ox
ford, og 1942 tog hun translatøreksamen i en
gelsk. 1944-58 var hun journalist ved Demokra
ten og derefter free lance-journalist med til
knytning til bl. a. Aktuelt og B. T. 1964 ansattes
hun som lektor ved Danmarks Journalisthøj
skole. Samtidig har hun taget del i oplysnings
arbejdet som lærer og studiekredsleder i AOF
og virket som foredragsholder og radiocauseur.
Hun debuterede 1939 med den litteraturhi
storiske studie Digter og samfund. Siden har
hun udsendt følgende romaner: Helene (1944),
Jens Olsen (1948), En lille tøs og hendes mor
(1952), Skandale i Troja (1954), Jomfru Ras
mussen (1956), Grevinden fra Borgergade
(1957), Salomons dom (1960), Shirleys even
tyr (1962), Camelot (1966); novellesamlinger
ne Efter Trojas fald (1957), Heltindehistorier
(1963), Han og hun (1966, sammen med Alf
Grostol); børnebøgerne Bodil i Amerika (1959),
Nellie i Danmark (1961), Den forkerte prin
sesse (1962); endvidere Håndbog i kvindeud
valgsarbejde (1959) og Piger, damer og quinder (1967). Sammen med Alf Grostol startede
hun 1966 Grevas Forlag.
I sin studietid var H. H. sekretær for Stu
denterrådet og 1938-39 ledende senior for Stu

denterforeningen i Århus. 1952-54 var hun med
lem af bestyrelsen for Socialdemokratisk For
ening, Århus nordre kreds, og 1958-62 formand
for de socialdemokratiske kvindeudvalg i År
hus amt. Hun var folketingskandidat i Odder
kredsen 1945 og 1. suppleant til landstinget
1951 og 1953. 1957-60 og 1964 var hun råd
giver for den danske regeringsdelegation ved
ILO. Endelig valgtes hun 1968 til landsfor
mand for Dansk Kvindesamfund.
H. H. har som journalist og forfatter taget
levende del i debatten om aktuelle samfunds
spørgsmål. I tilfælde, hvor det politiske og det
kvindesaglige kolliderede, har hun lagt hoved
vægt på det sidste. I byrådet har hun ofte ta
get ordet og herunder markeret selvstændig stil
lingtagen til problemerne. I særlig grad har
hun dyrket de kulturelle anliggender. - ThitJensen-prisen 1960; Ingrid Jespersens legat 1962.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Skolekomm.
1957—59. Skolenævnene for Nørrebrogades Skole,
Skowangsskolen
og Møllevangsskolen
1957-59.
Udv. for kult. anliggender 1958-62 og 1966-. Mælkeudv. for Stor-Århus 1959-. Bibl.sbest. 1958-62.
Repr.skabet for Mindeparken 1959-. Århus amts
skoleråd 1959—. Best. for Naturhist. Mus. 1959-62.
Repr.skabet for Århus Teater 1962- Best. for Det
jydske Musikkonservatorium 1962-. Repr.skabet for
Århus Byorkester 1962- Repr.skabet for I/S Midt
kraft 1962-.
Overformynderiets lånebest. 1962—.
Egnsplanskomm.
1962-.
Dispositionsplanskomm.
1962—. Byplanudv. 1962-65. Økonomiudv. 196265. Sundhedskomm. 1966-. Univ.sbest. 1966-. Henvisninger 308; 437, 1955 nr. 9; 451, II, 69596; 177; 194, 23/11 1959 og 9/8 1960; 182, 1961,
221-23; 285, 26/12 1962; 480, 30/12 1962; 490,
30/12 1962; 453, I; 441, 216-31; 134, nov. 1964;
188; 185, 392-93; 122, 22/10 1966; 480, 6/8
1967; 327, 1967; 311, 1968, 81. - Portrætter
Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne Nielsen) 451, II,
695; 453, I; 441, 226; 134, nov. 1964 (tegning
af H . L o lle sg a a rd ); 311, 1968, 81 (tegning af Bente
Kjærulf Larsen).

HERSKIND, Anton Henrik Michael

Købmand, grosserer. - Født 28. juni 1817 i
Århus, død 17. aug. 1862 i Århus. - Forældre:
købmand Michel Pedersen Herschind og hustru
Lucie Kassel. - Gift 19. maj 1857 i Århus med
Jacobine Marie Fulling, født 1824, død 12. dec.
1902 i København.

A. Herskind

Medlem af borgerrepræsentationen 27. jan.
1848-1860. Viceformand 25. jan. 1849-1854.
Formand 18. maj 1854-19. jan. 1860.
Herskind tilhørte en af de ældre ansete århu
sianske købmandsfamilier og var en halvbror
til den nedenfor omtalte P. Herskind, jun. Efter
at han havde tilbragt adskillige år i udlandet,
navnlig Hamborg og London, tog han den 24.
april 1843 borgerskab som købmand i Århus og
etablerede sig nogle dage senere med kommis
sions- og vekselforretninger som arbejdsområde.
Efterhånden oparbejdede han en betydelig eks
portforretning, især på England, således at det
var ham, der sammen med et par andre han
delshuse havde æren af, at Århus’ handelsfor
bindelser i denne periode blev udvidet. H. drev
dog også indenlandsk handel. Han solgte kul og
mursten, de sidste fra Kyø teglværk vest for
Nibe, ligesom han var inkassator for teglværket
»Frederikslund«.
Også i kommunale anliggender tog H. virk
somt del. Han blev valgt ind i borgerrepræsen
tationen i begyndelsen af 1848 og sad der til
udgangen af 1860; i årene 1849-54 var han vi
ceformand, 1854-59 formand for borgerrepræ
sentationen.
Ved H. død blev det fremhævet, at han ved
sin elskværdige og retskafne karakter havde
formået at vinde en talrig kreds af venner, og at
han var agtet og afholdt.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Indkvarte-
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ringskomm. 1848. Budgetkom. 1848, 1854 og 1856—
57. Skolekomm. 1848-62. - Henvisninger 480, 4/5
1843, 10/1 og 7/12 1848, 29/1 1849, 4/10 1850,
28/2 1851, 10/4 1855, 20/10 1856, 20/5 1857, 21/1
1860 og 18/8 1862. - Portrætter Lokalhist. saml.

HERSKIND, Peter, jun.

Købmand, konsul, agent. - Født 31. aug. 1804
i Århus, død 6. marts 1891 i København. - For
ældre: købmand Michel Pedersen Herschind og
hustru Maren Elisabeth Smidt. - Gift 25. okt.
1826 i Århus Domkirke med Anna Maria M ar
grethe Petersen, født 8. jan. 1806 i Århus, død
15. aug. 1881 i Århus, datter af major Rasmus
Petersen og hustru Johanne Glerup.
Medlem af borgerrepræsentationen 3. jan.
1842- 31. dec. 1847. - Viceformand 15. juni
1843- ca. 31. dec. 1846.
Herskind, der var en halvbror til den oven
for omtalte A. Herskind, tog den 8. maj 1826
borgerskab som købmand. Hans købmandsgård
var i mange år i Frederiksgade, men fra 1855
boede han i Klostergade, og fra 1860 i den af
ham opførte villa »Sølyst« ved Høegh-Guldbergsgade. H. nøjedes ikke med købmandshan
delen, der omfattede grovvarer og tømmer; i
1830’erne ejede han flere skibsparter, i 1835 var
han med ved dannelsen af Redersammenslut
ningen for sejladsen på København. Krisen i
1837 rystede også H., således at han måtte reali
sere en del af sit bo, bl. a. nogle skibsparter; i
juli 1839 fik han dog atter udleveret sit opbuds
bo til fri rådighed. Året efter anlagde han et
dampbrænderi, der i 1844 betegnedes som sær
deles velkonstrueret, idet der bl. a. benyttedes en
lille dampmaskine. Da han året efter anlagde et
dampbrænderi på Kirketorvet i Randers, havde
han allerede foruden brænderiet i Århus ét i Ål
borg. Til disse virksomheder kom et teglværk
med tilhørende kalkbrænderi uden for Studsga
des port. Allerede i 1842 havde H. afstået sin
butik og detailhandel, men vedblev dog at fore
tage opkøb af landbrugsprodukter og holde la
ger af grove varer. I 1844 blev han hovedagent
for Nørrejylland for Globe Livsforsikringsan
stalt i London. I 1862 udnævntes han til neder
landsk vicekonsul for Århus amt, og i 1877 be
tegnedes han som kgl. svensk-norsk samt hol
landsk vicekonsul i Århus.
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P. Herskind

Også i det offentlige liv var H. virksom på
mange måder. På den nørrejyske stænderfor
samling oplæstes i maj 1836 hans forslag angå
ende en forandring i loven om det stemplede
papir. I 1850 valgtes han til valgmand til lands
tingsvalget, men da han i juli 1852 stillede sig
til folketingsvalget, klarede han sig på mødet
yderst dårligt og trak sig tilbage inden valgda
gen.
I byens liv arbejdede H. især for undervis
ning, kunst og velgørenhed. I 1830 var han
med ved oprettelsen af Århus tekniske Skole,
1830-54 var han formand for skolens bestyrelse,
og omkr. 1850 støttede han skolen, da den var
i en krise. For kunst og musik virkede han i
flere bestyrelser. I arbejdet med velgørenhed
deltog han som medlem af bestyrelsen for Vel
gørenhedsselskabet.
1850-51 var H. repræsentant for Brandforsik
ringsforeningen for rørlig Ejendom i Jyllands
Købstæder. I 1862 blev han udnævnt til byg
ningsinspektør og var det endnu i 1870. I 1869
og 1871 var han direktør for Søbadeanstalten.
- S.V. 3.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygningskomm. 1832-71. Havnekomm. ca. 1836-60. Indkvarteringskomm. ca. 1842-71. Kom. til at anvise regn.
1842-47. - Henvisninger 480, 10/11 1826, 1/1 og 1/4
1828, 22/2 1831, 6/7 1832, 4/4 1833, 13/5 og 25/7
1834, 19/2. 8/5 og 15/5 1835, 12/3 og 23/5 1836,
9/8 1837, 17/2 1838, 26/7 1839, 20/3 og 7/9 1840,
3/2, 24/2, 12/3 24/3 og 28/7 1841, 6/1, 11/4 og

5/11 1842, 3/1 og 23/6 1843, 10/2 og 6/12 1844,
15, 1845; 480, 16/6 1845, 14/6, 4/10 og 18/11 1850,
15/10 1851, 26/7 og 28/7 1852, 5/10 1854, 8/5 1855,
5/12 1857, 7/1 1858, 24/3 1860, 15/4 1862, 15/2
1865, 31/10 1874, 6/4 1877 og 6/3 1891; 481, 14.
15 og 16, bilag 1; 479, 1946, 25; 458, 1962, 112^
— Portrætter 481, 14.

1855-57.
Hospitalsdirektionen 1856, 1858-60. Henvisninger 14, 1840; 480, 8/5 1840, 6/1 1841,
3/3 1843, 8/12 1850, 5/1 1852, 9/8 1854, 8/1 og
6/11 1855, 6/6 og 23/10 1856, 20/11 1858, 12/3
1860, 10/2 1871, 20/7 1872, 2/3 1875, 7/10 og 3/11
1877, 15/2 og 5/5 1878, 7/12 1883, 16/12 1896
og 17/5 1898; 458, 1962, 112.

HERSKIND, SØREN S

HERTZ, Christian Peter

Købmand, tømmerhandler. - Født 1815 i Bra
brand sogn, Århus amt, død 16. dec. 1896 i
Århus. - Fader: skolelærer, dannebrogsmand S.
P. Herskind. - Gift marts 1843 i Århus med
Anna Margrethe Aarslev Larsine Winther, født
19. okt. 1818 i Århus, død 17. maj 1898 i År
hus, datter af købmand Jørgen Tykier Winther
og hustru Zinnet Marie Trap.
Medlem af borgerrepræsentationen 17. jan.
1855-31. dec. 1860.
Herskind tog den 20. jan 1840 borgerskab
som købmand i Århus og åbnede forretning i
en købmandsgård i Frederiksgade, med salg af
bygmalt, korn, kolonialvarer m. m. I 1850 over
tog han den indtil da af Liisberg og Nybroe
drevne tømmerhandel ved Frederiksport og fort
satte den i forbindelse med den tidligere for
retning. Fire år senere overdrog han dog ko
lonialhandelen til N. H. Hald. I 1875 oprettede
han sammen med andre tømmerhandlere et
damp-skæreri- og høvleværk, Århus Damp-Sa
ve- og Høvleværk, på en stor grund ved Vester
port; det skete ved dannelsen af et konsortium
af byens seks største tømmerhandlere, hvis mål
det var at opføre et i stor stil drevet anlæg
i lighed med dem, der fandtes i København,
Ålborg o. a. steder. To år senere gik H. imid
lertid konkurs, og hans store, velassorterede tøm
merlager blev solgt. I 1883 opnåede han be
myndigelse til at autorisere stempelpapir og kas
sere stempelmærker.
H. beklædte flere offentlige hverv. I 1852 blev
han valgt til ligningsmand; i 1869 var han
medlem af repræsentantskabet i Klubben Polyhymnia; i 1871 var han medlem af kredsbe
styrelsen for Århus Bys Skytteforening og s. å.
af bestyrelsen for Århus Kjøbmænds Hjælpe
kasse.
O.D.

Auktionsholder. - Født 22. okt. 1796 i Århus,
død 26. april 1875 i Århus. - Forældre: skipper
Peder Hertz og hustru Karen Pedersdatter. Gift med Gjertrud Marie Ågerup, født 7. okt.
1808 i Århus, død 25. nov. 1865 i Århus, datter
af købmand Peder Ågerup og hustru Karen
Marie Ågerup.
Medlem af borgerrepræsentationen 4. jan.
1843-9. dec. 1847 og 31. jan. 1850-1861. Vice
formand fra 26. jan. 1843 og formand 15.
juni 1843-9. dec. 1847 og fra 31. jan. 1850.
Borgerlig rådmand 30. marts 1854-1861.
Hertz blev handelsuddannet i Randers og
kom derefter som kommis til huset Mussmann
& Schwedler i Århus. Efter dette firmas fallit i
1818 fristede han en tid lang en kummerlig til
værelse som privatlærer for købmand Scheibys
børn og som keglerejser hos konditor Schucany
og på Jægergården.
I 1820 kom han på prokurator Jørgen Niel
sens kontor, hvor han efterhånden avancerede
til fuldmægtig. Her begyndte han selvstændigt
at foranstalte kvartalsauktioner for løsøre. Auk
tionerne blev meget populære og afholdtes se
nere månedligt. Da Sparekassen for Århus By
og Omegn blev oprettet i 1839, overtog H. stil
lingen som kasserer og leder; men han kaldtes
fortsat auktionsholder H.; senere fik han tillagt
justitsrådstitlen.
H. tog ivrigt del i byens kommunale anlig
gender. 1843 blev han valgt til borgerrepræsen
tationen og blev samme år både viceformand
og formand. 1847 ønskede han at fratræde, mu
ligvis fordi han var blevet suppleant til den nørrejyske stænderforsamling, i hvis sidste samling
i 1848 han deltog. 1850 kom han på ny i bor
gerrepræsentationen og var formand, til han i
1854 afløste tobaksfabrikant Th. Funder som
borgerlig rådmand. Han fratrådte efter eget øn
ske i 1861. I byens historie har H. fået et noget
ejendommeligt minde. Der er næppe nogen tvivl

Medlem af eller byens repræsentant i Sygehuskom.
1855. Budgetkom. 1855, 1857. Brolægningskomm.
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væsen og optræden måtte da afdøde i sine vel
magtsdage være mere respekteret og anset end
egentlig elsket; men såvist som han allerede
dengang fandt mange venner og medborgere,
der vidste ret at vurdere det hjælpsomme og
gode hjertelag, som lå på bunden af et myn
digt og overlegent væsen, såvist er det også, at
erkendelsen heraf har mere og mere omgivet
hans livs aften med mange medborgeres oprig
tige hengivenhed og højagtelse«. Og avisen pe
gede også på, at det i særlig grad var ham, der
havde gjort det ved kommunalloven af 1837
indførte borgerlige element levende - »selvføl
gelig efter hans natur gennem sin egen person
lighedskraft«.
F.H.L.
C. P. Hertz

om, at han var, hvad man kalder en »distance
blænder«. Med et brysk og overlegent væsen
forstod han at dække over åbenbare mangler i
karakter og viden, mangler, som først åbenba
rede sig i 1878, tre år efter hans død, men da
også med katastrofale følger for den sparekasse,
hvis ledelse havde været ham betroet i 36 år.
En opgørelse konstaterede i 1878 en under
balance i kassens regnskab på op mod 300.000
kr. H. var næppe nogen bedrager; men han
havde ganske simpelt ikke begreb om regnskabs
førelse. Når han et stykke tid ind i det nye år
skulle afslutte det foregående års regnskab og
ikke kunne få det til at stemme, benyttede han
blot af det nye års udlån så mange, som var
nødvendige for at skaffe balance til veje. Denne
trafik kunne han drive i samtlige sine kasserer
år, fordi der i virkeligheden slet ikke blev re
videret. Det fortælles, at han hvert år præsen
terede sine revisorer bøger og papirer i ét væ
relse og et veldækket frokostbord i et andet;
han gav dem derefter valget mellem arbejdet
og den kulinariske nydelse, idet han bemærkede,
at bøgerne stod han inde for. Valget faldt al
drig revisorerne svært; de stolede på den selv
sikre H. og valgte den gode mad.
H., ofte kaldt »Store Hertz«, blev aldrig ju
rist; men han udviklede sig med tiden til en
søgt rådgiver i juridiske spørgsmål, navnlig for
enker og umyndige. Århuus Stiftstidende skrev i
1875 i sin nekrolog over ham: »Efter sit hele
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Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1843-47. Havnckomm. 1850-64. Bud
getkom. 1852-53. Sundhcdskomm. 1853. - Hen
visninger 480, 4/1 1843; 15, 1845; 480, 24/2 1847,
27/3 1861, 27/2 1865 og 27/4 1875; 430, 11 og
97; 220, 115 ff.; 200, 62 f. og 122. - Portrætter
Lokalhist. saml.; 430, 11; 200, 122.

HOLM, August Bartholin

Farver, klædefabrikant. - Født 26. aug. 1821 i
Haderslev, død 14. aug. 1912 i Århus. - Gift 10.
okt. 1846 med Eline Marie Jahnscn, født 1.
juni 1829 i Århus, død 3. maj 1875 i Århus, dat
ter af farver, rådmand Anders Rasmus Jahnsen
og hustru Ane Carlsen.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 14. jan. 1864-31. dec. 1881.
Holm, der var født i Haderslev, kom i 1846
til Århus fra Odense og nedsatte sig som far
ver; han købte farver Anders Rasmus Jahnsens
gård med farveri i Fiskergade ved Frederiksbro; den 21. jan. 1850 tog han borgerskab som
farver. I 1856 anlagde han i tilknytning til far
veriet et dampspinderi og en klædefabrik, og i
1868 var virksomheden yderligere blevet udvi
det. I 1874 solgte han foretagendet til sin søn,
Johan Christian Holm, og det førtes videre un
der navnet Holm & Søns Farveri og Klædefa
brik. Året efter, da virksomheden beskæftigede
ca. 40 arbejdere, brændte både farveri og klæ
defabrik, og der skete skade for 100-150.000 kr.
Virksomheden blev vel hurtigt genopbygget i
større målestok, men økonomien var svækket i
en sådan grad, at det blev skæbnesvangert, da

10/10 1846; 14, 1850; 480, 8/1 1856, 27/2 1861,
4/1 1864, 22/3 1865, 29/8 1868. 23/1, 11/2, 12/2,
10/5 og 10/7 1875, 9/2, 17/4, 9/7 og 16/8 1877;
249, 13; 480, 3/9 1896, 26/8 1901, 25/8 1905, 26/8
1911, 14/8 og 16/8 1912 og 27/11 1938; 385, 64,
94 og 109. - Portrætter Lokalhist. saml.; 480, 26/8
1911,16/8 1912; 469,111,90.

HOLSTEBROE, Georg

A. B. Holm

konjunkturerne blev dårligere. I 1877 måtte fa
brikken standse; den blev solgt på auktion og
derefter ført videre under firmanavnet Holm &
Voigt.
H. var dygtig og driftig og erhvervede sig en
anset stilling i borgerskabet; han havde flere
hverv i byens tjeneste. I 1846 kom han ind i
brandvæsenet, 1849 var han løjtnant i dette og
1854-57 brandkorpsets chef; i 1857 kom han
under et slukningsarbejde slemt til skade, idet
han ramtes af en nedstyrtende skorsten; dermed
fik hans gode arbejde i brandvæsenets tjeneste
en brat afslutning.
I 1861 var H. en af direktørerne for Industri
foreningen. I 1863 blev han valgt til vicefor
mand i Riffelskytteforeningen, genvalgt i 1865.
I 1869 og 1871 var han direktør i Klubben Po
lyhymnia, og i 1869 sad han i bestyrelsen for
Læse- og Industriforeningen for Århus og Om
egn.
I borgerrepræsentationen og byrådet virkede
H. især i udvalget for fattigvæsenet, i vand
værksudvalget og i indkvarteringskommissionen.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Budgetkom.
1864-66. Svendeprøvekomm. 1864. Indkvarteringskomm. 1864-92. Kom. til drøftelse, om der bør
oprettes en sygeforen, for arbejderkl. 1866. Kom.
til dannelse af sygeforen, for arbejdere 1867. Kom.
for vandfors. 1867 . Udv. for bygninger og inventariesager 1869. Udv. for fattigvæs. 1869-81. Udv. for
vandværket 1873-81. - Henvisninger 480, 17/6 og

Urmager. - Døbt 12. okt. 1783 i Holstebro, død
16. marts 1849 i Århus. - Forældre: bager Jo
han Georg Singstock og hustru Johanne Thygesdatter. - Plejemor: Mette Kirstine Frausing.
- Gift med Kirstine Sørensdatter Saabye, født
ca. 1781, død 18. juli 1850 i Århus, datter af
avlsmand og vognmand Søren Sørensen Saabye
og hustru Maren Sørensdatter.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-26. april 1849.
Holstebroe, der havde navn efter sin føde
by, tog den 17. maj 1819 borgerskab som ur
mager i Århus. Ved siden af håndværksvirksom
heden drev han dog også en del handel; i 1820’erne opkøbte han uld i kommission for en klæ
defabrik, og han havde oplag af københavnsk
klæde til salg. I 1830 fik han allerhøjeste til
ladelse til at handle med dansk klæde. I urma
gerforretningen, der lå på Store Torv, havde
han Nurnberger-ure, kabinetsure, urmagerværk
tøj m. m. Han rejste selv i 1830’erne og 1840’erne regelmæssigt til Hamborg og foretog op
køb af ure.
For håndværkerstandens oplysning viste H.
en vis interesse; da Håndværkernes Læsefor
ening blev oprettet i 1845, stillede han gratis
lokale til rådighed.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1838-47. Bygningskomm. 1840. Mark
direktionen 1843-49. Budgetkom. 1848. - Henvisnin
ger 480, 24/5 1822, 21/7 1826, 30/7 1830, 29/7 1831,
4/9 1832, 1/8 1833, 1/8 1834, 16/7 og 31/7 1835,
20/3 1838, 25/7 og 27/7 1840, 28/7 1846 og 19/3
1849.

HOLST-KNUDSEN, Carl

Landsretssagfører. - Født 28. maj 1886 i Århus,
død 20. nov. 1956 i Århus. - Forældre: overdyr
læge, slagtehusinspektør Jens Christian Knud-
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sen og hustru Margrethe Holst. - Gift 7. scpt.
1912 i Århus med Rigmor Holm, født 14. maj
1889 i Århus, død 20. juni 1955 i Århus, datter
af alterdegn Hans Christian Holm og hustru
Johanne Hermansen.
Medlem af byrådet 1. april 1925-31. marts
1933. Det konservative Folkeparti.
Holst-Knudsen tog i 1910 juridisk embeds
eksamen, og efter en tid som fuldmægtig blev
han i 1919 underretssagfører i Århus. I 1923 blev
han landsretssagfører. Med årene oparbejdede
han en stor og velanset sagførervirksomhed, der
lagde beslag på en stor del af hans arbejdskraft.
Dette medførte, at han af og til måtte vælge
mellem de talrige tillidshverv, der blev ham til
budt. Hans stærke interesse for de lokale for
hold var dog ofte den udslaggivende faktor,
når man bad om hans medvirken. Denne in
teresse kom til udtryk over et bredt felt. Spe
cielt skulle det blive byens uddannelsesforhold,
der optog ham; men også dens økonomiske kår
og dens kulturliv i videre forstand fandt hos
ham en aktiv forståelse. Således var han fra
1925 med i bestyrelsen for Den gamle By, og fra
1941 til sin død i 1956 sad han som formand
her. Også en række af byens virksomheder nød
godt af hans dømmekraft; eksempelvis virkede
han en årrække som bestyrelsesformand for A/S
Thomas Ths. Sabroe & Co. og for A/S Kornog Foderstof-Kompagniet og var i det hele en
søgt rådgiver for det århusianske erhvervsliv. I
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den lokale sagførerforenings bestyrelse havde
han tillige en post 1930-32.
I 1925 indtrådte H.-K. i byrådet som kon
servativt medlem. Her kom han i berøring med
universitetssagen, der da var så langt fremme,
at universitetets oprettelse var ved at blive en
realitet. Han indvalgtes af byrådet i bestyrel
serne for universitetsundervisningen og for Uni
versitetssamvirket i 1928, og i 1933 blev han
formand for begge. Samtidig hermed besluttede
han at opgive byrådsarbejdet, da han selv skøn
nede, at han ikke kunne lægge et samvittigheds
fuldt arbejde begge steder, hvis også sagfører
virksomheden skulle passes. Dette skete på et
tidspunkt, hvor formandsposten for den borger
lige byrådsgruppe stod ham åben. H.-K. kunne
herefter i universitetets forhandlinger med by
rådet drage nytte af sine egne erfaringer som
byrådsmedlem. Han var en tid formand for be
styrelsen for Århus Universitets forskningsfond
og endvidere medlem af kommissionen af 1946
til behandling af statens forhold til videnska
ben. Af sine medarbejdere er H.-K. blevet ka
rakteriseret som en følsom og hjælpsom natur,
der dog udadtil kunne virke kølig og lidt mut
og derved skabe afstand til andre. Denne frem
træden har man villet gøre til en bevidst meto
de, hvormed han selv afstak bestemte grænser
for arbejdet i det offentlige. Den skal imidler
tid også sammenholdes med hans ligefremme
væsen; så han hos en mand evner og karakterfasthed, mødte han ham med agtelse, uanset
hans alder og sociale position. I det hele var
hans livsholdning præget af liberalitet, og skønt
han repræsenterede de konservative, var han
dog i meget præget af, at han i sin studietid
i København havde færdedes i de radikale
kredse i Studentersamfundet. H.-K. var ikke
nogen »glansfuld taler«, men »hans stædighed
og hans styrke i den skriftlige procedure« gjor
de ham til en fremragende forhandler. Hans
taktiske evner var kendt af alle; men han blev
alligevel mødt med tillid. Uden begge dele hav
de han ikke kunnet føre universitetet frem i en
periode, hvor der skulle gøres en indsats selv
for den mindste bevilling. I sjælden grad blev
her øvet en uegennyttig borgergerning. Hans
hjem var et gæstfrit samlingssted for den kreds,
der arbejdede for universitetet. En del af sine
erfaringer i arbejdet ved universitetet har han

udtrykt i artiklen »Nogle bemærkninger om for
holdet mellem Århus kommune og Århus Uni
versitet« (Actajutlandica 18, 1, 1946); her de
monstreres netop hans taktiske evner i det skrift
lige indlæg. - Hædret med mindepris og fest
L.E.
skrift; K., DM.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
hjælpekassen 1921-25. Bevillingsnævnet 1925-28.
Udv. for byens udvidelse og bebyggelse 1925-33.
Skolekomm. 1925-33. Univ.sbest. 1928-. Best. for
Univ.ssamvirket 1928-. Udv. for byens skole 192833. - Henvisninger 315, 148; 324, 118; 480, 27/5
1936; 251, 169; 505 b, 13-78; 208, 245; 462,
1956. 5-6; 308, 1956; 200; 128, 5-10; 441, 219.
- Portrætter 315, 148; 324, 118; 480, 27/5 1936;
128, 5.
Orla Hyllested

HYLLESTED, ORLA Schartau

Forretningsfører. - Født 4. aug. 1912 i Århus. Gift 21. okt. 1933 i Århus med Dagny Inge
borg Jensen, født 14. april 1915 i Århus.
Medlem af byrådet 1. april 1958-1966 og
genvalgt 1966. 1. næstformand 6. febr. 1964-66.
Socialdemokratiet.
Efter at have gået i Valdemarsgades Skole
kom Hyllested i murerlære, blev udlært 1932
og arbejdede i en årrække som murersvend i
Århus. Han kom tidligt ind i det faglige cg
politiske organisationsarbejde. 1935-61 var han
medlem af bestyrelsen for Murersvendenes Fag
forening, 1942-46 formand for Faglig Ungdom
og fra 1945 medlem af forretningsudvalget for
Arbejdernes Fællesorganisation. Desuden har
han været medlem af bestyrelsen for Socialde
mokratisk Forenings søndre afdeling og af for
retningsudvalget for Skt. Lukas sogns menig
hedsråd.
En særlig indsats har H. gjort i byggesagen.
Han blev formand for Fagorganisationernes
Boligselskab (Fagbo) 1944 og forretningsfører
for Andelsboligforeningen Fagbo 1955. Endvi
dere er han fra 1952 bestyrelsesmedlem i Ar
bejderbevægelsens Organisation til Fremme af
Almennyttigt Boligbyggeri (Arbejderbo) og fra
1959 i byggeselskabet Dansk Familiehus. Af
store byggearbejder, han har medvirket til, må
fremhæves Frydenlundbebyggelsen fra 1967,
iværksat ved et samarbejde af 5 boligforeninger.
Også kooperationen har H. viet sin interesse.

Han var 1948-60 medlem af forretningsudval
get for Århus Brugsforening og senere af be
styrelserne for Mejeriet Enigheden og A/S Pro
duktionsforeningen, nu A/S Fællesbageriet og
for det kooperative fællesråd i Århus.
H. indvalgtes i byrådet 1958 og genvalgtes
1962 og 1966. 1962 blev han formand og ord
fører for den socialdemokratiske byrådsgruppe.
Efter Karen Sørensens død 1964 og indtil val
get var han tillige 1. viceborgmester. H. er
gået op i byrådsarbejdet med stor interesse og
energi, og hans dygtighed er blevet udnyttet af
Socialdemokratiet på de vigtige formandsposter
i boliganvisningsudvalget, økonomiudvalget og
teknisk udvalg. Som partiets ordfører har han
udmærket sig ved skarphed, men også smidig
hed i den politiske debat.
K.E.
Medicin af eller byens repræsentant i Skolekomm.
1957-59. Skolenævnene for Vorrevangsskolen, Læssøesgades og Christiansgadcs skoler 1957-59. Tek
nisk udv. 1958-. Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 1958-. Boligkomm. 1958-59 og 1962-.
Udv. for kult. anliggender 1958—62. Boliganvisningsudv. 1958-66. Bygningsrådet 1959-. Århus amts
skoleråd 1959. Best. for Naturhis. Mus. 1959-62.
Økonomiudv. 1962-. Feriefondsudv. 1962-. Dispositionsplanskomm. 1962—. Vejkrydsningsudv. for År
hus amt 1962-. Repr.skabet for Jydsk Byplanråd
1962-.
Repr.skabet for Århus Renholdningsselsk.
1962- Repr.skabet for I/S Midtkraft 1962-. Egnsplanskomm. 1962-. Repr.skabet for Idrætsparken
1962-. Best. for Teknisk Skole 1966-. Best. for
Århusegnens Flyveplads 1966-. Havneudv. 1966-.
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Sundhedskomm. 1870-75. Udv. for den off. belysn.
1870-75. Udv. for markvæs. 1870-75. Forskønnelsesudv. 1873-75. - Henvisninger 15, 1840 (Vester
gade 653); 480, 30/5 1851, 5/1 og 5/6 1857, 25/8
1858, 9/1 1860, 11/2 1862 og 16/2 1880; 430,
42, 98; 145, 172. - Portrætter 430, 42.

HØEGH, Chr. Frederik

A. H. Høegh

Endvidere vurderingsmand for søndre skyldkreds 1. di
strikt 1959 og jordboniteringsmand 1962-. - Henvis
ninger 207, 1946, 92; 194, 1/8 1962; 480,51% 1962;
194, 29/1 1964. - Portrætter Lokalhist. saml. (tegning
af Bjarne Nielsen og foto); 524, 9.

HØEGH, Asmus Harald

Guldsmedemester. - Født 1826 i Århus, død 14.
febr. 1880 i Århus. - Forældre: guldsmedeme
ster Ghr. Frederik Høegh (se denne) og hustru
Johanne Cathrine Erichsen. - Gift 1° ca. 1850
med Johanne Wilhelmine Dorthea Barteis, død
1. juni 1857 i Århus. Gift 2° 24. aug. 1858 i År
hus med Dorthea Cathrine Bærentsen, død 11.
febr. 1862 i Århus.
Medlem af byrådet 3. jan. 1870-31. dec.
1875.
Høegh, der var søn af den nedennævnte G. F.
Høgh, etablerede sig som selvstændig guld
smed i Mejlgade i 1851. Fire år senere, 1855,
flyttede han til hjørnet af Rosensgade og Vol
den, 1865 til Store Torv og endelig 1871 til
Vestergade 10, som han året i forvejen havde
købt for 10.100 rd. Af bevarede arbejder fra
hans hånd har lektor Ghr. A. Bøje kun regi
streret en kageske fra 1872.
Guldsmed H. var medlem af bestyrelsen for
Århus borgerlige Skydeselskab i to perioder,
nemlig 1856-58 og 1867-72.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskoinm. 1857-63. Markdirektionen 1870-75.
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Guldsmedemester. - Født 18. nov. 1794 i Kol
ding, død 17. juni 1853 i Århus. - Forældre:
guldsmed Just Høegh og hustru Maria Kiær. Gift ca. 1823 med Johanne Cathrine Erichsen,
født 3. marts 1793 i Kolding, begr. 21. nov. 1861
i Århus, datter af bendrejer Zacharias Erichsen
og hustru Christiane Lanken.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-31. dec. 1840.
Høegh, der stammede fra Kolding, var ud
lært som guldsmed og signetstikker og tog den
22. nov. 1819 borgerskab som guldsmed i År
hus. Han åbnede en forretning, hvor han frem
stillede alle sorter guld-, sølv- og perlearbejder.
Først boede han i Badstuegade, men 1820 flyt
tede han til Vestergade, hvor han fra omkr. 1832
havde sin egen gård. I 1846 gik han fallit; han
boede da på Store Torv, hvorfra han allerede
i 1848 var flyttet først til Fægyden, siden til
Studsgade.
Blot i tre år deltog H. i arbejdet i borgerre
præsentationen, fra foråret 1838 til udgangen
af 1840, da han afgik ved lodtrækning. O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Markdirek
tionen 1838-40. Kirkeinspektionen for Frue sogn
1838-40. Kom. til at anvise regn. 1838-40. — Hen
visninger 480, 16/11 1819, 25/4 1830, 14/2 1832,
21/3 1838, 23/12 1841, 28/2 og 11/4 1846, 28/10
1848 og 19/6 1853.

HØEGH-GULDBERG, JULIUS

Oberst, udskrivningschef. - Født 4. apr. 1779
i København, død 30. nov. 1861 i Århus. - For
ældre: statsminister, stiftamtmand Ove HøeghGuldberg og hustru Lucie Emmerentze Nørlem.
- Gift 1° 22. febr. 1805 i Århus med Margrethe
Pallene Hahn, født 16. maj 1782 i Århus, død
1. sept. 1835 i Århus, datter af landfysikus, dr.
med. Johan Christopher Ditlev Hahn og hu
stru Mette Sophie Bering. Gift 2° 29. maj 1841
i Århus med Cathrine Johanne Emilie Friis,

begyndelsen til anlægget Vennelyst, dengang of
test kaldt »Guldbergs have«. At han også i sit
arbejde for byens vel var et ivrigt medlem af
borgerrepræsentationen 1840-52 siger sig selv;
så ivrig var han, at sammenstød med andre
ikke altid kunne undgås; men utrættelig var
han til det sidste. Han afløste allerede 1838 Th.
Funder som fattigforstander og var også efter
at være udtrådt af borgerrepræsentationen en
tid medlem af skovkommissionen, ligesom han
naturligvis vedblev at være medlem af Vennelyst-komiteen. - R. 1809, DM. 1859.
E.S.

Julius HøeghGuldberg

født 21. juni 1813 i Odense, død 18. juli 1899
i Århus, datter af fhv. stabskaptajn, bogholder
Johan Christopher Gotthold Friis og hustru
Jensine Nielsine Engelsted.
Medlem af borgerrepræsentationen 3. jan.
1840-8. jan. 1852. Formand 1842-43.
Høegh-Guldberg deltog som officer i felttogene
i begyndelsen af forrige århundrede og blev
derefter land- og søkrigskommissær, dvs. ud
skrivningschef i Århus. Han var i rationalis
mens ånd rastløst virksom for »almenvellet«:
uddelte gratis forædlede frugttræer til »flinke
landsbyskolelærere og fattige, men arbejdsom
me husmænd«, forsøgte sig med silkeormeavl
og prøvede at interessere andre for sagen, tog
1821 initiativet til oprettelsen af Århus Stifts
bibliotek og sørgede for, at der indrettedes en
afdeling med tekniske bøger for håndværkere.
Han havde historisk interesse og samlede i åre
nes løb en betydelig samling oldsager, som han
senere skænkede til det »historisk-antikvariske
selskab«, begyndelsen til et forhistorisk muse
um i Århus. Han sad en tid i bestyrelsen for
Arveprinsesse Carolines Børneasyl og gjorde et
stort arbejde for Prins Frederik Ferdinands Teg
neskole (Teknisk Skole), ja, regnedes for dens
egentlige stifter, ligesom han 1839 havde en
væsentlig andel i oprettelsen af Spare- og Låne
kassen. I 1825 lejede H.-G. af kommunen de så
kaldte »Folddumper« uden for Studsgades port
og beplantede dem i de følgende år. Det var

Medlem af eller byens repræsentant i Kirkeinspek
tionen for Domsognet 1840-52. Fattigkomm. 184042 og 1849-52. Kom. til at anvise regn. 184047. Brolægningskomm. 1840-46 og 1851-52. Kas
setilsyn 1848-49. Budgetkom. 1848—49. Kassekom.
1849-50. Udv. vedr. bortleje og anvendelse af Ven
nelyst 1849. Sundhedskomm. 1850. Brandkomm.
1850. Skovkomm. 1851-52 og 1858-61. Vennelystkom. 1852-61. - Henvisninger 480, 30/11 1861; 103,
II, 309-27; 5, 46; 216, passim; 115, 44: 143,
passim; 481, passim; 345, 15; 383 passim; 220,
18; 469, III 225; 341, passim; 458, 1962, 108 f.;
479, 1964, 56 og 75; 388, 191 og 236-39. - Por
trætter Lokalhist. saml.; 117, 305 (maleri af Chri
sten Købke); 115, 44; 143, 169; 481, 26; 157,
1931 II, 126; 383; 220, 78; 469, III 225; 388,
236.

HØYER, Frederik Wilhelm

Købmand. - Født ca. 1826 i København, død
efter 1889. - Gift 17. maj 1859 i Århus, Vor
Frue kirke, med Emilie Fransine Christine
Hammershøi, døbt 30. dec. 1830 i Århus Vor
Frue kirke, død 2. juni 1863 i Århus, datter af
købmand, borgerrepræsentant Jens Pedersen
Hammershøj (se denne) og hustru Louise Magdalene Schcibye.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 1. jan. 1864-31. dec. 1869.
Høyer tog i marts 1854 borgerskab som køb
mand i Århus og åbnede et par uger senere en
ny manufakturhandel i en ejendom beliggende
mellem Store Torv og Lille Torv, ved Borgpor
ten. I hvert fald i 1870’erne havde han forskel
lige varer i kommission fra J. R. Schjelderups
efterfølger i København. I 1889 solgte han ejen
dommen ved Borgporten og flyttede til Køben
havn.
H. havde adskillige hverv i byens offentlige
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liv. I årene 1860-64 var han ligningsmand,
valgt af de højstbeskattede. 1862-64 var han
medlem af Århus Handelsforcnings første besty
relse. I 1871 var han medlem af bestyrelsen for
Århus Kjøbmænds Hjælpekasse og tillige kas
serer og sekretær.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Hospitalsdi
rektionen 1864-67. Kassekontrolkom. 1867-68. Bud
getkom. 1867. Kasse- og regnskabsudv. 1869. Udv.
for skolevæs. 1869. Kirkeinspektionen for Frue sogn
1869. Best. for de fattiges kasse for Frue sogn
1878-80. Endvidere voldgiftsmand for jagtafløsnin
gen 1872-77. - Henvisninger 480, 25/3 1854, 17/3
1855, 29/3 1856, 9/1 1857, 28/8 1860, 3/6 og 14/9
1863, 4/1 og 30/8 1864, 24/11 1875, 8/9 1878,
17/2 1881 og 20/11 1889; 299, 43, 45 og 47. Portrætter 299, 45.

ILLUM, KNUD Mynster

Professor. - Født 23. okt. 1906 i Ordrup, Kø
benhavns amt. - Forældre: belysningsingeniør
Rasmus Peder Pedersen Illum og hustru Mar
tha Cecilie Louise Mynster. - Gift 5. aug. 1930
i Nørre Tranders sogn, Ålborg amt med Aagot
Regitze von Buchwald, født 3. jan. 1907 i Ål
borg, datter af læge Emil Friis von Buchwald
og hustru Aagot Dam.
Medlem af byrådet 1. april 1954-12. maj
1955. Det konservative Folkeparti.
Illum blev student fra Ordrup 1924 og cand.
jur. 1929. Samme år blev han sekretær i Ju
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stitsministeriet, 1930 politifuldmægtig i Tøn
der og 1933 fuldmægtig hos statsadvokaten i
København. 1934 blev han dr. jur og atter se
kretær i Justitsministeriet. Samtidig fungerede
han som medhjælper hos statsadvokaterne ved
østre landsretskreds. 1935 blev han lektor i rets
videnskab ved Københavns Universitet og 1936
docent ved Århus Universitet. 1942 udnævntes
han til professor; 1951-53 var han universite
tets rektor. Samtidig har han virket som regn
skabschef og sekretær for universitetets besty
relse. Han var efor for Marselisborg Studenter
gård og er nu efor for studenterkollegierne
V II-IX .
Gennem årene har han beklædt en lang ræk
ke tillidsposter; det kan nævnes, at han har
været medlem af bestyrelsen for Juridisk For
ening i Århus 1951, bestyrelsen for Statens al
mindelige Videnskabsfond 1952, formand for
kommissionen vedr. ålegårdsretten 1952, med
lem af repræsentantskabet for Danmarks Na
tionalbank 1954, den særlige klageret vedr. gen
optagelse af straffesager 1956, formand for be
styrelsen for Ceres Bryggerierne A/S, medlem
af bestyrelsen for Scan-ad, for Robert Rasmus
sen A/S og for Cheminova.
Foruden et stort antal juridiske afhandlinger
har I. skrevet følgende bøger: Modregning i
konkurs (1934, disputats); Forelæsninger over
alm. formueret (1937); Den kollektive arbejds
ret (1939); Servitutter (1943); Lov og ret

(1945); Ejendomsforbehold (1946); Fast ejen
dom (1948); Dansk tillidsmandsret (1949);
Tinglysning (1950); Dansk tingsret (1952);
Om ejerpant og panteprioritet (1961). Siden
1946 har han været medredaktør af Ugeskrift
for Retsvæsen.
I. er en af Danmarks betydelige jurister. Sær
lig hans arbejder vedrørende arbejdsretten og
tingsretten har gjort hans navn kendt, også ud
over landets grænser. Lokalt har han navnlig
haft betydning for opbygningen af Århus Uni
versitet. Som byrådsmedlem virkede han kun
et år. Han vakte opmærksomhed ved sin kri
tik af de menige medlemmers begrænsede ind
flydelse på byens styre. - K., S. N. 22.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Bevillings
nævnet
1954. Samarbejdsnævnet
1954. Land
væsensnævnet 1954 og 1959. Økonomiudv. 195455. Observatoriets bcst. 1954-55. — Henvisninger
308; 213, 1934, 170-71; 303, I; 209, II; 194,
21/10 1956; 480, 22/10 1956; 283, 1965; 438,
1966 B, 197-215; 480, 21/10 1966; 123, 23/10
1966. - Portrætter Lokalhist. saml.; 194, 21/10 1956
(tegning af Kai Laursen); 438, 1966, B, 197215.

JACOBSEN, Rasmus Peter

Restauratør. - Født 8. juni 1860 i Boeslum,
Dråby sogn, Randers amt> død 14. juni 1931
i Århus. - Forældre: indsidder Jacob Frederik
Vilhelm Pedersen og hustru Mariane Rasmusdatter. - Gift 12. april 1884 i Tved med Laura
Antonette Larsen Brahe (Brahe tilføjet i henh.
til kultusmin. skr. 2/4 1904), født 4. juli 1858 i
Vistoft sogn, Randers amt, død 29. aug. 1953
i Århus, datter af indsidder Jens Larsen Brahe
og hustru Julie Kastrup.
Medlem af byrådet 1. april 1909-31. marts
1913. Socialdemokratiet.
Allerede som 9-årig kom R. P. Jacobsen ud
at tjene som vogterdreng. Senere arbejdede han
som karl på landet. I 1884 flyttede han til År
hus, hvor han var ansat som arbejdsmand hos
Frichs, indtil han i 1890 blev brødkusk ved Ar
bejdernes Prcduktionsforening. Straks efter, at
J. var kommet til Århus, blev han medlem af
Arbejdsmændenes Fagforening, og i 1898 var
han delegeret for arbejdsmændene i Århus ved
stiftelsen af De samvirkende Fagforbund. J. var
fra 1902 til juli 1903 og igen fra jan. 1904 til

R. P. Jacobsen

jan. 1905 formand for Arbejdsmændenes Fag
forening i Århus. I 1904 fratrådte han sin stil
ling som brødkusk og etablerede sig som gæst
giver i Mejlgade 44. Herfra flyttede han i 1909
til Hotel »Postgården« i Skolegade 17, og da
den nye rutebilstation i Rosensgade 28 blev
taget i brug 1923, blev han restauratør her.
Ved rutebilstationens flytning i 1930 trak han
sig tilbage som restauratør.
J. var medlem af byrådet fra 1. april 1909
til 31. marts 1913. Allerede, inden han kom i
byrådet, havde han deltaget i det kommunale
arbejde som medlem af ligningskommissionen.
I byrådet blev han i 1911 medlem af det ud
valg, der udarbejdede forslag til overenskomst
med de kommunale arbejdere, og hvis vedta
gelse forårsagede stor diskussion i såvel byråd
som presse.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm. 1903-06. Best. for de fattiges kasse i Dom
sognet 1906-08. Brolægnings- og vejudv. 1909-13.
Udv. for vandværket 1909-13. Forskønnelsesudv.
1909-13. - Henvisninger 194, 11/3 1909; 466, 191011, A, 288; 395, 35; 194, 6/6 1930; 480, 15/6
1931; 194, 15/6 1931; 512, 4, 13 og 14; 391,
174. - Portrætter 194, 11/3 1909 (tegning); 395, 35;
194, 6/6 1930; 512, 4.

JAQUET, Georgius Valdemar

Arbejdsmand. - Født 27. juni 1883 i Århus,
død 24. juli 1940 i Århus. - Forældre: arbejds-
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V. Jaquet

mand Henrik Edvard Jaquet og hustru Else
Marie Andersen. - Gift 8. jan. 1910 i Århus
med Alma Marie Christine Sørensen, født 20.
nov. 1880 i Århus, død 25. marts 1949 i Århus,
datter af arbejdsmand Mads Sørensen og hu
stru Ane Dorthea Jensen.
Medlem af byrådet 1. april 1933-24. juli 1940.
Socialdemokratiet.
Jaquet var født og opvokset i Århus. Efter sin
skolegang og konfirmation kom han i lære hos
sadelmagermester J. F. Berg, Frederiksgade, men
uddannelsen blev ikke gennemført. Fra 1902
til 1907 var J. karl og lagerist hos en købmand
(Rasmus Baden, Fredensgade), en bagermester
og en ostegrosscrer, inden han i 1907 blev ar
bejdsmand ved DSB’s Centralværksted i Århus,
hvor han arbejdede resten af sit liv.
På grund af ulykkelige forhold i barndoms
hjemmet blev J. allerede 1900 medlem af af
holdsforeningen Aurora og 1908 af Århus social
demokratiske Afholdsforening; omkring 1920
var han medlem af bestyrelsen for denne fore
ning. J. forblev afholdsmand til sin død.
På sin arbejdsplads vandt han hurtigt sine
kollegers tillid, og han blev medlem af besty
relsen for Arbejdsmændenes Fagforening DSB,
1909-11 og igen 1913-21; fra 1915 var han
næstformand. I 1921 gik han selv ud af be
styrelsen, da andre opgaver lagde beslag på ham.
J.s kommunalpolitiske arbejde begyndte 1913
i ligningskommissionen; 1922 blev han næstfor
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mand og 1931 formand. I begyndelsen af 1920’erne var J. medlem af bestyrelsen for Socialde
mokratisk Forbund i Århus, og da dette i 1924
blev delt i tre partiforeninger, blev J. kasserer
i foreningen for søndre kreds; dette hverv be
stred han med stor dygtighed til sin død. I
1933 blev han indvalgt i byrådet på den so
cialdemokratiske liste og udtrådte da af lig
ningskommissionen. Ligningsarbejdet genoptog
han i 1939, da han blev medlem af Århus
skatteråd.
I byrådet, hvor han sad til sin død, fik J.
straks sæde i en række socialt prægede udvalg
og bestyrelser. »Det var sjældent, han tog ordet
i byrådssalen. Den politiske taktik var aldrig
J.s sag, endsige hans interesse«.
J. var medlem af repræsentantskabet for År
hus Idrætspark og fra 1938 af forretningsud
valget. Dette arbejde interesserede ham, og det
var foran indgangen til cyklebanen, hvor han
ville overvære åbningen af byens nye cyklebane,
at han døde, ramt af et hjerteslag.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Bevillings
nævnet 1933-38. Udv. for forsørgelscsvæs. 1933-40.
Børneværnsudv. 1933—40. Udv. for bygninger og
inven tariesager 1933-40, formand 1937-40. Legatudv. 1933-40. Repr.skabet for Idrætsparken 1933—
40. Best. for Ghr. d. IX ’s Børnehjem 1937-40. Udv.
for belysningsvæs. og sporvejene 1938-40. - Henvis
ninger 194, 25/7 1940; 480, 25/7 1940; 240. Portrætter 194, 25/7 1940; 480, 25/7 1940; 240,
19.

JENSEN, Alf Volmer FRIS

Bankbud. —Født 23. juli 1897 i Andrup, Rolsø
sogn, Randers amt, død 12. juli 1967 i Tved
sogn, Randers amt. - Forældre: Rasmus Friis
Jensen og hustru Ane Cathrine Hansigne Jen
sen Bonde. - Gift 22. juli 1925 i Århus med
Ingrid Bak Sørensen, født 21. juli 1897 i Århus,
datter af Ole Bak Sørensen og hustru Maren
Andersen.
Medlem af byrådet 14. marts 1952-31. marts
1954. Det konservative Folkeparti.
A. Friis Jensen var oprindelig handelsuddan
net. Efter arbejde i en brugsforening og på et
bogforlag blev han forretningsfører i KFUM.
1924 blev han ansat i Handelsbanken i Århus og
fik efterhånden en betroet stilling som leder af
bankens budtjeneste. Hans interesser lå mest på

A. Fris Jensen

det kirkelige og musikalske område. Han var
medlem af domsognets menighedsråd, hvor han
virkede som præstelønningskasserer, formand
for Kristelig Lytterforening for Århus og Omegn
og for FDFs fjerde kreds. Endvidere var han
formand for forældrekredsen ved Ny Munkega
des Skole, og han tog initiativet til oprettelsen
af feriekolonien Svampedam. Endelig stiftede
han ensemblet Fris-Kvartetten. 1964 tog han
afsked fra banken og flyttede til Mols, hvor
han i sin sidste levetid fungerede som kirke
betjent og kirkesanger ved Knebel kirke samt
dirigent af Molskoret.
J. F. indtrådte i byrådet midt i en periode
som afløser af Kai Blicher, men gled ud ved
næste valg.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Skolekornm.
1937-53. Århus amts skoleråd 1946-52. Orkester
kom. for Århus Byorkester 1951-52, og best. 1954.
Prisudv. 1952. Best. for sporvejene 1952. Skole
nævnene for Samsøgades og Nørrebrogades skoler
1952-53. Ungdomsskolenævnet 1952-53. Udv. for
komm. værker 1952-54. Skolenævnet for Ny Mun
kegades Skole 1952-57. Børneværnsudv. 1953-54.
Repr.skabct for I/S Midtkraft 1954. — Henvisninger
480, 12/7 1967. —Portrætter Lokalhist. saml.

JENSEN, ALEXANDER

Politibetjent, senere slagtehusinspcktør. - Født
19. marts 1893 i Skjern sogn, Ringkøbing amt,
død 15. juni 1965 i Århus. - Forældre: gen

Alexander
Jensen

darm Christen Jensen og hustru Jone Margre
the Zachariascn. - Gift 23. okt .1915 i Århus
med Bertha Maria Pedersen, født 28. febr. 1890
i Foldby sogn, Århus amt, død 27. febr. 1946 i
Århus, datter af indsidder Laurs Peter Pedersen
og hustru Johanne Pedersen.
Medlem af byrådet 1. april 1933-31. marts
1937. Socialdemokratiet.
Alexander Jensen kom til Århus i 1907 og fik
uddannelse i snedkerfaget som stolemager. Poli
tisk tilsluttede han sig allerede fra sin tidligste
ungdom Socialdemokratiet. Fra 1920-36 var
han ansat først som politibetjent og derefter
som inspektionsbetjent i det dengang kommu
nale politi. Han var medlem af bestyrelsen for
Århus Politiforening 1922, af hovedbestyrelsen
for Dansk Politiforbund 1925-28 og formand
for Politiets Idrætsforening i flere år. Fra 1936
til 1954 var han slagtehusinspektør ved det of
fentlige slagtehus i Århus.
Tidligt kom J. ind i organisationslivet; i sin
ungdom var han medlem af bestyrelsen for
Snedkernes Fagforening, medstifter af Arbej
dernes Andelsboligforening og denne forenings
første kasserer. 1929-33 var han medlem af
hjælpekassens bestyrelse, og han har været for
mand for arbejdersangkoret »Capclla«. Men
hans største interesse var vistnok sporten. Han
har været formand for A. I. A. og foreningens
æresmedlem, formand for Jysk Atletforbund
1914-45 og næstformand i Dansk Atletikfor
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bund samt formand for Århus Baneklub. Des
uden sad han i forretningsudvalget for Århus
Idrætspark.
J. blev medlem af byrådet i 1933 og sad der
til 1937, men spillede ikke nogen fremtrædende
rolle. Under den tyske besættelse var han vagt
chef for Århus Byvagt, der blev oprettet i okto
ber 1944 for at holde ro og orden, efter at poli
tiet var blevet fjernet den 19. september sam
me år.
A.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygningskomm. 1933-37. Udv. for vandværket 1933-37. Udv.
for det off. slagtehus 1933-37. Best. for Chr. d. IX ’s
Børnehjem 1933-37. Repr.skabet for Idrætsparken
1933-37. Udv. for skovvæs. 1933-37. - Henvisninger
171, I, 503; 258, 5 og 7; 285, 18/3 1963; 458,
1963, 17-18; 480, 15/6 1965. - Portrætter Lokalhist.
saml.; 171, I, 503; 258, 7; 285, 18/3 1963; 458,
1963, 17.

JENSEN, BERNHARDT,

se under borgmestrene.

JENSEN, BERNT Julius

Arbejdsmand, senere slagtehusinspektør. - Født
25. dec. 1878 i Låsby sogn, Skanderborg amt,
død 23. febr. 1936 i Århus. - Forældre: hus
mand Niels Jensen og hustru Otine Berntsen.
- Gift 8. nov. 1903 med Petersine (Si(g)ne)
Marie Petersen, født 18. marts 1876 i Ry sogn,
Skanderborg amt, død 25. maj 1939 i Århus,
datter af husmand Laurs Petersen og hustru
Kirsten.
Medlem af byrådet 1. april 1921-31. marts
1928. Socialdemokratiet.
Bernt Jensen var født på landet, men forlod
hjemegnen og kom til Århus 1899, hvor han
blev arbejdsmand. Han var bl. a. hos Frichs
A/S, inden han i 1912 blev ansat ved Århus
kommunes belysningsvæsen.
J. gjorde sig hurtigt gældende i de faglige
organisationer. Allerede før han kom til belys
ningsvæsenet, havde han været medlem af be
styrelsen for Arbejdsmændenes Fagforening. I
1913 blev han medlem af bestyrelsen for De
kommunale Arbejdsmænds Fagforening, og i
perioden 1919-29 var han formand. I 1919 blev
han også formand for Arbejdsmændenes Fælles-
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ledelse. J. fik også andre tillidshverv; han var
således formand for Arbejdernes Fællesorganisa
tion 1920-29 og denne organisations repræsen
tant i bestyrelsen for Århus tekniske Skole
1928-29. Endvidere var han medlem af besty
relserne for Socialdemokratisk Forening, nordre
kreds, i slutningen af 1920’erne og for Arbej
dernes Produktionsforening 1928.
Det var dog kooperationen, der stod hans
hjerte nærmest. Ved reorganisationen efter Ar
bejdernes Brugsforenings sammenbrud blev J. i
1922 formand for forretningsudvalget for Århus
Brugsforening og bevarede denne post til sin
død.
I byrådet fik J. sæde efter valget i 1921, ind
valgt på den socialdemokratiske liste, og han
blev genvalgt i 1925. I et lukket byrådsmøde
i dec. 1928 vedtog det socialdemokratiske fler
tal under de øvrige partiers enstemmige protest
at udnævne J. til slagtehusinspektør, uden at
stillingen havde været opslået ledig. Som følge
af denne udnævnelse lod J. sig ikke genopstille
ved byrådsvalget i 1929, og han nedlagde ho
vedparten af sine tillidshverv.
Også inden for afholdsbevægelsen blev han
en af lederne. I 1902 var han trådt ind i Dan
marks Good Templar Orden. I 1924-25 var han
formand for De samvirkende Afholdsselskaber
i Århus, og fra 1921 til sin død var han stortemplar (d. v. s. landschef) i D.G.T.O.
G.R.

Medlem af eller byens repræsentant i Lønudv.
1921-25. Havneudv. 1921-29. Udv. for det off.
slagtehus 1921-29, formand 1925-29. Udv. for forsørgelsesvæs. 1925-29.
Boligkontroludv. 1925—29,
formand. Best. for arbejdsanvisningskontoret 1925—
29. - Henvisninger 481, 93 og bilag 1, II; 536,
1928-29, 3; 158, 34; 183, 183; 194, 24/2 1936;
480, 24/2 1936; 194, 1/3 1961; 484, flere årgange. Portrætter 158, 34; 481, 93; 194, 24/2 1936; 480,
24/2 1936 og 1/3 1961.

JENSEN, CHRISTEN

Fabrikant, etatsråd. - Født 25. febr. 1837 i
Dyngby, Bjergager sogn, Århus amt, død 2.
febr. 1922 i Århus. - Forældre: tømrer Jens
Sørensen og hustru Maren Hansdatter. - Gift
17. nov. 1876 med Emilie Augusta Kaempffe,
født 16. juni 1851 i Sachsen, død 15. okt. 1934
i Århus.
Medlem af byrådet 5. jan. 1894-31. dec. 1899.
Christen Jensen, der var opvokset under me
get fattige kår, gik i skole i Århus. Han kom
efter sin konfirmation i smedelære 1852 og blev
svend 1856; i sin læretid gik han på tegneskole.
Efter læretiden tog han til København, og sene
re rejste han til udlandet. Han opholdt sig en
del i Tyskland, hvor han arbejdede på forskel
lige maskinværksteder, deriblandt en geværfa
brik i Berlin. Senere gik han på et par tekni
ske skoler. I 1862 etablerede han sig i et mindre
mekanisk værksted, hvor han startede en pro
duktion af symaskiner, som dengang var noget
forholdsvis nyt. Han eksperimenterede en del;
i 1863 sendte han således modeller til bagladeskyts til artilleriet og Krigsministeriet. For at få
gang i foretagendet måtte han dog optage
produktion af andre emner, som stampeværker,
gruttekværne, radsåmaskiner, ventilations- og
kombinationsovne, fritstående vaskekedler og ba
geovne. 1868 anlagde han sammen med cand.
jur. Basse et jernstøberi og maskinværksted. Her
fabrikerede han al slags støbegods og maskiner
til datidens mejeri. Det var dog først i 1892, at
virksomheden fik virkelig betydning; han star
tede da i Vestergade 21 den første hesteskosøm- og bråddefabrik i Danmark. Han opgav
alle de andre aktiviteter og koncentrerede sig
udelukkende om den ny fabrik, der ikke alene
kom til at forsyne hjemmemarkedet, men også
fik en stor eksport.

Christen Jensen

J. havde mange tillidshverv. Han var medlem
af byrådet 1894-99, formand for A/S Grund
arealer ved Århus Å, Nordisk Assurancekom
pagni, Arbejdernes Byggeforening (formand
1904), Håndværkerforeningen (æresmedlem) og
formand for Århus-Hammel-Thorsø Jernbane
1903-22.
J. var en mand med mange nye ideer, og han
havde evner som opfinder. Han udtog adskil
lige patenter og modtog mange medaljer. Hans
liv var et eventyr om læredrengen, der endte
som etatsråd.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Brandkomm.
1894-99. Udv. for gasværket og den off. belysn.
1894-99. - Henvisninger 480, 18/6 og 9/11 1868
og 25/11 1898; 148, 54 og 59; 480, 24/4 1902;
184, 123 og 126; 480, 23/3 1904; 172, 46; 480,
23/2 1913; 273, 126; 259, I, 269; 147, 6; 308,
1921, 343; 480, 2/2 1922. - Portrætter Lokalhist.
saml.; Belysningsvæs.; Brandst.; Håndværkerfor
en.; 480, 24/4 1902; 184, 123; 172, 46; 480,
23/2 1913; 147,6.

JENSEN, Frederik Julius CHRistian

Kunst- og handelsgartner. - Født 1. sept. 1811
i Moesgård Skovmølle, Mårslet sogn, Århus amt,
død 16. juli 1873 i Århus. - Forældre: møllefæ
ster Jens Michelsen og hustru Marie Charlotte
Amalie Holm. - Gift 1° 9. juni 1837 i Vemmelev
sogn, Sorø amt med Caroline Jusbine Bang,
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F. J. Chr.
Jensen

født 16. febr. 1817 i Kalundborg, død 23. marts
1848 i Århus, datter af Anna Christine Caspersen og udlagt barnefader kaptajn Thomas Bang.
Gift 2° 31. aug. 1849 i Århus med Johanne Ma
rie Muhl, født 13. sept. 1810, død 17. aug. 1878
i Århus, datter af Jacob Muhl.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet ca. 1. jan. 1858-ca. 31. dec. 1869.
F. J. Chr. Jensen kom 1826 i gartnerlære på
Marselisborg og var fra 1828 elev i Botanisk
Have i København, hvorfra han 1830 tog gart
nereksamen. Han fik derefter en stilling som
gartner hos amtsforvalter Rambusch i Korsør
og nedsatte sig senere som handelsgartner i
Ærøskøbing, hvorfra han 1841 kom til Århus.
Han havde her gartneri på et af kommunen
lejet areal mellem Sønder Allé og banegården,
der hvor nu Ryesgade går. J. var en kyndig
havebrugsmand, der havde rejst og lært også
i udlandet; han udgav i årenes løb en lang
række havebøger, der blev meget brugt helt op
mod vor tid, og som også anerkendtes af sag
kundskaben. Det understregedes også ved hans
død, at han »ubestridelig har givet stødet til
den betydelige udvikling, gartneriet i vor by har
taget«. Men nogen rig mand blev han ikke,
måske fordi han »stræbte mere efter at tilfreds
stille kunstens end handelens fordringer«. Han
havde desuden mange andre interesser end gart
neriet: han var en meget virksom medstifter af
Århus Håndværkerforening og en tid dens for
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mand; han fremsatte en interessant plan til en
fællesforening for håndværkere, og han arran
gerede ikke blot sine egne udstillinger - når
hans kaktus »nattens dronning« blomstrede,
blev det bekendtgjort ved trommeslag gennem
gaderne - men var 1852 formand for den ko
mité, der arrangerede en udstilling af hånd
værks- og industrigenstande i Århus. Han holdt
foredrag i Industriforeningen om Krystalpalad
set i London; han var valgmand ved lands
tingsvalget, ligesom han var med i den delega
tion, Århus sendte til kongen i 1857 med en
adresse om »næringsvæsenet«, og han sad en
delig i borgerrepræsentationen 1858-69; ved
valget i 1861 var han den, der fik flest stem
mer. Hans iver blev altså værdsat, og allerede
før han kom i borgerrepræsentationen, havde
man da også taget hans arbejdskraft i brug i
skovkommissionen og som jordboniteringsmand.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Vennelystkom. 1858,
1860-61,
1863.
Skovkomm. 1859,
og 1864-67. Forskønnelseskom. 1860-61 og 1867.
Kom. til forslag om opr. af en forening for håndvær
kere og fabriksarbejdere til gensidig understøttelse
1862. - Henvisninger 480, 13/2 1841 og 17/7 1873;
167, V II, 1896, 17 f.; 119, passim; 117, 331; 231,
1908, 128; 221, 1916, 147 f.; 139, 442; 254, pas
sim; 469, 110. — Portrætter Lokalhist. saml.; 119,
10/11; 777, 331; 254, 78/79,; 469,110.

JENSEN, HANS Evelyn

Maskinarbejder, senere formand. - Født 17. okt.
1909 i Århus. - Forældre: maskinarbejder Kjeld
Jensen og hustru Bodil Marie - Gift 20. nov.
1937 i Århus med Ragnhild Sørensen, født 20.
marts 1911 i Århus, datter af arrestbetjent Au
gust Sørensen og hustru Sinna.
Medlem af byrådet 26. jan. 1961-1966 og
genvalgt 1966. Socialdemokratiet.
Efter at have gået i Ingerslevs Boulevards
Skole kom Hans Jensen i maskinlære, blev ud
lært som maskinarbejder 1928 og arbejdede i
en årrække på Centralværkstedet i Århus. 1928
besøgte han Esbjerg Højskole, og senere har
han med stipendium været på højskoleophold
i England og på studierejse med fagforenings
ledere til USA. Allerede som lærling deltog han
aktivt i fagbevægelsen som formand for Sme
de- og Maskinarbejdernes Lærlingeforcning og

Hans Jensen

medlem af DSUs sekretariat. 1954 afløste han
Peter Jørgensen som formand for Smede- og
Maskinarbejdernes afdeling 2, omfattende Cen
tralværkstedet og Remisen i Århus. Samtidig
blev han medlem af forretningsudvalget for Ar
bejdernes Fællesorganisation. Fra 1962 er han
landsformand for Fællesorganisationen DSB.
J. indtrådte i byrådet efter Jens Jensens død
i januar 1961 og blev genvalgt 1962 og 1966.
I byrådsarbejdet har han særlig interesseret sig
for hospitalsvæsenet og de sociale anliggender,
og i magistraten er han udpeget som suppleant
for rådmanden for 3. afdeling.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
komm. værker 1961-65. Brandkomm. 1962-. Repr.skabet for I/S Midtkraft 1962-. Best. for Jydsk
teknologisk Institut 1962-. Udv. for hospitaler og soc.
inst. 1962-65. Udv. for kult. anliggender 1966Skolekomm. 1966-. Tilsynsrådet for private alder
domshjem og plejehjem 1966-. Best. for Århus amts
forsorgshjem 1966-. Best. for Ghr. d. IX ’s Børnehjem
1966-. Forretningsudv. for Århus Byorkester 1966.
Best. for Århusegnens flyveplads 1966-. Best. for Naturhist. Mus. 1966-. Best. for De vanføres Boligselsk.
1966—. Forretningsudv. for Hads-Ning Herreders Jern
bane 1966-. —Henvisninger 497, 17-19. —Portrætter,
Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne Nielsen).

JENSEN, HARALD Otto

Redaktør, landstingsmand. - Født 13. okt. 1851
i København, død 18. okt. 1925 i Århus. - For
ældre: høker, senere arbejdsmand Niels Jen

Harald Jensen

sen (Isterøe) og hustru Birgitte Charlotte Ca
roline Jensen. - Gift 10. sept. 1876 i Århus med
Johanne Petersen, født 2. okt. 1850 i Framlev sogn, Århus amt, død 10. febr. 1939 i År
hus, datter af husmand, skrædder Peter Laur
sen og hustru Ane Margrcte Nielsen.
Medlem af byrådet 5. jan. 1894-maj 1916.
Socialdemokratiet.
Harald Jensen var opvokset i et nøjsomt og
sparsommeligt hjem i København. Efter endt
skolegang kom han i bogtrykkerlærc i Køben
havn. Han blev svend i 1871 og rejste til Århus
et års tid, men vendte så tilbage til København
for endelig 1875 atter at vende tilbage til Århus
og Lars Bjørnbaks trykkeri som typograf ved
Amtstidende. Tidligt fik han brug for sine
usædvanlige agitations- og organisationsevner.
Det var først og fremmest datidens fagfore
ningsbevægelse og den fremrykkende socialisme,
som han interesserede sig for, og som han med
begejstring og ildhu arbejdede for at styrke og
udbygge. Han oprettede en fagforening for ty
pografer i provinsen og blev 1876 formand
for en afdeling i Århus. I 1881 var han med
til at stifte Jyllands typografiske Forening, der
på hans initiativ blev til Dansk typografisk
Forbund i 1882 (han var formand 1882-83
og 1886-87). Sammen med E. Marott dannede
han »Demokratisk Samfund«, der var en poli
tisk forening og diskussionsklub, og i 1883
startede den unge, fattige typograf og socialde
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mokrat »Socialdemokratisk Ugeblad«, der gik
så godt, at det allerede i 1884 kunne udvides
til dagblad med 1000 abonnenter. Dette blad,
der begyndte med en håndpresse og en karl
i et lejet skur på Banegårdsvej gjorde J. i 1885—
88 i samarbejde med Marott og 1888-1908 i
samarbejde med Peter Sabroe til den første ar
bejderavis i Jylland under navnet »Demokra
ten«. 1884 var J. også med til at oprette Ar
bejdernes Produktionsforening, og han fortsatte
med at oprette socialdemokratiske blade i Jyl
land. Der skete meget i disse år. J. var med,
hvor kampen var hårdest. Han var endog med
lem af provisorietidens riffelforening, der havde
skydeøvelser ude i Bugten.
Mere og mere kom det politiske til at optage
ham. Han blev i 1890 valgt som folketingsmand
i Skjoldelevkredsen som den første socialdemo
krat i en landkreds, hvor det navnlig var de
fattige husmænd og jordløse landarbejdere, der
stemte på ham; han faldt dog allerede 1892.
I 1895 valgtes han i den nyoprettede Århus søn
dre kreds, som han repræsenterede, indtil han
i 1906 kom ind i Landstinget, hvor han sad til
sin død. Han var medlem af finansudvalget og
af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. I Århus
var han medlem af byrådet 1894-1916, indtil
1900 som første og eneste socialdemokrat; men
selv om han ikke tilhørte flertallet, var det ofte
ham, man fulgte. I byrådsarbejdet interesserede
han sig særlig for socialvæsen og skolevæsen.
Han gik i sin tid stærkt ind for købet af Marselisborg, og til minde herom fik en plads i den
sydlige bydel navn efter ham. Også rejsningen
af Arbejdernes Forsamlingsbygning i Amaliegade tog han sig af, og han havde stor andel i,
at Århus fik Statsbiblioteket, Statens Avissam
ling og fødselsstiftelsen. Men først og fremmest
var J. banebryder for arbejderbevægelsen i Jyl
land, ikke mindst i Århus, hvor han stod i spid
sen for Socialdemokratiet. »Kong Harald« el
ler »Jyllands ukronede konge« kaldte man ham,
fordi han var en stor lederskikkelse, som man
havde usædvanlig tillid til.
Han var en fremragende bladmand og poli
tisk skribent, et offervilligt og handlekraftigt
menneske. Måske kan det siges, at han af ge
myt var langsom og tør, og at han led noget af
magtbegær og hang til petitesser. Han tålte
ikke ret godt, at noget gik ham imod; men det
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forhindrede ikke, at næsten alle så op til ham
og troede på ham.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
fattigvæs. 1894-1913.
Forskønnelsesudv. 1900-13.
Best. for sporvejene 1912-13 og 1915—21. Udv. for
byens udvidelse og bebyggelse 1913-17. Udv. for
alderdomsunderst. 1913-17. Repr.skabet for ÅrhusRanders elektr. bane 1913-19 og 1921-22. Udv.
for underst, til børn af enker 1915-17. - Henvisnin
ger 237, 72-75; 148, 50 og 61; 137, 218-20;
480, 10/8 1903; 275, 368-69; 273, 79-80; 395,
8 og 25; 147, 61; 397, 14; 160, II, 223; 194,
19/3, 20/9 og 26/9 1925; 308, 1925; 528, 19/9
1925; 328, 52-80; 180, 8-10; 194, 18/9 1936;
161, XI, 427-29; 215, 79-81; 469, II, 330 og 331
og III, 213, 279 og 280-82; 317, IV, 202-04,
211 og 222-26; 194, 28/10 1962; 441, 33-34. Portrætter 275, 369; 147, 61; 160, II, 223; 328,
52-80; 469, II, 331 og III, 279; 194, 28/10 1962.

JENSEN, Hans Gundorph

Prokurator, kammerråd, senere kancelliråd. Født 25. febr. 1807 i Torup sogn, Ålborg amt,
død 22. jan. 1871 i Århus. - Forældre: arve
fæster Andreas Jensen og hustru Maren Gun
dorph. - Gift 14. maj 1833 i Viborg med Ane
Kirstine Johanne Møller, født 5. marts 1812 i
Viborg, død 11. nov. 1890 i København, datter
af overretsprokurator Christian Nielsen Møller
og hustru Elisabeth Ester Nielsen.
Medlem af borgerrepræsentationen ca. 27.
jan. 1862-22. marts 1866. Borgerlig rådmand
22. marts 1866-1868. Højestbeskattede.
Efter en tid at have været skriver på Lindenborg godskontor, ansattes H. G. Jensen på stift
amtmandens kontor i Viborg og rejste 1829 til
København, hvor han 1830 tog dansk juridisk
eksamen med bedste karakter. Han havde i
København gjort bekendtskab med brødrene
Paludan-Miiller, og da deres fader 1831 ud
nævntes til biskop i Århus, foreslog de ham at
blive amanuensis hos biskoppen og samtidig
fuldmægtig hos stiftsøvrigheden; J. slog til og
befandt sig godt i Århus; men da biskop Paludan-Miiller døde i 1845, mistede han sin stil
ling, fordi den nye biskop havde sin egen ama
nuensis. J. fik derefter bestalling som prokurator
og kom efterhånden til at spille en betydelig
rolle i byen: 1843 blev han landvæsenskom
missær, 1850 kommunal revisor; han var med
stifter og medlem af bestyrelsen for Dampskibs-

H. G. Jensen

selskabet Århus-København og Det jysk-engelske Dampskibsselskab samt medlem af den i
henhold til lov af 24. april 1860 om salg af
off. stiftelser og beneficiegods nedsatte taksa
tionskommission. Under borgmester Hertz’ fra
vær i 1861 var J. konstitueret i embedet; han
var endvidere kirkeværge under Domkirkens re
staurering og fra 1869 overligningskommissær.
1862-66 sad han i borgerrepræsentationen og
var borgerlig rådmand fra 1866, indtil stillin
gen bortfaldt 1868 ved den nye kommunalord
ning. J. betegnes som en »ualmindelig skarp
sindig mand, der med nidkærhed virkede som
sagfører, rådgiver og lavværge for mange . . .,
ingen søgte ham forgæves«. Hans velgørenhed
understreges: »adskillige Århusborgere hjalp
han frem ved at støtte dem med kapital til at
begynde selvstændige virksomheder«, og efter
hans enkes død oprettedes et legat, som over
gaves til Velgørenhedsselskabets bestyrelse. Kammerråd 1844, kancelliråd 1866.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Kassekom.
1862. Budgetkom. 1862-67. Kirkeinspektionen for
Domsognet 1862-68. Kom. til forslag om opr. af
en forening af håndværkere og fabriksarbejdere til
gensidig understøttelse 1863. Vej- og forskønnelses
kom. 1867-68.
Kassekom. 1866-67.
Legatkom.
1868. Komm. for borger- og almueskolevæs. 1868.
Henvisninger 480, 14/9 1861, 27/11 1863, 1/7 1865,
13/1 1868, 23/1 og 24/1 1871 og 25/2 1907; 248, 31;
250, 168; 276, passim. - Portrætter 480, 25/2 1907;
276.

H . P. Jensen

JENSEN, Hans Peter
Klejnsmedemester, maskinfabrikant. - Født 7.
juni 1831 i Dyngby, Bjerager sogn, Århus amt,
død 11. aug. 1914 i Risskov. - Forældre: møl
lersvend i Dyngby mølle Jens Sørensen og hu
stru Maren Hansdatter. - Gift 13. maj 1858
med Hansine Andrea Glemmensen, født ca.
1833 i København, død 2. nov. 1908 i Risskov.
Medlem af byrådet 6. jan. 1885-31. dec.
1890. Højestbeskattede.
Efter i 1850 at være blevet udlært som klejn
smed tog H. P. Jensen til København, hvor han
arbejdede nogle år. Ved nøjsom levevis lykke
des det ham at spare en kapital på 500 rd. sam
men, og med den i lommen tog han i 1856 til
Århus, hvor han meldte sig for smedelavet og
bad om lov til at aflægge mesterprøve. 27. sep
tember blev han erklæret for mester, og i maj
det følgende år startede han et værksted på
Vestergade.
Allerede efter fire års forløb blev forholdene
her for trange, og J. flyttede til Mejlgade 21.
Efter tilskyndelse af Hans Broge slog han ind
på fremstilling af mejerimaskiner og mindre
dampmaskiner. Det første centrifugemejeri med
dampkraft i Jylland, i Kvottrup pr. Mundel
strup, blev en betydelig succes både herhjemme
og i udlandet, og fabrikken modtog adskillige
prisbelønninger og medaljer for dem. I 1884
blev virksomheden flyttet til Knudrisgade og
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udvidet med et jernstøberi. Samtidig optog J.
to af sine tidligere lærlinge, Fr. Hasselriis og G.
Schaarup, som kompagnoner.
En direkte følge af det ry, mejerimaskinerne
havde opnået, var store ordrer fra Otto Mønsted. Margarinekærner, smelterier og valsevær
ker blev leveret til virksomhederne i Århus samt
Southall og Godley i England.
Allerede i Mejlgade havde J. haft meget ar
bejde for Statsbanerne - både til nye anlæg og
til driften. Han lavede sporskifter, læssekraner,
signaler og jernbroer. Galgerne ved færgelejer
ne, perronoverbygningen på Helsingør banegård
og de store kandelabre ved hovedindgangen til
mange stationer var alt sammen hans værk.
Da centralopvarmning af huse begyndte at slå
igennem i slutningen af forrige århundrede, op
tog J. produktionen af kedler, ovne og radia
torer. Disse artikler var hidtil blevet indført fra
Tyskland, og firmaet var det første i Danmark,
der med held forsøgte sig i konkurrencen.
I 1898 blev J.s virksomhed sammensluttet
med L. Lange & Go., Svendborg, til L. Lange,
H. P. Jensen & Go. A/S. Jens Lange fra Svend
borg blev administrerende direktør, Hasselriis
og Schaarup tekniske direktører, mens J. selv
trak sig ud af den daglige ledelse. 1906 gik
firmaet ind i De forenede Jernstøberier. Århus
afdelingen blev nedlagt i 1930.
Ved sit 40 års jubilæum i 1897 skænkede J.
et legat på 1.000 kr. til fondet for gamle hånd
værksmestre og enker efter sådanne. Legatet
blev i 1908 ved hans udnævnelse til æresmed
lem af Håndværkerforeningen forhøjet til
10.000 kr.
Af byrådet var J. medlem fra 1885. Han var
opstillet på ny til valget 7. januar 1891, men
blev ikke valgt. - R. 1906.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
vandværket 1885-87. Udv. for gasværket og den off.
belysn. 1888-90. Brandkomm. 1888-90. Endvidere
taksationsmand 1869-99. — Henvisninger 480, 9/5
1857, 3/5 og 4/5 1897; 119, 87; 480, 6/6 1901;
184, 127-30; 172, 46; 480, 3/5 1907, 13/5, 8/9
og 2/11 1908, 4/6 1911, 11/8 1914 og 16/4 1930.
Portrætter Lokalhist. saml.; Belysningsvæs.; Brandst.;
Håndværkerforeningen; 172, 46; 480, 11/8 1914.

JENSEN, Hans Peter
Gartner, senere viceborgmester. - Født 1. jan.
1886 i Lindå, Todbjerg sogn, Randers amt. -
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H. P. Jensen

Forældre: landmand Jørgen Jensen og hustru
Kirstine Marie. - Gift 1° okt. 1910 i Malling
sogn, Århus amt med Annette Pouline Søgaard,
født 20. juli 1888 i Nølev, Nølev sogn, Århus
amt, død 23. marts 1944 i Århus, datter af
gårdmand Peder Mikkelsen Søgaard og hustru
Povline Jensen. Gift 2° 19. dec. 1945 i Hornslet
med fru Jessy Minny Petersen, født 23. maj
1891 i Vejle, datter af sukkerfabrikant Thor
vald Filip Hansen og hustru Anne Marie, født
Jørgensen.
Medlem af byrådet 1. april 1937-31. marts
1958. 1. næstformand 1946 - 2. næstformand
ca. 1951-1954. 1. næstformand 1. april 1954—
31. marts 1958. Medlem af magistraten 8. juli—
12. okt. 1952. Socialdemokratiet.
H. P. Jensen gik i landsbyskole i Balle, Tod
bjerg sogn, i årene 1893-1900 og var kommet
ud som tjenestedreng og -karl på landet fra
9 års alderen; han uddannedes som gartner
1903-07, var i Tyskland 1908-09, og var af
delingsleder ved haveanlæg på Landsudstillin
gen i Århus 1909. Samme år havde han et op
hold på Beder Gartnerskole. 1910-15 havde
han handelsgartneri og planteskole i Hammel.
1915-22 var han oliearbejder (arbejdsmand) på
Århus Oliefabrik, fra 1922 gartner ved Århus
kommune, fra 1937 afdelingsgartner. Han fik
sin afsked i 1956.
1922-25 var J. arbejdsleder ved udvidelsen
af Botanisk Have mod nord, anlæg af Vestre

Kirkegård og anlæg af Mindeparken, og 1925—
56 ledede han kommunens gartneri »Højvang«.
På Århus Oliefabrik udvikledes J.s faglige
og politiske interesser. Han var medstifter af
Olie- og Sæbeindustriarbejdernes Fagforening
i Århus i 1919 og kom straks i bestyrelsen. I
Boligforeningen af 25. maj 1920, der udstyk
kede grunde dels i Åbyhøj, dels i Højbjerg (jvf.
H. P. J ensens vej), fortrinsvis til arbejdere på
Århus Oliefabrik, var J. formand 1920-37.
Inden for kooperationen i Århus har J. ydet
et stort arbejde. Han blev medlem af Århus
Brugsforenings bestyrelse 1921, af forretnings
udvalget 1922, næstformand 1934 og formand
1936. I 1941 indvalgtes J. i repræsentantskabet
for De samvirkende Brugsforeninger, hvor han
var formand fra 1953. Han arbejdede for en
samling af brugsforeningerne i Stor-Århus og
blev formand for det lokale fællesråd ved op
rettelsen 1947. Alle disse hverv nedlagde J.
1961; samtidig udnævntes han til æresmedlem
af og kommitteret i bestyrelsen for Århus Brugs
forening.
J.s politiske arbejde begyndte ved byrådsval
get 1917. Senere var han medlem af bestyrelsen
for Socialdemokratisk Forening i Århus’s nordre
kreds 1924-49, næstformand 1927-49, den
kommunale hjælpekasse 1929-33, ligningskom
missionen 1933-37, byrådet 1937-58, viceborg
mester 1946-58. I byrådet var J. en meget an
vendt arbejdskraft, og i efterkrigsårene udførte
han et stort og brydsomt arbejde som formand
for boliganvisningsudvalget 1945-58. På hans
initiativ blev der dannet en landssammenslut
ning af boligudvalg, hvis formand han blev.
Også byens biblioteksvæsen har J. betydet
meget for; han var medstifter af, formand for
og bibliotekar ved Christiansbjerg’s Bibliotek
1924-34. I det hele taget har J. gjort meget
for bydelen Ghristiansbjerg; i en årrække var
han formand for Christiansbjerg Grundejerfor
ening, og han var meget aktiv ved oprettelsen
af Ungdomsgården »Skovvang« i 1951.
I sit offentlige arbejde har J. altid »haft
hjertet med i de afgørelser, der skulle træffes.
Mennesker blev aldrig til »sager«, men vedblev
at være levende problemer, hvis ve og vel lå
viceborgmesteren stærkt på sinde«.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skovvæs. 1937—42,
formand 1943—50.
Udv. for

inarkvæs. 1937-42, formand 1943-50. Kirkegårdsbest. 1937-42. Observatoriets best. 1937—43. Be
villingsnævnet 1937—43. Udv. for opf. af boliger for
aldersrentenydere 1938-45. Udv. for bygninger og
inventariesager 1940-43. Udv. for socialfors. 194045. Udv. for byens udvidelse og bebyggelse 1943—
50. Lønudv. 1943-50.
Kasse- og regnskabsudv.
1945- 58.
Boliganvisningsudv., formand 1945-58.
Best. for Århus Ridehal 1945-58. Udv. for sporten
1946- 50, formand 1947-50. Bygningskomm. 194654. Udv. for kult. anliggender, formand 1950-58.
Bibl.sbest. 1950-58. Best. for børnebibl. 1950-58.
Århus amts skoleråd 1950-58. Repr.skabet for I/S
Midtkraft 1950-58. Udv. til undersøgelse af for
holdene vedr. boligbyggeri i Århus 1951-52. Skolekomm. 1954-58.
Skolenævnet for Nørrebrogades
Skole 1954-58. Skolenævnet for Katrinebjergskolen
1954-58. Best. for Naturhist. Mus. 1954-58. End
videre jordboniteringsmand 1937-58, formand 1943—
58. - Henvisninger 398, 3 og 5; 427, 1694; 400,
5 og 11; 304, 1955, 296; 194, 29/5 1955; 480,
30/12 1955; 194, 31/3 1958; 359, 5, 6 og 7; 374,
1961, nr. 4, 12; 435, 1961. 204; 194, 1/3 1961;
304, 1961, 31; 480, 2/1 1965; 194, 30/12 1965. Portrætter 359, 7; 304, 1955, 296 og 1961, 31.

