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1972 dag for dag

Januar
Søndag 2. januar

Rådmand Thorkild Simonsen oply
ser, at der i de kommende år skal 
opføres fire nye skoler, i Grøft- 
højkvarteret, i forbindelse med Gjel- 
lerupplanen, i Hasle Vest og i År
hus Vest.

I Frydenlundkvarteret er der pyro
manbrande i Høgevej 45 og Mus
vågevej 6, begge uden alvorlige føl
ger.

Tirsdag 4. januar
Århus Frisørlaug fylder 90 år. Det 
har knap 200 medlemmer, og det 
oplyses, at faget i de seneste tre år 
ikke har haft mandlige lærlinge.

Onsdag 5. januar
Politiet beslaglægger seks spilleau
tomater i Kunst- og selskabsforenin
gen Focus i Kærlighedsstien 16. Der 
spilles bl. a. med kontante penge og 
ikke, som loven foreskriver, med 
mønter.

Torsdag 6. januar

Trafikministeriet afslår tilladelse til 
en udvidelse af lystbådehavnens 
broarealer, såfremt udvidelsen skal 
bekostes af havnens midler. Kom
munen må gerne betale.

16 lindetræer på Vesterbro Torv 
skal som følge af skade fra vejsalt 
fældes, oplyser stadsgartneren.

Søndag 9. januar

Lejerforeningen i Kløverparken gør 
indsigelser mod varmeregnskaberne, 
idet lejerne mener, at der er påført 
regnskabet på 121.000 kr. yderli
gere 129.000 kr. for udgifter var- 
meregnskabet uvedkommende.

Træer kan ikke tåle vejsalt -  i al fald 
ikke i store mængder, 

og i vinteren 1969/70 fik mange træer 
i den indre by for meget.

De gik ud. Blandt dem var 16 lindetræer 
på Vesterbro Torv. I årets løb 

har stadsgartnerens folk fjernet de fleste, 
men nye er plantet i stedet.

(Foto Preben Tolstoy).

Der opstår tumulter mellem chauf
fører fra Århus Taxa og Århus 
Mini Taxa på Banegårdsplads. År
sagen er problemer omkring Århus 
Taxa’s eneret på holdepladser det 
pågældende sted.

Mandag 10. januar

En politipatrulje standser natten til 
mandag en lastbil på Paludan Mül
lers Vej og finder to mill, cigaret
ter, der er stjålet i en godsvogn på 
baneterrænet.

Fabrikant G. A. L. Thorsen, der er 
ved at indrette fire oliebeholdere på 
havnen til import af billig olie, hæv
der at være tilbudt et millionbeløb 
fra flere olieselskaber for at lade 
være med at importere og sælge bil
lig olie.
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Tirsdag 11. januar

Ved et møde mellem Århus Cykle 
Klubs ledelse og rådmand Thorkild 
Simonsen opnås enighed om at føre 
cyklebanen videre, dog formentlig 
kun med 6-8 »store« løbedage år
ligt.

Tre drenge, en på 13 og to på 17 
år, anholdes efter overfald på hav
nen på to sagesløse, hinanden uved
kommende mænd, som drengene 
troede var homofile og derfor uvil
lige til at anmelde overfaldet til po
litiet.

Fredag 14. januar

Ca. et halvt hundrede biler fra År
hus Lillebilforening besætter Århus
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Taxa’s holdeplads ved Kalundborg- 
færgen i protest mod Taxa’s hyre- 
rettigheder.

Lørdag 15. januar
Alle forlystelser, biografer, teatret 
og restaurationer holder lukket i an
ledning af kong Frederik IX’s død 
fredag den 14. januar.

Søndag 16. januar

Restaurant Thors Mølle genåbner 
efter en omfattende istandsættelse 
og med ny forpagter.

Tirsdag 18. januar

Rasmine Rogersen i Malling fylder 
105 år. Hun er dermed landets 
næstældste indbygger.

Onsdag 19. januar

Sporvejene har haft en betragtelig 
nedgang i passagerantallet i bustra
fikken på linje 1 og 2, siden spor
vognene hørte op med at køre, så
ledes i november og december hen
holdsvis 15,2 % og 25 %. Om år
sagen hertil menes det, at gågaden 
frister folk til at spadsere i stedet 
for at køre.

Torsdag 20. januar

Skoledirektøren oplyser, at kommu
neskolerne plages af tyverier af au
diovisuelt undervisningsudstyr. Der 
stjæles årligt for mellem 75.000 og 
100.000 kr. I enkelte tilfælde er ty
verierne sket om dagen.

Byrådet nedlægger i medfør af sa
neringsloven forbud mod nedriv
ning af de gamle bindingsværks
huse i Mejlgade 7/Graven 3. -  Det

Skovrestauranterne har altid været 
smertensbørn. De er vanskelige at få til 

at svare sig, og resultatet er, 
at der ofte skiftes forpagtere. Fra flere 

sider har man bebrejdet kommunen, 
at den ikke sælger etablissementerne.

En begyndelse er gjort med Varna, 
og de andre følger måske med 

efterhånden. På billedet ses Thors Mølles 
nye værtinde, Elisabeth Vestergård, 

der med sin mand håber på 
fremgang for det gamle serverings

sted. Det havde inden 
fru Vestergårds overtagelse 

af forpagtningen gennemgået 
en omfattende istandsættelse.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).



vedtages at fastlægge byggelinjer til 
en vej øst om Brabrand Sø, selv 
om det endnu ikke er bestemt, hvor 
den nye motorvej skal ligge.

Fredag 21. januar

Det oplyses, at Kommunehospitalet 
trods mangel på boliger til rimelige 
priser har 21 ledige lejligheder som 
reserve til eventuelle nye læger. 
Hospitalet råder over ca. 100 læge
boliger.

Det svenske stålfirma A/S Sandvi
ken indvier en afdeling i Højbjerg.

Lørdag 22. januar

Boligforeningsformanden for Ve- 
sterbo hævder, at der er byggesjusk 
og fejl for 5-600.000 kr. at rette 
i Lindholmparken, der er opført af 
Conbox, bl. a. problemer med fugt
gennemtrængning og varme.

Mandag 24. januar

Havnearbejderne indvier et møn
stringslokale i Århus Stevedore 
Kompagnis nye bygning ved Euro- 
paplads/Toldbodgade. På den før
ste dag møder ca. 200 arbejdere, 
og 150 får arbejde.

Den konservative kredsforening i 3. 
kreds (syd) vedtager et forslag til 
en ny samarbejdsorganisation, der 
indebærer oprettelse af en hovedbe
styrelse og et forretningsudvalg for

alle Århus-kredse. Til formand for 
3. kreds nyvælges advokat Henning 
Lyngsbo.

Torsdag 27. januar

105 arbejdsmænd på Flydedokken 
nedlægger arbejdet som protest mod, 
at de ved lønforhandlinger kun får 
tilbudt 25 øre mere i timen, mens 
de faglærte får 30 øre mere.

Søndag 30. januar

Den konservative Vælgerforenings 
hidtidige formand Henry A. Robæk 
er på en generalforsamling afløst 
af ingeniør Erik F. Quist.
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Hotel Royal averteres til salg. Pri
sen er 9,5 mill. kr. med 2 mill. kr. 
i udbetaling.

Mandag 31. januar

Magasin slutter sig sammen med 
moderselskabet i København og et 
datterselskab i Odense. Aktiekapita-

I Arhus Stevedore Kompagnis 
nybygning på Europaplads er der blevet 

indrettet nye mønstringslokaler 
for havnearbejderne, 

som tog dem i brug første gang 
den 24. januar. Der er ikke overflod 

af siddepladser i mønstringslokalet.
(Foto: Preben Tolstoy).



len i Århusfirmaet er 2 mill. kr. 
Aktierne ejes af selskabet i Køben
havn. Sammenslutningen betyder 
flere besparelser som modvægt mod, 
at omsætningen i det seneste år kun 
er vokset med 4 % mod 10-12 % 
årligt i 60’eme.

Søndergades Apotek lukker og ned
lægges. Apotekets bevilling er fra
1913, og virksomheden åbnede i
1914.

Officinet på Søndergades apotek. 
I 1972 måtte apoteket vige 

for -  et pengeinstitut. Den skæbne 
er overgået mange Arhus-forretninger. 

Det var ikke særlig gammelt i byen
-  fra 1914, og da det startede, 

spåede man det en krank fremtid, 
fordi andre apoteker lå så nær ved. 

De første år var også vanskelige;
men efterhånden fik apoteket 

en plads i publikums bevidsthed, 
der gav det megen strøghandel, 

og netop på den måtte det leve, 
efterhånden som befolknings

underlaget svandt ind. 
(Foto: Preben Tolstoy).