JENSEN, JAKOB, se under borgmestrene.

JENSEN, JENS

Maskinarbejder, senere maskinsynsmand. - Født
6. juli 1894 i Silkeborg, død 26. jan. 1961 i
Århus. - Forældre: væver Anton Jensen og Hu
stru Petrea. —Gift 23. nov. 1918 i Århus med
Lovise Josefine Kaimer, født 29. juni 1896
i Århus, datter af oliearbejder Harald Kaimer
og hustru Othine.
Medlem af byrådet 5. maj 1943-26. jan.
1961. Socialdemokratiet.
Jens Jensen kom omkring århundredskiftet
som barn til Århus. Efter skolegang først i Valdemarsgades Skole, senere i Ingerslevs Boule
vards Skole kom han i maskinlære hos Frichs
1908-13. Her blev han straks medlem af lærlin
geklubben og hurtigt dens næstformand, til han
var udlært. Som maskinarbejder var J. hos
Frichs i ca. i/2 år fra 1913 til 1914 og —efter at
have aftjent sin værnepligt og arbejdet andre
steder - igen fra 1917.
Hos Frichs blev J. i 1919 tillidsmand for
klub 8 (maskinarbejderne) og senere fælles
tillidsmand for hele personalet. Denne post,
der gav ham hædersnavnet »Jens Tillid«, beva-
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anske arbejderbevægelse, selv om hans virke
kom til at række vidt også på andre områder«.
G.R.

Jens Jensen

rede han til 1950, til kort før han samme år
måtte opgive sit arbejde på grund af sine man
ge tillidshverv. Blandt de rent faglige hverv
kan nævnes: skuemester for maskinarbejderfa
get 1940-59 og maskinsynsmand 1949-61.
Tillidsmandsarbejdet hos Frichs førte J. ind
i bestyrelsen for Smede- og Maskinarbejdernes
Fagforening i Århus, hvor han havde sæde fra
begyndelsen af 1920’ernc til 1956. I en periode
var han også medlem af forbundets hovedbesty
relse.
Det kommunalpolitiske arbejde begyndte J.
i 1929 i bestyrelsen for den kommunale hjælpe
kasse, hvor han sad til kassen ophævedes i 1933.
I 1943 blev han indvalgt i byrådet på den so
cialdemokratiske liste og blev siden genvalgt.
I byrådsarbejdet udnyttedes J.s faglige indsigt
og hans interesser.
Som Idrætsparkens repræsentant kom J. i be
styrelsen for Århus Baneklub, hvor han i 1950’erne var formand.
Også for Arbejdernes Oplysningsforbund i År
hus har J. betydet meget. Han sad i bestyrelsen
1930-59, var en tid næstformand og endelig
formand 1954-59. Fra 1944 til 1957 var J.
medlem af forretningsudvalget for Arbejdernes
Fællesorganisation, og i en længere årrække var
han bestyrelsesmedlem i Socialdemokratisk Fore
ning for nordre kreds og i Arbejdernes Produk
tionsforening, senere Fællesbageriet A/S. »J. var
så ubetinget fagforeningsmanden i den århusi
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Medietn af eller byens repræsentant i Udv. for vand
værket 1943-47, formand 1946-47. Lønudv. 1943—
47, formand 1945-47. Udv. for belysningsvæs. og
sporvejene 1943-50, formand 1947-50. Udv. for
det off. slagtehus 1943-50, formand 1946-50. Repr.
skabet for Idrætsparken 1943-58. Brandkomm. 1943
-61. Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 1945—
60. Best. for Teknisk Skole 1945-61. Sundhedskomm. 1946-50. Overepidemikomm. 1946-50. Best.
for Frederiksbjerg Boligselsk. 1946-61. Mælkeudv.
for Stor-Århus 1946-61. Repr.skabet for Jydsk tek
nologisk Institut 1949-61. Havneudv. 1950-58. Udv.
for de komm. værker 1950-61, formand 1954-61.
Repr.skabet og best. for I/S Midtkraft 1950-61.
Best. for fonden for lærlingeudd. beg. af 1950’erne.
Endvidere maskinsynsmand 1949-61. - Henvisninger
508, 47 og 83; 495, 132 og 133; 240; 194,
4/7 1954; 480, 5/7 1954; 194, 9/2 1955 og 26/1
1961; 286, 1960-61, 7. - Portrætter Lokalhist. saml.;
508, 47 og 83; 194, 4/7 1954; 480, 5/7 1954;
194, 9/2 1955 og 26/1 1961; 286, 7.

JENSEN, KNUD KILDSGAARD,
se KILDSGAARD JENSEN, KNUD

JENSEN, Jens MICHAEL

Købmand. - Født 11. april 1875 i Voel, Tvilum sogn, Skanderborg amt, død 7. jan. 1952 i
Århus. - Forældre: gårdmand Niels Jensen og
hustru Petrine Mikkelsen. - Ugift.
Valgt til medlem af byrådet 1. april 1925,
men udtrådte straks igen og efterfulgtes af G.
N. Knub. Højre.
Michael Jensen kom i 1893 i handelslære hos
købmand Anton Wistoft i den gamle købmands
gård Nørreport 20 i Århus. Efter endt læretid
blev han i 1897 ansat i Fr. Winsløws støbe
godsforretning, hvor han to år senere blev pro
kurist. I 1907 blev han medindehaver af for
retningen, som han overtog 1. april 1908 og op
arbejdede til en betydelig virksomhed inden for
kakkelovns- og sanitetsbranchen.
J. var i bestyrelsen for Århus Handelsstands
forening 1917-45 og kasserer i foreningen fra
1921, i bestyrelsen for Århus Kjøbmænds Hjæl
pekasse 1920-51, kasserer 1927-51. Videre var
han i bestyrelsen for Filtenborgs stiftelse, Den
jyske Handelshøjskole, Chr. X’s Alderdomshjem,

Michael Jensen

A/S Frederiksbjerg Trælasthandel, Fotorama
samt i repræsentantskabet for Jyllandsbanken
og fra 1926 i repræsentantskabet for Århus Tea
ter. Han var tillige formand for idrætsklubben
Fremad. I sit testamente havde J. afsat 25.000
kr. til et legat under Århus Kjøbmænds Hjælpe
kasse.
J. blev valgt til medlem af byrådet med virk
ning fra 1. april 1925, men han kom aldrig til
at deltage i byrådets arbejde. Allerede i det
nye råds første møde anmodede J. om på grund
af sygdom at måtte udtræde af byrådet. An
modningen blev bevilget, og ingeniør G. N.
Knub indtrådte i stedet.
P.J.
Henvisninger 480, 16/11 1917 og 27/3 1919; 457,
61; 147, 299; 480, 31/3 1925; 466, 1925-26, A,
1 og 3; 480, 30/3 1933 og 10/4 1035; 299, 121
og 133; 458, 1949, 31; 389, 455; 307, 1950,
634; 199, 28, 31, 32, 33, 35 og 56. - Portrætter
Lokalhist. saml.; 147, 299; 457, 61; 480, 31/3
1925; 299, 121; 359,455; 799,35.

JENSEN, NIELS

Havnearbejder, senere forretningsfører. - Født
5. dec. 1854 i Astrup sogn, Århus amt, død 28.
okt. 1923 i Århus. - Forældre: husmand Jens
Nielsen og hustru Karen Marie Jørgensdattcr. —
Gift med Ane Marie Sørensen, født 11. aug.
1860 i Ramten, Ørum sogn, Skanderborg amt,
død 13. dec. 1934 i Århus, datter af husmand

Niels Jensen

Søren Christensen og hustru Kjerstine Nielsdatter.
Medlem af byrådet 3. nov. 1908-31. marts
1922. Socialdemokratiet.
Niels Jensen kom som ung til Århus for at
aftjene sin værnepligt. Efter soldatertiden bo
satte han sig i byen og arbejdede en årrække
hos købmand F. Ollendorff. Senere fik han ar
bejde ved havnen og deltog i 1885 i stiftelsen
af Havnearbejdernes Fagforening, for hvilken
han en overgang var formand. I 1903 blev J.
formand for den samme år stiftede losseklub,
og i 1918 blev han fast forretningsfører. Klub
bens navn blev da ændret til Andels-stevedoreklubben. På grund af sygdom måtte J. trække
sig tilbage som forretningfører i 1922.
J. var medlem af byrådet fra 3. nov. 1908
til 31. marts 1922. Han afløste i 1908 Peter Sabroe og blev genvalgt ved de tre følgende valg.
Allerede før sin indtræden i byrådet var han
blevet valgt til medlem af havneudvalget, som
han vedblev at være medlem af i hele sin by
rådsperiode.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm. 1903-06. Havneudv. 1906-21.
Udv. for
alderdomsunderst. 1908-09. Sygehusudv. 1908-21.
Udv. for det off. slagtehus 1908-21. Udv. for markvæs. 1909-21. Udv. for andragender 1909-21. Repr.
skabet for Århus-Randers elektr. bane 1913-22. Lønudv. 1917-21. Best. for Frue Kirke 1917-21. Henvisninger 298, 44 og 49; 480, 29/10 1923; 194,
29/10 1923; 245, 7 og 9. - Portrætter 298, 49.

109

det off. slagtehus 1897-1902. Brolægnings- og vejudv. 1900-02. Svendeprøvekoinm. 1900-02. Udv.
for vedligeholdelse af komm.s bygninger 1902. Henvisninger 480, 24/1 1898; 148, 54; 480, 26/1
1902; 470, 35-36 og 43; 480, 31/5 og 6/6 1913;
389, 451 og 452. - Portrætter Lokalhist. saml. (kari
katurtegning af Ravnholm); 470, 35-36; 389, 452.

JENSEN, Peer

N. P. Jensen

JENSEN, Niels Peter

Overbanemester. —Født 27. jan. 1851 i Sønder
Kirkeby sogn, Maribo amt, død 31. maj 1913
i Århus. - Forældre: husmand Jens Pedersen
og hustru Johanne Nielsdatter. —Gift med Jo
hanne Vilhelmine Marie Frederiksen, født 24.
aug. 1852 i Horreby sogn, Maribo amt, død 23.
jan. 1898 i Århus, datter af skolelærer Niels Pe
der Frederichsen og hustru Wilhelmine Gaarde.
Medlem af byrådet 1. jan. 1897-31. dec. 1902.
Højre.
N. P. Jensen blev ansat ved Statsbanerne 1881
og blev overbanemester 1903. Han var navnlig
interesseret i huslejespørgsmål og gjorde et me
get stort arbejde med »Huslejligheds-Avisen«,
der blev udgivet af Århus Grundejerforening
1886-1914. Som en udmærket sekretær i grund
ejerforeningen gjorde J. 1894-1913 en stor ind
sats i forbindelse med medlemshvervning og
med en sammenslutning af de jyske grundejer
foreninger.
J. sad 1897-1902 i byrådet, hvor han ganske
naturligt var grundejerne en god repræsentant,
og interesserede sig navnlig for spørgsmål som
renovation og vandafgifter. Han var medlem af
teatrets repræsentantskab 1897-1913, fra 1903
som repræsentant for aktionærerne.
J. omkom ved et ulykkestilfælde under range
ring på banegården i Randers.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
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Bagermester, konditor. - Født 12. jan. 1865
i Ulfborg sogn, Ringkøbing amt, død 20. juni
1928 i Århus. - Forældre: bagermester Jens
Jensen og hustru Dorthea Hvolby. - Gift 27.
sept. 1887 i Ulfborg sogn, Ringkøbing amt,
med Petrine Jensen, født 14. aug. 1862 i Vester
by, Rindum sogn, Ringkøbing amt, død 23. maj
1927 i Århus, datter af husmand Jens Nielsen
og hustru Marie Katrine Jensen.
Medlem af byrådet 1. april 1913-12. marts
1914. Højre.
P. Jensen kom i 1888 til Århus, hvor han i
en årrække havde bagerforretning, idet han ca.
1891 etablerede sig i ejendommen Lille Torv 6
(hjørnet af Vestergade). Fra 1893 havde han
tillige bageri i Studsgade 3, mens forretningen
på Lille Torv var filial. I 1899 flyttede J. sin
forretning til den nyopførte ejendom »Volmerhus« på hjørnet af Guldsmedgade og Kloster
gade og nedlagde året efter filialbutikken. Han
havde bageri og konditori i »Volmerhus« ind
til 1911, da han bortforpagtede forretningen til
konditor Emmery, der i 1918 købte den. P. Jen
sen deltog med stor interesse i arbejdet inden
for bagermestrenes organisationer. Han var fra
1899 til 1903 og igen fra 1906 til 1909 i besty
relsen for Århus Bagerlav, fra 1905 i bestyrel
sen og fra 1908 til 1910 næstformand for Cen
tralforeningen for Bagermestre i Jylland. Fra
1902 til 1914 var han i bestyrelsen for Velgø
renhedsselskabet. Efter at have ophørt med at
drive forretning beskæftigede J. sig en del med
politik. Han, der var »en dygtig taler, en slag
færdig og vittig debatør«, lod sig ved folketings
valget i 1913 opstille som højremand i Århus
nordre kreds som modkandidat til Peter Sabroe. Forud for valget havde han i avisar
tikler behandlet politiske problemer, bl. a. skat
tespørgsmål. J. opnåede ikke valg og trak sig
snart efter ud af offentlig virksomhed.
J. var medlem af byrådet fra 1. april 1913

P. Jensen

til 12. marts 1914. I begyndelsen af febr. 1914
rejste to af byens dagblade en beskyldning mod
ham for alvorlig misbrug af sin stilling som
formand for fattigudvalget. En henstilling fra
flere byrådsmedlemmer om at træde ud af fat
tigudvalget, mens sagen blev undersøgt, øn
skede J. ikke at efterkomme, og han valgte at
træde helt ud af byrådet. Senere blev redaktø
rerne M. Simonsen og Jørgen Wind idømt bø
der, idet de ikke kunne føre bevis »for det hr.
P. Jensen påsigtede forhold«.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm.
1909-13. Kirkegårdsbest. 1912-14. Udv. for fattigvæs. 1913-14. Forskønnelsesudv. 1913-14. Udv.
for markvæs. 1913-14. Repr.skabet for Århus-Randers elektr. bane 1913-14. - Henvisninger 194, 30/3
1900; 480, 27/7 1905, 18/10 1907, 19/1 1911, 22/9
1912, 7/3, 8/3, 9/3 og 11/5 1913; 194, 2/2, 4/2,
5/2, 6/2, 10/2, 12/2, 20/2, 21/2, 23/2. 4/3, 8/3, 9/3
og 10/3 1914; 480, 13/3 1914; 194, 14/3 1914;
480, 7/1 og 17/6 1915 og 10/4 1916; 194, 10/4
1916; 466, 1916-17, A, 189; 197, 26, 40, 47, 48
og 50; 480, 21/6 1928; 465, 39, 40, 42, 45, 46 og
47; 446, 18. - Portrætter 480, 9/3 og 11/5 1913;
197, 50; 465, 40.

JENSEN, RUDOLF Thomas Peter

Kontorassistent, senere rådmand. - Født 28.
dec. 1906 i Vistoft. - Forældre: arbejdsmand
Niels Jensen og hustru Kirstine. - Gift 15.
april 1939 i Århus med Margurita, født 25.
marts 1914.

Rudolf Jensen

Medlem af byrådet 1. april 1946-1966 og
genvalgt 1966. Rådmand 2. marts 1954-1958
og atter fra samme år.
Efter at have gået i Valdemarsgades Skole
kom Rudolf T. P. Jensen i lære hos en kolonial
handler, gik på handelsskole 1922-24 og afslut
tede sin uddannelse som handelsbetjent 1925.
På grund af vanskelige beskæftigelsesforhold
søgte J. over i kontorfaget og ansattes i 1938
på stadsingeniørens kontor.
Tidligt gik J. ind i det faglige og politiske
organisationsarbejde, først som et fremtrædende
medlem af DSU, hvor han blev formand for
Østjyllandskredsen og medlem af hovedbestyrel
sen, senere som formand for HKs kommunale
afdeling og for Socialdemokratisk Forening, År
hus søndre kreds. 1945-54 var han formand for
Arbejdernes Fællesorganisation i Århus og gen
nemførte i denne tid den kunstneriske udsmyk
ning af Folkets Hus. Også inden for koopera
tionen har han gjort en indsats som formand
for Mejeriet Enigheden, og han har været for
mand for Demokratens kontrolkomitc. Organi
sationsarbejdet udviklede en sans for admini
strativt arbejde, som J. har høstet gavn af
i den kommunalpolitiske virksomhed.
J. indvalgtes i byrådet 1946. 1950-54 var han
formand og ordfører for den socialdemokratiske
gruppe. 1954 blev han rådmand for magistra
tens 5. afdeling, men måtte opgive denne stil
ling efter valget 1958. Da Bernhardt Jensen
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valgtes til borgmester fra 1. oktober samme år,
overtog J. posten som rådmand for 4. afdeling.
Det kommunalpolitiske arbejde er J. gået
op i med interesse og alsidighed. Fra sin ung
dom i DSU har han udviklet sine evner som
debattør, og som socialdemokratisk ordfører
forstod han at trække de politiske linjer op
med stor skarphed. Som rådmand for de kom
munale værker og senere for de kulturelle an
liggender har han udvist stor grundighed og
samvittighedsfuldhed i samarbejdet med kom
munens embedsmænd. Mens han var leder af
5. afdeling, foregik en betydelig udbygning af
byens trambusnet. Af de omfattende arbejder,
der er blevet gennemført i hans rådmandstid
i 4. afdeling, kan nævnes opførelsen af Frydenlundskolen, moderniseringen af flere ældre sko
lebygninger og den store udvidelse af hovedbib
lioteket i Mølleparken. Inden for landets bib
lioteksorganisation har J. virket som formand
for gruppe A inden for Danmarks Biblioteks
forening og som medlem af Biblioteksrådet.
Sporten og de rekreative områder har han også
omfattet med stor interesse. Han er medlem
af repræsentantskabet for SIKA og har været
aktiv for udbygningen af folkeparken, der fra
1954 drives af aktieselskabet Tivoli Friheden.
J.s arbejde præges af hurtighed og præci
sion. Selv befinder han sig bedst, når han er
i aktivitet. Det er også på linje hermed, at han
i mange år har tilrettelagt sit partis valgagita
tion i Århus; han tiltales af den hurtige ind
sats.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Århus amts
skoleråd 1946-. Udv. for det off. slagtehus 1946—
50. Udv. for skolevæs. 1946-50. Udv. for bclysningsvæs. og sporvejene 1946-50. Ungdomsskolenæv
net 1946-50. Kom. for kontakt mellem Bergen,
Göteborg, Åbo og Århus 1947-52. Repr.skabet for
I/S Midtkraft 1950-66. Prisudv. 1950-52. Orkester
kom. for Århus Byorkester 1950-52. Repr.skabet
for Århus Teater 1950-52 og 1959-. Økonomiudv.
1950—54. Udv. for komm, værker 1950-54. Udv.
til undersøgelse af forholdene vedr. boligbyggeri i
Århus 1951—52. Udv. for hosp. og soc. inst. 1952—
53. Udv. for kult. anliggender 1953-54. Best. for
Århus Byorkester 1954. Best. for virksomheden for
erhvervshæmmede 1954-59. Skolenævnene for Ingcrslevs Boulevards og N. J. Fjordsgades skoler 1957-59.
Kirkegårdsbest. 1958-. Ungdomsnævnet 1958-. Ung
domsnævnets fritidsudv. 1958-59. Byhist. udv. 1958-.
Best. for Århus Ridehal 1959-. Repr.skabet for Min
deparken 1959-. Best. for Det jydske Musikkonservato
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rium 1959-62. Udv. vedr. »de store årgange« i StorÅrhus 1959-66. Bibl.sudv. 1962. Amtsungdomsnævnet
1962-, Bibl.sbest. 1958-. Repr.skabet for Idrætsparken
1958-. Best. for Teknisk Skole 1962-66. Repr.skabet
for Den jydske Opera 1966-. Best. for Marselisborg Se
minarium 1966-. Best. for Naturhist. Museum 1966-.
- Henvisninger 480, 2/5 1955; 194, 24/12 1956;
480, 28/12 1956 og 27/9 1958; 194, 24/12 1966;
480, 27/12 1966. - Portrætter Lokalhist. saml. (fotos
og tegning af Bjarne Nielsen).

JENSEN, SØREN

Købmand. - Født 26. april 1810 i Fjelsø sogn,
Viborg amt, død 18. okt. 1858 i Århus. - For
ældre: skoleholder Jens Christensen og hustru
Maren Christiansdatter. - Gift 27. okt. 1841 i
Blegind præstegård, Skanderborg amt, med Ge
orgine Ivartine Olivia Schinnerup, født 1827 i
Thisted, død 12. nov. 1871 i Århus, datter af
sognepræst Peder Mikkelsen Schinnerup og hu
stru Karen Stadell Toft.
Medlem af borgerrepræsentationen 1. jan.
1848-ca. jan. 1851.
Søren Jensen, der stammede fra Fjelsø en snes
km vest for Hobro, tog den 30. maj 1836 bor
gerskab som købmand i Århus og åbnede et
par dage senere en forretning i Sabros gård
på Store Torv, med et velassorteret lager af
isenkram, porcelæn, fajance og glasvarer og ga
lanteri. I 1837 flyttedes forretningen til hjørnet
af Lille Torv og Store Torv, i 1845 til Immervad og i 1852 til hjørnet af Lille Torv og Borg
porten. J. var en agtet borger, og det vakte be
tydelig opsigt, da han i okt. 1858 blev myrdet
i Marselisborg Skov ved et røveri begået af en
sindssyg svensk arbejdskarl.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Indkvarteringskomm. 1848-49. - Henvisninger 480, 3/6 1836,
1/11 1837, 27/10 1841, 10/1 1848, 24/12 1852, 20/10
21/10, 25/10 og 26/10 1858.

JENSEN, Villy Tage Gotfred

Postkontrollør. - Født 18. juni 1921 i Viborg. Forældre: portør, senere togfører Niels Jensen
og hustru Marie. - Gift 31. okt. 1945 i Skåde
sogn, Århus amt med Ninna Lis Ruth Søe Jen
sen, født 11. dec. 1920 i Århus, datter af in
spektør ved Marselisborg Slot P. M. Jensen og
hustru Anne Margrethe Ghristence.
Medlem af byrådet fra 1. april 1966. Det
konservative Folkeparti.

V. T. G. Jensen

Efter realeksamen fra Viborg Katedralskole
1938 blev V. T. G. Jensen ansat som elev ved
Post- og Telegrafvæsenet i Bjerringbro og af
sluttede uddannelsen i Viborg 1941. Han gjor
de tjeneste som medhjælper i København, År
hus og Skagen, blev assistent i Randers 1945 og
flyttede 1949 atter til Århus, hvor han 1954
forfremmedes til overassistent og 1961 til post
kontrollør, knyttet til postens kundetjeneste i
3. distrikt. Han har været kredsformand i
Dansk Post- og Telegraf forenings 9. kreds
samt medlem af foreningens hovedbestyrelse og
forretningsudvalg.
I 1965 blev han valgt til formand for Århus
og Omegns Konservative Vælgerforening og
medlem af Det konservative Folkepartis repræ
sentantskab og tjencstemandsråd. Efter sin ind
træden i byrådet i 1966 er han stadig medlem
af vælgerforeningens repræsentantskab samt re
visor i foreningen.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for Kol
lektivhuset Langenæs 1965-. Børne- og ungdoms
værnet 1966-. Udv. for kult. anliggender 1966-.
Skolekomm. 1966-. Sundhedskomm. 1966-. Droscheudv. 1966—. Ungdomsskoleudv. 1966—. Repr.skabet for Århus Teater 1966-.
Sceneudv. 1966-.
Landsdelsscenernes samarbejdsudv. 1966-. Best. for
Marselisborg Sem. 1966-. Repr.skabet for I/S Midt
kraft, 1966-. Skolenævnene ved Finsensgades Skole,
Frydenlundsskolen og Lisbjergskolen 1966-. Boliganvisningsudv. 1966-. Amtsskolerådet 1966-. Best.
for Hads-Ning Herreders Jernbane 1967-. - Hen
visninger 480, 28/3 1965; 461, 1968, 149.

Aage Jensen

JENSEN, AAGE

Direktør. - Født 2. okt. 1887 i Ølgod sogn, Ribe
amt, død 1. marts 1933 i Århus. - Forældre:
skomagermester Lauritz Jensen og hustru Mine
Rasmussen. - Gift 12. sept. 1911 med Martha
Louise Albertine Holst, født 25. jan. 1886 i
Tarm sogn, Ringkøbing amt, datter af post
mester Fr. Holst og hustru Augusta Clausen.
Medlem af byrådet 1. april 1929-19. novem
ber 1931. Borgerlig fællesliste.
Efter sin skolegang blev Aage Jensen uddannet
ved isenkramhandel i Tarm. I 1915 kom han til
Århus, hvor han først var repræsentant for fir
maet Fog & Mørup, Kbh. og derefter fra 1924
til sin død meddirektør for Rahr’s tekniske For
retning A/S, Århus.
I sin Århus-tid havde J. mange tillidshverv af
såvel faglig som politisk art. På det faglige om
råde var han således medlem af bestyrelsen
for Århus Handelsrejsendeforening 1921-30,
formand for Århus Radiobrancheforening fra
1927 og medlem af bestyrelsen for Foreningen
af Fabrikanter og Grossister i Elektricitetsbran
chen i Danmark fra 1929. J. tog også ivrigt del
i det politiske liv; han var medlem af bestyrel
sen for Det konservative Folkeparti i Århus fra
1924, sekretær fra 1927, og sad i partiets amts
udvalg fra 1924. Ved byrådsvalget i 1929 var J.,
der var »kendt som en energisk arbejdskraft og
dygtig forretningsmand« og »en god repræsen
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tant for handelsstanden«, opstillet på en fælles
borgerliste og blev også valgt, men allerede i nov.
1931 måtte han på grund af sygdom udtræde
af byrådet, hvor han blev erstattet af købmand
Valdemar Kloster.
Halvandet år senere - i 1933 - døde J. af cn
hjertelidelse i forbindelse med en influenza, kun
45 år gammel. Han omtaltes da som »en ud
mærket konservativ borger, som interesserede sig
stærkt for byens udvikling og styre. Personlig
var han meget sympatisk, og han var afholdt
i store kredse.«
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Sygehusudv.
1929- 31. Udv. for markvæs. 1929-31. Udv. til
decision af komm.s regnskaber 1929—31. Udv. for
det off. slagtehus 1929—31. Udv. til at gennemgå
repartitionen på amtets købstæder 1929-31. Skolekomm. 1929-31.
Tilsynet med biografteatervirks.
1930- 31. Best. for radiumstationen 1930-31. Repr.
skabet for Idrætsparken 1930-31. Nævningelisteudv.
1931. - Henvisninger 480, 13/2 1929; 158, 26;
480, 1/3 1933; 525, 39 f. og 77. - Portrætter 480,
14/2 1929; 158, 26; 480, 1/3 1933.

JOHANSEN, MIKAEL

Købmand, vicekonsul. — Født 26. marts 1854
i Holme sogn, Århus amt, død 23. maj 1931 i
Århus. - Forældre: indsidder Johan Peter Michelsen og hustru Christiane Rasmusdatter. Gift 1° med Hansine Andrea Ernst, født 17.
nov. 1859 i Assens, død 29. juli 1897 i Århus,
datter af bagermester Christian Jacob Ernst og
hustru Ane Dorthea Cathrine Storm. Gift 2°
med Adelheid Juliane Henriette Quistgaard,
født 1870, død 29. okt. 1900 i Århus. Gift 3°
20. marts 1902 i København med Mathilde Jør
gensen, datter af købmand J. Jørgensen.
Medlem af byrådet 30. sept. 1904-31. marts
1921. Højre.
Mikael Johansen lærte handelen i Århus. Som
kommis tilbragte han nogle år i Silkeborg og
Assens for atter at vende tilbage til sin læreby.
Her løste han borgerskab i 1881 og etablerede
sig med en engros-forretning i kolonialvarer.
Hans evner og lyst til organisationslivet bragte
ham tidligt talrige tillidshverv inden for hans
interessefelter. Det var her især lokale spørgs
mål, som han i det daglige var kommet i be
røring med, der ledte ham over i et videre for
eningsvirke. I Handels- og Kontoristforeningens
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Mikael
Johansen

bestyrelse sad han 1893-1904, og i en lang
årrække var han i bestyrelserne for Århus Kjøbmænds Hjælpekasse og for Den danske Køb
stadsforening. I 1904 blev han formand for År
hus Grundejerforening, og her slog han som den
første til lyd for, hvad han selv kaldte »byernes
retfærdighedskrav«; hermed mente han kravet
om en forholdsmæssig repræsentation i Rigsda
gen. Hans initiativ ved denne lejlighed og se
nere i byrådet førte til, at kravet fremsattes af
67 af landets 70 byråd. Fra 1912 til 1920 var
J. desuden formand for Fællesforeningen af jydske Grundejere og for Fællesudvalget af danske
Grundejere, ligesom han en tid sad i Lands
komiteen til Bekæmpelse af Brandfare, i besty
relsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens
Bekæmpelse og i Radiumfondets bestyrelse. Hans
redelighed og samvittighedsfulde arbejde gjor
de ham endvidere til næstformand for Købmands- og Håndværkerbankens repræsentant
skab og forretningsudvalg og til medlem af be
styrelsen og kontroludvalget for A/S Dansk Hypotekforsikrings-Bank.
Allerede tidligt følte J. sig knyttet til partiet
Højre. Som byrådsmedlem 1904-21 blev han
en af de ledende inden for Århus’ Højre, i
hvis bestyrelse han sad i over 25 år. Fra 1915
var han i partiets forretningsudvalg og amts
udvalg for Århus amt. Hans virke her bragte
ham dog aldrig de helt store resultater, og hans
forsøg som folketingskandidat i 1913, 1918 og

1920 kronedes ikke med held. Det omfattende
arbejde, han ydede på dette område, gav ham
ofte skuffelser, hvilket kunne gøre ham bitter.
Han savnede den elasticitet, som er nødven
dig for en politiker. - R., DM.
L.E.
Medlemmer af eller byens repræsentant i Best. for
Århus-Hammcl Jernbane fra 1896. Ligningskomm.
1896-1902. Århus amts skoleråd 1904-. Svendeprøvekomm. 1904-.
Udv. for Riis Skov 1904Kirkegårdsbcst. 1904-. Bibl.sudv. 1904-13. Best. for
mus.s hist. afd. 1904-13.
Kirkeinspektionen for
Frue sogn 1904-17. Oversundhedskomm. for Århus
amt 1904-25. Brandkomm. 1905-21. Udv. for sko
vene og Marselisborg gods 1905-21. Udv. for an
dragender 1905-21. Udv. for skolevæs. 1905-21.
Udv. for vandværket 1908-21. Kasse- og regnskabsudv. 1910-17. Repr.skabet for Århus-Randers elektr.
bane 1913-22. Lønudv. 1917-21. - Henvisninger
480, 19/1 1890, 19/10 og 14/12 1894, 31/8 1896,
30/7, 29/9 og 21/12 1897, 4/4, 28/8 og 31/8 1898,
12/1, 13/9 og 29/10 1900, 20/3 1902, 4/1 1903,
16/1 og 30/8 1904; 470, 65; 480, 1/12 1905,
29/4 1908, 10/11 1911, 13/2 og 11/5 1913 og 30/5
1916; 147, 70; 457, 65; 480, 26/3 1924; 116,
428; 480, 15/5 og 14/12 1929; 144, 128 og 162;
480, 23/5 og 28/5 1931; 308, 1931; 480, 24/10
1935; 469, II, 331; 389, 213; 317, V III, 29 ff,
33 ff, 41 ff, 52 ff, 93 og 107; 479, 1954, 222 ff.;
388, 118. - Portrætter Lokalhist. saml.; 470, 65;
480, 11/5 1913; 747,70; 457, 65.

JUUL-NIELSEN, JOHanneS

Kreditforeningsdircktør. — Født 14. dec. 1899
i Briksbøl, Skads sogn, Ribe amt. - Forældre:
gårdejer Søren Anton Marius Nielsen og hustru
Julie Marie Juul. - Gift 29. marts 1931 i Ring
købing med Christiane Flytkjær, født 26. febr.
1908 i Ringkøbing, død 29. dec. 1948 i Århus,
datter af postpakmester Jens Flytkjær og hustru
Laura Andrea Nielsen.
Medlem af byrådet 1. april 1958-31. marts
1962. Venstre.
Juul-Nielsen tog realeksamen fra Vejen Re
alskole 1920 og blev cxam. jur. fra Københavns
Universitet 1925. 1. maj samme år blev han
sagførerfuldmægtig i Esbjerg og 1. nov. assistent
i Den Vest- og Søndcrjydskc Kreditforening i
Ringkøbing. I 1927 forfremmedes han til fuld
mægtig, og i 1935 kom han til Århus som
kontorchef (ekspeditionschef) i Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening. 1955 udnævntes han til
direktør i kreditforeningen.

Johs.
Juul-Nielsen

I Ringkøbing var han medlem af lignings
kommissionen 1929-35 (formand 1933-35); for
mand og kasserer for Ringkøbingkredsen af
Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1931
-35; medlem af bestyrelsen for Venstre-foreningen for Ringkøbing 1928-35 og for A/S Ring
købing Trælasthandel 1933-35.
Med sit omfattende kendskab til penge- og
ejendomsforhold, sin grundighed og besindig
hed var J. N. en værdifuld repræsentant for
Venstre i den periode, hvor han var medlem
af byrådet. En særlig interesse viste han for
hospitalsvæsenet, de sociale anliggender og
idrætten.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
hospitaler og scc. inst. 1958-62. Sundhedskomm.
1959-62. Repr.skabet for Århus Renholdningssclsk.
1959-62. Kontaktudv. til samordning af foranstalt
ninger for erhvervshæmmede 1959-62. Repr.skabet
for Idrætsparken 1959-62. Endvidere tilsynsførende
for Jydsk Væddeløbsbane 1959-62. — Henvisninger
308; 464, 1/3 1958, 12/12 1959 og 30/11 1960;
283, 1965. —Portrætter 520, 134.

JØRGENSEN, Petrea MARGRETHE

Lærerinde, senere viceinspektør og seminarie
forstander. - Født 10. dec. 1894 i Møgelthorum,
Torum sogn, Viborg amt. - Forældre: gårdejer
Niels Jørgensen og hustru Inger Kristine Niel
sen. - Ugift.
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deltaget aktivt i konservativ politik. Hun har
således været opstillet tre gange til Folketinget
i Silkeborg-Skanderborgkredsen.
Å.B.

Margrethe
Jorgensen

Medlem af byrådet 1. april 1950-31. marts
1962. Det konservative Folkeparti.
Margrethe Jørgensen er født på en lille gård i
Nordsalling. Hun gik i landsbyskole i Grettrup
til 1908 og deltog i gårdens arbejde både ude og
inde, indtil hun var 20 år. I 1921 flyttedes
hjemmet til Århus, cg hun fik lyst til at læse
til lærerinde. Hun tog lærereksamen fra År
hus Seminarium 1936; før den tid havde hun
været elev på Vallekilde Højskole 1918 og Has
lev udvidede Højskole 1929. Senere har hun
deltaget i årskursus i både dansk og historie.
I 1937 blev hun vikar ved Frederiksallés Skole
og var ansat her 1939-57. Hun har været viceinspektør og konstitueret skoleinspektør ved
denne skole, før hun 1957-64 blev forstander
for Jysk Børnehave- og Fritidshjemsseminarium
i Århus, i hvis bestyrelse hun har siddet. Hun
har også været formand for Århus Lærerindefor
ening. Foruden sin pædagogiske virksomhed har
hun været formand for K. F. U. K. og med
lem af F. O. F.’s bestyrelse og i flere år ledet
svagbørnskolonien på Ahl, samt været medlem
af og i nogle år formand for domsognets menig
hedsråd. Hun er stadig formand for Århus kon
servative Kvindekreds.
J. var medlem af byrådet 1950-62 og var
medlem af mange udvalg, nævn og kommis
sioner. J. har også været medlem af Sygekas
sen »Århus« bestyrelse 1961-62 og flere bør
nehaver. Ud over byrådsarbejdet har hun også
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Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
Ghr. d. IX ’s Børnehjem 1950-52, 1954 og 1959.
Best. for radiumstationen 1950—52 og 1959. Best.
for da. kommunalkursus i Århus 1950-52 og 1959.
Bibl.sbest. 1950-58. Best. for Århus amts arbejds
anstalt 1950-59. Børneværnsudv. 1950-59. Kirkegårdsbest. 1950-59. Udv. for hospitaler og soc. inst.
1950-62. Best. for Marselisborg Sem. 1951-52,
1954 og 1959.
Udv. for hospitalsvæs. 1952-58.
Skolekomm. 1953-59. Skolenævnet for Paradisgades
Skole 1953-59. Århus amts skoleråd 1954. Ung
domsnævnet 1954-57. Ungdomsnævnets fritidsudv.
1954-57. Tilsynet med biografteatervirks. 1954-59.
Udv. for kult. anliggender 1954-62. Skolenævnet for
Finsensgades Skole 1957-59. Repr.skabet for I/S
Midtkraft 1959. Århus amts skoleidræt 1959. Tilsynsudv. for folkeparken 1959. Best. for Fredcriksbjerg Boligselsk. 1959 og 1962. - Henvisninger 176;
364; 480, 6/12 1956, 12/2 og 6/3 1958. - Portrætter
Lokalhist. saml.; 364', 480, 6/12 1956, 12/2 1958
og 6/3 1958.

KIER, CHRistian Ludvig

Overretssagfører. - Født 25. dec. 1839 på Her
lufsholm, Herlufsholm sogn, Sorø amt, død 18.
febr. 1934 i Linå Storskov, Linå sogn, Skan
derborg amt. - Forældre: sagfører, godsforval
ter Tycho Kier og hustru Johanne Louise Ras
mussen. - Gift 1° 4. nov. 1870 i Århus med
Dorthea Sofie Bunger, født 2. aug. 1847 i År
hus, død 22. febr. 1906 i Århus, datter af køb
mand Christian Albert Bunger og hustru Jacobine Schmidt. Gift 2° 10. juni 1920 i Linå med
Anna Kirstine Nicoline Pedersen, født 11. april
1882 i Århus, datter af sergent, senere stabsser
gent Andreas Pedersen og hustru Anna Frede
rikke Rosine Bech.
Medlem af byrådet 5. jan. 1876-31. dec.
1887 og 7. jan. 1891-18. dec. 1899. Højre.
Kier blev cand. jur. 1863, deltog i krigen 1864
som konstitueret intendant og nedsatte sig 1869
som overretssagfører i Århus. Gennem sin admi
nistrative dygtighed og ved sin hele myndige
personlighed gjorde han sig hurtigt gældende:
han var medstifter af Århuus Privatbank og
medlem af dens første repræsentantskab, 1874—
76 direktør for Jydsk Handels og Landbrugs
bank, derefter igen fra 1878 i Århuus Privat-

disk lov, ligesom han skrev en bog om Hammurabis love og om Beowulf. - 1885 R.,
1898 DM.
E.S.

Chr. Kier

banks repræsentantskab, hvor han 1894 blev
næstformand. Han var en tid formand for
Klubben Polyhymnia, sad i museets bestyrelse
og 1894-1900 i tiendeafløsningskommissionen
for Århus stift, var medlem af bestyrelsen for
Det danske Trælastkompagni og for Akts. Otto
Mønsted, efter Mønsteds død 1916 formand.
I to perioder sad han i Århus Byråd, 1876-87
og 1891-99. Ved valget i 1888 gled han ud:
»hans myndige optræden havde skabt en stærk
opposition imod ham«; men avisen erkender,
at »dette tab erstattes ikke ved nogen enkelt
personlighed blandt de nyvalgte«, og håber, at
K. igen vil komme i byrådet. Det kom han
også ved valget i 1891, endda med et meget
højt stemmetal. K. var både den mest initiativ
rige og den, der havde størst indflydelse i by
rådet i disse år; det var bl. a. på hans initiativ,
at Århus i 1896 købte Marselisborg gods. Han
havde i det hele taget sans for udviklingen og
blik for fremtidens muligheder: »meget af det,
der siden er gennemført, har kun været mulig
gjort af K.s dispositioner«. Han var medlem af
byrådets mest betydende udvalg, fra 1897 for
mand for Den danske Købstadforening; 1889
valgtes han til overligningskommissær. Trods
alle sine praktiske gøremål og oparbejdelsen af
en af byens største sagførerforretninger fik K.
dog også tid til ret dybtgående retshistoriske
undersøgelser: om forholdet mellem Valdemars
sjællandske og den skånske lov, om longobar-

Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
vandværket 1876-84. Kirkeinspektionen for Domsog
net 1876-87 og 1891-99. Kasse- og regnskabsudv.
1879-87 og 1891-99. Udv. for gasværket og den
off. belysn. 1879-87 og 1891—99. Overformynde
riets lånebestyrelse 1880-87.
Overligningskomm.
1889-95. Udv. for Marselisborg 1896-99. — Hen
visninger 480, 14/11 1868, 11/1 1875 og 11/1 1888;
343, 1888-89, 435; 148, 53; 480, 27/10 1899;
115, 74; 425, passim; 480, 21/12 1929;
144,
62 f. og 91; 480, 19/2 1934; 194, 19/2 1934;
464, 20/2 1934; 285, 20/2 1934; 152, 218 f.; 161,
X II, 411 f.; 469, II-IV, passim; 251, 214; 200,
52 f.; 291, 81 og 102; 387, 7 ff. - Portrætter 148,
53; 115, 74; 425, 93; 480, 21/12 1929; 469, II,
333; 387, 7 ff.

KILDSGAARD JENSEN, KNUD

Forretningsfører, senere grosserer. - Født 30.
aug. 1918 i Beder sogn, Århus amt. - For
ældre: planteskoleejer, senere anlægsgartner
Christian Kildsgaard Jensen og hustru Anine
Johanne Sørensen. - Gift 30. aug. 1952 i Århus
med Jytte Schibye Christensen, født 4. april
1929 i Gentofte, datter af arkitekt Ivar Chri
stensen og hustru Estrid Woidemann.
Medlem af byrådet 1. april 1962-1966. Det
konservative Folkeparti.
Efter folkeskoleuddannelse i Nørre Alslev kom
Kildsgaard Jensen i lære hos manufakturhand
ler Peter Jessen, Silkeborg, og tog handelsmed
hjælpereksamen fra Silkeborg Handelsskole
1937. Under deltagelse i modstandsbevægelsen
pådrog han sig 1943 en rygskade, der medførte
et flerårigt hospitalsophold. 1959 blev han an
sat i Lems Bolighus, Århus, først som prokurist,
senere som forretningsfører. Fra 1964 har han
drevet selvstændig grossistvirksomhed i manu
faktur.
K. J. har været medlem af bestyrelsen for
Århus Konservative Vælgerforening; kredsfor
mand i Århus midtkreds; konservativ folketings
kandidat i Hornsletkredsen 1964 og 1966; studie
kredsleder i FOF og medlem af bestyrelsen
for FN-Foreningen i Århus og for Det Jydske
Kunstakademi.
I byrådet har K. J. været en interesseret og
ivrig deltager i debatten, med sans for de prin-
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Knud Kildsgaard Jensen

cipielle politiske hovedlinjer. Ikke mindst pro
blemerne vedrørende byfornyelsen har haft hans
interesse, og han har gjort en særlig indsats
for oprettelsen af Tivoli Friheden.
K.E.
A4edlem af eller byens repræsentant i Bevillings
nævnet 1962—. Repr.skabet for Købstadmus. Den
gamle By 1962. Tilsynsførende for Jydsk Vædde
løbsbane 1962. Økonomiudv. 1962-65. Udv. for
komm. værker 1962-65. Byplanudv. 1962-65. Dispositionsplanskomm. 1962-66. Boligkomm. 1962-66.
Egnsplanskomm. 1962-66. Repr.skabet for I/S Midt
kraft 1962-66. Sundhedskomm. 1962-66. Best. for
Sygekassen »Århus« 1962-66, Best. for mus.s forhist.
afd. 1962—66. Repr.skabet for Mindeparken 1962—
66. - Henvisninger 480, 19/2 1958, 11/9 1960 (til
læg) og 14/2 og 23/2 1962. - Portrætter Lokalhist.
saml. (tegning af Bjarne Nielsen).

KIØRBOE, Frederich Wilhelm
Købmand (grosserer). - Født 24. aug. 1821
i Skægsmølle, Odder sogn, Århus amt, død
17. sept. 1909 i Kolding. - Forældre: møller
Peter Kiørboe og Hustru Marie Sønnichsen. Gift 30. jun. 1846 i Århus med Emma Michaeline Elisa Søegaard, født febr. 1821 i Århus,
død 15. marts 1900 i København, datter af køb
mand Søren Søegaard og hustru M arian(n)e
Bærentz.
Medlem af borgerrepræsentationen 25. jan.
1849-17. jan. 1855.
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F. W. Kiørboe

Allerede som barn viste F. W. Kiørboe tilbø
jelighed for handelen, idet han, når der var
lejlighed dertil, tog til Århus og solgte kalve
skind. Som 14-årig kom han i lære hos køb
mand Søegaard (se denne), der især handlede
med korn og smør. Han forlovede sig med en af
Søegaards døtre, og da Søegaard døde i 1843,
overtog han forretningen, først som bestyrer og
siden for egen regning. I 1854 solgte han gården
og startede sammen med sin lærckammerat og
svoger J. M. Mørk - den senere konsul og redak
tør - en forretning i Vestergade 9-11. Allerede
på dette tidspunkt havde K. imidlertid fået in
teresser som skibsejer, og da der opstod uoverens
stemmelser mellem Mørk og K. besluttede han
i 1856 at sælge sin halvpart af forretningen til
Mørk og at flytte til København. Uoverensstem
melserne mellem de to skyldtes væsentligst deres
forskellige temperament. J. M. Mørk havde lit
terære og politiske interesser, mens K. helt var
optaget af sin forretning og til tider kunne være
ret stejl og stædig. Sandsynligvis har K.s delta
gelse i byens styre ikke været særlig bemærkel
sesværdigt. Han indvalgtes i borgerrepræsenta
tionen i 1849, og han udtrådte, kort før han be
sluttede at ophæve partnerskabet med Mørk. I
København udvidede han sin skibsredervirk
somhed samtidig med, at han drev en betyde
lig handel med smør og korn på England. For
retningen gik dog mindre godt i hans sidste
leveår, da han havde vanskeligt ved at tilpasse

sig nye forhold og ofte fejlvurderede sine dispo
sitioner. - R.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Markdirek
tionen 1849. Best. for borgervæbningsfondet 1849—
53. Bygningskomm. 1850-54. Brandkomm. 1850.
Gaskom. 1853. Havnekomm. 1854-55. Endvidere
voldgiftsmand 1855. - Henvisninger 15, 1840 og 1845;
480, 3/5 1844, 7/7 1847, 25/8 og 3/9 1848, 12/1
1849, 14/3 og 14/4 1851, 25/2 1852, 20/4, 18/5 og
22/6 1853, 21/3 og 24/3 1854, 16/4 og 15/6 1855,
28/5 1856, 10/5 1860; 23, 10/7 1876; 480, 25/8
1901; 295; 480, 19/2 1934; 296, 5; 469, II,
314; 341, 116; 385, 31; 313, 103-104. - Portræt
ter 296, 5.

7. Kjær

KJÆR, Jacob

Farver, partikulier. - Født 17. sept. 1826 i Vi
borg, død 28. juli 1909 i Århus. - Forældre:
skomagermester Rasmus Emanuelsen Kjer og
hustru Nicoline Elisabeth Friis. - Ugift.
Medlem af byrådet 3. jan. 1870-31. dec.
1881 og 1. maj 1882-31. dec. 1887.
Kjær lærte farverprofessionen i Vejle og tog
1851 borgerskab som farver i Århus. Allerede
1856 solgte han sin gård i Vestergade til farver
P. F. Erichsen (Trauls Erichsens far) og levede
derefter resten af sit liv som partikulier. Han
hørte »til de stille i byen«, skrev Aarhuus Stifts
tidende i sin nekrolog, »men til det sidste ved
ligeholdt han sin gamle kærlighed til Århus. Han
var en brav og sympatisk, rettænkende, konser
vativ mand, der efterlader sig et smukt minde
iblandt os«.
K. blev valgt til byrådet 3. januar 1870; ved
valget 6. januar 1882 kom han ikke ind, men
ved et suppleringvalg 1. maj samme år rempla
cerede han jernstøber Søren Frich, der havde
ønsket at udtræde. Af rådets arbejde interesse
rede han sig særligt for fattigudvalget og skov
udvalget. Hver dag kunne man se ham gå i
Riis Skov med den gamle skovfoged Knudsen
og værne og pleje om skoven.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1863-69. Forskonnelsesudv. 1870-78 og 1884.
Udv. for bygn. og inventariesager 1870-81 og 1885—
87. Udv. for skovvæs. 1870-87. Brandkomm. 1874—
81. Udv. for fattigvæs. 1877-81. Brolægningsudv.
1884-87. Udv. for vejvæs. 1884-87. - Henvisninger
14, 1851; 480, 9/5 1851, 4/3 1856, 14/9 1863 og
11/8 1869. - Portrætter Lokalhist. saml.

KLOSTER, Edvard VALDemar

Købmand (manufakturhandler). - Født 6. jan.
1876 på Eriksminde, Feldballe sogn, Randers
amt, død 25. juli 1946 i Århus. - Forældre: pro
prietær Rasmus Henrik Rosendahl Kloster og
hustru Mette Sophie Johnsen. - Gift 19. juli
1899 i Feldballe sogn, Randers amt, med Val
borg Sophie Margrethe Frederiksen, født 11.
april 1873 i Møllerup, Feldballe sogn, Randers
amt, død 15. juli 1955 i Århus, datter af skov
rider og gartner Eduard Emil Frederiksen og
hustru Maren Sophie Nielsen.
Medlem af byrådet 17. nov. 1931-5. maj
1943. Det konservative Folkeparti.
Kloster var født på gården Eriksminde på
Djursland. Han følte sig hele livet stærkt knyt
tet til sin hjemegn, men »det blev på Strøget
i Århus, at han kom til at øve sin livsgerning«.
Som ung kom han i lære hos sin halvbroder
Wilhelm K., der i 1885 havde startet en manu
fakturforretning i Søndergade nr. 30, senere
flyttet til nr. 32. Efter broderens død i 1896
forestod K. den daglige ledelse af forretnin
gen for enken. Denne købte Søndergade nr. 3
og opførte her i 1898 en moderne ejendom,
hvortil forretningen flyttedes. I 1901 overtog
K., 25 år gammel, forretningen, der fortsat be
varede grundlæggerens navn, og i 1912 købte
han ejendommen. I forretningen, hvis kunde
kreds ikke blot var fra byen, men også fra op-
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hus 1931-34. Sundhedskomm. 1931-34.
Udv. for
markvæs. 1931-37. Tilsynet med biografteatervirks.
1931-37. Sygehusudv. 1931-43. Udv. til at gennem
gå repartitionen på amtets købstæder 1931—43. Udv.
til decision af komm. regnskaber 1931-43. Skolekomm. 1931-43. Nævningelisteudv. 1931-43. Best.
for radiumstationen 1931-46. Århus amts skoleråd
1933-37. Udv. for byens skove 1933-43, Udv. for
byens udvidelse og bebyggelse 1934-43. Best. for
Århus Ridehal 1937-43. Boligkomm. 1941-43. Henvisninger 480, 16/6 1903, 29/4 1908 og 10/12
1919; 147, 1921, 307; 259, II, 118 f.; 480, 27/2
1921, 1/3 1925, 5/1 1926, 12/2 1933, 4/1 1936,
4/1 og 26/7 1946; 194, 26/7 1946; 480, 30/7 1946;
316, 37, 40 og 41; 307, 1950, 320. - Portrætter 480,
27/2 1921, 12/2 1933 og 26/7 1946.

Vald. Kloster

landet, »rådede den gamle, solide købmands
ånd, der ikke bare er forretning«, og modema
gasinet blev efterhånden et af byens førende.
K. var kirkeligt interesseret; tidligt var han
knyttet til K.F.U.M., og i midten af 1920’erne
var han kasserer i foreningen. »Han følte sig
stærkt forpligtet til at øve praktisk kristendom
i form af hjælpsomhed over for medmennesker,
der havde en håndsrækning behov«.
Af faglige tillidshverv kan nævnes, at K. i
en periode var formand for Manufakturhand
lerforeningen i Århus. I 1923 var han medstif
ter af Århus Rotary Klub.
Også på det kommunalpolitiske område gjorde
K. sig gældende. Han var opstillet ved byråds
valgene i 1921, 1925 og 1929 på den borgerlige
fællesliste uden at blive valgt. I 1929 var han
opstillet som nr. 21 af 21 kandidater, men op
nåede så mange personlige stemmer, at han kom
i byrådet som suppleant i nov. 1931 ved direktør
Aage Jensens død. I byrådet hvor han repræ
senterede handelsstandens og grundejernes in
teresser, havde han sæde til 1943, da han ikke
ønskede genvalg.
I byrådsarbejdet beskæftigede K. sig navnlig
med sygehusvæsenet.
I 1945 optog K. sin søn Hagbart K. i for
retningen som medindehaver, og efter K.s død
overtog denne forretningen fra 1947.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Repr.skabet
for Idrætsparken 1931-33. Udv. for det off. slagte-
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KLOSTERGAARD, THorvald Anton

Tømrermester. - Født 14. dec. 1883 i Tvilum
sogn, Skanderborg amt, død 9. febr. 1961 i År
hus. - Forældre: lærer Kresten Sørensen og
hustru Ane Eleonora Jensen. - Gift 1° 6. marts
1909 i Århus med Hanne Caroline Svendsen,
født 4. nov. 1883 i Århus, død 5. juni 1936 i
Århus, datter af typograf Ludvig Anton Svend
sen og hustru Karen. Gift 2° 16. sept. 1938 i
Århus med Kirstine Marie Jensen, født 16. sept.
1886 i Århus, død 13. juli 1960 i Århus, datter
af murer, senere borgmester Jakob Jensen og
hustru Andrine Petrine Rasmine Boyesen.
Medlem af byrådet 1. april 1946-31. marts
1954. Det konservative Folkeparti.
Klostergaard tilbragte det meste af sin barn
dom i Gosmer, hvor hans far var lærer. 1899
kom han i lære hos tømrermester P. Ghr. Pe
dersen, Århus, og løste svendebrev 1904. Efter
at have arbejdet som svend i Tyskland, Schweiz,
Frankrig, Belgien og Danmark etablerede han
sig 1911 som tømrermester i Frederiks Allé.
Virksomheden omfattede både tømrer- og byg
ningssnedkerarbejde. Senere flyttede den til
Nørre Allé, og 1945 optog han svigersønnen
Henry Andersen som kompagnon i firmaet. Af
byggearbejder, hvor han har medvirket, kan
nævnes Århus Stadion, Hotel Regina, Folke
biblioteket, Købmands- og Håndværkerbanken,
rådhuset, Kommunehospitalet og ombygningen
af Ny jydske Kjøbstad-Creditforening. Uden
for Århus har han været rådgiver ved opførelsen
af Horsens og Randers Stadion. Som ung var
han aktiv idrætsmand (fodbold, kricket), og

undersøgelse af forholdene vedr. boligbyggeri i År
hus 1951-52. Udv. for vej- og kloakvæs. 1952-53.
Best. for virksomheden for erhvervshæmmede 1952—
59. Best. for Frederiksbjerg Boligselsk. 1954. End
videre vurderingsmand i nordre skyldkreds, 3. di
strikt 1937-45 og 1946-48, og i 4. distrikt 1950-52,
1954 og 1959. - Henvisninger 42 T, 480, 13/12
1953; 194, 13/12 1953; 795,487; 499; 480, 11/2
1961; 194, 11/2 1961. — Portrætter 421; 193,
487; 499.

KNUB, Georg Nikolaj

T h .A .
Klostergaard

sporten beholdt hans interesse gennem årene;
han var medlem af hovedbestyrelsen for Dansk
Idrætsforbund 1925-52.
K. har været medlem af bestyrelsen for Århus
Tømrermesterforening 1920-34, formand 1951 —
57; voldgiftsmand i Centralforeningen af Tøm
rermestre i Danmark; vurderingsmand for Ny
jydske Kjøbstad-Creditforening 1925-52 cg
medlem af repræsentantskabet for samme 1952—
61; formand for Tømrermestrenes Damp-Saveog Høvleværk A/S; medlem af bestyrelsen for
Blikvarefabrikken Åbyhøj; medlem af bestyrel
sen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre,
Århus, og næstformand i bestyrelsen for Virk
somheden for Erhvervshæmmede, Århus, 195259.
K.s alsidige arbejde i byrådet er blevet karak
teriseret ved soliditet, ordholdenhed, evne til
samarbejde, en saglig og sund indstilling til pro
blemerne. »Hans indsigt ikke alene i alle byens
forhold, men også i erhvervslivet, og hans store
personkendskab gjorde ham til en betydelig ar
bejdskraft i byrådet«. - R.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Lønudv.
1946-50. Vejteknisk udv. 1946-50. Udv. for vand
værket 1946-50. Udv. for socialfors. 1946-50. Bygningskomm. 1946—52. Boligkomrn. 1946-52. Boliganvisningsudv. 1946-52. Repr.skabet for Jydsk tek
nologisk Institut 1948-52. Best. for Teknisk Skole
1946-50. Stor-Århus-komm. 1950-52. Repr.skabet
for I/S Midtkraft 1950-52. Repr.skabet for Idræts
parken 1950-52. Kirkegårdsbest. 1950-52. Udv. til

Maskiningeniør, senere afdelingsingeniør. Født 6. maj 1879 i København, død 9. juli
1954 i Århus. — Forældre: grosserer Christian
Andreas Jürgen Knub og hustru Marie Ca
trine Eresmine Christiane Smidt. - Gift 4. maj
1912 på Frederiksberg med Inger Margrethe
Hee Andersen, født 9. aug. 1886 i Århus, død 24.
maj 1957 i Århus, datter af afdelingsingeniør v.
D. S. B., cand. polyt. Sophus Marius Andersen
og hustru Margrethe Karøline Kathrine Friis.
Medlem af byrådet 3. april 1925-31. marts
1929. Borgerlig fællesliste.
Knub, der var opvokset i København, blev
matematisk student fra Gammelholm Skole
1898, tog filosofikum 1899 og blev cand. polyt.
(maskiningeniør) 1904, samme år blev han
aspirant v. DSBs maskinafdeling i København,
1907 ingeniørassistent i 17. lønkl., 1912 i 18.
lønkl., 1915 maskiningeniør af 2. grad ved Cen
tralværkstedet i Århus, 1923 af 1. grad og 1946
afdelingsingeniør; 1949 tog han sin afsked.
Hele K.s manddomsgerning kom således til at
ligge i Århus, hvor han i over 32 år var leder
af lokomotivafdelingen og souschef ved Cen
tralværkstedet. Desuden var han maskinteknisk
tilsynsførende ved Århus-Hammel-Thorsø Jern
bane 1929-49 og ved Ryomgård-Gjerrild-Grcnå
Jernbane 1929-54.
Også en lang række tillidsposter blev betroet
K.; han var således formand for Civiletaternes
Forening i Århus 1919-31 og medlem af besty
relsen for Nordiska Järnvägsmannasällskapets
arbejdssektion C for maskin- og elektroteknik
1924-49. I byrådet indtrådte han 3. april 1925
som suppleant for den på en borgerlig fælles
liste nyvalgte købmand Michael Jensen. K. sad
perioden ud og var ikke genopstillet ved valget
i 1929. Endvidere var K. medlem af lokalko
miteen for Århus og omegn for indsamlingen til
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Nationalmuseumsfonden 1925, medlem af Uni
versitetssamvirkets finansudvalg i Århus 192634, medlem af bestyrelsen for Dansk Ingeniør
forenings afdeling for Århus og omegn 1929-33,
revisor 1933-54, medlem af udvalget vedr.
Statsbanernes velfærdsforanstaltninger af 9. maj
1931, formand for Århus Studenter-Sangere
1933-37, æresmedlem 1948, revisor i Århus Mu
sikforening 1934-54. K. var medarbejder ved 2.
udgave af Salmonsens Konversationsleksikon cg
har skrevet afsnittet om værkstederne i jubi
læumsskriftet: De danske Statsbaner 1847—
1947 (1947).
K. var i besiddelse af »stor viden, dygtighed
og flid« og hans »store personlige charme og
gode humør« gjorde et samarbejde med ham
behageligt. - R. 1930; DM. 1938.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for al
dersrente 1925-29. Udv. for underst, til børn af
enker 1925-29. Udv. for det off. slagtehus 1925-29.
Udv. til at gennemgå repartitionen på amtets køb
stæder 1925-29. Udv. for andragender 1925-29.
Kirkegårdsbest. 1925-29. - Henvisninger 141, 57475; 308, 1954; 269, 1954, 728; 480, 11/7 1954;
162, 1955, 91, 1. nr. 1059; 480, 27/5 1957. Portrætter Lokalhist. saml.; 141, 574-75; 269, 1954,
728; 455,11/7 1954.

KNUDSEN, Anders Gunder Bech

Prokurator, sparekassedirektør. - Født 13. marts
1822 i Århus, død 8. juni 1881 i Århus. - Foræl
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A. G. B.
Knudsen

dre: skræddermester Niels Knudsen og hustru
Kirstine Bech. - Ugift.
Medlem af byrådet 19. maj 1875-31. dec.
1878. Højcstbeskattede.
Knudsen kom 141/* år gammel på kontoret
hos prokurator N. E. Schmidt i Århus, og, da
Schmidt tre år senere opgav proceduren, til
T. G. Dahl (se denne), hvor han var til nov.
1848, de sidste seks år som fuldmægtig. I nov.
1842 var han blevet exam. jur. 1. nov. 1848
overtog han bestyrelsen af prokurator Anders
Jensens forretning, som han drev til Jensens død
1850. Han ernærede sig derefter nogle år ved
kommissionsforretninger.
1857 blev K. prøveprokurator ved underret
terne i Århus amt med bopælsforpligtelse i Od
der; 1860 blev han prokurator ved samtlige un
derretter i Århus stift. Han blev dog indtil 1862
boende i Århus, hvortil han efter to år i Odder
flyttede tilbage i 1864.
Ved ordningen af Spare- og Lånekassens for
hold efter den i 1878 konstaterede underbalan
ce (se C. P. Hertz) var Knudsen medlem af li
kvidationskommissionen. Han var derefter til
1881 en af kassens fire meddirektører. Han sad
endvidere i bestyrelsen for Århus-Ryomgård
Jernbaneselskab.
I byrådet afløste K. 19. maj 1875 afdøde
prokurator O. H. Nors. Under henvisning til
svagt helbred lod han sig ikke opstille til val
get 6. jan. 1879.
F.H.L.

Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. fra 1860. Kasse- og regnskabsudv. 1875—
78. Legatudv. 1875—78. Udv. for bygn. og inventariesager 1876—78. Endvidere overligningskommis
sær 1871-77. - Henvisninger 480, 28/8 1860, 24/1
1871, 25/6 1875 og 9/9 1881; 250, 188; 220, 168.
- Portrætter 220, 168.

KOPPEL, Moritz Rudolph

Manufakturhandler, senere sparekassedirektør.
- Født 29. juni 1828 i Assens, død 26. jan. 1901
i Århus. - Forældre: købmand Moses Koppel
og hustru Betty Wulff. - Gift 1° 30. april 1856
i Hamborg med Mine Wulff, født 28. marts
1834 i Hamborg, død 12. dec. 1858 i Århus.
Gift 2° 21. maj 1861 i Tårup, Taulov sogn,
Vejle amt, med Laurine Falkner, født 12. okt.
1838 i Middelfart, død 18. april 1920 i Århus,
datter af slagtermester, senere proprietær Ben
jamin Falckner og hustru Ane Sophie Conradsen.
Medlem af byrådet 16. maj 1870-31. dec.
1871.
Sit fag lærte Koppel hos manufakturhandler
Julius Dessauer på Store Torv i Århus. I 1855
overtog han læremesterens forretning, som han
derefter drev til 1873, da han gik over til kun
at handle en gros. Denne gren af virksomhe
den blev i 1886 købt af Joh. Tarliong. Ved si
den af sin manufakturhandel synes K. også at
have interesseret sig for omsætning af værdipa
pirer.
K. kom i årenes løb til at beklæde adskillige
tillidsposter i byen. 1868-71 var han formand
for Århus Handelsforening, hvis ledelse han af
stod i utide på grund af en skarpt udtalt uenig
hed med Hans Broge, der ønskede, at forenin
gen skulle udvise mere initiativ. I 1871 var han
en af medstifterne af Århuus Privatbank, og han
blev den første formand for bankens repræsen
tantskab. Ved Jydsk Handels- og Landbrugs
banks oprettelse i 1874 indtrådte K. i denne,
og da den kort efter blev overtaget af Køben
havns Handelsbank, fortsatte han som tilsyns
førende. Sin hovedindsats for de århusianske
pengeinstitutter kom K. dog til at yde i Spareog Lånekassen. Efter katastrofen i 1878 (jfr.
P. C. Hertz) blev han kassens administrerende
direktør og fungerede som sådan til sin død.
Særlig pris skal K. have sat på sin formands-
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plads i Århus Teaters første repræsentantskab,
hvortil han blev valgt 1897. Han var initiativ
tageren til den nye teaterbygning.
K. hørte til de borgere, der om sommeren lå
på landet i Brabrand. 1872 erhvervede han ejen
dommen »Nøjsomhed« ved Silkeborg, hvis have
især havde hans interesse. Han både solgte og
udstillede frugter derfra.
I Århus Byråd blev han indvalgt ved supple
ringsvalget 16. maj 1870 i stedet for J. U. Ger
des. Han havde kun sæde i rådet til periodens
udløb januar 1873. - R. 1886.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1864-69. Sygehusudv. 1870-72. Forskønnelsesudv. 1870-72. - Henvisninger 14, 1855;
480, 3/2 1855, 3/5 1856, 13/12 1858, 22/5 1861,
30/8 1864, 11/8 og 10/12 1869, 15/8 1871, 11/3
1872, 18/2 og 4/10 1873; 4, (Store Torv 8); 480,
27/5 1886, 26/1 1901 og 31/5 1911; 425, passim;
116, 27; 299, 46 og 51; 220, 168; 389, 17 og
452. —Portrætter Provinsbanken; Spare- og Lånekas
sen; 425, 34; 116, 27; 299, 59; 220 168; 389,
452.

KRAIBERG, Niels Nicolai Hansen

Overlærer (skoleinspektør). - Født 22. okt.
1814 i Århus, død 12. dec. 1888 i Oslo. - For
ældre: styrmand Hans Christian Kraiberg og
hustru Kirstine Andersen. - Gift 24. oktober
1837 i Århus med Ane Garine Bang, født ca.
1816, død 29. aug. 1896 i Oslo, datter af re-
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stauratør Johannes Bang og hustru Ane Marie
Schmidt.
Medlem af byrådet 3. jan. 1870-31. dec.
1881. Højre.
Kraiberg begyndte allerede som 13-årig at
undervise småbørn. I 1833 tog han eksamen fra
Lyngby Seminarium, hvorefter han vendte til
bage til fødebyen og oprettede et »institut«, en
privatskole, som i 1844 var vokset til den stør
ste af byens privatskoler. Han forsøgte sig også
med en »søndags-skriveskole«, parallelt med den
eksisterende »søndags-tegneskole« for hånd
værkslærlinge, senere Teknisk Skole. Mens hans
praktiske pædagogik synes at have været noget
hårdhændet - eleverindringer påstår, at han
»brugte det ny testamente i stedet for spansk
rør«, og at der var et »misforhold mellem hans
læreroptræden og de skriftsteder, han ligefrem
bankede ind i os« - gjorde han et stort og
frugtbart arbejde for en forbedring af lærernes
kår: han fik allerede 1840 arrangeret et lokalt
lærermøde i Århus og fremkaldte det første al
mindelige skolemøde i Randers 1846 og senere
tre store møder i Århus, København og Odense
1850-52, ligesom han 1861 fremsatte tanken
om de nordiske skolemøder, der blev virkelig
gjort 1870 i Göteborg. 1847 ansattes han som
lærer ved Den højere Borger-Drengeskole i År
hus og 1862-83 var han overlærer (skoleinspek
tør) ved samme skole. I anledning af hans 50
års jubilæum som lærer ved kommunens skole-
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væsen oprettedes »Overlærer Kraibergs jubi
læumslegat«. 1878-83 var han medlem af be
styrelsen for Danmarks Lærerforening. 1858-61
folketingsmand for Randers amts 4. valgkreds
(Grenå) og tilhørte da Venstre, men senere
sluttede han sig til Højre og indvalgtes 1875 i
vælgerforeningens bestyrelse. K. deltog i øvrigt
i alle grene af det offentlige liv i byen: var
1848 med i bestyrelsen for den første politiske
forening i Århus, valgtes 1853 til valgmand til
landstingsvalget, var 1854 medstifter af Den
jydske Købstadforening, 1855 af »Athenæum«
og 1862 af Den jyske Folkeforening. 1868-69
var han formand for Klubben Polyhymnia; han
sad i Velgørenhedsselskabets bestyrelse, var
æresmedlem af Århus Sangforening og kasserer
og sekretær, senere formand for Riffelskyttefor
eningen for Århus og Omegn, var med i det for
beredende udvalg til oprettelse af Århus Folke
bibliotek og indvalgtes 1869 i dets første be
styrelse, ligesom han 1872 var med til at starte
Aftenskolen for Arbejdere m. m. Som medlem
af Århus Byråd indvalgtes K. i det udvalg, som
gennem flere år arbejdede for en »omordning
af købstadens skolevæsen«; det lykkedes dog
ikke at få alle punkter af nyordningen gennem
ført. K. var meget veltalende, han var fast ta
ler ved grundlovsfester og mangfoldige andre
lejligheder, og i årenes løb stivnede veltalenhe
den lidt for meget i klicheer. Han døde i Oslo,
hvor hans to døtre var gift. Landsmænd rejste
en sten på hans grav der med indskriften: Han
var den danske folkeskoles og dens lærerstands
dygtige, ihærdige og varme talsmand. - DM.
1864, R. 1879.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Sygehusudv.
1870-81. Udv. for fattigvæs. 1873-81. Best. for de
fattiges kasse for Frue sogn 1877-80. - Henvisninger
480, 26/8 1836, 21/1 1837, 12/3 1842, 30/4 1848,
26/2, 4/3 og 5/5 1868 og 21/10 1869; 456, 78;
480, 17/4, 1/10, 4/10 og 5/10 1883; 159, 1883;
480, 12/12 1888 og 15/2 1897; 119, 49; 357,
543; 115, 71; 143, passim; 144, passim; 469,
III, 241; 201, I, 305. - Portrætter 357, 543; 115,
71; 143; 469,111,241; 267,1,305.

KRARUP, Karen MATHILDE Andrea

Født 23. sept. 1873 i Ebeltoft, død 23. marts
1959 i Århus. - Forældre: købmand Frederik

Mathilde
Kr ar up

Carl Winding og hustru Elisabeth Nielsen. Gift 25. maj 1893 i Ebeltoft med apoteker Niels
Bygom Krarup, født 21. juni 1834 i København,
død 23. dec. 1917 i Århus, søn af manufaktur
handler Thure Frederik Krarup og hustru Cath
rine Vilhelmine Brochorst.
Medlem af byrådet 1. april-13. maj 1909.
Højre.
Mathilde Krarup gjorde sig ved deltagelse
i arbejdet i menighedsplejen og fattigforsorgen
bemærket for sin »utrættelige og kærlige opof
relse«. I børneforsorgen deltog hun fra opret
telsen af Ghr. IX ’s børnehjem i 1908 uafbrudt
i bestyrelsens arbejde til 1937, i tiden fra 1919
til 1931 som formand. Hun var medlem af
bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet 1918-34.
K. blev valgt ind i byrådet fra 1. april 1909.
Sammen med Dagmar Petersen repræsenterede
hun de første valgte kvinder i Århus Byråd. K.
kom dog aldrig til at deltage i byrådets arbejde,
idet der allerede til det første møde efter valget
forelå en anmodning fra hende om fritagelse
for hvervet som byrådsmedlem på grund af »al
vorlig sygdom«. Et flertal i byrådet ønskede dog,
at hun skulle møde, når hun blev rask. An
modningen blev derfor afslået, men på ny frem
sat nu ledsaget af en lægeerklæring, der »be
stemt« tilrådede at efterkomme hendes ønske.
Hun udtrådte af byrådet 13. maj 1909 og efter
fulgtes af kaptajn, skoleforstander Emil Paulli.
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Henvisninger 480, 7/3 og 2/4 1909; 466, 1909-10,
A, 105; 154, III, 374; 446, 18; 302, 5; 194,
26/7 1959. — Portrætter Lokalhist. saml.; Byhist.
Udv. (pakke m. billeder af byrådsmedlemmer fra
udstill. 1959); 480, 7/3 1909; 302, 5; 194, 26/7
1959.

KREBS, Frederik Christian
Kaptajn, senere generalmajor. - Født 16. juni
1855 i Byrum på Læsø, Hjørring amt, død 11.
dec. 1930 i Esrom, Esbønderup sogn, Frede
riksborg amt. - Forældre: stiftsfysikus, dr. med.
Frederik Christian Krebs og hustru Anna Mar
grethe Borch. - Gift 1° 22. okt. 1884 i Ballerup
med Johanne Margrethe Busch, født 10. aug.
1858 i Ballerup sogn, Københavns amt, datter
af læge J. L. Busch og hustru Nathalie Hauschultz. Gift 2° med Sophie Ulrich, datter af
kreditforeningsdirektør Th. Ulrich og hustru
Petrea Lassen.
Medlem af byrådet 7. jan. 1891-27. aug. 1904.
Krebs blev student 1874, sekondløjtnant 1877,
premierløjtnant 1880, adjudant ved fynske bri
gade 1884, ved 2. generalkommando 1886, kap
tajn 1890, stabschef ved 1. jydske brigade 1900,
oberstløjtnant 1904, oberst og chef for 6. regi
ment 1907, til rådighed for 1. generalkommando
1909, chef for 13. regiment og officersskolen
1910, generalmajor og chef for jydske brigade
1915, chef for 2. division 1918-20. I den tid han
gjorde tjeneste i Århus, 1886-1904, var han for-
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stander for Teknisk Skole 1889-1904 og med
lem af byrådet 1891-97 og 1902-04. Som leder
af Teknisk Skole var han meget afholdt af både
elever og medlærcre. Også efter at han havde
forladt Århus, bevarede han sin interesse for sko
len. I byrådet interesserede han sig mest for sko
lesager. Efter at han havde forladt Århus, fort
satte han sin militære karriere. Han blev medlem
af overkrigsretten 1908-20 og af kommissionen
af 1914 om befalingsmændenes uddannelse. K.
var en særdeles tiltalende mand, og det var med
beklagelse, at både militæret og Teknisk Skole
tog afsked med ham, da han 1904 blev forflyttet.
- K2, DM, Fi. H. R. 21, F. Æ. L. 4, N. O. N. 3,
N. St. O. 22.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skolevæs. 1891-1904. Skolekomm. 1891-1904. Svendeprøvekoinm. 1894-1904. Best. for mus.s hist. afd.
1894-1904. Århus amts skoleråd 1895-1904. Bibl.sudv. 1902-04. Kirkeinspektionen for Frue sogn 1902—
04. Oversundhedskomm. 1903-04. - Henvisninger
366, II, 11; 172, 49; 481, 66; 308, 573; 144,
142; 480, 13/12 1930. — Portrætter Lokalhist. saml.;
Teknisk Skole; 172, 49; 481, 66; 144, 142.

KROGH, CHRistian Hansen Christensen

Maskinfabrikant. - Født 15. sept. 1846 i Glibing Mølle, Hundslund sogn, Århus amt. - For
ældre: Christiane Charlotte Rasmusdatter og
udlagt barnefader møllcrsvcnd Hans Christensen
Kroe. - Gift med Lovise Marie Andreasen, født
24. marts 1851 i Århus, datter af grovsmedeme
ster Sophus Laurentius Andreasen og hustru
Anne Liisberg.
Medlem af byrådet 7. sept. 1891-31. dec.
1893.
Krogh startede som værkfører på Maskinfa
brikken Caroc & Lcth, der var oprettet i 1870
til fabrikation af dampmaskiner, mejeriredska
ber og værktøjsmaskiner samt salg af råt støbe
gods. Efter Carocs død 1886 blev K. leder af
virksomheden sammen med A. Leth. 1869 over
tog han fabrikken som enedirektør og drev den
til 1918.
K. var medlem af byrådet 1891-93. Det var
håndværkerne, der havde valgt ham, men det
var også håndværkerne, der i løbet af kort tid
vragede ham, til trods for at han var dem en
særdeles god repræsentant. Han sad for kort
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tid i byrådet til, at han fik mulighed for helt
at udfolde sig, og dog nåede han gode resul
tater inden for udvalget for gasværket og den
offentlige belysning samt brolægningsudvalget.
Han var af naturen noget af en oppositions
mand, men samtidig gik han positivt ind for
alt, hvad han syntes, der var fremtid i. Han
deltog i Århus borgerlige Skydeselskabs fester
og var »skyttekonge« i 1904.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsudv. 1891-93. Udv. for vejvæs. 1891-93. Udv.
for bygninger og inventariesager 1891-93. Udv. for
gasværket og den off. belysn. 1893. Endvidere til
synsmand 1892-1902. - Henvisninger 480, 11/1
1894; 148, 99; 430, 24, 75, 78 og 97; 259, III,
394; 469, II, 103. - Portrætter 430, 74.

KRUSE, Lauritz Peter

Malermester. - Født 25. juli 1834 i Århus, død
2. marts 1916 i Århus. - Forældre: skomager
mester Peter Jonasen Kruse og hustru Ædle
Maria Aarestrup. - Gift 21. maj 1865 i Køben
havn med Thora Vilhclmine Gulløv, født 8.
okt. 1836 i København, død 14. maj 1912 i År
hus.
Medlem af byrådet 6. jan. 1882-31. dec.
1893.
Kruse kom i malerlære i 1848 og blev udlært
i 1853. I 1861 etablerede han sig som selvstæn
dig mester. Oprindelig havde han tænkt sig en

hans afgang fremhævede Århuus Stiftstidende
en særlig side ved hans virksomhed som by
rådsmedlem: Han var rådets maitre de plaisir
ved offentlige fester - »uden udgift for kom
F.H.L.
munen«. - R. 1898.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomin. 1870-73. Forskønnelsesudv. 1882-93. Brandkomm. 1882-93. Best. for de fattiges kasse for
Domsognet 1884-99.
Svendeprøvekomm. 1885-99.
Best. for mus.s hist. afd. 1893. - Henvisninger 480,
22/1 1889, 11/1 og 29/9 1894, 28/6 1895 og 6/9
1898; 119, 82; 148, 101 f.; 234, 467; 172, 50;
480, 25/7 1909, 1/3 1911, 14/5 1912 og 23/7 1914;
115, passim ; 480, 3/3 1916; 475, 19 og 22; 481,
76; 320, 75. — Portrætter Lokalhist. saml.; Hånd
værkerforeningen; Brandst.; 148, 101; 234, 467;
172, 50; 481, 76.
L. Kruse

KUUR, Johan Frederik

fremtid som kunstmaler, og han gennemgik da
også Kunstakademiet, i øvrigt sammen med sine
to venner fra læreårene: den senere arkitekt
Vilhelm Dahlerup og maleren Janus la Gour. K.
vendte imidlertid tilbage til sin fødeby, hvor
han med årene blev en anset håndværker. Ved
talrige dekorationsarbejder (bl. a. ved Domkir
kens restaurering) og som en skattet lærer i
skyggetegning på Teknisk Skole (1870-1901)
holdt han dog sine kunstneriske færdigheder
vedlige. Til Klubben Polyhymnias bygning i
Kannikegade (nu Århuus Stiftstidende) malede
han en fornøjelig frise med scener af borgerli
vet i Århus i første halvdel af det 19. årh. Fri
sen forsvandt ved husets ombygning. Også som
læremester blev maler K. særdeles velanskreven,
og flere senere kendte kunstnere lærte deres
håndværksmæssige færdigheder hos ham (bl. a.
Rasmus Christiansen, Acton Friis og N. P.
Mols).
I årene 1879-85 var han medlem af Hånd
værkerforeningens bestyrelse; han sad desuden
i ledelsen for Sparekassen Bikuben (fra 1894
som formand) og i bestyrelsen for Arveprin
sesse Carolines Børneasyl (1895-1916). Til by
rådet blev Kruse valgt i 1882, og han funge
rede derefter i to perioder. Ved valget i 1894
ønskede han ikke genopstilling. Nogen fremtræ
dende position opnåede han ikke, dertil »talte«
han for lidt — også efter hans kollegers opfat
telse - i de offentlige møder. I en omtale ved

Købmand. - Døbt 16. april 1797 i Lomansliave, Elling sogn, Hjørring amt, død omkr. 16.
okt. 1857 i Århus. - Forældre: handelsmand
Christen Elling Kuur og hustru Marie Elisa
beth Hedcgaard. - Ugift.
Medlem af borgerrepræsentationen 22. jan.
1844-8. jan. 1846 og 28. jan. 1847-8. jan.
1852. Viceformand fra 27. jan. 1848 og for
mand 25. jan. 1849-23. jan. 1850.
Kuur, der var født i Elling sogn nogle få
km nord for Frederikshavn, var i 1818 i tjene
ste hos købmand Rasmus Møller i Århus. I 1822
nævnes han som handelsbetjent, i 1833 som
handelsfuldmægtig.
Den 2. nov. 1835 tog han selv borgerskab
som købmand og åbnede i samme måned i en
gård i Skolegade et udsalg med kolonialvarer,
brændevin m. m. Han vedblev at drive forret
ningen i Skolegade indtil 1856, da han afstod
den til sin kommis. Ved sin død året efter be
tegnedes han som redelig, retskaffen og trofast.
Han efterlod sig en betydelig formue, hvoraf
en del testamentarisk var bestemt til velgørende
formål: 3.000 rbdl. til Velgørenhedsselskabet,
3.000 rbdl. til fattigvæsenet, 1.000 rbdl. til Ar
veprinsesse Carolines Børneasyl og 500 rbdl. til
Teknisk Skole.
I 1850 blev K. valgt til valgmand til lands
tingsvalget. I arbejdet i borgerrepræsentationen
deltog han gennem to perioder, fra begyndel
sen af 1844 til udgangen af 1846, da han ud
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trådte efter valg, og fra begyndelsen af 1847
til udgangen af 1851, da han blev afløst af en
anden. I året 1848 var han viceformand og
1849-50 formand for borgerrepræsentationen.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Indkvarteringskomm. 1839. Fattigkomm. 1841—49. Kom. til
at anvise regn. 1844—47. Budgetkom. 1848—51. Kas
sekom. 1850-52. - Henvisninger 480, 11/4 1822,
12/7 1833; 14, 1835; 480, 20/11 1835, 14/1 1836,
23/1 1844; 15, 1845; 480, 29/1 1849, 4/10 1850,
1/10 1856,17/10 og 19/10 1857; 248, 13, 25, 30
og 32; 458, 1955, 75-80.

KAABER, Jens Ludvig Joachim

Brændevinsbrænder. - Født 30. maj 1841 i
Middelfart, død 4. dec. 1918 på Frederiksberg.
— Forældre: sadelmagermester Niels Rasmus
Kaaber og hustru Ane Margrethe Schmidt. Gift 10. nov. 1868 i Fredericia med Sara Her
mann, født 28. febr. 1846 i Fredericia, datter
af Daniel Hermann og hustru Marie Elisabeth
Aliverdi.
Medlem af byrådet 6. jan. 1879-ca. 13. maj
1880.
Kaaber var født i Middelfart. I 1873 etable
rede han sig i Århus med et brændevinsbræn
deri og med fabrikation af pressegær. Desuden
opkøbte han halm og solgte gødning fra sin
bærmestald. K. førte med dygtighed sin virk
somhed frem, og hans initiativ ledte ham tillige
ind i et medejerskab af et teglværk ved Århus
og et kalkværk ved Grenå. En tillidvækkende
fremtræden gjorde ham almindelig afholdt og
gav ham en del tillidsposter, mens han endnu
virkede i Århus. I 1878 valgtes han således til
ligningskommissær, og siden sad han som revisor
i Spare- og Lånekassen for Haandværkere og
Industridrivende og som kasserer for en indsam
ling til et kristeligt sømandshjem. Endvidere var
han medlem af skydeselskabet »Minerva« fra
dets start i 1883. L. indvalgtes i byrådet i 1879,
men han fandt sig måske ikke rigtig til rette
her, thi allerede efter et års forløb trak han
sig ud af rådsarbejdet. I 1885 solgte han sin
ejendom i Århus og flyttede til København.
Her var han en årrække medejer af malt- og
kornforretningen Kaaber & Thuun, og senere
sad han som direktør for De forenede Maltfa-
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brikker. Efter nogle års sygdom døde han i
1918.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsudv. 1879. Udv. for vejvæs. 1879. Udv. for fattigvæs. 1879. Endvidere ligningskommissær 1878-. Henvisninger 480, 1/4 og 3/12 1873, 3/1, 13/5, 27/5
og 16/6 1875, 7/4 og 16/4 1877, 11/2, 23/8 og 13/9
1878, 1/1 og 11/8 1880, 4/2 1881, 28/4 1883, 21/3,
11/8, 19/8 og 7/9 1885; 356, 7/12 1918; 480,
8/12 1918.