Februar

Tirsdag 1. februar

VVS- og blikkenslagerfirmaet Bli
kas’ afdelinger i Århus og Silkeborg 
overtages af JME (Jysk Murer- og 
Entreprenør forretning), mens firma
ets Ålborg-afdeling overgår til ACE 
(Arbejdsmændenes Cooperative En
treprenørforretning) .

På Arbejdernes Fællesorganisations 
generalforsamling i Kongreshuset 
udtaler næstformanden, borgmester 
Orla Hyllested, at loven om arbejds
retten snarest bør ændres. Forman
den, den sygemeldte Georg Søren
sen, ønsker ikke at blive genopstil
let til august.

Red Barnet åbner børnehaven »Søn- 
derbo« i Rosenhøjkvarteret.

Onsdag 2. februar

I folketinget vedtages finansmini
ster Henry Grünbaums forslag om 
ændringer i toldloven, hvorefter der 
kan oprettes frilager i basishavne. 
Herefter vil Århus havn atter få et 
toldfrilager fra 1. april.

Arbejdsmændene på Flydedokken 
genoptager arbejdet efter anmod
ning fra DASF, der erkender, at 
strejken har været ulovlig.
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Samrådet for Omsorgsarbejde ind
vier nye lokaler i den tidligere Ad
ventkirke, Nørre Allé 30. De skal 
anvendes af byens ældreklubber.

Torsdag 3. februar
I byrådets møde bevilges V2 mill, 
kr. til inventar i Ungdommens Hus 
og 490.000 kr. til opstilling af en 
boblehal ved Tiist Skole.

Fredag 4. februar
12 elektrikere på Frichs fabrikker 
nedlægger arbejdet på grund af util
fredsstillende lønforhold. Arbejdet 
genoptages torsdag den 10. februar.

Lørdag 5. februar
Odd Fellow-logen Fraternitas (op
rettet 4. feb. 1922) fejrer 50 års ju
bilæum på Varna og overrækker en 
hæderspris på 5.000 kr. til kirketje
ner E. Boesen Petersen (Onkel 
Evald) for hans arbejde med de 
handicappede.

Fotografen Stuart Fox arrangerer 
på Kunstmuseet et lysshow med 
8480 farvedias, der skal vise den 
danske kvinde i sommeren 1971.

Søndag 6. februar
Jysk Væddeløbsbane genåbnes efter 
ombygning og modernisering af lo
kalerne med spillehal og cafeteria i 
stuen og ølhal og restauration på 1. 
sal.

Antallet af ældreklubber 
steg meget i 1972. Her indvier 

domprovst Jørgen Bøgh 
med 80 pensionister de nye lokaler 

i Nørre Alle 30.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Tirsdag 8. februar

Den ny restaurant Tower Pub åb
nes i Immervad 5.

Onsdag 9. februar
De socialdemokratiske fagklubber 
vedtager enstemmigt en udtalelse, 
der opfordrer organisationerne til 
ved kommende forhandlinger at 
kræve sikkerhed for tillidsmændenes 
stilling.

Torsdag 10. februar

Der er lysshow og opførelse af ou
verturen til »Jesus Christ Super

star« i Malling kirke med ca. 400 
tilhørere.

Fredag 11. februar
Magistraten får meddelelse fra in
denrigsministeriet om, at lånelof
tet for Århus Kommune er sat til 
32 mill. kr. Det oprindelige forslag 
til arbejdsplan forudsatte et lånebe
hov på 106 mill. kr.
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Mandag 14. februar

Sluppen kører for 142. gang faste
lavnstur gennem byens gader. Ad
miral er ekstraarbejder Jens Hu
strup.

En 17-årig dreng, der har handlet 
med morfinbase, anholdes af poli
tiet, da han springer ud af et vin
due i Mejlgade.

Tirsdag 15. februar
Den amerikanske musical »Hair« 
opføres 14 aftener i træk i Marse- 
lisborg-Hallen.

Onsdag 16. februar

På et møde af 200 århusianske til- 
lidsmænd og fagforeningsfolk i Kon
greshuset vedtages en udtalelse, der

Sluppen er den sidste rest 
af de fastelavnsoptog, som håndværkerlav 

og korporationer arrangerede 
i gamle dage. Lige populær har den 

ikke altid været; da søfolkene i 1843 
ansøgte om tilladelse til at køre, 

udtalte de eligerede borgere, at dens 
formål jo ikke, som angivet, var

»at præsentere det danske flag«, men 
derimod »at drive et efter forsamlingens 

mening for mange indvånere byrdefuldt 
og i det hele upassende betleri«. -

Sluppen kørte ikke fra 1914-30; 
men det lykkedes sidstnævnte år 

at få den igang igen, 
nu med en formelig »Sluplov« 

som grundlag for dens kørsel. Loven 
foreskriver bl. a. at deltagerne skal

»holde sig ædru, så længe toget varer«. 
(Tegning af Chr. Blache fra 1850’erne).
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opfordrer organisationerne til ikke 
at slutte overenskomster uden be
tryggende forhold for tillidsmænde- 
ne.

Skattedirektør Kai Holm meddeler, 
at der skyldes 34 mill. kr. i rest
skat for 1970, fordelt på 13.000 
skatteydere.

Ved By- og Herredsretten idømmes 
en ostegrosserer 30 dages hæfte og 
60.000 kr. i bøde for skattesny
deri.

Torsdag 17. februar
I byrådets møde vedtages arbejds
planen for 1972/73, der er stærkt 
nedskåret på grund af ministeriets 
fastsættelse af kommunens låneloft 
til 32 mill. kr.

Jerome Ragnis og James Rados 
beat-musical »Hair« 

havde den 15. februar premiere 
i Marselisborghallen, efter at den tidligere 

var blevet opført i København, Odense, 
Herning og Alborg.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Det vedtages, at Paradisgades Sko
le skal ophøre ved skoleårets ud
gang. Eleverne overføres til Nørre 
Boulevards Skole og Ny Munkega
des Skole.

Forslag om opsætning af planke
værk omkring Den gamle By af sik
kerhedsmæssige grunde forkastes 
med 17 stemmer mod 9 og 4, der 
undlader at stemme.

70 kvindelige arbejdere i Skandi
navisk Tobakskompagni nedlægger 
arbejdet på grund af råmaterialets 
dårlige kvalitet.

Fredag 18. februar

I Kunstbygningen er der fernisering 
på kunstnersammenslutningen Guir
landens 1972-udstilling. Billedhug
geren Ane Briigger deltager som 
gæst.

Lørdag 19. februar
Forureningsgruppen Noah demon
strerer på Skt. Giemens Bro og Å- 
boulevarden mod forureningen af 
åen.

Tiist socialdemokratiske Forening 
fejrer 80 års jubilæum ved en fest 
i Tiist Forsamlingshus med borg
mester og folketingsmand Erhard 
Jacobsen som festtaler.

I Vejlby-Risskov-Hallen afholdes et 
pop-show med ca. 4.000 tilskuere 
til fordel for Foreningen til Kræf
tens Bekæmpelse. Blandt de optræ
dende er Peter Belli, Freddy Fræk, 
Gerda Gilboe, Hannah Bjarnhof og 
professor Carl Krebs. Senere på af
tenen er der koncert af den engel
ske beatgruppe Ten Years After.

Mandag 21. februar

Dansk Pressemuseum, Strandvejen 
90, lukker, og effekterne opmaga
sineres på Danmarks Journalisthøj
skole i Vennelystparken. Museet 
skal genåbnes i højskolens nye byg
ninger ved Randersvej.

Tirsdag 22. februar
Mejeribrugets Hjemmemarkedskon
tor holder ostemøde i Hotel Mer- 
cur med deltagelse af 400 lokale 
mælke- og ostehandlere.

Onsdag 23. februar
I et pressemøde på rådhuset gøres 
der rede for planerne om Ungdom
mens Hus, der loves åbnet 1. august. 
Som daglig leder er ansat lærer 
Poul-Børge Koch, Engdalsskolen.
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Torsdag 24. februar
Sparekassen Østjylland, Hammerum 
Herreds Spare- og Lånekasse, Hol
stebro og Omegns Spare- og Låne
kasse og Viborg Bys og Omegns 
Sparekasse har truffet principbeslut
ning om en sammenslutning til 
Sparekassen Midtjylland.

Fredag 25. februar
Den jyske Opera fejrer 25 års ju
bilæum ved fest i Teatret med op
førelse af »Fidelio« og bagefter 
souper for 300 gæster i Hotel 
Royal.

Lørdag 26. februar

I Skt. Annagades Skole afholdes en 
narko-høring arrangeret af Århus 
Klubsamvirke og Århusungdom
mens Fællesråd. Der er enighed om, 
at adgangen til stoffer er alt for 
let i byen.

»Risten«, Århus Handels- og Kon
toristforening, holder karnevalsfest 
på Hotel Royal. Det er hotellets sid
ste større arrangement, før det luk
ker.

Mandag 28. februar
I Stadionhallen afholdes jyske me
sterskaber i moderne dans. Af 6 
mesterskaber går de 5 til Århus
dansere.

Tirsdag 29. februar

Parcelhussamvirket i Århus, dannet 
af 21 grundejerforeninger, holder 
sin første generalforsamling i Ho
tel Mercur.

Blodbanken på Kommunehospitalet 
udsender etiketter til cirka 200 
transplantations-donorer. Etiketten 
kan hæftes på kørekort eller per
sonkort og giver mulighed for ved 
dødsfald straks at udtage organer 
til transplantation.

Politiet anholder i Brabrand to pi- 
stolbevæbnede narkomaner, der sig
tes for handel med narkotika i Klo- 
stergade-kvarteret.

Marts

Onsdag 1. marts

Restauration »Huuset« i Skt. Cle
mens Stræde lukker efter hårdt pres 
fra gadens forretningsdrivende, der 
erklærer, at stedet er tilholdssted for 
narkomaner, der generer gadens be
søgende.

A/S Dalsøgas i Brabrand er blevet 
delt således, at dets aktiviteter øst 
for Storebælt er solgt til et nyt sel
skab, A/S Dalsøgas-Øst med hoved
kvarter i Hedehusene.

Torsdag 2. marts

Det oplyses, at HK i Århus har 
passeret 10.000 medlemmer. De 
første 5.000 blev nået 1. marts 
1959.

I byrådets møde får Turistforenin
gen bevilget et tilskud på 100.000 
kr. til hjælp til dækning af forenin
gens underskud for 1970/71. -  De 
blå Busser får et tidligere vedtaget 
tilskud for 1971 på 300.000 kr. 
forhøjet til 450.000 kr.

Fredag 3. marts

Med skibet »Virgen de los Reyes« 
anløb af havnen indledes fast sej
lads mellem Århus og Nordspanien 
og Portugal.

Jysk Mejeri Konsum med hoved
kvarter i Århus ændrer navn til 
Dansk Mejeri Konsum for at kun
ne optage københavnske mejerier 
i selskabet.

Lørdag 4. marts

4000 tilhørere overværer i Vejlby- 
Risskov Hallen en koncert med 
beat-gruppen Deep Purple. Billet
ter var forhandlet på sortbørs til 
firedobbelte priser.

Mandag 6. marts
A/S Århus Flæskehal ændrer navn 
til Plumrose og flytter sine konto
rer fra Strandvejen 1 til Viby. Virk
somheden tæller 600 medarbejdere.
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Ca. halvdelen af 100 grundejere 
langs den planlagte motorvej øst 
om Brabrand Sø har klaget til tra
fikministeriet over de byggelinjer 
med byggeforbud, der er pålagt 
ejendommene.

Socialdemokratiet i Vestkredsen 
vælger maskinarbejder Jørn Jelle til 
formand i stedet for Anna Schnei
der Sørensen.

Tirsdag 7. marts

I havneudvalget udtaler havnedi
rektøren, at flere virksomheder er 
flyttet fra Århus, fordi man har 
måttet sige nej til ønsker om area
ler ved havnen.

Torsdag 9. marts
Menighedsrådet i Brabrand lejer en 
tre-værelses lejlighed i Gjelleruppar- 
ken til »kirke«, indtil en planlagt 
ny kirke om nogle år er færdig. Lej
ligheden skal bruges til gudstjene
ster, altergang og barnedåb m. v.

Lørdag 11. marts
Forældre til børn i Vestergårdssko- 
len i Viby har inden for tre måne
der betalt over 10.000 kr. i bøder 
for overtrædelse af et stopforbud 
uden for skolen. Overtrædelsen sker, 
når børnene bringes til eller hentes 
fra skolen. I alt drejer det sig om 
107 bilister.

Tirsdag 14. marts

På Tivoli Frihedens generalforsam
ling oplyses det, at omsætningen i 
1971 var 2.166.000 kr., og at be
søgstallet var 448.000 mod 454.000 
året før. På generalforsamlingen får 
fhv. borgmester Bernhardt Jensen 
overrakt et sølvfad som tak for sin 
mangeårige indsats for forlystelses- 
haven.

Onsdag 15 marts

Arkitektskolen åbner en udstilling 
med billeder af arbejder fra et tids
rum af ca. 50 år af arkitekt Kay 
Fisker.

Jysk Folkescene skifter formand, 
idet landsretssagfører Aage Zeth- 
ner-Møller efter 20 års formands
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skab trækker sig tilbage og efter
følges af postkontrollør V. T. G. 
Jensen.

Torsdag 16. marts

På Århus Lejerforenings general
forsamling advarer formanden mod 
at betale beløb, der under påskud 
af den omdiskuterede nye lejevur
dering måtte blive forlangt. Forhø
jelser er ulovlige, såfremt de er be
gæret uden om de officielle instan
ser (se Århus-Årbog 1972, s. 45).

Brabrand Boligforenings rejsegilde 
på Gjellerupplanens 2. afsnit 

var utraditionelt. 350 deltagere 
fejrede dagen med gule ærter, flæsk 

og pandekager.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).



Studenterrådsvalget slutter med 
valg af 30 mandater fordelt på tre 
lister: G 14 mandater, P 4 manda
ter og S 12 mandater. Stemmepro
centen er 18,9. Studenterfronten 
stiller ikke op, men har boykottet 
valget.

Fredag 17. marts
Brabrand Boligforening holder rej
segilde på Gjellerupplanens 2. af
snit, der omfatter 624 boliger.

Søndag 19. marts
Abbé Pierres klunsere sælger i lø
bet af to dage for 20.000 kr. ved et 
loppemarked. Pengene går til soci
alt arbejde i Århus.

Mandag 20. marts

Århus-Oslo rutens nye skib Terje 
Vigen, der har plads til 600 passa
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gerer, præsenteres ved en højtidelig
hed i havnen. Skibet, der er bygget 
i Tyskland og har kostet 45 mill, 
kr., bliver under festlighederne kaldt 
tilbage til yderligere sikkerhedsprø
ver.

Ga. 250 beboere i Gjellerupplanen 
holder møde og sender en Protest
resolution til trafikministeren, hvori 
de »udtrykker den dybeste forun
dring over, at teknikere og politi
kere . . .  finder det fordelagtigt 
at placere en motorvej mindre 
end 100 meter fra 500 af vore ny
byggede boliger...«

Den 20. marts præsenterede 
DA-NO Linien sit nye skib til Osloruten 

M/S »Terje Vigen«. Dens indsættelse 
betyder en fordobling af kapaciteten 

på ruten.
(Foto: Arhus Havnevæsen).

Tirsdag 21. marts

Viby Venstrevælgerforening nyvæl
ger overlærer J. S. Thomsen til for
mand.

Onsdag 22. marts

En auktion over Hotel Reginas 
kunstneriske udstyr, heriblandt ma
lerier af Rajah-maleren Hugo V. 
Petersen, indbringer for 112 num
re 37.500 kr. Et maleri af Jul. Pe
tersen »Århus set fra Marselisborg« 
sælges for 1.200 kr.

Torsdag 23. marts

Mejeriet Enigheden og Centralme
jeriet sætter en fælles kærnecentral 
til produktion af kærnemælk og 
smør i gang. Kærnemælk leveres 
fremtidig i nye kartoner af »flad
top« typen.

På en auktion over Hotel Royals 
indbo sælges tæpper og malerier m. 
v. for i alt 82.000 kr.

Fredag 24. marts

På Oliefabrikkens generalforsam
ling vedtages det at udbetale 14 % i 
udbytte.

På den sidste auktionsdag med salg 
af Hotel Royals indbo gik gæstebo
gen med ca. 125 navne på berømt
heder for 975 kr., to blyindfattede 
ruder med glasmalerier kostede 
7.000 kr., og en italiensk gyngestol 
3.000 kr.



I forbindelse med Hotel Royals lukning 
blev der i tre dage holdt auktion 

over udstyr og inventar. Det blev et 
rigtigt tilløbsstykke. På auktionens sidste 

dag, den 24. marts, blev der solgt for 
omkring 144.000 kr.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Lørdag 25. marts

Påskeudstillingen 1972 åbner i 
Kunstbygningen. Af de 37 udstil
lere er 29 debutanter.

Det oplyses, at Arhus Flydedok 
A/S., der er et datterselskab i Re
deriaktieselskabet Dannebrog, i 1971 
har givet et underskud på 764.847 
kr.

Søndag 26. marts

A. Wilsons Kobbersmedie og Me
talvarefabrik, der beskæftiger 30 
medarbejdere, fylder 100 år.

Palads Teatret lukker. Den konsti
tuerede leder, Ellen Kristiansen, op
giver sin bevilling på grund af »uri
melige« lejevilkår (se Århus-Årbog 
1972, s. 47).