LADEFOGED, POUL

Tømrermester. - Født 5. juni 1918 i Tranebjerg
sogn, Holbæk amt. - Forældre: gårdejer Mor
ten Ladefoged og hustru Karen Margrethe. Gift 7. aug. 1942 i Århus med Ruth Kaalund
Bendixen, født 1. aug. 1918 i Terp, Lisbjerg
sogn, Århus amt, datter af gårdejer Rasmus
Bendixen og hustru Sevcrinc.
Medlem af byrådet fra 1. april 1966. Venstre.
Efter realeksamen fra Tranebjerg Realskole
kom Poul Ladefoged 1934 i lære hos tømrer
mester A. J. Wraa, Århus, aflagde svendeprøve
1938 og tog eksamen som bygningskonstruktør
fra Århus Teknikum 1941. Efter at have arbej
det som konstruktør og tømrerformand etable
rede han sig 1945 som tømrermester og byg
ningskonstruktør i Århus. Virksomheden omfat
ter tømrerarbejde, bygnings- og maskinsnedkeri
samt drivhusbygning. Af større byggearbejder,

Poul Ladefoged

hvor han har medvirket, kan nævnes Egå Ef
terskole, Århusegnens Ungdomsskole, Rosenvangskolen, Solbjergskolen, restaureringen af
Skejby kirke, ombygningen af Fuglsølejren og
bebyggelsen af Frydenlund-arealerne.
L. har været formand for Venstres Ung
dom for Århus og Omegn og for Århus Venstreforening samt medlem af bestyrelsen for Århus
Højskoleforening og for Ormslev Børnehjem.
I byrådet, hvor L. har repræsenteret Venstre
siden 1966, har han i særlig grad beskæftiget
sig med byggesager og andre tekniske anlig
gender.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Teknisk udv.
1966-. Bygningsrådet 1966-. Repr.skabet for Idræts
parken 1966-. Repr.skabet for Århus Renholdnings
selskab 1966-. - Henvisninger 464, 28/2 1958; 193;
II, 520; 480, 4/6 1968. - Portrætter 193, II, 520.

LANGBALLE, ANDREAS

Prokurator, branddirektør. - Født 31. aug. 1824
i Urup, Østbirk sogn, Skanderborg amt, død
14. april 1907 i Århus. - Forældre: proprietær,
forpagter Niels Langballe og hustru Christine
Frederikke Hansen. - Gift 28. nov. 1850 i Århus
med Marie Caroline Mørch, født 10. jan. 1829
i Århus, død 3. april 1909 i Århus, datter af
købmand Peter Mørch og hustru Severine
Gjern.
Medlem af byrådet 6. jan. 1879-31. dec. 1890.

Andreas
Langballe

Århus bys hurtige vækst i forrige århundrede
hvilede på en stor indvandring fra landet.
Blandt tilflytterne var den unge Andreas Lang
balle, der 1838 tiltrådte som skriver på byskri
verkontoret, hvor den første del af hans løbe
bane faldt. I 1845 blev han byskriverfuldmægtig
og var konstitueret byskriver 1853-55 og kæm
ner 1856-77. Under sit arbejde for kommunen
havde han taget dansk juridisk eksamen og fik
1868 bevilling som prokurator og blev 1872
branddirektør.
Selv om L. ikke var født i Århus, blev han
snart en fuldblods borger i byen og blev gift
med en datter fra en af de gamle købmands
familier. Det var naturligt, at hans gennem ar
bejdet erhvervede sagkundskab førte ham ind i
byrådet 1879, hvor han sad til 1890, og på an
dre måder blev der også gjort brug af hans sag
kundskab. I 1860’erne sad han i bestyrelsen for
de fattiges kasse i domsognet, og efter Spare- og
Lånekassens store krise 1878 indtrådte han i
dens tilsynsråd, hvor han havde sæde 1879-85.
Ved sin død karakteriseredes han som »hæder
ligheden og pålideligheden selv . . ., en helstøbt
personlighed«. - R. 1892.
H.S.
Medlem af eller byetis repræsentant i Udv. for
vejvæs. 1879-81. Brolægningsudv. 1879-81. Bygningskomm. 1879-81.
Markdirektionen 1879-90.
Udv. for markvæs. 1879-90. Udv. for skovvæs. 1879—
90. Sygehusudv. 1882-87. Kirkeinspektionen for
Domsognet 1888-90. - Henvisninger 480, 16/4 1907;
250, 199; 11. - Portrætter 220, 162.
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han desuden en ganske anselig virksomhed
som reder. 1864 erhvervede han ejendommen
Grundfør Mølle. I et digt karakteriseres han
ved sin død som en »hædersborger med et bram
frit hjertelag«. Han var medlem af direktionen
for Århus Spare- og Lånekasse, hvad der ko
stede ham en betydelig sum, da det store un
derskud blev opdaget 1878, og sad som medlem
af ligningskommissionen, havnekommissionen og
byens overformynderi. —R.
H.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Kassekoin.
1849. Kirkeinspektionen for Frue sogn 1849-53. Henvisninger 417, 6 og 25; 11; 480, 18/4 1956, 9.
- Portrætter Lokalhist. saml.; 417, 6.

C. Langballe

LANGBALLE, OTTO

LANGBALLE, Christian Carl

Købmand, teglværksejer. - Født 25. juli 1805
i Vejle, død 4. sept. 1885 i Århus. - Forældre:
købmand Poul Glud Langballe og hustru Abelone Hansen. - Gift 22. nov. 1842 i Ålborg med
Hansine Palline Pallesen, født 9. juni 1814,
død 13. nov. 1868 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 27. jan.
1848-12. jan. 1854.
G. Langballe hørte ikke efter fødsel til de
gamle købmandsslægter i byen, der traditionelt
bestemte udviklingen. Han stammede fra Vejle
og stod i købmandslære i Randers, hvorfra han
1827 kom til Århus som handelsbetjent hos
G. F. W. Lewerkhuusen. Den 1. maj 1834 be
gyndte han sammen med A. G. I. Leth selvstæn
dig virksomhed som købmand og blev tre år se
nere eneejer; s. å. købte han gården ved det
nuværende Vesterbro Torv, som han hidtil kun
havde lejet, og i den følgende tid udfoldede han
en ivrig virksomhed, der tvang ham til at opgi
ve købmandsforretningen. I 1840 købte han et
teglværk, beliggende tæt ved sin gård, om hvil
ket gaden Teglværksgade stadig bevarer min
det; 1842 begyndte brugen af kalk fra Glatved
på Djursland, og kalkværket blev snart den vig
tigste del af hans virksomhed. I 1851 grundlag
de han desuden et saltraffinaderi, der i mange
år gav et godt udbytte, men efter århundred
skiftet måtte nedlægges. En række år drev
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Købmand, teglværksejer. —Født 31. aug. 1843
i Århus, død 30. sept. 1910 i Århus. - Forældre:
købmand, teglværksejer Christian Carl Lang
balle og hustru Hansine Palline Pallesen. - Gift
7. nov. 1868 i Frederikshavn med Maria Hen
riette Berg, født 7. april 1845 i Ålborg, død 29.
dec. 1929 i Århus, datter af købmand Peder
Thuesen Berg og hustru Ane Jessen.
Medlem af byrådet 5. jan. 1876-31. dec.
1893.
Otto Langballe blev uddannet som købmand
og stod i lære i Randers, hvorfra han kom til
Hans Broge, ligesom han en tid var i det da
værende Skt. Petersborg. 1870 indtrådte han i
faderens forretning, som han førte videre efter
de samme retningslinier efter faderens død 1885.
Ved sin position som ejer af en stor, grundmu
ret virksomhed gled han let ind i den kreds af
købmænd, der førte byen frem i den sidste trediedel af forrige århundrede, så det blev ikke
blot hans egen forretning, der optog hans tid;
men han tog også del i det interessentskab, der
var grundlaget for Århus Oliefabrik A/S, han
var formand for bestyrelsen af Østjydske Bryg
gerier (»Geres«) og medlem af tilsynsrådet for
Jydsk Handels- og Landbrugsbank. Af hans an
dre hverv bør det nævnes, at han ligesom sin
fader var medlem af direktionen for Spare- og
Lånekassen. L. hørte til en mennesketype, der
både var med til at skabe fremgangen for byen
i årtierne lige før århundredskiftet og selv var
afhængig af den, virkelysten og rede til at gavne

Otto Langballe

og hjælpe, men uden for det område, han be
herskede, tilbageholdende og forsigtig. Arbejdet
i byrådet har han vist mere følt som en pligt
H.S.
end en lyst. - R., DM.
Medlem af eller byens repræsentant i Havneudv.
1876-93. Udv. for fattigvæs. 1876-93. Udv. for
gasværket og den off. belysn. 1879-84. Sygehusudv.
1880. Udv. for vandværket 1882-93. Oversundhedskomm. 1891-93. - Henvisninger 308; 480, 30/9
1910; 417. - Portrætter Lokalhist. saml.; 417, 7.

LANGE, CARL Christian Eduard

Arkitekt, murermester. - Født 5. dec. 1828 i
København, død 21. maj 1900 i Århus. - For
ældre: snedkermester, instrumentmager, musi
ker Christian Suhr Lange og hustru Anne So
phie Torp. - Gift 13. juni 1859 i København
med Josephine Conradine Andersen, født 24.
febr. 1841 i København, død 19. juli 1911 i Kø
benhavn, datter af vægter Christian Andersen
og hustru Jacobine Christine Elmenhorst.
Medlem af byrådet 6. jan. 1873-31. dec.
1878.
Da Carl Lange havde sluttet sin skolegang,
kom han i urmagerlære. Arbejdet interesserede
ham imidlertid ikke synderligt, og det lykkedes
ham at blive optaget på akademiet. Efter at
have tilendebragt nogle lærerige år her var han
i begyndelsen af 1860’erne at finde som kon
duktør hos arkitekt F. Meldahl ved opførelsen

Carl Lange

af Frijsenborg. Af hans arbejder i denne pe
riode kan nævnes hovedgården Frisendal og
avlsbygninger på Søbygård. I 1869 slog han sig
ned i Århus, og som arkitekt og tømrermester
vandt han sig hurtigt et navn. Han blev så
ledes sat til at udføre arbejder som fodfolks
kasernen, rytterikasernen og garnisonssygehuset
- alt i slutningen af 1870’erne. Senere benytte
des han ved opførelsen af asylbygningen »Børnely« i Asylgade, af det nu nedrevne Hotel
Skandinavien, af Sdr. Pigeskole i Frederiks Allé
og af talrige beboelses- og industribygninger. I
slutningen af 1890’erne stod han for Håndvær
kerforeningens bygning. Hans arbejdsfelt strak
te sig også til andre jyske byer, ligesom han fore
tog ombygninger af adskillige landsbykirker. L.s
kvalitetsarbejder gav ham stor anseelse inden
for håndværkerstanden, og i en årrække var
han medlem af Håndværkerforeningens besty
relse. I 1871 var han medstifter af frimurerlo
gen i Århus. Han havde sæde i byrådet 1873-78,
men arbejdet her nåede aldrig at blive særlig
omfattende. Kun på ganske få områder drog
man nytte af hans faglige indsigt.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsudv. 1873-78. Udv. for den off. belysn. 1873-78.
- Henvisninger 480, 11/1, 16/1 og 3/4 1869, 7/1
og 8/12 1870, 23/7 og 3/12 1873, 19/12 1874, 26/7
og 3/8 1875, 11/4 og 9/8 1877, 9/12 1878, 7/1 og
14/12 1885, 19/1 1890, 29/5 1898, 22/5 og 23/5
1900; 457, XVI; 144, 73; 469, III, 50 og IV
309; 445, II, 212. - Portrætter 457, XVI.
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LARSEN, ERNA HEDTOFT

Husmoder, senere bestyrerinde. - Født 17. juli
1901 i Århus. - Forældre: skrædder Hans Peder
Hansen og hustru Ane Marie Nielsen. - Gift
15. okt. 1922 i Århus med malersvend Olaf
Reinhold Larsen, født 12. jan. 1896 i Århus,
søn af murer Hans Christian Larsen og hustru
Maren Kirstine Nielsen.
Medlem af byrådet 1. juni 1943-31. marts
1954. Socialdemokratiet.
Erna Hedtoft Larsen voksede op i et velord
net arbejderhjem i Lollandsgade 23 i Århus.
Moderen var medlem af værgerådet og med
stifter af og bestyrelsesmedlem i Socialistisk
Kvindeforening. Blandt de 11 søskende var bro
deren, senere statsminister Hans Hedtoft.
Efter skolegangen i Paradisgade Skole var
E. H. L. husassistent til 1920, hvorefter hun blev
uddannet som syerske hos konfektionsfirmaet
Fredslund og Knak, Frederiksgade 28, og 1920—
21 var hun ansat i denne virksomhed; hun var
derefter rengøringsassistent på Ting- og Arrest
huset fra 1921 til ind i 1940’erne; hun gennem
gik i slutningen af 1930’erne højskolekurscr i
Esbjerg, Roskilde og på Kragelund; i 1953 blev
hun bestyrerinde for alderdomshjemmet »Sol
vang« og virkede som sådan til 1968.
E. H. L. blev tidligt medlem af husassistenter
nes fagforening og deltog i møder og husagita
tion. Hun var medlem af Socialdemokratisk
Ungdomsforbund og derpå af Danmarks Soci
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aldemokratiske Ungdom. Senere kom hun ind i
Socialdemokratisk Kvindeudvalg og blev for
mand for Nordre kreds’ kvindeudvalg 1942 og
medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk
Forenings nordre kreds. Hendes sociale og hu
manitære interesser bevirkede, at hun kom i
bestyrelsen for børnehaven »Granly«, og at hun
blev kursusleder i Danske Kvinders Beredskab.
I byrådet havde E. H. L. sæde 1943-54, og
hun deltog med stor interesse i det sociale ar
bejde. Hun kom straks i bestyrelsen for Ghr.
d. IX ’s Børnehjem og senere, fra 1944, i forret
ningsudvalget for Børnenes Kontor og i jule
komiteen fra 1945, samt i bestyrelserne for en
række børnehaver. Hun var også en meget ak
tiv forkæmper for oprettelsen af Klinikken for
seksuel og ægteskabelig Vejledning.
Ved udnævnelsen til bestyrerinde for kom
munens nye aldersdomshjem »Solvang« i 1953
udtrådte hun straks af Udvalget for hospitaler
og sociale institutioner, og ved byrådsvalget i
1954 lod hun sig ikke genopstille. Hun beva
rede dog mange af sine sociale tillidsposter; så
ledes sad hun fortsat i bestyrelserne for flere
børnehaver og var formand for bestyrelsen for
Chr. d. IX ’s Børnehjem til 1958 samt medlem
af børneværnsudvalget til 1962.
E. H. L.s indsats har været præget af »saglig
hed, sund fornuft, en replik, der efterhånden
er blevet lynende skarp, og så desuden af et
varmt hjerte«.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Velfærdsudv.
1943-46. Skolekomm. 1943-46 og 1950-54. Ob
servatoriets best. 1943-50. Århus amts skoleråd 1943
-50. Mælkeudv. for Stor-Århus 1943-58. Best. for
Ghr. d. IX ’s Børnehjem 1943-58, formand 1950-58.
Børneværnsudv. 1943-62. Udv. for socialfors. 194550. Sygehusudv. 1946-50. Parkudv. 1946-50. Lcgatudv. 1946-50. Repr.skabet for Århus Byorkester 194650. Best. for radiumstationen 1946-50. Kirkegårdsbest. 1946-54.
Tilsynet med biografteatervirks.
1946-54. Repr.skabet for Århus Teater 1946-54.
Repr.skabet og best. for Mindeparken 1946-54. Udv.
for hospitaler og soc. inst. 1950-1953. - Udv. for kult.
anliggneder 1950-54. Best. for da. kommunalkursus i
Århus 1950-54. Skolenævnet for Læssøesgade Skole
1950-54.
Skolenævnet for Valdemarsgades Skole
1950-54. Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 1951 —
54. Best. for Marselisborg Sem. 1952—54. — Henvis
ninger 194, 15/7 1951 og 12/6 1953; 109, 133-39;
194, 9/2 1959; 441, 161-69; 480, 3/5 og 1/7 1968;
194, 7/7 1968.

J. M. C. Larsen

LARSEN, Jens Mogens Christian

Kunstsmed og vægtfabrikant. - Født 6. april
1844 i Odense, død 12. juli 1927 i Århus. Forældre: tømrer Jens Jacob Larsen og hustru
Anne Sophie Lindegaard. - Gift 6. marts 1879
med Julie Frederikke Liisberg, født 1. nov. 1862
i Århus, datter af grovsmed Peder Jensen Liisberg og hustru Anna Nielsen.
Medlem af byrådet 5. jan. 1894-31. dec.
1898. Højre.
J. M. G. Larsen måtte fra sit 6. år arbejde
med på at skaffe føden i hjemmet. Han kom
i lære 1858 som kleinsmed i Odense og blev
svend 1862. I sine unge dage tilbragte han ikke
mindre end 8 år på rejse til fods, i Tyskland,
Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig og England.
I Paris arbejdede han i tre år. Han lærte meget
på disse rejser til gavn for sit fag. 1869 tog
han borgerskab i København; men allerede 1870
kom han til Århus som formand hos fabrikant
H. P. Jensen (se denne). I 1872 etablerede han
sig og virkede til sin død 1927 som kunstsmed
og vægtfabrikant. Han var en betydelig hånd
værker, der udførte en række store arbejder.
Det var således ham, der anlagde telefonen i
Århus og i Kalundborg. Selv havde han privat
telefonforbindelse fra Søndergade til Vesterga
de, før telefonselskabet blev oprettet. Det var
også ham, der lavede jernstativet til det ny
domkirkespir. Han tog præmier hjem i forbin

delse med flere udstillinger og var en af ini
tiativtagerne til Landsudstillingen 1909, som
han gjorde et stort arbejde for. Mange har be
tragtet ham som udstillingens egentlige ophavs
mand.
L. havde i høj grad sine medborgeres tillid
og fik sæde i særdeles mange bestyrelser, udvalg
og kommissioner. Blandt hans mange tillids
hverv kan nævnes: oldermand i Århus Smedelav (æresmedlem), formand for Centralfore
ningen af Smedemestre i Jylland, for Århus
Skipperlav, for Århus Grundejerforening og for
Århus Håndværkerforening 1894-07 (æresmed
lem). Han har desuden været medlem af næ
ringskommissionen, af ligningskommissionen, af
bestyrelsen for Teknisk Skole 1894-1908 og af
Fællesrepræsentationen for dansk Industri og
Håndværk. Hertil kommer, at han var medlem
af byrådet 1894-98, hvor han repræsenterede
håndværket på en udmærket måde samtidig
med, at han også tog sig en del af f. eks. skole
sager. L. var en af håndværkets ledere i Århus,
og han var en populær og afholdt mand, der
var kendt for sit lyse smil og gode humør.
»Kunstsmeden«, »Kunstigsmeden« eller »Den
evig glade kunstsmed« kaldte man ham. I sine
sidste år passede han en lotterikollektion »med
fez på hovedet og i selskab med sine gravhunde«
i en fribolig, som Håndværkerforeningen havde
overladt ham. - R.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
vandværket 1894-99. Udv. for bygninger og inventariesager 1894-99. Forskønnelsesudv. 1894-99. Legatudv. 1897-99. Endvidere taksationsmand 18941925. - Henvisninger 480, 21/9 1877; 119, 68, 75,
79 og 82; 266, 1898-99, 254 og 255; 480, 10/1
1899; 148, 54 og 102-03; 470, 23, 25 og 26;
172, 6; 480, 4/4 1914; 273, 54 og 141; 430,
68; 147, 51; 480, 6/4 1922; 259, III, 97-98;
254, 18 og 20; 480, 4/4 1924 og 13/7 1927; 469
II, 157. — Portrætter Lokalhist. saml.; Håndværker
foreningen; Teknisk Skole; Grundejerforen.; 119,
75; 266, 1898-99, 255; 470, 23; 172, bestyrelsen;
480, 4/4 1914; 273, 141; 430, 68; 147, 51; 480,
5/4 1922; 254, 18 og 20; 480, 4/4 1924 og 13/7
1927.

LARSEN, Lars

Skomagermester. - Født 1813, død ca. 1889. Gift med Caroline Liisberg, født 1823, død ef
ter 1890.
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derefter forretning herfra. Foruden den almin
delige kolonial- og produkthandel havde han et
speciale i møllesten, slibesten m. v.
I 1860 indvalges L. i ligningskommissionen,
men frabad sig genvalg 1864. Fra 1867 sad han
i byrådet, men allerede jan. 1870 udtrådte han
igen under henvisning til, at hans forretning
ikke levnede ham tid til byrådsarbejdet. I 1868
blev han medlem af bestyrelsen for den nystif
tede Forening til Arbejderboligers Opførelse i
Århus, og 1875 indvalgtes han i bestyrelsen for
Spare- og Lånekassen i Århus.
E.S.

R. Lassen

Medlem af borgerrepræsentationen 8. jan.
1852-6. jan. 1853.
Efter et par års ophold i København og forfærdigelse af mesterstykke dér tog Lars Larsen
den 15. maj 1839 borgerskab som skomager
mester i Århus. Hans virksomhed synes at have
været af middelstørrelse, med to skomagersven
de og en skomagerdreng i 1845.
L.s virke i borgerrepræsentationen blev kun
af ét års varighed, fra begyndelsen af 1852 til
udgangen af samme år. Herudover synes hans
deltagelse i byens liv at have indskrænket sig
til udøvelsen af hvervet som retsvidne gennem
en lang årrække.
O.D.
Henvisninger 14, 1839; 480, 14/5 1839;
480, 27/1 1854, 8/4 1889 og 28/6 1890.

15, 1845;

LASSEN, Rasmus

Købmand. - Født ca. 1822, død 3. juli 1876 i
Århus. - Gift 12. april 1849 i Århus med Mette
Nielsen, født 1. dec. 1824 i Randers, død 4. dec.
1895 i Århus, datter af købmand Jens Skjæg
Nielsen og hustru Else Kathrine Thuesen.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 7. jan. 1867-1. jan. 1870. Højre.
Lassen fortsatte fra 1848 »den i enkemadame
Lemmichs gård på Vestergade hidtil førte ko
lonial- & produkthandel«, men købte 1853 Klo
stergade nr. 799 (nuværende nr. 56) og drev
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Medlem af eller byens repræsentant i Markdirektionen 1868-69. Vej- og forskønnclseskom. 1868-.
Udv. for markvæs. 1869. Udv. for vejvæs. 1869. Henvisninger 480, 17/10 1848, 22/6 1853, 28/8 1860,
30/8 1864, 3/4 1868 og 3/7 1876; 220, 124. - Por
trætter 220, 124.

LAURITZEN, OLAF Preben

Gand. oecon., direktionssekretær. - Født 9. jan.
1924 i Århus. - Forældre: malermester, byråds
medlem Søren Nielsen Lauritzen og hustru Eva
Margrethe Andersen. - Gift 14 okt. 1948 i År
hus med Erna Nielsen, født 22. marts 1926 i
Århus, datter af kontorchef Jens Emil Nielsen
og hustru Else Thygesen.
Medlem af byrådet 1. april 1950-1. april
1954 og 12. maj 1955-31. marts 1958. Det kon
servative Folkeparti.
Olaf Lauritzen, der er søn af tidl. byråds
medlem S. Lauritzen (se denne), blev student
fra Marselisborg Gymnasium 1944 og cand.
oecon. af den administrative linie 1951. Samme
år blev han ansat som sekretær ved I/S Midt
kraft, hvor han senere forfremmedes til direk
tionssekretær.
L. var medlem af byrådet 1950-54 og ind
trådte atter i rådet ved Knud Illums udtræden
1955. Han var særlig interesseret i skolevæsen
og børneforsorg samt ungdommens uddannelsesog fritidsproblemer.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Samarbejds
nævnet 1950-52. Repr.skabet for I/S Midtkraft 195052. Best. for Århus amts arbejdsanstalt 1950-52.
Det komm. ungdomsnævn 1950-52. Århus amts sko
leråd 1950—52, 1954, 1959 og 1962. Ungdoms
skolenævnet 1950-53. Udv. for komm. værker 1950—
54. Udv. for kult. anliggender 1950-54. Observa-

Olaf Lauritzen

toriets best. 1950-56. Teknisk udv. 1951-54. Udv.
for sporvejene 1952-53. Udv. for vej- og kloakvæs.
1952-53. Skolenævnene for Møllevangsskolen 195253, Frederiks Allé Skole 1952-57, Ny Munkegades Sko
le 1953-59, Marselisborg Gymnasium 1953-59 og Katrinebjergskolen 1957-59. Ungdomsnævnet 1954-57.
Ungdomsnævnets fritidsudv. 1954-57. Økonomiudv.
1955-58. Børneværnsudv. 1958-59 og 1962. Best.
for Ghr. d. IX ’s Børnehjem 1959 og 1962. Best. for
naturhist. Mus. Best. for Marselisborg Sem. - Hen
visninger 181, 1966. — Portrætter Lokalhist. saml.

LAURITZEN, Søren Nielsen

Malermester. - Født 29. dec. 1883 i Århus,
død 3. sept. 1962 i Århus. - Forældre: brygge
riarbejder Jens Andreas Lauritzen og hustru
Marie Kirstine Mortensen. - Gift 29. april 1906
i Århus med Eva Margrethe Andersen, født
1. maj 1884 i Fannerup, Ginnerup sogn, Ran
ders amt, datter af arbejdsmand Chresten An
dersen og hustru Inger Eriksen.
Medlem af byrådet 5. maj 1943-31. marts
1946. Det konservative Folkeparti.
S. Lauritzen var født og opvokset i Århus. Ef
ter skolegangen i Paradisgades Skole kom han i
1898 i lære hos malermester H. Fenger, Frederiksgade, og aflagde i 1902 frivillig svende
prøve; han »røbede allerede dengang stort ta
lent for det fag, han havde valgt«. Efter at have
af tjent sin værnepligt i livgarden vendte L. til

S. Lauritzen

bage til Århus, og her løste han på sin 25-års
fødselsdag borgerskab som malermester.
Ud over arbejdet inden for sit fag deltog
L. som medlem af Århus Brandkorps’ reserve,
fra 1911 til 1916 som menig brandmand og fra
1916 til 1948, da han faldt for 65 års alders
grænsen, som brandinspektør.
»L. var en mand, der aldrig skånede sig,
men tog opgaverne op i den rækkefølge, de
meldte sig«, og derfor »fandt man ham ikke
blot på talrige arbejdspladser, men tillige i tal
rige offentlige hverv«.
L. var medstifter af selskabet »De danske For
svarsbrodre« i Århus i 1923 og i årene om
kring 1930 medlem af bestyrelsen.
På det faglige område var L. oldermand for
Århus Malerlav 1930-48, hvor han 1957 blev
æresmedlem. I Århus Håndværkerforenings re
præsentantskab havde han sæde i mange år,
i perioden 1938-50 som formand. Han sad i
bestyrelsen for Århus tekniske Skole 1938-50,
valgt af Håndværkerforeningen; og for Jydsk
teknologisk Institut ydede han en stor indsats
i de første vanskelige år; han var en af stifterne
af instituttet i 1943 og sad både i lokaludvalget
og som næstformand i arbejdsudvalget i perio
den 1943-49. Fra 1949, da instituttets forfat
ning indførtes, sad han i repræsentantskabet,
valgt af Håndværkerforeningen, i bestyrelsen og
i forretningsudvalget, 1957-59 var han 2. næst
formand i bestyrelsen. På grund af svigtende
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helbred trak han sig i 1959 tilbage fra besty
relsen, men blev i repræsentantskabet til sin
død.
I byrådsperioden 1943-46 havde L. sæde i
byrådet valgt på den konservative liste, men i
1946 var han ikke genopstillet.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Vejteknisk
udv. 1943-46. Udv. for vandværket 1943-46. Lønudv. 1943-46.
Bevillingsnævnet 1943-46.
Boligkomm. 1943-46. Endvidere vurderingsmand til
ejendomsskyld i nordre kreds 1949-62. - Hen
visninger 421, 105 f.; 480, 27/12 1933 og 24/12
1958; 194, 27/12 1958 og 4/9 1962; 464, 5/9
1962; 480, 5/9 1962; 286, 1962/63, 12; 484,
forsk, årgange. - Portrætter Lokalhist. saml.; 421,
105 f.; 480, 24/12 1958; 194, 27/12 1958 og 4/9
1962 ; 480, 5/9 1962; 286, 1963, 12.

Carl Laursen

LAURSEN, CARL

Købmand. - Født 26. juli 1866 i Ustrup, Uth
sogn, Vejle amt, død 17. okt. 1926 i Århus. Forældre: indsidder Lauritz Nielsen og hustru
Ane Pedersen. - Gift med Karen Marie Peder
sen, født 18. dec. 1864 i Sejet, Uth sogn, Vejle
amt, død 24. dec. 1951 i Århus.
Medlem af byrådet 15. april 1910-31. marts
1917. Højre.
Carl Laursen kom i handelslære i Horsens i
1880 og arbejdede efter at være blevet udlært
i 1885 i en årrække dels i Randers, dels i Hor
sens. I 1897 kom han til Århus, hvor han i
1900 overtog Carl Helds købmandsforretning i
Mindegade, som han ejede til sin død. L. ud
førte et betydeligt arbejde inden for handels
standens organisationer. Han var formand for
De samvirkende Detailhandlerforeninger i Dan
mark, formand for Centralorganisationen af
Købmandsforeninger i Jylland, formand for
Foreningen af Repræsentanter for Handel,
Håndværk og Industri, formand for Århus Han
delsforening af 1887 i tiden 1905-08 (æresmed
lem 6. maj 1926), formand for samme forenings
hjælpekasse og formand for Købmandsog Håndværkerbanken i Århus 1923-26. Han
var tillige medlem af landsudstillingskomiteen
i 1909, revisor i Århus Øresparekasse og i be
styrelsen for Velgørenhedsselskabet 1918-26.
L. var medlem af byrådet fra 15. april 1910
til 31. marts 1917. Han var opstillet ved valget
i 1909, men trådte først ind i byrådet, da han
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i 1910 afløste kaptajn, forstander Emil Paulli,
som flyttede fra Århus. L. omtales for sit ar
bejde i byrådet som »en brillant talsmand for
handelsstandens interesser«. - R.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Legatudv.
1910-13. Bibl.sudv. 1910-13. Udv. for alderdoms
underst. 1910-14. Havneudv. 1910-17. Udv. til de
cision af komm.s regnskab 1910-17. Udv. til at
gennemgå repartitionen på amtets købstæder 191017. Kirkeinspektionen for Domsognet 1910-17. Best.
for Ghr. d. IX ’s Børnehjem 1911-17. Bevillings
nævnet 1912-17. Udv. for fattigvæs. 1913-17. Repr.skabet for Århus-Randers elektr. bane 1913-17.
Udv. for underst, til børn af enker 1915-17. End
videre ligningsmand 1904-08. — Henvisninger 480,
7/3 1909 og 15/4 1910; 348, 36; 480, 27/2 1912
og 9/3 1913; 273, 105; 480, 12/3 og 5/5 1915;
147, 190; 480, 18/10 1926; 133, 27 og 41; 446,
18; 312, 6. - Portrætter Lokalhist. saml.; 480,
7/3 1909; 348, 36; 480, 9/3 1913, 5/5 1915; 147,
190; 480, 18/10 1926; 733,41; 372,6.

LAURSEN, Frederik NIELS Laurits

Kriminalassistent. - Født 6. okt. 1889 i Gedesby
sogn, Maribo amt, død 28. juli 1947 i Århus. Forældre: murermester Rasmus Laursen og hu
stru Mathilde Pedersen. - Gift 1° med syerske
Dagmar Christine Larsen, født 3. marts 1888
i Århus, død 13. juni 1957 i Århus. Gift 2°
1. dec. 1923 i Tønder med bridgelærerinde
Alma Mollerup Møller, født 23. sept. 1892
i Nibe, datter af urmager A. N. Møller og hu
stru Jørgine.

Niels Laursen

Medlem af byrådet 5. maj 1943-31. marts
1946. Det konservative Folkeparti.
Niels Laursen var født på Falster, men kom
som barn til Århus, hvor han gik i Munkegades
Skole. I 1908 blev han udlært som malersvend,
hvorefter han aftjente sin værnepligt og blev
korporal. I 1916 blev han ansat ved det kom
munale politi i Århus, hvor han 1919 blev civil
betjent. Samme år blev han ansat ved stats
politiet i København. Her forrettede han tjene
ste dels ved statspolitiet, dels ved Københavns
opdagelsespoliti. I 1921 blev han forflyttet til
Tønder, og i 1922 kom han tilbage til Århus,
hvor han 1937 forfremmedes til overbetjent,
1942 til kriminalassistent af 2. grad.
Fra 1940 var L. leder af eftersøgningsafde
lingen, der behandler brand-, volds-, drabs- og
sædelighedssager. Under sin lange politigeming
opklarede han mange store og vanskelige sager.
I sit efterforskningsarbejde holdt han af at gå
uden for den slagne systematiske landevej, og
hans overraskende metoder har fejret flere tri
umfer.
Hans kombinationsevne var fremragende,
men han trænede også flittigt i sin fritid ved
bridgebordet. Omkring 1940 var han turne
ringsleder i Århus Bridgeklub og en af klubbens
stærkeste spillere.
I en årrække - ligeledes omkring 1940 - var
L. tillidsmand i kriminalpolitiets 9. kreds og
medlem af Dansk Kriminalpolitiforenings ho

vedbestyrelse. Her udførte han et stort og uegen
nyttigt arbejde for sine kolleger.
L.s politiske interesser førte ham ind i Det
konservative Folkeparti, og han sad i byrådet
valgt på den konservative liste fra 1943 til
1946, da han ikke opnåede genvalg.
Under besættelsen undgik L. at komme i
koncentrationslejr. Til gengæld deltog han ak
tivt i modstandskampen, og efter 19. sept. 1944
var han den ledende inden for politigrupperne
i Århus; han blev derved den, der kom til at
stå i spidsen for politiets arbejde i forbindelse
med interneringerne i Århus ved kapitulatio
nen.
Efter befrielsen var hans sidste store opgave
opklaringen af mordet på oberst Riis Lassen.
I 1946 blev L. sygemeldt, og et årstid senere
døde han, 57 år gammel.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Sygehusudv.
1943-46. Udv. for det off. slagtehus 1943-46. Udv.
for markvæs. 1943-46. Lønudv. 1943-46. Skolekomm. 1943-46. Boligkomm. 1943-46. Observato
riets best. 1943-46. Best. for Århus Ridehal 1943—
46. Repr.skabet for Mindeparken 1943-46. Århus
amts skoleråd 1943-46. - Henvisninger 171, II, 75;
480, 30/1 1941; 483, 142 og 307; 513a, 1947, 125;
194, 28/7 1947; 480, 28/7 1947 og 29/7 1947.
Portrætter 480, 30/1 1941; 513a, 1947, 125; 194,
28/7 1947; 480, 28/7 1947.

LAURSEN, Niels Johan

Redaktør, senere præst. - Født 11. juni 1855
i Tønning, død 17. okt. 1930 i Århus. - For
ældre: gårdejer og sognefoged Laurids Stephansen og hustru Inger Kirstine Mikkelsdatter.
- Gift 15. nov. 1882 i Slagelse med Ane Marie
Petersen, født 20. jan. 1845 i Landsgrav, Sla
gelse, død 25. juli 1911 i Århus, datter af gård
ejer Peder Christensen og hustru Caroline Ma
rie Jørgensen.
Medlem af byrådet 8. jan. 1900-15. jan. 1906
og 1. april 1909-31. marts 1921. Venstre.
N. J. Laursen var først elev på Jelling Semi
narium 1872-75, tog derefter studentereksamen
1877 fra Herlufsholm og endelig teologisk em
bedseksamen 1882 i København efter at have
været huslærer 1879-80 i Norge. Efter eksa
men kom han straks til Århus som redaktør
af det nystiftede Århus Folkeblad (1882-95),
der var organ for det grundtvigske venstre som
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mand. Efter kort tids forløb kom han ind i by
rådet igen 1909-20 samtidig med, at han sad
i Folketinget 1910-26, valgt i Koldingkredsen.
I byrådet tog L. sig særligt af skolespørgsmål;
han var formand for skoleudvalget 1903-06 og
1913-17 og for skolekommissionen 1913-25 og
1926-28. I Folketinget tog han del i forhand
lingerne om ægteskabsloven, og han havde flere
vigtige ordførerskaber, f. eks. for loven om kvin
ders adgang til embeder. 1920-24 var han for
mand for finansudvalget. Han var en ivrig poli
tiker, en levende prædikant og en inspirerende
lærer, der på en engageret måde tog del i det
politiske, kirkelige og folkelige liv i Århus i næ
sten 50 år.
Å B.
A\ J. Laursen

cn modvægt mod Bjørnbaks Århus Amtstiden
de. L. deltog allerede i 80’erne sammen med
Harald Jensen og Emil Marott i den tids mange
politiske folkemøder, og han var formand for
riffelforeningen Aarhus Amts Folkevæbning,
som også Harald Jensen og Marott var med
lemmer af. Han idømtes 1885 en bøde på 400
kr. eller 40 dages simpel fængsel for injurier mod
Estrup. Men han interesserede sig også for an
det end politik. Således var han med til at op
rette Århus Valgmenighed og Århus Højskole
forening, og han blev benyttet meget som fore
dragsholder, og han ledede den af Borgerfor
eningen 1883 påbegyndte undervisning for ar
bejdere. Han var mangeårigt medlem af Århus
Venstrevælgerforening (æresmedlem). Imidler
tid gik Århus Folkeblad ind i 1895, og han fort
satte sin venstrepolitiske virksomhed som med
redaktør og medudgiver af Århus Amts Folke
blad (1895-1903), der var en fortsættelse af År
hus Folkeblad, og som støttede Venstrereformpartiet imod den forligspolitik, som dreves af
Amtstidende. Fra 1891 var han tillige sin hu
stru, der ledede en privatskole (fru Laursens
skole), en god medhjælp både som lærer og
rådgiver. I 1903 forlod han helt journalistikken
for at blive præst ved Domkirken i 22 år. Han
var en mild prædikant af den grundtvigskpræ
gede retning.
L. var blevet medlem af byrådet i 1900 og
fortsatte til 1906, i lang tid som eneste venstre
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Medlem af eller byens repræsentant i Legatudv.
1900-04. Sundhcdskomm. 1900-04. Udv. for skolevæs. 1900-04 og 1913-21. Skolekomm. 1900-04
og 1913-25. Århus amts skoleråd 1901-31. Kirke
inspektionen for Skt. Pauls sogn 1903-04. Indkvarteringskomm. 1909-13. Brolægnings- og vejudv. 1909
-13. Udv. for markvæs. 1909-13. Forskønnelsesudv. 1909-13. Kirkegårdsbest. 1916-21. - Henvisnin
ger 480, 10/9 1885; 148, 60; 273, 68-69; 147, 94;
160, II, 472; 244, 487; 144, 89, 122, 126-28 og 238
-39; 308, 1930, 610; 480, 17/10 1930; 328, 62 og
71; 126, 10; 742, 13; 161, XIV, 168-69; 469,111,
159-60, 192, 213 og 276; 317, IV, 235-36; 464,
15/6 1955; 321, 9-11. —Portrætter Lokalhist. saml.;
Rådhuset (karikatur af Jens Ravnholm); 147, 94;
244, 487; 744, 126-28; 480, 17/10 1930; 742, 13.

LEHMANN, Johan Frederik
Ekspedient. - Født 17. marts 1856 i Brundby,
Tranebjerg sogn, Holbæk amt, død 25. aug.
1920 i Århus. - Forældre: sadelmager Ludvig
August Lehmann og hustru Hanne Margrethe
Hansen. - Gift med Jensine Jensen, født 16.
okt. 1854 i Langemark, Besser sogn, Holbæk
amt, død 17. juli 1929 i Århus, datter af indsid
der Jens Sørensen Bager og hustru Dorthe Jens
datter.
Medlem af byrådet 25. april 1912-31. marts
1917. Socialdemokratiet.
Efter et treårigt ophold i Amerika bosatte
J. F. Lehmann sig i 1884 i Århus, hvor han,
der omtales som en dygtig taler og »slagfærdig
debattør«, hurtigt blev en forgrundsfigur i det
faglige og politiske arbejde inden for arbejder
bevægelsen. L. der var uddannet skræder, blev
i 1888 ekspedient ved Demokraten, hvor han

J. F. Lehmann

var ansat til sin død. Ligeledes i 1888 blev han
formand for Socialdemokratisk Forbund og De
samvirkende Fagforeninger i Århus. I en år
række var han i bestyrelsen for Arbejdernes Pro
duktionsforening og formand for Den alminde
lige Begravelseskasse. Af Socialdemokratiet var
L. opstillet som folketingskandidat i Brædstrupkredsen 1892 og i Hjørringkredsen 1906 og
1909, dog uden at opnå valg. Også inden for
afholdsbevægelsen var han stærkt engageret, bl,
a. som formand 1903-06 for De samvirkende
Afholdsselskaber i Århus, formand for Århus Afholdskreds, formand for Spareforeningen Echo’s
juleglæde, i bestyrelsen for Afholdsfolkenes Be
gravelseskasse samt i hovedbestyrelsen for Dan
marks Afholdsforening.
L. var medlem af byrådet fra 25. april 1912
til 31. marts 1917. Han afløste i 1912 Marinus
Petersen ved dennes tiltrædelse som forvalter
på De gamles hjem; ved byrådsvalget i 1913
blev han genvalgt.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. til at
tiltræde kasseudv. som budgetudv. 1912-13. Udv.
for vedligeholdelse af komm.s bygninger 1912—13.
Kirkegårdsbest. 1912-16. Udv. for bygninger og inventariesager 1912-17. Skolekomm. 1912-17. Be
villingsnævnet 1912—17. Udv. for vandværket 1913—
17. Indkvarteringskomm. 1913-20. Århus amts sko
leråd 1914-16. - Plenvisninger 194, 11/3 1909; 273,
101 og 105; 194, 26/8 og 29/8 1920; 397, 49, 51
og 64. - Portrætter 194, 11/3 1909 (tegning); 273,
101; 194, 26/8 1920 (tegning).

H. Lüsberg

LIISBERG, Hans Henrik Lauritz Bering

Købmand, brændevinsbrænder. - Født 31. aug.
1815 i Århus, død 29. nov. 1883 i Århus. Forældre: murermester Laurits Liisberg og hu
stru Anna Bering. - Gift 1° 2. juli 1850 i Kar
lebo kirke, Frederiksborg amt, med Emma Anna
Karen Eleonora Lassen, født 9. febr. 1817, død
23. okt. 1852 i Århus, datter af apoteker, sen.
gæstgiver i Ebeltoft Adam Alexander Frederik
Lassen og hustru Eleonora Sophie Gottschalk.
Gift 2° 17 nov. 1854 med Julie Henriette Rosalie Lassen (søster til 1. hustru), født 10. juni
1826, død 11. okt. 1908 i Vejlbykrat, Vejlby
sogn, Århus amt.
Medlem af borgerrepræsentationen 27. jan.
1859-1861, og af byrådet 14. jan. 1869-1. jan.
1870 og 9. jan. 1873-31. dec. 1876. Vicefor
mand 1860-61. Rådmand ca. 1861-68.
H. Liisberg hørte ikke til de gamle købmands
familier, og det har vist skadet ham, at han
var af håndværkerslægt. Det var hans ubestri
delige dygtighed, der bragte ham frem; men
han vedblev at være en »homo novus« inden
for den førende kreds af borgere, og der kom
aldrig til at stå den samme respekt om hans
navn som om dc gamle købmandsfamiliers.
Han tog borgerskab 1842 og skabte sig en
blomstrende virksomhed som købmand, brygger
og brændevinsbrænder. Som et minde om stør
relsen af hans bedrift står endnu på Skovvejen
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ved Østbanegården hans stald for stude, opført
af arkitekt Steinbrenner i gotisk stil, som man
dengang kaldte det. Politisk var han i sin ung
dom vist national-liberal og roses i hvert fald
af Orla Lehmann for sin optræden i 1848, men
i årenes løb førtes han mere og mere mod højre.
To år før sin død solgte han brændevins
brænderiet til De danske Spritfabrikker. Fra
1878 til kort før sin død var han direktør for
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, og i man
ge år var han værge for Domkirken, til hvis
orgel han 1880 bekostede et par nye stemmer.
Ved sin død blev han rost som en selfmade
mand, der havde svunget sig op ved sin dyg
tighed. - R.
H.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægnings
kom. 1859. Kirkeinspektionen for Domsognet 1859—
61. Forskønnelseskom. 1860—61, 1864-67. Hospi
talsdirektionen 1862-63, 1866-67. Budgetkom. 1865.
Kom. for vandfors. 1867. — Henvisninger 238, 282;
480, 21/11 1880 og 29/11 1883; 443,20; 319; 104.
- Portrætter Lokalhist. saml.; 115, 70.

LIISBERG, Henrik Carl

Købmand. - Født 2. juli 1810, død 5. aug.
1863 i Århus. - Fader: murermester Laurits
Liisberg. - Gift 1° 24. maj 1843 med Anna
Sofie Laurberg Packness, født 18. nov. 1818, død
29. nov. 1855 i Århus. Gift 2° 20. maj 1857
i Snostrup kirke, Frederiksborg amt, med Julie
Hald, født 13. febr. 1818, død 29. marts 1880.
Medlem af borgerrepræsentationen 31. jan.
1850-17. jan. 1856.
Mellem mændene, der i forrige århundrede
både arbejdede sig selv op og gjorde Århus
større, var H. G. Liisberg. Han etablerede sig
1839 som købmand i Mejlgade sammen med
broderen H. L., efter tidens tradition med op
køb af landbrugets produkter og salg af alle
slags varer; men allerede 1. nov. 1842 ophæve
des interessentskabet, og umiddelbart derefter
åbnede han sammen med J. Nybroe en tilsva
rende virksomhed i Frederiksgade. Et forsøg på
at åbne en paketfart på Kiel måtte dog op
gives samme år, og den dertil anskaffede slup
»Pilen« blev solgt. 1850 ophævedes ligeledes
samarbejdet med J. Nybroe. Samme år begyndte
han sin egen forretning i Vestergade, det føl
gende år udvidet med en tømmerhandel, lige-
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som han havde oplag af støbegods fra Anker
Heegaard. Hele virksomheden blev 1856 over
draget til firmaet N. A. Ring og W. Jørgensen,
og det følgende år overtog han sammen med
andre købmænd Stellfelds cikoriefabrik, der blev
ført videre under hans ledelse. Han beholdt
denne stilling til sin død.
Allerede før han indtrådte i byrådet, hvor
han sad i perioden 1850-56, havde han delta
get i det offentlige liv som medlem af fattig
kommissionen; i sit politiske liv oplevede han
nogen modstand, der bl. a. fandt udtryk i ikke
altid lige velformede indlæg i pressen mod ham.
På denne måde mærkedes det, at han ikke blev
mødt med den samme tillid som standsfæl
lerne fra byens gamle slægter.
H.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Indkvarteringskomm. 1850-55. Kirkeinspektionen for Domsognet
1852-55. Havnekomm. 1856-63. Skolerådet for År
hus by og amt 1856. Endvidere synsmand for mindre
vandløb 1849. - Henvisninger 480, 28/10 og 31/10
1842, 26/3 og 13/6 1845, 31/12 1848, 14/6 og 6/10
1850, 28/4 og 30/4 1851, 5/9 1856 og 6/10 1857;
443, 20. —Portrætter 115, 45.

LIISBERG, JENS

Drejermester. - Født 1788, død 20. nov. 1855
i Århus. - Forældre: drejermester Johannes Liis
berg og hustru Kierstine Marie Leth. - Gift
med Ane Margrethe Rasmusdatter, født 25.
sept. 1791, død 22. juli 1830.

Jens Lüsberg

Medlem af borgerrepræsentationen 4. jan.
1841-28. jan. 1847.
Liisberg havde taget borgerskab som drejermester 12. juli 1813, altså i det samme fag som
faderen udøvede. Han synes at have været en
dygtig håndværker, men synes ikke at have
spundet guld ved sit arbejde. Han blev older
mand i sit lav, men der kan ikke heraf sluttes
noget om hans yndest eller dygtighed som ad
ministrator, da faget talte så få mestre, at det
ikke kunne undgås, at hver af dem før eller se
nere fik betroet denne post.
Det varede længe, inden håndværkerne fik
nogen indflydelse på byens styre. Først efter ind
førelsen af et folkevalgt byråd havde de mulig
hed for at være med til at bestemme om de
lokale anliggender, men det var på denne tid
kun mestrene, der beskæftigede sig med politik,
og deres stilling over for de akademisk uddan
nede embedsmænd og den gamle kreds af køb
mænd var vanskelig, fordi de på forhånd blev
mødt med en vis ringeagt. Jens Liisberg og
hans standsfæller fik derfor en vanskelig op
gave i at give deres gruppe i befolkningen en
jævnbyrdig indflydelse. Hvor svært det var, ses
af, at L. kun fik overladt medlemsskab i få og
lidet betydende udvalg.
Før sin indtræden i byrådet var L. 1839
blandt de udpegede til at udarbejde ligninger
over kørsel og gangarbejde til landevejen.

H.S.

d ir . Lot trup

Medlem af eller byens repræsentant i Kirkeinspek
tionen for Frue sogn 1841-47. Kom. til at anvise
regn. 1841-47. Brandkonnn. 1847. - Portrætter.
Lokalhist. saml.

LOTTRUP, Ole CHRistian Ingvard
Købmand og fabrikant. - Født 1. dec. 1857 i
Århus, død 1. maj 1908 i Århus. - Forældre:
købmand Jørgen Schødtz Lottrup og hustru
Laura Gjeding. — Gift 16. juni 1888 i Århus
med Ellen Seidelin, født 22. jan. 1866 i Århus,
død 7. maj 1942 i Århus, datter af bankdirektør
Jens Christian Seidelin og hustru Christiane Dorothea.
Medlem af byrådet 1. jan. 1897-1908. Højre.
Lottrup, der tilhørte en gammel Århus-slægt,
havde fået en alsidig handelsuddannelse, bl. a.
i England og Tyskland. Han kom 1887 ind i
ledelsen af faderens spritfabrik, men da fade
ren fortsat med sikker hånd selv ledede forret
ningen, fik L. god lejlighed til at pleje sine
interesser og til at deltage i det offentlige liv.
Tidligt kom han ind i ledelsen af de politiske
konservative foreninger, og han nåede at blive
byrådets yngste medlem 1897-1908. Her satte
han sig med energi ind i alle de sager, han fik
med at gøre.
L. var medstifter af Turistforeningen 1898 og
medlem af dens bestyrelse 1899. Han var med
lem af bestyrelsen for Østjyske Bryggerier A/S
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og en drivende kraft i byens teater. Han deltog
i de første diskussioner om en ny teaterbygning,
og det var ham, der så tidligt som i 1905 fore
slog, at teatret interesserede sig for »levende
billeder«, hvilket førte til, at teatret opnåede
en biografbevilling. Han sad i teatrets første
bestyrelse og var medlem af dets repræsentant
skab 1902-08. Han deltog også aktivt i den før
ste børnshjælpsdag i Århus, i 1904. - R. Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skovvæs. 1897-99. Indkvarteringskomm. 1897-1904.
Udv. for markvæs. 1897-1908. Markdirektionen 1897
-1908. Lcgatudv. 1897-1908. Udv. for gas- og elek
tricitetsværket 1900-08. Forskønnelsesudv. 1903-08.
Repr.skabct for Århus Teater 1904-08. Kirkeinspek
tionen for Skt. Johannes sogn 1904-08. Skolekomm.
1905-08. - Henvisninger 148, 54; 234, 485; 480,
21/2 1907 og 1/5 1908; 307, 1910, 186; 480,
1/12 1929; 140, 26; 389, 17, 24, 31-32 og 36;
468, 38. - Portrætter Belysningsvæs.; Demokraten
(karikaturtegning af Jens Ravnholm); 234, 485; 480,
1/5 1908; 140, 26; 389, 24 og 31-32; 468, 38.

LOTTRUP, Malthe Conrad

Brygger, brændevinsbrænder, købmand. - Født
12. maj 1815 på Holmgård, Skals sogn, Viborg
amt, død omkr. 21. nov. 1870 i Århus. - Foræl
dre: proprietær Ole Lottrup og hustru Ingeborg
Azor Jacobsen. - Gift 31. jan. 1844 i Århus
med enkemadame Maren Wissing Beck, født
Bech, født 2. april 1801 i Urlev sogn, Vejle
amt, død 20. okt. 1872 i Århus, datter af sog
nepræst Oluf Nielsen Bech og hustru Ane
Mørch Galthen.
Medlem af borgerrepræsentationen 20. jan.
1858-31. dec. 1867.
Lottrup havle i flere år været ansat hos
købmand N. H. Beck i Vestergade og forestået
forretningen, da Beck døde i 1843. L. giftede
sig med enken, og efter at han den 30. jan.
1844 havde taget borgerskab som købmand,
overtog han i begyndelsen af febr. s. å. den af
dødes købmandsfirma. I 1857 afstod han pro
dukt-, tømmer- og kolonialhandelen til J. Kol
ding og stedsønnen Ole Beck og fortsatte med
sit dampbrænderi, der lå i Vestergade. Han var
driftig og virksom og var i 1856 med til at
grundlægge bryggeriet »Geres«; på den tid fand
tes i Århus adskillige hvidtølsbryggerier, men
»Geres« blev den første producent af bajerskøl.
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Der blev anlagt to anselige fabriksbygninger på
en banke uden for Vesterport. Ved grundlæg
gelsen deltog L. i et konsortium, men allerede i
1857 overtog han bryggeriet alene. Virksomhe
den har været en god forretning; efterhånden
betalte L. en betydelig skat.
I 1865 sad L. i sundhedskommissionen. I
1869 var han medlem af repræsentantskabet
for Klubben Polyhymnia.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kassekom.
1857-67. Markdirektionen 1858-67. Brolægningskomm. 1858. - Henvisninger 14, 1844; 480, 8/2
og 6/4 1844, 25/10 1849, 11/12 1857, 20/11 1858,
22/6 1865, 24/11 1870, 18/1 og 1/4 1873; 140,
5, 7, 8, 9 og 10; 299, 34 og 47; 386, 135 og
137. - Portrætter Lokalhist. saml.; 140, 5; 469,
II, 107.

LUDVIGS, Joseph

Skomagermester. - Født 1806 i København,
død 20. sept. 1848 i Århus. - Moder: Esther
Gantor. - Gift 20. marts 1835 i Århus med Lovise M. Brodersen, født 1815 i København,
død efter 1851.
Medlem af borgerrepræsentationen 28. jan.
1847-20. sept. 1848.
Ludvigs var født i København, men havde
lært skomagerhåndværket i St. Petersborg og
arbejdede først dér, siden i København. Den
23. juli 1832 tog han borgerskab i Århus som

skomagermester. Han åbnede et udsalg på en
1. sal i Mejlgade og havde i markedstiden ud
salg på Store Torv ved rådhuset. Siden flyttede
han en del omkring.
I 1844 var L. ligningsmand, og tre år senere,
i begyndelsen af 1847, blev han valgt ind i by
rådet. Hans arbejde her blev af kort varighed,
idet han døde det følgende år.
O.D.
Åtedlem af eller byens repræsentant i Brandkomm.
1847. Kom. til at anvise regn. 1847. Kirkeinspek
tionen for Frue sogn 1847-48. - Henvisninger
14, 1832; 480, 24/7 1832, 20/4 1833, 29/7 og 14/10
1834, 24/3 og 1/8 1835, 29/7 1836, 23/1 1844; 15;
480, 22/10 1845, 29/4 og 14/12 1846, 4/1 og 29/4
1847 og 27/9 1848.
C. I alikI

LUND, Christian Peter Svane
Murermester. - Født 28. juli 1824 i Århus, død
14. april 1898 i Århus. - Forældre: murermester
Jens Lund og hustru Øllegaard Charlotte Schrø
der. - Gift 16. maj 1855 i Århus med Vilhelmine Christine Kyster, født 1834 i Århus, død
21. juli 1906 i Århus, datter af slagtermester
Wilhelm Kyster og hustru Johanne Kirstine.
Medlem af byrådet 6. jan. 1873-31. dec.
1878. Højre.
Chr. Lund, der var født i Århus i 1824, lærte
murerhåndværket her, og med årene blev han
en anerkendt mester i sit fag. Denne anerken
delse kom ikke blot til at gælde hans faglige
dygtighed, men også hans omfattende arbejde
for håndværkerstanden. I 1880’erne indvalgtes
han i Håndværkerforeningens bestyrelse; at
man fra håndværkerside påskønnede L.s ind
sats, så man i 1892, da han valgtes som æres
medlem af foreningen.
L. havde et stilfærdigt væsen og gjorde ikke
meget ud af sin fremtræden. Alligevel gav hans
soliditet ham en del tillidsposter. I 1868 lod han
sig indvælge i bestyrelsen for Foreningen for
Arbejderboligers Opførelse, og også byen kunne
drage nytte af hans arbejde som ligningskom
missær fra 1863 og som vurderingsmand fra
1869. Herfra var springet til det kommunalpoli
tiske arbejde ikke langt, og fra 1873 til 1878
deltog han i dette. L. var af politisk overbevis
ning stærkt konservativ. Han var således med
lem af den royalistisk konservative »Augustfor
ening«, hvis væsentligste programpunkt var at

hindre, at demokratiske strømninger fik for stort
råderum. Denne overbevisning må sikkert også
have præget hans arbejde i byrådet.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm. 1863-. Brolægningsudv. 1873-78. Sygehusudv. 1873-78. Bygningskomm. 1873-78. Endvidere
vurderingsmand 1869-. - Henvisninger 480, 18/5 og
19/5 1855, 25/3 og 8/5 1858, 17/5 1861, 14/9 1863,
13/1 og 18/4 1864, 12/1 1865, 7/1, 1/2 og 3/4 1868,
1/6 1869, 14/4 1871, 3/12 1873, 9/7 1877, 16/8 og
9/12 1878, 23/5, 29/10 og 14/12 1885, 30/1 1892,
27/6 og 14/12 1894, 14/4 og 20/4 1898; 119, 52 og
57; 480, 22/7 1906. - Portrætter Håndværkerforenin
gen; Brandst.

LUND, Jens Christian
Murermester. - Født ca. 1788 i Tamdrup sogn,
Skanderborg amt, død 13. nov. 1854 i Århus. Gift ca. 1824 med Øllegaard Charlotte Schrø
der, døbt 24. juni 1789 på Gersdorffslund, Halling sogn, Århus amt, datter af Christian Schrø
der.
Medlem af borgerrepræsentationen 4. jan.
1843-25. jan. 1849.
Lund, der stammede fra Tamdrup ved Hor
sens, tog den 1. marts 1824 borgerskab som
murermester i Århus. Inden for sit fag kom han
til at spille en vis rolle; således var han i 1820’erne, 1830’erne og 1840’erne i flere perioder ol
dermand for sit lav, murerlavet.
I april 1833 var L. opstillet til valget af eli-
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gerede borgere, men blev ikke valgt. Først en
halv snes år senere, i 1843, kom han med i bor
gerrepræsentationen, hvor han sad til udgan
gen af 1848. Han havde i 1841 været lignings
mand.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygningskomm. 1843-45. Kom. til at anvise regn. 1843-47. Henvisninger 14, 1824; 480, 15/4 1834, 6/1 1841,
5/1 1843, 12/1 1849 og 14/11 1854; 12.

LUND, Johan Otto

Adjunkt, senere rektor. - Født 17. aug. 1855 i
Flensborg, død 15. febr. 1930 i Hillerød. - For
ældre: værkstedsformand G. A. Lund og hustru
Mathilde Petersen. - Gift 1° 9. nov. 1882 med
Caroline Krøyer, død 28. dec. 1902 i Horsens,
datter af købmand G. Z. Krøyer og hustru Ma
rie Graae. Gift 2° 10. febr. 1907 med lærerinde
Ingeborg Friis, født 13. juni 1865 i Køben
havn, datter af postmester Ghr. Friis og hustru
f. Blad.
Medlem af byrådet 8. jan. 1897-15. juni
1902. Højre.
Lund kom allerede som barn til Århus og blev
1873 student fra Århus Katedralskole; 1881 blev
han cand. philol.; han var lærer i København
1881-84 og ved Århus Katedralskole 1884-86.
Derpå blev han adjunkt i Århus 1886-1902 og
blev endelig, i en ret ung alder, i 1902, rektor i
Florscns, hvor han sad til 1926. Allerede i 1887
blev han som sønderjyde medlem af det udvalg,
der samme år fik oprettet en sønderjysk for
ening i Århus. Både i tale og skrift arbejdede
han for den sønderjyske sag.
L. var medlem af byrådet 1897-1902, hvor
han repræsenterede embedsstanden. I byrådet
tog han sig dygtigt af skolesager; ikke alene den
såkaldte borgerskole, men også almueskolen op
tog ham. Han virkede for indførelse af særlige
skolelæger, for skolehygiejne og for sportsplad
ser og udførte et stort arbejde for en omorga
nisation af skolevæsenet i forbindelse med sko
leloven af 1899. L. var medlem af bestyrelsen
for Århus Museum, og i en årrække var han
medlem af bestyrelsen for Højere Almenskolers
Lærerforening, ligesom han gjorde et stort ar
bejde for folkeuniversitetsforedragene. Da L. i
1902 flyttede fra Århus, var det en dygtig og af-
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holdt pædagog, et elskværdigt og omgængeligt
menneske, der forlod byen for at fortsætte en
lignende tilværelse i Horsens. - K2, R, DM.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
mus.s hist. afd .1897-1901. Udv. for skolevæs. 1897—
1902.
Skolekomm. 1897-1902.
Kirkeinspektionen
for Frue sogn 1897-1902. Bibl.sudv. 1902. - Hen
visninger 148, 54; 480, 25/2 1901, 14/6 og 17/8
1902; 327, 1926, 148; 486, 1928, 61; 308, 1929,
618; 480, 17/2 1930; 144, 103-04, 123 og 238;
486, 1930, 3 og 14 og 1931, 10. — Portrætter 480,
17/8 1902; 144, 104.

LØCHTE, GRETE Marie

Husmoder. - Født 20. dec. 1915 i Køben
havn. - Forældre: repræsentant Anders Ove
Risom og hustru Karen Poulsen. - Gift 4. juni
1938 i Århus med tømmerhandler Erik Løchte,
født 30. sept. 1910 i Århus, søn af overlæge Jo
hannes Jacob Kjeld Løchte og hustru Anna
Kirstine Jørgensen.
Medlem af byrådet fra 1. april 1966. Det
konservative Folkeparti.
Efter realeksamen fra Hellerup Kommune
skole 1932 kom Grete Løchte på Den jydske
Handelshøjskole og bestod højere handelseksa
men 1934, hvorefter hun uddannede sig til kor
respondent i engelsk og tysk og havde et par
kontorpladser i Århus. Samtidig gik hun op i

Edith Madsen

Grete L ochte

spejderbevægelsen og beredskabsarbejdet. Hun
valgtes til formand for Danske Kvinders Be
redskabs Århus-kreds, blev senere sekretær for
Civilforsvarsforbundets Århus-krcds og medlem
af Civilforsvarskommissionen for det storårhu
sianske civilforsvarsområde. 1965-66 fungerede
hun som distriktschef for Østjyllands distrikt i
Det danske Pigespejderkorps.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
hospitaler og soc. inst. 1966—. Børne- og ungdoms
værnet 1966-. Skolekomm. 1966-. Tilsynsrådet for
private alderdomshjem og plejehjem 1966-. Best.
for Århus amts forsorgshjem 1966-. Amtsrevalideringsudv. 1966-. Ungdomsnævnet 1966-. Udv. for
Centralstationen i Århus amt 1966-. Best. for De
vanføres Boligselskab 1966—. Forretningsudv. for År
hus Byorkester 1966-. Repr.skabet for Den Jyske
Opera 1966-.

MADSEN, EDITH Marie

Overassistent, senere fuldmægtig. —Født 7. aug.
1907 i Århus. - Forældre: værkmester ved DSB
Oluf Lauritz Pedersen og hustru Anna Margre
the Clausen. - Gift 3. nov. 1933 i Århus med
kreditforeningsassistent Valdemar Madsen, født
5. aug. 1906 i København, død 27. marts 1941
i Århus, søn af arbejdsmand Mads Christian
Madsen og hustru Mathilde.
Medlem af byrådet 1. april 1962-1966. Det
konservative Folkeparti.

Efter realeksamen fra N. J. Fjordsgades Skole
1924 gennemgik Edith Madsen en praktisk kon
toruddannelse og havde en tid ansættelse ved
Jydsk Telefon A/S. Efter sin mands død blev
hun ansat som kontorist i Ny jydske KjøbstadCreditforening, hvor hun senere avancerede til
kreditforeningsassistent og overassistent. 1963
blev hun fuldmægtig i kreditforeningen. Hun
har været formand for Danske Erhvervskvin
ders Klub og er fra 1962 medlem af bestyrel
sen for Konservativ Kvindekreds.
Hun indvalgtes i byrådet 1962, men ønskede
ikke genvalg 1966.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for ho
spitaler og soc. inst. 1962-65. Børneværnsudv. 1962—
66. Ungdomsskolenævnet 1962-66. Ungdomsskoleudv. 1962-66. Skolekomm. 1962-66. Best. for Chr.
d. IX ’s Børnehjem 1962-66. Århus amts forsorgs
hjem 1962-66. Århus amts skoleråd 1962-66. —
Henvisninger 480, 18/2, 28/2 og 8/3 1962. - Por
trætter Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne Nielsen);
520, 144.

MADSEN, HANS Frederik

Kontorbestyrer. Født 3. juni 1896 i Århus,
død 22. marts 1946 i Århus. - Forældre: op
synsmand Mads Christian Madsen og hustru
Thyra Sigsgaard. - Gift 1° med Klara Nord
mand. Gift 2° 26. jan. 1923 i Århus med fhv.
kassererske Bertha Marie Edvarda Distier, født
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Hans Madsen

29. nov. 1897 i Århus, datter af possementmager Otto Distier og hustru Marie Møller.
Medlem af byrådet 1. april 1933-5. maj 1943.
Socialdemokratiet.
Hans Madsen var født og opvokset i Århus.
Efter i 1911 at have afsluttet sin skolegang
i Nørrebrogades Skole blev han udlært som
typograf.
M. sluttede sig tidligt til arbejderbevægelsen.
Allerede som 14-årig lærling meldte han sig
ind i Socialdemokratisk Ungdomsforbund, og
efter i 1916-17 at have arbejdet i Norge
som trykker og journalist ved »Tiden« i Aren
dal var han 1918-19 agitator i S.U.F. Derpå
arbejdede han ved sit fag og var trykker 1919
ved Viborg Folkeblad og 1920-29 ved Demokra
ten i Århus.
I 1920’erne var han i flere perioder næstfor
mand for typografernes fagforening i Århus,
sidst 1926-29. Fra 1925 og en årrække frem
var han lærer ved Århus Arbejderskole. Også
afholdsbevægelscn havde i en årrække en for
træffelig arbejdskraft i M., der i en kort periode
omkring 1930 var formand for De samvirkende
Afholdsforeninger i Århus.
I 1929 blev M. kontorbestyrer ved Arbejds
anvisningskontoret for Århus og Skanderborg
amter. I denne stilling udførte han et stort og
fra alle sider højt værdsat arbejde, og ved
sin død var han øverste tillidsmand for anvis
ningskontorernes ledere i Danmark.
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Efter ungdomstiden fortsatte M. partiarbej
det i Socialdemokratiet. I en årrække var han
medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk
Forening, søndre kreds, og i et par år indtil
1944 var han formand. Han blev også valgt
ind i byrådet, hvor han sad fra 1933 til 1943,
da han ikke var genopstillet. Uden for det dag
lige arbejde var M.s største interesse antroposofien. I en ung alder blev han grebet af dr.
Rudolf Steincrs åndsvidenskabelige ideer, og i
1920 stiftede han Antroposofisk Selskabs Århus-afdeling, som han var formand for fra stif
telsen til sin død. Ved sin død havde han også
i mange år været næstformand for Antropo
sofisk Selskab i Danmark.
M. døde af hjertelammelse 1946 kun 49
år gammel.
»Hans Madsen var en mand med stor kær
lighed til arbejderbevægelsen. Han var ikke
uden kanter og havde næppe evnen til at gøre
sig populær i ordets gængse betydning«; men
»hans betydelige begavelse gjorde ham selvskre
ven til at spille en rolle på de områder, hvor
han efterhånden kom til at virke«.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skolcbornsbespisn. 1933. Udv. efter lov om sygekas
ser 1933-37. Brolægnings-og vejudv. 1933-43. Udv.
for andragender 1933-43.
Skolekomm. 1933-43.
Brandkomm. 1933-43.
Sundhedskomm. 1933—43.
Observatoriets best. 1933-43. Århus amts skoleråd
1933-43.
Overcpidcmikomm. 1933-43. Udv. for
det off. slagtehus 1936-43. Udv. for skolevæs. 1937—
43. Udv. for børncbibl. 1939-43. Lønudv. 194043. Mælkeudv. for Stor-Århus 1940-43. Udv. for
byens udvidelse og bebyggelse 1942—43. - Henvis
ninger 158, 30; 183, 187; 194, 20/2 1937 og 23/3
1946; 480, 23/3 og 28/3 1946; 441, 201. - Portræt
ter 158, 30; 194, 20/2 1937 og 23/3 1946; 480, 23/3
1946.

MAILAND-HANSEN, Frederik Ch ristian

Glarmester og forgylder. - Født 27. aug. 1850
i Broager sogn, Sønderborg amt, død 1. juni
1933 i Århus. —Forældre: gæstgiver Peter Mailand-FIansen og hustru Frederikke Lorentzen.
- Gift 28. dec. 1880 i Århus med Ditlevine
Jensine Margrethe Zebis, født 18. april 1855
i Århus, død 11. jan. 1931 i Århus, datter af
bagermester Carl Frederik Zebis og hustru Ca
thrine Johanne Margrethe Nicolaisen.

nævntes til æresmedlem af Århus Haandværkerforening, Glarmesterlauget i Danmark og År
hus Glarmestcrforening.
Som menneske var M.-H. venlig og omgæn
gelig; familien havde en ret stor vennekreds.
Han havde en poetisk åre og har skrevet flere
digte og lejlighedssange. Han døde i Filtenborgs Stiftelse.
Å.B.

F. C. MailandHansen

Medlem af byrådet 5. jan. 1894-31. dec. 1899.
Højre.
Mailand-Hansen var uddannet som glarme
ster og forgylder 1864-68 i Sønderborg. For at
undgå preussisk militærtjeneste udvandrede han
1868 til Danmark, hvor han af tjente sin vær
nepligt. M-H. rejste en tid som svend i Tysk
land; i 1875 etablerede han sig først i Køge,
men allerede i 1876 overtog han glarmester V.
Gamsts forretning i Ågade i Århus. Han lø
ste borgerskab 1877. 1880 flyttede han til Søn
dergade 7, hvor han oprettede et forgylderi
med ramme- og listefabrikation, og 1914 til
Klostergade 16, hvor han havde forretning til
1924. M.-H. glemte aldrig sin fødestavn, og
han tog 1887 initiativet til oprettelse af Sønderjydsk Forening for Århus og Omegn, som
han var formand for 1887-92 og 1919-25. I
1925 blev han denne forenings første æresmed
lem.
M.-H. havde et godt navn inden for hånd
værkerstanden. Han sad i bestyrelsen for År
hus Glarmesterforening og Glarmestrenes lands
organisation i Danmark, som han var med til
at oprette 1888 og var formand for til 1904.
Han var medlem af Århus Grundejerforenings
bestyrelse 1888-92, medlem af byrådet 189499 og af Århus Haandværkerforenings besty
relse 1889-1909 (formand 1896-1909). Hans
store indsats og interesse for håndværkerstan
den - også i byrådet - medførte, at han ud-

Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
fattigvæs. 1894-99. Udv. for alderdomsunderst. 189499. Sundhcdskomm. 1894-96. - Henvisninger 480,
19/3 1888; 119, 68; 266, 1898-99, 254 og 255;
470, 18; 172, 51; 307, 1915, 322; 254, 20; 480,
26/8 1924; 259, III, 421; 480, 26/8 1930; 183,
208; 480, 2/6 1933; 422, 3-4; 194, 18/2 1953. Portrætter Lokalhist. saml.; Håndværkerforeningen;
Soc.kont.; Grundejerforen.; Den gamle By; 266,
1898-99, 255; 172, 51; 254, 20; 480, 26/8 1925,
26/8 1930; 422, 3-4.

MARCHER, AAGE Hansen

Postforvalter, senere rådmand. - Født 21. maj
1897 i Rønne, død 26. dec. 1962 i Århus. - For
ældre: postekspedient, senere postmester Jens
Peter Marcher og hustru Ane Hansigne Han
sen. - Gift 27. febr. 1925 i Haslev sogn, Sorø
amt med Grete Jensen, født 14. juni 1901 i Kø
benhavn, datter af boghandler Alfred Jensen
og hustru Ellen Kamilla Nielsen.
Medlem af byrådet 1. april 1950-31. marts
1954, igen 2. marts 1955-26. dec. 1962. Råd
mand 1955-1962. Det konservative Folkeparti.
Efter realeksamen fra Åkirkeby Skole blev
Marcher ansat ved Post- og Telegrafvæsenet,
først som elev i Herlufmaglc, 1919 som assi
stent i København og 1924 i Haslev. 1938 for
flyttedes han til Århus som overassistent, 1945
forfremmedes han til kontrollør, og 1952 ud
nævntes han til postforvalter ved den nyopret
tede avispostekspedition. Fra 1955, da han over
tog posten som rådmand, havde han tjeneste
frihed uden løn. 1941-53 var han formand for
Dansk Post- og Telegrafforenings 5. kreds og
medlem af foreningens hovedbestyrelse. Allere
de i Haslev havde han været medstifter af den
stedlige KU-afdcling, og i Århus kom han hur
tigt ind i politisk arbejde. Han var formand for
den konservative vælgerforening 1947-55 og
for amtsudvalget for de konservative vælgerfor
eninger. Ved valgene i 1945 og 1947 var han
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1963, 225-26 og 1964, 320; 480, 14/3 1968. P ortræ tter Lokalhist. saml. (tegning af Eiler Krag og
foto);
191, III, 65;
461, 1963, 225-26;
314,
1962-63,420; 467,1964,320.

MARTIN, JAKOB Peder

A age M archer

opstillet som konservativ folketingskandidat i
henholdsvis Randers og Skanderborg amtskreds.
M. var medlem af byrådet fra 1950. Han op
nåede ikke valg 1954, men ved rådmand J. C.
Sørensens udtræden 1955 rykkede han atter ind
i byrådet og overtog straks rådmandsposten.
Hans arbejde både som menigt medlem og som
rådmand var præget af flid, grundighed og evne
til venlig forhandling. Af de betydelige sager,
han som rådmand har arbejdet med, kan frem
hæves bebyggelsesplanerne for det indlemmede
Skejby-Lisbjerg, opførelsen af Marselisborg renseværk, udvidelsen af Nørreport og byens par
keringsproblemer.
K.E.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Skolekomm.
1950-51. Bevillingsnævnet 1950-52. Orkesterkom.
for Århus Byorkester 1950-52. Århus amts skoleråd
1950-51 og 1954. Repr.skabet for I/S Midtkraft
1950-52 og 1954-62. Repr.skabet for Mindeparken
1950-52 og 1954-59. Udv. for sporvejene 1952 -53.
Best. for Naturhist. Mus. 1954-59. Brandkomm. 1954
-59 og 1962. Best. for Århus Kunstmus. 195558 og 1962. Boligkomm. 1958-59 og 1962. Best.
for Kommunernes Pensionsforsikring 1958-62. Undcrsøgelscsudv. vedr. byens udbygning 1959. Byg
ningsrådet 1959—62. Kom. for kontakt mellem Ber
gen, Göteborg, Åbo og Århus 1959-62. Kontaktudv.
vedr. boligforeningsbyggeri i Stor-Århus 1959-62.
Droschcudv. 1959-62. Byudviklingsudv. for Århus
egnen 1959-62. Vejkrydsningsudv. for Århus amt
1959-62. Egnsplanskomm. 1961-62. - H envisninger
191, III, 65; 480, 30/9 1953, 4/2 1955, 20/5 1957,
11/2 1958 og 3/3 1962; 308, 1962; 480 27/12
1962; 194, 27/12 1962; 314, 1962-63, 420; 461,
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Redaktør. - Født 17. maj 1887 i Sorø. - For
ældre: redaktør Frederik Martin og hustru Ma
ren Bjerre. - Gift 2. maj 1914 i Odense med
Maren Knudsen, født 2. febr. 1886 på Dyrupgård, Sanderum sogn, Odense amt, datter af
gårdejer Anders Knudsen og hustru Johanne
Poulsen.
Medlem af byrådet 1. april 1946-31. marts
1950. Venstre.
Martin er opvokset i et frisindet hjem blandt
journalister og politikere. Som ung tog han på
højskole, således Sorø i 1903, Askov i 1906 og
1907, og han var et par år på Statens Lærer
højskole. Hans uddannelse svarede til en høj
skolelærers, men han endte dog i journalistiken,
idet han fik ansættelse ved Vejle Amts Folke
blad og senere ved Næstved Tidende. Allerede
i 1913 blev han redaktør af Ærø Folketidende
og i 1915 af Morsø Folkeblad, og endelig kom
han i 1928 til Århus Amtstidende, hvor han var
til 1958. M. er en mand, der fuldt ud er for
ankret i den grundtvigske folkelige kultur. Han
er en liberal politiker, en kyndig bladmand og
en af Venstres bedste skribenter. Navnlig var
hans daglige leder kendt og ofte citeret.
M. var 1946-50 medlem af byrådet, hvor
han var en tilhænger af åbenhed i den kommu
nale administration, og hvor man lærte at skat
te ham som en morsom og slagfærdig debatør,
der ofte ramte plet med sine tørre og stilfærdige
bemærkninger. M., der ofte havde været opstil
let til Folketinget i kredse, der ingen valgchance
havde, var medlem af Folketinget 1950-60 som
repræsentant for Århus amtskreds. Han var en
utrættelig talsmand for et liberalt livs- og men
neskesyn.
Foruden sit erhverv som bladmand, sit by
rådsarbejde og folketingsvirksomhed har han
interesseret sig for Rotary og Foreningen Norden’s Århusafd. samt Sønderjydsk Forening for
Århus og Omegn. Han har været medlem af
Venstres oplysningsudvalg og af bestyrelsen for
Foreningen af Venstreblade, og han er æres-

Jakob Martin

medlem af Århus Venstrevælgerforening samt af
Jysk nationaløkonomisk Forening. 1948-51 var
han politisk medarbejder ved Gads danske Ma
gasin. Det var navnlig tre områder, der optog
ham: historie, nationaløkonomi og psykologi. R.
Å.B.
Medlem aj eller byens repræsentant i Lønudv. 1946—
50.
Boligkomm. 1946-50.
Sygehusudv. 1946-50.
Bibl.sudv. 1946-50. Udv. for børncbibl. 1946-50.
Observatoriets best. 1946-50. Rcpr.skabet for Min
deparken 1946-52. Repr.skabet for I/S Midtkraft
1950-51. - Henvisninger 496, 508; 483, 43, 45,
165-66, 168, 171, 189. 191 og 195; 282, 1947, 1518; 464, 13/5 1957; 194, 15/5 1957; 464, 16/5
1957; 480, 16/5 1957; 306, 18; 464, 14/2 1961
og 16/5 1962; 194, 16/5 1962; 480, 16/5 1962;
285, 16/5 1962; 464, 17/5 1962; 480, 28/8 1963;
464, 29/8 1964; 480, 16/5 1967; 260, 16/5 1967;
194, 16/5 1967; 285, 16/5 1967; 308, 1967. Portrætter Lokalhist. saml. (tegning af Eiler Krag, og
foto); 464, 13/5 1957; 194, 15/5 1957; 464,^6/5
1957; 480, 16/5 1957; 464,14/2 1961 og 16/5 1962;
194, 16/5 1962;
480, 16/5 1962; 285, 16/5 1962
(tegning); 464,
17/51962; 480, 28/8 1963; 464,
29/8 1964; 480,
16/51967; 260, 16/5 1967; 194,
16/5 1967.

MEDEN, MARINUS

Købmand. - Født 22. okt. 1827 i Holstebro,
død 29. april 1902 i Århus. - Forældre: drejermester Knud Meden og hustru Ane Petrine
Skovgaard. — Gift med Hanne Petrea Olivia
Ravn, født 5. aug. 1840 i Slagelse, død 25. sept.

Marinus Meden

1910 i Århus, datter af kobbersmed Ole Chri
stian Ravn og hustru Petrea Margrethe Lisberg.
Medlem af byrådet 6. jan. 1879-31. dec. 1890.
I 1852 etablerede den 25-årige Meden sig
sammen med købmand B. Hjelm i Århus. Deres
forretning, som var baseret på handel med op
landets landbrugere, omfattede efter datidens
skik mange slags varegrupper. Blandt de vigtig
ste artikler var tømmer, kolonial, korn og foder
stoffer. M.s udprægede handelstalent og initia
tivrigdom gjorde dog snart kompagniskabet
ubekvemt for ham, og i 1854 ophævedes det,
hvorefter han fortsatte for sig selv. Hans dyg
tighed gav forretningen voksende omsætning og
overskud, hvilket gjorde det muligt for ham i
1874 tillige at etablere sig som storlandbruger.
I 1875 var han endvidere med ved oprettelsen
af Århus Damp- Save- og Høvleværk sammen
med købmænd som H. Jørgensen og Petersen &
Matzen. Efterhånden fik hans egen handel med
træ et så stort omfang, at han i 1879 besluttede
at afhænde den øvrige del af virksomheden.
Idet M. således med Århus Tømmerhandel hel
ligede sig handelen med bygningsartikler og
trælast, opstod Århus’ første specialforretning
i denne branche. I 1896 overdrog han virksom
heden til J. M. Jacobsen og P. Petersen, der si
den med fremsyn forstod at drive den videre.
Det offentlige liv havde ingen synderlig til
trækning for M., men det omdømme, hans fag
lige dygtighed gav ham, og hans interesse for
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lokale forhold førte ham alligevel ind i Århus
borgerlige Skydeselskab og i Århus Handelsfor
ening; i denne sidste var han medlem af be
styrelsen 1867-69. Endvidere deltog han i by
rådsarbejdet 1879-90.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Sygchusudv.
1879-81. Forskønnelsesudv. 1879-81. Udv. for skolevæs. 1882-90. Skolekomm. 1882-90. Kasse- og
regnskabsudv. 1888-90.
Endvidere ligningsmand
1869-. - Henvisninger 480, 27/6 1852, 18/10 1853,
17/6, 2/8 og 11/8 1854, 27/2 og 23/3 1856, 17/1
1861, 13/1 og 23/12 1864, 1/2 og 22/6 1868, 23/8
1869, 14/12 1871, 3/12 1873, 16/3 og 23/10 1874,
12/3 og 24/5 1875, 5/1, 23/1 og 23/10 1877, 9/12 1878,
22/10 1879. 16/7 1883, 24/3 og 29/6 1885, 4/5 1887,
13/12 1890, 21/12 1894, 21/10 1896, 8/12 og 21/12
1897, 4/2 1899. 12/1 1900, 29/4 1902 og 26/9 1910;
299, 35 og 132; 379, 167; 307, 1940, 12; 469, II,
94; 458, 1953, 140; 386, 115.

MEISNER, Peter Christopher

Købmand. - Født 1816, død 21. jun. 1859 i
Århus. - Gift 20. dec. 1842 i Horsens med
Cecilia Bang-Hildach, født 24. jan. 1819 i Hor
sens, død sept. 1901 i Århus, datter af skipper
Andreas Bang og hustru Marie Kærstine Samuelsdatter. Plejefader: regimentsdyrlæge Joh.
Gottlieb Hildach.
Medlem af borgerrepræsentationen 8. jan.
1852-14. jan. 1856.
Meisner overtog i okt. 1842 sammen med H.
Liisbcrg den hidtil af H. Liisberg og H. C. Liisbcrg drevne handel, der nu blev ført videre un
der firmanavnet Liisberg & Meisner. Den 24.
apr. 1843 tog M. selv borgerskab som købmand.
Handelshuset drev ikke blot handel, men købte
i 1848 J. P. B. Jensens hvidtølsbryggeri og
brændevinsbrænderi, der i 1842 var blevet an
set for at være det største i Danmark, men som
i 1847 var gået fallit.
O.D.
Medlem
1852-56.
31/10 og
5/1 1857,
69.

af eller byens repræsentant i Skovkomm.
Fattigkomm. 1853. — Henvisninger 480,
23/12 1842; 14, 1843; 480, 5/1 1852,
23/6 1859 og 10/9 1859; 140, 8; 385,

MEULENGRACHT, Lars CHRistopher

Brygger. - Født 14. febr. 1837 i Århus, død 9.
april 1903 i Monte Carlo. - Forældre: købmand
Lars Christopher Meulengracht og hustru Ja-
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L. Chr.
Meulengracht

cobine Bech. - Gift 29. juli 1868 i Århus med
Ingeborg Christiane Lottrup, født 11. april 1845
i Århus, død 11. april 1904 i Århus, datter af
købmand Malthe Conrad Lottrup og hustru
Maren Wissing.
Medlem af byrådet 7. juni 1876-31. dec.
1890. Højre.
Meulengracht havde sin opvækst hos bedste
forældrene i deres store købmandsgård på Lille
Torv, idet faderen døde, før han selv kom til
verden. Som 15-årig kom han i lære hos sin
onkel og senere svigerfader, købmand M. C.
Lottrup (se denne), der da drev et større bræn
deri. I 1858 drog han til København for at vi
dereuddanne sig, og i årene efter 1862 havde
han held med sin egen forretning i London.
Svigerfaderen, der i 1856 havde startet ølbryg
geriet Ceres, kaldte ham imidlertid hjem i 1870
og overdrog ham virksomheden kort før sin død
samme år. Det blev da M.s lod i den følgende
menneskealder at oparbejde bryggeriet til Jyl
lands største. At det lykkedes for ham, skyldtes
han egen sagkundskab og initiativrigdom og
hans blik for valget af de rigtige medarbejdere
og for brugen af tekniske fremskridt. Ligeledes
har det været medvirkende, at han forstod at
skabe harmoni mellem de forskellige faktorer i
bedriften, og at han i en patriarkalsk ånd vidste
at gøre arbejdspladsen på Ceres eftertragtet. I
1898 gik M.s bryggeri op i Østjydske Bryggerier
A/S.