Mandag 27. marts
Overlæge Arne Selle, Radiumstatio
nen, oplyser, at der årligt konstate
res omkring 25 tilfælde af under
livskræft hos kvinder i Stor-Århus.

Tirsdag 28. marts

Turistforeningen protesterer imod, 
at et lokalt modelbureau vil tilby
de »friske piger« som turistguider, 
idet guider skal autoriseres af po
litimesteren, hvilket kun sker efter 
endt kursus i Turistforeningen.

Currie Line åbner en ny container
rute meller Århus og Leith med en 
ugentlig forbindelse.

På Århus Sygekasses repræsentant
skabsmøde besluttes det på bag
grund af et underskud på 233.900 
kr. for året 1971 at forhøje kontin
gentet.

April

Lørdag 1. april
På et beboermøde i Gjelleruppla- 
nen har man vedtaget fremtidig at 
anvende navnet Gjellerupparken.

Søndag 2. april

Astrup kirke, der har været lukket 
siden pinsen 1971, genåbnes efter 
restaurering.

Tirsdag 4. april
Det meddeles, at Terma Elektro
nisk Industri har lejet en nyopført
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fabriksbygning i Ålborg og vil hen
lægge en del af sin produktion her
til.

Onsdag 5. april

En protestskrivelse mod en motor
vej øst om Brabrand Sø med 5.646 
underskrifter af beboere i Brabrand 
og Åby afleveres til borgmester 
Orla Hyllested.

Århus Flydedok søsætter coasteren 
»Grethe Wiese«, der bygges for 
Wisa-Line I/S., Hellerup. Flydedok
ken har nu kun ét skib i ordre, 
en DSB-færge til ruten Helsingør- 
Hälsingborg.
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Torsdag 6. april

I byrådets møde bevilges 1,4 mill, 
kr. til afslutning af arbejdet med 
gågaden. Bent Dohm (K) advarer 
mod for mange gågader. Rådmand 
Olaf P. Christensen oplyser, at der 
ikke er planer om andre nye gå
gader end Frederiksgade, Bispetor- 
vet og Store Torv.

En række medlemmer af 
Danmarks kommunistiske Ungdom 

besatte 8. april en lejlighed 
i andelsboligselskabet Contacts ejendom 

Grønnegade-Nygade.
Kommunisterne opholdt sig kun 

ti minutter i lejligheden, 
så kom politiet og viste dem ud.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

På en forespørgsel fra Inger Lille
lund (R) og Kaj Årmann (V) om 
Stadionsøemes forurening svarer 
rådmændene Thorkild Simonsen og 
Olaf P. Christensen, at det er tan
ken at oprense søerne og indrette 
et rekreativt område vest for Sta
dion Allé.

I villaen Silkeborgvej 298 må kæl
dergulvet brydes op og haven ud
graves, da jorden er gennemvædet 
af benzin, antagelig fra en nærlig
gende benzinstation.

Fredag 7. april

I et møde på rådhuset giver bolig
minister Helge Nielsen tilsagn om 
statsstøtte til restaurering af de 5 
gårde i Studsgade, der nu er fre
det i klasse B, og oplyser, at mini
steriet har godkendt saneringspla
nen for kvarteret Rosensgade-Mej 1- 
gade-Graven-Volden.

Lørdag 8. april

Medlemmer af DKU demonstrerer 
mod bolignøden ved at besætte en 
tom lejlighed ved hjørnet af Grøn
negade og Nygade, men sættes ud 
af politiet.

I M. P. Bruuns Gade åbnes det nye 
værtshus »Mister Charles«.

Mandag 10. april

Sundhedspolitiet er 1. april ophørt 
som sekretariat for sundhedskom-



missionen, og politiassistent N. Fos
sø tiltrådt som kommunal sund
hedsinspektør. I Sundhedskommis
sionens laboratorium ved Göteborg 
Allé indvies det kommunale se
kretariat under den nye sundheds
inspektør. Rådmand A. Haahr-Niel- 
sen udtaler, at man vil søge gen
nemført en regelmæssig kontrol af 
benzinstationers nedgravede tanke.

Onsdag 12. april

På et møde i skolekommissionen 
vedtages det at nedlægge Ajstrup 
Skole fra sommerferien. Det er pla
nen at flytte Kirkevængets Skole 
(for adfærdsvanskelige børn) til Aj
strup. I en overgangstid skal disse 
børn anbringes i Paradisgades Sko
le, der i øvrigt indrettes til AV- 
central, konsulentkontorer og møde
sted for lærere.

En række skoler får stillet 10.000 
kr. til rådighed til indretning af en 
mere børnevenlig skolegård.

Torsdag 13. april
På et aktionærmøde i Ejendomssel
skabet Tordenskjoldsgade 21 sikrer 
Den Danske Provinsbank sig aktie
majoriteten og dermed retten til at 
udleje Palads-Teatret. Man vil for
handle med Mogens Steen Kruse, 
København, som eventuel biograf- 
direktør.

Det meddeles, at det rekonstruere
de vikingehus under Andelsbankens

bygning på Skt. Clemens Torv har 
måttet lukkes for publikum på 
grund af hærværk.

Fredag 14. april
I Kunstbygningen åbnes Århus 
Kunstforenings 125 års jubilæums
udstilling, en samling af Ny Carls- 
bergfondets seneste erhvervelser un
der navnet »Ung dansk kunst«.

Abbé Pierres klunsere åbner et per
manent loppemarked i Grønne
gade 8.

På Scanticon indledes et »advanced 
management seminar«, der skal 
strække sig over 4 uger, fordelt på 
6 måneder. Prisen for deltagelse er 
22.000 kr., og der deltager 49 tople
dere.

Lørdag 15. april

I Moss i Norge åbnes udstillingen 
»Århus-miljøer«, arrangeret af Ar
kitektskolen i Århus og kunstgrup
pen SONDE. Der er oplæsning af 
Århus-forfattere, sang af Folke
musikskolens bømekor og gæstespil 
fra Svalegangen.

Søndag 16. april

Foreningen for Bykultur holder ge
neralforsamling i Den Gamle By 
og vedtager en udtalelse til byrådet, 
der advarer mod en havneudvidel
se mod syd og mod den byggeved
tægt, der er til behandling. Man øn

sker at bevare udsigten fra byen 
over havnen og bugten.

Slamsugeren »Brasen« i Brabrand 
Sø, der har ligget stille siden hær
værk i september 1971, ødelægges 
af en påsat brand.

Mandag 17. april
Politiet indfører gående og cyklen
de distriktsbetjente i den centrale 
del af byen inden for ringgaderne. 
Der er to betjente i hvert af de 11 
distrikter.

I Brabrand Boligforenings repræsen
tantskabsmøde oplyses det, at for
eningen råder over 247 hektar. 
Medlemstallet er 8.636, og der er 
ca. 7.500 beboere. I 3. afsnit af 
Gjellerupparken, der er under forbe
redelse, nedsættes lejlighedsstørrel
sen fra 91 til 81 m2.

Onsdag 19. april

På et borgermøde i Skæring skole 
redegør rådmændene Olaf P. Chri
stensen og Thorkild Simonsen for 
anlægsplanerne i den nordlige del 
af Århus. Skæring-Hallen loves fær
dig i 1973. Strandarealerne ved Skæ
ring og Egå, der er opkøbt af staten, 
ventes åbnet for offentligheden til 
efteråret.

Torsdag 20. april

Der bevilges 70.000 kr. til indret
ning af en klub for gæstearbejdere 
i KFUMs bygning i Klostergade.
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Den amerikanske jazzmusiker Count 
Basie på besøg. Han modtages 
i Tirstrup Lufthavn af Harmo
niorkestret Kærne, byrådsmedlem 
Aksel Rasmussen, turistchef S. 
Hempel-Jørgensen og jazzhusejer 
Peter Max Hansen. Om aftenen er 
der koncert i Marselisborg-Hallen 
og bagefter i Jazzhus Tagskægget.

Det meddeles, at ledelsen af Tivoli 
Friheden har besluttet ikke mere 
at arrangere kåring af Frk. Århus.

Lørdag 22. april
Tivoli Friheden åbner sæsonen i 
smukt vejr og med 22.500 besø
gende i weekenden.

Den 22. april åbnede Friheden, 
og tilstrømningen var stor, men vejret 

var også usædvanlig godt.
Friheden lancerede noget nyt i år: 

Man fik ved køb af to ens retter på 
restaurant Terrassen den ene ret gratis.

(Foto: Preben Tolstoy).

Søndag 23. april
Det meddeles, at Jysk Murer- og 
Entreprenørforretning har overtaget 
fuldførelsen af boligbyggeriet Vols- 
moseparken i Odense fra det falle
rede JME i Silkeborg. Århusvirk
somheden, der i forvejen beskæfti
ger ca. 600, vil dermed komme op 
på ca. 800 ansatte.

Mandag 24. april
I Jægergårdsgade 9-15 åbnes restau
ranten »Rottehullet«.