I byrådet sad M. 1876-1890. Også her vir
kede han for samarbejde og fordragelighed, og
det var især hans fortjeneste, at Århus fik et tids
svarende vandværk. Det var dog ikke blot her,
at Århus nød godt af hans person. Takket
være den rigdom, han erhvervede ved sit bryg
geri, og som i en årrække gjorde ham til byens
største skatteyder, blev det muligt for ham at
vise en velgørenhed, der var ud over det sæd
vanlige. I stor målestok kunne enkeltpersoner
og institutioner finde økonomisk hjælp hos ham.
Snart placerede han ordrer hos næringsdrivende,
der var i vanskeligheder, snart var det opvarm
ningen af nogle af byens kirker eller fripladser
på kommunehospitalet, han bekostede; endvi
dere tog han initativet til talrige indsamlinger.
- Etatsråd; R., DM.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
vejvæs. 1876-78. Udv. for skovvæs. 1876-78. Udv.
for markvæs. 1876-90. Markdirektionen 1876-90.
Udv. for vandværket 1879-90. Udv. for gasværket
og den off. belysn. 1882-84. - Henvisninger 480,
30/7 1868, 28/7 1869, 2/1 1871, 3/12 1873, 21/11
og 9/12 1878, 1/8 og 7/12 1881, 11/12 1882, 14/12
1885, 14/12 1886, 13/12 1887, 13/12 1890, 16/12
1891, 8/12 1892, 30/7 og 12/12 1893, 14/12 1894,
14/12 1895, 2/1, 8/10 og 7/11 1896, 21/12 1897 og
30/9 1898; 148, II, 98 f.; 480, 12/1, 3/2 og 17/9
1900 og 11/4 1903; 146, 12/4 1903; 480, 14/4
1903; 266, 1903, nr. 30; 480, 23/10 1903, 12/4,
13/4 og 16/4 1904 og 24/12 1905; 479, 1924, 116;
285, 29/7 1928; 140, 10-21; 480, 24/12 1933; 270,
360 f.; 161, 1938; 469, II, 107; 285, 14/2 1954;
333, 13-14; 480, 8/1 1956; 533, dec. 1956, 7-9;
480, 2/10 og 14/12 1957. — Portrætter Lokalhist.
saml.; Maleri af A. Fritz (familieeje); Belysningsvæs.; Provinsbanken; Litografi af Harald Jensen,
1903; 148, 98 f.; 140, 18; 270, II, 360 f.; 469,
11,107; 533, dec. 1956, 7-9.

MEYER, Adolph Vilhelm Joseph

Apoteker. - Født 25. maj 1835 i København,
død 1. febr. 1909 i Århus. - Forældre: grosserer
Abraham Meyer og hustru Betty von Halle. Gift 1° 1. juli 1859 i Gentofte med Antoinette
Vilhelmine Hansen, født 15. okt. 1836 i Samarang på Java, død 1904 i Næstved, datter af
plantageejer August Vilhelm Rasmus Hansen
og hustru Necltje Louise Antoinette de Ville.
Ægteskabet opløst. Gift 2° 3. sept. 1901 med
Natalia Cecilie Lehmann, født 25. juni 1856,

A. Meyer

død 4. sept. 1922 i København, datter af skræd
dermester P. Lehmann.
Medlem af byrådet 17. nov. 1885-31. dec.
1902. Højre. - Højestbeskattcde.
Umiddelbart efter at Meyer 1859 havde ta
get farmaceutisk eksamen, købte han Svaneapoteket i Århus for 73.000 rdlr., og gennem
flere betydelige om- og tilbygninger lod han
professor Walther skabe smukke interiører i
ejendommen på Vestergade og det store, har
moniske, skulpturprydede gårdsrum, som ældre
endnu husker. Kunst var en af M.s hovedin
teresser - han var brodersøn af maleren Ernst
Meyer - og han fik efterhånden selv en betyde
lig samling malerier af datidens mestre; men
også musik og teater gik han op i: han blev
formand for kunstforeningen og havde en af
gørende andel i rejsningen af museumsbygnin
gen; han blev formand for en næsten afdød
musikforening og skabte nyt liv, og han var
endelig ivrig med i arbejdet for opførelsen af
det nye teater og en tid formand for dets re
præsentantskab. Som medlem af byrådet 1885—
1902 blev han i kraft af sit fag et meget ind
flydelsesrigt medlem af sundhedskommissionen,
men også i byrådsarbejdet slog hans sans for
kunst igennem; den omfattede nemlig også na
turen - han var selv en ivrig frugtavler, der
tog præmier på udstillinger, og han sad i be
styrelsen for Det jydske Haveselskab - og i by
rådet lykkedes det ham at få anlæget Venne-
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lyst udvidet, at gennemføre Østboulevard og
Vennelyst Boulevard som skyggefulde alleer, be
plantningen af Knudrisbakke og omdannelsen
af Skt. Olufs kirkegård til et smukt lille anlæg,
ligesom den gamle kirkegård, hvor nu rådhuset
ligger, søgtes forvandlet til en park, efterhånden
som gravene hjemfaldt. At M. påskønnedes som
apoteker sås ved hans 25 års jubilæum, da han
ikke blot hyldedes af tidligere og daværende
officianter i apoteket, men også fra byens læ
ger fik overrakt et album med deres fotografier.
Han var desuden fra 1875 til sin død medlem
af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening.
-Justitsråd 1884; R. 1888; etatsråd 1900.

E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsudv. 1885-93. Sundhedskomni. 1885-99. Udv. for
vejvæs. 1885-1902.
Forskønnelscsudv. 1885-1902.
Best. for mus.s kunstsaml. 1887-99. Kirkegårdsbest.
1891-1902. Sygehusudv. 1894-97. Udv. for skovvæs. 1894-1902. Udv. for byens udvidelse og be
byggelse 1902. Bibl.sudv. 1902. — Henvisninger 480,
10/5 1884 og 11/10 1897; 148, 39; 4 8 0 ,\l/2 og
21/2 1900, 8/1 1903, 25/5 1905 og 1/2 1909; 116,
passim; 154, II, 305 f.; 220, 125; 469, II-IV , pas
sim; 389, passim. - Portrætter Rådhuset; Belysningsvæs.;
148, 39; 116; 220, 125; 469, II,
414; 389.

MIKKELSEN, Carl EJNER

Murermester og entreprenør, senere direktør. Født 18. april 1890 i Århus. - Forældre: murer
mester Jens Mikkelsen og hustru Mine Ras
mussen. - Gift 2. nov. 1917 i Århus med Thyra
Margrethe Nielsen, født 2. nov. 1893 i Århus,
datter af murermester Rasmus Nielsen og hu
stru Charlotte Amalie Albrektsen.
Medlem af byrådet 1. febr. 1942-31. marts
1946. Det konservative Folkeparti.
Ejner Mikkelsen fik sin uddannelse som mu
rer hos faderen 1904-08, tog konstruktøreksa
men i Århus 1910, var svend, formand, konduk
tør og tegner bl. a. et år i Norge og Tyskland
1910-16. I 1916 tog han borgerskab som mu
rermester og entreprenør i Århus og blev opta
get som kompagnon i faderens virksomhed
(grundlagt 1891); fra 1921 var han eneinde
haver, firmaet omdannedes til aktieselskab 1956,
og M. blev direktør og formand for bestyrelsen
i A/S Ejner Mikkelsen.
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E j ner M ikkelsen

M. har gennem årene haft mange tillids
hverv; han har været medlem af bestyrelsen
for Århus Diskontobank fra 1922, formand fra
1933, A/S Århus Savværk fra 1929, formand
fra 1945, Århus Murerlaug 1929-34, æresmed
lem 1966, Århus Grundejerforening 1933-49,
formand 1938-49, æresmedlem 1954, Jydske
Grundejeres Fællesforening 1939-53, Grund
ejernes Landsforbund 1946-49, vurderingsmand
for Ny jydske Kjøbstad-Crcditforening 1925-52,
medlem af repræsentantskabet og repræsentant
for kreditforeningen i Århus søndre kreds 1952—
65.
M. har også været vurderingsmand for År*
hus kommune i forskellige kommissioner såvel
før som efter sin byrådsperiode. I byrådet ind
trådte M. 1. febr. 1942 som suppleant ved tøm
rermester J. P. N. Siig’s udtræden. I byrådet re
præsenterede M. naturligt håndværkernes og
grundejernes interesser. Ved valget i 1946 øn
skede han ikke genopstilling, da byrådsarbejdet
var for tidkrævende ved siden af hans store,
private virksomhed. Efter byrådsperioden blev
M. siddende i Overformynderiets lånebestyrel
se for Århus Amt til 1955.
Den faglige uddannelse har altid interesseret
M. stærkt. Han var meget aktiv ved oprettel
sen i april 1944 af et husbygningsteknikum i
Århus, han har siddet i Jydsk teknologisk In
stituts lokaludvalg og økonomiudvalg 1942-49
og i byggeudvalget 1946-64, formand 1961-64,

og været medlem af Teknisk Kollegiums byg
geudvalg og senere af repræsentantskabet, for
mand indtil 1967.
Af M.s mange arbejder i Århus kan nævnes:
Århus Amtssygehus, Strandparken, Århus Uni
versitets hovedbygning med aula, Århus Kom
munehospitals neurologiske afd. og fjernsyns
tårnet på Søsterhøj.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1942-43. U dv. for bygninger og inventariesager 1942—43. B evillingsnævnet 1942-43. Boligkomrn. 1942—43.
Best. for Å rhus T uristforen.
1942-43.
Bygningskom m. 1942-46.
U dv. for opf.
af boliger for aldersrentenydere 1942-46.
Best. for
Teknisk Skole 1942-46. U dv. for vandvæ rket, for
m and, 1943-46.
U dv. for byens udvidelse og be
byggelse 1943-46.
Best. for H ads-N ing H erreders
Je rn b an e 1943-46.
Taksationskornm . i naturfredsningssager 1943-66. U dv. til undersøgelse af forhol
dene vedr. boligbyggeri i Å rhus 1951-52. - Henvis
ninger 147, 398; 256, 47; 421, 111; 194, 17/4
1940; 480, 17/4 1940 og 29/1 1941; 286, 1943-44 ff.;
472, 586 ff.; 307, 1950, 402; 264, 311; 4 / 9 ,4 6 ; 480,
31/1 1956 og 22/10 1958;
194, 14/4 1960; 480,
16/4 1960; 123, 17/4 1960; 285, 17/4 1960; 194,
18/4 1960 og 17/4 1965;
480, 31/1 1966; 194,
1/2 1966; 308. — Portrætter L okalhist. sam l.; 147,
398;
421, 111; 480, 17/4 1940 og 29/1 1941;
439, 322.

MIKKELSEN, JENS

Murermester. - Født 27. aug. 1859 i Brabrand
sogn, død 26. jan. 1921 i Århus. - Forældre:
væver Mikkel Jensen og hustru Ane Jensen. Gift 1° 16. maj 1884 med Rasminc Rasmussen,
født 13. juni 1860 i Ormslev sogn, Århus amt,
død 27. febr. 1912 i Århus, datter af husmand
Rasmus Peter Jensen og hustru Karen Rasmusdatter. Gift 2° med Laura Christensen.
Medlem af byrådet 26. aug. 1915-31. marts
1917. Venstre.
Jens Mikkelsen kom i murerlære i 1873. Han
blev udlært i 1877 og etablerede sig den 20.
nov. 1894 som murermester i Århus. Han skild
res som en »dygtig håndværker med rig praktisk
erfaring og indsigt« og opførte flere store byg
ninger i Århus, ligesom han blev landskendt
for sit speciale: opførelse af dampskorstene, af
hvilke han byggede over 300. M. var formand
for Århus Murermesterforening 1902-13 og
medlem af bestyrelsen i Det blå Bånd fra 1905,

Jens M ikkelsen

Fredcriksbjerg Handels- og Industriforening fra
1901, Århus Grundejerforening fra 1909, Dansk
Arbejde fra 1913, Vcnstreforeningen fra 1914
og Arbejder Spare- og Lånekassen 1919-21.
M. var medlem af byrådet fra 26. aug. 1915
til 31. marts 1917. Han var opstillet som venstre
mand ved valget i 1913, men blev først med
lem midt i byrådsperioden, da han i 1915
afløste ingeniør V. C. O. Vetli, der flyttede fra
Århus.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
hjæ lpekassen 1914-17. Brolægnings- og vejudv. 1915
-1 7 .
Forskønnelsesudv. 1915-17.
U dv. for m arkvæs. 1915-17. K irkcgårdsbest. 1915-17. E ndvidere
v urderingsm and til ejendom sskyld 1913-18. — Hen
visninger 480,
4/4 1898, 11/9 1900 og 7/11 1901;
172, 52; 480, 18/7 1905, 27/2 1912, 9/3 1913, 28/4
og 30/6 1915;
273, 101 og 104; 147, 124;
480,
26/1 1921; 325, 41; 259, I I I , 510 og 511;
256,
29; 472, I I , 586. — Portrætter L okalhist. sam l.; 172,
52; 480, 9/3 1913 og 30/6 1915; 273, 101; 147,
124; 325, 41; 259, I I I , 510; 256, 29.

MOGENSEN, Jens FOGH

Forretningsfører, senere vognmand. - Født 24.
okt. 1886 i Pindstrup, Marie Magdalene sogn,
Randers amt, død 18. juni 1938 Vejlby Fed,
Vejlby sogn, Århus amt. - Forældre: boelsmand
Jens Mogensen og hustru Mette Jensen. - Gift
22. okt. 1910 i Århus med Alma Rasmussen,
født 23. marts 1882 i Århus, død 1. jan. 1963
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J. Fogh
Mogensen

i Århus, datter af vognmand L. Rasmussen og
hustru Marie Poulsen.
Medlem af byrådet 1. april 1925—31. marts
1929 og 11. april 1929-31. marts 1932. Social
demokratiet.
J. Fogh Mogensen var født i Pindstrup på
Djursland. Her tilbragte han sin barndoms- og
ungdomstid, indtil han i 20-års alderen - i
1906 — kom til Århus, hvor han blev vogn
mandskusk. Han meldte sig straks ind i Kuske
nes Fagforening, omkring 1910 kom han i be
styrelsen, ogi 1915 blev han formand.
M. fik hurtigt mange andre tillidshverv. Han
var medlem af forretningsudvalget for arbejdsmændenes fællesledelse fra omkr. 1910 til 1921,
kasserer 1916-19, af repræsentantskabet for Ar
bejdernes Fællesorganisation 1915-21, næstfor
mand 1917-21, og af bestyrelsen for Arbejdernes
Aftenskole 1912-21.
I 1920 blev M. forvalter i Arbejdernes Pro
duktionsforening og i 1921 forretningsfører, da
Jacob Jensen fratrådte. Da M. ikke mente at
kunne forene stillingen som forretningsfører
med formandsposten i Kuskenes Fagforening,
nedlagde han formandsposten i sommeren 1921
og blev samtidig udnævnt til æresmedlem af
fagforeningen.
M.s kommunalpolitiske arbejde begyndte i
den kommunale hjælpekasse, hvor han sad i
bestyrelsen 1917-25, og var formand 1921-25.
I 1925 blev han indvalgt i byrådet på den
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socialdemokratiske liste. Ved valget i 1929 op
nåede han ikke genvalg, men han kom dog hur
tigt i byrådet igen som suppleant for den ny
udnævnte sporvejsdirektør M. C. Falk og deltog
i det første byrådsmøde i den nye samling i
april 1929. Ved valget i 1933 var han ikke
genopstillet.
I slutningen af 1932 var M. fratrådt som for
retningsfører for Arbejdernes Produktionsfor
ening og havde begyndt egen vognmands- og
brændselsforrctning. Han meldte sig atter ind i
Kuskenes Fagforening og blev formand 1933-34.
Men hans forretning fik efterhånden et sådant
omfang, at han ikke kunne fortsætte som re
præsentant for kuskene.
Af M.s andre tillidshverv kan nævnes, at han
i en lang årrække har været medlem af re
præsentantskabet for Århus Brugsforening fra
1925 og af bestyrelsen for Socialdemokratisk
Forening, midtkredsen, fra 1926. M. var end
videre medlem af Domsognets menighedsråd
fra 1918 til sin død, valgt af Socialdemokratiet.
Fra 1937 var han kirkeværge.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant, i Udv. for
belysningsvæs. 1925-29. Lønudv. 1925-33. Skolekomm. 1925-33. Brandkomm. 1925-33. Brolægningsog vejudv. 1929-33. Udv. for skolebørnsbespisn. 1929
-33. Århus amts skoleråd 1929-33. Rcpr.skabet for
Idrætsparken 1930-33. - Henvisninger 526, 13 og 29;
158, 26; 169, 590; 194, 15/1 1937; 480, 15/1 og
16/1 1937; 194, 20/6 1938; 480, 20/6 1938; 194,
27/6 1938; 527, 19. - Portrætter 526, 13; 158, 26;
194, 20/6 1938; 480, 20/6 1938.

MOUGAARD, ALFRED

Murermester, entreprenør, senere rådmand. Født 14. aug. 1905 i Fiskbæk sogn, Viborg amt.
- Forældre: boelsmand Jens Peter Mougaard
og hustru Kristine Kristensen. - Gift 1° 20.
nov. 1936 i Vejlby med Gerda Karlsen, født
13. aug. 1907 i Vejlby, død 1. febr. 1958 i År
hus, datter af murermester Mikkel Karlsen og
hustru Marie Petrea. Gift 2° 11. april 1965 i Viby
med Karen Margrethe Lotte Haldbo, født 14.
sept. 1933 i Århus, datter af distriktschef Svend
Haldbo og hustru Anna Cecilie Hansen.
Medlem af byrådet 1. april 1954-1966 og
genvalgt 1966. Kst. rådmand 7. juli—17. aug.
1961 og 7. dec.-26. dec. 1962. Rådmand 27.

Alfred
Mougaard

dec. 1962-31. jan. 1964 og 1. apr. 1966-. Det
konservative Folkeparti.
Efter at have arbejdet ved landbruget kom
Mougaard 1925 i lære hos murermester Albert
Buskbjerg, Skibbild, og fik svendebrev 1929.
1932 tog han eksamen som bygningskonstruktør
fra Århus tekniske Skole. Efter arbejde som
skorstensbygger og murersvend etablerede han
sig som murermester og entreprenør i Århus
1935. Af byggearbejder, hvor han har medvir
ket, kan fremhæves Århus kommunes aldcrsrenteboligcr, Studenternes Bolighus, Vejlby
Skole. Skt. Knuds Skole, Frydenlundskolcn.
Brobjergskolen og Normalanatomisk Institut
ved Århus Universitet. Da M. blev rådmand
1962, omdannedes firmaet til et aktieselskab.
M. har haft en lang række tillidshverv, for
en del med tilknytning til hans fag; han har
været medlem af bestyrelsen for Århus Murer
mesterforening 1950-54, for Århus Håndvær
kerforening fra 1951, for Fredcriksbjerg Grund
ejerforening 1952-63 (formand), for De Sam
virkende Grundejerforeninger i Århus 1952-63
(formand), for Ensomme Gamles Vel 1956,
for Fredcriksbjerg Handels- og Håndværkerfor
ening 1958, for Danske Elværkers Forening, for
N. Kochs Skole og for Turistforeningen for År
hus og Omegn; han har været medlem af re
præsentantskabet for Købstædernes Alminde
lige Brandforsikring 1957-64; branddirektør
1964-66; og vurderingsmand for Arbejder Spa

re- og Lånekassen, for Århus og Omegns Bank
og for Landsbankernes Reallånefond.
Under rådmand Aage Marchers sygdom var
M. konstitueret i hans sted, og efter Marchers
død 1962 blev han rådmand for magistratens
2. afdeling. Han ncdlagde dog embedet, da
han i 1964 udnævntes til branddirektør under
Købstædernes Almindelige Brandforsikring,
men fortsatte som byrådsmedlem. Da rådmand
Oluf Nielsen 1966 ikke opnåede genvalg, ind
villigede M. i at overtage posten som rådmand
for 5. afdeling.
Efter Th. A. Klostergaard har M. repræsen
teret håndværksmestrene i Århus Byråd. Både
som menigt medlem og som rådmand har han
udført et betydeligt arbejde, præget af grun
dighed og sagkundskab, ikke mindst hvad an
går bygge- og boligsagcr. Sammen med sin hu
stru har han skænket byen en bronzebjørn, ud
ført af Carl Lobedanz og opstillet 1956 på Ghr.
Filtenborgs Plads. - R.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
Teknisk Skole 1954-. Best. og repr.skabet for Jydsk
teknologisk Institut 1954-. Boligkomm. 1954, 195759 og 1962-66. Århus amts skoleråd 1954-58.
Repr.skabet for Mindeparken 1954-58. Byplansudv.
1954-66.
Bygningsrådet 1954-66.
Civilforsvarskomm. 1954-66. Best. for Købstadmus. Den gamle
By 1958-. Best. for Frederiksbjerg Boligselsk. 1958-.
Repr.skabet for I/S Midtkraft 1958-. Best. for Kom
munernes Pensionsfors. 1958-. Brandkomm. 1958-59
og 1962-66. Udv. for komm. værker 1958-62. Boliganvisningsudv. 1958-66. Civilforsvarsforbundet 1958
-66. Egnsplanskomm. 1958-66. Vejkrydsningsudv.
for Århus amt 1962-. Byudviklingsudv. 1962-. Kontaktudv. vedr. boligforeningsbyggeri i Stor-Århus 1962-.
Slagtehusrådet 1962-. Havneudv. 1962-. Økonomiudv. 1962-66. Dispositionsplanskomin. 1962-66.
Droschcudv. 1962-66. Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 1966-. Endvidere taksationsmand 1958-66
og vurderingsmand i nordre skyldkreds, 3. distrikt
1958-66 og 5. distrikt 1966. - Henvisninger 264; 480;
15/2 1958 og 14/12 1959; 439; 480, 1/3 1962;
285, 14/12 1963; 480, 13/8 1965; 500. - Portrætter
Lokalhist. saml.; 480, 14/12 1959 (tegning af Eiler
K rag); 439, II; 500.

MOUSTEN, Christen (Kristen) Jensen
Lærer, overlærer (skoleinspektør). - Født 20.
okt. 1875 i Otting sogn, Viborg amt, død 10.
april 1962 i Århus. - Forældre: gårdejer Jens
Christian Christensen og hustru Mette Marie
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fortrinligt forhold mellem skolerne og myndig
hederne«. M. var fra 1935 medlem af bestyrel
sen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre.
- FM.2 1961.
E.S.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Kasse- og
regnskabsudv. 1906-25, 1932-33 og 1935-46. SkoIcudv. 1906-33
og 1937-46. Sygcliusudv. 1906-46.
Bibl.sudv. 1909-17. Bevillingsnæ vnet 1913-37. U dv.
for byens udvidelse og bebyggelse 1933-44. L ønudv.
1935-41. U dv. for socialforsorgen 1937-41. Skolekonnn. 1937—46. — H envisninger 144, passim ; 480,
2/6 1935; 211; 480, 1/7 1944; 194, 18/10 1945;
480, 19/10 1945;
393, 1955, 5 1 -5 3 ;
502, 1962,
786; 194, 13/4 1962; 480, V3/4 1962; 464, 14/4
1962. - P ortræ tter L okalbist. sam l.; Å rhus K om in.
hosp. (m aleri af O le S ø n d e rg a a rd ); 194, 18/5 1909
(tegning af Jens R a v n h o lm ); /1 6 , 428; 389, 457.
K. M onaten

Jakobsen. - Gift 5. nov. 1904 i Nautrup sogn.
Viborg amt med Christiane Lauridsen Dalgaard, født 6. okt. 1875 i Nautrup sogn, Vi
borg amt, død juni 1945 i Århus, datter af
gårdejer Laust Peder Nielsen og hustru Mette
Marie Larsen.
Medlem af byrådet 15. jan. 1906-31. marts
1946. Socialdemokratiet.
Mousten skulle have været landmand, men
brød af og gik på Silkeborg Seminarium, hvor
han tog eksamen 1901. Fra 1903 var han time
lærer og fra 1904 fast ansat ved Århus kom
munale skolevæsen, først ved Nørrebrogades, se
nere ved Finsensgades Skole, fra 1921-45 over
lærer (skoleinspektør) ved Valdemarsgades
Skole.
På Harald Jensens opfordring indvalgtes han
allerede 1906 i byrådet og var i mere end 40 år
en af Socialdemokratiets bedste støtter i det
kommunale arbejde, stilfærdig, næsten ordknap,
men altid saglig og med evne til uden kiv og
strid at nå resultater i forhandlingerne. Han
var formand for sygehusudvalget fra 1909 og
for skoleudvalget fra 1929, desuden 1. viceborg
mester fra 1942 og i en periode den socialde
mokratiske gruppes formand. I M.s formands
periode udvikledes kommunehospitalet fra et
jævnt provinssygehus til et moderne, fuldt ud
bygget hospital i samarbejde med Århus Uni
versitet; som formand for skoleudvalget og sko
lekommissionen medvirkede lian til at skabe »et
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MÜLLER, August Carl Louis Christoph
Overlærer (skoleinspektør), translatør. - Født
14. aug. 1847 i Schmölau, Preussen, død 22.
febr. 1928 i Århus. — Gift 26. dec. 1872 med
Marie Elvine Kirstine Nørlem, født 23. febr.
1851 i Hals, død 17. juni 1922 i Århus, datter
af skrædder Christen Andersen Nørlem og hu
stru Antonette Marie Kirstine Dreyer.
Medlem af byrådet 22. jan. 1906-1909. Højre.
Müller var tyskfødt, men hans forældre kom
1856 til Danmark og bosatte sig på Vamdrupgård, og 1878 fik M. indfødsret. Han tog 1866
eksamen fra Lyngby Seminarium, var 1866-68
privat skolebestyrer i Hobro og virkede fra 1869
ved Århus kommunale skolevæsen, 1888-93 som
overlærer (skoleinspektør) ved Borgerpigeskolen
og 1893-1918 ved Nørrebrogades Skole. Også
uden for skolen var M. meget virksom: han var
stifter af og formand for Århus Stifts Lærcrenkekasse, i bestyrelsen for Våbenbrødreforcningen og for Århus-afdelingcn af Kristelig For
ening til vildfarne Børns redning m. m. 1878
blev han kgl. translatør og tolk i tysk; 1881 —
1908 var han sanglærer ved Århus Katedral
skole, og nogle år ledede han det af ham og
skolebestyrer P. M. Albeck startede Århus Læ
rerindekursus. Han var desuden en søgt fore
dragsholder, som i foreninger og ved møder
holdt mangfoldige foredrag, især om historiske
emner; men han gik heller ikke af vejen for
sammen med skuespiller A. V. Verner at give

A. Midler

scener af Oehlenschlågers »Hakon Jarl« og
Holbergs »Jacob von Thyboe«.
Politisk var M. konservativ og var 1899—
1902 formand for den konservative vælgerfor
enings bestyrelse og 1906 opstillet som Højres
kandidat ved folketingsvalget i Silkeborg, hvor
han dog ikke blev valgt. 1906-09 sad han i
Århus Byråd og kom her som medlem af skole
udvalget midt ind i den principielle strid: be
talingsskoler eller ikke betalingsskoler. M. kæm
pede for de vigende konservative synspunkter,
ligesom han stred bravt for oprettelsen af Ole
Rømer-observatoriet. Efter sin afsked fra skolen
1918 fortsatte M. flere af sine hverv: han var
således tilsynsførende for nordre værgeråd og
stadig sekretær i Foreningen til vildfarne Børns
Frelse. M. var høj frimurer.
E.S.
M e d le m af eller byens re præ sentant i In d k v artcringskoinm . 1906-09.
U dv. for skolevæs. 1906-09.
Bibl.sudv. 1906-09.
Å rhus am ts skoleråd 1908-14.
- H envisninger 480, 16/5 1878 og 17/9 1894; 457,
87; 480, 13/8 1922, 13/8 1927 og 23/2 1928; 479,
1962, 36 ff.; 388, 210. — P ortræ tter L okalhist. sam l.;
457, 87; 480, 13/8 1927 og 23/2 1928;

MULLER, Hans Jochum

Amtsvejinspektør. - Født 3. sept. 1821 i Gåbense, Nørre Alslev sogn, Maribo amt, død 26.
nov. 1894 i Århus. - Forældre: skovrider Chri
stian Fredrik August Møller og hustru Sophie

PI. J. M idler

Christine Georgine Andersen. - Gift med Eva
Marie Emilie Knudsen, født 6. aug. 1829 i År
hus, død 26. juli 1923 i Karslunde sogn, Kø
benhavns amt, datter af overtoldbetjent Hans
Wilhelm Knudsen og hustru Johanne Conradine Amalie Marie Hartman.
Medlem af byrådet 20. jan. 1874-31. dcc.
1878.
H. J. Müller var født i 1821 på Falster, hvor
faderen var kgl. skovrider. I begyndelsen af
1840’erne blev han ansat ved vejvæsenet, og i
1848 udnævntes han til vejinspektør i Århus
amt. Dette hverv, som han røgtede med dygtig
hed og nidkærhed, havde han til kort før sin
død 1894. M. fik med årene en omfangsrig
vennekreds, ikke blot i Århus, men overalt hvor
hans arbejde førte ham. Hvor han deltog i for
enings- og selskabsliv, blev han afholdt for sit
pålidelige og retsindige væsen og sit gode lune.
Han nærede stærke musikalske interesser og var
en ivrig dyrker af sangkunsten. Han var således
medstifter af sangforeningen »Brage«, og fra
1873 sad han som revisor i Centralforeningen
af jyske Sangforeninger. M.s musikalske evner
gik i øvrigt i arv til sønnen, operasanger Max
Müller.
Den anseelse, der blev M. til del, gjorde det
naturligt, at han i 1874 indvalgtes i byrådet.
Vælgerne gav ham her så stor tilslutning, at et
ønske fra M.s side om at udtræde p. gr. a. man
gel på tid blev nedstemt af byrådet med 10
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stemmer mod 1. I de følgende fem år benyttede
man sig af hans faglige indsigt i udvalgene for
L.E.
vej- og markvæsenet. - Justitsråd.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for vej
væs. 1874-78. Udv. for markvæs. 1876-77. Mark
direktionen 1876-78. Endvidere vandsynsmand for
de mindre vandløb 1873-78. - Henvisninger 480,
17/4 1853; 23, 20/11 1870; 480, 6/1 1871, 3/8
1873, 23/1 1874, 9/12 1878, 16/2 1885, 19/10 1890
og 26/11 1894; 464, 27/11 1894; 480, 27/7 1930.

MULLERTZ, Agathon Just

Overbanemester, arkitekt. - Født 18. april 1842
i København, død 16. jan. 1909 i Århus. - Gift
15. maj 1874 med Caroline Mathilde Licht,
født 1852 i Helsingør, død 24. jan. 1921 i År
hus, datter af premierløjtnant Carl Christian
August v. Licht og hustru Elconore Christine
Wilhelmine Falck.
Medlem af byrådet 6. jan. 1882-31. dec.
1887.
Mullertz havde haft sin opvækst og ungdom
i København. Sin praktiske uddannelse fik han
som tømrer, og gennem dette arbejde erhvervede
han sig de forudsætninger, der var nødvendi
ge, for at han kunne videreuddanne sig som ar
kitekt. I en årrække var han med i ledelsen
af forskellige byggearbejder, bl. a. Hotel d’Angleterrc, og den faglige ballast, han modtog her,
var sammen med gode anbefalinger fra hans fo
resatte medvirkende til, at han i 1873 fik stillin
gen som bygningsinspektør ved De jydsk-fynske Jernbaner i Århus. I 1878 udnævntes han
til overbanemester her. Parallelt med dette ar
bejde virkede M. som arkitekt og ledede et kur
sus i fagtegning, og efterhånden kom denne side
af hans virke til at optage hovedparten af hans
tid, hvorfor han i 1883 tog sin afsked fra Stats
banerne. I den følgende periode blev han brugt
til mange større arbejder. Han var således med
til at tegne artillcrikasernen ved Langelands
gade, og han forestod opførelsen af Skt. Pauls
Kirke og Ny Munkegade Skole. I de sidste leve
år trængtes han imidlertid tilbage af yngre ar
kitekter. M.s faglige dygtighed anerkendtes fra
mange sider, og den kom ikke blot hans egen
forretning til nytte. Han virkede således som
taksationsmand ved brandforsikringen og som
vurderingsmand for kreditforeningen. Også by
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rådet, hvori han havde sæde fra 1882 til 1887,
forstod at bruge hans saglige kapacitet. M. var
i sit arbejde »solid og pålidelig«. Han gjorde
aldrig meget væsen af sig selv, men hans »sym
patiske fremtræden« gav ham en stor bekendt
L.E.
skabskreds.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygningskomm. 1882-87. Udv. for bygninger og inventaricsager 1882-87. Brandkomm. 1882-87. Udv. for
vejvæs. 1882-87. Brolægningsudv. 1882-87. Svcndeprøvekomm. 1885-87. - Henvisninger 480, 3/12 1873,
9/12 1878, 10/6 ,og 7/12 1883, 14/12 1885, 1 1/8
1888, 28/2 1890, 18/8 1896, 15/5 1899, 17/4 og
2/10 1902, 29/4 1908 og 18/1 1909; 17; 469, III,
167 og IV, 309; 386,27.

MØLLER, Jens CHRistian
Fabrikant. - Født 8. aug. 1858 i Skovby, Ham
merum, Gjellerup sogn, Ringkøbing amt, død
29. aug. 1945 i Århus. - Forældre: husmand
Peter Christensen Møller (kaldet Steensberg)
og hustru Ane Margrethe Christensen. — Gift
18. april 1882 i Ikast sogn, Ringkøbing amt,
med Anthonette Christine Givskou, født 16. maj
1864 i Ikast, død 31. aug. 1953 i Århus, datter
af farver Anthon Martin Givskou og hustru So
phie Petersen.
Medlem af byrådet 1. april 1909-15. nov.
1934. Det konservative Folkeparti.
Møller kom i manufakturlærc i Vejle i 1873
og blev udlært i 1877. Efter en tid som omrej
sende uldkræmmer og prokurist i Horsens eta
blerede han sig i 1883 som trikotagehandlcr
sammen med Chr. Christensen under ret små
forhold i Vestergade i Århus. Senere, i 1890,
udvidedes forretningen til også at omfatte maskinstrikkeri, en gros-handel og fabrikation af
børne- og damekonfektion; 1898 udtrådte M.
af firmaet og oparbejdede sin egen store fabri
kation og engros-handel i trikotagebranchen.
Det blev til en af de største af den art her
hjemme. I 1914 optoges hans mangeårige med
arbejder V. Wohlert og dennes to sønner L. og
J. Wohlert som partnere i firmaet. Selv ledede
M. den store virksomhed til 1938.
M. har siddet i talrige og forskelligartede be
styrelser, således som næstformand for Handclsog Kontoristforeningen 1890-94, i Århuus Pri
vatbanks repræsentantskab, som formand for en
cykelfabrik, i bestyrelsen for Århus Bicycel Club

111,203-04; 480. 4/11 1923; 7 /6 ,4 2 9 ; 244,523;
158, 26; 246, II, 316-19; 480, 3/11 1933 og 28/3
1934; 469, II, 105 og IV, 10 og 11; 308, 1943;
201, III, 169-70. - Portrætter Lokalhist. saml.; Råd
huset; Soc.kont.; Provinsbanken; Belysningsvæs.;
172, 53; 147, 108; 457, XL og 89; 425, 96; 480,
4/11 1923; 116, 429; 244, 523; 246, II, 316;
480, 3/11 1933 og 28/3 1934.

MØLLER, Søren

J. Chr. Møller

og som medlem af frimurerordenen »Set. d e 
mens«; han har været formand for TricotageGrossistforeningen 1904-14, for A/S De forene
de jyske Farverier og Trikotagefabrikker og i
bestyrelsen for Tekstilfabrikantforeningen. Han
var formand for Århus Konservative Vælger
forening 1904-23 og dette partis amtsudvalg
1905-23.
M. var medlem af byrådet 1909-34 og var
i disse 25 år de konservatives ordfører og ube
stridte leder og »byrådets rigeste mand«. Han
sad i alle de vigtigste byrådsudvalg og var med
til at gennemføre Borgportens udvidelse og Bispetorvets frilæggelse. Endelig var M. medlem
af Landstinget 1918-28 og medlem af besty
relsen for dette tings konservative gruppe 1920—
28. - R.
A.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
fattigvæs. 1909-11. Udv. for skovene og Marselisborg gods 1909-13. Udv. for belysningsvæs. 1909—
17. Udv. til at gennemgå repartitionen på amtets
købstæder 1909-21. Skolekomm. 1909—21. Udv. for
byens udvidelse og bebyggelse 1910-25 og 1928-34.
Repr.skabet for Århus Teater 1910-37. Repr.skabet
for Århus-Randers elektr. bane 1913-19 og 1921-22.
Lønudv. 1917-21. Best. for Skt. Pauls Kirke 1917—
22. Kasse- og regnskabsudv. 1917-34. Best. for
sporvejene 1921-28. Repr.skabet for Mindeparken
1925-35. Bibl.sudv. 1928-33. Bibl.sbest. 1928-34.
Havneudv. 1933-34. Endvidere kirkeværge for Skt.
Pauls Kirke 1909-17. - Henvisninger 480, 22/7 1896;
172, 53; 480, 10/12 1913; 273, 103-04; 147, 108;
457, XL og XLI og 89; 425, 96 og 100; 259,

Skræddermester, traktør. - Født 1811 i År
hus, død aug. 1875 i Århus. - Gift med Maren
Jørgensen, født 17. maj 1804 i Århus, død 10.
dec. 1888 i Århus, datter af snedkersvend Jens
Christian Jørgensen og hustru Maren Jensdat
ter.
Medlem af borgerrepræsentationen 31. jan.
1850-17. jan. 1856.
Møller tog den 17. sept. 1838 borgerskab
som skræddermester i Århus. Fire år senere om
tales hans udsalg af færdigsyede klædningsstyk
ker. Virksomheden synes at være gået godt; så
ledes annoncerede han i 1842 efter 4-5 duelige
svende, i 1845 havde han på sit værksted 6
skrædersvende og 3 læredrenge, og i 1846 an
noncerede han efter 8 svende. Produktionen blev
da heller ikke solgt i Århus alene; M. rejste
rundt til markeder med lager af færdigsyede
klæder. I forretningen nøjedes han ikke med
salg af egen produktion, men hjembragte fra
Hamborg lager af veste, benklæder m. m. Øko
nomisk klarede M. sig godt; han ejede et par
ejendomme i Skolegade og var i 1847 i stand til
at erhverve Trøjborg toft ved vejen til Riis
Skov og s. å. at opføre en bygning på grunden.
Der blev indrettet beværtningslokalc og kegle
bane, og fra slutningen af 1840’ernc optræder
M. som traktør. Da han i 1862 annoncerede
Trøjborg til salg, betegnedes ejendommen som
et landsted med 5-6 tdr. land; først i 1874 af
hændede han dog Trøjborg.
Allerede i 1847 blev M. valgt til skattelig
ningsmand. Tre år senere, i begyndelsen af
1850, kom han ind i borgerrepræsentationen,
hvor han sad til udgangen af 1855.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kassekom.
1855. - Henvisninger 14, 1838; 480, 30/4 og 18/10
1842, 30/10 1844; 75, 1845; 480, 5/2, 29/4, 3/7
og 19/9 1846, 4/1, 6/1, 11/9 og 15/9 1847, 7/1
1850, 20/6 1851, 27/6 1856, 13/11 1862, 11/1 1871,
27/5 1874 og 11/12 1888.
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C. M oller
R asm ussen

MØLLER RASMUSSEN, Martinus Carl

Købmand. - Født 7. juni 1892 i Århus. - For
ældre: arbejdsmand Anders Møller Rasmussen
og hustru Birgitte. - Gift 13. maj 1922 i Århus
med Mary Nielsen, født 13. maj 1894 i Århus,
død 9. maj 1965 i Århus, datter af patruljebe
tjent Anders Nielsen og hustru Mette Kirstine
Frandsen.
Medlem af byrådet 1. okt. 1936-31. marts
1946. Det konservative Folkeparti.
Møller Rasmussen er født i Århus, gik i Nørrebrogade Skole til 1906, kom i koloniallære
hos købmand Hans Steen, Nørre Alle, 1906-10
og bestod i læretiden handelsskoleeksamen på
Århus Handelsaftenskolc. Derpå var han kommis
hos sin læremester 1910-11 og hos H. G. Jaster,
Mejlgade, 1911-13, aftjentc sin værnepligt i Ros
kilde og forrettede tjeneste som korporal til
1917. Han var bestyrer af købmand Rs. Badens
forretning, Frcdensgadc, 1917-18, før han i 1918
- 25 år gammel - etablerede sig, idet han over
tog købmandsbutikken i hjørneejendommen 'Fan
gen 18 - Klostergade 55. I 1921 erhvervede han
købmandsbutikken Guldsmedgade 20, som han
har drevet siden, og som er bevaret som en ud
præget købmandshandel af den gamle type, hvis
atmosfære er præget af spændende og eksotiske
dufte.
M.R. har gjort sig gældende i det faglige or
ganisationsarbejde. Han har siddet i bestyrelsen
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for Århus Handclsforening af 1887, 1927-29,
det sidste år som sekretær, og 1933-39, heraf som
kasserer 1934-35 og som formand 1935-39. For
Århus Handelsforening af 1887’s Stiftelse var
M. R. kasserer 1934-35 og formand 1935-39.
Endvidere sad han i bestyrelsen for Århus Handclsforcning af 1887’s Hjælpekasse 1934-39. En
delig var han medlem af bestyrelsen for Cen
tralorganisationen af Købmandsforeninger i Jyl
land 1936-39.
Fra sin ungdom havde M. R. interesseret sig
for kommunalpolitik, og 1. okt. 1936 kom han
i byrådet som suppleant for bogtrykker P. Busch
(K ); »hermed fik det konservative parti en dyg
tig arbejdskraft i gruppen og detailhandelen i
Århus en energisk repræsentant«. I byrådet hørte
M. R. ikke til de meget talende, men i udvalgene
udførte han et stort arbejde. Navnlig interessere
de han sig stærkt for arbejdet i socialudvalget.
Ved valget i 1946 opnåede han ikke genvalg.
M. R. er fortsat medlem af forretningsudvalget
for julekomitecn i Århus.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Lønudv. 193637. Skolekomm. 1936-37. Brolægnings- og vejudv.
1936-42. Udv. for det off. slagtehus 1936-46, for
mand 1943—46. Bevillingsnævnet 1936-43. Udv. for
socialfors. 1937—46. Udv. for opf. af boliger for
aldersrentenydere 1937-46.
Brandkornm. 1938-46.
Udv. for byens udvidelse og bebyggelse 1942-46.
Børncværnsudv. 1943-46. - Henvisninger 259, II, 219;
133, 53, 75 f. og 79 f.; 480, 5/6 1942 og 6/6 1952;
507, 947; 480, 25/2 1958, 13/3 1960, tillæg, og
25/2 1968. - Portrætter 133, 53, 75 f., og 79 f.; 480,
5/6 1942, 6/6 1952, 25/2 1958 og 13/3 1960 (til
læg).

MØNSTED, Rasmus OTTO

Købmand, industridrivende. - Født 23. nov.
1838 på Lyngsbækgård, Dråby sogn, Randers
amt, død 4. sept. 1916 i København. - Foræl
dre: proprietær, cand. pharm. Niels Secher
Mønstcd og hustru Charlotte Amalie Dorothea
Marie Møller. - Gift 7. maj 1870 i Århus med
Anne Sophie Broge, født 5. juli 1850 i Århus,
død 4. dec. 1933 i København, datter af køb
mand Hans Broge og hustru Inger Kirstine
Brock.
Medlem af byrådet 6. jan. 1885-31. dec. 1890.
Efter at have fået sine første erfaringer in
den for handelen i Grenå, Roskilde og Køben
havn kom Otto Mønsted i 1865 til Århus, hvor

han startede en forretning i smør, korn og fo
derstoffer. Her lykkedes det ham hurtigt at ska
be sig et navn som en af de købmænd, der sam
men med svigerfaderen Hans Broge var med
virkende til at føre Århus ind i en vækstperiode.
Hans arbejde for en udvikling af det danske
smørs kvalitet gav gode resultater, og hans eks
port heraf fik snart et betydeligt omfang, ikke
mindst gennem det gode omdømme, som en
sølvmedalje ved verdensudstillingen i Paris i
1878 gav. I 1883 lagde han grunden til den
danske margarinefabrikation, idet han begynd
te produktionen af »kunstsmør«. Da lovgivnin
gen herhjemme imidlertid lagde ham hindrin
ger i vejen, startede han i 1888 en fabrikation
i England. Denne udviklede sig hurtigt til et fo
retagende af stor målestok, og herigennem skab
te M. sig en betydelig formue. Viljestyrke og sej
udholdenhed gav også resultat herhjemme. Tak
ket være hans fremragende salgsorganisatoriske
evner og hans dengang uforholdsæssige brug
af reklamen lykkedes det ham efter nogen tid
at føre fabrikken i Århus frem til en storvirk
somhed. M.s fremsyn viste sig, da han gik over
fra brugen af animalske til vegetabilske råstof
fer. I 1892 fik han Århus Oliefabrik til at op
tage udvinding af vegetabilske olier, og et nyt
stort Århus-foretagende så hermed dagens lys.
I 1896 gik M.s korn- og foderstofforretning op
i Korn- og Foderstof-Kompagniet, og efter at
han i 1899 var flyttet til København, omdan
nedes hans margarinefabrik til et aktieselskab.
I begge virksomheders bestyrelse sad han som
formand til sin død.
Det var alene ved sine egne af klarsyn og ini
tiativ prægede dispositioner, at M. kom til at
virke i Århus bys tjeneste. Han skyede al for
eningsarbejde og offentlig fremtræden, og han
afviklede da også de tillidshverv, som han hav
de ladet sig nøde til at tage imod, efterhånden
som hans forretning krævede mere og mere af
hans arbejdskraft. Han betragtedes ikke som
nogen stor taler, og han lod helst andre tage or
det. I byrådet sad han 1885-90, men hans virke
her efterlod sig kun få spor. Ligeledes var han
en kort årrække formand for Århus Handelsfor
ening og 1879-98 i tilsynsrådet for Spare- og
Lånekassen i Århus. I en del projekter, der ud
sprang af privat initiativ, ydede M. en prisvær
dig indsats; således gik han i spidsen ved op-

Otto Monsted

rettelsen af Århus Telefonselskab, hvis første for
mand han blev, og da man i slutningen af 90’erne begyndte aktietegningen til opførelse af
Århus Teater, lod han sig tegne for en stor post,
som han senere skænkede til teatret. Endvidere
bekostede han den kunstneriske udsmykning af
dets indre. Ved M.s død overgik hovedparten
af hans formue til et fond, der skulle bidrage til
udvikling af Danmarks handel og industri. Den
ne sidste disposition lå på linie med hans hele
virke. Det var på landsplan, og først i anden
række på det lokale område, at man nød godt af
hans initiativ. —R., DM.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Havneudv.
1885-90. Udv. for gasværket og den off. belysn.
1885-90. - Henvisninger 480, 1/1 og 1/2 1868, 11/3
og 19/10 1869, 30/9 1871, 3/12 1873, 5/1 1877, 1/2,
10/9 og 9/12 1878, 15/2 1883, 25/6 og 14/12 1885;
379, 188; 480, 14/12 1886, 12/12 1887, 7/12 og
12/12 1889, 13/12 1890, 27/3 og 8/12 1892, 28/4
1893, 2/8 og 14/12 1894, 16/12 1895, 14/4 1897,
12/3, 27/3, 7/8, 2/9 og 23/9 1899; 148, 96-97; 480,
3/2 og 29/11 1900, 13/6 og 6/8 1901, 6/2 1903,
22/11 1908, 25/1 1911, 19/8 og 19/12 1915; 106,
1915, 783;
308, 1916; 431, 1916, 209-14;
266,
1916, nr. 51; 436, 47; 480, 4/9 og 10/9 1916; 150,
216; 410, 13, 45, 100 og 117; 246, I, 173-79; 480,
19/8 1934; 299, 74 ff.; 161;
220, 162; 469, I,
118, II, 95 f. og 98 ff., 100, 140 og III, 32 og 390;
322, 12 f.; 241, 225-28; 389, 19 og 25; 479,
1952, 64; 360, 21-27; 480, 24/5 1956, 14/9 og
14/12 1957; 146, 20/11 1958; 480, 22/11 1958;
199, 35 og 51-53. — Portrætter Lokalhist. saml.;
Fr. borg (maleri af N. V. Dorph 1915); Belysnings-
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væs.; Den gamle By; 148, 96-97; 480, 22/11 1908
(tegning) og 19/12 1915; 431, 1916, 209-14; 436,
47; 299, 74 ff.; 220, 162; 469, II, 100; 199, 55.

MØRCH, Peter

Købmand. - Døbt 23. febr. 1791 i Århus, død
9. maj 1868 i Århus. - Forældre: skipper Jo
hannes Mørch og hustru Karen Johansdatter,
enke efter købmand Erik Bohm. - Gift 1° 30.
maj 1826 i Århus med Severine Gjern, født 19.
sept. 1799 i Århus, død 18. aug. 1831 i Århus,
datter af købmand Mogens Blach Gjern og
hustru Maren Becher. Gift 2° 11. juli 1832 i
Århus med Marie Rasmussen, født ca. 1805,
død 22. juli 1853 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 26. sept.
1838-31. dec. 1849.
Mørch tog den 3. dec. 1810, kun 24 år gam
mel, borgerskab som købmand i Århus. En lang
årrække havde han købmandsgård i Frederiksgade.
I 1834 og 1836 havde M. den betydnings
fulde post som overformynder. Et par år, 185658, var han medlem af herrebestyrelsen for Arveprinsessc Carolines Børneasyl.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Markdirek
tionen 1838-46. Kom. til at anvise regn. 1840-47.
Kassetilsyn 1844-ca. 1850. — Henvisninger 480, 2/6
og IH 1826, 19/8 1831, 12/7 1832, 22/7 1853 og
12/5 1868, 15; 479, 1914, 111 og 1964, 75. Portrætter Lokalhist. saml.
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Købmand, politiker, redaktør. - Født 20. marts
1827 i Århus, død 17. juni 1889 i København.
- Forældre: købmand Peter Mørch og hustru
Severine Gjern. - Gift 7. juli 1853 i Århus med
Rosalie Søegaard, født 2. sept. 1825 i Århus,
død 20. febr. 1902 i Århus, datter af købmand,
rådmand Søren Søegaard og hustru M arian(n)e
Bærentz.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 17. januar 1856-17. juni 1889. Vicefor
mand 14. jan. 1857. Formand 20. januar 1860
-1868. Højre.
Både på fædrede og mødrede side stamme
de Mørk fra ansete Århus-købmandsslægter, og
selv fik han også en handelsuddannelse; han
så sig dog mere om i verden end normalt for
datidens provinskøbmænd. Efter at have gen
nemgået den nyoprettede videnskabelige real
skole i Århus og udstået et par års læretid,
rejste han til udlandet, var først ansat hos Pontoppidan i Hamborg og senere hos Westcnholz
i London og vendte først 5-6 år senere tilbage
til Århus efter rejser i Skotland, Frankrig og
Tyskland. 1852 tog han borgerskab som køb
mand. 1854 dannede han sammen med svogeren
F. W. Kiørboe (se denne) handelshuset Kiørboe & Mørk, som fik til huse i Vestergade 11,
den senere Mønstedske gård, der var købt for
42.000 rdlr. I 1856 ophævedes kompagniskabet,
idet Kiørboe flyttede til København, og M. fort
satte forretningen alene. Den økonomiske krise
1857 slog ham ud, og han opgav derefter butiks
handelen, havde en tid kulimport og et korntør
ringsanlæg, men blev snart helt optaget af sine
offentlige hverv; dog var han til sin død for
mand for Aktieselskabet De danske Cikoriefabriker. Allerede 1854 indvalgtes han i bor
gerrepræsentationen og blev trods sin ungdom
dens formand 1858. Fra 1861-73 var han med
lem af Folketinget, og det var for en stor del
hans fortjeneste, at Århus blev hovedstation på
den østjydske længdebane og ikke måtte nøjes
med en stikbane fra Brabrand. Tidligt blev M.
politisk medarbejder ved Århuus Stiftstidende,
hvor han også refererede byrådsforhandlingerne,
og 1873, da han udtrådte af Folketinget, blev
han bladets ansvarshavende redaktør. Hverken
som politiker eller bladmand var det de store

i Århus«. Også Århus Amtstidende fastslog, at
»få eller ingen har som han haft rod i det
brede lag af befolkningen her i byen«. M, der
døde pludseligt under et besøg i København,
blev begravet på byrådets foranstaltning og
bekostning. - R. 1864, DM. 1888.
E.S.

J. M. Mørk

linjer, der interesserede M. mest; han var real
politiker, og det var de enkelte konkrete sager,
små såvel som store, han gik ind for; især alt,
hvad der angik Århus, havde hans hjerte. Han
var i alle forhold lokalpatriot, og han forstod
at skrive om de lokale spørgsmål, så alle år
husianere forstod ham. Derfor blev han også
stadig genvalgt til byrådet med store stemmetal,
og da han 1881 havde været medlem i 25 år,
stiftede daværende og tidligere medlemmer af
rådet »J. M. Mørks jubilæumslegat« som aner
kendelse af hans kommunale indsats. Naturlig
vis var han også uden for byrådet engageret
i byens udvikling; han var medlem af bestyrel
sen for Århus Museum, Teknisk Skole m. fl.;
hans private interesser gik i litterær retning:
han ejede et betydeligt bibliotek og havde selv
en smidig pen, der undertiden blev taget i brug
til officielle opgaver: således skrev han teksten
til den kantate, der blev afsunget ved den før
ste jyske industriudstillings åbning 1876 i År
hus, ligesom han måtte klare det delikate hverv
at skrive sang til en festlighed under Frederik
VII.s og grevinde Danners besøg i 1861. Hvor
populær M. var i byen ses af modstanderbla
denes udtalelser ved hans død. Demokraten
skrev, at M. »gennem Århuus Stiftstidende op
nåede at få slået fast, at han var en forsonlig
mand, og da folk kunne gå til ham med alt og
altid finde et venligt og forekommende svar,
så opnåede han at blive den populæreste mand

Medlem af eller byens repræsentant i Kassekom.
1856-57. Budgetkom. 1856, 1859, 1863 og 1867.
Århus amts skoleråd 1856 og 1862. Kirkeinspektio
nen for Frue sogn 1859-60. Kassekom. 1861-62.
Kom. til forslag om opr. af forening af håndværkere
og fabriksarbejdere til gensidig understøttelse 1863.
Best. for mus.s kunstsaml. 1868-89. Legatudv. 1869
-89. Skovudv. 1869. Forskønnelsesudv. 1876-77.
Havneudv. 1876-84. Udv. for skolevæs. 1880-89. Henvisninger 480, 14/6 1861; 194, 29/3 og 3/4 1889;
480, 1/4 1889; 285, 1/4 1889; 464, 2/4 1889; 480,
18/6 1869; 194, 19/6 1889; 464, 19/6 1889; 480,
22/6 og 5/7 1889; 155, 42-45; 239, passim; 117,
350; 295, 59; 510, 40; 481, 42; 294, 143 og
229; 384, passim; 299, 45 ff.; 469, II passim;
458, 1953, 109-13; 360, 21; 313, 103-16. - Por
trætter Lokalhist. saml.; Rådhuset (maleri af A.
Fritz 1890 efter foto); 117, 350; 510, 40; 481,
42; 384, 155; 299, 45; 469, II, 86; 458, 1953,
111; 360, 21; 313, 105.

MØRUP, Albert Marius

Ingeniør, laboratorieforstander. - Født 4. marts
1875 i Odder sogn, Århus amt, død 23. nov.
1930 i Dortmund, Tyskland. - Forældre: dyr
læge Niels Sten Mørup og hustru Mette Marie
Jensen. - Gift 23. maj 1901 i Århus med
Agnes Kristine Kristiane Kristensen, født 26.
febr. 1873 i Holstebro, død 12. maj 1962 i Åbyhøj, datter af postpakmester Andreas Christen
sen og hustru Karen Marie.
Medlem af byrådet 1. april 1921-31. marts
1925. Højre.
Mørup blev cand. polyt. (kemiker) i 1896.
I tiden 1898-1905 var han aspirant og fra 1905
til 1916 ingeniørassistent ved Statsbanernes cen
tralværksted i Århus. I 1916 blev han forfrem
met til maskiningeniør, og i 1919 blev han la
boratorieforstander ved Statsbanernes kemiske
laboratorium i Århus.
M. deltog ivrigt i arbejdet inden for de kri
stelige foreninger; han var i tiden 1906-21 kas
serer for Skt. Pauls sogns menighedspleje,
fra 1912 til sin død medlem af Skt. Pauls sogns
menighedsråd, fra 1929 kirkeværge ved Skt.
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Pauls kirke. Han var 1914-22 formand for Århus-kredsen for Lægmandsbevægelsen for ydre
Mission (LYM) og fra 1917 næstformand i
landsudvalget for LYM. I 1905 blev han se
kretær i bestyrelsen for fritidshjemmene i År
hus; desuden var han 1911-14 i bestyrelsen for
Hjælpekassen. M. døde under en tjenesterejse
for Statsbanerne i Dortmund i Tyskland.
M. var medlem af byrådet fra 1. april 1921
til 31. mart 1925. »Med megen forhandlings
vilje« ydede han især i de tekniske udvalg, han
var medlem af, et godt arbejde. - R.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vcjudv. 1921-25. Forskønnelsesudv. 1921-25 Kirkegårdsbcst. 1921-25. Skolekomm. 1921-25. Obser
vatoriets best. 1921-25. — Henvisninger 147, 297;
480, 4/3 1925; 244, 528; 194, 24/11 1930; 480,
25/11 og 26/11 1930; 278, 161; 269, 1930, 585. Portrætter Lokalhist. saml.; 147, 297; 480, 4/3 1925;
244, 528; 480, 25/11 1930; 269, 1930, 585.

NELLEMANN, Rasmus FRedcrik Christian

Forligsmægler, auktionsholder. - Født 4. fcbr.
1836 i Holstebro, død 1. juli 1919 i Århus. —
Forældre: kancelliråd, byskriver, rådmand Niels
Nellemann og hustru Isidorc Christine Schicrbeck. - Gift 27. okt. 1870 i Thisted med Caro
line Amalie Bertelsen, født 12. april 1841 i Kø
benhavn, død 9. maj 1909 i Århus, datter af
justitsråd, amtsforvalter Jens Christian Hansen
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Bertelsen og hustru Henriette Christiane Mulvad.
Medlem af byrådet 6. jan. 1879-31. dec.
1884. Højre.
Nellemann tilbragte det meste af sin barn
dom i Thisted, hvor faderen var byskriver. Han
nåede dog at få sine sidste skoleår i Århus, ef
ter at faderen havde overtaget stillingen som
byfoged og byskriver her. I 1856 blev N. exam.
jur., og efter et par år som fuldmægtig ved Thi
sted amt vendte han tilbage til Århus, hvor han
fik ansættelse på faderens kontor. I 1869 for
lod han denne stilling, og han var samme år
med til at starte auktionsfirmaet Nellemann &
Thomsen.
Som auktionsholder virkede han i den føl
gende menneskealder, og han nåede i denne pe
riode takket være sine diplomatiske egenskaber
og sit vennesæle ydre at blive usædvanlig af
holdt i vide kredse. I 1886 indvalgtes han i Vel
gørenhedsselskabets bestyrelse, og han var en år
række formand her. I bestyrelsen for Spare- og
Lånekassen i Århus sad han fra 1881, og hans
indsigtsfulde arbejde i forbindelse hermed gjor
de ham i 1902 til administrerende direktør, en
post, han besad helt til 1917. Med den udbred
te tillid, N. nød, var det kun naturligt, at han
også indvalgtes i byrådet. Han deltog i arbejdet
her fra 1879 til 1884. - Kancclliråd.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Komm. for
borger- og almueskolevæs. 1868. Kirkeinspektionen

for Domsognet og Frue sogn 1868. Forligskomm.
for Århus amts 1. forligskreds 1868-99. Skatteligningskomm. 1872-77. Udv. for fattigvæs. 1879-84.
Sygehusudv. 1879-84. Endvidere voldgiftsmand for
jagtafløsningen 1880-83. — Henvisninger 480, 4/1 og
1/2 1868, 1/1 1869, 3/12 1873, 9/12 1878, 14/12
1885, 30/11 1886, 29/10 1890, 14/12 1894, 25/4
1895, 25/11 og 21/12 1897, 4/4 1898, 6/4 1900, 29/4
1908, 10/5 1909, 3/2 og 3/12 1916; 429, 25; 220,
168; 339; 209, 237; 442, 20. - Portrætter Lokalhist. saml.; Rådhuset; Spare- og Lånekassen; 220,
168.

NIELSEN, Anders

Urmager, symaskinefabrikant. - Født 16. okt.
1825 i Lillering, Framlev sogn, Århus amt, død
27. juli 1898 i Århus. - Fader: gårdejer Niels
Sørensen. - Gift 20. dec. 1853 med Anna Munk.
født 19. juni 1835 i Kolding, død 10. dec. 1921
i Århus, datter af rebslager Jes Sørensen Munk
og hustru Caroline Christine Ohlsen.
Medlem af byrådet 6. jan. 1882-31. dec.
1887.
Anders Nielsen viste allerede som dreng an
læg for mekanik og maskiner, og det var vel
derfor, at han kom i lære hos urmager PallesenRohde i Århus, dengang noget usædvanligt for
en landmands søn; han arbejdede derefter en
tid som svend i København, hvor han også tog
undervisning i sprog og musik, rejste flere år
i udlandet, inden han etablerede sig i Århus.
Måske fordi hans svigerfader var mølleejer,
sprang han i 1856 fra og købte Segalt mølle,
men allerede 1858 vendte han tilbage til ur
magerprofessionen og til Århus. Han fik hurtigt
ry for at være en tusindkunster inden for sit
fag: »kan urmager N. ikke, så er der ingen, der
kan«. I 1861 lavede han en symaskine med et
amerikansk eksemplar som forbillede; den gjor
de stor lykke, og han fik flere bestillinger; det
endte med, at han gik helt over til symaskine
fabrikationen, som udviklede sig til en større
virksomhed med eget snedkeri og støberi. Han
konstruerede også »symaskiner for skomagere«
og havde »skæreri for svejfede genstande«; han
opnåede i 1873 at få »anerkendelsesdiplom« på
en udstilling i Wien, og han var tillige lidt af
en opfinder; han fik således patent på et »appa
rat til udløsning af forbindelsen mellem syme
kanismen og spoleapparatet« på symaskiner. I
1880 beskæftigede han 60-70 mennesker, og

A. Nielsen

hans fabrik var den største i sin art i landet.
1882-87 var N. medlem af byrådet - det ene
ste offentlige hverv han påtog sig - og det vi
ste sig, at det ikke var noget for ham.
I 1894 fik han ved et ulykkestilfælde den ene
fod afkørt af et rangerlokomotiv, og helbredet
var derefter vaklende i hans sidste år. Til minde
om sine forældre stiftede N.s datter, Adelheid
Nielsen (1859-1932), »Symaskinefabrikant An
ders Nielsen og hustru Anna Munks legat« til
fordel for en eller flere uformuende mænd og
kvinder, der har bestået studentereksamen ved
Århus Katedralskole eller Marselisborg Gym
nasium, og som fortsætter sine studier ved et
dansk universitet eller Danmarks tekniske Høj
skole. Legatkapitalen er på 67.000 kr. E.S.
Henvisninger 480, 14/11 1851, 4/4 1854, 17/4 1856,
8/5 1858, 13/3, 15/3 og 19/3 1861, 5/2 og 27/8
1869, 8/4 1878, 28/12 1880, 14/11 1885 og 29/7
1898; 486, 1935, 2-4. — Portrætter Lokalhist. saml.;
486, 1935, 2-4.

NIELSEN, CHRISTIAN Carton Valdemar

Oliearbejder (arbejdsmand), senere rådmand. Født 6. juni 1890 i Osted, Osted sogn, Køben
havns amt. - Forældre: parcellist Carl Nielsen
og hustru Sofie Sørensen. - Gift 1° 31. jan.
1915 i Århus med Sidsel Marie Nielsen, født
2. aug. 1890 i Bjergby sogn, Thisted amt, død
febr. 1967 i Århus. Gift 2° 1. okt. 1938 i Århus
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med Johanne Marie Ehlersen, født 22. marts
1903 i Grædstrup sogn, Skanderborg amt, dat
ter af husmand og arbejdsmand Anders Peter
Ehlersen og hustru Nielsine Vangeline Hansen.
Medlem af byrådet: 1. april 1929-31. marts
1962. Rådmand 1950-1962. Socialdemokratiet.
Christian Nielsen er vokset op på landet på
Sjælland, gik i en grundtvigsk friskole til 1904
og arbejdede derpå ved landbruget først på
hjemegnen, senere ved Grenå, inden han kom
til Århus, hvor han var vognmandskusk 1912—
13 og oliearbejder på Århus Oliefabrik 1913—33.
N.s faglige og politiske interesser udvikledes
gennem tillidsmandsarbejde på oliefabrikken.
Han var medstifter af Olie- og Sæbeindustri
arbejdernes Fagforening i Århus i 1919 og næst
formand i bestyrelsen 1919-30. I 1921 startedes
N.s kommunalpolitiske karriere, idet han blev
medlem af bestyrelsen for den kommunale hjæl
pekasse, hvor han sad til 1929, fra 1925 som
formand. I årene fra midten af 1920’erne og
op til 1930 blev N. medlem af bestyrelserne for
Århus Oliefabriks Arbejderes Syge- og Hjælpe
forening og for Socialdemokratisk Vælgerfore
ning for Århus midtkreds, samt indvalgt i re
præsentantskaberne for Demokraten, for Arbej
dernes Produktionsforening og for Sygekassen
Århus, hvor han sad 1930-32 og 1934-53.
I 1929 indvalgtes N. i byrådet. Fra april 1933
var han formand, og fra sommeren 1933 - i
forbindelse med socialreformens gennemførel
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se - lønnet formand for udvalget for forsørgel
sesvæsenet. Ved magistratsordningens indførel
se 1. okt. 1950 blev N. rådmand for 3. afd.
(forsørgelsesvæsenet, hospitalsvæsenet og sund
hedsvæsenet) og bevarede denne post til han
på grund af alder trådte ud af byrådet 1962. I
perioden 1933-62 havde N. således det politi
ske ansvar først for socialreformens gennemfø
relse i Århus og fra 1950 for udbygningen
af byens hospitalsvæsen til et fuldt moderne
forsknings- og undervisningscenter i tilknyt
ning til Århus Universitet. N.s indsats på disse
to områder har i folkemunde givet ham nav
nene henholdsvis »Christian Afslag« og »Byens
dyreste mand«.
N.s evner er også blevet udnyttet i mellem
kommunalt samarbejde og i landsomfattende
humanitært arbejde. Han var formand for sam
menslutningen af købstædernes sociale udvalg
1937- 62, æresmedlem fra 1962, formand for
Århus amts børneværn 1938-62, medlem af re
præsentantskabet for Dansk Børneværnsforening
1938- 62, og medlem af bestyrelsen for Sygehus
foreningen i Danmark 1954-62.
N. har desuden været formand for en række
århusianske børnehaver og er medstifter af og
sekretær og næstformand for Børnenes Kontor
fra 1945. N.s »fine menneskelige egenskaber,
der altid har været erkendt også af hans poli
tiske modstandere, er det, der præger billedet
af hans gerning i Århus«.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Lønudv. 192934 og 1946-50; formand 1950. Havneudv. 1929-46.
Udv. for socialfors. 1929-50; formand 1933-50. Børneværnsudv. 1933-62 Formand 1937-62. Best. for
Ghr. d. IX ’s Børnehjem 1933-62; næstformand 1950—
58; formand 1958-62. Udv. for skovvæs. 1942-50.
Legatudv. 1943-46. Udv. for opf. af boliger for al
dersrentenydere 1943-46. Udv. for belysningsvæs. og
sporvejene 1945-50. Vej teknisk udv. 1946-50. Udv.
for det off. slagtehus 1946-50. Tilsynet med biografteatervirks. 1946-50. Århus amts skoleråd 194650. Best. for Stefanshjemmet 1946-62. Best. for
virksomheden for erhvervshæmmede 1947—62, for
mand. Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 194851. Stor-Århus-komm. 1950. Vejkrydsningsudv. for
Århus amt 1950. Repr.skabet og best. for Århus
Turistforening 1950—54. Sundhedskomm. 1950—62.
Overepidemikomm. 1950-62. Repr.skabet for I/S
Midtkraft 1950-62. Best. for radiumstationen 195062. Repr.skabet for Århus Teater 1954—58. — Hen
visninger 398, 3 og 6; 158, 26; 400, 5 og 16;
194, 20/3 og 4/6 1955; 359, 5, 6 og 7; 308; 194,

29/5 1960; 480, 5/6 1960; 464, 30/5 1962; 480,
31/5 1962; 194, 3/7 1962; 480, 15/12 1963; 194,
4/6 1965; 480, 5/6 1965. - Portrætter 398, 3 og 6
158, 26; 400, 5 og 16; 359, 5-7.

NIELSEN, GUSTAV Marius

Tømrer, senere formand. - Født 16. maj 1905
i Fredericia. - Forældre: væver Niels Peter Gu
stav Adolf Nielsen og hustru Else Marie. Gift 26. dec. 1928 i Århus med Oda Mathilde
Strøm Nielsen, født 8. april 1903 i København,
datter af blikkenslager Thorvald Nielsen og hu
stru Emma.
Medlem af byrådet 1. april 1954-31. marts
1958 og 1. okt. 1958-1966 og genvalgt 1966.
Socialdemokratiet.
Efter mellemskoleeksamen fra Silkeborg
kommunale Mellem- og Realskole kom Gustav
Nielsen i tømrerlære, blev udlært 1924 og ar
bejdede en årrække som tømrersvend i Hus
tømrernes A/S i Århus. Senere har han været
formand hos murermester K. Aastcd Sørensen
cg 1945-55 i entreprenørfirmaet Christiani &
Nielsen. Foruden forskellige andre kurser har
han gennemgået et tre måneders kursus i ar
bejdsforhold ved Århus Universitet 1940. Han
kom tidligt ind i det faglige organisationsar
bejde, blev 1939 medlem af bestyrelsen for Hus
tømrernes Fagforening og var 1957-66 fagfor
eningens formand.
N. har haft en længere række tillidshverv;
han har været medlem af Tømrernes Forbunds
forretningsudvalg; Jyske Tømreres Samvirke
(formand); Byggefagenes Samvirke i Århus (for
mand); hovedbestyrelsen og forretningsudval
get for Dansk Tømrerforbund (fra 1960); be
styrelsen for Socialdemokratisk Forening, Århus
søndre kreds (formand); for Sygekassen Århus
(fra 1950); for Århus Brugsforening (kredsfor
mand) ; for Århus Lejerforening (næstformand);
Demokratens kontrolkomité og bladudvalg og
boligtilsynsrådet for Vestre Landsretskreds.
N. indvalgtes i byrådet 1954. Han blev ikke
genvalgt 1958, men ved borgmester S. Unmack
Larsens udtræden 1. oktober s. å. blev han at
ter medlem, og han genvalgtes 1962 og 1966.
N. har udfoldet en alsidig virksomhed inden
for den århusianske arbejderbevægelse. Hans
energiske, djærve personlighed har også præget
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hans arbejde i byrådet. Det er især de tekni
ske anliggender, der har interesseret ham, og
han har gjort en betydelig indsats som formand
for de kommunale værker og for Århus Ren
holdningsselskab, hvor han en overgang (1963)
fungerede som direktør. Også sporten har han
omfattet med varm interesse.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Brandkornm.
1954-. Udv. for komm. værker 1954-. Droscheudv. 1954-, Sundhedskomm. 1954-. Repr.skabet
for Idrætsparken 1954 og 1962-. Huslcjenævnet i
søndre kreds 1954-. Teknisk udv. 1954—58 og 1961—
65. Repr.skabet for Århus Renholdningsselskab 1959—.
Dispositionsplanskomm. 1962-. Boligkomm. 1962-.
Nævningegrundlistcudv. 1962-. Repr.skabet for I/S
Midtkraft 1962—. Egnsplanskomm. 1962—. Best. for
Frederiksbjcrg Boligsclsk. 1962-.
Boliganvisningsudv. 1966-. Civilforsvarskomm. og civilforsvarsfor
bundet 1966-. Overtaksationskomm. 1966-. Vurde
ringsankenævnet 1966-. Best. for Århus Teknikum
1966-. Endvidere vurderingsmand i søndre skyld
kreds, 2. distrikt, og maskinsynsmand 1966. - Hen
visninger 194, 9/5 1965; 480, 15/5 1965. - Por
trætter Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne Nielsen
og foto).

NIELSEN, JENS Peter

Banearbejder ved DSB, senere forvalter, repræ
sentant og direktør. Født 28. marts 1887 i Sat
trup, Østbirk sogn, Skanderborg amt, død 9.
febr. 1967 i Viby sogn, Århus amt. - Forældre:
portner Mikkel Nielsen og hustru Anna Thom-
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Jens Nielsen

sen. - Gift 22. okt. 1910 i Århus med syerske
Anna Marie Lindhardt, født 5. sept. 1890 i
Århus, død 30. marts 1959 i Viby, Århus amt,
datter af murersvend Peter Lund Lindhardt og
Christiane Madsen.
Medlem af byrådet 1. jan.-31. marts 1933.
Socialdemokratiet.
Jens Nielsen var født i Sønderjylland. Han
kom tidligt til Århus, hvor han blev jordar
bejder, inden han i 1908 blev banearbejder ved
Statsbanerne. I årene 1911-14 var han tilsyns
hjælper ved bygningen af Funder-Bramminge
banen. Derpå forrettede han igen tjeneste i År
hus til 1918, da han blev ansat som forvalter
ved Århus kommunale Forsørgelsesanstalt.
I en ung alder fik N. tillidsposter. Han var
medlem af bestyrelsen for Dansk Jernbane For
bunds baneafdeling 1909-18 og blev i 1918
æresmedlem af D.J.F.s Århus-afdeling. I tiden
1918-22 var han medlem af bestyrelsen - til
sidst som formand - for De samvirkende Afholdsselskaber i Århus. Fra 1922 var han med
lem af Vor Frue sogns menighedsråd, hvor han
blev formand for byggeudvalget til opførelse
af en ny kirke. Da Skt. Markus sogn var udskilt
i 1935, blev N. formand for det nye sogns me
nighedsråd og bevarede dette hverv til 1937.
N. havde også tidligt gjort sig gældende in
den for Socialdemokratiet. Han var medstifter
af Socialdemokratisk Forening i Grindsted i
1912. I Århus kom han ligeledes i den social
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demokratiske partiledelse, og 1925-33 sad han
i bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse,
fra 1930 som formand. I jan. 1933 fik han
sæde i byrådet som suppleant, da borgmester
Jacob Jensen trådte ud på grund af alder. Der
var kun knap tre måneder tilbage af byrådspe
rioden, og byrådet besluttede derfor ikke at fore
tage suppleringsvalg til udvalg m. m., således
at N. ikke fik tildelt udvalgsposter m. m. Ved
valget i marts 1933 opnåede N. ikke genvalg.
I 1937 blev N. på grund af manglende agt
somhed i sin embedsførelse afskediget med 2/3
pension pr. 1. april fra sin stilling ved Forsørgel
sesanstalten. I 1940’erne var han derpå repræ
sentant, inden han i 1950 blev forretningsfører
for det netop da fra København til Århus over
flyttede firma »Ottensten, Specialfirma for kon
tortilbehør«, der efterhånden specialiserede sig i
hæftemaskiner; efter nogle år blev han direktør
for firmaet og bevarede denne stilling, til han
trak sig tilbage som 79-årig 1. nov. 1966. Få må
neder senere døde han.
G.R.
Henvisninger 506, 33 og 34; 158, 28; 169, 599;
194, 15/1 1937; 480, 15/1 1937; 194, 16/1 1937;
480, 16/1 og 31/3 1937. —Portrætter 506, 34; 158,
28; 194, 15/1 1937; 480, 15/1 1937 og 14/2 1967;
194, 14/2 og 15/2 1967.

NIELSEN, Knud

Murermester. - Født 1. april 1819 i Århus,
død 10. febr. 1897 i Århus. —Forældre: daglejer
Niels Lausen og hustru Maren Knudsdatter. Gift 18. dec. 1846 med Karen Marie Halling,
født 31. aug. 1820 i Århus, død 23. dec. 1904
i Århus, datter af skipper Jens Halling og hustru
Karen Basballe.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere by
rådet 19. jan. 1860-ca. 31. dec. 1872.
Knud Nielsen tog den 3. juli 1843 borgerskab
som murermester i Århus. Efterhånden oparbej
dede han en omfattende virksomhed med man
ge ansatte, og han opførte adskillige ejendomme
i Århus, i Nørregade, i Østergade, i Frederiksgade. I sit fag hævdede han sig fint. I slutnin
gen af 1840’erne og igen 1861-63 var han older
mand for murerlavet, i den sidste periode som
lavets sidste oldermand. Fra stiftelsen af Århus
Håndværkerforening i 1862 og til sin død var

Kristine Nielsen

K . N ielsen

N. medlem af foreningens bestyrelse og var
1880-81 formand; hans indsats påskønnedes
ved, at han i 1888 udnævntes til foreningens
æresmedlem. I 1869 blev han valgt til vurde
ringsmand og fungerede som sådan endnu i
1896. I 1894 udnævntes han til murermester
foreningens første æresmedlem. Ved sin død var
han kirkesynsmand og brandsynsmand for Køb
stadkreditforeningen.
Fra omkr. 1857 var N. medlem af lignings
kommissionen. I 1859 var han løjtnant i brand'
korpset.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygningskomm. 1859-93. Brolægningskomm. 1860-72. Sven
deprøvekom. 1864. Udv. for den off. belysn. 1869.
Udv. for vejvæs. 1870-72. Markdirektionen 1871.
Endvidere taksationsmand 1873-96. - Henvisninger
14, 1843: 480, 6/4 1848, 4/6 1852, 13/12 1853 og
22/2 1858; 484, 1859; 480, 9/1 1860, 4/1 1861,
7/1 1864 31/8 1868 og 1/6 1869; 484, 1869; 480,
7/1 og 19/12 1871; 484, 1871; 480, 31/7 1888,
11/2 1889, 2/7 1893, 27/6 1894, 17/12 1896 og
11/2 1897; 119, 52, 57, 74, 75 og 82; 480, 23/12
1904; 254, 15 og 18; 256, 15; 419, 29 og 30. Portrætter Lokalhist. saml.; 119, 74/75; 430, 53;
256, 15; 419, 29.

NIELSEN, KRISTINE

Husmoder. - Født 14. sept. 1893, død 31. maj
1953 i Århus. — Fader: havnearbejder J. Ghr.
Sørensen. - Gift med jord- og betonarbejder

Albert Nielsen, død 1943 i Vestre Fængsel,
København.
Medlem af byrådet 1. april 1946-31. marts
1950. Danmarks kommunistiske Parti.
Kristine Nielsen, der under besættelsen hav
de mistet sin mand og en voksen søn, indvalgtes af kommunisterne i byrådet 1946, men blev
ikke genvalgt 1950. Hun interesserede sig i by
rådsarbejdet særligt for skolesager og sociale
anliggender.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Børneværnsudv. 1946-50. Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem
1946-50. Skolckomm. 1946-50. Århus amts skole
råd. 1946-50. Bibl.sudv. 1946-50. Udv. for børnebibl. 1946-50. - Henvisninger 189, 1947, 40-41; 194,
2/6 1953.

NIELSEN, MAGNUS

Murermester. - Født 1. okt. 1859 i Århus, død
19. sept. 1918 i København. - Forældre: mu
rermester Knud Nielsen og hustru Karen Marie
Halling. - Gift 8. maj 1885 i Århus med
Emma Margrethe Kaspersen, født 26. jan.
1862 i Århus, død 20. sept. 1955 i København,
datter af købmand Niels Christian Marius Ka
spersen og hustru Anne Kirstine Hansen.
Medlem af byrådet 6. jan. 1903-31. marts
1917. Højre.
Magnus Nielsen blev udlært som murer hos
sin far, murermester Knud Nielsen, der havde
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medlem af komiteen for landsudstillingen i 1909
og i repræsentantskabet for Århus Teater 1902—
18. N. var medstifter af Århus Brandkorpsforening og foreningens formand fra 1885 til 1911.
N. var medlem af byrådet fra 6. jan. 1903
til 31. marts 1917. Som håndværkskyndig øve
de han en betydelig indflydelse i flere af by
rådets tekniske udvalg. - R., DM.
P.J.

Magnus Nielsen

en betydelig håndværksvirksomhed i Århus og
var medlem af byrådet. Som svend rejste han
til udlandet for at søge videre uddannelse og
fik den 20. marts 1881 diplom som eksamine
ret murermester fra den tekniske fagskole i
Buxtehude i Tyskland. I 1884 nedsatte N. sig
som murermester i Århus og opførte i tidens
løb en stor del ejendomme, heraf flere store
bygningskomplekser, ligesom han har udført ar
bejder for fyrvæsenet (bl. a. bygget Fornæs og
Sletterhage Fyr). I 1894 oprettede N. en særlig
afdeling for isolering og asfalt; 1918 blev fir
maet omdannet til aktieselskab. N. blev knyttet
til Århus brandvæsen i 1882 og var fra 1896 til
1911 vicebrandinspektør. Han spillede i mange
år en betydelig rolle i organisationsarbejdet in
den for byens håndværk og industri og var så
ledes medlem af kontrolkomiteen for Århus Hy
potekforening fra 1902, i direktionen for Jysk
Hypotekforening, bestyrelsen for Århus Hånd
værkerforening fra 1897 og fra 1907 forenin
gens formand, formand for Århus Murermester
forening 1895-1902, i bestyrelsen for Fællesre
præsentationen for Dansk Håndværk og Indu
stri fra 1908, direktionen for Spare- og Lånekas
sen, taksationsmand for Købstædernes Brand
forsikring, medlem af provstitilsynet fra 1897,
af taksationskommissionen for statens erhver
velse af arealer ved udvidelse af flere jyske ba
negårde fra 1901, i bestyrelsen for Århus tekni
ske Skole 1908-12, bestyrelsen for Århus Bikube,
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Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
fattigvæs. 1903-09. Kirkegårdsbestyrelsen 1903-12.
Brolægnings- og vejudv. 1903-17. Bygningskomm.
1906-17. Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem 190817. Udv. for byens udvidelse og bebyggelse 1909-17.
Repr.skabet for Århus-Randers elektr. bane 1913-18.
Overformynderiets lånebest. for Århus amt 1914-18.
- Henvisninger 480, 14/9 1893, 18/7 1896, 4/6 og
30/10 1897, 15/1, 4/4 og 31/8 1898, 10/1 1899,
8/6 og 15/6 1901 og 1/11 1902; 172, 55; 480,
30/4, 1/5, 2/5 og 16/6 1907 og 7/3 1909; 194,
18/5 1909; 480, 29/7 1909, 18/5 1910 og 9/3 1913;
273, 101 og 103; 430, 68; 480, 19/3 1916, 28/1
og 27/12 1917, 19/9 1918, 6/5, 28/6 og 18/12
1919; 147, 126; 254', 259, III, 523; 481, 83;
256, 27; 307, 1940, 406; 389, 451; 335, 46, 49
og 56. - Portrætter Lokalhist. saml.; 172, 55; 480,
1/3 1909; 194, 18/5 1909; 480, 29/7 1909; 9/3
1913; 273, 101; 147, 126; 254, 20 og 32; 256,
27; 335,49.

NIELSEN, OLUF Emil

Kontorchef, senere rådmand, direktør. - Født
21. marts 1898 i Odense. - Forældre: bogbin
dermester A. J. Nielsen og hustru Agnes Calmberg. - Gift 20. nov. 1926 i Stenløse sogn, Oden
se amt, med Margrethe Nielsen, født 12. maj
1901 i Odense, datter af pakhusmester Hans
Nielsen og hustru Sine Hansen.
Medlem af byrådet 5. maj 1943-31. marts
1966 (afgået), 2. næstformand 1. febr. 1955—
1958, rådmand 4. marts 1958-31. marts 1966.
Det konservative Folkeparti.
Oluf Nielsen er født og opvokset i Odense.
Efter at være uddannet som typograf i Det
Milo’ske Officin blev han journalist; 1925-35
var han redaktør af Kerteminde Avis og kom
derefter til Århus som leder af Gutenberghus
Reklame-Bureau (reklamefilm), Jyllandsafdeling.
Med baggrund i en national indstilling slut
tede N. op i de konservatives rækker. Fra 1917
til 1925 var han medlem af bestyrelsen - som
sekretær, kasserer og senest formand - for K. U.

I det mellemkommunale arbejde var N. 195066 næstformand for Købstadkommunernes gen
sidige Forsikringsforening, 1958-66 medlem af
bestyrelserne for Den danske Købstadforening,
senest som næstformand, for Danske Elværkers
Forening og for Gudenåcentralen. N. har også
været medlem af kommunallovskommissionen
og af vej nævnet.
Endelig kan det nævnes, at N. er medlem
af Statens Lokalmuseumstilsyn fra 1958, af Sta
tens Kunstmuseumsnævn fra 1964 og af re
præsentantskabet for Kreditforeningen af Kom
muner i Danmark fra 1960’ernes begyndelse.
G.R.
Oluf Nielsen

i Odense. I Kerteminde var han 1926-35 med
lem af bestyrelsen for den lokale konservative
vælgerforening, og han var også folketingskan
didat.
I Århus fik N. også hurtigt politiske tillids
hverv. I 1937 blev han medlem af Den konser
vative Vælgerforening; og i 1943 blev han ind
valgt i byrådet på den konservative liste. Han
bevarede sit sæde her til 1966, da hans place
ring på kandidatlisten forhindrede genvalg.
I sin byrådsperiode var N. to gange råd
mand. Først 1954-55 for 2. afd. (teknisk afd.)
som suppleant for den sygemeldte J. C. Søren
sen, og 1958-66 for 5. afd. (de kommunale
værker og sporvejene). I den mellemliggende
periode var N. viceborgmester.
Som bevillingshaver og direktør havde N.
i 1951 åbnet biografen Palads-Teatret på Trøjborg, og han har ledet den siden. I rådmands
perioden 1958-66 blev overskuddet dog bånd
lagt og senere anvendt til støtte for sporten i
Århus.
N. sad i bestyrelsen for Århus Turistforening,
senere Turistforeningen for Århus og Omegn, i
hele sin byrådsperiode, 1945-62, som formand;
han blev også næstformand for Samvirkende
jyske Turistforeninger, og fra 1957 sad han i for
retningsudvalget for Turistforeningen for Dan
mark. Som turistforeningens repræsentant var
han medlem af komiteen for kontakt mellem
Bergen, Göteborg, Åbo og Århus 1946-66.

Medlem af eller byens repræsentant i Bibl.sudv.
1943-46. Overepidemikomm. 1943-46. Sygehusudv.
1943-50. Vej teknisk udv. 1943-50. Udv. til deci
sion af komm.s regnskaber 1943-50, formand 194650. Best. for radiumstationen 1943-58. Sundhedskomm. 1943-58. Mælkeudv. for Stor-Århus 1943—
66. Best. for Århus Turistforen. 1943-66. Repr.
skabet for Idrætsparken 1945-66. Udv. for det off.
slagtehus 1946-50. Best. for Århus Ridehal 1946-66.
Vejkrydsningsudv. for Århus amt 1947-58. Udv. til
undersøgelse af forholdene vedr. boligbyggeri i År
hus, 1950’ernes beg. Droscheudv. 1950’ernes beg.
Teknisk udv. 1950-52. Stor-Århus-komm. 1950-54.
Udv. for hospitaler og soc. inst. 1950-58. Civilforsvarskomm. 1950-58. Civilforsvarsforbundet, Århus-kredsens styrelse 1950. Repr.skabet for Den jy
ske Opera 1950-66. Repr.skabet for I/S Midtkraft
1950-66. Havneudv. 1952-54 og 1958-62. Økonomiudv. 1954-58. Brandkomm. 1954-55. Boliganvisningsudv. 1954-58. Orkesterkom. for Århus Byorke
ster 1958-66. Repr.skabet for Århus Teater 1958—
66. Best. for Andelsselsk. Gudenåcentralen 1958-66.
- Henvisninger 308; 491; 480, 13/2, 2/3 og 20/3
1958; 194, 20/3 1958; 529, marts 1958; 464, 20/3
1958; 480, 30/3 1960, 14/10 1962 og 13/11 1962;
464, 18/3 1963; 480, 17/3 1968; 285, 20/3 1968. Portrætter 480, 13/2, 2/3 og 20/3 1958; 194, 20/3
1958; 529, marts 1958; 464, 20/3 1958; 480, 30/3
1960, 14/10 og 13/11 1962; 464, 18/3 1963; 480,
17/3 1968; 285, 20/3 1968.

NIELSEN, Laurits SIGVALD

Elektriker. Født 25. maj 1898 i Ålborg, død 3.
jan. 1954 i Århus. - Gift 27. sept. 1924 i Åby
sogn, Århus amt, med syerske, senere kollektrice Lykke Vaaben Hansen, født 9. juni 1902
i Svendborg, død 22. aug. 1966 i Århus.
Medlem af byrådet 12. dec. 1935-31. marts
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Sigvald Nielsen

1937, igen 1. aug. 1940—1. juni 1949. Socialde
mokratiet.
Sigvald Nielsen blev født i Ålborg, men
allerede, da han var et par år, rejste forældrene
til Århus, hvor han kom til at tilbringe hoved
parten af sit liv. Efter sin skolegang kom han
i elcktrikerlære hos Marius Nielsen i Vester
gade og blev udlært i efteråret 1917.
I sine første svendeår rejste N. meget rundt
i Jylland og havde da ikke tid til at give sig
af med den faglige og politiske arbejderbevæ
gelse. Men i begyndelsen af 1920’erne groede
han fast i Århus og tog snart aktivt del i sin
fagforenings problemer; i 1923 blev han kas
serer, og fra 1934 beklædte han posten som
lønnet formand og kasserer. Inden han blev
formand, havde han fået sæde i forretningsud
valget for Arbejdernes Fællesorganisation i År
hus. Og allerede 1926 var han kommet i elek
trikerforbundets hovedledelse, hvor han fra 1934
fik sæde i forretningsudvalget. Hovedparten af
disse hverv bevarede N. livet igennem. Det fag
lige arbejde havde hans store interesse, og navn
lig »inden for arbejdsrettens specielle felt vidste
han formentlig mere end de fleste«.
Som socialdemokrat kom N. også til at del
tage i det kommunalpolitiske liv. Han sad i
bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse fra
1929 til 1933, da den ophævedes; i den sidste
del af perioden var han næstformand. I dec.
1935 fik han sæde i byrådet som suppleant for
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Holger Eriksen, der var blevet folketingsmedlem.
Ved valget i 1937 gled han ud, men kom
ind igen som suppleant i aug. 1940 ved G. V.
Jaquets død. I juni 1949 trådte han ud af by
rådet for helt at hellige sig sine fagforenings
interesser. På dette tidspunkt havde han for
ladt fællesorganisationens forretningsudvalg.
N. havde også andre tillidshverv. Han var
i 1938 medstifter af og første formand for
Byggefagenes kooperative Landssammenslutning.
Han var endvidere i mange år medlem af be
styrelsen for Socialdemokratisk Forenings nor
dre kreds og af Demokratens kontrolkomité,
og han blev formand for kontrolkomiteen efter
H. P. Christensen.
N. var »en af dem, der gik hårdt på. Man
lever kun en gang, sagde han, og lod ingen i
tvivl om, at han var til sinds at få det mest
mulige ud af livet«. Han døde 55 år gammel
efter at have været syg et årstid, og efter kort forinden - at have nedlagt sin formands
post i fagforeningen.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
belysningsvæs. og sporvejene 1936-37 og 1940-47.
Skolekomm. 1936-37. Udv. for socialforsorgen 194043. Legatudv. 1940-43. Udv. for andragender 1941 —
49. Repr.skabet for Idrætsparken 1942-49. Århus
amts skoleråd 1942-46, Vej teknisk udv. 1943-49.
Bygningskomm. 1943-46.
Brandkomm. 1943-46.
Repr.skabet for Århus Teater 1946-49. Udv. for
vandværket 1947-49. Lønudv. 1947-49. Vejkrydsningsudv. for Århus amt 1947-49. — Henvisninger
194, 24/2 1937, 2/5 1943, 10/3 1946 og 4/1 1954;
480, 4/1 1954. - Portrætter 194, 24/2 1937, 2/5
1943, 10/3 1946 og 4/1 1954; 480, 4/1 1954.

NIELSEN, SVEND AAGE

Fagforeningsformand, senere kontorbestyrer. Født 25. okt. 1903 i Århus. - Forældre: havne
arbejder Carl Antonius Nielsen og hustru Sørine Kirstine. - Gift 1° 2. marts 1924 i Århus
med Maren Elly Jensen, født 20. maj 1905 i
Århus, død 7. april 1966 i Århus, datter af ar
bejdsformand Jens Jensen og hustru Karen Ma
rie Petersen. Gift 2° 16. marts 1968 i Århus
med Irma Korsgaard Andersen, f. Jensen, født
15. nov. 1916 i Århus.
Medlem af byrådet 1. april 1954-1966 og
genvalgt 1966. Socialdemokratiet.
Efter folkeskoleuddannelse kom Svend Aage
Nielsen i lære hos en kolonialhandler 1917 og

Svend Aage
Nielsen

bestod handelsmedhjælpereksamen 1921. På
grund af vanskelige beskæftigelsesforhold tog
han 1922 arbejde ved havnen, først som vejer,
senere som havnearbejder. 1940 blev han kon
trollør ved Arbejdsmændenes kontrolkontor.
Fra 1929 havde han været medlem af bestyrel
sen for Havnearbejdernes Fagforening. 1953
blev han valgt til fagforeningens formand og
beholdt denne post, til han 1958 ansattes som
kontorbestyrer ved Dansk Arbejdsmands- og
Specialarbejdcrforbunds arbejdsanvisnings- og
kontrolkontor.
N. har haft adskillige tillidshverv; han har
været medlem af bestyrelsen for Socialdemokra
tisk Forening, Århus nordre kreds, 1929 (næst
formand) og af Socialdemokratiets fællesbestyrelsc; af bestyrelsen for Mejeriet Enigheden
1947 og for Sygekassen Århus 1948; af forret
ningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisa
tion, for DUI og for Århus Brugsforening, sene
re Brugsforeningen HB; formand for Århus
Stevedore Club; endvidere har han været studiekrcdsleder i AOF.
N. har gjort en betydelig indsats for den år
husianske arbejderbevægelse på flere områder:
fagligt, politisk, inden for kooperationen og i
oplysningsarbejdet. Den åbenhed og besindig
hed og det gode kammeratskab, han har udvist
her, har også præget hans arbejde i byrådet,
hvor særlig havnens anliggender og de kom
munale værker har haft hans interesse. K.E.

Søren Nielsen

Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
Sygekassen »Århus« 1948-. Samarbejdsnævnet 1954.
Havneudv. 1954. Droscheudv. 1954-. Best. for da.
kommunalkursus i Århus 1954-. Teknisk udv. 1954—
58. Århus amts skoleråd 1954-58. Udv. for komm,
værker 1958-. Repr.skabet for I/S Midtkraft 1959-.
Oplandssamvirket 1966-. Organisationen, Europavej
3, 1966-. Best. for Århus Turistforen. 1966-. End
videre tilsynsførende for Jydsk Væddeløbsbane 1959-.
- Henvisninger 194, 27/2 1949, 23/10 1953 og 21/10
1963. —Portrætter, Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne
Nielsen og foto).

NIELSEN Yth, SØREN

Arbejdsmand, senere formand. - Født 13. juni
1870 i Hevring, Ørsted sogn, Randers amt, død
30. juni 1924 i Århus. - Forældre: pige Ane
Pedersdatter og tjenestekarl Jens Nielsen (for
ældrene gift 1. okt. s. å.). - Gift med Marie Kir
stine, født 11. maj 1866 i Stevnstrup, Gren
sten sogn, Randers amt, død 3. nov. 1939 i År
hus, datter af husmand Søren Nielsen og hu
stru Johanne Marie Bjerregaard.
Medlem af byrådet 1. april 1917-24. maj
1918. Socialdemokratiet.
Søren Nielsen kom hurtigt, efter at han var
blevet bosat i Århus, ind i både det faglige
og politiske arbejde inden for arbejderbevægel
sen. I 1911 blev han valgt til formand for
Arbejdsmændenes Fagforening, der da var ble
vet så omfattende en organisation, at N. som
den første blev heldagsbeskæftiget på fast løn

173

som formand og kasserer. Han var formand til
1. okt. 1917 og tillige formand for Arbejdsmændenes fællesledelse samt medlem af forretnings
udvalget for Arbejdernes Fællesorganisation. I
1918 blev N. ansat som leder af kommunens
tørveværker ved Moselund og Engesvang, og
herfra kom han senere som formand til Århus
Gasværk, men måtte på grund af alvorlig syg
dom snart høre op med at arbejde.
N. var medlem af byrådet fra 1. april 1917
til 24. maj 1918, da han måtte trække sig ud
for at overtage den ovennævnte stilling ved
tørveværkerne. I sin korte byrådsperiode kom
han, der »hørte til de stille i landet« ikke til
at spille nogen nævneværdig rolle inden for
byrådet.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1917-18. Udv. for belysningsvæs. 1917—
18.
Brandkomm. 1917-18. - Henvisninger 342;
194, 24/5 1918, 1/7 og 7/7 1924; 512, 4, 14, 16
og 44. - Portrætter 194, 1/7 1924; 512, 4.

NILSSON, LEIF

Disponent, senere prokurist. - Født 8. juni 1937
i Thorshavn, Færøerne. — Forældre: disponent
Frank Nilsson og hustru Gudrun Herskind. Gift 9. dec. 1961 i Århus med Kirsten Juncker
Adamsen, født 8. juli 1937 i Århus, datter af
forretningsfører Carl Adamsen og hustru Oda.
Medlem af byrådet 26. dec. 1962-1966 og gen
valgt 1966. Det konservative Folkeparti.
Efter realeksamen fra Maribo Gymnasium 1954
kom Leif Nilsson i lære inden for jern-, stål-,
rør- og sanitetsbranchen og afsluttede sin uddan
nelse med handelseksamen fra Nykøbing Falster
Handelsskole 1957. Efter aftjent værnepligt blev
han 1959 ansat som ekspedient hos S. G. Søren
sen A/S, Randers, og flyttede samme år som
salgsassistent til S. G. Sørensen A/S, Århus, hvor
han 1960 forfremmedes til disponent. 1963 blev
han ansat hos aut. gas- og vandmester Svend
Erik Laursen, først som disponent, fra 1966 som
prokurist.
N. kom tidligt ind i det politiske ungdomsar
bejde. Han blev formand for KU i Randers 1959,
i Randers amt 1960 og i Århus 1961.
N. indtrådte i byrådet efter rådmand Aage
Marchers død i december 1962 og genvalgtes
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1966, da han tillige blev udpeget som suppleant
for rådmanden for magistratens 2. afdeling. I
byrådsarbejdet har N. vist særlig interesse for
tekniske anliggender, for de kommunale værker
og for hospitalsvæsenet. Uden for byrådet har
han bl. a. været medlem af bestyrelsen for Dansk
Ligbrændingsforenings Århus-afdeling.

K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
hospitaler og soc. inst. 1962-. Best. for radium
stationen 1962-.
Best. for Århus Ridehal 1962.
Tilsynsførende for Jydsk Væddeløbsbane 1962. Slag
tehusrådet 1962. Bevillingsnævnet 1962-66. Droscheudv. 1962-66. Børneværnsudv. 1962-66. Repr.
skabet for Århus Renholdningsselsk. 1962-66. Ung
domsnævnet 1962-66. Ungdomsskolenævnet 1962—
66. Århus amts skoleidræt 1962-66. Udv. for komm.
værker 1963-66. Boliganvisningsudv. 1963-. Boligkomin. 1966. Teknisk udv. 1966—. Brandkomm.
1966-. Best. for De vanføres Boligselskab 1966.
- Portrætter Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne Niel
sen ).

NORS, Otto Henrik
Kancelliråd, prokurator, bankdirektør. - Født
15. okt. 1821 i Løgstør, død 17. febr. 1875 i
Århus. — Forældre: købmand Ove Christian
Nors og hustru Karen Greisen. - Gift 10. juni
1851 i Viborg med Marie Frandsine Møller,
født 26. jan. 1827 i Viborg, død 25. april 1887

i Århus, datter af kancelliråd, prokurator Chri
sten Nielsen Møller og hustru Elisabeth Esther
Nielsen.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere by
rådet 11. jan. 1861-17. febr. 1875. Viceformand
9. jan. 1862-1868.
Nors arbejdede i årene 1836-39 på herreds
kontoret i Løgstør og afsluttede i nov. 1841
sin uddannelse som dansk jurist. I ni måneder
var han fuldmægtig hos C. M. Jespersen og blev
i 1844 fuldmægtig på stiftamtskontoret i Århus.
I 1846 søgte han forgæves godsinspektørstillin
gen på Silkeborg. I 1851 blev han prøveproku
rator ved underretterne i Århus amt, den 2.
apr. 1853 prokurator ved underretterne i Århus
stift, med forpligtelse til at tage bopæl i Århus.
I 1864 blev han kancelliråd.
N. skal have haft en stringent måde at ud
vikle sine tanker mundtligt på og en højst hel
dig evne til at finde en praktisk, oftest mæglende løsning på de forskellige problemer. En
vis skyhed for at træde frem i større møder
skal han have haft.
N. kom på mange måder til at spille en rolle
i byens liv, og han havde mange tillidshverv.
I 1853 blev han valgt til kommunalrevisor og
var på dette tidspunkt også stiftsrevisor. I 1860
var han ledende i direktionen for Klubben Polyhymnia. I 1864 blev han indvalgt i bestyrel
sen for Foreningen for Arbejderboligers Opfø
relse. I 1865 var han revisor i den første be
styrelse for Dampskibsselskabet i Århus af 1865,
og i 1868 sad han i det første repræsentant
skab for Jydsk-engelsk Dampskibsselskab. Fra
1871 var han medlem af lånebestyrelsen for
Århus amtsrådskreds for udlån af overformyndcrimidler. Samme år var han medvirkende ved
oprettelsen af Århus Privatbank og blev i aug.
valgt til bestyrelsen med det største antal stem
mer og i sept. til medlem af direktionen. Også
ved andre virksomheders oprettelse virkede han
aktivt, således Aktieselskabet for Ryomgårdbanen. I 1873 var han på tale som folketings
kandidat, men han afslog tilbudet af hensyn
til Privatbanken.
I byrådet spillede N. en ikke ringe rolle. Som
formand for fattigudvalget udførte han et om
fattende arbejde, han øvede stor indflydelse
på vandværkssagen, sagen om Frederiksbjergs
indlemmelse m. m. N.’s rolle var en sådan, at

O. H. Nors

man straks efter hans død i byrådet foreslog
at opkalde en sidegade til Nørre Allé efter ham.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til
gennemsyn af ligningen 1861. Skolekomm. 1861-65.
Budgetkom. 1861-67. Kassekom. 1862. Århus amts
skoleråd 1862 og 1871-74. Kom. til forslag om opr.
af en forening af håndværkere og fabriksarbejdere
til gensidig understøttelse 1863. Forskønnelseskom.
1864- 67. Overligningskomm. 1864.
Fattigkomm.
1865- 72. Kirkeinspektionen for Domsognet 1866—
72. Kom. til drøftelse, om der bør oprettes en syge
foren. for arbejderkl. 1866. Vej- og forskønnelses
kom. 1867-68. Kom. for vandfors. 1867. Amtets
overskattekomm. 1867. Kom. til dannelse af syge
foren. for arbejdere 1867.
Legatkom. 1868-74.
Overformynderiets lånebcst. for Århus amt 1871—74.
Kasse- og regnskabsudv. 1873—74. Udv. for vand
værket 1873-74. - Henvisninger 480, 16/6 1851,
3/3 1853, 1/7 1865, 3/4 og 15/9 1868, 15/8 og 23/9
1871 og 17/2 1875; 23, 25/2 1875; 480, 11/3
1875; 115, 70 og 80; 425, 32; 250, 253; 276,
38, 126, 185-86 og 187. - Portrætter 115, 70;
425, 32.

NYBROE, Jens Nicolai Børre
Købmand. - Født 1814 i København, død 25.
okt. 1867 i København. - Gift 21. okt. 1843
i København med Emilie Stillmann, født 1818
i København, død 31. dec. 1870 i København.
Medlem af borgerrepræsentationen 14. jan.
1857-ca. 15. marts 1860.
Nybroe, der var født i København, tog den
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24. apr. 1843 borgerskab som købmand i Århus.
Allerede et halvt års tid i forvejen havde han
sammen med købmand H. C. Liisberg under
firmanavnet H. C. Liisberg & Nybroe etableret
en handel med trælast, kolonial og hørkram
varer samt opkøb af landbrugsprodukter. I 1845
etablerede de en regelmæssig paketfart på Kiel.
Interessentskabet ophævedes imidlertid i 1850,
og få år senere har N. dannet et interessent
skab sammen med købmand Hans Raae. Dette
ophåvedes i 1860, Raae fortsatte firmaet under
eget navn, og N. flyttede til København, hvor
han døde syv år senere.
Arbejdet i borgerrepræsentationen kom N.
med i fra begyndelsen af 1857, og han fort
satte til omkr. 15. marts 1860, samme år, han
drog til København.
O.D.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Indkvartcringskomm. 1857-60. Gaskom. 1858. Budgetkom.
1859. - H envisninger 480, 31/10 1842; 14, 1843;
480, 26/3 1845, 11/9 og 11/10 1850, 27/7 1851,
5/1 1857, 29/3 og 1/5 1860; 367.

NØRGAARD, FRederik

Bankdirektør. - Født 4. aug. 1861 i København,
død 24. febr. 1937 i København. - Forældre:
grosserer Jens Peter Nørgaard og hustru Sophie
Dorthea Margrethe Bjerring. - Gift 8. sept.
1892 i Birkenside, Earlston, Skotland, med
Mary Logan, født 27. maj 1860 i Birkenside,
død 25. juni 1928 i Hornbæk, datter af Robert
Logan og hustru Margaret May Frier.
Medlem af byrådet 18. dcc. 1899-31. dec
1908.
Det var med visse betænkeligheder, at mange
i 1888 så den da 27-årige Fr. Nørgaard over
tage posten som direktør i Århuus Privatbank.
En fortræffelig bankuddannclse og gode sprog
kundskaber, som han havde erhvervet i udlan
det, samt to år som korrespondent i Den danske
Landmandsbank var den ballast, hvormed han
kom til byen, og al skepsis m. h. t. hans mo
denhed skulle hurtigt blive til skamme. N.s
meddirektør i Privatbanken, Harald Skovby,
bedømte ham straks efter hans ansættelse som
»tiltalende og vellidt af alle, dannet og virke
lysten«. I løbet af kort tid fandt han sig til
rette i byen, og snart så man ham dybt enga-
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geret i byens foreningsliv og i kommunale
spørgsmål. I 1894 indvalgtes han i bestyrelsen
for Århus Handelsforening, og han blev i 1899
formand for samme. Interessen for århusian
ske forhold førte endvidere med sig, at han
modtog bestyrelsesposter i byens forskønnelses
forening, Den jydske Handelshøjskole, Forenin
gen af jydske Handelsforeninger og Den danske
Købstadforening. Også på andre områder fandt
N.s indsigt og energi anvendelse. Hans stærke
nationale, filantropiske og faglige interesser
bragte ham ind i et aktivt arbejde i Bankkomi
teen 1908-09, Overskyldrådet 1803-27, Dansk
Eksportforening, Sparekasse- og Bankkommis
sion, Nationaløkonomisk Forening samt besty
relsesrådet for Danmarks amerikanske Selskab,
Det kgl. Vajsenhus o. m. a. N. slog som en af de
første til lyd for en faglig revision og påviste,
hvilken nytte en sådan kunne have, og som den
første by fik Århus sin revisionsanstalt i 1899.
Ligeledes arbejdede han ivrigt for en aktielov,
og han havde sæde i aktielovskommissionerne
af 1900 og 1910.
I byrådet havde N. sæde 1899-1908, og han
virkede her i samarbejdets ånd. Med den fag
lige dygtighed, han besad, kom det ikke som
nogen overraskelse, da han i 1909 tog imod et
tilbud om en direktørpost i Københavns Han
delsbank, en stilling, han beklædte til 1931. Etatsråd, R., DM., K 1, I. F. 2, B. K. A., F.
Æ. L. 3, U. r. K. 2.
L.E.

Medlem af eller byens repræsentant i Kasscog rcgnskabsudv. 1900—08.
Kirkeinspektionen for
Århus Domsogn 1900-09. Udv. for andragender
1902-04. Udv. for byens udvidelse og bebyggelse
1902-08. Udv. til at gennemgå repartitionen på am
tets købstæder 1902-09. Sygehusudv. 1903-09. Ud
stillingsrådet for landsudst. 1909. - Henvisninger 480,
8/6 1888; 23, 19/6 og 14/7 1888; 480, 9/11 1888;
23, 18/11 1888, 25/8 1889 og 15/3 1890; 480,
20/3 1890; 23, 1/6 1892; 480, 14/12 1894, 21/12
1897 og 22/8 1898; 148, 100; 480, 12/1 1900,
29/3 1901, 3/1 og 23/11 1903, 29/4 1908, 30/4 1908,
5/2, 15/6, 26/6 og 29/7 1909; 226, 17; 425, 54 ff.;
165, 1924, 74, 1927, 121 og 1930, 127; 410, 51,
53, 71, 79, 81, 82, 112, 124 og 159; 308, 1936;
362; 299, 79, 81 og 87; 146, 25/2 1937; 363;
161; 469, II, 98, 116 f., 158 f. og 163. - Portrætter
Lokalhist. saml.; Provinsbanken; Handelshøjskolen;
148, 199; 480, 5/2 1909; 2917 1909 (tegning);
226, 17; 425, 54 ff.; 410, 71; 299, 79; 469,
II, 116.

OLESEN, ERIK

Skomagermester. - Født 30. maj 1860 i Tofte
bjerg, Onsbjerg sogn, Holbæk amt, død 21.
marts 1934 i Århus. - Forældre: smedemester
Ole Jørgen Hansen og hustru Maren Christensdatter. - Gift 22. jan. 1889 i Århus med
Andrea Michaline Olsen, født 9. nov. 1862 i
Århus, død 11. sept. 1918 i Århus, datter af styr
mand Christian Harald Olsen og hustru Marie
Søby.
Medlem af byrådet 15. jan. 1906-31. marts
1913, og 25. maj 1916-31. marts 1921. Social
demokratiet.
Erik Olesen kom i 1875 i skomagerlære hos
skomager Richter i Mejlgade i Århus. Han blev
udlært i 1879 og var i 1883 medstifter af og den
første formand for Skomagernes Fagforening i
Århus. O. var en af pionererne i det faglige og
politiske arbejde inden for arbejderbevægelsen,
der netop i 1880’erne udviklede sig stærkt, og
på grund af sin deltagelse her havde han van
skeligt ved at få arbejde og etablerede sig der
for som selvstændig skomagermester i 1889. I
1888 blev han medlem af Demokraten’s kon
trolkomité, for hvilken han var formand fra
1892 til sin død. Fra 1899 var han distrikts
kommissær i Wistofts brandforsikring, fra 1912
formand for kontrolkomiteen i Andelsanstalten
Tryg, fra 1921 medlem af bestyrelsen i Arbej
der Spare- og Lånekassen. I tiden 1922-24 var

Erik Olesen

han formand for menighedsrådet i Skt. Pauls
sogn og fra 1924 dets næstformand.
O. var medlem af byrådet fra 15. jan. 1906
til 31. marts 1913, og den 25. maj 1916 trådte
han igen ind i byrådet som afløser for Harald
Jensen. O. blev genvalgt i 1917 og var medlem
i den følgende periode til 31. marts 1921. »Han
optrådte sjældent som taler«, men skildres som
en solid medarbejder i udvalgsarbejdet.
P-7Medlem af eller byens repræsentant i Best. for de
fattiges kasse i Skt. Pauls sogn 1903-06. Kom. for
børnebespisning i skolerne 1906-07. Udv. for andra
gender 1906-09. Udv. for fattigvæs. 1906-13. Udv.
for byens udvidelse og bebyggelse 1906-13 og 1916—
17. Udv. for alderdomsunderst. 1906-13 og 1916-21.
Legatudv. 1906-13 og 1916-21. Århus amts skole
råd 1911-30. Udv. for underst, til børn af enker
1916-21. Forskønnclsesudv. 1916-21. Udv. for skolebørnsbespisningen 1917-19 og 1921—24. - Henvisvisninger 480, 2/7 1898; 172, suppl. XIX ; 194,
18/1 1914 og 11/9 1918; 147, 151; 325, 51; 480,
28/5 1930; 194, 18/6 1933 og 21/3 1934; 169,
597. - Portrætter Lokalhist. saml.; 172, suppl. XIX;
147, 151; 325, 51; 769,597.

OLSEN, ALBERT Georg

Professor i historie, dr. phil. - Født 16. maj
1890 i Roskilde, død 16. okt. 1949 i Køben
havn. - Forældre: lokomotivfører Ghr. Olsen og
hustru Ane Cathrine Petersen. - Gift 1° 15. okt.
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1916 i København med Gerda Johanne Chri
stensen, født 27. juli 1892 i København, datter
af bogbindermester Carl Frederik Christensen
og hustru Anne Kirstine Jensen; ægteskabet op
løst. Gift 2° 6. maj 1921 i København med
Anna Friis Møller, født 23. juli 1894 i Ham
mel, datter af provst Johannes Christian Her
man Møller og hustru Ida Christiane Augusta
Amundin Friis; ægteskabet opløst. Gift 3° 23.
juli 1926 med Agnete Bing, født 22. juli 1905,
datter af overlæge, dr. med., senere prof. H. I.
Bing og hustru Ebba Henriqucs.
Medlem af byrådet 1. april 1933-31. marts
1937. Socialdemokratiet.
Albert Olsen var oprindelig maskinarbejder,
men tog i 1910 studentereksamen og blev i 1920
magister i historie. Allerede i studentertiden slut
tede han sig til Socialdemokratiet, og han var
i en lang årrække medarbejder ved Social-Demokraten. I 1930 blev han dr. phil. på afhandlingen
Studier over den danske finanslov 1850-64. Han
var med blandt de første lærere ved det unge
universitet i Århus, hvor han blev docent i histo
rie 1930 og professor 1934. Her fik han lejlighed
til at dyrke sit fag i fortsættelse af den retning,
han var slået ind på under sine studier i Køben
havn med en vis tilslutning til Erik Arups syns
punkter, fra hvilke han dog frigjorde sig ikke
blot under indflydelse af sin historieopfattelse,
men også bestemt af sin selvstændighedstrang og
interesse for praktisk politik. Det sidste gjorde
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ham til aktiv socialdemokrat og førte ham ind
i byrådet 1933. Det er måske faldet svært for
ham at forene det faglige arbejde, der bl. a. om
fattede kampen mod nazismen, med en lokal
politisk virksomhed, men det var ikke af den
grund, han den 1. december 1936 forlod sin post
ved universitetet for at overtage et professorat
i København, en ansættelse, der gav ham øget
indflydelse inden for den historiske forskning.
Efter at have forladt Århus fortsatte han sit
faglige arbejde efter de samme linier som før
uden dog at bringe det til en blot foreløbig af
slutning. idet en alt for tidlig bortgang forhin
drede ham i at gennemføre sine planer, der bl. a.
omfattede en mere videnskabelig behandling af
de lokalhistoriske problemer i tilslutning til den
almindelige historie.
H.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Brandkomm.
1933-37. Havneudv. 1933-37. Skolckomm. 1933-37.
Udv. for skolevæs. 1933-37. Best. for mus.s kunstsaml. 1933—37. Lønudv. 1934—37. — Henvisninger
308; 161, XVII, 415-16; 225. - Portrætter Lokalliist. saml.

OLSEN, Peter FRIIS

Forretningsfører. - Født 24. april 1907 i Århus,
død 28. sept. 1961 i Århus. —Forældre: boghol
der, senere kontorchef Peter Friis Olsen og hu
stru Kirstine Pedersen. - Gift 28. juni 1933 i
København med Valborg Christy, født 26. jan.
1913 i San Juan, Puerto Rico, datter af kon
torchef Alfred Christy og hustru Thyra Lorent
zen.
Medlem af byrådet 1. juni 1949-28. sept.
1961. 1. næstformand 4. marts 1958. Socialde
mokratiet.
Efter realeksamen fra Århus Katedralskole
1923 blev Friis Olsen ansat i Århuus Privat
bank og gennemgik en grundig bankuddannelse,
suppleret med et studieophold ved The New
York Trust Company 1929-30. 1933 tog han
studentereksamen som privatist og blev samme
år ansat i Sygekassen Århus og Århus Amts Mid
delstands Sygekasse. I 1940 udnævntes han til
forretningsfører for de to sygekasser samt for
rekonvalescenthjemmet Krathuset. Samtidig
studerede han på egen hånd jura og blev cand.
jur. fra Københavns Universitet 1943.
F. O. havde en lang række tillidshverv, væ-

han en internationalt anset kapacitet. Som
kommunalpolitiker gjorde han en betydelig ind
sats i kraft af sin omfattende viden, sit klare
overblik og sine forhandlingsevner. - F. M.
Soc. 2.
K.E.

P. Priis Olsen

sentligst i tilknytning til hans arbejde inden for
sygekassevæsenet; han blev således medlem af
Voldgiftsrådet for Sygekasser og Læger 1948;
Sygekassenævnet 1950; bestyrelsen for Central
foreningen af Sygekasser i Århus Amt 1940 (for
mand 1956); Sammenslutningen af Central
foreninger for Sygekasser i Jylland (formand
1949); forretningsudvalget for De Samvirken
de Centralforeninger af Sygekasser i Danmark
1948 (formand 1958); repræsentantskabet for
De Samvirkende Statskontrolleredc Fortsættel
sessygekasser; bestyrelsen for Danske Sygekas
sers Udligningskassc for Begravelseshjælp 1954
(formand 1958); de skandinaviske sygekassers
stående udvalg; socialministeriets sygeforsikringskommission 1954-59; Association Interna
tionale de la Sécurité Sociale (vicepræsident
1949-55); bestyrelsen for Dansk Ligbrændings
forenings Århus-afdeling 1945 (formand 1951);
repræsentantskabet for Dansk Ligbrændings
forening 1954; bestyrelsen for Landsforeningen
til Kræftens Bekæmpelse 1958 og for Vanføre
fonden 1959 og endelig tilsynsrådet for Arbej
der Spare- og Lånekassen 1959.
F. O. indtrådte i byrådet ved Sigvald Niel
sens udtræden 1949 og havde sæde til sin tidli
ge død i 1961. Han var formand for den social
demokratiske gruppe 1954-59 og 1. viceborg
mester fra 1959.
F. O.s interesser delte sig mellem økonomi og
socialpolitik. Inden for sygekassevæsenet var

Medlem af eller byens repræsentant i Lønudv.
1949-50. Udv. for vandværket 1949-50. Vej teknisk
udv. 1949-50. Udv. for andragender 1949-50. StorÅrhus-komm. 1950-52. Århus amts trafikudv. 195052, 1954 og 1959. Samarbejdsnævnet 1950-52, 1954
og 1959. Teknisk udv. 1950-61. Udv. for hospitaler
og soc. inst. 1950-61. Udv. til undersøgelse af for
holdene vedr. boligbyggeri i Århus 1951—52. Best.
for da. kommunalkursus i Århus 1951-52. Droscheudv. 1951-52. Udv. for vej- og kloakvæs. 1952-53.
Udv. for hospitalsvæs. 1952-58. Repr.skabet for I/S
Midtkraft 1954 og 1959. Økonomiudv. 1954-61.
Best. for radiumstationen 1954-61. Best. for Køb
stadmus. Den gamle By 1954-61. Repr.skabet for
Århus Teater 1955-. Univ.sbest. 1958-61. Undersøgclsesudv. vedr. byens udbygning 1959. Tilsynet ined
biografteatervirks. 1959. Overformynderiets lånebest.
1959-61. Best. for Hads-Ning Herreders Jernbane
1959-61. - Henvisninger 283, 1952; 285, 26/12
1955; 194, 21/4 1957; 308, 1961; 416, 1961,
297-99; 194, 29/9 1961; 480, 29/9 1961; 170,
1961, 35; 415, 225-27. - Portrætter Lokalhist.
saml.; 416, 1961, 297-99; 170, 1961, 35; 415,
225-27.

ORMSLEV, JENS Sørensen

Købmand, fabrikant. - Født 27. jan. 1841 i År
hus, død 19. marts 1892 i Århus. - Forældre:
Søren Ormslev og tjenestepige Hedvig Jensdat
ter, senere gift med købmand Jens Gjeding. Gift 29. sept. 1867 med Ane Stine Ditlevine
Nielsen Kaae, født 21. febr. 1837 i Hæst, Trige
sogn, Århus amt, død 10. febr. 1892 i Århus, dat
ter af gårdmand Niels Andersen Kaae og hustru
Bodil Ditlevsdatter.
Medlem af byrådet 6. jan. 1882-31. dcc.
1887.
På hjørnet af Mejlgadc og Tværgade, senere
Nørreport, lå som Mejlgade nr. 59, nu nedre
vet, midt i forrige århundrede en gammel køb
mandsgård med brændevinsbrændcri. Omkring
1850 hed købmanden Jens Gjeding, og hans
plejesøn, Jens Ormslev, overtog 1868 forretnin
gen; da udviklingen førte med sig, at landbo
handelen efterhånden betalte sig dårligt, opgav
han 1878 købmandsskabet, men udviklede til
gengæld brændevinsbrænderiet til en spritfa
brik med »fuselfri, aflagret kommenakvavit«

179

Jens O rm slev

som speciale; og fabrikken gik godt. O. var en
dygtig og driftig forretningsmand, som også på
anden måde tog del i byens liv: 1882-87 var
han medlem af byrådet, fra 1884 sad han i
Århuus Privatbanks repræsentantskab; han var
desuden formand i Århusbugtens Dampskibssel
skab, valgtes 1878 af den højstbeskattede væl
gerklasse til ligningskommissionen, sad i besty
relsen for Århus højere Pigeskole og var med
lem af Velgørenhedsselskabets bestyrelse. Ikke
mindst den sidste post havde hans interesse;
han og hans hustru øvede stor godgørenhed, og
det siges ved O.s død, at »hans hånd var altid
åben over for fattigdom og nød«. Det var der
for i forældrenes ånd, at O.s børn efter hans
død oprettede »Købmand Jens Ormslev og hu
strus legat for enker efter eller ugifte døtre af
købmænd, detaillister og håndværkere«. E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skovvæs. 1882-84.
Udv. for fattigvæs. 1882-87.
Sygehusudv. 1885-87. Havneudv. 1888-90. Best.
for de fattiges kasse i Domsognet 1888-92. End
videre hegnssyns- og vurderingsmand 1884-92. Henvisninger 480, 10/8 1864, 15/9 1868, 19/3 1892;
248, 37; 102; 184, 40-45; 480, 24/2 1955; 388,
264-67. — Portrætter Provinsbanken;
Grundejer
foren.

PAULLI, EMIL

Kaptajn, skoleforstander. - Født 2. nov. 1867,
død 30. scpt. 1927 i København. - Forældre:
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professor, læge Emil Paulli og hustru Augusta
Jacobson. - Gift 9. juni 1896 med Maria Gamél Gad, født 19. juli 1872 på St. Hans hospi
tal, Roskilde, datter af reservelæge, senere over
læge, dr. med. Karl August Gad og hustru Laurentze Adamine Felicite Gamél.
Medlem af byrådet 28. maj 1909-april 1910.
Højre.
Emil Paulli blev student i 1885 og gik der
efter militærvejen. I 1888 blev han sekondløjt
nant, samme år premierløjtnant, 1893 adjudant
ved 2. jyske brigade og 1905 kaptajn ved 28.
bataljon. Han tog sin afsked fra hæren i 1919.
Ved siden af militærtjenesten blev P. i 1899
lærer ved aftenskolen på Teknisk Skole i År
hus. Den 1. december 1904 blev han vikar for
Teknisk Skoles forstander, og den 1. juli 1906
blev han forstander. Både som lærer, som for
stander med en »betydelig indsigt i de fleste
fag« og som administrator med en »udmærket
forhandlingsevne« virkede P. for Teknisk Skole,
som under hans ledelse fik »en rigere udvik
ling«. I 1910 flyttede P. til København, hvor
han til sin død var forstander for Det tekniske
Selskabs skoler. P. var medlem af bestyrelsen for
Foreningen af tekniske Skoler i Danmark, fra
1916 i skolerådet for den tekniske undervisning
samt medlem af Dansk Studiefond.
P. var medlem af byrådet fra den 28. maj
1909 til april 1910. Han trådte ind i byrådet
som afløser for Mathilde Krarup og blev ved

sin udtræden afløst af købmand Carl Laursen.
I den korte tid, P. var medlem af byrådet, kom
han ikke til at spille nogen større rolle i rådets
arbejde. - R.; DM:; N. O. N. 4.; N. St. O. 32.
PJMedlem af eller byens repræsentant i Udv. for
alderdomsunderst. 1909-10.
Legatudv. 1909-10.
Bibl.sudv. 1909-10. - Henvisninger 366, II, 127;
243, 769; 480, 7/3 1909 og 15/4 1910; 194, 16/4
1910; 308, 1927, 744; 430, 1/10 1927; 432, 1927,
149; 431, 71, 72, 80 og 84. - Portrætter Lokalhist.
saml.; 481,12; 501,9.

PEDERSEN (senere gift Nielsen) ANNA
Kirstine

Boghandler. Født 17. jan. 1880 i Århus, død
22. marts 1963 i Århus. - Forældre: arbejds
mand. detaillist, brygger Søren Pedersen og hu
stru Antoinette Margrethe Mikkelsen. - Gift
21. marts 1939 i København med sognepræst
Marius Theodor Nielsen, født 28. jan. 1880 i
Knagstrup, Skader sogn, Randers amt, død 6.
dec. 1950 i Århus, søn af bolsmand Anders
Peter Nielsen og hustru Karen Marie Peder
sen.
Medlem af byrådet 8. febr. 1930-31. marts
1937. Borgerlig fællesliste, senere Det konser
vative Folkeparti.
Anna Pedersen var født og opvokset i Århus.
Efter sin skolegang i søstrene C. og E. Wissings
privatskole og efter at have taget handelseksa
men i 1895 kom hun i boghandlerlære og blev
udlært. I 1901 blev hun boghandlermedhjælper
i Leth Bang’s Boghandel. Ved Jul. Ferd. Leth
Bangs død i 1925 blev P. medindehaver og
ved enkens død i 1927 eneindehaver af firmaet.
P. var meget kirkeligt interesseret. I en år
række havde hun været medlem af Vor Frue
sogns menighedsråd, og i en lille snes år forud
for 1939 var hun formand for K. F. U. K.s ho
vedforening i Århus. Det var i midten af denne
periode, at K. F. U. K. byggede sit hus i Christiansgade, hvad der stillede store krav til P.s
arbejdsindsats.
I byrådet fik P. sæde i 1930 som suppleant
på den borgelige fællesliste ved A. E. Baastrups
udtræden som følge af hans udnævnelse til
postmester i Kolding. Hun sad i byrådet til
valget i 1937, hvor hun ikke var genopstillet.

Anna Pedersen

Efter at være trådt ud af byrådet blev P.
siddende i bestyrelsen for Chr. d. IX.s Børne
hjem og i Århus amts skoleråd til 1939, da hun
forlod byen i anledning af sit ægteskab med
sognepræst ved Kapernaum Kirke i København
Marius Th. Nielsen. Sin tilknytning til Leth
Bang’s Boghandel bevarede hun endnu i en
årrække. I 1946 optog hun en kompagnon,
men med udgangen af 1949 udtrådte hun helt
af firmaet.
Efter at sognepræst Marius Th. Nielsen i
1947 var blevet pensioneret, var ægtefællerne
flyttet til Århus, hvor de forblev til deres død.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
aldersrente 1930-33. Udv. for understøttelse til børn
af enker 1930-33. Bibl.sudv. 1930—33. Udv. for
skolcbørnsbespisn. 1930-33. Udv. for skolevæs. 193037. Legatudv. 1930-37. Udv. for andragender 1930—
37. Skolekomm. 1930-37. Århus amts skoleråd.
1930-39. Socialudv. 1933-37. Udv. for børneværnet
1933-37. Udv. for opf. af boliger for aldersrentenydcre 1933-37. Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem
1933-39. - Henvisninger 430, 13/2 1929; 153, 27;
307, 1950, 42; 333, I, 148; 480, 25/3 1963. Portrætter 480, 25/3 1963.

PEDERSEN, CHRisten

Købmand, tømmerhandler. - Født 26. sept.
1839 i Skjoldelev, Lading sogn, Århus amt, død
23. jan. 1919 i København. - Forældre: gård
mand Peder Jensen og hustru Annemargrethe
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Pcdersdatter. - Gift med Marie Antoinette
Heumbert, født 1849 i Bordeaux.
Medlem af byrådet 7. jan. 1891-31. dec. 1895.
Ghr. Petersen overtog 1869 sammen med F.
D. Matzen Ghr. A. Bringers kolonial- og pro
duktforretning, som de begge havde været an
sat i gennem flere år. Forretningen fortsattes
uforandret under firmanavnet Petersen & M at
zen indtil 1878, da den overdroges til M. B.
Hansen. Efter denne overdragelse videreførte
Petersen og Matzen deres handel med tømmer
og andre bygningsartikler, en forretning de hav
de drevet ved siden af den afståede kolonial
handel. De flyttede deres kontor ud til tømmer
pladsen, der lå uden for Vesterport og overtog
samme år Århus Damp-Save- og Høvleværk.
1896 brændte Petersen & Matzens tømmerhan
del, og firmaet blev slået sammen med Jørgen
sen & Stillings Trælastforretning til Aktieselska
Å.B.
bet Det danske Trælastkompagni.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Udv. for
vandværket
1891-96.
Markdirektionen 1891-96.
Udv. for markvæs. 1891—96. — H envisninger 480, 2/9
1869,. 31/3 og 4/5 1878 og 9/4 1896; 307, 1950,
136-37.

PETERSEN (senere Eddy), DAGMAR

Wilhelmine
Korrekturlæser, senere lotterikollektør. - Født
1. nov. 1868 i København, død 26. marts 1951
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i København. - Fader: tømrer J. P. Christensen.
Gift 8. maj 1887 med journalist, cand. phil.
Christian Peter Petersen, født 12. febr. 1865
i Frederikshavn, søn af fhv. værtshusholder, lo
komotivpudser Christen Petersen og hustru Kir
sten Marie Nielsen. Ægteskabet opløst.
Medlem af byrådet 1. april 1909-31. marts
1913. Socialdemokratiet.
Dagmar Petersen mødte i sit barndomshjem
i København flere af arbejderbevægelsens senere
berømte mænd, bl. a. Louis Pio, og det var na
turligt, at hun som voksen sluttede sig til So
cialdemokratiet. I slutningen af 1880’crne flyt
tede hun sammen med sin mand til Århus, hvor
han i tiden fra 1888 til 1891 var journalist ved
Demokraten. I 1891 udvandrede ægteparret til
Amerika. Efter at ægteskabet var blevet opløst
derovre, vendte P. i 1901 tilbage til Danmark
og tog ophold i København, hvorfra hun i 1906
igen flyttede til Århus. Hun fik ansættelse som
korrekturlæser ved Demokraten. Omkring 1915
tog hun navneforandring til Eddy, og i 1918
flyttede hun til København, hvor hun fik en
lotterikollektion, som hun bestyrede til sin død.
P. var medlem af byrådet fra 1. april 1909
til 31. marts 1913. Ved byrådsvalget i 1909
blev også den konservative Mathilde Krarup
valgt, men da hun straks efter valget trak sig
ud af byrådet, blev P. alene Århus bys første
kvindelige byrådsmedlem. I byrådsarbejdet øn
skede hun at deltage på lige fod med de øv-

rige medlemmer, da hun ikke, udtalte hun, »hyl
der den separatistiske kvindebevægelse«. Hun
fik dog kun plads i to udvalg. I det ene, skole
kommissionen, vedblev hun at være medlem ud
over sin byrådsperiode, til hun i 1918 flyttede
fra Århus.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
alderdomsunderst. 1909-13.
Skolekomm. 1909-18.
Henvisninger 194, 11/3 1909, 4/4 1951 og 26/7 1959.
Portrætter 194, 11/3 1909 (tegning) og 26/7 1959;

PEDERSEN, GUSTAV

Forretningsforer, senere statsrevisor og formand
for Folketinget. - Født 3. april 1893 i Århus. Forældre: maler Jens Jacob Pedersen og hustru
Emilie Carlsson. - Gift 17. juni 1924 med Gerda
Frederiksen, født 12. juli 1898, datter af bryg
geriarbejder F. Frederiksen og hustru Hansignc
Petersen.
Medlem af byrådet 1. april 1921-11. jan.
1923. Socialdemokratiet.
Efter i 1907, 14 år gammel, at have hørt Pe
ter Sabroe tale ved et møde blev Gustav Pe
dersen klar over, at han »måtte og ville« være
med i fremtidens politiske arbejde inden for ar
bejderbevægelsen. I 1909 kom han i lære i Købmands- og Håndværkerbanken, hvor han var
ansat til 1916, samtidig med at han med iver
deltog i den socialdemokratiske ungdomsbevæ
gelse. Efter soldatertiden 1916-18 blev han i
1918 formand for Handels- og Kontormedhjæl
perforeningen i Århus. Herfra kom han i 1923
til København som formand for Københavns
afdelingen, og i tiden fra 1938 til 1949 var han
forbundsformand for Dansk Handels- og Kon
tormedhjælperforbund.
P. blev medlem af Folketinget, valgt i Ran
ders amtskreds i 1924. Ved valget i 1926 blev
han ikke genvalgt, og han var ude af Folketin
get, indtil han i årene 1934-64 igen repræsen
terede Randers amtskreds. Fra 1950 til 1964
var P. formand for Folketinget, 1947-50 for
mand for den socialdemokratiske rigsdagsgrup
pe og statsrevisor fra 1949 til 1964. Videre var
han medlem af Nordisk Råd 1952-64, i repræ
sentantskabet for Nationalbanken til 1964 og
for Arbejdernes Landsbank 1926-64. I tiden
1946-64 var han i forretningsudvalget for De
samvirkende Fagforbund.

Gustav Pedersen

P. var medlem af byrådet fra 1. april 1921
til 11. jan. 1923, da han trådte ud og flyttede
til København. Især arbejdet i fattigudvalget,
som han blev formand for, viste han stor in
teresse.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
fattigvæs. 1921-23. Udv. for skovene og Marselisborg gods 1921-23. Lønudv. 1921-23. Udv. for
andragender 1921-23. - Henvisninger 280, 211 og
258; 219, 166; 201, III, 191; 557, 301; 194, 24/3
1963 og 4/10 1964; 441, 24; 308, 1967, 1019;
194, 2/4 1968. - Portrætter Lokalhist. saml.; 280,
211 og 258; 219, 167; 201, III, 191; 194, 24/3
1963 og 4/10 1964; 441, 26; 194, 2/4 1968.

PEDERSEN, IRMA Esther

Syerske. - Født 15. jan. 1930 i Århus. - For
ældre: bager, senere maler Kay Elias Bruhn og
hustru Olivia Christine Christiane Jensine. Gift 29. nov. 1952 i Århus med lagerarbejder
Harry Lindahl Pedersen, født 17. juli 1926 i
Skannerup sogn, Skanderborg amt, søn af mu
rerarbejdsmand Jens Pedersen og hustru Kri
stine Antonine.
Medlem af byrådet fra 1. april 1966. Socia
listisk Folkeparti.
Efter at have gået i Paradisgades Skole ar
bejdede Irma Pedersen som hjælpepige i Chr.
Meyers Konfektionsfabrik 1945-46. Efter to år
i Jul. A. Jørgensens Kiksfabrik vendte hun til-
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bage til konfektionsindustrien. 1949-52 var hun
syerske i Carl Mortensens Konfektionsfabrik,
1952-65 i KAWO A/S og fra 1965 hos Hilport
på Vesterbro Torv.
Ved gentagne ophold på Esbjerg Arbejder
højskole søgte hun videregående orientering, og
efter at have været tillidsmand på virksomhe
den kom hun i bestyrelsen for Syerskernes Fag
forening. Desuden blev hun medlem af den lo
kale bestyrelse for Socialistisk Folkeparti, og
som dette partis 2. repræsentant indvalgtes hun
1966 i byrådet.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Børnc- og
ungdomsværnet 1966-. Tilsynsrådet for virksomhe
den for erhvervshæmmede 1966-. Århus amts skole
råd 1966—.

PETERSEN, Jens Carl

Malermester. - Født 24. nov. 1856 i Vitvcd
sogn, Skanderborg amt, død 20. dec. 1919 i
Århus. - Forældre: boclsmand Peder Rasmus
sen Munk og hustru Ane Larsen Martinsdatter. - Gift 29. april 1884 i Århus med Johanne
Marie Bahnson, født 5. jan. 1861 i Vejle, død
11. aug. 1931 i Århus, datter af pakmester
Jens Reddermann Bahnson og hustru Anne Jo
hanne Reedtz.
Medlem af byrådet 6. jan. 1903-31. marts
1917. Højre.
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J. C. Petersen kom i lære som maler i 1871,
blev svend i 1875, og efter bl. a. at have arbej
det i Tyskland nedsatte han sig den 24. april
1883 som malermester i Århus. Han oparbej
dede en stor forretning og blev kgl. hofmalcrmester. P. var i bestyrelsen i Centralforeningen
af Malermestre i Jylland og oldermand for År
hus Malerlav 1911-18. Desuden var han i re
præsentantskabet i Dansk Arbejdsgiver- og Me
sterforening og i bestyrelsen for Købmands- og
Håndværkerbanken.
P. var medlem af byrådet fra 6. jan. 1903 til
31. marts 1917. I byrådsarbejdet satte hans væl
gere lid til, at han skulle varetage håndværks
mestrenes interesser. Han hørte »ikke til de by
rådsmedlemmer, der taler ofte eller meget i rå
det«, men i de udvalg, han var medlem af, og
hvor han som håndværker havde god indsigt i
problemerne, udrettede han »meget godt ar
bejde«. - R.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm. 1900-01. Udv. for alderdomsunderst. 1903—
09. Udv. for vedligeholdelse af komm.s bygninger
1903-13.
Udv. for bygninger og inventariesager
1903-17.
Værgerådet for søndre kreds 1905-17.
Sundhedskomm. 1906-17. Svendeprøvekomm. 190619. Sygehusudv. 1909-17. Repr.skabet for Århus
Teater 1909-19. Best. for Teknisk Skole 1913-17.
Repr.skabet for Århus-Randers elektr. bane 1914—15.
— Henvisninger 480, 16/2 1900 og 20/3 1901; 172,
58; 480, 24/4 1908, 7/3 og 21/4 1909, 18/2 1910,
9/3 1913 og 10/5 1915; 273, 100 og 104; 480,
20/12 1919; 475, 18; 147, 97; 481, 86; 194,

15/8 1931;
312, 6. - Portrætter Lokalhist. saml.;
172, 58; 480, 24/4 1908, 7/3 1909 og 9/3 1913; 273,
100; 475, 18; 147, 97; 312, 6.

PEDERSEN, JOHAN

Overretssagfører. - Født 17. nøv. 1859 på Od
der Bisgård, Odder sogn, død 13. jan. 1920 i
Århus. - Forældre: gårdejer, sognefoged Peder
Andersen og hustru Gunder Marie Pcdersdattcr. - Gift 18. okt. 1888 i Veng sogn, Skander
borg amt med Laura Øllegaard Anne Marie
Rasmussen, født 4. maj 1866 i Veng sogn, Skan
derborg amt, død 22. jan. 1916 i Århus, datter
af gårdejer Peder Rasmussen og hustru Ane
Kirstine Pedersen.
Medlem af byrådet 9. jan. 1900-31. dec. 1905.
Venstre.
Johan Pedersen skulle oprindelig have gået
landbrugsvejen, men brød af og blev student i
1881. I 1888 blev han cand. jur., og efter
at have haft ansættelse som fuldmægtig ned
satte han sig i 1891 som sagfører i Nykøbing
F, hvorfra han dog straks efter flyttede til År
hus for at praktisere. I 1894 blev han over
retssagfører, og fra 1909 påtog han sig de of
fentlige og beneficerede sager ved retterne i År
hus, Hasle m. fl. herreder samt i Ning herred.
Han var tillige tiendekommissær for Århus amts
6. kreds, 1897-1907 kasserer og sekretær i År
hus Amts landøkonomiske Selskab, 1896-1904
formand for Århus Grundejerforening og i 1899
medstifter af og indtil 1905 formand for Fæl
lesorganisationen af jyske Grundejerforeninger.
P. gjorde sig især bemærket ved sin interesse for
valgtekniske problemer. Han er »opfinder« af
en valgmetode, der går under navnet »fri valg
ret«, og som kort karakteriseret går ud på, at
»enhver, som kan og vil, møder for sig selv og
med fuldmagt for så mange, som har villet
betro ham eller hende deres stemme«. I årene
1903-06 udgav han seks bøger om sine ideer,
ligesom han i avisartikler og ved talrige foredrag
over hele landet fremførte sine tanker. Fra 1906
til 1920 udgav han tidsskriftet Samstyre, og han
var tillige formand for Det universelle Samstyrcparti. P. ofrede så meget tid på sine valgteorier,
at det gik ud over hans betydelige sagførervirk
somhed. Han kom i økonomiske vanskeligheder,
og på grund af uheldige forhold ved behand

Johan Pedersen

lingen af et dødsbo inddrog Justitsministeriet
den 20. sept. 1911 hans sagførerbcstalling.
PJMedlem af eller byens repræsent ant i Udv. til at
tiltræde kasseudv. som budgetudv. 1900-02. Udv. for
vandværket 1900-05. Udv. for Marselisborg 190005. Udv. for byens udvidelse og bebyggelse 190005. Udv. for andragender 1900-05. Kasse- og regnskabsudv. 1903-05. Repr.skabet for Århus-Randers
elektr. bane 1904. - Henvisninger 480, 24/10 1896,
16/1, 22/2 og 10/5 1904; 470, 32; 480, 23/6 1906,
11/5 og 10/11 1907, 20/1, 8/5, 21/7, 22/7, 26/7, 27/7,
28/7, 31/7, 1/8, 3/8, 22/8, 7/9 og 21/9 1911; 308,
1911, 373; 480, 2/1 og 24/1 1916, 14/1 og 17/1
1920; 230, 23, 27 og 58; 161, X V III, 96; 251,
308; 209, III, 317. - Portrætter 470, 32; 230, 23.

PEDERSEN, JØRGEN FLINDT

Stud. scient, pol., senere cand. scient, pol. og
programsekretær. - Født 28. febr. 1940 i Oden
se. - Forældre: kontorist, senere disponent Leo
Pedersen og hustru Inger Grethe Flindt Peder
sen. - Gift 8. dec. 1962 i Hadsund med be
skæftigelsesterapeut Birgitte Axel Nielsen, født
12. sept. 1939 i Hadsund, datter af advokat,
senere justitsminister Knud Axel Nielsen og
hustru Helga Kristine Behrcns.
Medlem af byrådet 1. april 1962-1966. Soci
aldemokratiet.
Jørgen Flindt Pedersen blev student fra Oden
se Katedralskole 1958 og cand. scient, pol. fra
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Århus Universitet 1964. 1964-66 var han uden
rigspolitisk redaktør ved Demokraten, 1966-67
korrespondent i London for Danmarks Radio og
den socialdemokratiske presse, og 1967 blev han
ansat som programsekretær ved Danmarks Ra
dio. I sin studietid var han medlem af Studen
terrådet og af bestyrelsen for Frit Forum samt
Århus-redaktør af Studenterbladet.
22 år gammel indvalgtes han i byrådet som
et af Danmarks yngste byrådsmedlemmer. Det
var særlig de kulturelle anliggender og ungdom
mens fritidsproblemer, der havde hans inter
esse. Han har virket for indretning af frilufts
bad, skøjtebane og folkepark samt for arrange
mentet af en Århus-festugc. På storm- og regn
fulde dage bør borgerne med taknemmelighed
tænke på, at forslaget om læskure ved busstop
pestederne kom fra P.
K.E.
Medlem aj eller byens repræsentant i Udv. vedr.
»de store årgange« i Stor-Århus 1962. Best. for
da. kommunalkursus i Århus 1962-66. Bibl.sbest.
1962-66. Repr.skabet for Købstadmus. Den gamle By
1962-66. Best. for Naturhist. Mus. 1962-66. Repr.skabet for Århus Teater 1962-66. Udv. for kult.
anliggender 1962-65. - Henvisninger 480, 1/3 1962;
194, 1/3 1962; 181, 1966. - Portrætter Demokraten

Magnus
Pedersen

snedker, senere undersøger Peder Magnus Pe
dersen og hustru Johanne Augusta Ludovika
Hornann. - Gift 30. april 1932 i Århus med
Rigmor Dyveke Soele, født 4. okt. 1911 i År
hus, datter af maskinarbejder Frands Soele og
hustru Petra Katrine.
Medlem af byrådet 1. april 1954-31. marts
1958. Socialdemokratiet.
Efter skolegang i Århus og uddannelse ved
handelen søgte Magnus Pedersen ind til poli
tiet og blev 1932 ansat som politibetjent i År
hus. 1939 flyttede han til Viby, men vendte
1942 tilbage til Århus med ansættelse i krimi
nalpolitiet. 1947 forfremmedes han til kriminal
overbetjent og 1961 til kriminalassistent. Fra
sin drengetid var han stærkt sportsinteresseret,
først som medlem af DUI, derefter af AIA,
hvor han har været aktiv fodboldspiller, for
mand for fodboldafdelingen og endelig hoved
formand.
Som medlem af byrådet har P. - ligesom i
privatlivet - særligt interesseret sig for idræt
tens anliggender. Han har bl. a. været en ivrig
talsmand for udbygningen af Århus Stadion
og indretning af et friluftsbad.
K.E.

(k lic h e e r).

PEDERSEN, Jens MAGNUS
Kriminaloverbetjent, senere kriminalassistent.
- Født 24. sept. 1906 i Hamburg. - Forældre:
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Medlem af eller byens repræsentant i Skolekomm.
1954-57. Skolenævnene for Skt. Annagades, Valdemarsgades og Christiansgades skoler 1954-57. Udv.
for komm. værker 1954-58. Udv. for kult. anliggen
der 1954-58. Århus amts skoleråd 1954-58. Repr.skabet for Idrætsparken. 1954-58. Repr.skabet for

I/S Midtkraft. 1954-58. Repr.skabet for Århus Tea
ter. 1954-58. - Henvisninger 171, 509; 194, 18/9
1956; 480, 8/7 1959; 194, 24/9 1966. - Portrætter
480,
1959 (tegning).

PETERSEN, Anton MARINUS Peter

Snedkersvend, senere forvalter. —Født 25. febr.
1860 i Ålsrode, Ålsø sogn, Randers amt, død
18. dec. 1943 i Århus. - Forældre: hjulmand
Lars Petersen og hustru Kirsten Andreasen. Gift 26. okt. 1889 med Bothilde Barbara Niel
sen, født 28. dec. 1867 på Moesgård, Mårslet
sogn, Århus amt, død 16. jan. 1943 i Århus, dat
ter af kusk og indsidder Søren Nielsen og hustru
Marie Cæsilie Kofod.
Medlem af byrådet 1. april 1903-25. april
1912. Socialdemokratiet.
Marinus Petersen kom efter sin konfirma
tion i snedkerlære i Tirstrup. Efter at være ud
lært bosatte han sig i 1883 i Århus, hvor han
hurtigt kom med i det faglige og politiske ar
bejde. Fra 1900 til 1912 var han formand for
Snedkernes Fagforening. Omkring 1900 blev
han medlem af forretningsudvalget for Arbej
dernes Fællesorganisation, hvor han først var
kasserer og dernæst indtil 1912 formand. I ti
den 1900-1917 var P. i hovedbestyrelsen for
Snedkerforbundet og 1901-14 i repræsentant
skabet for De samvirkende Fagforbund. Han var
tillige medlem af Snedkerforbundets voldgifts
ret til 1917. Som anerkendelse for sit store ar
bejde inden for snedkernes faglige organisa
tioner blev han i 1915 æresmedlem af Snedker
nes Fagforening i Århus. Af øvrige tillidshverv
kan nævnes, at P. fra 1906 var i bestyrelsen
for Arbejdernes Produktionsforening, bestyrel
sen for Socialdemokratisk Forbund i Århus og
fra 1922 i menighedsrådet for Skt. Johannes
sogn. Mens han var formand for Arbejdernes
Fællesorganisation var han tillige faglig medar
bejder ved Demokraten. I april 1912 blev P.
ansat som forvalter på De gamles Hjem og var
i denne stilling til 1930.
P. var medlem af byrådet fra 1. april 1909
til 25. april 1912, da han trådte ud for at blive
forvalter. Han deltog i byrådsarbejdet i flere
vigtige udvalg, bl. a. budgetudvalget, og han
deltog i 1911 i arbejdet med at udarbejde for
slag til den overenskomst mellem kommunen

Mari ti us
Petersen

og de kommunale arbejdere, hvis vedtagelse
vakte stor diskussion såvel i byrådet som i byens
aviser.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
bygninger og inventariesager 1909—12. Udv. til at
tiltræde kasseudv. som budgetudv. 1909-12. Udv.
for vedligeholdelse af komm.s bygninger 1909-12.
Kirkegårdsbcst. 1909-12. Best. for sporvejene 1909—
12. Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem 1911. Best.
for Teknisk Skole 1911-13. Århus amts skoleråd
1911-16.
Skolckomm. 1912.
Best. for hjælpe
kassen 1914-17. - Henvisninger 194, 11/3 1909;
466, 1910-11, A, 288 og 1912-13, B, 17; 395,
47; 169, 592; 194, 25/10 1939, 23/2 1940 og
18/12 1943; 391, 174. - Portrætter Lokalhist. saml.;
194, 11/3 1909; 395, 47; 194, 23/2 1940.

PEDERSEN, MARTHIN Frederik

Typograf. - Født 12. april 1875 i Århus, død
14. juli 1926 i Løgten, Skødstrup sogn. - For
ældre: fabriksarbejder Hans Christian Peter
sen og hustru Marie Stoltenberg. - Gift 1° med
Mette Nielsen, født 12. jan. 1867 i Hørning,
død 31. aug. 1917 i Århus, datter af husmand
Niels Andersen og hustru Katrine Thomsen.
Gift 2° 15. dec. 1917 i Århus med Else Marie
Munk, født 15. febr. 1888 i Kjellerup, datter
af gårdejer Niels Munk og hustru Jensine Niel
sen.
Medlem af byrådet 1. april 1917-26. maj
1922 og 1. april 1925-14. juli 1926. Socialde
mokratiet.
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1925-26.
R epr.skabet for M indeparken 1925-26.
- H envisninger 194, 25/3 1914;
147, 300;
194,
27/5 1922 og 14/7 1926; 481, 94; 180, 25 og 29:
476, 86. - P ortræ tter Lokalhist. sam l.;
147, 300;
180, 29.

PETERSEN, Peter

M art hin
Pedersen

Marthin Pedersen, der blev uddannet som
typograf, kom som ganske ung til at arbejde i
Demokraten’s sætteri og var ansat her til sin
dod. Med udprægede anlæg for organisations
arbejde kom han til at spille en fremtrædende
rolle i den politiske og faglige arbejderbevægel
se i Århus. »Han havde ord for at være beha
gelig at forhandle med« og omtales som »en
formfuldendt taler«. I 1907 kom P. i bestyrel
sen for Dansk Typograf-Forbunds Århus-afdeling, for hvilken han var formand fra 1912 til
1926. I 1914 blev han kasserer i Arbejdernes
Fællesorganisation og fra 1916 formand. Han
var medlem af huslejenævnct for Skt. Pauls
sogn og medlem af overnævnet. I 1925-26 sad
han i bestyrelsen for Teknisk Skole, valgt af
Arbejdernes Fællesorganisation.
P. var medlem af byrådet fra 1. april 1917
til 26. maj 1922, da han af personlige grunde
trak sig tilbage, og igen fra 1. april 1925 til
sin død i 1926. I byrådet blev der ved medlems
skab i talrige udvalg lagt megen beslag på hans
arbejdskraft. - P. blev dræbt ved en trafik
ulykke.
P.J.
M e d le m af eller byens re pr æ se ntant i U dv. for fattigvæs. 1917-22. Skolckom m . 1917-22 og 1925-26.
U dv. for skolcbørnsbcspisn. 1917-22 og 1925-26.
U dv. til at gennem gå re p artitio n en p å am tets køb
stæ der 1917-22 og 1925-26.
Å rhus am ts skoleråd
1919-22. U dv. for bygninger og inventariesager 1921
-2 2 .
Kasse- og regnskabsudv. 1925-26.
U dv. for
byens skove 1925-26. R epr.skabet for Å rhus T e a te r
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Tømmerhandler, konsul. Født 2. jan. 1862 i
Nisset, Grauballe, Svostrup sogn, Viborg amt,
død 1. jan. 1945 i Århus. - Fader: smedemester
P. Petersen. - Gift 1° med Ane Johanne Niel
sen, født 7. nov. 1863 i Stjær, død 30. juni
1901 i Århus. Gift 2° 3. aug. 1902 i Århus
med Anna Kristine Djørup, født 27. aug. 1881
i Stege, død 2. maj 1938 i Århus.
Medlem af byrådet 1. april 1925-31. marts
1933. Borgerliste.
Peter Petersen, der var født på Silkeborgeg
nen, kom i 1877 i tømrerlære i Silkeborg og gik
på byens tekniske skole. I 1884 kom han til År
hus. Her overtog han sammen med J. M. Jacob
sen i 1896 M. Medens tømmerhandel, der lå ved
Mejlgades Port mellem Mejlgade og Knudriisgade, og som nu fik navnet Århus Tømmerhan
del. I de følgende år blev P. en af de førende
inden for tømmerbranchen i Århus.
I 1896 var Jacobsen og P. medstiftere af
Århus Aktie Damp-Save- og Høvleværk (fra
1918: Århus Savværk), der kom til at ligge
ved siden af tømmerhandelen. P. var fra starten
medlem af bestyrelsen og blev senere formand,
en post, han bevarede resten af livet.
Efter den store Mejlborg-brand i 1899, der
opstod på tømmerpladsen, flyttedes begge virk
somheder til Randers Landevej (nuv. Nørrebrogade), hvor savværket blev placeret på dets
nuværende areal, medens tømmerhandelen fik
plads lige nord herfor på begge sider af vejen.
I 1905 blev Niels Barnow optaget som med
indehaver i Århus Tømmerhandel, og 1914-15
overtog han og hans svoger firmaet.
P. fik tildelt flere tillidshverv. Han var med
lem af bestyrelserne for Århus Grundejerfore
ning 1904-38, formand 1930-38, senere æres
medlem, for Fællesforeningen af jydske Grund
ejerforeninger i en årrække fra 1920 og for
Købmands- og Håndværkerbanken 1915-44, for
mand 1926-44.

P. Petersen

I 1906 var P. blevet spansk vicckonsul. Fra
1908 var han frimurer som medlem af logerne
»St. Clemens« og »De fire roser«.
I det kommunalpolitiske liv gjorde P. sig gæl
dende som venstremand. Han var ligningsmand
i Århus nordre kreds 1904-06, og i byrådet sad
han - valgt på borgerlige fælleslister - fra 1913
til 1933, da han faldt for aldersgrænsen. I by
rådet repræsenterede han grundejernes og venstres interesser. Han var også medlem af besty
relsen for Århus Venstreforening 1915-16 og
1919-30, formand 1920-30, og for Århus Amts
tidende i en årrække.
I 1922 var han medstifter af A/S Århus Emballagefabrik, og han var formand for besty
relsen fra grundlæggelsen til 1929.
P. »virkede ofte lidt tør og knirkende, men
ejede et rigt lune, der til tider kunne være helt
charmerende«. - R.
G.R.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Best. for
G hr. d. I X ’s B ørnehjem 1917—33. Best. for arb ejd s
anvisningskontoret 1917-29.
Best. for Andelsselsk.
G u d e n åc c n tra len 1918-33. Best. for Å rhus-H am m cl
Je rn b an e 1921-33.
R epr.skabct for Å rhus T e a te r
1921-33.
R epr.skabct for M indeparken 1925-33.
Best. for M indeparken 1925-29. V æ rg eråd et for Å rhus
søndre kreds 1925-29. Å rhus am ts skoleråd 1931 —
35. - H envisninger 480, 12/1 og 3/12 1900, 1/7
1901, 29/9 1906 og 29/3 1908; 505, 40 og 49; 480,
29/3 1913;
307, 1915, 313 f.;
480, 4/4 og 29/4
1916;
147, 152; 457, 4;
230, 55 og 58; 480,
13/2 1929;
244, 826;
534;
158, 27;
480, 2/1

S. Petersen

1932;
515, 85;
480, 31/12 1936;
307, 1940,
10 og 12; 480, 31/12 1941; 204, 41, 42 og 43;
194, 2/1 1945; 480, 2/1 1945; 307, 1950, 11 og
12; 389, 454; 312. - P ortræ tter 147, 152; 457,
4; 230, 55; 244, 826; 158, 27; 480, 31/12 1941;
2 0 4 ,4 3 - 7 9 4 ,2 /1 1945; 480, 2/1 1945; 312.

PETERSEN, Søren

Snedkermester. - Født 10. nov. 1823 i Selling,
Ødum sogn, Randers amt, død 7. juni 1898 i
Århus. - Forældre: indsidder Peder Sørensen og
hustru Bodild Sørensdatter. - Gift med Birgitte
Mikkelsen, født 15. jan. 1833 i Malling sogn,
Århus amt, død 8. okt. 1909 i Århus, datter af
gårdmand Mikkel Rasmussen og hustru Maren
Nielsdatter.
Medlem af byrådet 14. juni 1880-31. dec.
1884. Højre.
S. Petersen var opvokset i trange kår og hav
de kun modtaget en nødtørftig undervisning.
Dette fremkaldte siden en stor sparsommelig
hed hos ham og en iver efter at tilegne sig de
kundskaber, han havde måttet undvære i sine
unge år. Efter at have tilendebragt sine lære
år deltog P. i krigen 1848-50. Da denne havde
fundet sin afslutning, slog han sig ned i Århus,
og her etablerede han sig med en møbelforret
ning i 1857.
Den ovennævnte sparsommelighed og en fag
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lig dygtighed gjorde det muligt for P. at op
arbejde en god forretning i løbet af få år, og
snart påtog han sig også bygnings- og butiks
arbejder samt fremstilling af ligkister. Hans so
lide karakter gjorde ham almindelig agtet og
gav ham en del tillidsposter. Han var med ved
stiftelsen af Århus Grundejerforening i 1879 og
sad i dennes bestyrelse til 1889, i 1882 som for
mand. Endvidere havde han en bestyrelsespost
i byens håndværkerforening 1877-90.
I byrådsarbejdet, hvortil interessen for kom
munale forhold havde bragt ham, deltog han
1880-84. Han gjorde sig her bemærket ved sin
selvstændige stillingtagen til de spørgsmål, der
meldte sig. Især gav hans indslag i debatten
omkring opførelsen af Skt. Clemens Bro genlyd
i den lokale presse. P. gik i denne sag mod flcrtallets forslag om en bro af jern og støttede
tanken om en granitbro, hvis holdbarhed, han
mente, man kunne være sikker på. P.s selv
stændige fremtræden kunne i hans sidste leve
år let forvandles til en stædighed, som bragte
ham på kant med en del af hans omgivelser.

L.E.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Skattcligningskomm. 1873-81. Udv. for bygninger og inventariesager 1882-84. Udv. for fattigvæs. 1882-84. H envisninger 480, 27/5 1857, 21/3 1860, 2/2 og
21/5 1864, 15/4 1868, 24/4 1869, 1/4 1871, 30/8
o;; 3/12 1873, 8/2 1877, 9/12 1878, 13/1 1882 og
27/1 1883; 487, 1884, 50; 480, 12/2 og 14/12
1885, 16/5 og 1/11 1890, 14/12 1894, 21/3 1896, 8/6
1898; 470, 13; 480, 9/10 1909 og 27/9 1910;
385, 114 og 116; 442, 17. - P ortræ tter 470, 13.

PEDERSEN, SØREN

Tømrermester. - Født 4. febr. 1859 i Fuglsø,
Vistoft sogn, Randers amt, død 1. juni 1912 i
Århus. - Forældre: husmand og bødker Jør
gen Pedersen og hustru Ane Marie Sørensen. —
Gift med Petrine Marie Jensen, født 1858, død
13. dec. 1931 i Århus.
Medlem af byrådet 9. jan. 1900-31. marts
1909. Socialdemokratiet.
Søren Pedersen, der blev udlært som tømrer,
kom som ganske ung til Århus, hvor han fra
1882 tog fast bopæl. Han kom straks ind i
arbejdet i fagbevægelsen og var i årene 1893-96
formand for Hustømrernes Fagforening. Plan
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Soren Pedersen

etablerede sig som tømrermester. I 1898 blev
han medlem af bestyrelsen for Damp-Save- og
Høvleværket. I lighed med adskillige af byens
håndværkere gjorde han en overgang tjeneste
som brandmand ved Århus brandvæsen.
P. var medlem af byrådet fra 9. jan. 1900
til 31. marts 1909. Han hørte til de byrådsmed
lemmer, »der kun sjældent har taget ordet ved
torsdagsmøderne«. Han var »udvalgenes mand«
og deltog i arbejdet i en række udvalg især af
teknisk karakter.
P.J.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Brolægningsog vejudv. 1900-05. Udv. for bygninger og inventariesagcr 1900-09. Brandkomm. 1900-09. Udv. for
vedligeholdelse af komm.s bygninger 1900-09. Bygningskomm. 1900-11.
Sundhedskomm.
1901-05.
Kirkeinspektionen for Skt. Patds sogn 1906-09.
Endvidere taksationsmand 1900-12. - H envisninger
480, 8/12 1898 og 21/2 1900; 194, 14/1 1906 (sær
nummer) og 3/6 1912; 263, 30, 33 og 38. - P or
træ tter 263, 30; 194, 14/1 1906 (særnummer).

PETERSEN, SØREN

Smed. - Født 23. sept. 1869 på Hevringholm
mark, Vivild sogn, Randers amt, død 27. jan.
1941 i Århus. - Forældre: husmand Peder Han
sen og hustru Ane Marie Rasmusdatter. Gift 17. dec. 1898 med Antonette Poulsen, født
9. juni 1877 i Skødstrup sogn, Randers amt,

Søren Petersen

trådte tilbage som formand, da han i 1896
død 8. marts 1955 i Risskov, datter af gårdejer
Jens Nielsen Poulsen og hustru Kirsten Marie
Nielsen.
Medlem af byrådet 1. juni 1917-31. marts
1921 og 26. maj 1922-31. marts 1925. Social
demokratiet.
Søren Petersen lærte som smed på herregår
den GI. Estrup. I 1897 kom han til Århus og
fik ansættelse på Statsbanernes centralværksted,
hvor han arbejdede, til han blev pensioneret i
1933. På sin arbejdsplads var han tillidsmand
for grovsmedene. Han var medlem af bestyrel
sen i Statsbanepersonalets brandforsikring, for
mand for Socialdemokratisk Afholdsforening i
Århus, i bestyrelsen for Smede- og Maskinarbej
dernes Fagforening D. S. B., fra 1908 til 1937
kasserer i Arbejdernes Fællesorganisation og fra
1930 medlem af menighedsrådet i Skt. Pauls
sogn. P. var en ihærdig agitator for Social
demokratiet og en god taler, der i arbejder
kredse blev kendt som »den hærdebrede smed,
hvis røst kunne stige til en orkan«.
P. var medlem af byrådet fra 1. juni 1917 til
31. marts 1921 og igen fra 26. maj 1922 til 31.
marts 1925. Begge gange kom han ind som af
løser, første gang for maskinarbejder F. F. Samuelsen og anden gang for typograf Marthin
Pedersen. I begge perioder blev der draget nyt
te af hans arbejdskraft gennem medlemsskab
af en række byrådsudvalg.
P.J.

W . Petersen

Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm.
1906-13. Best. for Århus-Hammcl Jernbane 191718. Sundhcdskomm. 1917—19. Udv. for skolebørnsbespisn. 1917-19 og 1922-25. Bibl.sudv. 1917-21.
Udv. efter lov om sygekasser 1917-21. Repr.skabet
for Århus Teater 1917-21. Udv. for bygninger og inventariesagcr 1917-21 og 1922-25. Udv. for fattigvæs. 1922-25. Udv. til at gennemgå repartitionen
på amtets købstæder 1922-25. Skolekomm. 1922-25.
Århus amts skoleråd 1922-30. - Henvisninger 194,
11/3 1909; 169, 597; 194, 21/9 1939, 28/1 og 3/2
1941. - Portrætter 194, 11/3 1909 (tegning), 21/9
1939 og 28/1 1941.

PETERSEN, Wilhelm Eduard

Bagermester. - Født 1811 i Schwinemiinde,
Tyskland, død nov. 1864. - Gift 1840 med
Dorthea Cathrine Mellerup, født 16. sept. 1820
i Ebeltoft, død 3. marts 1858 i Århus, datter
af bager Anders Mellerup og hustru Maren
Nielsdattcr.
Medlem af borgerrepræsentationen 6. jan.
1853-21. jan. 1858.
Wilhelm Petersen, der var født i Schwinemunde i det daværende Preussen, tog den 30.
april 1838 borgerskab som bagermester i Århus.
Hans forretning lå på Tangen. I 1847 nævnes
han som bisidder i bagerlavet, og 1851-53 var
han en af direktørerne for Århus borgerlige Sky
deselskab. I 1851 var han medlem af direk
tionen for Klubben Enigheden.
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Arbejdet i borgerrepræsentationen begyndte
P. i begyndelsen af 1853; selv om han var
med i fem år, til udgangen af 1857, var han
blot med i en enkelt kommission. Fruekirkein
spektionen.
O.D.
M ed lem af eller byens re præ sentant i Kirkeinspek
tionen for Frue sogn 1854-58. - H envisninger 14,
1838; 15, 1845; 480, 19/7 1847, 3/3 1853 og 4/3
1858; 430, 32. - P ortræ tter 430, 32.

PEDERSEN, Lauritz VALDernar

Forretningsfører. - Født 19. sept. 1875 i År
hus, død 11. marts 1940 i Århus. - Forældre:
arbejdsmand L. P. Pedersen og hustru Kristine
Nielsen. - Gift 25. nov. 1899 med Johanne
Christine Madsen, født 10. april 1873 i Ørting
sogn, Århus amt, død 10. april 1945 i Århus,
datter af husmand Anders Madsen og hustru
Anne Marie Poulsen.
Medlem af byrådet 30. maj 1918-31. marts
1925 og 12. aug. 1926-31. marts 1928 og 20.
febr. 1930-31. marts 1936. Socialdemokratiet.
Vald. Pedersen der havde gennemgået almin
delig folkeskoleuddannelse i Paradisgades Skole
i Århus, kom straks efter konfirmationen ud at
tjene på landet. 22 år gammel vendte han til
bage til Århus og blev arbejdsmand og senere
havnearbejder. I 1905 blev han valgt ind i
Havnearbejdernes Fagforenings bestyrelse, hvor
han sad til 1919 (formand 1910-19), da han
blev forretningsfører for Dansk Arbejdsmands
forbund. P. har været medlem af forretnings
udvalget for Arbejdernes Fællesorganisation
1900-18, af bestyrelsen for Socialdemokratisk
Forbund og formand for dets nordre kreds
1915-23. Han var medlem af bestyrelsen for
Hjælpekassen 1909-15, for huslejcnævnct for
Skt. Johannes sogn 1916-19 og for Arbejdernes
Produktionsforening 1912.
P. var medlem af byrådet i tre perioder:
1918-25, 1926-28 og 1930-36, og han har i disse
år siddet i mange udvalg og bestyrelser. Hans
væsentligste indsats var af organisationsmæssig
art.
A.B.
M e d le m af eller byens repræ sentant i Brandkomm.
1918—25. Best. for arbejdsanvisningskontoret 1918—
25. Havneudv. 1919-21. Udv. for belysningsvæs.
1920-25. Brolægnings- og vejudv. 1920-25 og 1929—
33. Kasse- og regnskabsudv. 1926-28. Udv. til at
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l7ald. Pedersen

gennemgå repartitionen på amtets købstæder 1926-28.
Skolekomm. 1926-28. Repr.skabet for Århus Teater
1926-28 og 1930-36. Udv. for skolebørnsbespisningen
1926-28 og 1933-37. Forskønnelscsudv. 1926-28.
Udv. for byens skove 1926-28 og 1930-33. Legatudv.
1930-33. Bibl.sudv. 1930-34. Udv. for skolevæs.
1930-36. Udv. for skovvæs. 1933-36. Repr.skabet
for Mindeparken 1933-37.
Århus amts skoleråd
1933-40. - H envisninger 395, 49; 259, I, 128-29;
158, 27; 480, 12/3 1940. - P ortræ tter Lokalhist. saml.;
Rådhusen; Belysningsvæs.; 395, 1919, 49; 259, I,
128-29; 158, 27; 480, 12/3 1940.

PERREGAARD, JENS

Tømrer. - Født 18. april 1880 i Borbjerg, Ring
købing amt, død 3. aug. 1953 i Århus. — For
ældre: gårdejer Lars Perrcgaard og hustru Niel
sine Petersen. - Gift 17. juli 1906 med Andrea
Adsersdatter Damtoft, født 15. marts 1877 i
Mejrup sogn, Ringkøbing amt, død 5. juni 1945
i Århus, datter af gårdejer Adser Damtoft og
hustru Christine.
Medlem af byrådet 14. aug. 1924-31. marts
1933. Socialdemokratiet.
Jens Perregaard var født på Holstebro-egnen.
Han kom først i møllebyggerlære, men efter at
han ca. 18 år gammel var kommet til Århus,
gik han i tømrerlære og blev svend 1901. I de
følgende år arbejdede han om sommeren i Kø
benhavn og læste om vinteren på Århus tek
niske Skole og blev 1906 bygningskonstruktør.
Derpå var han et par år i København, indtil
han i efteråret 1908 vendte tilbage til Århus.

Jens Perregaard

P. kom hurtigt til at spille en stor rolle i or
ganisationsarbejdet. Han blev medlem af tøm
rernes lokale voldgiftsret, 1910 blev han næst
formand i Hustømrernes Fagforening i Århus,
1912-15 kasserer og 1915-23 formand bortset
fra et halvt års tid i 1919-20. Desuden sad han
i forretningsudvalget i Arbejdernes Fællesorga
nisation 1912-18.
P. tog initiativet til oprettelsen af Hustøm
rernes Stiftelse i 1918, her var han næstfor
mand 1919-29 og formand 1929-30, af den
kooperative virksomhed Hustømrernes Aktie
selskab i 1919, formand og forretningsfører
1919-31, og af Arbejdernes Andels Boligforening
i 1919, næstformand 1919-39, formand 1939-43.
Af hans øvrige lokale tillidshverv kan nævnes:
formand for Sygekassen Århus 1914-20, for
mand for Arbejderskolen i Århus fra 1915 og
en årrække frem, medlem af bestyrelsen for
Arbejdernes Produktionsforening 1915-43, for
mand 1930-43, for Socialdemokratisk Forening,
nordre kreds, 1924-31 og for Århus Brugsfor
ening i en årrække.
Også i Dansk Tømrer-Forbund gjorde P. sig
gældende. Han bragte Århus-afdelingen tilbage
til forbundet i 1915 og blev medlem af hoved
bestyrelsen 1915-33, af forbundets voldgiftsret
fra 1918 og næstformand 1919-33. Derpå var
han forbundets første rejsesekretær 1933-39.
I byrådet fik P. sæde i aug. 1924 som supple
ant for A. Sneum, der var blevet folketings

mand. Omkring 1930 kom P. i modsætning til
Socialdemokratiet på grund af uoverlagte
handlinger og udtalelser. I forbindelse med be
sættelsen af skoledirektørembedet i 1929 afsend
te han det famøse telegram »Er De socialdemo
krat? Ja eller nej!«, og i jan. 1931 fremsatte
han i Århuus Stiftstidende en skarp kritik af
Socialminister Steinckes plan om hjælp til de
hjemløse, idet han fordømte de hjemløses krav
om ikke at blive kontrolleret. I slutningen af
jan. 1931 blev P. ekskluderet af Socialdemokra
tiet, og han måtte derefter afvikle de fleste af
sine tillidshverv. I byrådet blev han siddende
perioden ud til 1933. Ved byrådsvalget i 1943
forsøgte han forgæves at blive indvalgt igen på
en »uafhængig arbejderliste«. Resultatet blev, at
han måtte nedlægge posten som formand for
Arbejdernes Produktionsforening. I de følgende
år var der mere stille om P.s navn.
Privat drev P. en ret omfattende byggevirk
somhed, især på Trøjborg. I sine senere år blev
han hyppigt brugt som konsulent.
P. var livet igennem impulsiv, busede lige
på og manglede diplomatiske evner, hvad der
skaffede ham mange vanskeligheder. Men »den
århusianske arbejderbevægelse skylder ham tak
for det frodige initiativ og flittige arbejde han
udfoldede i sine velmagtsdage«.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for an
dragender 1924-25. Bibl.sudv. 1924-25. Best. for
Chr. d. IX ’s Børnehjem 1924-25. Havneudv. 1924—
33. Bibl.sbest. 1925-29. Svendeprøvekomm. 1925—
31. Udv. for bygninger og inventariesagcr, for
mand, 1925-33. Skolekomm. 1925-33. Udv. for
byens udvidelse og bebyggelse 1929-33. Endvidere
hegnsynsmand 1918-25 og taksationsmand 1925-31.
- Henvisninger 395, 51 f.; 263, 69, 77, 83, 88, 96
og 97 ff.; 492, 8 og 35; 755, 27; 480, 8/1 1931; 194,
9/1 og 10/1 1931; 480, 11/1, 12/1 og 13/1 1931;
194, 13/1 og 28/1 1931; 480, 28/1 1931; 421,
131; 194, 17/4 1940; 480, 18/4 1940; 520a, 266,
268, 275 og 279 f.; 194, 20/3 1942, 29/3 og 27/5
1943; 258; 480, 18/11 1949; 194, 16/4 1950;
480, 17/4 1950; 194, 6/8 1953; 480, 6/8 1953;
194, 11/11 1957; 356, 18/11 1957; 415, 220 og
228; 494a, 112, 160, 185 og 240 f. - Portrætter 395,
51; 263, 77, 83, 88 og 96; 492, 8 og 35; 755,27;
421, 131; 194, 17/4 1940; 480, 18/4 1940; 194,
16/4 1950; 480, 17/4 1950; 194, 6/8 1953; 415,
220; 494a, 185.