Tirsdag 25. april

Det meddeles, at Johnson Scan Star 
har valgt København i stedet for 
Århus som anløbshavn for en ny 
rute fra Skandinavien til den ameri
kanske vestkyst. En medvirkende 
årsag skal være, at havnens ny 
containerkran endnu ikke er færdig.

Omnibusruten Ask-Solbjerg-Århus 
har 50 års jubilæum.

Onsdag 26. april
I Restaurant Cabana opstår der 
tumult, da ca. 20 medlemmer af

den såkaldte bøssefront bliver sat 
ud af kontrollørerne.

Fredag 28. april

Arkitektfirmaet Friis & Moltke har 
fået overdraget ombygning af 13 
danske banegårdsrestauranter for i 
alt 2 mill. kr.

Lørdag 29. april
Det meddeles, at restauratør Knud 
Nielsen, der i forvejen er indehaver 
af Karavellen, Club Sex, Jailhouse 
og Cabana, har købt etablissemen
tet Ambassadeur i Ålborg, omfat
tende de tre restauranter Galejen, 
Admiral Nelson og Mexicana.

Århus Handelsrejsendeforening, stif
tet 25. april 1897, fejrer 75 års 
jubilæum på Hotel Marselis.

Maj

Mandag 1. maj
I et smukt forårsvejr samler Arbej
dernes Fællesorganisations 1. maj 
fest i Tivoli Friheden 15.000 men
nesker. Talere er formand for LO 
Thomas Nielsen og handelsmini
ster Erling Jensen. -  Ved en maj-
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demonstration i universitetsparken 
arrangeret af kommunisterne og SF 
taler forretningsfører Robert Sar- 
tori og fagforeningsformand Hol
ger Foss.

To udlændinge på 20 og 19 år an- 
holdes af narkotikapolitiet i færd 
med at sælge amfetaminpiller til 
narkomaner. Politiet har længe haft 
kendskab til de to’s færden.

Tirsdag 2. maj

På Malernes Fagforenings general
forsamling oplyser formanden, at 
der har været gennemsnitlig 140 
ledige hele vinteren eller 17 %.

Torsdag 4. maj

Arbejdernes Byggeforening vil efter 
en periode på 10 år uden nybyggeri 
blive opløst og dens formue for
delt til medlemmerne i forhold til 
deres indestående.

Fredag 5. maj
Det oplyses, at gravsten fra sløj
fede grave på Nordre Kirkegård 
anvendes til kystsikring ved Egå og 
Mariendal. Der findes ingen regler 
for anvendelse eller tilintetgørelse 
af sådanne sten, og lederen af be
gravelsesvæsenet mener, at når de 
efterladte ikke selv fjerner en grav
sten på en sløjfet grav, »kan andre 
da være ligeglade med, om de bru
ges til kystsikring«.

I weekenden 6.-7. maj blev der I 
Rådhushallen afholdt en blomsterudstilling, 

der blev åbnet af professor Carl Krebs.
Under udstillingen var der 

demonstration af tilplantning af 
altankasser, ligesom der var 

spørgeboder, hvor man kunne få sine 
blomsterproblemer løst. 
(Foto: Preben Tolstoy).

Lørdag 6. maj

I Rådhushallen holdes en to dages 
blomsterudstilling af udplantnings- 
og potteplanter.

Børnenes Kontor åbner i H. P. 
Christensens Gade en vuggestue 
med plads til 44 børn.

Mandag 8. maj

To formentlige pyromanbrande op
står ved 23-tiden med få minutters 
mellemrum i Sønder Allé 29 og i 
Ny Banegårdsgade 45-47. Sidst
nævnte sted må flere beboere hjæl
pes ud af brandfolk.

På den nye, lille torveplads på hjør
net af Badstuegade og Klostergade 
tages en »debatmur« i brug, hvor
på enhver har mulighed for at frem
føre synspunkter.

Tirsdag 9. maj
En ny vinstue, bodega og bar med 
navnet »General Rye« åbner i Ryes- 
gade 16.

Ved en reception markeres ibrug
tagningen den 1. maj af Amtssyge
husets nye behandlingsbygning, der 
bl. a. indeholder skadestuer og ki
rurgiske og medicinske ambulato
rier. Huset har kostet 22 mill. kr.

Socialdemokratiet i Århus vælger 
som ny formand scenefunktionær 
Alfred Mogensen.

Onsdag 10. maj
Vietnam 69 holder på Rådhusplad
sen protestmøde mod USA’s optrap
ning af krigen i Vietnam. Taler er 
chefredaktør Hans Rishøj.

Fredag 12. maj
En 20-årig sprøjtenarkoman, der 
har taget en overdosis, dør i ejen
dommen Sjællandsgade 30.
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Lørdag 13. maj

Socialdemokrater mod EF holder et 
to dages møde i Århus. Blandt ta
lerne er forbundsformand Hans 
Rasmussen.

Der begås hærværk mod Fredens- 
kirken i Viby, hvor to felter i en 
kostbar glasmosaik knuses.

Søndag 14. maj

Hærværket mod Fredenskirken fort
sætter natten til søndag med bl. a. 
væltning af gravsten på kirkegården.

Tirsdag 16. maj

Den islandske ambassadør Sigurdur 
Bj amason aflægger under en rund
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tur i byen sammen med sin hustru, 
billedhuggerinden Olof Palsdottir, 
besøg ved umelunden på Nordre 
Kirkegård, hvortil fruen tidligere 
har leveret en skulptur.

Den øverste sendeantenne på fjern
synsstation Søsterhøj udskiftes. Det 
bevirker i ca. tre dage dårlige mod
tageforhold i dele af Århusområdet.

I Vor Frue Kirke opføres et orato
rium for baryton, sopran, kor, blok
fløjte, blæsere og strygeorkester; or
ganist Felicitas Kukuck.

Torsdag 18. maj

Fhv. rådmand Rudolf Jensen får i 
byrådsmødet tilladelse til at træde 
ud af byrådet på grund af alder og 
arbejde i amtsrådet. I hans sted 
træder forretningsfører Kaj Sølvsten 
Rasmussen ind i byrådet.

Fredag 19. maj

Hvis der som betingelse stilles, at 
der skal være et værelse til hver be-

Ved fhv. rådmand Rudolf Jensens 
udtræden af byrådet I maj genindtrådte 

forretningsfører Kaj Sølvsten Rasmussen.
Sølvsten Rasmussen sad i byrådet 

i perioden 1962-70, men blev ikke 
genvalgt ved kommunalvalget 

i 1970. Som 1. suppleant på den 
socialdemokratiske liste indtrådte han 

ved Rudolf Jensens afgang. 
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

boer i en lejlighed, er der 13.702 
overbefolkede lejligheder i Århus, 
har kommunens statistiske s kontor 
regnet ud.

Austinhuset med 60 medarbejdere 
og en omsætning på 16 mill. kr., 
der stod i fare for at skulle lukkes, 
købes af fire medarbejdere, der vil 
fortsætte virksomheden.

En røver forsvinder ved 17-tiden 
med 30.000 kr. fra Sparekassen Øst
jylland i Tranbjerg.

Lørdag 20. maj

I Fiskergade 82 åbner Kirkens 
Korshær en varmestue for alkoho
likere.

Søndag 21. maj

Fra en afdeling på Kommunehospi
talet stjæles fem flasker livsfarligt 
adrenalin, formentlig af en narko
man på jagt efter stoffer.

En lejlighed i Hans Schourups Gade 
8 bliver totalt raseret efter en gas
eksplosion. Lejlighedens indehaver, 
en 68-årig mandlig pensionist, bli
ver fundet død, antagelig som føl
ge af gasforgiftning.

Tirsdag 23. maj

Tre drenge og to piger i alderen 
14-17 år overfalder i Riis Skov en 
taxavognmand, som de har hyret.



Ca. 100 hyrevogne omringer efter 
overfaldet skoven, og de unge, der 
alle kommer fra bømeforsorgsinsti- 
tutionen Bøgholt, bliver anholdt.

Havnen modtager sin nye contain
erkran. Den koster 4 mill. kr.

Onsdag 24. maj
Bagermester Frode Johansen sælger 
ejendommen Vestgården på Vester
bro Torv til »aktiv revision a/s«.

En delegation fra den vesttyske for
bundsdag aflægger under ledelse af 
forbundsdagspræsident Kai-Uwe von 
Hassel besøg, og bl. a. universitetet 
og »Den gamle By« besøges.

Torsdag 25. maj
I Set. Pauls Kirke er der uropførel
se af Per Nørgaards 20 minutter 
lange værk »Kanon«.

Centralmejeriet efterlyser over ra
dioen kartoner med skummetmælk, 
der ved et uheld er blevet blandet 
med rensevæske. Mælken er fordelt 
til forbrugere i Risskov, Egå og Ly
strup.