PIHL, EVA HEMMER, se Hemmer Hansen,

Eva
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Repr.skabet for I/S Midtkraft 1966-. Endvidere vur
deringsmand for nordre kreds, 1. distrikt 1962-.
- Portrætter Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne Niel
sen ).

PREIS (Preuss), Anthon Peter

Schack
Preetzman n

PREETZMANN, SCHACK

Bryggeriarbejder. - Født 6. sept. 1911 i Århus.
- Forældre: rorsbetjent Aage Valdemar Preetzmann og hustru Karen Madsine Larsen. - Gift
15. maj 1943 i Århus med Nanna Johanne Mad
sen, født 18. sept. 1918 i Rude, Saksild sogn,
Århus amt, død 4. nov. 1954 i Århus, datter af
tækkemand Frederik Madsen og hustru Anna
Nielsine Vilhelmine Larsen.
Medlem af byrådet 1. april 1962-1966 og gen
valgt 1966. Socialistisk Folkeparti.
Efter at have gået i Nørrebrogades Skole
kom Preetzmann i bagerlære og afsluttede sin
uddannelse som bager 1929. Derefter har han
prøvet forskellige job, arbejdet som guldsmed
i Paris hos broderen, fabrikant Ghr. Preetz
mann 1931-40 og i Århus som byvagt under
besættelsen og senere som arrestbetjent. 1952
blev han bryggeriarbejder ved Geres-Bryggerier
ne. Han gik snart op i organisationsarbejdet og
blev valgt til sekretær i Bryggeriarbejdernes Fag
forenings Århus-afdeling. Endvidere har han
været repræsentant i Boligforeningen Ringgår
den og medlem af bestyrelsen for foreningen
Danmark-DDR.
Da kommunisterne gled ud af byrådet 1962,
indvalgtes P. for Socialistisk Folkeparti, og han
genvalgtes 1966.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
kult. anliggender 1962-65.
Økonomiudv. 1966-.
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Murermester. - Født 5. marts 1813 i Århus
domsogn, død 6. marts 1868 i Århus. - For
ældre: murermester Dominicus Preis og hustru
Anne Maria Svafferin. - Gift efter 1850 med
Julie Hygom, død efter 1873.
Medlem af borgerrepræsentationen 25. jan.
1849-17. jan. 1855.
Anthon Preis, hvis storebror, murermester
J. Preis (s. d.) havde været medlem af byrå
det en halv snes år før ham, tog den 18. maj
1840 borgerskab som murermester i Århus. Han
opførte gennem årene adskillige ejendomme i
byen og ejede Nyt Kalkbrænderi uden for Min
deport. Han gav tegneundervisning og var 1840
-51 lærer ved Århus tekniske Skole. Ligesom bro
deren og faderen var han oldermand for sit
lav, murerlavet, i 1840’erne og igen 1860-61.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygningskomm. 1845-60. Udv. for bygninger og inventariesager 1849. Kassekom. 1851. Brolægningskomm.
1852-54. - Henvisninger 12; 480, 20/5 1840, 2/11
1842, 13/4 1849, 12/1, 18/5 og 21/11 1849, 7/7
1868 og 18/2 1869; 481, 12 og bilag 2.

PREIS (Preuss), Johan Casper

Murermester. - Født 25. nov. 1794 i Århus
domsogn, død o. 11. april 1865 i Århus. - For
ældre: murermester Dominicus Preis og hustru
Anne Maria Svafferin. - Gift 19. maj 1826 i
Århus Domkirke med tjenestepige Ane Marie
Jensen, født 1794, død 13. juni 1863 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-17. nov. 1842.
Johan Casper Preis, hvis bror, Anton Preis,
også var medlem af byrådet (s. d.), var født i
Århus. Faderen, Dominicus Preis, der var mu
rermester og oldermand for murerlavet ligesom
senere de to sønner, var født i Prag og havde
i febr. 1794 taget borgerskab som murermester
i Århus.

P. tog den 26. april 1824 borgerskab som mu
rermester i Århus. Snart kom han til at spille
en rolle inden for sit fag; flere gange i 1830’erne
og 1840’erne og igen 1857-60 var han older
mand for murerlavet; i juli 1832 blev han af
stiftamtmandskabet beskikket til sammen med
tre andre og borgmesteren og brandassistenten
at udgøre den ved anordningen af 6. apr. s. å.
oprettede bygningskommission for Århus køb
stad; og han var med på det første hold af læ
rere ved Århus tekniske Skole, hvor han under
viste i årene 1828-40. I 1848 blev han valgt til
Århus Håndværkerforenings første bestyrelse,
hvor han sad til omkr. 1860.
Sit arbejde i borgerrepræsentationen begynd
te P. i 1838, da han blev valgt til den første
kommunalbestyrelse; her sad han til 1842, da
han afgik ved lodtrækning.
O.D.
Medlem af eller bye?is repræsentant i Bygningskomm. 1832-43. Kom. til at anvise regn. 1838-42. Henvisninger 480, 7/7 1826, 6/7 1832, 20/3 1838,
16/6 1863 og 21/4 1865; 12; 481, bilag 2; 119,
10 og 82.

PREISLER, A BRUNO

Vinhandler, fabrikant. - Født 1834 i Køben
havn, død 22. febr. 1899 i København. - Gift
med Nielsine Christiane Strange, født 23. jan.
1841 i Østbirk sogn, Skanderborg amt, død 3.
maj 1917 på Frederiksberg, datter af proprie
tær på Julianelyst Niels Byschou Strange og
hustru Mariane Birgitte Birch.
Medlem af byrådet 10. nov. 1870-ca. 31. dec.
1872. Højestbeskattedc.
Preisler, der af uddannelse var cand. pharm
(1858), tog i april 1863 borgerskab i Århus
som vinhandler. Få uger efter ændrede han
borgerskabet til fabrikation af mineralvande og
mousserende drikke, idet han anlagde en virk
somhed i Kannikcgade i »hr. Mehls forrige lej
lighed«. I 1866 købte han selve Mehls fabrik
for sæbe og kemiske artikler, Store Torv 10.
Han drev denne til 1889, da den blev overtaget
af Chr. W. F. Bestie. I 1877 gik P. i kompagni
med Th. Ramsing, der året i forvejen havde er
hvervet den i 1860 grundlagte Skt. Nicolauskilde Brøndanstalt. Foruden at nyde de mine
ralvande, der blev fremstillet til salg, kunne det

Bruno Preisler

århusianske borgerskab også på fabrikken gen
nemgå en brøndkur efter mønster af de store
udenlandske kursteder, der var på mode i an
den halvdel af 19. århundrede.
P. var nogle år formand i Handels- og Kon
toristforeningen og Arbejdernes Byggeforening
samt medlem af bestyrelsen for Velgørenheds
selskabet. I 1888 stiftede han under dette et le
gat på 3.000 kr., hvis renter skulle gives til
trængende gamle over 50 år. Han var medlem
af Århuus Privatbanks repræsentantskab 188486 og af Teknisk Skoles bestyrelse 1890-97 (fra
1891 kasserer). Sidstnævnte år forlod han År
hus.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Forskønnelsesudv. 1870-72. Udv. for skovvæs. 1870-72. - Hen
visninger 480, 25/4, 2/5 og 10/6 1863, 8/9 1869,
19/6 1878; 4 (Store Torv 10); 480; 30/11 1886,
22/3 1887, 21/3 og 28/4 1888, 28/11 1889, 12/10
1897 og 28/2 1899; 210, 116; 307, 1915, 322 og
1950, 524; 425, 99; 481, 66 og 134; 248, 31;
- Portrætter Provinsbanken.

RAHBEK, HELGE Valdemar

Skoleinspektør. - Født 6. marts 1898 i Borris
sogn, Ringkøbing amt. - Forældre: gårdejer,
senere købmand Mads Sønderby Rahbek og hu
stru Hanne Marie Lauridsen. - Gift 20. maj
1921 i Birket sogn, Maribo amt, med Asta
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bjergskolen 1959 og den bevægede indlemmel
sesdebat 1961-62.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
kult. anliggender 1964-65. Udv. for børne- og ung
domsværnet 1964-66. Sundhedskomm. 1964-66. —
Henvisninger 176, 465;
480, 26/1 1964;
194,
25/4 1965; 338, V II, 106; 224, 1966-67, nr. 1, 11.
- Portrætter Lokalhist. saml. (tegning af Bjarne Niel
sen); 176, 465; 224, 1966-67, nr. 1, 11.

RAHR, VIGGO Ludvig

Helge Rahbek

Stub, født 20. febr. 1896 i Birket sogn, Maribo
amt, datter af rentier Christian Stub og hu
stru Sofie Stryhn.
Medlem af byrådet 24. jan. 1964-1966. So
cialdemokratiet.
Efter præliminæreksamen 1914 fra Tarm Re
alskole kom Rahbek på Vinthers Seminarium i
Silkeborg, hvorfra han tog lærereksamen 1919.
Han var andenlærer i Birket på Lolland 1921—
24 og førstelærer på Femø 1924-26. I 1926
blev han ansat som førstelærer og kirkesanger
i Lisbjerg. Da Lisbjergskolen var opført 1940
som centralskole til afløsning af de tidligere sko
ler i Skejby, Lisbjerg og Terp, blev han ansat
som overlærer, fra 1946 med titlen skoleinspek
tør. Efter indlemmelsen af Skejby-Lisbjerg 1962
fortsatte han under Århus Kommunes Skole
væsen, til han 1966 tog afsked med pension.
Han var medlem af Hasle-Skejby-Lisbjerg sog
neråd 1933-40, 1943-46 og 1950-62 og i disse
perioder bl. a. medlem af kasse- og regnskabs
udvalget samt formand for børneværnet og det
sociale udvalg. Endvidere var han formand for
Skejby-Lisbjerg Sygeplejeforening.
R. indtrådte i byrådet efter Karen Sørensens
død i januar 1964, men blev ikke genvalgt 1966.
Hans kommunal-politiske indsats har væsentlig
ligget uden for Århus, i den daværende HasleSkejby-Lisbjerg kommune, hvor han var en ret
fremtrædende skikkelse, impulsiv og til tider
indblandet i stridigheder, således uroen om Lis-
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Købmand. - Født 2. okt. 1858 i Århus, død 4.
nov. 1931 i London. - Forældre: købmand Ed
win Friedleif Rahr og hustru Nielsine Ølgaard
Margrete Hedevig Kampmann. - Gift 28. marts
1881 med Mary Lamont, født 13. april 1859
i Skotland, død 21. sept. 1932 i London.
Medlem af byrådet 6. jan. 1903-22. dec. 1910.
Højre.
Viggo L. Rahr tog som ganske ung til Eng
land og Skotland, hvor han gennemgik en grun
dig handelsuddannelse. Efter 11 års ophold i ud
landet vendte han hjem og oprettede i 1887 en
forretning i jernbranchen, samtidig med at han
hjalp sin far, købmand Edw. F. Rahr, i dennes
forretning i samme branche. I 1893 blev de to
forretninger sluttet sammen under firmanavnet
Viggo L. Rahr. Firmaet gennemgik en stor ud
vikling; store, nye lagerbygninger blev opført,
og omsætningen steg betydeligt; en filial blev
i 1896 oprettet i Esbjerg. R. blev i kraft af sin
forretnings store omfang en indflydelsesrig mand
i Århus. Fra 1895 var han i bestyrelsen for Århus
Handelsforening, fra 1908 til 1910 dens
formand. Endvidere var han 1909-11 i besty
relsen for Den jyske Handelsstands Centralfor
ening og 1897-1901 kasserer, 1901-11 formand
for Århus Kjøbmænds Hjælpekasse. Han var
tillige medlem af udstillingsrådet for Landsud
stillingen i 1909. - Fejlslagne spekulationer,
kautionsforpligtelser og et efter datidens for
hold meget stort privatforbrug satte omkring
århundredskiftet R. i økonomiske vanskelighe
der. I dec. 1910 blev han erklæret fallit, i jan.
1911 blev forretningen solgt, og samme måned
blev R. arresteret, sigtet for omfattende bedra
gerier. Han blev i okt. 1911 idømt forbedrings
husarbejde. I juni 1912 blev han benådet og
udvandrede til England. Han bosatte sig i Lon-

Th. Ratnsing

Viggo L. Rahr

don, hvor han etablerede en forretning i metalvarebranchen, som han drev til sin død.
R. var medlem af byrådet fra 6. jan. 1903,
til han den 22. dec. 1910 trådte ud på grund
af sin fallit. Især for Århus havn viste han i
byrådsarbejdet stor interesse, men han var i øv
rigt ikke meget talende i byrådet. Han nøjedes
med »træt at hæve sig i armstolene ved afstem
ningerne«, men tog han endelig ordet, vakte
»hans kendte halvanden minuts taler« mere op
mærksomhed end andre medlemmers »kvarter
lange indlæg«.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Havneudv.
1903-10. Udv. for byens udvidelse og bebyggelse
1903-10. Udv. til at gennemgå repartitionen på
amtets købstæder 1903-10. Udv. for det off. slagte
hus 1905-10.
Kasse- og regnskabsudv. 1909—10.
Kirkeinspektionen for Århus Domsogn 1909—10.
Repr.skabet for Århus Teater 1909-10. — Henvisnin
ger 480, 19/4 1890, 20/12 1897, 13/11 1898 og 21/3
1899; 148, 92; 265, 1901, 79; 480, 28/1 1903;
194, 9/2 1903; 184, 108; 480, 15/3 og 28/3 1906,
7/3 1907 og 25/3 1908; 266, 1908-09, 434; 480,
7/3 1909; 194, 18/5 1909; 297, 18/7 1909; 480,
8/8 1909; 194, 21/12, 22/12 og 27/12 1910; 356,
6/1 1911; 194, 7/1, 14/1, 17/1 og 28/1 1911; 480,
28/1 og 29/1 1911; 194, 29/1, 31/1, 3/2, 25/2,
28/2, 10/3 og 11/3 1911; 480, 14/3, 15/3 og 16/3
1911; 194, 17/3 og 18/3 1911; 480, 18/3, 7/4 og
25/10 1911; 194, 25/10, 29/10, 2/11, 3/11 og 7/11
1911; 480, 4/6 1912; 120, 15; 480, 14/7 1915;
307, 1915, 320; 480, 5/11 1931; 299, 73, 90, 91,
99, 123, 131 og 132; 291, 11; 199, 19 og bilag 2;
441, 9. - Portrætter Lokalhist. saml.; 148, 92; 184,

108; 266, 434; 480, 7/3 1909; 194, 18/5 1909;
297, 18/7 1909 (tegning); 480, 8/8 1909; 194, 25/10
1911; 299,91; 199, 19.

RAMSING, Anthon THeodor

Apoteker, fabrikant. - Født 28. april 1844 i
Høver, Storring sogn, Århus amt, død 14. nov.
1922 i Jyderup, Jyderup og Hjembæk sogn,
Holbæk amt. - Forældre: proprietær Carl Ge
org Ramsing og hustru Amalie Marie Hader. Gift 1° 7. april 1870 i Fredericia med Elvira
Vilhelmine Gindrup, født 24. nov. 1847 i Christiansted (St. Croix), død 1889 i Århus, datter
af organist Holger Gindrup og hustru Anna
Christiane Leidersdorff. Gift 2° med Hedvig
Georgia Dreyer, født 21. sept. 1868 i Odense.
Medlem af byrådet 6. jan. 1885-31. dec.
1890. Højestbeskattede.
Ramsing blev uddannet på Frijsenborg Apo
tek i Hammel 1860-64. Han tog farmaceuteks
amen i 1867 og var derefter på henholdsvis
Ghristianshavns og Fredericia apoteker, indtil
han 1870 købte apoteket i Lemvig. Fem år se
nere, 1875, flyttede han til Århus, hvor han
overtog Mehls Ghokoladefabrik, som han efter
sin hustru gav navnet Elvirasminde. Året efter
gik han i kompagni med Bruno Preisler (se
denne) og drev derefter sammen med ham til
lige Skt. Nicolauskilde Brøndanstalt. I begyn
delsen af 1890’erne fratrådte han sidstnævnte
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virksomhed, og i 1902 købte fabrikant Frits
Clausen chokoladefabrikken. Ramsing ernære
de sig i en årrække som ekviperingshandler
(J. C. Hingelbergs efterfølger), indtil han om
kring 1920 flyttede til Jyderup.
Til byrådet blev han valgt i 1885, men op
nåede i 1891 ikke genvalg. Han var nogle år
medlem af Grundejerforeningens bestyrelse.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for gas
værket og den off. belysn. 1885-87. Sygehusudv.
1885-90. Udv. for skolevæs. 1885-90. Skolekomm.
1885-90.
Kirkeinspektionen for Skt. Pauls sogn
1887-90. - Henvisninger 480, 12/12 1877, 24/3 1885
og 7/1 1891; 373, 1894, 23; 457, 109; 480, 15/11
1922; 154, II, 619 f.; 307, 1950, 483. - Portrætter
Lokalhist. saml.; Belysningsvæs.; Grundejerforen.;
154, II, 621.

RASMUSSEN, Rasmus

Murermester. - Født 5. nov. 1861 i Tulstrup
sogn, Århus amt. Død 22. sept. 1934 i Århus.
- Forældre: husmand og dræningsgraver Ras
mus Rasmussen og hustru Bertha Maria Sø
rensdatter. - Gift 20. april 1886 med Karen
Andersen, født 18. nov. 1862 i Fløjstrup, Be
der sogn, død 18. okt. 1941 i Århus, datter af
murermester Anders Petersen-Vest og hustru
Anna Kathrine Nielsdatter.
Medlem af byrådet 1. april 1929-31. marts
1933. Borgerlig fællesliste.
R. Rasmussen blev født på Odderegnen, fik
uddannelse som murer i Fløjstrup og blev svend
1881. Han arbejdede 1883-89 i Horsens og fra
1889 i Århus, hvor han løste borgerskab som
murermester 1899. »Med sin solide faglige dyg
tighed lykkedes det ham at oparbejde en stor
og anset forretning«. Blandt hans større arbej
der kan nævnes: ting- og arresthuset, Chr. d.
IX ’s Børnehjem, kommunehospitalets mecidicinske afdeling, Nationalbanken og fra hans sid
ste år universitetets første hovedbygning samt
kommunehospitalets radiologiske afdeling.
Blandt fagfæller var R. meget afholdt, og
man betroede ham flere tillidsposter. Han var
revisor i håndværkerforeningen, og i en årræk
ke medlem af bestyrelsen for Århus Murer
mesterforening, i perioden 1925-29 som for
mand for foreningen, hvor »hans rige arbejds
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evne og organisatoriske forhandlingsevne i ud
strakt grad blev taget i anvendelse«. Desuden
var han fra 1921 til sin død medlem af direk
tionen, senere kaldet tilsynsrådet, for Arbejder
Spare- og Lånekassen for Århus og Omegn.
»Også for det konservative arbejde i Århus
var R. gennem årene en udmærket mand«.
Han var medlem af bestyrelsen for den kom
munale hjælpekasse 1917-25, kasserer 1921—
25, medlem af bestyrelsen for Den konservative
Vælgerforening i Århus fra 1924, opstillet ved
byrådsvalget i 1925 og blev indvalgt i byrådet
1929 på en borgerlig fællesliste. I byrådsarbej
det udnyttede man naturligt hans faglige kva
lifikationer i udvalg og bestyrelser; han blev
således bl. a. medlem af bestyrelsen for Århus
tekniske Skole, vurderingsmand for Århus nor
dre skyldkreds og taksationsmand. »Fra byråds
salen vil han blive husket for sine djærve ind
læg i debatten«.
På grund af sygdom ønskede R. ikke genop
stilling i 1933, og han døde i 1934, kun halv
andet år efter at være udgået af byrådet. - R.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
forsørgelsesvæs. 1929—33. Brolægnings- og vejudv.
1929-33. Lønudv. 1929-33. Bygningskomm. 1929—
33. Best. for Teknisk Skole 1929-33. Endvidere
taksationsmand 1931-34 og vurderingsmand for År
hus nordre skyldkreds 1931-34. - Henvisninger 480,
2/9 1894, 22/2 1896 og 13/3 1899; 325, 51 og 53;
480, 13/2 1929; 256, 37; 158, 27 f.; 480, 3/11

1931; 421, 140; 480, 24/9 1934; 418, 88 og 119.
- Portrætter Lokalhist. saml.; 158, 27 f.; 480, 1/3
1925 og 14/1 1929; 256, 37; 480, 3/11 1931; 421,
140; 450,24/9 1934.

RÉE, HERTZ

Agent. - Født 30. sept. 1810 i Fredericia, død
27. maj 1881 i København. - Forældre: køb
mand, eligeret borger Hartvig Philip Rée og
hustru Thamar Rée. - Gift 29. maj 1839 i År
hus med Mariane Rée, født 3. juni 1814 i Ål
borg, død 22. jan. 1901 i København, datter
af købmand Simon Philip Rée og hustru Doris
Schwabach.
Medlem af borgerrepræsentationen 23. jan.
1851-14. jan. 1857. Viceformand 18. maj 1854—
1856.
Hertz Rée voksede op i et højt kultiveret
hjem, der var præget af religiøs jødisk tradi
tion, men samtidig tillod liberale synspunkter.
Faderen, Hartvig Philip Rée, var som største
skatteyder og eligeret borger en af byens mest
ansete forretningsdrivende; han ejede et stort
handelshus, der havde eget sukkerraffinaderi,
kramhandel, trykkeri og farveri, og hvis produk
ter høstede anerkendelse landet over. Dette hus
havde den betydeligste andel i byens omsæt
ning med udlandet.
I 1840’erne blev R. optaget i firmaet, og i
denne periode udviklede det en rederivirksom
hed med egne skibe i udenrigsfart. Ved mode
rens død i 1850 overlod faderen forretningen
til R. og flyttede til København. R. overtog
nu faderens position og navn i byen, og han
besatte i de følgende år en række tillidsposter.
Således optrådte han i 1850 som valgmand til
landstingsvalget, og året efter valgtes han med
stort stemmetal til borgerrepræsentationen, hvori
han havde sæde til 1857. Endvidere deltog han
i ledelsen af byens borgerlige skydeselskab og
musikforening samt Grundlovsforeningen for
Århus og Omegn, og han nåede at blive al
mindelig vellidt, bl. a. på grund af sin godgø
renhed. Imidlertid nåede hans evner ikke fade
rens. Forretningen oplevede en række stagna
tions- og tilbagegangsår, og i begyndelsen af
1860’erne besluttede han at ophæve virksom
heden i Århus og at etablere sig i København.
Her døde han i 1881 uden at have haft særlig
held med sin forretning.
L.E.

Medlem af eller byens repræsentant i Kassekom.
1852-57. Budgetkom. 1853. Havnekomm. 1855-56.
- Henvisninger 480, 31/5 1839, 4/10 1850, 6/1 1851,
6/2, 5/11 og 14/11 1852, 21/3, 24/6 og 18/10 1854,
10/4 1855, 5/1 1857, 9/7 1859, 10/9 1860, 21/9
1861, 20/7 1877 og 31/5 1881; 218, 50; 480, 19/8
1934; 469, II, 72; 341, 133.

RIBER, JOHanneS Michael Mikkelsen

Overlærer (skoleinspektør). - Født 4. marts
1887 i Laurbjerg sogn, Randers amt, død 5.
juni 1954 i Århus. - Forældre: førstelærer S. M.
Riber og hustru Mette Marie Petersen. - Gift
22. maj 1915 i Lynge sogn, Sorø amt med Ka
ren Sofie Borring, født 13. juli 1893 i Hammel
sogn, Skanderborg amt, datter af proprietær
Jens Andersen Borring og hustru Karen Dor
thea Petersen.
Medlem af byrådet 1. april 1937-31. marts
1950. Det konservative Folkeparti.
Riber tog lærereksamen i 1908 fra Ranum
Seminarium og blev samme år ansat ved Langå
private Realskole. I 1912 kom han til Fjords
gades Skole i Århus. 1933-54 var han overlærer
(skoleinspektør) ved Finsensgades Skole.
R. var medlem af byrådet 1937-50, og her
var det navnlig skolesager, der havde hans
bevågenhed; men hans store indsigt og inter
esse bevirkede, at han fik sæde i talrige andre
udvalg, bestyrelser og kommissioner. Men det
var som skolemand, han gjorde sin største ind
sats; han var anset som en dygtig og myndig
pædagog, der både forstod at gøre sig afholdt
og respekteret af sine elever og medarbejdere.
I forbindelse med sit skolearbejde var han le
der af praktikundervisningen på Århus Semi
narium, og han har ført mange af dets elever
op til lærereksamen i praktisk skolegerning. Han
var formand for Århus Lærerforening 1923-37
og var som sådan med til at oprette denne for
enings svagbørnskoloni på Ahl Strand. Han var
koloniens formand, ligesom han også var leder
af lærerforeningens biograf »Kosmorama«, der
drev kolonien. Et andet område, R. interesse
rede sig særligt for, var idrætten. I over 25 år
var han således medlem af Århus Idrætsforening
1900’s bestyrelse. Han har også siddet i Sam
virkende Idrætsklubbers bestyrelse i Århus, lige
som han også har været medlem af Stadions
repræsentantskab.
Å.B.
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Medlem af eller byens repræsentant i Lønudv.
1937-44. Legatudv. 1937-44. Observatoriets best.
1937-44. Best. for mus.s hist. afd. 1937-44. Udv.
for markvæs. 1937-44 og 1946-50. Skolekomm. 1937
-50. Udv. for skolevæs. 1937-50. Udv. for andra
gender 1937-50.
Århus amts skoleråd 1937-51.
Parkudv. 1937-54. Udv. for børnebibl. 1938-46.
Kirkegårdsbest. 1941-50. Best. for Naturhist. Mus.
1941-51. Udv. for skovvæs. 1944-50. Bevillings
nævnet 1946-50. Indkvarteringsudv. 1946-50. Børne- og ungdomsværnet 1946-50. Best. for Hads-Ning
Herreders Jernbane 1946-52 og 1954. - Henvisninger
176, 382; 393, 1954, 61; 217, 6-7. - Portrætter
Lokalhist. saml.; 217, 6-7.

ROHMANN, Johannes Hermann

Kaptajn. - Født 21. juli 1846 i Rønninge sogn,
Odense amt, død 29. dec. 1929 i København. Forældre: provst Jørgen Lindegaard Rohmann
og hustru Catharina Louise Gøtzsche. - Gift
14. juli 1882 i Århus med Marie Julie Theodora
Stabell, født 2. sept. 1857 i Århus, datter af
bankassistent Theodor Emil Stabell og hustru
Alvilde Bech.
Medlem af byrådet 6. jan. 1885-okt. 1885.
Højestbeskattede.
Rohmann, der 1866 var kommet på den mili
tære højskole, blev 1870 udnævnt til premier
løjtnant ved 1. artilleriregiment i København.
1873 blev han forsat til tøjhusafdelingen, 1877
stillet til rådighed for artilleriskolen og endelig
1879 forsat til tøjhusafdelingen. 1880 blev han
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kaptajn ved 2. artilleriregiment, og ved flytnin
gen af dette regiments 3. afdeling til Århus i
1881 fulgte han med hertil. 1888 var han på ny
i hovedstaden, nu ved artilleriets laboratorieafdeling, som han året efter blev chef for. 1892
blev han forsat til 2. artilleriafdeling. Sine sid
ste tjenesteår —fra 1893 —var R. lærer i artil
leriets eksercits ved officersskolen. Efter sin af
gang, der skyldtes et alvorligt angreb af triki
nose, var han bibliotekar ved artilleriets biblio
tek, et hverv, han efter nogle års forløb måtte
opgive på grund af et færdselsuheld. I sin ne
krolog skrev Dagens Nyheder: »Som hans ydre
var personificeringen af massiv vederheftighed,
således var han af ånd og tanke en hæders
mand, ikke let at flytte hverken åndeligt eller
legemligt«. R. kom i byrådet ved valget 6. ja
nuar 1885; men allerede i oktober samme år
måtte han med henvisning til sin sygdom bede
sig fritaget for byrådsarbejdet. - R. 1887, DM
1898, S. V. 3.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
vejvæs. 1885. Brolægningsudv. Forskønnelsesudv. Henvisninger 252, 1880-82; 366, II, 175 f.; 234,
575; 403, 70; 151, 31/12 1929; 252, 1930. Portrætter Lokalhist. saml.; 234, 575; 151, 31/12
1929.

ROLANDER, EJNAR Marinus Georg

Oliearbejder (arbejdsmand), senere fagfor
eningskasserer. - Født 11. febr. 1886 i Århus,

Ejnar Rolander

død 25. dec. 1957 i Århus. - Forældre: garver
Lars Vilhelm Ferdinand Rolander og hustru
Caroline Petrea Bruun. - Gift 1° 20. april
1908 med Christiane Louise Theødora Bruun,
født 16. juni 1886 i Hammel sogn, Skanderborg
amt, død 8. febr. 1939 i Århus, datter af Carl
Bruun og hustru Marie. Gift 2° 4. april 1941 i
Århus med Alf rida Seerup, født 17. juni 1887
i København, datter af snedkermester Alfred
Seerup og hustru Ane Elisabeth Rasmussen.
Medlem af byrådet 15. febr. 1938-31. maj
1943 og 21. juni 1945-31. marts 1946. Social
demokratiet.
Rolander var som barn tjenestedreng på lan
det (i nærheden af Mundelstrup) og gik i
landsbyskole. Efter sin konfirmation var han
fortsat på landet som tjenestekarl, indtil han
indkaldtes til militærtjeneste som infanterist i
Århus. Herefter arbejdede R. som teglværksar
bejder i Skåde 1908-14 og som oliearbejder på
Århus Oliefabrik 1914-54.
Allerede som teglværksarbejder deltog R. i
fagligt foreningsarbejde, og han var med i det
forberedende arbejde, da Olie- og Sæbeindu
striarbejdernes Fagforening i Århus blev dannet
1919 og kom straks i bestyrelsen som kasserer,
en post, han bevarede til 1956; i de første år
var han tillige sekretær; og han var meget aktiv
ved oprettelsen af fagforeningens begravelses
kasse i 1920. R. var medlem af repræsentant
skabet for Arbejdernes Produktionsforening i

en årrække, medlem af repræsentantskabet for
Sygekassen i Århus 1923-53, medlem af besty
relsen for den kommunale hjælpekasse fra 1929
til den ophævedes 1933 og medlem af lignings
kommissionen 1933-38.
R. var medlem af byrådet i to perioder, fra
15. febr. 1938 som suppleant ved Andreas
Bitsch’s død til periodens udløb 31. maj 1943
og igen fra 21. juni 1945 som suppleant ved E.
Stccher Christensens død til periodens udløb
31. marts 1946. På Århus Oliefabrik fik R. også
en række tillidsposter; han var formand for
arbejdernes fællesrepræsentation (fællestillids
mand) 1936-54, og han har været med i ar
bejdet for alle de fonds og stiftelser, som med
støtte fra fabrikkens ledelse er blevet oprettet
til fordel for arbejderne på Århus Oliefabrik.
- R.s indsats - måske mere uden for end i by
rådet - falder på det sociale område. Han var
»typen på den jævne, gode organisationsmand,
hvis pålidelighed var legendarisk, og som alle
så op til«, og på alle tillidsposter var han »ar
bejderne en udmærket talsmand, der aldrig
glemte de dårligst stillede i samfundet«. G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1938-43. Udv. for markvæs. 1938-43.
Bevillingsnævnet 1938-43. Repr.skabet for Idrætspar
ken 1938-43. Overformynderiets lånebest. for År
hus amt 1938-43. Vejteknisk udv. 1945-46. Lønudv. 1945-46. Udv. for andragender 1945—46. Mælkeudv. for Stor-Århus 1945-46. - Henvisninger 398,
3, 6 og 13; 194, 24/8 1939; 400, 5, 11, 12, 15
og 16; 194, 22/8 1954, 30/4 1956 og 27/12 1957;
480, 27/12 1957; 349, nov. 1958, 14 og 15 og febr.
1959, 17 og 20. - Portrætter Århus Oliefabrik A/S.;
400, 12; 349, febr. 1959, 17.

RØGIND, Jens Sejersbøll Pedersen

Skræddermester, værtshusholder, borgerkap
tajn. - Født 10. febr. 1793 i Århus domsogn,
død 14. sept. 1853 i Århus. - Forældre: skræd
dermester Peder Røgind og hustru Johanne Andersdatter Schaltz. Gift 10. april 1824 med
Anne Marie Helene Lemme, født 15. marts
1793 i Skanderborg, død 24. marts 1881 i År
hus, datter af sadelmager Franz Hendrich
Lemme.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-31. dec. 1839.
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Røgmel tog den 7. aug. 1820 borgerskab som
skræddermester i Århus og oparbejdede efter
hånden en stor forretning, således at han i 1834
havde fem svende og tre læredrenge. Senere gik
det dog tilbage for ham; i 1845 havde han blot
to svende og en læredreng. Måske af samme
grund tog han den 16. nov. 1846 borgerskab
som værtshusholder og overdrog skrædderfor
retningen til en af sine tidligere ansatte, der
var blevet mester.
Allerede i 1820’ernc var R. løjtnant i det
frivillige borgerlige jægerkorps, og i 1841 avan
cerede han til kaptajn. Ellers synes han ikke,
ud over arbejdet i bogerrepræsentationen, at
have deltaget i det offentlige liv. Arbejdet i
byens tjeneste begyndte han i 1834, da han blev
eligeret borger. Som sådan overgik han i 1838
til borgerrepræsentationen, hvor han sad i et
par år, til udgangen af 1839.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. - Henvisninger 480, 10/4 1824, 22/4
1834, 20/3 1838, 25/1 1841, 28/11, 2/12 og 5/12
1846, 16/9 1853 og 24/3 1881; 426, 107.

RAAE, Peder Christian

Købmand. - Døbt 15. juli 1790 i Århus dom
sogn, død 19. nov. 1849 i Århus. - Forældre:
købmand, eligeret borger Hans Fr. Raae og hu
stru Ellen Marie Asmussen. - Gift med Chri
stine Frederikke Sophie Muller, født 1799, død
26. maj 1877 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-17. nov. 1842.
Raae, der tilhørte en gammel århusiansk køb
mandsslægt, tog den 1. juli 1811 borgerskab
som købmand i Århus. I de senere år havde
han forretning i den gård ved Nørreport, hvor
nu Arkitektskolen har til huse. Hans forret
ningsvirksomhed omfattede også en vis rederi
virksomhed. I Mejlgade ejede han en række
leje våninger.
I 1845 valgtes R. til suppleant for byens to
stænderforsamlingsmedlemmer, og han sad som
sådan perioden ud indtil de nye valg i 1841.
Ved sin død i 1849 karakteriseredes R. som
ærlig, brav og bramfri, venlig, hjælpsom og tro
fast.
Arbejdet i byens styre begyndte R. i 1838,
da han blev valgt til den første borgerrepræsen-
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tation; han sad i denne til 1842, da han afgik
efter lodtrækning.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Skolekomm.
1831. Kom. til at anvise regn. 1838—42. Bygningskomm. 1840. Skovkomm. 1839-49. - Henvisninger
480, 24/9 1833, 15/5 1835, 20/3 1838, 29/5 1843,
20/10 1846 og 19/11 1849; 479, 1914, 112; 277,
494; 458, 1940, 95-98; 143, 132. - Portrætter 341,
20 (silhouet).

SABROE, Peter Mauritz

Købmand, senere værtshusholder. - Født ca.
1794 i Oslo, død 9. dec. 1865 i Århus. - Gift
1819 med Mette Kirstine Ågerup, døbt 25. jan.
1794 i Århus domsogn, død 4. febr. 1851 i Århus,
datter af skipper Anders Jensen Ågerup og hu
stru Kirsten Marie Kieldrup.
Medlem af borgerrepræsentationen 4. marts
1841-28. jan. 1847.
Sabroe, der trods navnet var født i Oslo, tog
den 17. aug. 1820 borgerskab som købmand i
Århus, men havde allerede i april 1819 åbnet
en forretning med kolonialvarer, papir, jern og
kalk; han handlede også med tømmer; i 1829
var hans tømmerhandel blevet betydelig for
øget; yderligere opførte han omkr. 1830 en
stampemølle i Harlev, hvor han modtog vad
mel og klæde til stampning. Til trods for de
mange aktiviteter synes S. ikke at have klaret
sig godt økonomisk. Flere gange måtte han

overgive sit bo til kreditorerne, og han førte en
omflakkende tilværelse med mindst 10 forskel
lige bopæle i 1830’erne og 1840’ernc. Da byrå
det i 1851 blev afkrævet en erklæring angående
hans formueomstændigheder, måtte det med
dele, at han aldeles intet ejede. Erklæringen var
blevet afkrævet i anledning af hans gæld på
godt 1100 rdl. til det offentlige, stammende fra
misligholdelse af leverance til 3. dragonregi
ment. I samme erklæring betegnedes S. i øvrigt
som »købmand eller værtshusholder«. Samme
år omtalte han sig selv som agent for det af
hans majestæt kongen allernådigst privilegere
de lotteri for industrigenstande.
I det offentlige liv deltog S. i 1828 som med
lem af Kommissionen til at påse handelens og
brænderiernes tarv, og i 1838 og 1839 var han
medlem af ligningskommissionen.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Markdirek
tionen 1838-44. Kom. til at anvise regn. 1841-47.
Fattigkomm. 1842-47. Bygningskomm. 1844-46. Henvisninger 480, 30/4 og 10/8 1819, 15/2 1820,
1/4 1828, 25/7 og 13/10 1829, 9/3 1830, 7/7 1831,
1/7 1837, 20/3 1838, 3/1 1839, 9/2 1840, 6/1 1841,
2/2 og 3/12 1842 og 1/3 1844; 15; 480, 14/4
1846, 4/1 1847, 21/2 1849 og 29/7 1850; 3, 184452, 577; 480, 5/2 og 27/10 1851 og 9/12 1865.

SABROE, Rasmus PETER

Redaktør. - Født 23. jan. 1867 i Gødvad sogn,
Viborg amt, død 26. juli 1913 ved Bramminge.
- Forældre: forpagter Anders Ågerup Sabroe
og hustru Mette Marie Rasmussen. - Gift 26.
april 1892 i Silkeborg med Thyra Møller, født
16. nov. 1868 i Silkeborg, død 9. juli 1940
i Århus, datter af købmand, kancelliråd Fre
derik Peter Møller og hustru Aurora Rasmine
Nellemann.
Medlem af byrådet 9. jan. 1900-1. okt. 1908.
Socialdemokratiet.
Peter Sabroe, der var sønnesøn af borgerre
præsentanten P. Sabroe (se denne), flyttede som
barn med forældrene til Århus, hvor han vok
sede op i fattige kår. Efter sin konfirmation
havde han et par lærepladser i København,
men vendte snart tilbage til Århus, hvor han iv
rigt deltog i det politiske ungdomsarbejde i So
cialdemokratiet. I 1887 blev han lokalredaktør
af Demokraten’s Randers-udgave. I 1888 blev

Peter Sabroe

han knyttet til Demokraten i Århus som journa
list, senere som medredaktør. Efter at S. i aug.
1906 havde startet en pølsefabrik, som han af
hændede i 1910, fratrådte han i okt. 1906 sin
stilling ved Demokraten, men vendte i 1908
tilbage til pressen som redaktør af det socialde
mokratiske blad i Kolding. Fra 1910 til 1913
var han medarbejder ved Social-Demokraten i
København. I 1910 startede S. sit eget ugeblad,
Sabroes Blad, senere kaldet Lille Poul. Ved fol
ketingsvalgene i 1892 og 1895 var S. opstillet
uden at opnå valg.
I 1901 blev han valgt i Århus nordre kreds,
som han repræsenterede i Folketinget til sin
død i 1913. Både som journalist og folketings
mand gjorde S. sig kendt for sine sociale inter
esser. Det var især børnenes kår, han tog sig
af; gennem talrige »affærer« med afsløring af
dårlige forhold på f. eks. børnehjem og for tje
nestefolk hos private arbejdsgivere blev han lan
det over frygtet af mange og elsket af endnu
flere. I artikler og ved stærkt agitatoriske taler
satte han gang i det sociale lovgivningsarbejde,
og for en række reformlove havde S. indsats
stor indflydelse. - S. blev dræbt ved togulykken
ved Bramminge i 1913.
S. var medlem af byrådet fra 9. jan. 1900
til 1. okt. 1908, da han flyttede til Kolding.
Også i byrådsarbejdet var det den sociale for
sorg, der optog ham. Han var således stærkt
medvirkende til, at kommunen opførte De gam-
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les Hjem på Kirkegårds vej, ligesom han tog
initiativ til opførelsen af Ghr. IX ’s børnehjem.
Han var i bestyrelsen for De fattiges kasse og
viste megen interesse for arbejdet i udvalget
for slagtehuset.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Skolekomm.
1900-01. Sundhedskomm. 1900-01. Best. for de
fattiges kasse i Frue sogn 1900-02. Sygehusudv.
1900-08. Udv. for alderdomsunderst. 1900-08. Udv.
for det off. slagtehus 1900-08. Udv. for Riis Skov
1903-04. Best. for de fattiges kasse i Domsognet
1903-08. Repr.skabet for Århus Teater 1903-08.
Århus amts skoleråd 1904-08. Best. for hjælpekas
sen 1908—10. — Henvisninger 194, 12/1 1892; 480,
9/2 1900; 137, 420; 480, 11/7 1902; 275, 453;
194, 5/8 og 6/10 1906, 18/3 og 15/6 1910, 6/3,
12/6 og 15/6 1911; 480, 4/8 og 15/8 1913; 308,
1913, 489; 101; 459, 351; 450, 83 og 199; 161,
XX, 467; 201, II, 174; 317, IV, 109 og 208;
424, 7; 194, 2/4 1961; 423, 47; 194, 21/7 1963;
205; 447, jan. 1967, 11; 194, 11/1 1967; 356,
21/1 1967; 480, 22/1 1967; 194, 22/1 1967; 310,
23/1 1967; 194, 27/1 og 17/11 1967; 372. - Por
trætter Lokalhist. saml.; 201, II, 174.

SALLING, Hans Peter

Blikkenslagermester. - Født 8. april 1861 i År
hus, død 1. dec. 1931 i Århus. - Forældre:
kobbersmedemester Søren Salling og hustru Ma
ren Hansen. - Gift 1° 8. febr. 1887 i Århus
med Barbara Trois, født 30. marts 1866 i St.
Orwald, Østrig, død 21. febr. 1924 i Århus.
Gift 2° med Karoline Johanna Lohre, født 31.
aug. 1888, død 11. jan. 1942 i Århus.
Medlem af byrådet 1. april 1917-31. marts
1929. Højre.
Salling kom i 1875 i lære som kobbersmed
og blikkenslager. Han blev svend i 1880 og fort
satte sin uddannelse i København og under op
hold i Tyskland og Østrig. I 1885 overtog han
den af faderen i 1846 etablerede forretning,
som han oparbejdede til en betydelig virksom
hed. Firmaet har udført adskillige kobberdækkerarbejder i Århus, og i København bl. a. ud
smykning af spiret på Christiansborg slot.
S. var medlem af bestyrelsen for Århus tek
niske Skole fra 1912, først valgt af Århus Hånd
værkerforening, siden af byrådet. Endvidere var
han i bestyrelsen for Århus-Hammel-Thorsø
Jernbane 1922-31, fra 1928 til 1931 som for
mand, i bestyrelsen for Censtralforeningen for
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Blikkenslagere og Kobbersmede i Jylland og for
mand, i bestyrelsen for Centralforeningen for
reisen for Foreningen for berejste Håndværkere
i Århus, i bestyrelsen for Århus Bikube, fra 1908
i bestyrelsen i Århus Håndværkerforening og
senest æresmedlem af denne.
S. var medlem af byrådet fra 1. april 1917
til 31. marts 1929. Han var medlem af en lang
række udvalg.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Ligningskomm. 1908-13. Udv. for vandværket 1917-29. Udv.
for bygninger og inventariesager 1917-29. Sygehus
udv. 1917-29. Udv. for markvæs. 1917-29. Best.
for Teknisk Skole 1917-30. Sundhedskomm. 1917—
31. Overformynderiets lånebest. for Århus amt 1918—
31. Svendeprøvekomm. 1920-31. Brandkomm. 1921
-29. Repr.skabet for Idrætsparken 1921-30. Tilsyn
med biografteatervirks. 1922-30.
Boligkontroludv.
1925-29. - Henvisninger 480, 26/2 1885, 3/1 1897,
17/1 1901 og 15/10 1904; 172, 60; 480, 29/7
1906, 5/2 og 7/2 1912 og 4/3 1917; 147, 137; 254;
481, 86 og 93; 480, 5/4 og 2/12 1931; 194, 2/12
1931; 471, 9/12; 440, 55; 307, 1950, 522. Portrætter Lokalhist. saml.; 172, 60; 480, 7/2 1912
og 4/3 1917; 147, 137; 481, 93; 480, 5/4 og 2/12
1931; 194, 2/12 1931; 471, 9/3 1931; 440, 55.

SAMUELSEN, Frederik Ferdinand

Maskinarbejder. - Født 12. april 1865 i Kø
benhavn (Sundby Vester), død 9. maj 1929 i
Salt Lake City, Utah, U. S. A. - Fader: de
tailhandler Lars Samuelsen.

F. F. Samuelsen

vet som folketingsmand og som byrådsmedlem,
og interessen for de lokale spørgsmål førte
han med sig over i folketingsarbejdet. Således
arbejdede han her stærkt for at få placeret lo
komotivleverancerne på danske hænder, d. v. s.
A/S Frichs Maskinfabrik. I sit virke blev S. af
sine omgivelser karakteriseret som »en skikkelig
og hæderlig mand, der var vellidt af alle«, lige
som han af modstanderne betegnedes som mere
tolerant end de fleste af hans kolleger. Måske
var det denne tolerance, der gjorde, at han i
1917 kom i modvind inden for partiet. Han
beskyldtes for at have fraterniseret med de bor
gerlige blade i Århus, og kort efter måtte han
nedlægge såvel sit byråds- som sit folketings
mandat. Til sin død i 1929 levede S. derefter
i U. S. A., hvortil han emigrerede med sin fa
milie efter at have sluttet sig til mormonerne.

L.E.
Medlem af byrådet 9. januar 1900-1. juni
1917. Socialdemokratiet.
Udlært som kleinsmed fik Samuelsen an
sættelse som maskinarbejder ved DSB i Århus,
og tidligt engagerede han sig i den socialdemo
kratiske bevægelse her. Gradvist voksede S.s an
seelse blandt hans politiske meningsfæller, og
i 1891 valgtes han til næstformand for Smedeog Maskinarbejdernes Fagforening i Århus, en
stilling, han bevarede indtil 1897, da den ud
skiftedes med formandsposten. Her demonstre
redes S.s evner på det organisatoriske plan, og
et hurtigt »avancement« fulgte. I 1897 indvalg
tes han i De samvirkende Fagforeningers for
retningsudvalg (senere Arbejdernes Fællesorga
nisation) og i kontrolkomiteen for Demokra
ten i Århus, og året efter forøgedes hans til
lidsposter med et medlemsskab af De samvir
kende Fagforbunds repræsentantskab. De lokale
forhold fangede tidligt hans interesse, og efter
at have modtaget valget til amtskredsbestyrel
sen for Nationalforeningen til Tuberkulosens
Bekæmpelse og til bestyrelsen for Arbejder Spa
re- og Lånekassen for Århus og Omegn ind
valgtes han i 1900 i byrådet. Det var, da op
positionens liste for første gang erobrede fler
tallet fra det gamle højre. Et værdsat arbejde
inden for de faglige organisationer og det kommunal-politiske skabte grundlaget for S.’s folke
tingskandidatur, og i 1906 opnåede han valg til
tinget. I de følgende år varetog han både hver

Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
gas- og elektricitetsværket 1900-09.
Brandkomm.
1900-13. Udv. efter lov om sygekasser 1900-17.
Udv. for vedligeholdelse af komm.s bygninger 1902—
13. Udv. for vandværket 1905-09. Sundhedskomm.
1905-17. Repr.skabet for Århus Teater 1908-17.
Belysningsvæs. 1909-13.
Brolægnings- og vejudv.
1913—17. Bibl.sudv. 1917. Udv. for bygninger og
inventariesager 1917. - Henvisninger 480, 11/4 1902;
325, 32; 480, 11/5 1929; 201, II, 176; 318; 124,
I, 236 og 297 og II, 55. - Portrætter Lokalhist.
saml.; Rådhuset; Belysningsvæs.; Grundejerforen.;
325, 32; 201, II, 176; 318, 233; 124, II, 55.

SARTORI, ROBERT

Murerarbejdsmand. - Født 21. maj 1914 i År
hus. — Forældre: terrazzo- og mosaikarbejder
Giuseppe Sartori og hustru Astrid. - Gift 27.
okt. 1935 i Århus med Alma Ingeborg Dagmar
Rasmussen, født 2. maj 1913 i Århus, datter af
havnearbejder Søren Rasmussen og hustru Eleonora.
Medlem af byrådet 1. april 1946-31. marts
1950 og 27. juni 1952-31. marts 1962. Dan
marks kommunistiske parti.
Efter folkeskoleuddannelse fulgte Sartori fa
derens spor som terrazzoarbejder. Fra 1937
var han murerarbejdsmand i Århus. Han blev
tidligt knyttet til kommunistpartiet og kom un
der krigen i tysk koncentrationslejr. Efter hjem
komsten 1945 indvalgtes han i bestyrelsen for
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Murerarbejdernes Fagforening og blev først
sekretær, fra 1950 næstformand og fra 1956
fagforeningsformand. Han har været medlem
af forretningsudvalget for Arbejdsmændenes
Fællesledelse i Århus., af ledelsen for Byggefage
nes Sammenslutning og af Dansk Arbejds
mands- og Specialarbejderforbunds forhand
lingsudvalg angående priskuranter i provinsen.
Endvidere var han formand for den lokale af
deling af Danmarks kommunistiske Parti og
medlem af partiets hovedledelse. 1967 flyttede
han til København som forretningsfører i an
lægs- og bygningsgruppen af Dansk Arbejds
mands- og Specialarbejderforbund.
S. indvalgtes i byrådet 1946, men opnåede
ikke valg i 1950. 1952 indtrådte han atter efter
Thomas Christensens død og var medlem til
1962, da kommunisterne gled ud af byrådet.
S. var af overbevisning kommunist og for
blev tro mod partiet også efter dets krise i 1958.
Inden for fagbevægelsen kom hans omfattende
viden og gode forhandlingsevner til udfoldelse,
og de samme egenskaber har præget hans ar
bejde i byrådet, hvor også politiske modstandere
anerkendte ham som en rolig og sagligt kyndig
debattør. Han var ikke mindst interesseret i
bygge- og boligsager.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Vej teknisk
udv. 1946-50. Udv. for vandværket 1946-50. Udv.
for det off. slagtehus 1946-50. Stor-Århus-komm.
1948-50. Århus amts skoleråd 1951-52 og 1954.
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Udv. for kult. anliggender 1952-58. Repr.skabet og
best. for Mindeparken 1954. Teknisk udv. 1958-62.
Byplansudv. 1958-62. Endvidere vurderingsmand i
nordre skyldkreds, 1. distrikt 1959. — Henvisninger
480, 20/5 1964; 194, 20/5 1964; 107, 1967, 220.
- Portrætter Rådhuset.

SCHJØDT (Schytte), Carl Andreas

Købmand. - Født 2. april 1829 i Skanderborg,
død 10. april 1899 i Århus. - Forældre: reb
slager Anders Larsen Schytte og hustru Anne
Kirstine Rothaus. - Gift 1853 med Maren Ama
lie Thomsen, født 23. april 1831 i Skanderborg,
død omkr. 7. jan. 1909 i Århus, datter af køb
mand og kæmner Lars Thomsen og hustru Fre
derikke Rasmusdatter.
Medlem af byrådet 2. febr. 1872-5. jan. 1876.
Schjødt etablerede sig i 1853 i gården Frederiksgade 40, som han selv havde ladet opføre.
1874 afhændede han detailforretningen til køb
mand Andreas Sørensen, men fortsatte selv
med korn- og foderstoffer samt smør. Af avis
annoncer fremgår det, at han tillige har hand
let med Flensborg-tagsten og vogne fra Scandia i Randers. Han var aktionær i Det jydskengelske Dampskibsselskab og synes at have
tjent gode penge ved grundsalg fra villakvar
teret Sorgenfri (ved artillerikasernen), som han
ejede.
S. kom i byrådet ved et suppleringsvalg 2.

febr. 1872 og sad til valget 4. jan. 1876. Han
var medlem af bestyrelsen for Århus Handclsforcning i to perioder, 1862—68 og 1870-76; i før
ste periode var han formand for den såkaldte
kornkomité eller Anden afdeling.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skattcligningskomm. 1860-69. Havneudv. 1872-75. Udv. for
vejvæs. 1872. Udv. for fattigvæs. 1873-75. - Henvis
ninger 14, 1853; 480, 17/6 1853, 24/9 1859, 28/8
1860, 14/9 1863, 11/8 1869, 2/5 1874, 29/7 1877,
24/4 og 23/8 1878 og 2/3 1883; 4; 480, 2/5 1888,
13/8 1890, 15/1 1898, 11/4 og 12/4 1899 og 7/1
1909; 299, 39, 42 og 131.

SCHLAMOWITZ, SAMUEL David

Civilingeniør. - Født 15. marts 1906 i Przytyk,
Polen. - Forældre: trikotagehandler Poul Abra
ham Moses Schlamowitz og hustru Etta Kaja
Przytycki. - Gift 5. juli 1942 i Fruens Bøge,
Dalum sogn, Odense amt, med Britta Rønn
Lang, født 4. dec. 1909 i Roslev sogn, Viborg
amt, datter af direktør Jon C. Lang og hustru
Bertha Rønn.
Medlem af byrådet 1. april 1950-31. marts
1954. Retsforbundet.
Schlamowitz blev student fra Odense Kate
dralskole 1923 og cand. polyt. 1929. Samme år
blev han ansat som ingeniør ved Ths. B. Thrige, Odense. 1931-36 arbejdede han for A/S
Laur. Knudsen, København, og 1936-38 for
Skiold-Petersen & Co. sammesteds. I 1938 fik
han ansættelse som ingeniør og teknisk lektor
ved Århus Elektroteknikum. Fra 1964 har han
virket som afdelingsforstander for stærkstrømselektroteknikum under Århus Teknikum. Han
har været medlem af bestyrelsen for Århus tek
niske Lærerforening og for Danmarks Ingeniør
forenings teknisk-økonomiske Arbejdsgruppe.
Fra sin studietid har han været tilsluttet Dan
marks Retsforbund.
S. indvalgtes i byrådet 1950 og var medlem
i en periode som rådets eneste repræsentant for
Retsforbundet, hvis ideer om jordspørgsmål og
begrænsning af offentlige opgaver han hæv
dede.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Århus amts
skoleråd 1950-52. Observatoriets best. 1950-52 og
1953-54. Teknisk udv. 1950-54. Udv. for vej- og
kloakvæs. 1952-53. - Henvisninger 162, 1955.

Samuel D.
Schlamoivitz

SCHMIDT, Christen Møller

Købmand, skibsreder. - Født 13. okt. 1809 i
Århus, død 12. nov. 1879 i Århus. - Forældre:
købmand, eligeret borger Peder Larsen Schmidt
og hustru Dorothea Sophie Smidt. - Ugift.
Medlem af borgerrepræsentationen 8. jan.
1852-20. jan. 1858 og omkr. 24. maj 1860omkr. 31. dec. 1866. Højestbeskattede.
Schmidt, der var købmandssøn fra Århus,
erhvervede sin uddannelse som købmand i Lü
beck og berejste navnlig Sverige og Finland.
Den 13. febr. 1843 tog han borgerskab som
købmand i Århus og etablerede den 1. april
s. å. en handel i en gård ved Mindebroen, med
kolonialvarer og opkøb af landbrugsproduk
ter. Senere arbejdede han især som skibsre
der med kulfart, og i okt. 1857 afstod han køb
mandsforretningen. I 1871 ejede han fem sejl
skibe med en samlet tonnage på 636 bruttotons og havde dermed det tredicstørste rederi
i Århus. Han var tillige ejer af flere ejendom
me. I 1869 kunne S. der var ugift, stifte et legat
på 50.000 kr., hvis renter skulle uddeles til 20
ældre honnette ugifte damer, fortrinsvis af slæg
ten.
Gennem årene havde S. flere offentlige hverv.
I 1851 overtog han inkassationen af kontin
genter til Skipperfattigkassen, i 1854 sad han
i kommissionen for Søbadeanstalten i Århus,
og i 1865 blev han revisor i den første besty-
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relse for Dampskibsselskabet i Århus af 1865.
Ved sin død betegnedes han som et af kommu
nalbestyrelsens virksomste og mest indflydelses
rige medlemmer.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Fattigkomm.
1852-65. Budgetkom. 1852, 1855, 1857 og 186167. Sundhedskomm. 1853. Kom. til gennemsyn af
ligningen 1861. - Henvisninger 14, 1843; 480, 1/4
1843; 15, 1845; 480, 12/6 1850, 5/1 1852, 13/1
og 30/12 1854, 26/1 1856, 23/10 1857, 5/1 1858,
4/1 1861, 14/5 1864, 1/7 1865, 21/1 1869, 9/2 1871,
22/1 1875 og 13/11 1878; 248, 33; 382, 5-6. Portrætter Lokalhist. saml.; 382, foran titelbladet.

v. SCHMIDTEN, Ulrich Christian,

se under borgmestrene.

SCHOURUP, HANS Frederik

Grosserer. - Født 28. nov. 1842 i Århus, død
15. juni 1914 i Århus. - Forældre: bøssemager
D. P. Schourup og hustru Christence Christen
sen. - Gift 27. sept. 1871 i Viborg med Jo
hanne Elisabeth Schourup, født 11. marts 1848
i Viborg, død 18. aug. 1932 i Århus, datter af
klejnsmedemester Hans Frederik Schourup og
hustru Bodil Jensen.
Medlem af byrådet 7. jan. 1891-1906. Det
konservative Folkeparti.
Schourup var vokset op under beskedne kår;
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i 1856 kom han i isenkramlære hos N. Baadsgaard & Co. i Århus. Allerede 1870 oprettede
han sin egen isenkramforretning i Immervad;
1889 overdrog han detailforretningen til sin
svoger Ludv. Schmidt (senere A/S Victor Bar
rit); selv fortsatte han en gros forretningen i
Kannikegade 10. I 1902 overgik den til et ak
tieselskab sammen med Jyllands Stål- og Maskinforretning med S. som direktør; selskabet
flyttede til Studsgade 37. Da virksomheden fort
sat voksede, flyttedes den 1908 til Frue Kirke
plads 4 og det hermed forbundne Vestergade 8,
hvor den blev en af landets største forretninger
inden for sit område. S. ledede denne store og
blomstrende virksomhed med stor dygtighed til
sin død 1914. 1878 valgtes han af de »højst
beskattede« ind i ligningskommissionen, som
han sad i til 1884. I 1881 var han medstifter
af den noget venstreorienterede Borgerforenin
gen, og i øvrigt var han medlem af talrige be
styrelser og repræsentantskaber: Århus Handel
standsforening 1886-92, Handels- og Kontorist
foreningen 1886-90, Velgørenhedsselskabet 1889
-97 A/S Th. Sabroe & Go. fra 1897, Teatret
1897-1902, cykelfabriken »Dania« 1898, A/S
Frichs og Århuus Privatbank 1897-1915. Her
udover kan det anføres, at han interesserede sig
for sejlsport og jagt, og at han var æresmed
lem af Århus borgerlige Skydeselskab.
I byrådet var det navnlig belysningsvæsenet,
fattigvæsenet og skolevæsenet, der havde hans

interesse. Hans dygtighed og samvittighedsfuld
hed var skattet; en af byens gader bærer da
også i dag hans navn. S. var fuldblods århu
sianer, og han hjem var et midtpunkt i byens
liv. Her samledes borgerskabet og drøftede by
ens fortid og fremtid. Efter fru Schourups død
oprettedes et legat »Hans Schourups og hustrus
legat« under Århus Kjøbmænds Hjælpekasse.
- R.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skovvæs. 1891-1900. Udv. for fattigvæs. 1891-1902.
Udv. for gasværket og den off. belysn. 1891-1904.
Udv. for Riis Skov 1901-04. Udv. til at tiltræde
kasseudv. som budgetudv. 1903-04. Århus amts sko
leråd 1905—15. Overformynderiets lånebest. for År
hus amt 1909-15. — Henvisninger 480, 29/9 1871;
308, 1914; 480, 15/6 1914; 273, 133; 430, 50, 58,
66, 78, 85, 89 og 95; 126, 8; 469, II, 95 og
139; 389, 451 og 453; 468, 38; 199, 35 og 49-50;
480, 7/2 1968. - Portrætter Lokalhist. saml.; A/S
Th. Sabroe; Provinsbanken; Soc. kont.; Belysningsvæs.; 480, 15/6 1914 ; 430, 58; 389, 453; 468,
38; 199, 35.

SCHROLL, Johannes ZEUTHEN

Officer. - Født 27. marts 1831 i Endrupholm,
Vester Nykirke sogn, Ribe amt, død 28. jan.
1916 i København. - Forældre: forpagter, sen.
proprietær Johan Georg Schroll og hustru Chri
stiane Frisenborg. - Gift 9. maj 1859 i Odense
med Else Betty Jacobine Svitzer, født 5. nov.
1832 i Kolby sogn, Holbæk amt, død 26. okt.
1918 i København, datter af sognepræst, sen.
stiftsprovst i Odense Hans Peter Svitzer og hu
stru Elise Henriette Pløyen.
Medlem af byrådet 3. jan.-6. okt. 1870. Højestbeskattede.
Schroll blev landkadet i 1848 og året efter
sekondløjtnant i rytteriet. 1853-57 var han elev
på den militære højskole og derefter til 1863 fra 1859 som premierløjtnant og 1861 som rit
mester - ansat ved generalstabens topografiske
afdeling samt til praktisk uddannelse ved infan
teriet og artilleriet. Under krigen 1864 var han
indtil april souschef ved 2. generalkommando
og derefter ved overkommandoen. 1865—67 var
han souschef ved 2. generalkommando og der
efter kaptajnkompagnichef ved fodfolket til
1870 (1866-70 var han i Århus). Sidstnævnte
år kom han til generalstabens tekniske afdeling,

J. Zeuthen
Schroll

hvor han 1873 blev oberst og bataljonschef til
1879, da han blev afdelingens chef. 1885 blev
han generalmajor og generalinspektør for rytte
riet, 1887 chef for generalstaben, 1896 general
løjtnant og kommanderende general i JyllandFyn og næste år i København. Han tog sin af
sked på grund af alder 1901.
S.s strategiske interesser førte ham til et mili
tærteknisk forfatterskab, og han øvede som ge
neralstabschef en betydelig indflydelse på offi
cersuddannelsen. I forsvarsdebatten i 1880’erne
var han en ivrig og stærkt polemisk debattør.
I 1870 blev han valgt til Århus Byråd, men måt
te på grund af sin forflyttelse allerede i oktober
s. å. anmode om tilladelse til at udtræde. R. 1864, DM. 1878, K2 1881, K 1 1888, R. St.
Stan. 1. 1889, F. Æ. L. 1892, SK. 1894, R. St.
A. 1. 1894, R. E. 1911.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1869-70. Udv. for vejvæs. 1870. Udv. for
skovvæs. 1870. Forskønnelsesudv. 1870. - Henvisnin
ger 480, 23/8 1869; 366, II, 222; 234, 192; 161,
XXI, 361 f.; 3, 1869-71, 158. - Portrætter 234, 192.

SCHWENN, Peter RUDOLPH Theodor

Heinrich
Overretssagfører. - Født 15. dec. 1846 i Kø
benhavn, død 21. maj 1902 i Altona. - For
ældre: cigarfabrikant, kaptajn Johannes Ru-
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dolph Nicolai Schwenn og hustru Anna Marie
Lund. - Gift. 8. nov. 1884 med Ida Pouline
Petersen,, født 4. marts 1853 på Barfredshøj,
Reerslev sogn, Københavns amt, datter af gods
ejer Carl Friederich August Petersen og hustru
Charlotte Margrethe Dorph.
Medlem af byrådet 9. sept. 1889-31. dec.
1893. Højre.
Schwenn blev cand. jur. 1871, var et par
år fuldmægtig i Randers og nedsatte sig 1874
som sagfører i Århus, fra 1877 som overrets
sagfører. Han oparbejdede hurtigt en betydelig
sagførerforretning og prises for skarpsindighed
og »fintmærkende retfærdighedssans«; ved hans
25 års jubilæum som sagfører mødte hans tid
ligere fuldmægtige og overrakte ham et billede
af dem alle, hvorpå de havde skrevet: »Vi lær
te godt - og kun godt!« 1893-99 var han med
lem af sagførerrådet for 4. sagførerkreds. S. var
svoger til skolebestyrer Fenger, og til omgangs
kredsen hørte familien Weis i Århus Mølle,
læge Brøndsted, overlærer Kleisdorff, forret
ningsfører Speyer, overlæge Tage-Hansen og
andre af byens dengang »førende« familier, og
S. fik derfor hurtigt indflydelse i byen: han
talte ved grundlovsfester, holdt foredrag i væl
gerforeningen og Den konservative Klub og
blev formand for forsvarsforeningen for Århus
og omegn. Allerede 1878 blev S. af en indsen
der i avisen fremhævet som et ønskeligt med
lem af byrådet, og samme år valgtes han til
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kommunal revisor. Fra 1889 til 1893 sad han
i byrådet. Omtrent samtidig med hans indtræ
den døde konsul Mørk, og S. måtte straks af
løse ham på den vanskelige post som formand
for skoleudvalget. Trods stærke brydninger lyk
kedes det ham at gennemføre bygningen af
Nørrebrogades Skole og at få et lønningsregu
lativ for lærerne approberet af ministeriet. Det
var også S.s »mæglende og medierende talent«,
der muliggjorde udformningen af en instruks,
»hvorved fremtidige konflikter mellem skolein
spektøren (skoledirektøren) og overlærerne (sko
leinspektørerne) vil blive umulige«. Indtil
1896 fortsatte S. som medlem af skolekommis
sionen. I 1901 udnævntes han til medlem af
direktionen for sindssygeanstaltcn ved Århus,
men 1902 døde han pludseligt under et familie
besøg i Altona.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skolevæs. 1889-93. Århus amts skoleråd 1889-94.
Skolekomm. 1889-96. - Henvisninger 480, 4/11 1874,
5/5 1878, 13/1 1894 og 13/11 1899; 148, 81; 480,
22/5 1902; 144, passim; 469, III, 206; 251, 354;
394, 48 og 72 f. — Portrætter Lokalhist. saml.; 148,
81; 144, 135.

SECHER, Hans Weinholt

Købmand. - Født 18. aug. 1816 på Kærbygård,
Kasted sogn, Århus amt, død 27. april 1890
på Frederiksberg. - Forældre: Krigsråd, cand.
theol. Niels Ancher Secher og hustru Erasmine
Randrup. - Gift 24. sept. 1844 med Margrete
Benedikte Frausing, født 27. juli 1812 i Århus,
død 2. marts 1893 på Frederiksberg, datter af
købmand i Århus Christen Bager Frausing og
hustru Ulrikke Sofie Rasch.
Medlem af borgerrepræsentationen 12. janu
ar 1854-19. jan. 1860 og 11. jan. 1861-ca. 31.
dec. 1866. Højestbeskattede.
Sechers forældre havde besiddet hovedgår
den Kærbygård ved Århus, men havde mistet
deres formue i den store pengekrise i 1813. De
døde begge, da han var barn, og han blev der
for opdraget hos sin farbror, J. B. Secher på ho
vedgården Vedø på Djursland. Her blev han
konfirmeret i 1832 og kom derefter i lære hos
købmand Bunger i Århus og senere i Flens
borg, hvorfra han i 1840 kom til sin senere svi
gerfars, købmand C. B. Frausings forretning i

H. W. Secher

Århus. Den 27. marts 1843 tog han selv borger
skab og nedsatte sig som kolonialhandler, idet
han overtog svigermoderens forretning. Året ef
ter købte han svigermoderens ejendom på hjør
net af Lille Torv og Immervad, den såkaldte
borgmestergård, der nu findes i Den gamle By.
Kolonialhandelen opgav S. i 1872, hvorefter
han drev en forretning med støbegods bl. a. fra
De Smithske Jernstøberier og Maskinværkste
der i Ålborg og agerbrugsmaskiner fra H. P.
Allerups fabrik i Odense. I 1873 afstod han
forretningen, og han og hustruen flyttede til
København, for at de kunne være sønnerne
nærmere.
S. deltog aktivt i byens liv. I 1851 var han
medlem af bestyrelsen for Velgørenhedsselska
bet, hvor han sad i 8 år; i 1871 var han med
stifter af Århus Privatbank og 1871-73 med
lem af repræsentantskabet, 1874 medstifter af
Jydsk Handels- og Landbrugsbank og 1868 af
Det jydsk-engelske Dampskibsselskab og med
lem af bestyrelsen; i 1865 var han medstif
ter af Dampskibsselskabet i Århus af 1865, og
han var medlem af bestyrelsen, til selskabet
blev ophævet; i 1871 var han revisor i Spare og Lånekassen i Århus. I 1865 var S. medlem
af den konservative Augustforeningen. O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Fattigkomm.
1853-59.
Indkvarteringskomm. 1856.
Kassekom.
1857-69 og 1861-66. - Henvisninger 14, 1843; 480,
26/4 1843, 18/8 1847, 7/11 1851, 9/1 1854, 13/10

J. C. Seidelin

1855, 14/3 og 20/7 1856, 9/1 1860, 4/1 1861, 12/1
1865, 13/1 og 23/1 1868, 15/8 1871, 2/7 og 12/9
1883 og 29/4 1890; 425, 94; 299, 47; 379, 20911. - Portrætter 425, 94; 462, 1936 og 1937, 77;
220, 129; 379, 210.

SEIDELIN, Jens Christian
Købmand, bankdirektør. - Født 25. marts 1827
i Ebeltoft, død 23. maj 1888 i Århus. - Forældre:
prokurator Carl Seidelin og hustru Anna Kir
stine Hansen. - Gift 23. nov. 1864 med Chri
stiane Dorothea Rosenstand, født 1838 i Skive,
død 26. febr. 1908 i Århus, datter af by- og her
redsfoged Philip Peder Rosenstand og hustru
Andriette Frederikke Holse.
Medlem af byrådet 3. jan. 1870-31. dec.
1871.
Efter nogle år i udlandet, bl. a. i England,
etablerede Seidelin i 1855 på Fredens Torv en
handel med »engelske varer« (fajance, porce
læn, malervarer, soda m. v.). 1866 købte han
nr. 12, A. Mallings gård, og drev derefter sin
forretning der - nu med speciale i bygningsar
tikler - til 1883, da han afstod den til Louis
Hammerich.
I England havde S. været sammen med C. Ft
Tietgen, med hvem han var jævnaldrende, og
efter hjemkomsten bevarede de forbindelsen.
Det kan derfor ikke undre, at S. i 1871 blev
en af medstifterne af Århuus Privatbank og ban
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kens første administrerende direktør. De karak
teriserende ord, der er anvendt om hans bank
arbejde, er kønne, men almindelige: dygtighed,
karakterfasthed, klogskab og retlinethed. Mere
interessant er Tietgens: »En usleben diamant«.
Hans valg til direktør var i øvrigt et kompromis.
Der havde været tale om enten P. J. Holm eller
M. R. Koppel, begge manufakturhandlere; men
da man ikke kunne blive enig om, hvem af de
to, det skulle være, havde man bestemt sig for
S.
Til byrådet blev S. valgt 3. jan. 1870; men i
efteråret 1871 bad han sig på grund af det fore
stående bankarbejde fritaget. Han var i 1861
medstifter af Århus Kjøbmands-hjælpekasse og
var kassens kasserer osr sekretær til 1870.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1864-67.
Sundhedskomm. til 1867.
Havneudv. 1867-72. Borgervæbnings- og armaturkomm. 1870. Overligningskomm. 1884—88. — Hen
visninger 14, 1855; 480, 2/2 1856, 30/8 1864,
31/7 1866, 15/8 og 23/9 1871; 381, 100; 480,
29/10 1883 og 24/5 1888; 243, 882 (Rosenstand);
184, 62; 480, 26/2 1908; 425, 26 ff. og 101; 480,
27/12 1923; 353, 5.r.6 (dødsliste 1908); 199, 14
og 28. - Portrætter A/S Hammerich & Co.; Provins
banken; 184, 62; 425, 28.

SEIERSEN, Johan Poul
Købmand. - Født 9. febr. 1831 i Århus, død
omkr. 18. juni 1890 i Århus. - Forældre: skipper
Hans Peter Seiersen og hustru Marie Luja. - Gift
med Flora Petra Caroline Møller, født 15. juni
1833 i Helsingør, datter af kontorist Peter Joa
chim Andreas Møller og hustru Anne Kirstine
Lund.
Medlem af byrådet 6. jan. 1873-31. dec.
1878.
Seiersen tog borgerskab som købmand i 1856
og etablerede sig i Skolegade. De første år synes
ikke at være gået godt for ham; 1861 måtte
han erklære sig fallit. Efter at han 1862 på ny
havde fået rådighed over sit bo, lykkedes det
ham at arbejde sin forretning frem til en so
lid status. Lid over sit arbejde i frimurerlo
gen Sanct Giemens, hvor S. var initiativtageren
til logens understøttelseskasse, påtog han sig nø
dig offentlige hverv. En undtagelse var dog by-
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J. P. Seiersen

rådet, hvor han sad i en enkelt periode 1873-78,
og ligningskommissionen.
Han var en årrække russisk vicekonsul i År
hus. - R. St. Stan.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1870-72. Sygehusudv. 1873-78. Udv. for
skolevæs. 1873-78. Skolekomm. 1876-78. Havne
udv. 1879-81. - Henvisninger 14, 1856; 480, 3/5
1861, 19/3 1862 og 18/6 1890; 4, (Skolegade 37);
457, XVI og X X V III. - Portrætter Lokalhist. saml.;
457, XVI og X X V III.

SIIG, Jens Peter Nielsen

Tømrermester. - Født 11. okt. 1870 i Karup
sogn, død 7. aug. 1950 i Århus. - Forældre:
gårdejer Niels Nielsen Siig og hustru Vilhelmine Jensen. - Gift 13. juli 1902 i Århus med
Petrine Pedersen, født 26. marts 1877 i Haderis, Haderup sogn, Ringkøbing amt, død 8. maj
1965 i Vejlby sogn, Århus amt, datter af jord
bruger Peder Pedersen og hustru Petrine.
Medlem af byrådet 1. april 1929-1.febr. 1942.
Borgerlig fællesliste, senere Det konservative
Folkeparti.
Siig var født i Vestjylland, kom i tømrerlære
i Århus 1890 og blev svend 1894 — med ud
mærkelse og Århus tekniske Skoles hædersme
dalje. Med understøttelse af statskassen til rej
ser i udlandet arbejdede han i Tyskland og
Østrig-Ungarn, men vendte tilbage til Århus,

havde vist »loyalitet, flid og nidkærhed i ar
bejdet inden for gruppen og i byrådet«.
Af S.s øvrige tillidshverv kan nævnes, at han
har været medlem af bestyrelsen for Den bor
gerlige Sygekasse, de sidste par år i midten af
1930’erne som formand, medlem af bestyrelsen
for Kirkeligt Samfunds Bykreds, og en tid med
lem af Frue Sogns menighedsråd.
G.R.

J. P. N. Siig

hvor han 1901 etablerede sig som mester cg
efterhånden var med til at opføre en mæng
de store bygninger.
I årene 1897-1912 var S. lærer ved Århus
tekniske Skole og blev også medlem af besty
relsen for lærerforeningen. Han fik hurtigt an
dre tillidshverv. Han sad i bestyrelsen for År
hus Tømrermesterforening 1906-39, fra 1910
som sekretær, og var ved sin død æresmedlem
af foreningen. Desuden var han medlem af be
styrelsen for Tømrermestrenes Høvleværk 1912—
50, de sidste år som næstformand; medlem af
bestyrelsen for Århus tekniske Skole 1918-42,
i perioden 1918-37 valgt af Århus Håndværker
forening og i perioden 1937-42 valgt af byrå
det; de sidste fire år var han næstformand;
medlem af bestyrelsen for sparekassen Århus Bi
kube fra 1922 til 1934, da sparekassen måtte
lukke. Endvidere var S. vurderingsmand for
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening 1925-27 og
i en årrække medlem af bestyrelsen for Århus
Grundejerforening.
Også kommunalpolitik interesserede S. Han
blev i 1929 indvalgt i byrådet på en borgerlig
fællesliste, hvor han repræsenterede håndvær
kerne og grundejerne. Senere valgtes han på
rene konservative lister. På grund af alder ud
trådte S. 1. febr. 1942 af byrådet og blev efter
fulgt af murermester Ejner Mikkelsen. Ved hans
udtræden blev det fremhævet, at han var »ty
pen på en udmærket håndværker«, der altid

Medlem af eller byens repræsentant i Bibl.sudv.
1929-37.
Udv. for bygninger og inventariesager
1929—42. Udv. for vandværket 1929-42. Bevillings
nævnet 1929-42. Kirkegårdsbest. 1929—42. Svendeprøvekomm. 1931-34. Brolægnings- og vejudv. 1933—
34. Best. for Boligforen. »Marienlund« 1933-37.
Udv. for opf. af boliger for aldersrentenydere 1933—
42. Bygningskomm. 1934-42.
Best. for Teknisk
Skole 1937—42. Boligkomm. 1941-42. — Henvisnin
ger 172, 61; 480, 29/4 1908, 6/4 og 19/11 1913;
481, 93, bilag 1, s. II, bilag 2, 1. nr. 103; 480,
13/2 1929; 255, 57;
158, 28; 421, 144; 480,
9/10 1940 og 8/8 1950; 146, 9/8 1950;
281, 24 og
27. - Portrætter 481, 93; 480, 13/2 1929;
255,
57; 480, 9/10 1940; 281, 24 og 27.

SIMMELKJÆR, Jens Sørensen

Købmand. - Født 24. nov. 1785 i Ørre sogn,
Ringkøbing amt, død ca. 6. nov. 1848 i Århus.
- Forældre: Søren Overkær og hustru. - Gift
1° 12. juli 1809 i Århus med enkemadame Eli
sabeth Sophie Koch, født Munch, født 1760,
død 19. okt. 1820 i Århus. Gift 2° ca. 1821
med Cathrine Jahnsen, født ca. 1795, død 31.
mar. 1867, datter af farver, eligeret borger Niels
Fr. Jahnsen og hustru Ida Cathrine Lassen.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-31. dec. 1839.
Simmelkjær, der i 1809 benævntes som ham
delsmand, tog den 22. jan. 1810 borgerskab
som købmand i Århus og åbnede en forretning
i Tangen, hvor han i de følgende 38 år drev
omfattende købmandshandel. En vis rederivirk
somhed drev han også; i 1840 var således et
skib, han havde part i, strandet ved Hollands
kyst.
Ikke længe efter sin nedsættelse som køb
mand kom S. til at deltage i det offentlige liv.
I 1815 var han rodemester, en tid var han fat
tigforstander, og fra omkr. 1819 til 1826 var
han overformynder; i det sidstnævnte hverv
identificerede han sig i den grad med stillingen,
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at han efter sin fratræden nægtede at udlevere
de kvitteringer, han havde modtaget for ud
betalte renter af kapitalerne; i den anledning
førte han sag for Højesteret, men tabte den.
I 1834 blev S. eligeret borger, og som sådan
overgik han i 1838 til borgerrepræsentationen.
Her sad han blot et par år, til udgangen af
1839.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Skolekomm.
1831 og 1833. Kom. til at anvise regn. 1838. Bygningskomm. 1839-40. Brolægningskomm. 1838-40.
- Henvisninger 480, 12/7 1809, 21/3 1810, 28/7
1811, 23/10 1812, 11/9 1819, 8/7 og 20/10 1820,
27/5 1825, 17/3 1827, 14/2 1829, 24/9 1833, 22/4
1834, 12/9 1837, 20/3 1838, 26/8 1840 og 10/11
1848; 143, 132; 248, 32; 426, 109.
M. Simonsen

SIMONSEN, Jens Peter Marius
Redaktør. - Født 8. april 1869 i Høver, Stor
ring sogn, Århus amt, død 7. okt. 1939 i År
hus. - Forældre: husmand Mikkel Simonsen og
hustru Ane Marie Nielsen. - Gift 15. dec. 1894
i Århus med Nicoline Marie Mariane Høyer,
født 9. maj 1873 i København, død 16. dec.
1952 i Århus, datter af skibstømrer Albert Ma
rius Johan Høyer og hustru Flora Rosalie Adel
heid Sick.
Medlem af byrådet 15. jan. 1906-21. marts
1925. Socialdemokratiet.
M. Simonsen kom efter konfirmationen i lære
i Silkeborg som typograf. Efter at være udlært
fik han i 1890 arbejde i Demokraten’s sætteri
i Århus, hvorfra han i marts 1894 rykkede ind
på redaktionen som journalist. Fra 1901 var
han medredaktør af Demokraten. S. var 1912
medstifter af Århus Ligbrændingsforening, æres
medlem 1937. I tiden 1910-21 var han for
mand for Socialdemokratisk Forbund i Århus,
formand for Århus Journalistforening 1925-32
og formand for Himmelbjerggårdens tilsynsråd.
Fra 1898 til 1918 var han opstillet i forskellige
kredse til valg til Folketinget. I 1918 blev han
folketingsmand i Århus midtkreds, og fra 1920
til 1931 var S. valgt i Århus amtskreds. I 1932
blev han tingvalgt medlem af Landstinget.
Fra sine unge år var S. en ihærdig agitator
for Socialdemokratiet. Som skribent var han
især i sine tidlige journalistår meget yderlig
gående, og han pådrog sig i tidens løb en række

214

processer, der resulterede i adskillige bøder og
i 1916 tre måneders fængsel for injurier mod
en herredsfoged.
S. var medlem af byrådet fra 15. jan. 1916
til 31. marts 1925. I byrådsarbejdet spillede han
en betydelig rolle som flittig taler og ordfører
for sit parti i en række sager. Som ivrig til
hænger af ligbrændingssagen tog han initiativ
til opførelsen af det første krematorium i Århus
i 1923.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Værgerådet
for søndre kreds 1905-22. Udv. til at tiltræde
kasseudv. som budgetudv. 1906-13. Udv. for skovene
og Marselisborg gods 1906-25. Skolekomm. 1906-24.
Best. for Hads-Ning Herreders Jernbane 1907. Best.
for Chr. d. IX ’s Børnehjem 1908-25. Udv. for
det off. slagtehus 1909-25. Brandkomm. 1909-25.
Århus amts skoleråd 1910-16. Repr.skabet for Århus-Randers elektr. bane 1913-22. Byggeudv. 1917
-21. Best. for mus.s kunstafd. 1917-25. Repr.skabet
for Århus Teater 1921-25. Nævningegrundlisteudv.
1935-39. - Henvisninger 273, 80; 480, 15/4 og
18/4 1916; 147, 223; 175, 73; 377, 301; 169,
597; 370, 343; 219, 378; 194, 8/10 1939; 308,
1939, 1059; 161, X X II, 35; 201, III, 219; 378,
58, 92 og 169. - Portrætter Lokalhist. saml.; 273,
80; 147, 223; 370, 343; 219, 378; 201, III,
219.

SIMONSEN, THORKILD

Skoleinspektør. - Født 7. juli 1926 i Sdr. Ru
bjerg, Rubjerg sogn, Hjørring amt. - Foræl
dre: malermester Alfred Simonsen og hustru

Thorkild
Simonsen

Anna. - Gift 25. juli 1953 i Vesterø sogn på
Læsø, Hjørring amt med Edny Jensen, født 9.
juni 1929 i Vesterø sogn, Hjørring amt, datter
af skibsfører Janus Jensen og hustru Astrid.
Medlem af byrådet fra 1. april 1966. Social
demokratiet.
Efter mellemskoleeksamen fra Løkken private
Realskole 1941 kom Thorkild Simonsen i maler
lære hos faderen, blev udlært 1945 og arbejdede
som malersvend indtil 1948. Samtidig gennem
gik han teknisk dagskole i Hjørring Tekniske
Skole, Hadsten Håndværkerskole og Århus tek
niske Skole. 1947-48 havde han et 6 måne
ders ophold på Haslev Højskole. Gennem del
tagelse i KFUMs ungdomsarbejde fik S. lyst
til pædagogisk virksomhed, og 1948 blev han
optaget på Ribe Statsseminarium, mens han
samtidig etablerede sig som malermester i by
en. 1953 tog han lærereksamen, og samme år
blev han ansat som lærer under Århus Kom
munes skolevæsen med tjeneste ved N. J. Fjords
gades Skole. I de følgende år tog han ekstrauddannelse i sløjd, erhvervsvejledning og mate
matik, og 1955-61 virkede han som erhvervs
vejleder i Århus. 1961 forfremmedes han til vi
ceskoleinspektør, og 1964 blev han udnævnt til
skoleinspektør ved Brobjergskolen.
S. har også haft andre tillidsposter; således
blev han medlem af bestyrelsen for Socialpæda
gogisk Forening 1957; bestyrelsen for Dansk Er
hvervsvejlederforening 1959-61; styrelsen for

Nordisk Erhvervsvejlederforbund 1960; besty
relsen for Århus Lærerforening 1962-66 (for
mand 1965-66); Århus Lærerforenings svagbørnsudvalg 1966; og Skolecentralen for Århus
by og amt (formand 1967).
I kraft af sin dobbelte uddannelse som hånd
værker og pædagog har S. vundet et anset navn
som lærer og erhvervsvejleder. Han har haft
flere tillidsposter på dette område. Også i byrå
det er han hurtigt blevet en fremtrædende skik
kelse. Hans interesser er alsidige: børne- og ung
domsarbejde, de sociale anliggender i det hele
og kulturlivet, herunder Århus Teater.
S. har skrevet avis- og tidsskriftartikler om
erhvervsvejledning og andre pædagogiske em
ner og virket som anmelder ved Folkeskolen
1959-66.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
hospitaler og soc. inst. 1966—. Børne- og ungdoms
værnet 1966-. Tilsynsrådet for virksomheden for
erhvervshæmmede 1966-. Århus amts skoleråd 1966-.
Best. for Århus Kunstmus. 1966-. Repr.skabet for
Århus Teater 1966- Best. for Ghr. d. IX ’s Børne
hjem 1966-. Best. for Mindeparken 1966-, Best.
for Marselisborg Sem. 1966-. Best. for Stefanshjemmet 1966-.
Tilsynsrådet for observationshjemmet
»Søndermarken« 1966-. Tilsynsrådet for børnerådgivningscentret i Århus 1968-. Mælkeudv. 1966-. —
Henvisninger 502, 1964, 199; 393, 1964, 132; 480,
21/1 1964. -P ortræ tter 393, 1964, 132.

SKOVBY, HARALD Martin Peter

Bankdirektør. - Født 2. dec. 1832 i København,
død 11. maj 1896 i Århus. - Forældre: køb
mand Christian Schouby og hustru Anna Emi
lie Køpke. - Ugift.
Medlem af byrådet 3. jan. 1870-31. dec.
1881. Højre.
Harald Skovbys fader, Ghr. Schouby, kom
1846 til Århus fra København og åbnede en ko
lonialforretning på hjørnet af Store Torv og
Skt. Giemens Torv. Sønnen gennemgik Den vi
denskabelige Realskole i Århus og stod derefter
i lære i faderens forretning. Senere fik han ud
dannelse i København og ansattes derpå igen
hos faderen, hvis forretning han overtog 1856
og fra 1870 førte videre sammen med broderen
Axel S. under firma Brødrene Skovby. I 1882
overtog Axel S. forretningen for egen regning.
I 1871 var S. med ved stiftelsen af Århuus Pri-
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han havde oprettet legater til fordel for Århus,
således for »ældre, ugifte kvinder af middel
standen«, ligesom hans ejendom i Fredensgade
indrettedes til fribolig for enlige kvinder; ende
lig havde han oprettet et legat til konfirma
tionsudstyr. - R.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Kasse- og
regnskabsudv. 1870-81. Udv. for skolevæs. 1870-81.
Forskønnelsesudv. 1873-81.
Skolekomm. 1873-84.
Århus amts skoleråd 1875-79. Best. for de fattiges
kasse for Domsognet 1877-80. Allerede før byråds
perioden medlem af ligningskomm. — Henvisninger
480, 26/3 og 28/3 1846, 16/1 1856, 1/1 1870, 11/5,
16/5 og 24/12 1896; 184, 62; 425, passim; 355,
passim; 144, passim; 469, II, 115. - Portrætter
Lokalhist. saml.; 184, 62; 425, 33; 355, 173;
744,63; 469, 115.
Harald Skovby

SNEUM, Otto AXEL Oluf Julius Sørensen

vatbank og indvalgtes sammen med grosserer
J. G. Seidelin og prokurator Nors i den første
direktion med Seidelin som administrerende di
rektør. Nors døde 1875 og blev i direktionen
ikke erstattet af nogen anden, og da Seidelin
døde 1888, rykkede S. op som administrerende
direktør og fik Fr. Nørgaard som meddirektør.
Som bankmand - og i det hele taget - betegnes
S. som »pligtmenneske, samvittighedsfuld og
korrekt«. I sin byrådsperiode 1870-81 havde
han de første år et nært samarbejde med sin
meddirektør i banken, den i byrådet meget ind
flydelsesrige prokurator Nors. Også hans for
hold til borgmester v. Schmidten var positivt;
dog lykkedes det ham ikke som medlem af for
skønnelsesudvalget at få byen til at købe area
let omkring »Trøjborg«, og det trøstede ham
ikke, at byrådet senere fortrød, at man ikke
havde gjort det. I skoleudvalget udførte han
en stor del af de ekspeditioner, som senere lag
des ind under skoleinspektør (direktør)embedet,
og han var sammen med Funch og Mørk ivrig
for den omordning af skolevæsenet, som det
dog kun delvis lykkedes at få gennemført. I
sin ungdom var S. blevet knyttet til Carl Ploug,
og forbindelsen opretholdtes gennem jævnlige
besøg og en trofast brevveksling livet igennem;
hans politiske udvikling fulgte også Plougs. Til
hans nærmeste omgangskreds i Århus hørte prof.
Funch og M. P. Bruun på Jægergården. S. var
ugift, og efter hans død 1896 viste det sig, at
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Kommunelærer, senere folketingsmand. - Født
29. juli 1879 i Allerup, Sneum sogn, Ribe amt,
død 20. marts 1958 i Århus. - Forældre: lærer,
sparekasseleder Mads Kristian Sørensen og hu
stru Juliane Marie Sørensen. - Gift 29. aug.
1907 med Valborg Kolding, født 25. april 1878
i Århus, død 19. maj 1960 i Klampenborg, dat
ter af købmand Hannis Kolding og hustru Chri
stiane Birgitte Helvina Wissing.
Medlem af byrådet 1. april 1921-14. aug.
1924. Socialdemokratiet.
Den første politiske opdragelse fik Sneum hos
faderen, der bekendte sig til oppositionen mod
Estrupregeringen og specielt følte sig i over
ensstemmelse med Christen Berg. Faderen var
præget af grundtvigske tanker, og med sin de
mokratiske overbevisning indpodede han S. en
holdning, som gennem hele hans politiske løbe
bane kom til at præge hans fremtræden. I 1900
tog S. lærereksamen på Jelling Seminarium, og
allerede på dette tidspunkt var hans interesse
vendt mod den socialdemokratiske bevægelse.
Det var derfor naturligt, at han straks, da han
optog lærergerningen i Århus, meldte sig ind i
Socialdemokratiet her. I de følgende år udbyg
gede S. bestandig sin uddannelse gennem selv
studium og kurser, og han erhvervede sig her
ved en ballast af viden, som senere kom ham til
nytte som politiker. Hans interesser spændte
vidt: fra naturfag til humanistiske discipliner
som litteratur, filosofi og pædagogik, og hans

som følge heraf nedlagde sit byrådsmandat.
Han talte således med dygtighed for,, at Århus
Universitet og det ortopædiske hospital i År
hus fik sin part af bevillingerne. Hans folke
tingsarbejde kom i stigende grad til at dreje sig
om finansielle sager, og 1935-49 sad han som
medlem af finansudvalget. S.s dispositioner som
politiker var præget af realitetssans. Han kunne
til tider være hård og træde andre over tæerne,
men da var det aldrig for personlig vindings
skyld.
L.E.

Axel Sneum

egne litterære evner gjorde det muligt for ham
at bruge den omfattende viden i en rig skri
bentvirksomhed. Han udgav i årenes løb Fy
siske opgaver for mellemskolen og realklasserne
(1905), Arbejdernes Produktionsforening i År
hus 1884-1919 (1919), Socialdemokratiet i Jyl
land 1871-1921 (1921), Var professor V. Kro
man indeterminist? (1929), Kirke og skole
(1932), De tekniske skoler og samfundet (1935),
Industri og håndværk og teknisk skole (1935),
Borgmester H. P. Christensen (1944), Da vi
startede Århus Universitet (1946), Professor Kri
stian Kroman og skolen (1947), Første radio
udsendelse for provinsen (1948), Bøgeskoven
bør bevares (1949), Chr. Berg og Edvard Bran
des (1950), Tre statsministre (Stauning-BuhlHedtoft) (1950) og skrev desuden talrige pæ
dagogiske og politiske artiker i dagspressen og i
fagskrifter.
I 1915 indvalgtes S. i bestyrelsen for Social
demokratisk Forbund i Århus og i 1921 i byrå
det. I den forholdsvis korte tid, han nåede at
virke her, blev det fortrinsvis byens uddannel
sesproblemer, der optog ham, og universitets
sagen fik i ham en god fortaler. Interessen for
det lokale bragte ham dog også ind i et aktivt
arbejde for sociale institutioner - således sad
han fra 1935 i bestyrelsen for Samfundet og
Hjemmet for Vanføre - og i spørgsmål ved
rørende havnen. Denne interesse førte han med
sig, da han i 1924 valgtes til Folketinget og

Medlem af eller byens repræsentant i Forretningsudv. for opr. af et univ. i Jylland 1919—. Best.
for Teknisk skole 1914-53, 1945-53 formand. Best.
for Frue Kirke 1921-22. Havneudv. 1921-24. Udv.
efter lov om sygekasser 1921-24. Udv. for andra
gender 1921-24. Bibl.sudv. 1921-24. Best. for Chr.
d. IX ’s Børnehjem 1921-25. Univ.ssamvirket, næst
formand, 1925-. Best. for Århus Turistforen. 193438. Naturhist. Mus. 1937-. — Henvisninger 480, 10/
12 1903 og 8/9 1912; 176, 414; 370, 236; 219,
185-187; 161; 201, III, 221; 124, II, 84 og 91
og III, 68 og 336; 308, 1957; 194, 20/3 1958;
441, 212. - Portrætter Lokalhist. saml.; 370, 236;
279,185; 297,111,221; 724,11,91; 447,212.

SPEYER, ADOLF

Forsikringsmand. - Født 30. okt. 1838 i Ring
købing, død 16. dec. 1901 i København. - For
ældre: stiftsfysikus Carl Ludvig Speyer og hu
stru Sara Simonsen. - Gift 16. nov. 1869 i Kø
benhavn med Clara Margrethe Mathilde Geltzer, født 29. okt. 1840 i Rendsborg, død 11.
febr. 1912 på Frederiksberg, datter af oberst
Johannes Lauritz Hyllerup Geltzer og hustru
Elsabe Clara Durviger.
Medlem af byrådet 6. jan. 1879 - 31. dec.
1890. Højestbeskattede.
Adolf Speyer tog juridisk embedseksamen
1862. Han virkede som sagførerfuldmægtig i
København fra 1865 til 1867, da han blev
reserveintendant i hæren; 1868 kom han som
intendant til 2. dragonregiment og i 1872 til
generalkommandointendanturen. Pr. 1. august
1873 trådte han uden for nummer for at over
tage stillingen som forretningsfører for Brand
forsikringsselskabet »Jylland« i Århus. Da sel
skabet i 1900 blev sluttet sammen med »Dan
mark«, fulgte Speyer med til hovedstaden som
kommitteret.
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Adolf Speyer

S. sad i Århus Byråd fra 6. jan. 1879 til 31.
dec. 1890. Han hørte til dem, der tidligt havde
en fornemmelse af byens fremtidsmuligheder, og
som ordfører ved fremlæggelsen af budgettet
holdt han årligt en »stor« tale i rådet, hvor han
aldrig forsømte at påpege de enkelte foranstalt
ningers betydning for den kommende udvikling.
Han var initiativtageren til bygningen af Glemensbro, han udarbejdede planer for byens ud
videlse og bebyggelse, og det var ham, der
første gang i byrådet stillede forslag om åens
overdækning fra Frederiksbro til Mindebro. Sin
interesse for byens trivsel bevarede han efter
sin udtræden, og endnu efter at være flyttet
til København var han sammen med venner op
taget af at berede vejen for et kommende uni
versitet i Århus. »Han var en jyde, en århusia
ner, vi kan være stolte af«, skrev Århuus Stifts
tidende i sin nekrolog.
Nogen folkelig type synes S. ikke at have væ
ret. Bankdirektør Harald Skovby kalder ham i
et brev af 17. nov. 1889 til digteren Carl Ploug
en dannet og forstandig mand; »men han er
ikke populær og ikke kendt i det brede lag«.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
gasværket og den off. belysn. 1879-81. Udv. for
fattigvæs. 1879-81. Indkvarteringskomm. 1879-99.
Kasse- og regnskabsudv. 1882—90. Legatudv. 1888—
90. - Henvisninger 480, 12/10 1888, 3/8 1900 og
17/12 1901; 209, IV, 127; 23.
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Chr. P. S pliid

SPLIID, Johan CHRistian Pantlitz Wilde
Købmand. - Født 19. okt. 1830 i Randers, død
19. okt. 1896 i Århus. - Forældre: snedker Jens
Spliid og hustru Charlotte Elisabeth Nielsen. Gift juli 1856 i Hørning med Ane Marie Ras
mussen, født 18. nov. 1832 i True, Brabrand
sogn, Århus amt, død 5. maj 1892 i Århus, dat
ter af gårdmand Rasmus Michelsen Møller og
hustru Maren Rasmusdatter.
Medlem af byrådet 3. jan. 1870-31. dec. 1875.
Spliid havde fået sin handelsuddannelse hos
J. P. Hammershøj og var i nogle år efter lære
tiden hos Edw. F. Rahr. Han etablerede sig i
1855, idet han overtog købmand Chr. B. Gjcrns
forretning i Frederiksgade. I 1865 købte han
af købmand J. P. Petersens fallitbo gården nr.
77, hvor han virkede til sin død.
S. var 1861 medstifter af Århus Kjøbmænds
Hjælpekasse og sad i kassens bestyrelse til 1896.
1883 og 1885-88 var han formand for Århus
Grundejerforening.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Sundhedskomm. 1863-69. Fattigkomm. 1864-69. Skatteligningskomm. 1869. Udv. for vejvæs. 1870-71. Udv.
for markvæs. 1870-75. Markdirektionen 1870-75.
Havneudv. 1876-88. - Henvisninger 14, 1855; 480,
26/10 1855, 26/7 1856, 31/10 1863, 24/3, 28/3 og
5/10 1865, 1/2 1868, 23/8 1869; 4 (Frederiksgade
75/77); 480, 6/7 1888, 5/5 1892, 18/10, 19/10 og
27/10 1896; 470, 16; 199, 14 og 28. - Portrætter
470, 16.

Privat levede S. tilbagetrukket, og hans ar
bejde i Århus Byråd var derfor kun en gæste
optræden i det offentlige liv. Han kom ind ved
suppleringsvalg 22. august 1877 og sad deref
ter perioden ud - til 1881. Som arbejdsgiver
skal han have været afholdt, og han modtog ved
flere lejligheder beviser på den hengivenhed,
hans medarbejdere nærede for ham. F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for byg
ninger og inventariesager 1877-81. Bygningskomm.
1877-81. Brandkornm. 1877-81. Endvidere over
formynder 1864-, — Henvisninger 14, 1846; 480,
20/5 1846, 20/8 1877 og 25/11 1884; 4 (Fiskergade
89); 52 P 17; 480, 1/8, 8/8 og 27/9 1890 og 18/5
1896; 184, speciel del, 55 ff.; 480, 29/7 1908; 220,
125. - Portrætter 220, 125.
P. V. Stampe

STECHER CHRISTENSEN, Einar,

se under borgmestrene.
STAMPE, Peter Vincentz

STRANGE PETERSEN, Orla

Farver, klædefabrikant. - Født 25. nov. 1819 i
Viborg, død 7. aug. 1890 på Fanø. - Forældre:
avlsbruger Jørgen Jacobsen Stampe og hustru
Ane Sophie Bregenholm. - Gift 30. sept. 1848
i Århus med Else Margrethe Sophie Hedevig
Kyster, født 2. okt. 1831 i Århus, død 28. juli
1908 i Århus, datter af slagtermester Johan Vil
helm Kyster og hustru Johanne Kristine Jen
sen.
Medlem af byrådet 23. aug. 1877-31. dec.
1881.
Stampe tog borgerskab som farver 18. maj
1846 og etablerede sig derefter i et lille hus i
Fiskergade. I slutningen af 1850’erne optog han
tillige fabrikation af klæde. Virksomheden fik
med årene et betydeligt omfang. Ejendom efter
ejendom blev købt, og ved S.s død dækkede hans
fabrikskompleks hele firkanten mellem åen, Fi
skergade og Mindegade. Som forretningsmand
var S. af den gamle skole, der aldrig indlod sig
på mere, end han kunne magte. Kredit kendte
han kun af navn. Råmaterialer blev kun købt
mod kontant, og han havde aldrig prioriteter i
sine bygninger og anlæg. Det rokkede ham der
for heller ikke økonomisk, da han i 1870’crnc
som bestyrelsesmedlem i Spare- og Lånekassen
måtte udrede en betydelig sum som sin part ti]
dækning af den kassemangel, der var opstået
ved den Hertzske affære (se P. G. Hertz).

Professor. - Født 10. dec. 1905 i København.
- Forældre: maskinmester Jens Christian Einar
Petersen og hustru Eleonora Kathrine Hansen.
- Gift 1° 17. okt. 1931 i Gentofte med apo
teksmedhjælper Gunver Margrethe Mossin,
født 25. dec. 1902 i Svendborg, død 12. juni
1952 i Århus, datter af realskoleinspektør, se
nere rektor Axel Asynkritus Mossin og hustru
Ellen Margrethe Møller. Gift 2° 4. april 1959
i Gentofte med journalist, folketingsmedlem El
len Rigmor Jerking, født 8. sept. 1913 i Fre
dericia - gift 1° 8. april 1936 med adjunkt
S. F. Jerking, født 23. maj 1897 i Hjarup, død
1943 - datter af guldsmed Holger Jensen og
hustru Martha Nielsen.
Medlem af byrådet 1. april 1958-31. marts
1962. Det konservative Folkeparti.
Strange Petersen blev student fra Ordrup
1924 og cand. polit. 1930. Samme år blev han
medarbejder ved Instituttet for Historie og
Samfundsøkonomi i København. I 1936 fulgte
han med professor Jørgen Pedersen til Århus
Universitet for som undervisningsassistent at
deltage i opbygningen af det juridiske og økono
miske fakultet. Han udnævntes til docent i sta
tistik 1948 og til professor 1953. Samtidig blev
han bestyrer af Statistisk Institut. 1937-39 hav
de han foretaget en studierejse til USA. Han
var konsulent for WHO 1948-50 og for Pub-
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Best. for A/S Århus-Hallen 1959. — Henvisninger
308; 483, 298-307; 480, 9/12 1955; 209, III;
480, 17/2 1958 og 24/1 1960 (tillæg); 499; 464,
28/4 1962; 480, 9/12 1965; 181, 1966. - Portrætter
Lokalhist. saml. (tegning af Eiler Krag og foto);
483, 298-307; 499.

SVANE HANSEN, ROBERT

O. Strange
Petersen

lic Health Service, Washington D. G. 1950. Un
der besættelsen var han leder af Frit Danmarks
Århus-gruppe og medlem af frihedsrådets lo
kalkomité for Århus. I marts 1945 blev han
medlem af modstandsbevægelsens Jyllands-ledelse og i oktober af frihedsbevægelsens sam
råd.
S. P.s videnskabelige arbejde er kommet til
udtryk i tidsskriftartikler samt bogen An analysis of price behaviour, skrevet 1938 i sam
arbejde med Jørgen Pedersen. Han har kon
centreret sig om undervisningen i statistik og
i øvrigt deltaget i byens offentlige liv. Særlig
arbejdet inden for Oplandssamvirket har haft
hans interesse. I byrådet var han ordfører for
den konservative gruppe og 2. viceborgmester,
men opnåede ikke valg 1962, da han var opstil
let på den konservative borgerliste G 2 sammen
med V. Worsøe Laursen.
Ledende senior for Studenterforeningen i
Århus 1945-46; formand for Socialøkonomisk
Samfund 1935-36, for Jydsk Nationaløkono
misk Forening 1953-54 og for Oplandssamvir
ket fra 1954; medlem af bestyrelsen for Jysk
Byplanråd. - R 1.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Økonomiudv.
1958-62. Udv. for komm. værker 1958-62. Feriefondsudv. 1959. Undersøgelsesudv. vedr. byens ud
bygning 1959. Repr.skabet for I/S Midtkraft 1959.
Best. for Århus Kunstmus. 1959. Best. for Naturhist.
Mus. 1959. Oplandssamvirket i Århus 1959 og 1962.
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Installationsassistent, senere rådmand. - Født 1.
februar 1910 i Århus. - Forældre: håndskomagcr Christian Hansen og hustru Helene Sper
ling. - Gift 29. okt. 1932 i Århus med Minna
Antonie Christiansen, født 10. aug. 1911 i År
hus, datter af fragtmand Peter Anton Christi
ansen og hustru Agnes Jensen.
Medlem af byrådet 1. april 1946-1966 og
genvalgt 1966. 1. næstformand 1961-62. Råd
mand fra 6. marts 1962. Socialdemokratiet.
Allerede i Robert Svane Hansens læreår gjor
de man brug af hans organisatoriske evner.
Indtil han i 1929 blev udlært som elektriker,
virkede han således som formand for Elektri
kernes Lærlingeforening. Denne tillidspost fulg
tes i tidens løb af talrige hverv, der alle var i
overensstemmelse med S. H.s sociale og politi
ske livssyn. Tidligt formedes hos ham en klar
socialdemokratisk overbevisning, der gav sig ud
slag i et aktivt arbejde inden for DSU, hvis
lokale formand han en overgang var.
Indtil han i 1946 blev valgt ind i byrådet,
var det fortrinsvis hans eget fags problemer, der
foruden gerningen ved Århus Belysningsvæsen,
hvor han blev ansat 1932, lagde beslag på hans
tid. Fra 1930 har han været medlem af besty
relsen for Elektrikernes Fagforening i Århus,
hvis formand han senere skulle blive (19541962), og i 1934 blev han medlem af svende
prøvekommissionen og formand for Elektriker
fagets lærlingesekretariat. Efter i 4 år at have
været leder af Folke Ferie i Århus vendte S. H.
i 1950 tilbage til Århus Belysningsvæsen som in
stallationsassistent, et arbejde, han passede pa
rallelt med hvervet som byrådsmedlem, indtil
han i 1962 valgtes til rådmand for magistratens
3. afdeling. På mange områder uden for det
kommunale har man kunnet drage nytte af
S. H.s arbejdskraft trods det krævende arbejde,
rådmandsposten har ført med sig. Man kan
her nævne hans arbejde inden for Landsfor
eningen til Kræftens Bekæmpelse, formand-

Robert Svane
Hansen

skabet i Revalideringsvirksomhedernes Fælles
repræsentation og posterne i forretningsudval
gene for Landsforeningen til Gigtens Bekæm
pelse og for Landsforeningen mod Børnelam
melse.
Som rådmand har S. H. fået socialvæsenet,
børne- og alderdomsforsorgen samt revaliderin
gen og hospitalerne under sig.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Sygehusudv.
1946- 50. Vej teknisk udv. 1946-50. Parkudv. 194650. Bibl.sudv. 1946-50. Udv. for børnebibl. 194650.
Brandkomm. 1946-58. Udv. for vandværket
1947- 50.
Sportsudv. 1947-50.
Repr.skabet for
I/S Midtkraft 1950-. Best. for fonden for lærlingcudd. 1950-, Stor-Århus-komm. 1950-54. Teknisk
udv. 1950-62.
Civilforsvarsforbundets Århus-kreds
1950-62.
Best. for Århus Turistforen. 1950-66.
Havneudv. 1950-66.
Civilforsvarskomm. 1950-66.
Droscheudv. 1954-62. Boligkomm. 1954-62. Best.
for A/S Århushallen 1954-62. Repr.skabet for Op
landssamvirket 1954-62. Nævningelisteudv. 1955-61.
Orkesterkom. for Århus Byorkester 1958-62. Best.
for Århus Renholdningsselskab 1958-62.
Børneværnsudv.
Sundhedskomm.
Amtsrevalideringsudv.
Best. for Århus amts forsorgshjem. Ovcrepidemikomm. Best. for Chr. d. IX ’s Børnehjem. Tilsyns
rådet for private alderdoms- og plejehjem i Århus.
Best. for De vanføres Boligselsk. Århus amts Børne
værnsforen., formand. Best. for revalideringsklinik
ken. Best. for Århus Børncforsorgssem. Børnehjcmsudv. for Stor-Århus. Tilsynsrådet for iagttagelses
hjemmet »Søndermarken«. Sygehusberedskabsnævnet.
- Henvisninger 194, 18/10 1964; 441, 201-203;
495a, 15-23; 308, 1967. - Portrætter 194, 18/10
1964.

L. IV. Svendsen

SVENDSEN, Wilhelm Ludvig (L. W.)
Købmand. - Født 16. marts 1836 i Helsingør,
død febr. 1922 i København. - Forældre: pi
gen Inger Marie Mortensen og kontorist Wil
liam Ashevit angivet som barnefader. - Gift
med Anne Julie Kaas, født 23. nov. 1831 i Hel
singør, død 20. febr. 1913 i København, datter
af jomfru Sophie Henriette Holst og kontorist
Frederik Kaas angivet som barnefader (foræl
drene viet 20. sept. 1832).
Medlem af byrådet 4. jan. 1888-31. dec.
1893.
L. W. Svendsen etablerede sig i 1864 ved over
tagelse af købmand J. U. Gerdes’ butikshandel
på Lille Torv, efter at han i et års tid havde
bestyret forretningen for Gerdes. 1871 købte han
bygningen på hjørnet af Cleinens Torv og Kannikegade (senere F. W. Yhrs modemagasin) og
virkede her, til han 1894 flyttede til København.
I årene 1876-94 var S. kasserer i Århus Kjøbmænds Hjælpekasse og 1879-94 medlem af
bestyrelsen for Århus Handelsforening. I 1880
var han medstifter af samkøbsforeningen »Jyl
land« og i 1883 af Foreningen af jyske Han
delsforeninger. En årrække var han formand
for Velgørenhedsselskabet.
Til Århus byråd blev S. valgt 4. jan. 1888.
Han havde sæde i rådet til 31. dec. 1893. Ved
hans afgang skrev redaktør Harald Jensen i
Demokraten, at han altid havde tilhørt reak
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tionen, og tilføjede: ». . . Hvorfor Svendsen i
sin tid blev indvalgt i byrådet, hører til de
uløselige gåder«.
Århuus Stiftstidende forsvarede S. ved at
henvise til hans store arbejde i udvalget for
bygninger og inventariesager - og ved at ud
trykke det ønske, at Harald Jensen, der netop
var blevet valgt, ville komme til at overtage S.s
udvalgspladser. Avisen erkendte dog samtidig,
at S. ikke havde »efterladt sig mange minder
af blivende betydning«.
F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Skatteligningskomm. 1877-79. Udv. for bygninger og inventa
riesager 1888-93. Udv. for vejvæs. 1891-93. Brolægningsudv. 1891-93. Indkvarteringskomm. 1891-93.
- Henvisninger 480, 11/6 1863; 513, 3/6 1864;
480, 7/6 1864, 2/8 1871, 27/8 1877, 7/12 1889, 11/1,
7/7, 26/8 og 4/9 1894, 13/4 og 17/5 1897; 504; 480,
23/2 1913 og 15/2 1922; 410; 299, 132; 199,
28. - Portrætter Erhvervsarkivet (foto i album for
Foreningen »Jylland«).

SØEGAARD, Søren Jensen
Købmand. - Født 28. okt. 1779 i Søgård, Træ
den sogn, Vejle amt, død 28. april 1843 i Århus.
- Fader: gårdejer Jens Thygesen. - Gift 31. okt.
1814 i Århus med Marian (n)e Bærentz, født
7. nov. 1787, død 20. jan. 1857 i Århus, datter
af købmand Jørgen Bærentz og hustru Maren
Pedersdatter Herskind.
Medlem af borgerrepræsentationen fra 2.
april 1838 til sin død. Borgerlig rådmand fra
2. april 1838 til sin død.
Søegaard, der havde taget navn efter føde
gården Søegaard i Træden sogn en lille snes
km sydvest for Skanderborg, kom omkr. 1794 i
handelslære i Århus, vistnok hos Søren Jensen
Schmidt, hos hvem han senere var handelsbe
tjent. Den 2. aug. 1813 tog han selv borgerskab
som købmand og trådte i kompagni med
Schmidt. Året efter købte han en købmands
gård i Studsgade, nu nr. 29. Efterhånden kom
han til at udøve en ganske omfattende virk
somhed med pengeudlån og vekselforretninger.
Så betydelig var hans position, da han i 1843
døde, at det blev bemærket selv i den køben
havnske presse. Det blev understreget, at byen
og dens handelsstand ved hans død havde lidt
et meget betydeligt tab; lige siden oprettelsen
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af Nationalbankens Århus-filial i 1837 havde han
været mellemmand mellem banken og de hand
lende, ikke alene i selve byen, men også i de
nordlige og sydlige købstæder; en sådan mel
lemmand var nødvendig i en tid, hvor en bank
i provinsen var noget helt nyt; bankfilialens
tiltro til S.’s redelighed, soliditet og akkuratesse
var også så stor, at ethvert papir, enhver vek
sel, der var forsynet med hans navn, ubetinget
blev honoreret.
I byens liv deltog S. på flere måder; i 1818
var han rodemester, i 1821 assistent ved ind
kvarteringen, i 1822 formand ved samme. I
1834 blev han konstitueret som kæmner og
samme år indkvarteringskasserer. I 1830’erne
var S. opstillet af Århus-Skanderborg-kredsen
som kandidat til den første jyske stænderfor
samling.
Arbejdet i byens styre begyndte S. i 1836 som
eligeret borger, efter at han i 1834 havde været
opstillet som sådan uden at blive valgt. I 1838
overgik han til borgerrepræsentationen, hvor
han sad til sin død i 1843. I samme tidsrum
var han borgerlig rådmand.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. - Henvisninger 480, 5/11 1814, 15/4,
19/4, 15/5, 30/5 og 25/11 1834, 31/1 1835, 5/1 1836,
20/3 og 3/4 1838, 28/4, 5/5 og 24/5 1843; 8, 55;
294, 133 f.; 426, 111.

SØLVSTEN RASMUSSEN, Kaj

Forretningsfører. - Født 1. maj 1922 i Århus.
Medlem af byrådet 16. august 1962-1966 og
genvalgt 1966. Socialdemokratiet.
Efter at have gået i Finsensgades og Nørrebrogades Skole kom Sølvsten Rasmussen i
typograflære og blev udlært som trykker 1943.
Efter videreuddannelse arbejdede han som
maskinsætter i Århus fra 1946 til 1959.
Allerede som lærling gik S. R. op i det faglige
og politiske organisationsarbejde. Han blev
medlem af bestyrelsen for Dansk Typograf-For
bund, Århus lærlingeafdeling, og for DSUs
midtjyllandskreds, hvis tidsskrift »Gryet« han
en tid var redaktør af. Senere har han været
medlem af bestyrelsen for Typografernes Fagfor
ening og af repræsentantskabet for Arbejderbe
vægelsens Erhvervsråd samt revisor i Socialde-

Medlem af eller byens repræsentant i Bevillings
nævnet 1962-. Droscheudv. 1962-. Nævningegrundlistcudv. 1962-. Brandkomm. 1962-. Civilforsvarsforbundet 1962-. Udv. for hospitaler og soc. inst.
1962-66. Økonomiudv. 1964-65. Skolekomm. 196466. Teknisk udv. 1966-. Udv. for kornm. værker
1966-. Rcpr.skabet for I/S Midtkraft 1966—. Slagte
husrådet 1966-. Repr.skabet for Andelsselsk. Gudenåccntralen 1966-. - Portrætter Lokalhist. saml. (teg
ning af Bjarne Nielsen og foto).

SØRENSEN, Jens Christian

K. Solvsten
Rasmussen

mokratisk Forening, Århus nordre kreds. En sær
lig indsats har han gjort inden for kooperatio
nen og boligbyggeriet. I Århus Brugsforening
var han medlem af repræsentantskab og besty
relse, til han i 1961 blev foreningens formand
efter H. P. Jensen, og efter sammenslutningen i
1965 er han medlem af bestyrelsen for Brugs
foreningen HB. Endvidere er eller har han væ
ret medlem af bestyrelsen for A/S Coordina, for
Mejeriet Enigheden, for Murernes Cooperative
Forretning og for Forsikringsselskabet ALKA,
forretningsudvalget for De Samvirkende Brugs
foreninger, repræsentantskabet for FDB og for
Det Kooperative Fællesforbund, FDBs struktur
udvalg. Fra 1951 var han medlem af bestyrel
sen for Boligforeningen Vesterbo, og efter at
have taget ejendomsmæglereksamen 1957 blev
han 1959 forretningsfører for boligforeningen.
Fra 1967 virker han tillige som forretningsfører
for Byggeselskabet Contact, og han er medlem
af repræsentantskabet for Fællesorganisationen
af Almennyttige Danske Boligselskaber.
S. R. blev medlem af byrådet ved Georg
Baunsgaards udtræden i august 1962 og gen
valgtes 1966.
I kraft af sin erfaring inden for boligbyggeriet
har S. R. naturligt nok kunnet gøre en særlig
indsats i byggesager og i det hele taget i de tek
niske anliggender, men hans interesser i byråds
arbejdet har i øvrigt været præget af stor alsidig
hed.
K.E.

Landsretssagfører, senere rådmand. - Født 31.
maj 1895, Frederiksberg, død 4. maj 1963 i År
hus. - Forældre: driftsbestyrer Lauritz Christian
Sørensen og hustru Karen Margrethe Willesen.
- Gift 6. nov. 1920 på Frederiksberg med Ellen
Kirsten Riisager, født 2. nov. 1899 i Ålborg,
datter af overingeniør Emil Riisager og hustru
Henrikke Olufsen.
Medlem af byrådet 1. april 1933-1. febr.
1955. 2. næstformand 1937-50. Rådmand og 1.
næstformand 1. april 1950-31. marts 1954.
Rådmand og 2. næstformand 1. april 1954-1.
febr. 1955. Det konservative Folkeparti.
J. C. Sørensen blev student fra Frederiksberg
Gymnasium 1913 og blev cand. jur. 1920; 1920—
21 var han fuldmægtig hos civildommeren i År
hus, hvorefter han var sagførerfuldmægtig hos
overretssagfører Stampe og overretssagfører
Kier i Århus 1921-26. Fra 1925 til 1950 havde
han egen forretning som landsretssagfører. Fra
1926 i kompagni med Stampe og Kier.
Som student var S. en af forgrundsskikkel
serne i den ung-konservative, stærkt nationalt
prægede bevægelse »Det unge Danmark«. I År
hus førte S.s politiske interesser ham ind i lig
ningskommissionen 1929-33, i bestyrelsen for
Århus konservative Vælgerforening, hvor han
var formand 1933-38, og i byrådet 1933,
hvor han allerede i nov. 1934 blev formand
for den konservative gruppe og viceborgmester
ved fabrikant J. Chr. Møllers udtræden. I by
rådsarbejdet var S. forkæmper for kommuner
nes frie, selvstændige stilling, og han var meget
aktiv ved gennemførelsen af regnskabs- og re
visionsreformen i 1942 og af magistratsordnin
gen i 1950. I 1950 blev han rådmand for 2.
afd. (teknisk afd.), hvad der betød, at han
måtte opgive sin sagførervirksomhed. I jan.
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50. Repr.skabet for Århus Teater 1937-55. Best. for
mus.s kunstsaml. 1939-55. Velfærdsudv. 1940-46.
Repr.skabet for Århus Byorkester 1946-50. Udv. for
sporten 1946-50. Kom. for kontakt mellem Ber
gen, Göteborg, Åbo og Århus 1946-55. Samarbejds
nævnet 1948(?)-50. Stor-Århus-komm. 1949-54. Bygningskomm., formand, 1950-54. Boligkomm. 1950—
54. Brandkomm., formand, 1950-55. Gade- og vejnavneudv. for Århus og forstæder 1950-55. Droscheudv. 1952-55. Byudviklingsudv. 1954-55. Repr.ska
bet for I/S Midtkraft 1954-55. Bygningsrådet 1955.
Henvisninger 324; 125, II, 398 og III, 185 og 330;
316, 39; 208; 240; 194, 18/1 1955; 480, 18/1
og 19/5 1955; 194, 31/5; 462, 1955, 5; 480, 13/2
1960; 308, 1962; 480, 4/5 1963; 123, 5/5 1963;
194, 5/5 1963; 285, 5/5 1963; 480, 5/5 1963; 441,
244 og 245. - Portrætter 324, 274; 441, 244.
J. C. Sørensen

SØRENSEN, KAREN

1955 måtte S. opgive sit kommunalpolitiske ar
bejde på grund af sygdom.
Også uden for byrådet havde S. store, poli
tiske tillidsposter som næstformand i hovedbe
styrelsen for Det konservative Folkeparti og for
mand for Sammenslutningen af jyske Konser
vative Foreninger 1933-55, samt næstformand
i Kommunernes Pensionsforsikring A/S 1937-58.
Desuden har S. siddet i hovedbestyrelsen for
Frivilligt Drenge-Forbund, været formand for
Idrætsparkens forretningsudvalg og for Sam
virkende Idrætsforeninger i Århus 1930-43,
formand for Idrætsparkens repræsentantskab
1937-45, præsident for Århus Rotary Klub 1947
-48, medlem af bestyrelserne for A/S Hans
Schourup, A/S Jul. Kysters Eftf. og A/S Garletti.
»Som jurist havde han opøvet evnen til at
finde ind til en sags kerne, og sine meninger
forfægtede han med en talefærdighed, som i
beåndede øjeblikke kunne antage karakter af
oratorisk kunst«. - R 1.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Budgetudv.
1933-34. Skolekomm. 1933-34. Observatoriets best.
1933—37. Forskønnclsesudv. 1933-37. Udv. for by
ens udvidelse og bebyggelse 1933-42 og 1946-50.
Repr.skabet for Mindeparken 1933—43. Rcpr.skabet
for Idrætsparken 1933-45.
Univ.sbest. 1933-55.
Best. for Købstadmus. Den gamle By 1933—55. Kas
se- og regnskabsudv. 1934-50. Best. for Naturhist.
Mus. 1936-43. Tilsynet med biografteatervirks. 1937-
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Tekstilarbejderske, fagforeningsformand, senere
viceborgmester. - Født 31. maj 1904 i Hinne
rup, Haldum sogn, Århus amt, død 24. jan.
1964 i Århus. - Gift med arbejdsmand, senere
kirkegårdsbetjent O. Sørensen, født 30. okt.
1899.
Medlem af byrådet 1. april 1954-24. jan.
1964. 1. næstformand 1962/63-24. jan. 1964.
Socialdemokratiet.
Efter skolegang i Århus blev Karen Sørensen
udlært som syerske og fik arbejde ved J. Ghr.
Møllers trikotagefabrik. Hun søgte videreud
dannelse ved faglige kurser på Roskilde Høj
skole, og 1931 blev hun tillidsrepræsentant for
sine kolleger. Efter firmaets ophør 1938 blev
hun ansat ved De forenede Jyske Farverier og
Trikotagefabrikker og blev her tillidsrepræsen
tant 1943 og fællestillidsmand 1949. I 1943 var
hun blevet sekretær i Tekstilarbejdernes Fag
forening, og 1951 valgtes hun til fagforenin
gens formand. Allerede i 1948 var hun blevet
indvalgt i Dansk Tekstilarbejderforbunds ho
vedbestyrelse, og fra 1951 var hun medlem af
forbundets forretningsudvalg.
Inden for Socialdemokratiet gjorde S. sig
hurtigt gældende som leder af kvindegymnastik
og senere som medlem af bestyrelsen for Social
demokratisk Forening, Århus nordre kreds. Hun
var også medlem af repræsentantskabet for
Mejeriet Enigheden og af bestyrelsen for Marthahjemmets vuggestue. Hun har deltaget i fag-

Karen Sørensen

lige studierejser til USA, Vesttyskland og
Schweiz.
S. indvalgtes i byrådet 1954, blev genvalgt
i 1958 og i 1962, da hun tillige blev udpeget
til 1. viceborgmester.
I kommunalpolitikken arbejdede S. med den
samme interesse og dygtighed, som hun havde
lagt for dagen i det faglige organisationsarbej
de. Det var i første række de sociale og sund
hedsmæssige problemer, der havde hendes in
teresse, og som formand for det vigtige udvalg
for hospitaler og sociale institutioner gjorde
hun en betydelig indsats. I de godt ni år, hun
havde sæde i byrådet, fik hun dog indsigt i alle
kommunale anliggender, og som viceborgmester
viste hun evner både for forhandling og for
repræsentation.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for da.
kommunalkursus i Århus 1954 og 1959. Observa
toriets best. 1954-56. Udv. for hospitalsvæs. 1954—
58. Børneværnsudv. 1954-59 og 1962. Udv. for
hospitaler og soc. inst. 1954-63. Repr.skabet og
best. for Mindeparken 1954-64. Tilsynet med biografteatervirks. 1954—64. Best. for Chr. d. IX ’s Bør
nehjem 1954-64.
Århus amts skoleråd 1954-64.
Skolenævnene for Frederiks Allés og Valdemarsgadcs
skoler 1958-59. Skolckomm. 1958-59 og 1962. Udv.
for kult. anliggender 1958-63. Repr.skabet for I/S
Midtkraft 1959. Nævningegrundlisteudv. 1959. Sundhedskomm. 1959 og 1962. Best. for Århus amts
forsorgshjem 1962. Best. for radiumstationen 1962.
Best. for Købstadmus. Den gamle by 1962. - Hen
visninger 194, 25/1 1964; 480, 25/1 og 26/1 1964;
301, 6/2 1964. - Portrætter Lokalhist. saml.

Kjeld Sorensen

SØRENSEN, Andreas Johannes KJELD

Maskinarbejder, senere forretningsfører. - Født
21. febr. 1880 i Fredericia, død 26. april 1940
i Århus. - Forældre: portør Søren Sørensen og
hustru Else Marie Paulsen. - Gift 14. april 1900
med Mariane Andersen, født 22. nov. 1874 i
Brandstrup, Vindum sogn, Viborg amt, død 9.
marts 1953 i Ålborg, datter af husmand Anders
Nielsen Skov og hustru Kirsten Marie Jensen.
Medlem af byrådet 1. april 1913-31. marts
1925. Socialdemokratiet.
Kjeld Sørensen blev udlært som maskinar
bejder i Fredericia og bosatte sig i 1899 i År
hus, hvor han først arbejdede hos Caroc & Leth,
senere hos Frichs. På begge arbejdspladser var
han formand for smede og maskinarbejdernes
klub. I 1911 blev S. forretningsfører for Syge
kassen Århus og senere tillige for Middelstan
dens Sygekasse. Fra 1915 var han i bestyrelsen
for Centralforeningen af Sygekasser i Århus Amt
og i tiden 1917-40 denne forenings formand.
1923-40 var han formand for rekonvalescent
hjemmet Krathuset i Risskov og fra 1937 med
lem af Sygekassenævnet. I S.s tid gennemgik
sygekassevæsenet i Århus en stor udvikling, un
der hvilken han som leder udnyttede »en solid
sans for realiteter« og »sin levende sans for en
sund og solid økonomis betydning«.
S. var medlem af byrådet fra 1. april 1913
til 31. marts 1925. I byrådet var det især det
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socialt betonede arbejde i udvalg for fattigvæ
sen, alderdoms- og enkebørnshjælp, der optog
ham. - FM .2.
P.J.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
fattigvæs. 1913-21. Repr.skabct for Århus-Randers
elektr. bane 1913-22. Udv. for alderdomsunderst.
1913-25. Forskønnelsesudv. 1913-25. Udv. for un
derst. til børn af enker 1915-25. Århus amts skole
råd 1915-28. Fredningsnævnet 1917-29. Udv. til
decision af komm.s regnskaber 1919-25. Skolekomm.
1918 og 1923-25.
Taksationskomm. 1923-34. Henvisninger 194, 11/3 1909; 273, 101 og 105;
194, 12/4 1925, 19/2 og 27/4 1940; 480, 20/2 og
27/4 1940; 415, 220 og 224. - Portrætter Lokalhist.
saml.; 194, 11/3 1909; 273, 101; 194, 12/4 1925,
19/2 1940 og 20/2 1940; 415, 224.
Richard
Sørensen

SØRENSEN, RICHARD

Præst. - Født 16. febr. 1909 i Hjelm, Dams
hol te sogn, Maribo amt. - Forældre: gartner,
senere gårdejer Hans Peter Marius Sørensen og
hustru Dora Pedersen. - Gift 9. maj 1936 i
Tranebjerg sogn, Holbæk amt med Ida Henri
ette Grønbek, født 12. sept. 1908 i Kolding,
datter af postmester Reinhold Grønbek og hu
stru Anna Gynther.
Medlem af byrådet 1. april 1954-31. marts
1958 og 28. sept. 1961-1966. Socialdemokra
tiet.
Richard Sørensen har gået i Hjelm Skole.
Han blev student fra Høng 1929, cand. theol.
1935 og besøgte menighedsskolen »Lisclund«
s. å. Han blev hjælpepræst i Vedbæk 1936 og
kom 1938 til Århus som kaldskapcllan ved Skt.
Lukas Kirke. 1943 blev han 2. residerende ka
pellan sammesteds. Han har været formand for
Kirkeligt Samfund 1950-54, Dansk Kirke i Ud
landet 1952-62 og Sydslesvigsk udvalg i Århus
samt medarbejder ved »Tidehverv« og »Demo
kraten«. Siden 1961 har han været formand
for Dansk Ligbrændingsforening, midtjysk afd.
Han har været medlem af byrådet 1954-58 og
1961—66 og har i disse to perioder haft at gøre
med særdeles mange hverv ikke blot af kultu
rel og social, men også af praktisk art. Skole
væsen og omsorgen for de gamle har dog særlig
haft hans interesse.
Ved valget i 1966 blev han placeret så lavt
på socialdemokraternes kandidatliste, at han
ikke ville kunne opnå valg. Det var ham en
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stor skuffelse, og han er nu medlem af det ny
oprettede Venstresocialisterne.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Skolenævnet
for Læssøesgades Skole 1950-54, N. J. Fjordsgades
Skole 1953-57 og Ingerslevs Boulevards Skole 1953—
59. Udv. for komni. værker 1954-58. Boligkomm.
1954-58. Best. for Marselisborg Sem. 1954-58. Skolekomm. 1954-58 og 1962-66. Udv. for kult. anlig
gender 1954-58 og 1962-66. Repr.skabet for Minde
parken 1954—62. Best. for Chr. d. IX’s Børnehjem
1954-66. Århus amts skoleråd 1954-66. Kirkegårdsbest. 1954-66. Økonomiudv. 1961-64. Udv.
for hospitaler og soc. inst. 1961-62 og 1964-66.
Best. for Hads-Ning Herreders Jernbane 1961-67.
Børneværnsudv. 1962-66. Best. for radiumstationen
1962. Tilsynet med biografteatervirksomhed 1962.
Oplandssamvirket i Århus 1962. Tilsynsudv. for fol
keparken 1962. Samarbejdsnævnet 1962. Univ.sbest. 1962-66. Repr.skabet for Århus Byorkester
1962-66. Repr.skabet for Den jydske Opera 1962—
66. Best. for mus.s forhist. afd. 1962-66. Best.
for Naturhist. Mus. 1962-66. Mælkeudv. 1963-66.
Henvisninger 194, 14/2 1959; 480, 15/2 1959 og
15/2 1966; 338, V II, 81; 293, 1967, 542; 480,
3/4 1968. - Portrætter Lokalhist. saml.

SØRENSEN, Søren Frederik

Murerformand. - Født 21. maj 1884 i Anst
sogn, Ribe amt, død 4. dec. 1948 i Århus. Gift med Mettine (»Tinna«) Christine Rasmus
sen, født 29. juni 1883 i Simmerbølle sogn,
Svendborg amt, død 20. juni 1952 i Århus.

5. F. Sørensen

Medlem af byrådet 1. april 1937-5. maj 1943.
Socialdemokratiet.
S. F. Sørensen var født på Koldingegnen og
kom omkring 1910 til Århus, hvor han i årenes
løb blev en kendt og populær mand navnlig
blandt byens bygningshåndværkere.
I 1920 var han medstifter af den kooperative
virksomhed Murerfagets Aktieselskab, og han
fik sæde i selskabets første bestyrelse. I 1925
blev han valgt til lønnet formand for Murer
nes Fagforening i Århus. Senere blev han med
lem af forretningsudvalget for Arbejdernes Fæl
lesorganisation i Århus og medlem af hoved
bestyrelsen for Murerforbundet i Danmark.
S.s interesser var ikke begrænsede til det fag
lige, men omfattede også kommunalpolitik. I
1937 blev han indvalgt i byrådet på den social
demokratiske liste som repræsentant for byg
ningshåndværkerne. Ved det følgende valg i
1943 var han ikke genopstillet.
Efter byrådsperioden fortsatte han som vur
deringsmand og taksationsmand til sin død og
var medlem af Boligkommissionen til 1946 og
af bestyrelsen for Frederiksbjerg Boligselskab
1943-46.
Også brugsforeningstanken havde S.s interes
se. I en længere årrække sad han i repræsen
tantskabet for Århus Brugsforening, og dette
tillidshverv bevarede han til sin død. Ligeledes
i en længere årrække var han medlem af be
styrelsen for Socialdemokratisk Forening, nor

dre kreds, og i 1938 efterfulgte han Andreas
Bitsch som medlem af Demokratens kontrolko
mité.
S. »kunne være barsk, men langt hellere var
han vennesæl og gemytlig. I vennernes kreds
var han fuld af humør«. Hans myndige optræ
den gjorde ham til en meget benyttet dirigent
ved generalforsamlinger o. lign., »hvor hans
høje, stovte skikkelse med det tætte, hvide hår
ragede op over mængden«.
I 1942 opnåede S. ikke genvalg som for
mand i sin fagforening, men han forblev i be
styrelsen. I den følgende tid afviklede han en
del af sine tillidshverv. Han fik dog en ny kreds
at virke for, idet han blev vicevært i alders
renteboligerne på Skovvangsvej, hvor hans le
derevner kom til at gøre fyldest på en ny måde.
G.R.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1937-38. Havneudv. 1937-43. Udv. for
bygninger og inventar 1937-43, formand 1940-43.
Lønudv. 1937—43. Bygningskomm. 1937—43. Børneværnsudv. 1940-43. Rcpr.skabet for Mindeparken
1941-43. Boligkomm. 1941-46. Best. for Frederiks
bjerg Boligselsk. 1943-46.
Endvidere vurderings
mand i Århus nordre skyldkreds, 3. distrikt, 1937—48,
og taksationsmand 1941-48. - Henvisninger 334, 33;
194, 22/2 1937, 24/7 1942, 5/12 og 9/12 1948; 480,
5/12 1948. - Portrætter 194, 22/2 1937 og 5/12
1948.

TAGE-HANSEN, Tage Algreen

Overlæge, professor. - Født 25. aug. 1849 i Fre
derikshavn, død 27. maj 1920 i Århus. - For
ældre: byskriver, kancelliråd Georg Vilhelm
Hansen og hustru Elisa Augusta Muller. - Gift
6. maj 1879 i Visborg sogn, Ålborg amt med
Christine Margrethe Kjellcrup, født 2. okt.
1852, død 19. okt. 1925 i Århus, datter af gods
ejer Jacob Kjellerup og hustru Magdalene
Kaarsberg.
Medlem af byrådet 4. jan. 1888-31. dec.
1893. Højre.
Tage Hansen blev student 1866, medicinsk
kandidat 1873 og startede sin omfattende læ
gevirksomhed 1874 som reservelæge i hæren.
Efter forskellige sidespring, bl. a. en studierejse
til England, begyndte han en praksis i Århus
1879, og allerede 1882 blev han sygehuslæge
(overlæge) på Århus Amtssygehus, hvor han
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T. Tage-H ansen

virkede indtil sin død 1920. I fuld forståelse
med amtsrådet gennemførte han her mange be
tydelige udvidelser og nyindretninger og gjor
de sig fortjent til betegnelsen »en af Danmarks
sidste store almindelige sygehuslæger«. Amts
sygehuset blev hans hjertebarn, og det var her,
han gjorde sin største indsats. Han var med
lem af byrådet 1888-93. Det var navnlig vand
værket, han interesserede sig for, og så natur
ligvis Århus Kommunehospital, hvis opførelse
han tog virksomt del i. Det var ham en stor
skuffelse, at han blev forbigået ved besættelsen
af dette hospitals chefstilling. I øvrigt tog T.-H.
også på anden måde del i det offentlige liv.
Han var medlem af bestyrelsen for Lægefor
eningen for Århus og Omegn (næstformand
1889-1910) og medlem af denne forenings vold
giftsret 1913-20. Han var en foregangsmand
for universitetssagen, idet han allerede i 1890’erne sammen med Wulff, Mønsted og Broge
tog denne sag op. Han var også en tid formand
for museets kunstafdeling og en nær ven af
møller Weis. Han var formand for Guldbryl
lupsasylet og medlem af Århus Plejeforenings
tilsynsråd samt »Røde Kors« Århus-afdeling m.
m. Men frem for alt var han den førende skik
kelse blandt byens læger. I over 40 år prægede
han det århusianske lægeliv og hospitalsforhold.
Han var som læge mer? omfattende end de
fleste, selv om han var en af de første virkelig
store kirurger uden for København. Han blev
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søgt af patienter fra hele landet, og han var al
tid villig til at hjælpe og give råd. Talrige cr
også de foredrag og faglige meddelelser, han
har præsteret på møder og ved sammenkomster
af læger i Århus og i hele Jylland. Han var for
mand for Jysk Forening for Naturvidenskab,
han var medstifter af Den medicinske Læsestue
i Århus og grundlægger af Det jyske medicin
ske Selskab, hvis formand han var 1914-20.
Måske betød T.-H. ikke mindst overordentlig
meget for de læger, der arbejdede under ham
og sammen med ham. For alle dem stod han
som den dygtige og samvittighedsfulde læge
med det humane og menneskekærlige sind. Men
han var ikke alene en god læge, han var også
et lykkeligt menneske, der forstod at leve et
rigt liv i familiens og vennernes kreds. Han
blev hædret med professortitlen.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Forskønnelsesudv. 1888-93. Udv. for vandværket 1889-93.
Kirkeinspektionen for Skt. Pauls sogn 1891-93. Sundhedskomm. 1899-1901. - Henvisninger 148, 79-80;
266, 1906, nr. 37; 273, 73; 530, 1920, 735-38;
259, I, 438-39; 308, 1920; 480, 27/5 1920; 147,
42; 190, 756; 160, III 534; 469, II, 407-08, III,
448 og IV, 258; 161, X X III, 344-45; 110, 17;
455, I, 757 og 764. - Portrætter Lokalhist. saml.;
Amtssygehuset (maleri af Knud Larsen 1917); maleri
i familieeje (af Michael Ancher 1902) 480, 27/5
1920; 147, 42; 469, II, 407-08; 455, I, 757 og
764.

THEILGAARD, Lars CHRistopher

Snedkermester, møbelfabrikant, brandinspektør,
brandkaptajn. - Født 4. maj 1806 på Theilgård på Langeslund, Brovst sogn, Hjørring
amt, død 14. dec. 1876 i Århus. - Forældre:
cand. theol. Hans Theilgaard og hustru Marie
Sophie Kindler. - Gift 14. aug. 1838 i Århus
Domkirke med Anna Cathrine Lihme, født 17.
okt. 1807 i Kastrup sogn, Præstø amt, død 6.
april 1882 i Århus, datter af skolelærer i Karup,
senere sognepræst i Råbjerg, senere i Linå-Dallerup Jens Faber Lihme og hustru Poulinc Chri
stine Bay.
Medlem af borgerrepræsentationen 22. jan.
1844-ca. 31. dec. 1849.
Theilgaard tog den 17. juni 1833 borgerskab
som snedkermester i Århus og åbnede en forret
ning i en gård ved Mindeport; i 1838 flyttedes

1865 var han medlem af den konservative Au
gustforeningen. Endelig var han de sidste 20 år
af sit liv chef for det borgerlige brandkorps,
idet han i okt. 1857 blev beskikket som brand
inspektør for Århus købstad; som sådan blev
han i 1860 rost for sin konduite, og han røgtede
i det hele stillingen med stor dygtighed; til sin
død vedblev han som chef, om end den egent
lige styrelse p. gr. a. hans tiltagende svaghed de
sidste år lå hos den næstkommanderende. Ved
sin død betegnedes T. som en forstandig, virk
som og human mand, der havde hørt til den
liberale kreds, men som med årene var blevet
stærkt konservativ.
O.D.
d ir.
Theilgaard

værkstedet til Frederiksgade, i 1842 til Mejlgade. Virksomheden omfattede ikke blot byg
ningssnedkeri og fremstilling af ligkister, men
en tid også ornamentskæreri og machefabrik.
I 1854 købte T. sammen med købmand J. G.
Lihme det af mekanikus Bøgh anlagte damp
finer- og bræddeskærcri i Mejlgade. T.s sned
kerforretning nåede et betydeligt omfang; den
var en overgang byens største og beskæftigede
hele 22 svende, dengang et betydeligt tal. T.
udførte arbejder på større herregårde og i det
hele bygningssnedkeri »af mere solid natur«. I
1868 havde han sammen med snedkermester
Ørum snedkerarbejdet ved opførelsen af den ny
toldbod.
I byens liv tog T. aktivt del. I 1841 sad han
i Læseforeningens bestyrelse, 1842-44 og 1847—
50 var han direktør i Århus borgerlige Skyde
selskab, 1846-76 var han medlem af Teknisk
Skoles bestyrelse. Fra 1848 var han næstkom
manderende for det borgerlige jægerkorps. I
1850 blev han valgt til valgmand til landstings
valget, 1851-52 var han medlem af Håndvær
kerforeningens bestyrelse for en udstilling af jy
ske håndværks- og fabriksarbejder, afholdt i
Århus i slutningen af maj 1852; 1855-62 var
han medlem af bestyrelsen for Håndværkerfor
eningen; i juli 1856 var han som delegeret i
København i anledning af forhandlingerne om
næringslovgivningen. I 1859 var han medlem
af direktionen for Næringsstandsforeningen, og

Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn.
1844-47.
Bygningskomm.
1845—
69. Udv. vedr. bortleje og anvendelse af Vennelyst
1849. Best. for de fattiges kasse for Domsognet
1856-ca. 1869. — Henvisninger 14, 1833; 480, 19/6
1833, 27/10 1838, 10/9 1840, 5/1 og 10/5 1843,
23/1 1844; 15; 480, 20/10 1848, 6/3 og 4/10
1850, 24/3 1851, 4/10 1854, 9/3 1855, 5/3 og 13/5
1856, 2/11 og 18/12 1857, 1/12 1860, 12/1 1865,
21/3 og 21/12 1868, 10/1 1873 og 5/12 1876; 119;
10, 26, 45 og 82; 430, 25, 28 og 30; 227, 67 og
68; 481, 32, 33 og bilag 1. - Portrætter Brandst.;
430, 22; 469, III, 91.

THOMSEN, Anton Aksel Schecl

Murermester, fabrikant. - Født 11. marts 1846
i Ebeltoft, død 31. jan. 1937 i Brabrand sogn,
Århus amt. - Forældre: murermester Henning
Scheel Thomsen og hustru Ane Johanne Rutsø.
- Gift 27. febr. 1873 i København med Dorothea Jensen, født 25. sept. 1854 i København,
død 19. marts 1926 i Brabrand sogn, Århus amt.
Medlem af byrådet 5. jan. 1894-31. dec. 1904.
Socialdemokratiet.
A. Thomsen kom i murerlære 1860, aflagde
frivillig svendeprøve 1868 i København og etab
lerede sig 1876 sammen med sin broder
B. Thomsen som murermester i Århus. Brdr.
Thomsen har bygget flere store huse i Århus,
således klostret, garnisonssygehuset, banegår
den, Skt. Pauls Kirke samt flere bygninger ved
Clemensbro. Men også i andre dele af lan
det øvede firmaet sin virksomhed. Det har byg
get en del stationsbygninger, således banegår
dene i Køge, Thisted og Løgstør. I 1883 opret-
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tillid og agtelse og havde en stor omgangs- og
vennekreds.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1894—99. Udv. for skolcvæs. 1894-99.
Skolekomm. 1894-99.
Bygningskomm. 1894-1904.
Udv. for bygninger og inventariesager 1900-04. Udv.
for vandværket 1900-04.
Udv. for Marselisborg
1900-04. Repr.skabet for Århus Teater 1904. År
hus amts skoleråd 1905-10. - Henvisninger 480, 16/1
1890; 266, 1898-99, 255; 148, 137; 184, 113 og
114; 470, 17 og 18; 172, 63; 480, 12/6 1907,
26/3 1913 og 28/4 1915; 273, 143-44; 480, 26/2
1923; 254, 20; 256, 11; 389, 31, 451 og 453. Portrætter Lokalhist. saml.; Grundejerforen.; 266,
1898-99, 255; 184, 113; 172, 63; 273, 143-44;
254, 20; 256, 11; 359,453.
A. Thomsen

tede det en stukkaturfabrik, der senere udvide
des med et træstøberi, således at firmaet blev
i stand til at levere alt vedrørende dekoration
inden for byggefagene. 1894 suppleredes Jyl
lands Træstøberi og Stukkaturfabrik med en ce
mentfabrik i Brabrand. T. forærede i 1890 Tek
nisk Skole en række fint udførte afstøbninger
efter originale tegninger til brug for under
visningen.
T. var medlem af bestyrelsen for murerme
sterforeningen, som han var med til at stifte
1880, af grundejerforeningen 1882-84 og af
håndværkerforeningen 1893. Han var taksator i
Ny jydske Kjøbstad-Creditforening og formand
for A/S Århus Nattevagt. Han var medlem af
bestyrelsen for cementfabrikken A/S »Kongedal«
og af Århus-afdelingen af Dansk Arbejde. Han
var stærkt kommunalt interesseret og medlem
af byrådet 1894-1904, hvor han var en god
mand for håndværkerne. Men han havde også
interesser ud over det rent faglige. Han var
medlem af teatrets repræsentantskab 1897-1906
og sad i det i 1897 nedsatte særlige byggeud
valg. Han var tilhænger af den grundtvigske
åndsretning og tog aktiv del i det liv, der ud
foldede sig i valgmenigheden, højskoleforenin
gen og højskolehjemmet, som han var formand
for. Han var medstifter af og formand for År
hus Folkeblad og en ivrig forkæmper for lig
brænding. I det hele taget var han en sær
deles virksom mand, der nød sine medborgeres
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THOMSEN, MARIANE Elisabeth

Hospitalsforstanderinde. - Født 21. marts 1869
i Århus, død 23. juli 1953 i Århus. - Forældre:
hospitalsforstander, sagfører Carl Thomsen og
Anina Hansen. - Ugift.
Medlem af byrådet 1. april 1913-31. marts
1925. Højre.
Mariane Thomsen gennemgik i årene 188889 École supérieure i Lausanne og tog i 1889
eksamen i fransk. Det havde været hendes
hensigt at blive uddannet til arkitekt, hvilket
dog ikke lykkedes; men i tiden 1898-1901 fre
kventerede hun Tegne- og Kunstindustriskolen
for Kvinder og tog i 1900 tegnelærereksamen.
Hun underviste en tid ved Elise Smiths skole
i Århus. I årene 1901-09 var hun medhjælper
hos sin far på Århus Hospitals kontor (Vor
Frue Kloster), og efter faderens død i 1909
blev hun konstitueret hospitalsforstander. Fra
1911 til 1944 var T. forstander for klostret,
for hvis beboere hun som en »mild og myndig«
leder havde » en usædvanlig omsorg«. Hendes
interesse for denne institution fremgår også af,
at hun er medforfatter til en bog om Århus
Hospitals historie.
T. var medlem af bestyrelsen for Velgøren
hedsselskabet 1909-44, fra 1910 kasserer, og i
bestyrelsen for Louiseforeningen.
T. var medlem af byrådet fra 1. april 1913
til 31. marts 1925. Hun var medlem af en
række udvalg, fortrinsvis af social karakter,

Mariane
Thomsen

samt deltog i udvalgsarbejde vedrørende skole
væsenet. - Belønningsmedaljen 1. kl. m. krone.
P-7Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
skolevæs. 1913-17 og 1921-25. Legatudv. 1913-25.
Bibl.sudv. 1913-25. Udv. for fattigvæs. 1915-21.
Udv. for skolebørnsbespisn. 1917-19 og 1921-25.
Udv. for alderdomsunderst. 1917-25. Udv. for un
derst. til børn af enker 1917-25. Best. for Chr. d.
IX ’s Børnehjem 1917-25. Århus amts skoleråd 1917—
43. Skolekomm. 1921-25. Bibl.sbest. 1922-25. Henvisninger 480, 9/3 1913; 273, 100 og 103; 480,
4/3 1917 og 7/3 1921; 194, 11/11 1941; 446, 18;
428, 43; 308, 1951, 1383; 480, 25/7 1953; 194,
25/7 1953. — Portrætter Lokalhist. saml.; 480, 9/3
1913; 273, 100; 480, 4/3 1917 og 7/3 1921; 428,
43.

THORBRØGGER, Hans Carl

Tømrermester. - Født 6. okt. 1834 i Broager
sogn, Sønderborg amt, død 27. jan. 1912 i År
hus. - Forældre: hyrsmand og farver Hans
Christian Thorbrøgger (Taarbrøgger) og hu
stru Lovisa Frederikke Charlotte Gregersen. Gift med Chatarina Johansen, født 25. marts
1831 i Frøslev, Bov sogn, Åbenrå amt, død 13.
febr. 1904 i Århus, datter af bolsmand Hans
Johansen og hustru Anna Nicolaysen.
Medlem af byrådet 5. jan. 1894-ca. 31. dec.
1899. Venstre.
Thorbrøgger kom til Århus 1867, hvor han

H. T/iorbroggcr

etablerede sig som tømrermester 1874. Han har
bygget adskillige ejendomme i byen, f. eks. Vennelystpavillonen 1876, Odd-Fellow-bygningen,
landsudstillingen m. fl., nogle sammen med A.
E. Andersen. Selv ejede han flere ejendomme,
og han handlede også en del med huse. Han
var medlem af det første udvalg, der nedsattes
til at oprette en grundejerforening i Århus 1879,
og han var medlem af dens første bestyrelse til
1883. Han var også med til at stifte Århus Tømrermesterforening 1880 sammen med JensenVroue som en modvægt mod en allerede op
rettet fagforening for tømrersvende, som T. i
øvrigt også havde været med til at stifte 1871,
og hvis første formand han havde været. Mens
han var formand for tømrermesterforeningen
1880-86, var han med til at drøfte to vigtige
sager, nemlig licitation og lønforhandlinger.
Det drejede sig i virkeligheden om de første
forhandlinger af den art i Århus, forhandlinger,
som i øvrigt skete i samarbejde med både sned
ker- og murermesterforeningerne. Også en sag
som skuemestre for svendeprøver stabiliseredes
i hans tid, ligesom visse ændringer i byggevedtægten blev gennemført. Hans store inter
esse for sit fag og dets udøvere fik også ud
tryk på anden måde. Han oprettede 1885 en
tegneskole for bygningshåndværkere, han var
med til at danne Centralforeningen af Murerog Tømrermestre i Jylland (formand 1880-86),
og han var medlem af det af håndværkerfore-
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ningen 1887 nedsatte, meget vigtige udvalg ved
rørende næringsloven. Han var medlem af lig
ningskommissionen, i bestyrelsen for Arbejder
nes Byggeforening og Århus og Omegns Biav
lerforening. T. var stærkt politisk interesseret
og indtog en fremtrædende stilling inden for
den lokale venstreforening, som han var med
til at stifte 1881, og som han var formand for
og æresmedlem af. 1894-99 var han medlem af
byrådet, hvor han tog sig særlig af alle sager,
der angik håndværk. Han var byrådets repræ
sentant som taksator i Kjøbstadkreditforeningen. T. var »en stovt håndværker, der altid
havde et eller andet godt i dybet af sin over
frakkelomme«, således som Seedorff mindes
ham.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsog vejudv. 1894-99. Udv. for bygninger og inventariesager 1894-99. Bygningskomm. 1894-99. Brandkomm. 1894-99. Udv. for Marselisborg 1896-99.
Sundhedskomm. 1897-99. - Henvisninger 480, 6/10
1885, 11/12 1896 og 11/11 1897; 119, 68; 480,
2/4 1903; 470, 7 og 11; 480, 18/4 1907; 263,
11; 255, 13; 126, 8 og 15; 281, 15; 380, 38. Portrætter Brandst.;
Grundejerforen.;
Borgerfor
en.; 263,11; 255,13; 126,15; 281,15.

TVILSTEDGAARD, Leopold Løvenskjold

Kaptajn. - Født 10. maj 1848, død 17. maj
1922 på Frederiksberg. - Forældre: seminarie
lærer Jørgen Johan Tvilstedgaard og hustru
Mette Marie Christensen. - Gift 5. febr. 1890
i Århus med Albertine Jacobine Trojel Selmer,
født 8. okt. 1855 på Vår, Farstrup sogn, Ål
borg amt, død 16. marts 1910 i Århus, datter
af forpagter Niels Johan Selmer og hustru Ju
lie Laurentze Adelaida Augusta Troiel.
Medlem af byrådet 8. jan. 1897-ca. 31. dec.
1902. Højre.
Tvilstedgaard blev sekondløjtnant 1873 og
premierløjtnant 1878. Han kom på officerssko
len 1882, blev kaptajn 1888 og stabschef ved
1. jyske brigade 1894.
1890 blev han medlem af ligningskommissio
nen og 1897 af byrådet, hvor han sad til 1902.
Her interesserede han sig særlig for skolevæse
net og de militære spørgsmål, der kom til be
handling. Han var revisor i Århuus Privatbank
1900-13. - R.
Å.B.
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L. Tvilstedgaard

Medlem af eller byens repræsentant i Oversundhedskomm. 1897-1902.
Skolekomm. 1897-1902.
Udv. for skolevæs. 1897-1902. Udv. for markvæs.
1900-02.
Markdirektionen 1900-02. Sygehusudv.
1900-02. Forskønnelsesudv. 1900-02. - Henvisninger
480, 29/8 1890; 366, II, 293; 148, 86; 234, 646;
480, 3/7 1905 og 16/3 1910. - Portrætter Lokalhist.
saml.; 234, 646.

UNMACK LARSEN, SVEND,

se under borgmestrene.

WARMING, Joachim Ernst

Buntmager. - Født 1821, død okt. 1913 i Kø
benhavn. - Gift med Thomine Ørbeck, død 30.
juni 1875 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 7. jan. 1867-ca. 31. dec. 1869.
Warming tog den 24. apr. 1854 borgerskab
som buntmager i Århus og åbnede nogle dage
senere i en købmandsgård på Kødtorvet en velassorteret forretning med buntmagervarer. Han
solgte ikke blot de varer, virksomheden selv
fremstillede, men fik også f. eks. kasketter og
hatte fra Paris. Håndværksmæssigt nåede W.
meget højt. For sine dyreskindstæpper o. a. ar
bejder vandt han fornemme udmærkelser på
udstillinger i udlandet, således diplom d’excellcnce i Amsterdam 1869, medaljer på verdens-

udstillingen i London 1851, udstillingerne i
New York 1853, Paris 1865 og Oporto 1865;
på den internationale arbejderudstilling i Lon
don i 1870 vandt han sølvmedalje, på udstillin
gen i Wien i 1873 anerkendelsesdiplom, på ver
densudstillingen i Paris 1878 broncemedalje.
Ved sin død i 1913 betegnedes W. som en ag
tet og anset borger, der ikke deltog i det of
fentlige liv. Hans forretning regnedes for en af
de fineste i denne branche.
O.D.

var han en tid oldermand for Århus Skipperliglav.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Kom. til at
anvise regn. 1840-45. —Henvisninger 480, 24/4 1813,
30/4 1814, 15/10 1822, 8/12 1827, 25/6 1831, 20/7
1838, 3/1 og 4/7 1840; 15, 1845; 480, 10/3 1856,
30/10 1858 og 18/7 1871; 479, 1959, 51 og 52.

VESTERBAK, Peter Vestergaard
Medlem aj eller byens repræsentant i Sundhedskomm. 1866-69. Gaskom. 1867. Gaskontrolkom.
1869. Sygehusudv. 1869. - Henvisninger 14, 1854
480, 1/5 1854, 10/4 og 16/4 1855, 6/2 og 3/6
1856 og 30/3 1858; 484, 1859; 480, 10/6 1865
og 18/1 1866; 484, 1869; 480, 29/10 1870, 10/7
1871, 21/8 1873, 2/7 1875, 10/9 1878 og 24/10 1913.

WEISS, Peter

Felbereder. - Døbt 26. febr. 1792 i Århus, død
2. maj 1871 i Horsens. - Forældre: felbereder
Ludvig Weis og hustru Anne Pedersdatter Røigaard. - Gift 1° ca. 1822 med Marie Michelsen, født 1787, død 19. juli 1838 i Århus.
Gift 2° 30. juni 1840 i Viby sogn, Århus amt,
med Ingeborg Brandt, døbt 11. april 1797 i Fre
dericia, død 29. okt. 1858 i Århus, datter af
skomagermester Lars Brandt og hustru Maren
Andersdatter.
Medlem af borgerrepræsentationen 3. jan.
1840-8. jan. 1846.
Weiss nævnes i 1813 og 1814 i Århus som
felberedersvend. Den 29. okt. 1827 tog han bor
gerskab som felbereder; allerede den 14. okt.
1822 havde han dog etableret et felberederi el
ler garveri i Fiskergade ved åen, og han fort
satte denne virksomhed til 1861. Det var ikke
nogen stor virksomhed; den lå i et af de små
huse i denne gade. Dog drev W. i nogle år Silistria Stampemølle sammen med broderen, fel
bereder Johan Fr. Weiss; de modtog indtil slut
ningen af 1832 vadmel til stampning; men
nævnte år udlejedes stampemøllen til en Århuskøbmand, og W. nøjedes med felberederiet.
W.s offentlige hverv var få. I 1831 var han
sammen med en skomagermester ansat i 2. rode
som »assistent« for den nedsatte sundhedsko
mité i anledning af den truende kolera. I 1856

Skoleinspektør. - Født 28. maj 1913 i Århus.
- Forældre: forvalter Jørgen Andersen Jørgen
sen og hustru Jensine Sørensen. - Gift 28. juli
1942 i Horsens med lærerinde Gerda Bie Thys
sen, født 10. april 1916 i Snejbjerg sogn, Ring
købing amt, datter af gårdejer Hans Peter Thys
sen og hustru Maren Bie.
Medlem af byrådet 1. april 1962-1966. 2.
næstformand 1. april 1962-1966. Det konserva
tive Folkeparti.
Vesterbak voksede op på Trøjborg, og efter
mellemskoleeksamen fra Finsensgades Skole kom
han 1929 i lære i en støbegodsforretning og af
sluttede en uddannelse som handelsmedhjælper
1933. Derefter kom han på Århus Seminarium
og bestod lærereksamen 1938. Efter vikartjene
ste ved Frederiks Allés Skole blev han 1941 fast
ansat ved Århus kommunes skolevæsen og vir
kede som lærer, fra 1957 tillige som skolebiblio
tekar, ved Nørrebrogades Skole. Samtidig søg
te han videreuddannelse ved årskursus i dansk
og matematik og tog sløjdlærereksamen 1943.
I 1953 udnævntes han til skoleinspektør ved
den nyopførte Katrinebjergskole. Hans vigtigste
fritidsinteresse har været sporten. I adskillige
år virkede han som lærer ved DBUs sommer
kursus for gymnastiklærere og instruktører, han
var aktiv fodboldspiller og træner for Skovbak
ken, og 1953-58 var han AGFs fodboldtræner
og førte klubbens førstehold frem til Danmarks
mesterskabet 1957.
V. indvalgtes i byrådet 1962 og udpegedes
til konservativ ordfører og 2. viceborgmester.
Han lod sig ikke genopstille til valget 1966, da
han ønskede helt at hellige sig sit arbejde som
skoleinspektør.
Både som skolemand og som sportsleder har
V. vundet et anset navn, også uden for Århus.
I den byrådsperiode, hvor han var sat på den
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vanskelige post som ordfører for oppositionen,
blev han respekteret og afholdt for sit rolige
omdømme, sin saglighed og sin loyalitet over for
modstanderne. Han interesserede sig naturligt
nok især for ungdommens og sportens anliggen
der, men også f. eks. boligspørgsmålet omfattede
han med varm interesse.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Skolenævnet
for Katrinebjergskolen 1954-57. Ungskucudv. 1962.
Repr.skabet for I/S Midtkraft 1962. Best. for radium
stationen 1962. Århus amts skoleråd 1962. Best.
for da. kommunalkursus i Århus 1962. Repr.skabet
for Idrætsparken 1962. Repr.skabet for Århus Teater
1962. Økonomiudv. 1962-65. Feriefondsudv. 1962—
66. Udv. vedr. »de store årgange« i Stor-Århus
1962-66. Børneværnsudv. 1962-66. Udv. for hospi
taler og soc. inst. 1962-66. Samarbejdsnævnet 196266. - Henvisninger 393, 1953, 100-101; 480, 22/9
1953; 194, 22/9 1953; 464, 31/12 1958; 480, 21/1
og 22/2 1962; 285, 23/5 1963; 480, 26/5 1963;
194, 27/5 1963; 464, 28/5 1963; 194, 31/1 1964;
480, 1/2 1964 og 8/1 1966. — Portrætter Lokalhist.
saml. (tegning af Bjarne Nielsen).

VESTERGAARD, Frederik Christian Bern
hard Stephan, se under borgmestrene.
VESTESEN, HILMAR

Civilingeniør, fabrikant. - Født 30. jan. 1860
i Vinding sogn, Skanderborg amt, død 28.
dec. 1943 på Frederiksberg. - Forældre: sogne
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Hilmar
Vestesen

præst Børge Qvist Vestesen og hustru Anna
Frich. - Gift 24. marts 1886 i Roskilde med
Anna Louise Jørgensen, født 16. febr. 1862 i
Roskilde, død 24. aug. 1932 på Frederiksberg,
datter af manufakturhandler Hans Christian
Jørgensen og hustru Adelaide Wilhelmine Mar
tine Svendsen.
Medlem af byrådet 6. jan. 1903-31. dec.
1908. Det konservative Folkeparti.
I 1884 blev Hilmar Vestesen som 24-årig
cand. polyt. og året efter overdrog morbrode
ren S. Frich ham halvparten af sin virksomhed,
der nu fik navnet S. Frichs Efterfølgere. Da
virksomheden i 1912 omdannedes til Akts.
Frichs Maskinfabrik og flyttedes fra Reginakrydset til Åbyhøj, blev V. dens direktør. I de
følgende år lykkedes det ham gennem et dygtigt
arbejde at hæve sin jernindustrielle virksomhed
til en af landets største og mest ansete. Hans
faglige viden og hans organisatoriske evner kom
gennem hans virketrang mange til gode. I 1895
var han medstifter af Foreningen af Fabrikan
ter i Jernindustrien i Provinserne, og med po
sten som næstformand her og fra 1910 som for
mand var vejen åbnet til en fremtrædende rolle
i ledelsen af Dansk Arbejdsgiverforening, hvor
han gjorde sig bemærket ved »sin saglige ind
sigt og gode forhandlingsevner«. V. følte sig
som industrimand og nærede en stærk tro på
industriens fremtidsmuligheder herhjemme. Af
sine fagfæller blev han karakteriseret som »stil

færdig og nobel«. Mange faglige sammenslut
ninger og foreninger nød godt af V.s virke.
Af talrige tillidsposter kan her nævnes: for
mandsskabet for Elektro-Installatørforeningen
1910-1925, for Sammenslutningen af Arbejds
givere inden for Jern- og Metalindustrien i Dan
mark 1912-20 og for Pensionskassen for Værk
stedsfunktionærer i Jernindustrien 1903-1940;
endvidere havde han en bestyrelsespost i Dansk
Forening for Beskyttelse af industriel Ejendoms
ret 1910-1930. I 1911 indvalgtes V. i Arbejdsrådet, hvor han sad til 1937, og i hovedbesty
relsen for Dansk Arbejdsgiverforening, hvis for
retningsudvalg han året efter blev medlem af,
et medlemsskab, der varede til 1927, og hvor
igennem han deltog i The International Labor
Gonference i Washington 1919 og i Genua 1921.
Endvidere sad V. i Industriforeningens repræ
sentantskab fra 1912 og i Industrirådet 1915—
25, og endelig blev han i 1937 i en høj alder
medlem af Akademiet for de tekniske Viden
skaber.
V.s teoretisk-faglige viden fandt ikke blot
anvendelse i hans egen virksomhed, men nåe
de videre ud. Således udgav han i tidens løb
en række videnskabelige skrifter: Overgang fra
damp til vædske (1911). Mættet damp og drå
be (1912). Den kritiske tilstand (1917). Pro
duktet af tryk og volumen (1918). Umættet
damp og hyperkritisk tilstand (1922). Elektrolyterne (1932). Organiske forbindelser (1938).
Atomernes mekanik (1935). Skønt V. i alle dis
se gøremål må have forpligtet sig i et tidkræ
vende arbejde, nåede han alligevel at udtrykke
en levende interesse for lokale forhold, en in
teresse, der kombineredes med et politisk til
hørsforhold. I 1898 møder vi ham som stiller
for Høegh-Guldberg og figurerende på Højres
valgmandsliste. I byrådet havde han sæde fra
1903 til 1908; i 1909 var han medlem af for
retningsudvalget for landsudstillingen i Århus,
og 1924-30 virkede han som formand for Det
konservative Folkepartis amtsudvalg. - R., K2,
DM.
L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
det off. slagtehus 1903-04. Svendeprøvekomm. 1903—
04. Brolægnings- og vejudv. 1903-08. Udv. for gasog elektricitetsværket 1905-08. Forretningsudv. for
landsudstillingen 1909. Nævningelisteudv. 1921-31.
Endvidere taksationsmand 1903-31. - Henvisninger

Vilhelm
Vetli

480, 7/6 og 14/12 1885; 452, 116;
480, 14/12
1894, 29/1 1895, 21/12 1897, 4/4 og 31/8 1898 og
12/1 1900; 172, 64; 480, 10/11 1906, 20/8 1907,
29/4 1908 og 31/7 1909; 106, 1909, 296; 480,
30/1 1911; 290, 124-25; 480, 14/7 1920;
106,
1920, 38;
147, 128; 480, 4/9 1924; 106, 1925,
268, 1927,
181 og 304 og 1928, 106;146, 4/9
1929; 106, 1930, 22; 480, 26/8 1932; 106, 1935,
18 og 1936, 43, 277 og 307; 480, 28/1 1940; 146,
30/1 1940;
106, 1940, 24; 162, 1942, 42; 161;
308, 1943; 431, 1944, 17-18; 202, 16. årgang,
20; 449-, 106, 1944, 7. —Portrætter Lokalhist. saml.;
Rådhuset; Belysningsvæs.; 172, 64; 480, 14/7 1920;
106, 1920, 38; 147, 128; 106, 1927, 181; 106,
1935, 18; 480, 28/1 1940; 431, 1944, 17; 269,
1944, Maskinteknik, 8; 106, 1944, 7.

VETLI, VILHELM Carl Oluf

Baneingeniør. - Født 8. marts 1872 i Køben
havn, død 17. marts 1935 i København. - For
ældre: restauratør Ole Nielsen Vetli og hustru
Berthine Christensen. - Gift 30. maj 1903 med
Mary West, født 28. juli 1878 i Esrum, Esbønderup sogn, Frederiksborg amt, datter af skov
kasserer Peter West og hustru Eleonora Friis.
Medlem af byrådet 1. april 1914-26. aug.
1915. Højre.
Vetli blev student i 1891, cand. phil. 1892
og cand. polyt. 1897. I 1898 blev han ansat
som aspirant ved Statsbanerne, fra 1903 gjorde
han tjeneste ved 2. telegrafdistrikt i Århus. I
1904 blev han udnævnt til ingeniørassistent og
i 1911 til baneingeniør ved 3. banekreds i År-
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hus. Herfra blev V. i 1915 forflyttet til Odense
som leder af 6. banesektion. I 1920 blev han
baneingeniør af 1. grad og gjorde fra 1924 til
sin død tjeneste ved 1. distrikt i København.
Han var 1917-18 medlem af Statsbanernes tje
nestetidskommission.
V. var medlem af byrådet fra 12. marts 1914
til 26. aug. 1915. Han var ved byrådsvalget
i 1913 opstillet som nr. 11 på den fælles liste
for Højre og Venstre., men opnåede ikke valg.
I 1914 afløste han bagermester P. Jensen. Ved
sin forflyttelse til Odense i 1915 måtte han træ
de ud af byrådet, hvor han i det korte tidsrum,
han var medlem, havde ydet »gode tekniske
bidrag« i det udvalgsarbejde, han deltog i. - R.

PJMedlem af eller byens repræsentant i Udv. for
fattigvæs. 1914-15. Brolægnings- og vcjudv. 1914—
15. Forskønnelsesudv. 1914-15. Udv. for markvæs.
1914-15. Kirkegårdsbest. 1914-15. - Henvisninger
480, 9/3 1913, 13/3 1914 og 30/6 1915; 244, 655;
308, 1933, 1051. - Portrætter 480, 9/3 1913 og 13/3
1914; 244, 655.

WILSON, Lars Andreas

Kobbersmedemester. - Født 15. jan. 1845 i
Thisted, død 27. aug. 1919 i Århus. - Foræl
dre: bøssemager L. P. Wilson og hustru Catarine Erichsen. - Gift 14. april 1872 i Køben
havn med Wilhelmine Marie Hjersing, født 28.
sept. 1848 i Randers, død 3. nov. 1913 i Århus,
datter af malersvend Jacob Hansen Hjersing og
hustru Marie Cathrine Møller.
Medlem af byrådet 31. aug. 1894-31. dec.
1899.
Wilson, der tilhørte en gammel jysk hånd
værkerslægt, kom i lære 1859 i Ålborg hos kob
bersmed Hallund og blev svend 1864. Han sup
plerede sin praktiske uddannelse ved besøg på
tekniske skoler og ved at rejse som svend i Eu
ropa. 1872 etablerede han sig i Århus under
meget beskedne forhold. I begyndelsen lavede
han tekedler, kander, pander og lignende hus
holdningsgenstande; forretningen gik støt og ro
ligt, og den udviklede sig til at blive en større,
førende fabrik for indviklede maskiner til indu
strien, som fandt afsætning over hele Norden
og i Tyskland. Fabrikken var den største i sin
art i Skandinavien; W. var faktisk til sidst ene-
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rådende på markedet, når det gjaldt apparater
til spritfabrikation, brænderi, bryggeri og me
get andet. W. var noget af en teknisk bega
velse, og han har gjort flere opfindelser, som
han i øvrigt aldrig tog patent på. Han har
deltaget i talrige udstillinger i udlandet og fået
tildelt mange medaljer. Han sad i bestyrelsen
for Kobbersmedenes og Blikkenslagernes jydske
Centralforening (æresmedlem), var medlem af
byrådet 1894-99 og sad i det udvalg, der ar
bejdede med anlæggelse af et elektricitetsværk
i Århus. I 1902 afstod han sin virksomhed til
sine to sønner, hvorefter han helligede sig pri
vate interesser; han var en energisk, dygtig og
samvittighedsfuld håndværker, der gjorde sit
arbejde på en stilfærdig måde.
Å.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Brandkomrn.
1894-99. Kirkegårdsbest. 1894-99. Udv. for det off.
slagtehus 1896-99. - Plenvisninger 480, 21/9 1877,
4/5 1888 og 11/4 1897; 148, 54 og 103; 184,
87 og 88; 480, 4/11 1913; 273, 143; 480, 14/1
1915; 172, 1027; 147, 20; 259, II, 231-33; 480,
25/3 1922; 131; 468, 6. —Portrætter Lokalhist. saml.;
A. Wilson A/S; Belysningsvæs.; Brandst.; Hånd
værkerforeningen; 184, 87; 480, 14/1 1915; 172,
1027; 147, 20; 480, 25/3 1922.