Der underskrives et skøde, hvorved 
kommunen overtager ejendomsret
ten til Århus Kunstbygning, hvis 
administrative ledelse overdrages til 
Kunstforeningen af 1847.

Den nye containerkran i arbejde. 
Endelig i maj kunne kranen tages i brug, 

efter at man havde ventet på den 
i næsten et halvt år.

I almindelig arbejdsstilling 
er containerkranen 50 m høj, d.v.s. 

samme højde som et 17 etagers højhus.
Fra havnens side nærer man 

store forventninger til den nye kran, 
som vil trække containersejlads 

til Arhus.
(Foto: Århus havnevæsen).

Tre unge revisorer købte i maj 
8-10 ejendomme i kvarteret ved Vesterbro

Torv for i alt 14 mill. kr. Blandt 
ejendommene var Vestgården, der ses 

på billedet. Frem til begyndelsen 
af 60’erne ejedes den af FDB, derpå blev 

den solgt til bagermester Frode Johansen, 
hvem revisorerne købte af.

(Foto: Preben Tolstoy).
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Alborg Portland-Cement-Fabriks 
nye siloanlæg på Arhus havn.

Anlægget, der kan rumme ca. 18.000 
tons cement, blev præsenteret for 
firmaets kunder i maj, men havde 

allerede på dette tidspunkt været i brug 
i flere måneder. Siloerne har kostet 

ca. 7 mill. kr. og forventes at få 
en årlig omsætning på 175.000 tons.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Fra søndag den 28. maj standsede 
togene ikke længere ved Mundelstrup 

station. Her ses det sidste togs afgang.
Stationen har ikke været 

benyttet meget i den senere tid: 
i gennemsnit har der været 

to rejsende pr. dag.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Fredag 26. maj

Ålborg-Portland Cementfabrik ind
vier sit nye anlæg på havnens østre 
mole.

Lørdag 27. maj

Det er sidste dag, stationen i Mun
delstrup er åben for personbefor
dring.

Tirsdag 30. maj

Ved et indbrud på kjolefabrikken 
Sabrina-Modeller A/S i Viby stjæ
les kjoler, frakker og benklæder til 
en værdi af ca. 40.000 kr.

To træskærerarbejder fra slutningen 
af 1700-tallet bliver stjålet ved et 
indbrud i den katolske Set. Knuds 
Kirke i Ryesgade.

Juni

Torsdag 1. juni
Viggo Østergaard A/S, grundlagt 
1927 og i 1966 overtaget af ØK, 
skifter navn til Vigo Charcuteri 
A/S.

Den nye bodega »Søren Brun« åb
nes på hjørnet af Skt. Pauls Kirke
plads og Skt. Pauls Gade.



Fredag 2. juni

Det årlige kontaktmøde mellem 
byrådsmedlemmer fra venskabs
byerne Bergen, Göteborg, Åbo og 
Århus afholdes i Århus. Man drøf
ter narkotikaproblemer og de fol
kevalgte medlemmers indflydelse, 
og der aflægges besøg på Moesgård 
og Scanticon.

Efter gentagne tyverier og hærværk 
lukkes Romersk-katolsk Kirke i Ry- 
esgade uden for gudstjenestetideme.

Lørdag 3. juni
I Vejlby-Risskov-Hallen afholdes 
det store show »Hallo Århus 1972« 
med deltagelse af Århus Pigegarde, 
Den jyske Pigegarde, Clara Pont- 
oppidan, Birgit Lystager, Dorthe, 
Cleo, Grethe Thordahl, Kaj Holm 
og Gunnar Lemvigh.

Søndag 4. juni

Det meddeles, at Aktieselskabsre
gisteret har godkendt Dagbladet De
mokraten A/S., hvorefter Demokra
ten fortsætter som selvstændig avis 
uden for A/S Den socialdemokrati
ske presse i Danmark. Aktiekapita
len er foreløbig ca. 400.000 kr.

I byrådssalen hænger malerier 
af byens borgmestre gennem tiden. 
Det sidste -  af Bernhardt Jensen -  

blev ophængt i juni.
Billedet er malet af Sven Engelund.
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Mandag 5. juni

I byrådssalen afsløres et maleri af 
fhv. borgmester Bernhardt Jensen.

I Fulden fejres grundlovsdag for 
tredje gang efter bytingets stiftelse 
med afsløring af et byskjold, tegnet 
af Mogens Zieler. Grundlovstalen 
holdes af skovrider Kjeld Ladefo
ged.

Tirsdag 6. juni

Det meddeles, at det ny aktieselskab 
Royal Birdland har lejet Hotel 
Royal af A/S Fotorama. I marmor
salen indretter Jazzhus Tagskægget 
»jazzens hus i Århus«, og baren bli
ver diskotek. Restauranten genåb
ner under navnet »Bechet -  Efter 
teatertid«. Hotellet drives videre 
som hotel garni med 90 værelser.

Restaurant Maritza fejrer 25 års 
jubilæum med gratis drinks til de 
første 25 gæster.

Slippen i Århus havn er forurenet 
af ildelugtende slam. Århus Oliefa
brik, der leder spildevand ud i Slip
pen, hævder, at slammet må stam
me udefra.

Onsdag 7. juni
Det meddeles, at der er afskediget 
to lærere på Unge Hjems Højskole, 
så der nu foruden forstanderen kun 
er 3 lærere tilbage. Det hævdes, at 
skolen lægger større vægt på kur

susvirksomhed end på egentligt høj
skolearbejde. Afskedigelserne er 
indanket for ankeudvalget under 
Foreningen for Folkehøjskoler.

Torsdag 8. juni
Byrådet bevilger 150.000 kr. til de
tailprojektering af restaureringen af 
Bækkelund, Studsgade 35.

Det vedtages efter afstemning at 
give bestyrelsen for Stefanshjemmet 
tilladelse til nedrivning af Louisen- 
høj.

På Kirstinesminde Flyveplads afhol
des et 4 dages stævne med 70 pri
vatflyvere fra ind- og udland. Det 
åbne skandinaviske mesterskab i 
kunstflyvning vindes af den tyske 
europamester Joseph Höschel.

Fredag 9. juni
Skolekommissionen har godkendt 
fælleslærerrådets forslag om afskaf
felse af karakterbøger for de 6 før
ste klassetrin.

Lørdag 10. juni
Efter to års arbejde har trafikkom
missionen afsluttet sit arbejde og 
udsender en betænkning om udbyg
ning af den kollektive trafik indtil 
1980.

Det danske firma Thor-Bau, dan
net ved samarbejde mellem fabri
kant G. A. L. Thorsen og Bygge

selskabet af 9. marts 1968, har slut
tet kontrakt med det tyske firma 
Viktoria Grundstückgesellschaft om 
opførelse af etage-, parcel- og atri
umhuse i bl. a. Flensborg og Katin
gen til 500 mill. D-Mark om året.

En arbejdsdreng fra Hovedgård, del
tager i en fodboldkamp, bliver dræbt 
ved lynnedslag på fodboldbanen i 
Egelund ved Malling.

Mandag 12. juni

I et beboermøde for Sjællandsgade- 
kvarteret, afholdt i den tidligere 
rugbrødsfabrik ved Sølystgade, dis
kuteres saneringsproblemer med 
rådmændene Olaf P. Christensen og 
Thorkild Simonsen samt stadsarki
tekt Sven Pedersen.

Tirsdag 13. juni

6 unge mennesker, heraf 4 piger, 
bryder ind i Svaneapoteket og fjer
ner for 50.000 kr. narkotika. De 
anholdes kort efter af en uropa
trulje.

En brand i Zacho Kristensens 
Eftfl.s Æskefabrik i Steen Billes 
Gade medfører strømafbrydelse på 
Trøjborg i ca. 45 minutter.

Onsdag 14. juni
48 læger, der har været til eksamen 
ved Universitetet, kræver professor 
V. Posborg Petersen fjernet som 
eksaminator.
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S. C. Sørensen A/S., der har hoved
kontor i Randers, oplyser, at fir
maet inden efteråret 1974 vil bygge 
W S - og elafdelinger i Århus-om- 
rådet for 9,5 mill. kr.

Torsdag 15. juni

På Tage Vanggaards Kjolefabrik 
nedlægger 370 syersker arbejdet i 
en time på grund af 19 kollegers 
uvarslede afskedigelse.

Legehuset på byggepladsen ved Pe
ter Fabers Vej bliver ødelagt ved 
hærværk.

Fredag 16. juni
10 murere og 4 murerarbejdsmænd 
nedlægger arbejdet på Universitetets 
mikrobiologiske institut, der er un
der opførelse ved Nørrebrogade. 
Grunden er utilfredsstillende sikker

Her ses et udsnit af forsamlingen ved 
beboermødet i Sjællandsgade d. 12. juni.