WINTERBERG, ERNST Peder Ewald

Maskinassistent, senere hospitalsforvalter.
Født 3. okt. 1904 i Århus. - Forældre: maskin
arbejder Ewald Winterberg og hustru Jenny

Ernst
Winterberg

sesmedlem i Fællesrepræsentationen for danske
Arbejdsledere, medstifter af og første formand
for Sygehusmaskinmestrenes Samvirke i 1949,
videre i bestyrelsen for Socialdemokratisk For
enings nordre kreds, for Århus Cykelbane og
medlem af Søretten 1946. W. deltog i mod
standskampen under den tyske besættelse og
blev efter befrielsen medlem af den aktive mod
standsbevægelses bykomité, senere medlem af
Frihedsfondens hovedstyrelse og leder af fon
dens sociale arbejde i Stor-Århus. Han var kom
pagnichef i hjemmeværnet 1951-54.
W. var medlem af byrådet fra 1. april 1937
til 31. maj 1943. Valgperioden, der normalt
udløb i 1941, blev på grund af besættelsen for
længet, først med ét år og derefter med endnu
ét år. I byrådet deltog W. med sin faglige vi
den i udvalgsarbejde af fortrinsvis teknisk art.
P-7-

Sørine Christensen. - Gift 1° 1930 i Århus med
Marie Vigen, født 14. juni 1908 i Hadsten sogn,
Århus amt, datter af arbejdsmand Thomas
Christian Pedersen Vigen og hustru Petrine Kir
stine Pedersen; ægteskabet opløst. Gift 2° 18.
okt. 1941 i Århus med Elna Caroline Marie Ro
lander, født 19. jan. 1913 i Århus, datter af olie
arbejder Ejnar Rolander (se denne) og hustru
Louise.
Medlem af byrådet 1. april 1937-31. maj
1943. Socialdemokratiet.
Winterberg voksede op i et politisk interes
seret hjem og deltog fra sin tidligste ungdom i
arbejdet inden for den socialdemokratiske ung
doms- og partibevægelse. Han blev udlært som
maskinarbejder på Hans Nielsens maskinfabrik,
tog maskinisteksamen fra Århus Maskinistsko
le i 1923 og sejlede derefter som maskinassi
stent og mester fra 1924 til 1928. I 1928 blev
han maskinassistent på Århus elværk og i 1943
maskinmester på Marselisborg Hospital, hvor
han forestod moderniseringen af hospitalets tek
niske anlæg. Han tog clektroinstallatørcksamen
i 1945. I 1954 blev W. forvalter på Århus Kom
munehospital.
W. har deltaget flittigt i foreningslivet i så
vel faglige som andre sammenslutninger. Han
var således medlem af bestyrelsen for Smede og
Maskinarbejdernes Fagforening, amtsrepræsen
tant for Maskinmestrenes Forening 1944, med
lem af sammes hovedbestyrelse 1946, bcstyrcl-

Medlem af eller byens repræsentant i Sygehusudv.
1937-42. Brolægnings- og vejudv. 1937-42. Skolekomm. 1937-43. Brandkomm. 1937-43. Repr.ska
bet for Idrætsparken 1937-43. Århus amts skole
råd 1939-43. Udv. for belysningsvæs. og sporvejene
1942-43. Bibl.sudv. 1942-43. — Henvisninger 194,
23/2 1937, 3/12 1953 og 1/10 1964; 480, 2/10 1964;
9. - Portrætter Lokalhist. saml.; 194, 23/2 1937 og
3/12 1953.

WISSING, Chr. Fr.

Garvermester. - Født 29. jan. 1809 i Horsens,
død 10. aug. 1870 i Århus. - Forældre: bager
mester Peder Wissing og hustru Christiane Fi
scher. - Gift 1° med Laurine Ane Catharine
Kjerstine Nielsen, født 1809 i Nyborg, død 7.
sept. 1846 i Århus. Gift 2° 12. juni 1847 i År
hus med Valborg Jørgine Christiane Wichmann, død 30. juli 1863 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere
byrådet 14. jan. 1864-ca. 31. dec. 1869.
Wissing, der var født i Horsens, kom i begyn
delsen af 1840 til Århus og tog den 30. nov. s. å.
borgerskab som garvermester. Få dage senere
havde han i Frederiksgade etableret en virk
somhed, hvor han opkøbte alle slags huder og
skind. I 1851 åbnede han et detailudsalg med
læder til skomagere. I 1854 var hans forretning
flyttet til hjørnet af Store Torv og Kødtorvet,
hvor han havde udsalg af alle lædersorter, så
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vel af fremmed som af eget fabrikat. Fem år
senere er forretningen flyttet til Frederiksgade.
W. var en virksom mand, der drev sin forret
ning med dygtighed og erhvervede sig en anse
lig formue; i 1850’crne og 1860’erne solgte han
flere ejendomme, og han ejede en grusgrav
uden for Frederiksport.
Fra 1851 til 1853 var W. ligningsmand. Ar
bejdet i borgerrepræsentationen kom han med
i fra begyndelsen af januar 1864, og han fort
satte til udgangen af 1869, da han trak sig til
bage på grund af tiltagende svaghed. O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Borgervæb
nings- og armaturkoni. 1865-69. Markdircktioncn
1868-69. Udv. for markvæs. 1869. - Henvisninger
480, 5/12 1840, 12/9 1843, 9/9 1846, 23/6 1847,
2/10 og 16/10 1850, 6/1 og 20/1 1851, 9/12 og 16/12
1853, 5/5 1854, 31/7 1863, 4/1 1864, 5/9 1866 og
10/8 1870.

VOETMANN, Andreas

Farver og trykker. - Født 10. jan. 1811 i Skive,
død efter 1858. - Forældre: købmand Peter
Marcus Voetmann og hustru Christine Elisa
beth Blegvad. - Gift med Marie Kirstine Hen
riette Grarup, født 15. aug. 1810 i Århus, dat
ter af tobaksspinder Peder Andersen Grarup og
hustru Maren Nielsdatter.
Medlem af borgerrepræsentationen 23. jan.
1851-8. jan. 1852.
Voetmann, der var født i Skive, forpagtede
i begyndelsen af 1830’erne med kautionister fra
fødebyen et farveri i Thisted, men forlod det
uden at betale forpagtningsafgift og uden at
opgive hvorhen. Ved kgl. allernådigst bevilling
af 4. juli 1837 fik han tilladelse til at etablere
sig i Århus som farver og trykker og tog den 24.
juli s. å. borgerskab som farver. Han købte far
ver Rasmus Jahnsens gård på Store Torv med
de i bygningen værende farveredskaber. Hans
virke i Århus - hvor han i øvrigt var kendt som
en god l’hombre-spiller - kom blot til at stræk
ke sig over en kortere årrække, og hans delta
gelse i byrådsarbejdet varede blot et år, fra be
gyndelsen af 1851 til udgangen af samme år.
I hvert fald i 1853 boede han i Odder, hvor
han fortsatte med farverivirksomhed. I 1855
brændte dér hans gård sammen med en be
tydelig mængde tøj, han havde til farvning, og
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i 1858 gik han fallit, hvorefter familien for
mentlig atter er flyttet.
O.D.
Henvisninger 14, 1837; 480, 19/7 1837; 15, 1845;
480, 6/1 og 7/9 1851 og 21/4 1855; 320, 29.

WORSØE LAURSEN, Viggo

Købmand. - Født 12. april 1910 i Kolind sogn,
Randers amt. - Forældre: købmand Ivar Chri
stian Laursen og hustru Johanne Andersen. Gift 21. maj 1934 i København med Esther An
tonie Dencker Rasmussen, født 9. juni 1911
i Ore, Åstrup sogn, Maribo amt, datter af tøm
rermester Carl Christian Rasmussen og hustru
Martha Dencker.
Medlem af byrådet 1. april 1958-31. marts
1962. Det konservative Folkeparti.
Efter præliminæreksamen fra Ryomgård Real
skole blev Worsøe Laursen uddannet som kolo
niallærling i Hobro 1925-28. I 1927 tog han
handelsmedhjælpereksamen fra Hobro Handels
skole. Efter at have været kommis i Hobro og
Kolind og forretningsbestyrer i et københavnsk
vinfirma etablerede han sig 1932 som købmand
i Århus. Han overtog en mindre kolonialhandel
i Frederiksgade og arbejdede den op til en stor
og alsidig forretning. 1960 åbnede han en fi
lial i Sønderborggade under navnet Worsøe
Selvbetjening.
1935 blev W. L. medlem af bestyrelsen for
Århus Handelsforening af 1887, senere Århus
Købmandsforening, og 1963 valgtes han til for
eningens formand efter Knud Aagaard. Samme
år blev han medlem af bestyrelsen for Central
organisationen af Købmandsforeninger i Jylland
og 1965 af De samvirkende Købmandsforenin
gers hovedbestyrelse. 1940 og 1947 havde han
udført en række rentabilitetsberegninger for ko
lonialbranchen, der indbragte ham en hæders
gave fra Centralorganisationen. Som repræsen
tant for De samvirkende Købmandsforeninger
deltog han 1952 i den af MSA Technical As
sistance Program og Handelsministeriets produk
tionsudvalg arrangerede studierejse til USA for
at besøge selvbetjeningsbutikker. Om rejsen har
W. L. skrevet en række artikler i Dansk Han
delsblad 1952-53.
Også andre tillidsposter har W. L. haft; han
har været medlem af tilsynsrådet for Spare- og

F. W orsoe
Laursen

Lånekassen i Århus 1942 (formand 1966); af
repræsentantskabet for Århus Konservative Væl
gerforening 1936-62; af bestyrelsen for Silkeborg-systemet, Århus afd. 1964 og for Den Per
sonlige Friheds Værn 1965.
W. L. indvalgtes i byrådet 1958, men opnåede
ikke genvalg i 1962, da han opstilledes på den
konservative borgerliste G2 sammen med O.
Strange Petersen.
W. L. er landskendt som en dygtig og initia
tivrig talsmand for købmandsstanden. - C. O.
Jyllands hæderstegn i guld.
K.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Økonomiudv.
1958-62. Havneudv. 1958-62. Bevillingsnævnet 1959.
Samarbejdsnævnet 1959. Repr.Skabet for I/S Midt
kraft 1959. Repr.skabet for Mindeparken 1959. Henvisninger 133, 54; 480, 4/6 1957, 14/2 1958 og
11/4 1960. - Portrætter Lokalhist. saml.; 133, 54.

VROUE, JØRGEN JENSEN

Tømrermester. - Født ca. 19. april 1836 i Vroue
sogn, Viborg amt, død 22. april 1926 i Århus.
- Forældre: husmand Jens Andersen og hustru
Kirsten Jensdatter. - Gift 14. maj 1865 i Århus
med Sophia Maria Henriette Moratsch, født
30. okt. 1838 i Liitjenburg, Tyskland (Slesvig),
død 4. febr. 1906 i Århus.
Medlem af byrådet 4. jan. 1888-31. dcc.
1893.
Vroue stod først i karetmagerlære, derefter

Jorgen
Jensen Vroue

i snedker- og tømrerlære, og i 1861 kom han
som svend til Århus, hvor han en tid gik på
Teknisk Skole. Sin værnepligt aftjente V. i
Kiel og søgte samtidig sproglig og teknisk ud
dannelse. I krigen 1864 var han med som be
falingsmand både ved Danevirke og Dybbøl.
Efter krigen vendte han tilbage til Århus og
var 1871 med til at starte Tømrersvendenes
Fagforening; han blev kasserer i den første be
styrelse. I 1874 tog han borgerskab som tømrer
mester og var 1880 med til at stifte Århus Tøm
rermesterforening og blev også her medlem af
den første bestyrelse; senere udnævntes han til
æresmedlem. Han blev ligeledes medlem af be
styrelsen for Århus Grundejerforening, var en
tid dens formand, ligesom han var medlem af
bestyrelsen for Århus Håndværkerforening, hvor
han som formand for byggeudvalget ledede op
førelsen af foreningens bygning i Paradisgade.
Senere oprettede han et legat til fordel for hånd
værkerforeningen og udnævntes 1909 til æres
medlem. V. var endelig medlem af bestyrelsen
for Våbenbrødreforeningen, for den borgerlige
sygekasse og for Århus Bikube. Han var meget
interesseret i alle nye opfindelser og opnåede
allerede som svend et rejsestipendium til at be
søge verdensudstillingen i Wien 1873; senere
forsømte han ikke at besøge de store udstillin
ger i København, Paris, Stockholm osv.. Han
konstruerede selv en »redningsstige«, som fik
hædersdiplom på udstillingen i København, og
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som han afhændede til flere købstæders brand
væsen, også i Norge, ligesom han opfandt et
»patentstillads«. Han var desuden utrættelig i
arbejdet for bygningen af Skt. dem ens Bro og
fremkom med flere projekter, som byrådet dog
ikke gik ind for. V. var selv medlem af byrå
det 1888-93, men gjorde sig ikke meget gæl
dende i de offentlige møder, hvorimod han tog
ivrigt del i udvalgsarbejdet og ofte fremkom
med forslag og planer, »der måske ikke alle
var lige gennemførlige, men som bar vidnes
byrd om, at han tog sin byrådsvirksomhed al
vorligt og samvittighedsfuldt«. Særlig interesse
rede han sig for »udarbejdelsen af nye pro
jekter til kommunale bygninger«, men var of
test »for ængstelig og beskeden til at fremsætte
dem i byrådssalen«. - DM.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Brolægningsudv. 1888-90. Udv. for vejvæs. 1888-90. Svendeprøvekomm.
1888-93.
Bygningskomm.
1888-99.
Brandkomm. 1891-93. Endvidere taksationsmand. Henvisninger 480, 20/4 1874; 266, 8/1 1899; 480,
9/2 1899; 470, 19; 480, 15/4 1906, 16/4 1911 og
16/4 1916; 106, 1916, 256; 263, 11; 254; 255,
19; 281, 17. — Portrætter Lokalhist. saml.; Hånd
værkerforeningen; 470, 1904, 19; 480, 16/4 1916;
263, 11; 254; 255, 19; 281, 17.

WULFF, Peter Wilhelm RUDOLPH

Købmand, konsul. - Født 5. juli 1838 i Rønne,
død 31. marts 1896 i Århus. - Forældre: køb
mand, garver Theodor Emil Wulff og hustru
Cathrine Marie Henriette Berg. - Gift 10. sept.
1865 i Stubbekøbing med Ida Marie Wulff,
født 14. febr. 1838 i Stubbekøbing, død 30.
okt. 1915 i Århus, datter af købmand Peter
Wilhelm Wulff og hustru Elise Kirstine Jacobine Fonnesbech.
Medlem af byrådet 9. jan. 1893-31. marts
1896.
Det stod hurtigt klart, at drengen Rudolph
Wulff skulle lære handelsfaget og dermed følge
en familietradition. Han havde ingen interesse
for en boglig uddannelse, og efter nogle år i
latinskolen i Rønne blev han taget ud af denne
og sat i handelslære, først i Rønne og senere
hos familie i Stubbekøbing. Derefter fulgte en
grundig videreuddannelse i udlandet. I flere
år var han ansat ved huset Pontoppidan i Ham
borg, og herfra gik turen til West Hartlepool
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Rudolph Wulff

i England. Det var således en vidt berejst og
kundskabsrig W., der i 1865 løste borgerskab i
Århus. Den følgende tid skulle gøre ham til
en af byens største købmænd. Efter 1865-67 at
have virket som den ene part i firmaet Bech
& Wulff arbejdede han alene indtil 1870, da
han sammen med D. B. Adler & Co. og H.
Meyer oprettede firmaet Adler, Wulff og Meyer.
Dette firma, som i 1874 omdannedes til Jydsk
Handels- og Landbrugsbank, var bl. a. med til
at stifte Århus Palmekærnefabrik (senere År
hus Oliefabrik).
I 1876 forlod W. bankvirksomhed, og ved
energi og dygtighed oparbejdede han i de føl
gende år sin egdn forretning til et betydeligt
foretagende. Hans hovedartikler var kul, råjern,
skifer og ikke mindst petroleum; på dette om
råde var han en overgang provinsens største
importør. Med konkurrerende københavnerfir
maer stiftede han her Det danske PetroleumsAktieselskab i 1889.
Hos W. opstod hurtigt efter hans etablering
i Århus en stærk interesse for byens trivsel.
Denne kom bl. a. til udtryk i hans aktivitet
inden for Århus Handelsforening, hvor han i
1889 sammen med Otto Mønsted blev optaget i
bestyrelsen, hvis formand han var 1893-94. Li
geledes var han en af forgrundsfigurerne ved
oprettelsen af Jydsk-engelsk Dampskibsselskab,
der bragte en regelmæssig forbindelse i stand
mellem Århus og engelske kystbyer. Som medlem

af byrådet indtrådte W. først ret sent, og hans
virke her blev kortvarigt, fra 1893-96. At ar
bejdet her ikke blev af større omfang, skyldtes
især, at han ikke kunne afse megen tid uden
for forretningen, og at han som den handlin
gens mand, han var, ikke gerne tog del i de
langvarige og ofte resultatløse forhandlinger.
Han foretrak det private initiativ og løsning af
opgaverne på egen hånd. Illustrerende er det, at
han på egen bekostning lod opføre badeanstal
ter både nord og syd for byen. Før sin tidlige
død i 1896 blev W. kendt og afholdt af mange.
Dette skyldtes ikke mindst hans varme med
menneskelige indstilling, som også folk i hans
brød nød godt af. Ikke blot nødlidende per
soner, men også foreninger og institutioner
mærkede hans hjælpsomhed og gavmildhed. F.
eks. optrådte han som kasserer ved indsamlin
gen til Ghr. IX ’s og dronning Louises guldbryl
lupsasyl på Frederiksbjerg, og da kun halvde
len af de 30.000 kr., som asylet kostede, var
kommet ind, lagde han i stilhed resten til.

L.E.
Medlem af eller byens repræsentant i Havnekomm.
1868-.
Udv. efter lov om sygekasser 1893-96.
Oversundhedskomm. 1894-96.
Udv. for skowæs.
1894-96. - Henvisninger 480, 8/9 1866, 4/1 1868,
8/7 1870, 23/1 1871, 11/1, 27/2 og 3/12 1873, 1/7
og 19/11 1874, 25/2 og 9/12 1878, 10/5 1883,
12/3, 4/7 og 14/12 1885, 12/6 og 14/12 1886, 1/1
og 12/12 1887, 5/11 1888, 14/10 og 12/12 1889,
19/1. 11/4, 12/4, 10/9 og 13/12 1890, 18/4 1891,
8/12 1892, 12/12 1893, 16/2 1894, 20/5 og 6/9 1895;
466, 1895, 175; 480, 8/2, 31/3, 4/4, 8/4, 14/6,
6/10 og 24/12 1896; 466, 1896, 129; 480, 13/7
1898 og 12/1 1900; 392, 13; 184, 5-9; 480,
19/2 1907 og 1/11 1915; 410, 46; 299, 74-78;
161; 467, 62-63; 480, 9/1 1956; 388, 261-63.
- Portrætter Lokalhist. saml.; 184, 7; 299, 75;
480, 9/1 1956; 388, 262.

WÆRUM, Peter

Skomagermester, læderhandler. - Født 14. aug.
1811 i Århus, død 9. aug. 1898 i Århus. - Foræl
dre: avlsmand Søren Michelsen Wærum og hu
stru Ane Mette Wig Kiersgaard. - Gift med
Else Marie Jensdatter Schou, født 22. maj 1818
i Søften, Århus amt, død 30. dec. 1873 i Århus,
datter af Maren Sørensdatter og udlagt barne
fader ungkarl Jens Jørgensen, tjenende i Århus
hos stiftsprovst Secher.

P. Wærum

Medlem af borgerrepræsentationen 17. jan.
1855-ca. 31. dec. 1863.
Wærum tog den 26. aug. 1839 borgerskab
som skomagermester i Århus og åbnede forret
ning i Mejlgade, med udsalg af sko, såler, ga
locher m. m. Senere boede han en tid i Dynkarken, fra 1854 i Skolegade. I de senere år be
tegnedes han som læderhandler. I 1889 oplevede
han den sjældne begivenhed at kunne fejre 50
års jubilæum som borger i Århus.
W. deltog på flere måder i byens liv. I 1849
blev han valgt til ligningsmand, i 1856 gen
valgt som suppleant til forstanderskabet for Den
jydske Købstadforening, til 1861 var han med
lem af bestyrelsen for Århus Håndværkerfore
ning, og i 1863 blev han valgt til bestyrelsen
for sygekassen Århus.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Best. for
borgervæbningsfondet. Borgervæbnings- og armaturkomm. 1856-59 og 1861-64. Fattigkomm. 1859-63.
Budgetkom. 1859. - Henvisninger 14, 1839; 480,
30/8 1839, 12/1 1849, 14/12 1851, 20/3 og 16/12
1854, 8/1 1855, 29/9 1856, 4/5 1858, 4/1 1861,
1/2 1873, 9/1 1883, 27/8 1889, 1/8 og 10/8 1898;
119, 82.

WÆRUM, Søren CHRistian

Købmand. - Født 18. febr. 1842 i Århus, død
12. jan. 1910 i toget på rejse til København.
- Forældre: skomagermester og læderhandler
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S. Chr. Wærum

Peter Wærum og hustru Else Marie Jensdat
ter Schou. - Gift 5. jan. 1900 med Margrethe
(Maggie) Platou, født 20. febr. 1871 i Flens
borg, død 16. okt. 1959 (gift 2° med kammer
junker, ritmester Ove Frederik Gustav Rostgaard von der Maase (1879-1941)), datter af
fuldmægtig i Nationalbanken Frederik Theo
dor Emil Platou og hustru Adolphine Heilmann.
Medlem af byrådet 7. jan. 1891-31. dec. 1902.
Højestbeskattede.
Wærum stod i lære hos mægler M. Friis i
Mindegade, hvor Hans Broge, hvis forretning
lå i samme gade, fik øje på den skikkelige og
opvakte dreng og i 1859 knyttede ham til sig.
Det er blevet sagt, at dette måske var den bed
ste handel, Broge gjorde i hele sit liv. W. blev
hos Broge og avancerede støt fra dreng til
kontorist, til bogholder, til prokurist og endelig
i 1884 til kompagnon. Om hans avancement
til prokurist fortælles følgende anekdote: Broge
havde en gang fået den idé, at han ville spare
assurancen på et skib med en særlig kostbar
ladning. W. protesterede; men Broge havde
sat sig i hovedet, at pengene skulle spares, og
stædig, som han kunne være, lod han sig ikke
bringe på andre tanker. »Det går sgu nok, lad
du bare mig om det, Wærum«, sagde han (Bro
ge tiltalte altid W. med du, mens denne sagde
De og hr. Broge), og der blev ikke talt mere om
den ting, før firmaet en dag fik telegram om,
at skibet var forlist - hele den kostbare ladning
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var gået tabt. Broge var fortvivlet. »Nu er jeg
en ruineret mand, Wærum«, klagede han. »Nåå« sagde Wærum, »De skal se, det går nok hr.
Broge«. »Hvad siger du? Går nok! Hvad kender
du til det? Jeg siger dig, at jeg er ruineret!« »Og
jeg siger nej«, svarede W. »for ladningen var
assureret. Da De absolut ikke ville, gjorde jeg
det nemlig for mine egne penge!« Samme dag
kunne han sætte »prokurist« på sit visitkort.
Som købmand havde W. vel ikke Broges
storsyn; men han havde en hurtig og klar op
fattelsesevne og en jernflid, der i hans unge
dage blandt andet bragte ham gennem grun
dige sprogstudier.
I 12 år - fra 7. jan. 1891 til 31. dec. 1902 sad W. i Århus Byråd, ligesom faderen, Peter
W., havde gjort det 1855-63. I byrådsarbejdet
viede W. navnlig havnen sin interesse.
Med årene blev W. særdeles velstående. Han
nåede i 19. årh.s sidste årti op blandt byens
største skatteydere. En general spurgte engang
Broge om, hvor meget W. egentlig tjente. »Lige
så meget som to generaler«, skal svaret have
lydt. I årene omkring århundredskiftet ind
skrænkedes den store forretnings virkeområde
dog lidt efter lidt; kornafdelingen gik i 1896
op i Korn- og Foderstof Kompagniet og tegl
værket i 1905 i A/S De forenede Teglværker.
Den sparsommelighed, W. ofte ansporede til
med offentlige midler, udøvede han ikke med
sine egne. Han var kendt for en virkelig storstilet
godgørenhed og stod som regel øverst på byens
indsamlingslister. Af sin store formue, der var
anslået til mellem 1 og 2 mili. kr., skænkede
han testamentarisk 50.000 kr. til Århus Hånd
værkerforenings understøttelsesfond og samme
beløb til Århus Kjøbmænds Hjælpekasse.

F.H.L.
Medlem af eller byens repræsentant i Kasse- og
regnskabsudv. 1891-1902.
Havneudv. 1891-1902.
Udv. for alderdomsunderstøt. 1894-1902. Udv. til
at gennemgå repartitionen på amtets købstæder. Over
formynderiets lånebest. for Århus amt 1904—10. Henvisninger 480, 1/1, 17/1 og 16/12 1891, 14/1 og
9/11 1905, 18/8 1907, 2/1 1909 og 12/1 1910; 194,
12/1 1910; 480, 13/1, 19/1 og 20/1 1910; 285,
5/2 1948; 484, 1959; 199, 31 og 38 f. - Portrætter
Lokalhist. saml.; Håndværkerforeningen; De gamles
Hjem; 199, 34.

ZEHMANN, Johan Frederik G.

Nålemagermester. - Født ca. 1777 i Lübeck,
død 4. apr. 1848 i Århus. - Gift 1818 med In
ger Lovise Petersen, født ca. 1791, død 24. maj
1831 i Århus.
Medlem af borgerrepræsentationen 2. april
1838-31. dec. 1843.
Zehmann, der var født i Lübeck, nævnes før
ste gang i Århus 1812. I jan. 1813 annoncerede
han salg af alle slags knappenåle, og 17. maj
s. å. tog han borgerskab som nålemager. Han
boede da i Rosensgade, men var få år senere
flyttet til Tangen, hvor han blev boende til sin
død. Selv om han som nålemager kunne sælge
også soide til forskellige kornrensningsmaskiner,
hegler o. a., var hans vareområde meget be
grænset, og han havde da også svært ved at
holde sig til de tilladte varearter. I 1827 blev
han dømt til at betale en mulkt på 5 rbd. sølv,
fordi han for anden gang havde gjort indgreb
i købmændenes næringsvej.
Z. blev i 1838 valgt til den første borger
repræsentation og sad som medlem til udgan
gen af året 1843. Ud over arbejdet her deltog
han kun lidt i byens offentlige liv. I 1838 og
indtil sept. 1840 sad han i Århus overformyn
deri, og fra 1840 til 1848 var han medlem af
herrebestyrelsen for Arveprinsesse Carolines
O.D.
Børneasyl.
Medlem af eller byens repræsentant i Kirkein
spektionen for Domsognet 1838. Kom. til at anvise
regn. 1838-42. - Henvisninger 480, 16/12 1812,
26/1 1813, 17/2 1818, 19/2 1819, 21/10 1823, 7/4
1827, 27/5 1831, 20/3 og 5/5 1838, 9/2 1839, 10/3
1840, 23/1 1844 og 6/4 1848; 479, 1964, 76.

ØRUM, Poul Peter

Læge. - Født 2. april 1846 i Års sogn, Ålborg
amt, død 27. aug. 1925 i København. - For
ældre: lærer Janus Sørensen Ørum og hustru
Mariane Larsdattcr. - Gift 24. aug. 1878 i Kø
benhavn med Hedvig Frederikke Nicoline Mey
er, født 5. okt. 1854 i København, datter af
voksdugsfabrikant Jørgen Ernst Meyer og hu
stru Johanne Nicoline Schneider.
Medlem af byrådet 4. jan. 1888-31. dec.
1899. Venstre.

P. P. Ørum

Ørum blev student 1865 og medicinsk kandi
dat 1872. Han startede en praksis i sin fødeby
samme år, men flyttede allerede 1873 til Fugle
bjerg ved Næstved og kort tid efter til Holsteinborg. 1875-77 boede han i Års for deref
ter at havne i Ålborg, hvor han virkede som
homøopat indtil 1885, da han flyttede til År
hus. Her virkede han til 1907, da han rejste til
København, hvor han praktiserede i mange år.
1913 blev han læge ved Homøopatisk Hospi
tal. Hans store interesse for homøopatien var
vel nok grunden til, at han blandt kolleger blev
anset for noget af en særling og lidt uden for
lavet. Han behandlede også patienter pr. kor
respondance og havde gratis konsultation for
ubemidlede.
Ud over sin lægegerning havde han mange
interesser. Han kom således hurtigt ind i 80’ernes bevægede politiske liv som oppositionsmand,
og han deltog ofte i offentlig debat om tidens
sociale problemer. 0 . sad i byrådet 1888-99
som den første venstremand. Han interesserede
sig særligt for hygiejniske forhold som renova
tion, kødkontrol, slagtehus og vandværk (for
mand 1894-99). Det var ham, der tog initiati
vet til oprettelse af det første virkelige vand
værk i Århus. Også fattigudvalget og hospi
talsudvalget havde hans store interesse. Han
var et markant medlem af byrådet, en slag
færdig og vittig debattør, der med liv og sjæl
deltog i alle forhandlingerne. Det var i øvrigt
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0 ., der tog initiativet til, at byrådet greb ind

i murerstrejken 1888, således at der nedsattes
en voldgiftsret, noget ganske uhørt dengang.
Han var formand for den venstreorienterede
Borgerforeningen, som han satte nyt liv i. Han
var medlem af det første repræsentantskab og
den første bestyrelse for Århus’ ny teater 18971903. Han troede på, at teatret havde betyd
ning for den almindelige befolkning. Selv fik
han opført sit teaterstykke »Resignation«, som
var mere novellistisk end egentlig dramatisk.
Han var også medlem af bestyrelsen for Århus
Museum og en forkæmper for turistsagen. Han
var således medstifter og første formand for
Århus Turistforening 1898. Denne særprægede
personlighed, der havde en så bred forståelse
og sympati for sine medmennesker og da navn
lig sine patienter, var også interesseret i smukke
ting. Han ejede en smuk samling af gamle
fajancer. Da han rejste fra Århus opgav han
alt offentligt arbejde og koncentrerede sig om
sin praksis. I Århus minder den efter ham op
kaldte P. P. Ørumsgade endnu om ham.
A.B.
Medlem af eller byens repræsentant i Udv. for
fattigvæs. 1888-93. Skolekomm. 1888-99. Udv. for
vandværket 1894-99. Udv. for alderdomsunderst.
1894. Udv. for det off. slagtehus 1896-99. Udv. for
Marselisborg 1896-99. - Henvisninger 480, 24/2 1878
og 11/11 1885; 148, 50-51 og 53-54; 480, 1/4
1921; 190, 839; 126, 9-10; 469, II, 406 og
445 og IV, 9-10; 389, 29, 31 og 32; 455, I, 741.
- Portrætter 148, 54; 480, 1/4 1921; 190, 839;
389, 32.

ØRUM, Søren

Snedkermester. - Døbt 5. febr. 1815 i Randers,
død 22. april 1888 i Århus. - Forældre: told
betjent Janus Ørum og hustru Marie Cathrine
Ehnhaus. - Gift 20. juni 1848 i Randers med
Kirstine Laage, født 26. maj 1830 i Vejle, død
1. sept. 1893 i Århus, datter af korporal ved
garnisonen Anders Christopher Laagc og hustru
Maren Jensdatter.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere by
rådet 17. jan. 1856-ca. 31. dec. 1869.
Ørum tog den 12. okt. 1846 borgerskab som
snedkermester i Århus; allerede tre måneder før
havde han dog etableret en forretning i Ågade.
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5. Ørum

I det foregående tiår havde han opholdt sig i
udlandet og arbejdet i større værksteder i Ber
lin, Wien, München og Hamborg. I 1851 åbnede
han sammen med T. D. Ring i Klubben Polyhymnias gamle lokale et nyt møbelmagasin,
der året efter flyttedes til Klostergade. I 1854
ophævedes interessentskabet, og 0 . indrettede
i Ågade et nyt møbelmagasin, der senere flytte
des til Kannikegade. Hans virksomhed fremstil
lede dog ikke blot møbler, men udførte også al
slags bygningssnedkerarbejde. I 1868 havde
han således sammen med snedkermester Chr.
Theilgaard snedkerarbejdet ved opførelsen af
den ny toldbod.
Ved Ø.s død i 1888 blev det fremhævet, at
ingen i hans tidsalder havde udrettet så meget
som han for at samle håndværkerstanden i År
hus og fremme dens udvikling. Han havde da
også beklædt adskillige stillinger og tillidspo
ster. I henved 40 år, fra 1847, var han lærer
ved Århus tekniske Skole; i 1850 sad han i en
af Håndværkerforeningen udnævnt komité til
ordning af en industriudstilling; i 1852 var
han formand for bedømmelseskomiteen ved in
dustriudstillingen; i 1860 var han medlem af
Århus Håndværkerforening og 1861-80 for
mand for denne forening; det skyldtes for en
stor del ham, at foreningen udviklede sig til
den største forening i byen; i 1887 blev han da
også udnævnt til æresmedlem. I 1861 var 0 .
en af direktørerne for Industriforeningen; i

1862 var han med i den kommission, hvis arbej
de i 1863 resulterede i dannelsen af Sygekassen
Århus. I 1865 valgtes 0 . sammen med to andre
Århushåndværkere til delegeret ved industriud
stillingen i Odense, hvor man havde ønsket en
bedømmelseskomité af medlemmer fra Køben
havn, Odense og Århus. I 1868 var han med
lem af et udvalg til forberedelse af en kombi
neret landbrugs- og industriudstilling i Århus;
i 1869 var han konstitueret som bygningsin
spektør; s. å. sad han i bestyrelsen for Læseog Industriforeningen for Århus og Omegn. I
1875 var 0 . næstformand for udstillingskomi
téen for den første almindelige jyske industriud
stilling i Århus, juli-aug. 1876. 1879-82 var han
næstformand for Århus tekniske Skole.
Også på andre måder drog byen fordel af
0 . arbejdsevner. I 1855 og 1856 var han re
præsentant i Den jydske Købstadforening, 1871
valgtes han til bestyrelsen for den nystiftede
Låne- og Sparebank for Håndværkere og In
dustridrivende; i 1875 indvalgtes han i vælger
foreningens bestyrelse; i 1878 var han medlem
af tilsynskomiteen for Spare- og Lånekassen i
Århus.
I byrådet indvalgtes Ørum i jan. 1856, og han
fortsatte til udgangen af 1869. I de 14 år var
han medlem af talrige udvalg.
O.D.
Medlem af eller byens repræsentant i Bygningskomm. 1856-69. Kom. til forslag om opr. af fore
ning af håndværkere og fabriksarbejdere til gensidig
understøttelse
1862-63.
Budgetkom.
1864-65.
Svendeprøvekomm. 1864. Kirkeinspektionen for Frue
sogn 1868. Skolekomm. 1869. Udv. for skolevæs.
1869. - Henvisninger 14, 1846; 480, 22/7 1846,
22/6 1848, 5/4 1850, 31/10 1851, 12/7 og 28/10
1852, 22/4 1853, 24/5 1854, 14/5 1855, 16/4 og
29/9 1856, 16/8 1860, 4/1 og 27/2 1861, 27/11
1863, 4/1 1864, 23/9 1865, 21/3, 16/9 og 7/7 1868,
12/7 1869, 4/10 1871, 4/3, 26/6 og 30/11 1875,
15/3 1880, 16/4 1881 og 23/4 1888; 119, 26, 52, 56,
57, 63 og 82; 254, 15; 481, 34, 57 og bilag 1 og 2;
272, 129. - Portrætter Lokalhist. saml.; 119 56;
777, 341; 254, 15; 487,34.

AAGAARD, Niels Schack

Apoteker. - Født 12. juli 1813 i Agerskov sogn,
Haderslev amt, død 6. maj 1895 på Frederiks
berg. — Forældre: sognepræst Knud Aagaard
og hustru Ingeborg Schack. - Gift 21. nov.

N. S. Aagaard

1843 med Julie Auguste Carlsen, født 19. dec.
1823, død 3. dec. 1913 på Frederiksberg, datter
af læge i Åbenrå Carl Vilhelm Carlsen og hu
stru Elsabe Andresen.
Medlem af borgerrepræsentationen, senere by
rådet 11. jan. 1861-ca. 31. dec. 1868. Højestbeskattede.
Aagaard tog 1834 farmaceutisk eksamen med
udmærkelse, og 1843 købte han Løveapoteket i
Århus for 40.000 rdl.. Han var en meget stil
færdig mand, som ikke gerne deltog i det of
fentlige liv; således valgtes han allerede 1844
til bestyrelsesmedlem af Danmarks Apoteker
forening, men undslog sig. Hans hovedinteresse
var velgørenhed, hvorfor han var medlem af
Velgørenhedsselskabets bestyrelse. Det var sik
kert også med velgørende formål, han lod sig
indvælge i Foreningen for Arbejderboligers Op
førelse. Når Aa. 1861 blev medlem af borger
repræsentationen har det nok mere været af
pligtfølelse end af lyst; i 1868 bad han sig da
også fritaget for hvervet, og det blev med be
klagelse bevilget med et knebent flertal på 8
stemmer mod 7. Aa. var en meget respekteret
mand, og da han 1875 solgte apoteket og flyt
tede til Frederiksberg, følte byrådet sig foranle
diget til at sende ham en tak for hans Århus
tid, bl. a. for »den rige goddædighed, hvormed
De i stilhed har afhjulpet eller lindret så me
gen nød«. Foruden de betydelige legater, Aa.
stiftede til fordel for farmaceuter og apoteker
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standen, var det også - efter datidens forhold ganske anselige summer, som kom Århus til
gode: 6000 kr. til Velgørenhedsselskabet, 4000
kr. til Arveprinsesse Carolines Børneasyl, 2000
kr. til Århus Hospital (klosteret), 1000 kr. til
Stephansforeningen, og senere yderligere 10.000
kr. Desuden var der beløb til Våbenbrødreforeningen og Arbejdernes Sygeforening. Mest
betegnende for Aa.s velgørenhed var det måske,
at han efter salget af apoteket aftalte med ef
terfølgeren, at flere af hans gamle personale
stadig kunne komme på højtidsdagene og få
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deres sædvanlige gratiale. Skjult velgørenhed
har nok været den form, som stod hans hjerte
nærmest, og som han efter alt at dømme har
praktiseret i stor udstrækning.
E.S.
Medlem af eller byens repræsentant i Kirkeinspek
tionen for Frue sogn 1861—67. Forskønnelseskom.
1864-67. Kom. til drøftelse, om der bør oprettes en
sygeforen, for arbejderkl. 1866. Kom. til dannelse
af sygeforen, for arbejdere 1867. - Henvisninger 480,
14/12 1868, 22/10 1875, 26/3 1890 og 8/5 1895; 153,
71-74; 248, 12, 14, 30 og 37; 154, I, 182 f.;
479, 1964, 52; 388, 257—60. — Portrætter Lokalhist.
saml.; 388, 258.

Kronologisk fortegnelse
over borgerrepræsentationens
og byrådets medlemmer

Bang, Christian
2.4. 1838-14. 4. 1842
Bonnesen, Bonne
2.4. 1838-2. 1. 1839
Bursche, H. C.
2.4. 1838-31. 12. 1840
Funder, Thomas
2. 4. 1838Grarup, A.
2.4. 1838-1. 1. 1842 og
23. 1. 1845-23. 1. 1851
Hald, J. P.
2.4. 1838-ca. 24. 5. 1843
Hammershøj, J. P.
2.4. 1838-31. 12. 1847
Holstebroe, G.
2.4. 1838-26. 4. 1849
Høegh, C. F.
2.4. 1838-31. 12. 1840
Prpis T

2.4. 1838-17. 11. 1842
Røgind, J. P.
2. 4. 1838-31. 12. 1839
Raae, P. C.
2.4. 1838-17. 11. 1842
Simmelkjær, J.
2.4. 1838-31. 12. 1839
Søegaard, S.
2.4. 1838-28.4. 1843
Zehmann, J. F.
2.4. 1838-31. 12. 1843
Dinesen, S. M.
26. 9. 1838-31. 12. 1839
Mørch (Mørk), P.
26. 9. 1838-31. 12. 1849
Bruun. J.
2. 1.' 1839-23. 1. 1845

Høegh-Guldberg, Julius
3. 1. 1840-8. 1. 1852
Weiss, P.
3. 1. 1840-8. 1. 1846
Lüsberg, Jens
4. 1. 1841-28. 1. 1847
Sabroe, P.
4. 3. 1841-28. 1. 1847
Herskind, P.
3. 1. 1842-31. 12. 1847
Bech, Marcus G.
4. 1. 1843-27. 1. 1848
Hertz, C. P.
4. 1. 1843-9. 12. 1847 og
31. 1.1850-1861
Lund, J.
4. 1. 1843-25. 1. 1849
Gaarn. J.
22. 1. 1844-8. 11. 1849
Kuur, J. F.
22. 1. 1844-8. 1. 1846 og
28. 1. 1847-8. 1. 1852
Theilgaard, Chr.
22. 1. 1844-ca. 31. 12. 1849
Bentzcn, Carl
1. 1. 1846-8. 1. 1852
Bech, F.
8. 1. 1846-ca. 6. 4. 1848
Ludvigs, J.
28. 1. 1847-20. 9. 1848
Bøegh, Chr.
1. 1. 1848-25. 1. 1849 og
8. 1. 1852-31. 12. 1857
Jensen, Søren
1. 1. 1848-ca. 1. 1851
Herskind, A.
27. 1. 1848-1860

Langballe, C.
27. 1. 1848-12. 1. 1854
Dahl, T. C.
23. 4. 1848
Erichsen, N.
27. 7. 1848-9. 12. 1858 og
6. 1. 1873-31. 12. 1875
Baess, H. F.
25. 1. 1849-ca. 1876
Kiørboe, F. W.
25. 1. 1849-17. 1. 1855
Preis, A.
25. 1. 1849-17. 1. 1855
Andersen, A. E.
26. 4. 1849-31. 12. 1863
Liisberg, H. C.
31. 1. 1850-17. 1. 1856
Møller, S.
31. 1. 1850-17. 1. 1856
Rée, Hertz
23. 1. 1851-14. 1. 1857
Voetmann, A.
23. 1. 1851-8. 1. 1852
Larsen, L.
8. 1. 1852-6. 1. 1853
Meisner, P.
8. 1. 1852-14. 1. 1856
Schmidt, C. M.
8. 1. 1852-20. 1. 1858 og omkr.
24. 5. 1860-omkr. 31. 12. 1866
Petersen, W.
6. 1. 1853-21. 1. 1858
Secher, H. W.
12. 1. 1854-19. 1. 1860 og
11. 1. 1861-ca. 31. 12. 1866
Faurschou, C.
17. 1. 1855-31. 12. 1863
Herskind, Søren
17. 1. 1855-31. 12. 1860
Wærum, P.
17. 1. 1855-ca. 31. 12. 1863
Mørk, J. M.
17. 1. 1856-17. 6. 1889
Ørum, S.
17. 1. 1856-ca. 31. 12. 1869
Broge, Hans
1. 1. 1857-31. 12. 1869
Nybroe, J.
14. 1. 1857-ca. 15. 3. 1860
Jensen, F. J. Chr.
ca. 1. 1. 1858-ca. 31. 12. 1869
Lottrup, M. C.
20. 1. 1858-31. 12. 1867
Bøgh, J. E.
1. 1. 1859-31. 12. 1863
Liisberg, H.
27. 1. 1859-1861 og
14. 1. 1869-1. 1. 1870 og
9. 1. 1873-31. 12. 1876
Nielsen, K.
19. 1. 1860-ca. 31. 12. 1872
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Ellermann, H. M.
11. 1. 1861-31. 12. 1863
Gamst, W.
11. 1. 1861-2. 1. 1873
Hansen, A.
11. 1. 1861-14. 1. 1864
Hee, J. G.
11. 1. 1861-4. 10. 1861
Nors, O. H.
11. 1. 1861-17. 2. 1875
Aagaard, N. S.
11. 1. 1861-ca. 31. 12. 1868
Jensen, H. G.
ca. 27. 1. 1862-22. 3. 1866
Dresler. I. F.
1. 1. 1864-31. 12. 1866
Funch, Gl.
Jan. 1864-1880
Høyer, F. W.
1. 1. 1864-31. 12. 1869
Hansen, M. P.
14. 1. 1864-1868
Holm, A. B.
14. 1. 1864-31. 12. 1881
Wissing, C. F.
14. 1. 1864-ca. 31. 12. 1869
Bech, Oluf
1867-1872
Gerdes, J. U.
7. 1. 1867-21.4. 1870
Gøtzsche, C. G.
7. 1. 1867-1. 1. 1870
Lassen, R.
7. 1. 1867-1. 1. 1870
Warming, E.
7. 1. 1867-ca. 31. 12. 1869
v. Schmidten, U. G.
26. 5. 1868-1885
Hammerich, L.
4. 1. 1869-31. 12. 1872
Buchheister, H.
1. 1. 1870-31. 12. 1872
Frich, Søren
3. 1. 1870-1. 1. 1872 og
6. 1. 1882-16. 2. 1882
Høegh, A. H.
3. 1. 1870-31. 12. 1875
Kjær, J.
3. 1. 1870-31. 12. 1881 og
1.5. 1882-31. 12. 1887
Kraiberg, N.
3. 1. 1870-31. 12. 1881
Schroll, J. Zeuthen
3. 1.-6. 10. 1870
Seidelin, J. G.
3. 1. 1870-31. 12. 1871
Skovby, Harald
3. 1. 1870-31. 12. 1881
Spliid, Chr. P.
3. 1. 1870-31. 12. 1875
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Koppel. M. R.
16. 5^ 1870-31. 12. 1871
Preisler, Bruno
10. 11. 1870-ca. 31. 12. 1872
Hald, N.
2. 2. 1872-24. 7. 1894
Schjødt, A.
2. 2. 1872-5. 1. 1876
Colding, Georg
6. 1. 1873-3. 12. 1874
Esmann, J. V.
6. 1. 1873-1883
Lange, Carl
6. 1. 1873-31. 12. 1878
Lund, C.
6. 1. 1873-31. 12. 1878
Seiersen, J. P.
6. 1. 1873-31. 12. 1878
Muller, H. J.
20. 1. 1874-31. 12. 1878
Bartels, R. T.
21. 12. 1874-20. 12. 1877
Knudsen, A. G. B.
19. 5. 1875-31. 12. 1878
Christiansen, Knud
5. 1. 1876-31. 12. 1881
Kier, Chr.
5. 1. 1876-31. 12. 1887 og
7. 1. 1891-18. 12. 1899
Langballe, Otto
5. 1. 1876-31. 12. 1893
Meulengracht, L. Chr.
7. 6. 1876-31. 12. 1890
Stampe, P. V.
23. 8. 1877-31. 12. 1881
Baumann, C. H. F. R.
6. 5. 1878-1883
Kaaber, L.
6. 1. 1879-ca. 13. 5. 1880
Langballe, Andreas
6. 1. 1879-31. 12. 1890
Meden, Marinus
6. 1. 1879-31. 12. 1890
Nellemann, Fr.
6. 1. 1879-31. 12. 1884
Speyer. Adolf
6. 1. 1879-31.12. 1890
Bertelsen, Carl
14. 6. 1880-1884 og 1894-99
Petersen, S.
14. 6. 1880-31. 12. 1884
Fenger, P. B.
6. 1. 1882-31. 12. 1893
Kruse, L.
6. 1. 1882-31. 12. 1893
Miillertz, A. J.
6. 1. 1882-31. 12. 1887
Nielsen, A.
6. 1. 1882-31. 12. 1887
Ormslev, Jens
6. 1. 1882-31. 12. 1887

Halling, E.
6. 1. 1885-31. 12. 1896
Jensen, H. P.
6. 1. 1885-31. 12. 1890
Mønsted, Otto
6. 1. 1885-31. 12. 1890
Ramsing, Th.
6. 1. 1885-31. 12. 1890
Rohmann, J. H.
6. 1. 1885—. 10. 1885
Meyer, A.
17. 11. 1885-31. 12. 1902
Vestergaard, F. C. B. S.
1886-31. 3. 1905
Andersen, A. P.
4. 1. 1888-20. 8. 1898
Svendsen, L. W.
4. 1. 1888-31. 12. 1893
Tage-Hansen, T.
4. 1. 1888-31. 12. 1893
Vroue, Jørgen Jensen
4. 1. 1888-31. 12. 1893
Ørum, P. P.
4. 1. 1888-31. 12. 1899
Schwenn, Rudolph
9. 9. 1889-31. 12. 1893
Baune, Joh.
7. 1. 1891-31. 12. 1896
Busse, Otto
7. 1. 1891-1. 10. 1892
Krebs, F. C.
7. 1. 1891-27. 8. 1904
Petersen, Chr.
7. 1. 1891-31. 12. 1895
Schourup, Hans
7. 1. 1891-1906
Wærum, S. Ghr.
7. 1. 1891-31. 12. 1902
Krogh, Ghr.
7. 9. 1891-31. 12. 1893
Wulff, Rudolph
9. 1. 1893-31. 3. 1896
Christensen, Jens
5. 1. 1894-31. 12. 1899
Jensen, Christen
5. 1. 1894-31. 12. 1899
Jensen, Harald
5. 1. 1894—. 5. 1916
Larsen, J. M. G.
5. 1. 1894-31. 12. 1898
Mailand-Hansen, F. G.
5. 1. 1894-31. 12. 1899
Thomsen, A.
5. 1. 1894-31. 12. 1904
Thorbrøgger, H.
5. 1. 1894-ca. 31. 12. 1899
Wilson, A.
31. 8. 1894-31. 12. 1899
Jensen, N. P.
1. 1. 1897-31. 12. 1902

Lottrup, Chr.
1.1.1897-1908
Filtenborg, Christen
8. 1. 1897-31. 3. 1909
Lund, O.
8. 1. 1897-15. 6. 1902
Tvilstedgaard, L.
8. 1. 1897-ca. 31. 12. 1902
Nørgaard, Fr.
18. 12. 1899-31. 12. 1908
Laursen, N. J.
8. 1. 1900-15. 1. 1906 og
1.4. 1909-31. 3. 1921
Andersen. Jul.
9. 1. 1900-31. 3. 1913
Hansen, Marthin
9. 1. 1900-31. 12. 1904 og
14. 3. 1913-31. 3. 1917
Jensen, Jakob
9. 1. 1900-31. 12. 1932
Pedersen, Johan
9. 1. 1900-31. 12. 1905
Pedersen, Søren
9. 1. 1900-31. 3. 1909
Sabroe, Peter
9. 1. 1900-1. 10. 1908
Samuelsen, F. F.
9. 1. 1900-1. 6. 1917
Nielsen, Magnus
6. 1. 1903-31. 3. 1917
Petersen, J. C.
6. 1. 1903-31. 3. 1917
Rahr, Viggo L.
6. 1. 1903-22. 12. 1910
Vestesen, Hilmar
6. 1. 1903-31. 12. 1908
Petersen, Marinus
1.4. 1903-25.4. 1912
Johansen, Mikael
30. 9. 1904-31. 3. 1921
Drechsel, E. C. L.
1.4. 1905-29.3. 1919
Bischoff, Carl
15. 1. 1906-31. 3. 1909
Mousten, K.
15. 1. 1906-31. 3. 1946
Olesen, Erik
15. 1. 1906-31. 3. 1913 og
25. 5. 1916-31. 3. 1921
Simonsen, M.
15. 1. 1906-21. 3. 1925
Müller, A.
22.1.1906-1909
Drescher, M. P.
1. 7. 1908-31. 3. 1909
Jensen, Niels
3. 11. 1908-31. 3. 1922
Christensen, H. P.
12. 3. 1909-31. 12. 1941
Jacobsen. R. P.
1.4. 1909-31. 3. 1913

Krarup, Mathilde
1. 4.-13. 5. 1909
Møller, J. Chr.
1.4. 1909-15. 11. 1934
Petersen, Dagmar
1.4. 1909-31. 3. 1913
Laursen, Carl
15.4. 1910-31. 3. 1917
Paulli, Emil
28. 5. 1909—. 4. 1910
dem ensen, C. P.
22. 12. 1910-31. 3. 1913
Lehmann, J. F.
25. 4. 1912-31.3. 1917
Jensen, P.
1. 4. 1913-12. 3. 1914
Sørensen, Kjeld
1.4. 1913-31.3. 1925
Thomsen, Mariane
1.4. 1913-31. 3. 1925
Vetli, Vilhelm
1.4. 1914-26. 8. 1915
Mikkelsen, Jens
26. 8. 1915-31. 3. 1917
Bech, C. A. R.
1.4. 1917-31. 3. 1921
Brammer, Max
1.4. 1917-31. 12. 1928
Brøndum, M. V.
1.4. 1917-31.3. 1921
Nielsen, Søren
1.4. 1917-24. 4. 1918
Pedersen, Marthin
1.4. 1917-26. 5. 1922 og
1.4. 1925-14. 7. 1926
Salling, H. P.
1.4. 1917-31. 3. 1929
Petersen, Søren
1. 6. 1917-31. 3. 1921 og
26. 5. 1922-31. 3. 1925
Pedersen, Vald.
30. 5. 1918-31. 3. 1925 og
12.8. 1926-31.3. 1928 og
20. 2. 1930-31. 3. 1936
Barnow, Niels
1.4. 1921-31.3. 1925
Bitsch. Andreas
1. 4. 1921-15. 2. 1938
Christensen, Andreas
1.4. 1921-31. 3. 1925
Falk, Mads
1.4. 1921-11.4. 1929
Geertsen, Marius
1.4. 1921-31. 3. 1925
Jensen, Bernt
1.4. 1921-31. 3. 1928
Mørup, A.
1.4. 1921-31. 3. 1925
Pedersen, Gustav
1.4. 1921-11. 1. 1923

Sneum, Axel
I. 4. 1921-14. 8. 1924
Hansen, Leonhard
II. 1. 1923-31. 3. 1932
Perregaard, Jens
14. 8. 1924-31. 3. 1933
Baden, FI. J.
1.4. 1925-5. 5. 1943
Baunsgaard, P.
1. 4. 1925-31. 3. 1929
Berg, Johanne
1.4. 1925-31. 3. 1946
Elbæk, P.
1.4. 1925-31. 3. 1928
Christiansen, N. C.
1.4. 1925-31. 3. 1928
Holst-Knudsen, C.
1. 4. 1925-31. 3. 1933
Jensen, Michael
1.4. 1925
Mogensen, J. Fogh
1.4. 1925-31.3. 1929 og
11.4. 1929-31.3. 1932
Petersen, P.
1.4. 1925-31.3. 1933
Knub, G. N.
3.4. 1925-31. 3. 1929
Baastrup, A. E.
1. 4. 1929-8. 2. 1930
Christiansen, Christian
1.4. 1929-20. 2. 1930
Eriksen, Holger
1.4. 1929-12. 12. 1935
Fanger. J. R.
1.4. 1929-31. 3. 1954
Jensen, Aage
1.4. 1929-19. 11. 1931
Nielsen, Christian
1.4. 1929-31.3. 1962
Rasmussen, R.
1.4. 1929-31. 3. 1933
Siig, J. P. N.
1.4. 1929-1. 2. 1942
Stecher Christensen, E.
1.4. 1929-12.6. 1945
Pedersen, Anna (gift Nielsen)
8. 2. 1930-31. 3. 1937
Kloster, Vald.
17. 11. 1931-5. 5. 1943
Nielsen, Jens
1. 1. 1933-31. 3. 1933
Busch, Peter
1. 4. 1933-1. 10. 1936
Jaquet, V.
1.4. 1933-24. 7. 1940
Jensen, Alexander
1. 4. 1933-31. 3. 1937
Madsen, Hans
1.4. 1933-5. 5. 1943
Olsen, Albert
1.4. 1933-31. 3. 1937
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Sørensen, J. G.
1. 4. 1933-1. 2. 1955
Unmack Larsen, Svend
1.4. 1933-31. 3. 1937 og
1.4. 1943-1. 10. 1958
Blicher, Kai
15. 11. 1934-14. 3. 1952 og
1.4. 1954-31. 3. 1958
Nielsen, Sigvald
12. 12. 1935-31. 3. 1937 og
1.8. 1940-1.6. 1949
Møller Rasmussen, C.
1. 10. 1936-31. 3. 1946
Aggebo, Esther
1.4. 1937-1950
Christensen, Thomas
1.4. 1937-5. 5. 1943 og
1.4. 1946-27. 6. 1952
Jensen. H. P.
1.4. 1937-31. 3. 1958
Riber, Johs.
1.4. 1937-31. 3. 1950
Sørensen, S. F.
1.4. 1937-5. 5. 1943
Winterberg, Ernst
1.4. 1937-31. 5. 1943
Rolander, Ejnar
15. 2. 1938-31. 5. 1943 og
21. 6. 1945-31. 3. 1946
Almsten, S. G.
1. 1. 1942-5. 5. 1943
Mikkelsen, Ejner
1. 2. 1942-31. 3. 1946
Jensen, Bernhardt
1.4. 1943-31. 3. 1966 og
genvalgt 1966
Baunsgaard, Georg
5. 5. 1943-16. 8. 1962
Jensen, Jens
5. 5. 1943-26. 1. 1961
Laursen, Niels
5. 5. 1943-31. 3. 1946
Lauritzen, S.
5. 5. 1943-31. 3. 1946
Nielsen, Oluf
5. 5. 1943-31.3. 1966
Larsen, Erna Hedtoft
1. 6. 1943-31. 3. 1954
Svane Hansen, Robert
1. 4. 1946-1966 og
genvalgt 1966
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Jensen, Rudolf
1. 4. 1946-1966 og
genvalgt 1966
Klostergaard, Th. A.
1.4. 1946-31. 3. 1954
Martin, Jakob
1. 4. 1946-31. 3. 1950
Nielsen, Kristine
1.4. 1946-31. 3. 1950
Sartori, Robert
1.4. 1946-31. 3. 1950 og
27.6. 1952-31.3.1962
Olsen, P. Friis
1. 6. 1949-28. 9. 1961
Frostholm, H.
1.4. 1950-31. 3. 1954
Jørgensen, Margrethe
1. 4. 1950-31. 3. 1962
Lauritzen, Olaf
1.4. 1950-1.4. 1954 og
12. 5. 1955-31. 3. 1958
Marcher, Aage
1.4. 1950-31. 3. 1954 og
2. 3. 1955-26. 12. 1962
Schlamowitz, Samuel D.
1. 4. 1950-31. 3. 1954
Jensen, A. Fris
14. 3. 1952-31. 3. 1954
Illum, Knud
1.4. 1954-12. 5. 1955
Mougaard, Alfred
1.4. 1954-1966 og
genvalgt 1966
Nielsen, Gustav
1.4. 1954-31.3. 1958 og
1. 10. 1958-1966 og
genvalgt 1966
Nielsen, Svend Aage
1.4. 1954-1966 og
genvalgt 1966
Pedersen, Magnus
1.4. 1954-31.3. 1958
Sørensen, Karen
1.4. 1954-24. 1. 1964
Sørensen, Richard
1.4. 1954-31. 3. 1958 og
28. 9. 1961-31. 3. 1966
Fich, A. N. B.
1. 4. 1958-31. 3. 1962
Hemmer Hansen, Eva
1. 4. 1958-1966 og
genvalgt 1966

Hyllested, Orla
1.4. 1958-1966 og
genvalgt 1966
Juul-Nielsen, Johs.
1. 4. 1958-31. 3. 1962
Strange Petersen, O.
1.4. 1958-31.3. 1962
Worsøe Laursen, V.
1.4. 1958-31. 3. 1962
Jensen, Hans
26.1.1961-1966 og
genvalgt 1966
Ehlers, Inge
6. 3. 1962-1965
Christensen, Olaf P.
1. 4. 1962-1966 og
genvalgt 1966
Kildsgaard Jensen, Knud
1.4. 1962-1966
Madsen, Edith
1.4. 1962-1966
Pedersen, Jørgen Flindt
1.4. 1962-1966
Preetzmann, Schack
1.4. 1962-1966 og
genvalgt 1966
Vesterbak, P.
1.4. 1962-1966
Sølvsten Rasmussen, K.
16. 8. 1962-1966 og
genvalgt 1966
Nilsson, Leif
26.12. 1962-1966 og
genvalgt 1966
Rahbek, Helge
24. 1. 1964-1966
Hammeleff, Ove
1965-1966 og
genvalgt 1966
Christensen, Hans Eiler
1. 4. 1966Ghristensen, Inga
1.4. 1966Jensen, V. T. G.
1.4. 1966—
Ladefoged, Poul
1. 4. 1966—
Løchte, Grete
1.4. 1966Pedersen, Irma
1. 4. 1966Simonsen, Thorkild
1.4. 1966-

Liste over
medtagne udvalg,
komiteer,
bestyrelsesposter,
repræsentantskaber
m. m.

Amtets overskattedircktion.
Amtets overskattekommission.
Amtsrevalideringsudvalget.
Amtsungdomsnævnet.
Bestyrelsen for amtsarbejdsanvisningskontoret.
Bestyrelsen for Andelsselskabet Gudenåcentralen.
Bestyrelsen for arbejdsanvisningskontoret.
Bestyrelsen for Boligforeningen »Marienlund«.
Bestyrelsen for borgervæbningsfondet (direktionen for
borgervæbningsfondet, ledelsen af borgervæbnings
fondet).
Bestyrelsen for byggeselskabet Contact.
Bestyrelsen for børnebibliotekerne.
Bestyrelsen for Chr. d. IX ’s Børnehjem.
Bestyrelsen for dansk kommunalkursus i Århus.
Bestyrelsen for Domkirken (tidligere kirkeinspektionen
for Domsognet).
Bestyrelsen for de fattiges kasse, for Domsognet eller
Vor Frue sogn.
Bestyrelsen for fonden for lærlingeuddannelser.
Bestyrelsen for Frederiksbjerg Boligselskab.
Bestyrelsen for Frue Kirke (tidligere kirkeinspektionen
for Frue sogn).
Bestyrelsen for Hads-Ning Herreders Jernbane.
Bestyrelsen for hjælpekassen (bestyrelsen for den
kommunale hjælpekasse).
Bestyrelsen for Journalistkursus ved Århus Universi
tet.
Bestyrelsen for Jydsk teknologisk Institut.
Bestyrelsen for Kollektivhuset Langenæshus.
Bestyrelsen for Kommunernes Pensionsforsikring.
Bestyrelsen for Kursus ved Århus Universitet for
Sundhedsplejersker m. v.
Bestyrelsen for Købstadmuseet Den gamle By.
Bestyrelsen for Marselisborg Seminarium (tidligere
Århus Aftenseminarium).
Bestyrelsen for Mindeparken (Marselisborg Minde
park) .

Bestyrelsen for museets forhistoriske afdeling.
Bestyrelsen for museets historiske afdeling.
Bestyrelsen for museets kunstsamling (malerisamlin
gen, kunstmuseet).
Bestyrelsen for Det jydske Musikkonservatorium.
Bestyrelsen for Mødrehjælpsinstitutionen.
Bestyrelsen for Naturhistorisk Museum i Århus.
Bestyrelsen for radiumstationen for Jylland.
Bestyrelsen for revalideringsklinikken.
Bestyrelsen for Sammenslutningen af Danske Havne.
Bestyrelsen for Skt. Pauls Kirke.
Bestyrelsen for sporvejene (herunder bestyrelsen for
A/S Århus elektriske sporveje; bestyrelsen for spor
vejsselskabet.)
Bestyrelsen for Stefanshjemmet i Århus.
Bestyrelsen for Sygekassen »Århus«.
Bestyrelsen for (Århus) Teknisk(e) Skole.
Bestyrelsen for Tivoli-Friheden A/S.
Bestyrelsen for De vanføres Boligselskab.
Bestyrelsen for virksomheden for erhvervshæmmede.
Bestyrelsen for Århus amts forsorgshjem.
Bestyrelsen for Århus Byorkester.
Bestyrelsen for Århus Kunstmuseum.
Bestyrelsen for Århus Ridehal.
Bestyrelsen for Århus Teater.
Bestyrelsen for Århus Teknikum.
Bestyrelsen for Århus Turistforening (Turistforenin
gen for Århus og Omegn).
Bestyrelsen for Århus-egnens flyveplads.
Bestyrelsen for A/S Århus-Hallen.
Bestyrelsen for Århus-Hammel-Thorsø Jernbane.
Bestyrelsen for Århus-Ryomgård Jernbane.
Bevillingsnævnet.
Biblioteksbestyrelsen (herunder bestyrelsen for Århus
folkebibliotek, bestyrelsen for folke- og børnebiblio
teket og bestyrelsen for Århus kommunes biblio
teker).
Biblioteksudvalget (herunder: arkiv- og biblioteksududvalget, udvalget for biblioteksvæsenet (og kom
munens arkiv), udvalget for Århus kommunes bib
lioteker og udvalget angående folkebibliotekets ord
ning, men ikke udvalget for børnebiblioteker).
Boliganvisningsudvalget (udvalget for boliganvisning).
Boligfonden for unge under uddannelse i Århus.
Boligkommissionen.
Boligkontroludvalget.
Borgervæbnings- og armaturkommissionen.
Brandkommissionen (brand- eller sprøjtekommissio
nen).
Brolægnings- og vej udvalget (udvalget for brolægningsog vejvæsen samt hovedvandløb, udvalget for bro
lægnings-, vej- og kloakvæsenet).
Brolægningskomiteen.
Brolægningsudvalget.
Budgetudvalget eller budgetkomiteen (komité til at
forfatte budgettet, senere kasse- og regnskabsud
valget).
Byggeudvalget vedr. Forhistorisk museum på Moesgård.
Bygningskommissionen.
Bygningsrådet.
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Byudviklingsudvalget for Århus-egnen.
Børne- og ungdomsværnet.
Børnehjemsudvalget for Stor-Århus.
Børneværnsudvalget (udvalget for børneværnet).
Givilforsvarsforbundets Århus-kreds.
Civilforsvarskommissionen for det storårhusianske ci
vilforsvarsområde.
Dispositionsplankommissionen.
Droscheudvalget.
Egnsplanskommissionen.
Erhvervsrådet for Stor-Århus-området.
Fattigkommissionen.
F eriefondsud valget.
Forligskommissionen for Århus amts 1. forligskreds.
Forretningsudvalget for Hads-Ning Herreders Jern
bane.
Forretningsudvalget for oprettelse af et universitet i
Jylland.
Forretningsudvalget for Århus Byorkester.
Forskønnelsesudvalget (senere udvalget for byens og
dens omegns forskønnelse, udvalget for lystanlæg og
plantninger).
F redningsnævnet.
F redningsplanudvalget.
Gade- og vejnavneudvalget for Århus og forstæder.
Gas- og belysningskomiteen.
Havnekommissionen.
Havneudvalget (udvalget for havnevæsenet).
Hospitalsdirektionen.
Huslejenævnet.
Indkvarteringskommissionen.
Indkvarteringsudvalget (udvalget for indkvartering
m. m .).
Inspektionen for Domkirken.
Inspektionen for Frue Kirke.
Inspektionen for Vor Frue Kloster.
Inspektionen for Skt. Johannes Kirke.
Inspektionen for Skt. Pauls Kirke.
Kasse- og regnskabsudvalget (udvalget for kasse- og
regnskabsvæsenet, budgetudvalget, senere økonomi
udvalget).
Kasse (kontrol)komiteen (kasse (kontrol)komiteen til at
gennemgå (kæmner)regnskaber).
Kassetilsyn.
Kassekomiteen (en tid tillige tilsyn med bygninger
og inventariesager m. m.).
Kasseudvalget.
Kirkegårdsbestyrelsen.
Kirkeinspektionen for Domsognet, Frue sogn, Skt. Jo
hannes sogn eller Skt. Pauls sogn (efter 1916 be
styrelsen for Domkirken, Frue Kirke eller Skt.
Pauls Kirke).
Komiteen for børnebespisning i skolerne.
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Komiteen for forskønnelse af byens omgivelser.
Komiteen for kontakt mellem Bergen, Göteborg, Åbo
og Århus.
Komiteen for skolesager.
Komiteen for tilsynet med de offentlige bygninger og
inventariesager.
Komiteen for vandforsyningen.
Komiteen til at anvise regninger.
Komiteen til at udarbejde forslag om oprettelse af
en forening af håndværkere og fabriksarbejdere til
gensidig understøttelse.
Komiteen til dannelse af sygeforening for arbejdere.
Komiteen til drøftelse, om der bør oprettes en syge
forening for arbejderklassen.
Komiteen til gennemsyn af ligningen.
Komiteen til ordning af byens politiforhold.
Kommissionen angående ordning af trafikforholdene
i Århus.
Kommissionen for borger- og almueskolevæsenet.
Det kommunale ungdomsnævn.
Kontaktudvalget til samordning af foranstaltninger
for erhvervshæmmede.
Kontaktudvalget vedrørende boligforeningsbyggeri i
Stor-Århus.
Landvæsensnævnet.
Legatudvalget (udvalget for legater).
Ligningskommissionen.
Lønudvalget (udvalget for lønsager).
Markdirektionen.
Mælkeudvalget (forhandlingsudvalget angående byens
forsyning med mælk).
Mælkeudvalget for Stor-Århus.
Nævninge (grund) listeudvalget.
Observatoriets bestyrelse.
Oplandssamvirket i Århus.
Organisationen, Europavej 3.
Orkesterkomiteen for Århus Byorkester.
Overepidemikommissionen for Århus amtsrådskreds.
Overformynderiets lånebestyrelse for Århus amt.
Overligningskommissionen.
Oversundhedskommissionen.
Overtaksationskommissionen.
Parkudvalget (udvalget for parkanlæg m. v.; tidligere
hørte parkvæsenet under forskønnelsesudvalget).
Prisudvalget.
Provinslufthavnsudvalget.
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Idrætspark.
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
M indepark).
Repræsentantskabet

for Den jyske Opera.
for Idrætsparken eller

Århus

for I/S Midtkraft.
for Jydsk Byplanråd.
for Jydsk teknologisk Institut.
for Mindeparken (Marselisborg
for Oplandssamvirket.

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet

for specialarbejderskolen.
for Århus Byorkester.
for Århus Renholdningsselskab.
for Århus Teater.
for Århus Turistforening.
for Århus-Randers elektriske bane.

Samarbejdsnævnet.
Sceneudvalget.
Skatteligningskomrnissionen.
Skolekommissionen.
Skolenævnet for Christiansgades Skole, Finsensgades
Skole, Frederiks Allés Skole, Frydenlundsskolcn,
Ingerslevs Boulevards Skole, Katrinebjergskolen,
Lisbjergskolen, Læssøesgades Skole, Marselisborg
Gymnasium, Møllevangsskolen, N. J. Fjordsgades
Skole, Ny Munkegades Skole, Nørrebrogades Skole,
Paradisgades Skole, Samsøgades Skole, Skt. Anna
Gades Skole, Skovvangsskolen, Valdemarsgades
Skole og Vorrevangsskolen.
Skolerådet for Århus by og amt.
Skoleudvalget for Handelsforeningens aftenskole.
Skovkommissionen.
Slagtehusrådet.
Sportsudvalget.
Stor-Århus-kommissionen.
Styrelsen for Erhvervsarkivet.
Sundhedskommissionen.
Svendeprøvekommissionen (kommissionen for bedøm
melse af frivilligt aflagte svendeprøver, bedømmel
seskomité ved svendeprøver).
Sygehusberedskabsnævnet.
Sygehusudvalget (herunder udvalget for kommunehos
pitalet og epidemisygéhuset, udvalget for sygehuset
og epidemilokalet, udvalget for sygehusene).
Sygekassenævnet.
Taksationskommissionen i naturfredningssager.
Taksationskommissionen.
Teknisk udvalg (byplanudvalget).
Tilsynet med biografteatervirksomheden (udvalget til
at føre tilsyn med biografteatervirksomheden).
Tilsynsførende for Jydsk Væddeløbsbane.
Tilsynsrådet for amts-arbejdsanvisningskontoret.
Tilsynsrådet for børnerådgivningscentret i Århus.
Tilsynsrådet for observationshjemmet (eller iagttagelseshjemmet) »Søndermarken«.
Tilsynsrådet for private alderdoms- og plejehjem i År
hus.
Tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen i Århus.
Tilsynsrådet for virksomheden for erhvervshæmmede.
Tilsynsudvalget for Folkeparken.
Udstillingsrådet for landsudstillingen 1909.
Udvalget efter lov om sygekasser.
Udvalget for alderdomsunderstøttelse.
Udvalget for aldersrente.
Udvalget for andragender (udvalget til at afgive er
klæringer om andragender om indfødsret, myndig
hedsbevilling in. m.).
Udvalget for belysningsvæsenet og sporvejene.

Udvalget for byens skove.
Udvalget for byens udvidelse og bebyggelse.
Udvalget for bygninger og inventariesager (udvalget
for bygninger og inventar, komiteen for tilsyn med
bygninger og inventariesager).
Udvalget for børnebiblioteket (senere udvalget for
børnebibliotekerne).
Udvalget for Centralstationen i Århus amt.
Udvalget for fattigvæsenet.
Udvalget for forsørgelsesvæsenet (senere udvalget for
socialforsorgen).
Udvalget for gasværket og den offentlige belysning.
Udvalget for gas- og elektricitetsværket (senere udval
get for belysningsvæsenet og sporvejene).
Udvalget for hospitaler og sociale institutioner (tidli
gere udvalget for socialforsorgen, senere det sociale
udvalg og udvalget for sygehusene).
Udvalget for hospitalsvæsenet.
Udvalget for kommunale værker m. m.
Udvalget for kulturelle anliggender.
Udvalget for lystanlæg og plantninger.
Udvalget for markvæsenet.
Udvalget for Marselisborg.
Udvalget for den offentlige belysning.
Udvalget for det offentlige slagtehus.
Udvalget for opførelse af boliger for aldersrenteny
dere.
Udvalget for opførelse af skole for ufaglærte.
Udvalget for Riis Skov.
Udvalget for skolebørnsbespisningen.
Udvalget for skolevæsenet.
Udvalget for skovene og Marselisborg gods.
Udvalget for skovvæsenet.
Udvalget for socialforsorgen (senere det sociale ud
valg).
Udvalget for sporten.
Udvalget for sportsanlæg m. m.
Udvalget for tilsyn med Folkeparken.
Udvalget for tilsyn med Vennelyst.
Udvalget for understøttelse til børn af enker.
Udvalget for vandværket (vandværksudvalget).
Udvalget for vedligeholdelse af kommunens bygninger.
Udvalget for vejvæsenet (udvalget for vejvæsenet samt
hovedvandløb).
Udvalget for vej- og kloakvæsenet.
Udvalget til at gennemgå repartitionen på amtets køb
stæder.
Udvalget til at tiltræde kasseudvalget som budgetud
valg.
Udvalget til (at forberede) decision af kommunens
regnskaber.
Udvalget til undersøgelse af forholdene vedrørende
boligbyggeri i Århus.
Udvalget vedrørende bortleje og anvendelse af Ven
nelyst.
Udvalget vedrørende »de store årgange« i Stor-Århus.
Undersøgelsesudvalget vedrørende byens udbygning.
U ngdomsnævnet.
Ungdomsnævnets fritidsudvalg.
U ngdomsskolenævnet.
U ngdomsskoleudvalget.

253

Ungskueudvalget.
Universitetsbestyrelsen (bestyrelsen for universitetsun
dervisningen i Jylland, bestyrelsen for Århus Uni
versitet).
Universitetssamvirket.
Vejkrydsningsudvalget for Århus amt.
Vejteknisk udvalg (tidligere udvalg for brolægnings-,
vej- og kloakvæsenet.
Vej- og forskønnelseskomiteen.
Velfærdsudvalget.
Vennelystkomiteen.
Voldgiftsrådet for sygekasser og læger.
V urderingsankenævnet.
Vurderingskommissionen.
Værgerådet for nordre kreds eller for søndre kreds.
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Økonomiudvalget (tidligere kasse- og regnskabsudval
get eller udvalget for kasse- og regnskabsvæsenet).
Århus
Århus
Århus
Århus
Århus

amts skoleidræt.
amts skoleråd.
amts trafikudvalg.
byhistoriske udvalg.
festuge.

Endvidere er i biografierne medtaget følgende hverv:
jordboniteringsmand, ligningskommissær, lignings
mand, maskin (til)synsmand, strandsynsmand, syns
mand for mindre vandløb, taksationsmand, vand
synsmand for de mindre vandløb, voldgiftsmand for
jagtafløsningen og vurderingsmand til ejendomsskyld
(Århus nordre eller Århus søndre skyldkreds).
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Ordforklaringer

maj 1804; det skulle bestride udgifterne ved oprethol
delsen af borgervæbningen (s. d.).
Eligeret borger Før 1837 valgtes de såkaldte eligerede
borgere som repræsentanter for byen. De havde med
bestemmelsesret i kommunale sager, således at magi
straten måtte dele sin myndighed med dem. Med kom
munalordningen af 1837 afløstes de af borgerrepræsen
tanterne, og disse afløstes med loven om købstadstyrel
sen af 1868 af byrådsmedlemmer, se s. X III.
Fattigforstander Efter reglementet for fattigvæsenet
1803 skulle to eller flere agtbare mænd af hvert sogn
som fattigforstandere sammen med sognepræsten, et
medlem af magistraten og byfogden udgøre en fattig
kommission, hvorunder fattigvæsenets bestyrelse var
henlagt.

Athenæum Da Læseforeningen for Århus og Omegn
(s. d.) i 1854 var blevet opløst, følte man snart savnet
af en sådan forening, og allerede i 1855 stiftedes Læse
selskabet Athenæum efter københavnsk forbillede. Sel
skabet trivedes i en årrække; men i 1864 blev det sam
mensluttet med den i 1859 stiftede Industriforening,
og den nye forening fik navnet Læse- og Industrifor
eningen for Århus og Omegn, se under Industrifor
eningen.
Borgerforeningen stiftedes i 1881; den var oprindelig
orienteret henimod partiet Venstre; men fra slutningen
af århundredet arbejdede den ud fra en fælles mod
standsfølelse i forholdet til socialismen sammen med
Højre og en fælles borgerliste.
Borgerlig rådmand Ved kommunalordningen af 1837
var det bestemt, at borgerrepræsentanterne af deres
kreds skulle vælge to rådmænd, der som borgerlige
rådmænd skulle tage sæde i magistraten sammen med
borgmesteren og en af kongen udnævnt rådmand. Med
loven om købstadstyrelsen af 1868 forsvandt rådmændene; men næsten 100 år senere, i 1950, genindførtes
en magistratsordning, således at byrådet blandt dets
medlemmer vælger fire rådmænd.
Borgervæbningen Fra gammel tid eksisterede der i de
danske købstæder borgerlige militærkorps, således også
i Århus. Korpsets væsentligste opgaver omfattede vagt
tjeneste og afholdelse af parader ved festlige lejlig
heder, først og fremmest ved besøg af kongelige perso
ner. Interessen for borgervæbningen svingede gennem
tiderne; i det 19. årh. var den efter en opblomstring
under Napoleonskrigene dalende, og i 1870 ophævedes
korpset, efter at man i 1869 havde fået en ny værne
pligtslov, og efter at Århus havde fået en ny politived
tægt. Korpsets officerer og mandskab overgik til en af
brandkorpsets to afdelinger.
Borgervæbningsfondet blev oprettet ved plakat af 11.

Hjælpekasse Ved lov af 4. maj 1907 oprettedes i alle
kommuner undtagen København institutioner, der fik
betegnelsen hjælpekasser. Deres formål var at yde
hjælp til værdige trængende, som ikke nød fattighjælp.
Institutionen afløste den såkaldte »de fattiges kasse«.
Håndværkernes Læseforening eller Håndværkssvende
nes Læseforening, oprettet 1845 for håndværkssvende,
der ikke havde adgang til Læseforeningen for Århus og
Omegn (s. d.). Foreningen bestod til begyndelsen af
1850’erne.
Indkvartering Fra gammel tid påhvilede der befolk
ningen visse forpligtelser til at yde soldater indkvarte
ring; således havde købstæderne pligt til at modtage
tropper i garnison. For en del af indkvarteringen fik
kommunerne efterhånden ret til godtgørelse fra stats
kassen. Pligten til at yde indkvartering kunne kommu
nen opfylde dels ved at opføre kaserneetablissementer,
stalde m. m., dels ved at tilvejebringe de nødvendige
lokaler hos befolkningen, enten ved lejemål eller ved
at pålægge grundejerne indkvarteringen. Omkostninger
ne for kommunen dækkedes tidligere af en indkvarte
ringsligning; i 1850 indgik dog indkvarteringsskatten i
den såkaldte ligningsskat, og den bortfaldt sammen
med denne ved skattelovene af 1903.
Indkvarteringsvæsenet forvaltedes af indkvarterings
kommissionen, hvis navn i 1924 ændredes til indkvar
teringsudvalget eller udvalget for indkvartering. Dette
udvalg forsvandt med indførelsen af magistratsordnin
gen i 1950.
Indkvarteringsligningen se indkvartering.
Industriforeningen I 1859 stiftedes en industriforening
i Århus på initiativ af tilhængere af næringsfriheden.
I 1864 blev den sammensluttet med Athenæum, og de
to sammensluttede foreninger fik navnet Læse- og In
dustriforeningen for Århus og Omegn. I 1872 gik den
tekniske del af bogsamlingen over i håndværkerforenin
gens bibliotek, foreningens navn ændredes til Læse
foreningen for Århus og Omegn (s. d.), og dermed var
den første industriforening i Århus ophævet.

263

Klubben Enigheden var den første selskabelige for
ening i Århus; den eksisterede i de sidste årtier af
1700-tallet, men opløstes ved oprettelsen af Kronprin
sens Klub (s. d.) i 1796.
Kronprinsens Klub, selskabelig forening, oprettet i 1796.
Foreningen havde bl. a. et bibliotek, der blev meget
benyttet af medlemmerne. I 1815 sluttedes foreningen
sammen med Det forenede dramatiske Selskab til Klub
ben Polyhymnia.
Ligningskommissær ældre betegnelse for et medlem af
ligningskommissionen.
Ligningsmand person, der er udnævnt til at foretage
ligning og fungere som underordnet myndighed i for
hold til ligningskommissionen, se s. X III.
Læse- og Industriforeningen for Århus og Omegn se
under Industriforeningen.
Læseforeningen for Århus og Omegn stiftedes i 1840
som et læseselskab med bibliotek og tidsskrifthold, men
udviklede sig efterhånden til også at være en klub, der
dels sørgede for underholdning ved baller og enkelte
koncerter, dels afholdt foredrag og efterhånden også
blev politisk præget. Efter Treårskrigen 1848-50 var
tiden løbet fra foreningen, og i 1854 blev den opløst.
Da Læse- og Industriforeningen (se under Industri
foreningen) i 1872 overgav den tekniske del af sit bib
liotek til håndværkerforeningen, skiftede den navn til
Læseforeningen for Århus og Omegn og fortsatte sin
virksomhed på Athenæums (s. d.) gamle grundlag. I
1880 fejrede foreningen sit 25 års jubilæum, regnet fra
Athenæums oprettelse i 1855. Man betragtede dog
også året 1864 (se under Athenæum) som stiftelsesår.
Sidste gang, foreningen nævnes i vejviseren, er i 1886.
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Overformynder I hver købstad skulle to personer som
overformyndere deltage i beskikkelsen af værger og
føre tilsyn med disses virksomhed m. m. Fra og med
loven af 26. maj 1868 om umyndiges midlers forvalt
ning bruges betegnelsen om den person, der står i spid
sen for Overformynderiet (i København).
Repartition ligelig eller forholdsmæssig fordeling af
skatter og afgifter.
Rodemester embedsmand, der foretog skatteopkrævnin
gen i det distrikt, der sorterede under ham.
Stokkemand tidligere betegnelse for retsvidne, tings
vidne. Tidligere mødte otte, senere fire mænd på tinge
for sammen med foged og skriver at sidde på tingstok
kene (bænkene) som bisiddere eller for at bevidne,
hvad der foregik på tinget. Efter en forordning af 1847
afløstes de af retsvidner, tingsvidner.
Stænderforsamling Ved forordning af 15. maj 1834
indførtes de såkaldte provinsialstænder med fire afde
linger, to for kongeriget (i Viborg og Roskilde) og to
for Hertugdømmerne. Disse forsamlingers råd skulle
høres før lovgivning om ejendomsrettigheder og skatter.
Stænderforsamlingerne bestod til afskaffelsen af ene
vælden 1849.
Takserborgere valgtes af borgerne til som ligningsmænd at påligne skatterne; de afløstes i 1837 af ligningsmænd.
Århus borgerlige Skydeselskab stiftedes i 1834 af en
kreds af Århus-borgere. Foreningen afholdt tidligere
præmieskydning ved bl. a. Saralyst og i Vennelyst, men
siden 1919 er præmieskydningerne afholdt i Riis Skov.

Forkortelser for ordener

B. K. A.

Belgiske K ong A lbcrts M edalje.

DM.

D annebrogsm and.

Fi. H. R. 21, 3

Finlands H vide Roses O rd en , storkors, ridder.

FM . 1, 2

F o rtjen stm e d aljen i guld, i sølv.

F. M. Soc. 2

Franske D ekoration M erité Social, officer.

F. Æ . L. 3, 4

Franske Æ reslegions O rden, kom m andør, officer.

I. F. 2

D en italienske Falk, storridder.

I. K r. 5

Italienske K roneordcn. ridder.

K 1.

K om m andør af 1. grad af D annebrog.

K.

K om m andør af D annebrog.

N. O. N. 3, 4

N ederlandske O rd en af O ranien-N assau, kom m andør, officer.

N. St. O. 22, 3 1,

Norske St. O lavs O rden, kom m andør, rid d er 1. klasse, rid d er 2. klasse.

R 1.

R id d e r af 1. g rad af D annebrog.

R.

R id d e r af D annebrog.

R. E.

R id d e r af E lefanten.

R. St. A. 1

Russiske St. A nna O rden, 1. klasse.

R. St. Stan. 1 ,2 '

Russiske St. Stanislaus O rd en , 1. klasse, 2. klasse m ed stjerne.

SK.

Storkors af D annebrog.

S. N. 22, 3

Svenske N ordstjerne O rden, kom m andør, ridder.

S. V. 3 1, 3

Svenske V asa O rd en , rid d er af 1. grad, ridder.

U. r. K. 2

U ngarske røde Kors, 2. klasse.

O. F. J. 2*

Ø strigske F ra n tz Joseph O rd en , ko m tu r m. stjerne.

0 . J. K r. 2

Ø strigske Jern k ro n e O rd en , 2. klasse.
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