Beboerne gav udtryk for ønsket 
om mere menneskevenlige miljøer, 

et ønske, som ikke mentes tilgodeset 
i tilstrækkeligt omfang i de 

foreliggende saneringsplaner. Mødet 
mellem beboerne, to rådmænd 

og stadsarkitekten blev overværet af 
en delegation af svenske kommunalfolk, 
der var i Arhus for at studere sanering.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

hedsforanstaltninger. Arbejdet gen
optages den følgende tirsdag, da 
forholdet loves bragt i orden.

Mandag 19. juni
På Midtkrafts repræsentantskabsmø
de i Grenå oplyses det, at blok II 
på Studstrupværket er afsluttet, og 
at yderligere udvidelser af værket 
foreløbig er opgivet. Midtkrafts over

skud har i det forløbne ar været 
37,1 mill. kr.

Der strejkes atter på Tage Vang
gaards Kjolefabrik, da det trækker 
ud med genansættelsen af de 19 af
skedigede. Efter forhandlinger den 
følgende dag genoptages arbejdet, 
efter at de 19 syersker er genansat, 
dog med andet arbejde.

Tirsdag 20. juni
Stranden og høfdeme ved Ballehage 
er udsat for en kraftig olieforure
ning.

På Moesgård åbnes en udstilling af 
flintafslag, flækker og flækkeblokke, 
fundet ved Christiansfeld og for
mentlig stammende fra næstsidste 
mellemistid, o. 250.000-240.000 f. 
Kr.

Torsdag 22. juni

På hjørnet af Rosensgade og Volden 
åbnes vinstuen »Lions Club«.

En natlæge bliver efter et fingeret 
tilkald til Viby overfaldet af to 
unge mænd, der flygter med lægeta
sken. Den indeholder dog kun få 
narkotika. Samme nat er der ind
brud i en lægekonsultation i Viby. 
De 4 gerningsmænd bliver anholdt 
på en ungdomsinstitution.

Sankthansbålet i Botanisk Have bli
ver brændt af i utide, så der må 
bygges et nyt bål.
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Fredag 23. juni
Der holdes sankthansfest i Botanisk 
Have med båltale af byrådsmedlem 
Walther Lund og optræden af bl. a. 
Centralværkstedets orkester, Folke
musikskolen, Ringgaards Dansesko
le og Harmoniorkestret Kærne. 
Trods det fugtige vejr er der ca. 
6.000 deltagere.

De danske Vietnamkomiteer hol
der demonstration på Rådhusplad
sen med taler af bl. a. forfatteren 
Erik Knudsen.

Lørdag 24. juni
Vejlby Landbrugsskole og Århus
egnens Husholdningsskole fejrer 50 
års jubilæum. Blandt talerne er un
dervisningsminister Knud Heinesen.

Den jyske Opera markerer 25 års 
jubilæet ved udsendelse af festskrif
tet »Opera i Århus«.

Der blev afbrændt to Sankthans bål 
i Botanisk Have i 1972.

Om aftenen den 22. satte nogle 
personer ild til det pænt opbyggede bål 

-  en aften for tidligt, så de havde det 
for sig selv. Det lykkedes dog 

stadsgartneren og hans folk at få 
et nyt stablet på benene til den 23., 

og dette samlede et større publikum, 
nemlig ca. 6.000 personer.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

For 6. gang i træk vinder Århus- 
studenteme den årlige kaproning 
mellem Københavns og Århus uni
versiteter. Matchen udkæmpes på 
Brabrand Sø.

De homofiles aktionsgruppe »Cirk
len« afholder demonstration på Klo
stertorvet. Om aftenen arrangerer 
den sammen med Studenterforenin
gen en fest i Stakladen.

Mandag 26. juni

40 kartonnagearbejdere på Klam
mens Emballage A/S nedlægger ar
bejdet i protest mod, at fabrikken 
ikke vil afskedige 3 mænd, der 
ikke er medlemmer af personale
klubben.

Restaurant Børsen, der har eksiste
ret siden 1898, genåbnes efter ny
indretning.

Der konstateres omfattende vand
skade på Domkirkens orgel, for
mentlig stammende fra en midler

tidig brandhane i tårnet, opsat un
der dettes reparation. Orglet vil 
være ude af funktion et par må
neder.

Tirsdag 27. juni

Det meddeles, at der er opnået 
enighed mellem Den Danske Pro
vinsbank og biografdirektør Mogens 
Steen Kruse om moderniseringen af 
Palads-Teatret.

Det meddeles, at A/S Frichs vil af
skedige 30 arbejdere og 20 funk
tionærer på grund af faldende or
drebeholdning.

Onsdag 28. juni

Beboerne i det tidligere forsorgs
hjem i Vester Allé flytter til det 
nye i Østerby.

Torsdag 29. juni

I byrådets møde bevilges 1.08 mill, 
kr. til udvidelse af Elsted Skole, 
2.8 mill, til udvidelse af Højvang- 
skolen, 6.6 mill, til 3. afsnit af 
Tranbjerg Skole samt 150.000 kr. 
til skitseprojektering af nye skoler 
i Tranbjerg og Hasle Vest.

Det vedtages at købe Århus Syge
kasses ejendomme, herunder hoved
sædet i Østergade 28-30, for 5.8 
mill. kr. Baggrunden er sygekasser
nes ophør fra 1. april 1973 og deres 
funktioners overførelse til kommu
nerne.
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Juli

Lørdag 1. juli

Foreningen af Værkstedsfunktionæ
rer i Jernindustrien i Danmark åb
ner kontor på Silkeborgvej 92. Det 
skal betjene 600 medlemmer i byen 
samt være hjemsted for et provins
sekretariat.

Tirsdag 4. juli
En offentliggjort statistik over jern
industrielle virksomheder viser, at 
A/S Thomas Ths. Sabroe & Co. er 
den syvende største i Danmark med 
en omsætning på 112 mill. kr. og 
et overskud på godt 2 mill. kr.

Onsdag 5. juli
Cirkus Benneweis er i byen en halv 
snes dage med sit 85 års jubilæums- 
program.

Torsdag 6. juli

Byrådets værkudvalgs afvisning af 
at lade en veteransporvogn køre i 
sommermånederne er til debat i by
rådet, og en afstemning viser, at 
to stemmer for planen, to undlader 
at stemme, mens de øvrige byråds
medlemmer stemmer imod. -  By
rådet vedtager med 23 stemmer mod 
6, en undlader at stemme, at pro
testere mod, at der ændres ved pro-

En kær familieadspredelse om sommeren 
er Cirkus Benneweis* besøg.

Her er teltet under rejsning på pladsen 
ved Tangkrogen ved Benneweis’ 

besøg i sommeren 1972, der samtidig var 
cirkusets 85-års jubilæumsturné.

Den 2V2 time lange forestilling havde
Buster Larsen som sprechstallmeister.

(Foto: Preben Tolstoy).

jekteringslinjen for en motorvej 
øst om Brabrand Sø, således som 
Folketinget har vedtaget i 1965.

Fredag 7. juli
En fejl i telefonnettet bevirker, at 
politiet ikke kan ringes op; mens 
skaden udbedres, sendes vogne ud 
til patruljekørsel i gaderne.

Politiet konfiskerer 49 patroner 
med sprængladning i undervands
gruppen NEMO’s lokale. Amatør- 
frømænd havde bjerget ammunitio
nen i benzinhavnen og ført den 
hjem som souvenirs.

Lørdag 8. juli

Amtslægen meddeler i sin juni-be
retning, at 162 århusianere er re
gistreret med kønssygdomme mod 
140 i maj måned.

Søndag 9. juli
Efter endt slukning af en brand 
i et legehus på byggelegepladsen på 
Peter Fabers Vej erklærer børnene,

at de nok skal sørge for, at brand
væsenet kommer igen. Et par ti
mer senere brænder endnu et lege
hus på pladsen.

Tirsdag 11. juli

Restauratøren på en pub må er
kende, at den »Barhambeef«, der 
påstås at være lavet af kvæg opdræt
tet i Sydamerika, er fremstillet af 
kød fra danske kreaturer, slagtet i 
Århus.

Torsdag 13. juli
Århus Bagerlaug har til boliger for 
ældre medlemmer eller enker efter 
disse købt ejendommene Vestre 
Ringgade 43 og 45 for 335.000 kr.

Dansk Transport Materiel i Mal
ling, der hævder ikke at kunne få
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arbejdskraft, selv om der er 136 le
dige smede og maskinarbejdere i 
Århus, får af Egnsudviklingsrådet 
udsat sin ansøgning om støtte til 
en udvidelse i Skive af fabrikken, 
indtil arbejdskraftspørgsmålet er af
klaret.

Fredag 14. juli
Udenlandske turister, der parkerer 
på kasernearealet ved Frederiks 
Allé, betaler ikke afgift, meddeles 
det. De er byens gæster.

Søndag 16. juli
En natlig brand i Hotel Windsors 
bodega forårsager, at 40 hotelgæster 
må evakueres. De fleste var udlæn
dinge.

Juli måned var til tider meget varm, 
og der var mange solskinsdage.

Den 19. juli nåede termometret 31 grader, 
og i det meste af måneden 

var der stort besøg ved byens 
populæreste strande.

Her et strandbillede fra Moesgård 
fra begyndelsen af juli. 
(Foto: Preben Tolstoy).

Tirsdag 18. juli
Mere end en trediedel af telefon
samtalerne til rådhuset når ikke 
igennem, fordi telefonnettet er 
overbelastet, viser en undersøgelse 
foretaget i juni.

Ved universitetet er der indskrevet 
2771 nye studerende, knap 300 
mere end året før. Universitetet har 
nu ca. 14.000 studerende.

På årets hidtil varmeste dag med 
30° varme er vandforbruget om
kring 80.000 kubikmeter. Vandvær
ket kan klare indtil 85.000 kubik
meter, og der er ingen planer om 
vandingsforbud.

Onsdag 19. juli

Boligfonden har konstateret, at ca. 
60 % af værelsesudlejerne er imod 
at leje ud til udlændinge. Adskillige 
ønsker heller ikke »langhårede«, 
musikstuderende og piger som le
jere. De sidstnævnte, fordi »de va
sker for meget«.

Efter at der hidtil er opfisket 3,9 
tons ammunition ud for olie- og 
benzinhavnen, gøres der et nyt fund 
af ni bomber (heraf en 26 kilos 
bombe), der rummer sprængstof nok 
til at kunne ødelægge oliehavnen.

Fredag 21. juli

Murernes Fagforening, der i vinter 
var oppe på 20 % arbejdsløse, har 
nu ingen arbejdsledige medlemmer.

Omkring 100 kvadratmeter tag på 
universitetets matematiske institut 
bliver ødelagt ved en brand.

For første gang i badesæsonen får 
politiet en anmeldelse for blufær
dighedskrænkelse ved nøgenbadning. 
To piger og en ung mand ved Belle
vue indvilger dog efter politiets an
modning i at tage badetøj på.
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Søndag 23. juli
Det oplyses, at fogedretten for øje
blikket står foran 1200 udpantnings
forretninger for skyldig TV-licens 
for juli kvartal sidste år. Det dre
jer sig om et beløb på mellem 
90.000 og 100.000 kr.

Tirsdag 25. juli

Politiet i Viby har i sommertiden 
kunnet registrere en lang række 
indbrud i »ferietomme« villaer i 
kvarteret ved Skåde Bakker. Ste
reoanlæg, spiritus, smykker og pen
ge er de foretrukne koster.

En røver forsvinder fra Spare
kassen Østjyllands filial i Mundel
strup med 28.250 kr. Han bliver 
kort efter anholdt ved en grusgrav 
ca. V2 km fra gerningsstedet. Han 
var påvirket af narkotika.

Onsdag 26. juli
Formanden for Århus Tobakshand
lerforening oplyser, at der i må
nedens løb er lukket fire tobaks
forretninger. Medlemstallet i fore
ningen, der i 1958 var ca. 125, er 
nu ca. 50.

Bestyrelsen for Unge Hjems Høj
skole beslutter, at højskolen på 
grund af svigtende elevtilgang skal 
nedlægges til september. Bygninger
ne overdrages til en selvejende in
stitution under Unge Hjem og skal 
anvendes til kursusvirksomhed.

Parkunderholdningen i Botanisk Ha
ve samler eftermiddag og aften 
13.000 og 12.000 besøgende. I alt 
har 78.000 mennesker besøgt som
merens fester imod 62.500 året før.

Torsdag 27. juli

Notarius Publicus skal trække lod 
mellem de 395 tilmeldte studerende 
ved det medicinske fakultet om 
hvilke 300, der kan begynde studiet, 
mens resten skal vente til året ef
ter.

Fra Sparekassen Østjyllands filial i 
Tordenskjoldsgade 37 forsvinder en 
bevæbnet bankrøver med 139.000 
kr. Skønt politiet var til stede få 
minutter senere, er der ingen spor
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af røveren, hvis stjålne bil senere 
findes i Møllestien.

Fredag 28. juli

Klovnen Charlie Rivels og hans tre 
sønner, ledsaget af datteren Pauline 
Schumann, optræder i tre dage i Ti
voli Friheden.

I mere end fem timer kæmpede 
et halvt hundrede mand fra brandvæsnet 

med assistance fra civilforsvaret mod 
branden den 31. juli i DFDS’ terminal- og 

lagerbygning på havnen.
To af havnens bugsérbåde deltog 

i ildbekæmpelsen, monteret med sprøjter. 
Brandskaden blev så omfattende, 

at bygningen måtte nedrives.
(Foto: Bjarke Larsen).



Lørdag 29. juli

Lederen af foreningen Frie Børneha
ver og Fritidshjems byggelegeplads 
på Dorthesvej i Brabrand opsiger 
sammen med fem pædagoger deres 
stilling i protest mod bestyrelsens 
uvilje over for deres pædagogiske 
linje.

Mandag 31. juli

DFDS’s terminal- og lagerbygnin
ger ved Europaplads bliver ødelagt 
af en heftig brand. Branden er på
sat.

August

Tirsdag 1. august

Dronning Margrethe med familie 
ankommer med kongeskibet »Dan
nebrog«, modtages på rådhuset og 
tager sommerophold på Marselis- 
borg Slot. Livgarden overtager vag
ten ved slottet.

»Huset«, Museets tidligere bygning, 
åbnes for publikum. Teatersalen 
indvies med en prøve på Amatør
scenens opførelse af »Cirkus«.

Teaterchef Edvin Tiemroth bebuder 
sin afsked med Teatret ved udgan
gen af sæsonen 1972/73.

Onsdag 2. august
Det meddeles, at Nordisk Tekstil
tryk A/S i Viby har overtaget A/S 
Lama i Kongens Lyngby.

Danmarks Olympiske Komité har 
udtaget 133 danske deltagere til de 
olympiske lege, deraf 14 århusi
anere.

Fredag 4. august
Rektor Arne Karlsen, Arkitektsko
len, har meddelt kulturministeriet, 
at han trækker sig tilbage på grund 
af utilfredsstillende økonomiske vil
kår for skolen. Af ansøgte 7.5 mill, 
kr. har ministeriet kun bevilget 3 
mill.

Det meddeles, at søværnet har af
sluttet oprensningen af ammuni
tion ved olie- og benzinhavnen. Der 
er fundet 7 tons.

Langt om længe (se Arhus-Arbog 
1972, 18. dec.) kunne HUSET i den gamle 

museumsbygning pà V. Alle åbnes.
Det skete den 1. august; på billedet ses 

et af bygningens opholdsrum.
Indretningen kostede hen mod 

en halv million kr. til møbler og 
tekniske hjælpemidler, og fire 

medarbejdere på heltid samt deltids
arbejdere til køkken, rengøring 

og børnepasning var inden åbningen 
blevet ansat.

(Foto: Preben Tolstoy).
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Lørdag 5. august

Udstillingen »Blomster og trivsel« 
åbnes i rådhushallen efter optog 
gennem byen af 12 blomstersmyk
kede vogne fra de tidligere forstads
kommuner. Udstillingen slutter om 
mandagen efter af have haft 25.000 
besøgende.

Ejeren af den benzinforurenede ha
ve ved Silkeborgvej (se 6. april) får 
medhold af forureningsministeriets 
miljøstyrelse i, at der ikke er gjort 
tilstrækkeligt for at afhjælpe benzin- 
skaderne. Århus Sundhedskommis
sion skal inden en måned sørge 
for, at skadevolderen bringer lugt
generne til ophør.

Mandag 7. august

Skoleåret begynder med ca. 3800 
nye elever i kommuneskolerne og 
200 i de private skoler.

Spildevandsgruppen Noah afleverer 
en protest med 5506 underskrifter 
mod udledningen af spildevand gen
nem et to km langt rør i bugten til 
dommer N. Glahn, formand for 
landvæsenskommissionen.

Tirsdag 8. august

I amtsrådets møde godkendes udvi
delse af Ringvejen mellem Viby og 
Århus Å til firesporet vej.

I Sønder Allé ved Reginakrydset 
opdages et 3 m dybt hulrum under

Et lille hul i asfaltbelægningen, 
opdaget tilfældigt af en forbikørende 

ingeniør den 8. august, 
afslørede et langt større under gaden 

ved Reginakrydset. Vandunderminering 
havde skabt et hul med dimen

sionerne 5V2 m langt, 3 m dybt og 2 m 
bredt. Et betonlag 

under asfalten havde forhindret 
et sammenbrud.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

kørebanen, formentlig fremkommet 
ved udsivning af vand fra kloak- el
ler fjemvarmeledninger. Området 
afspærres, mens undersøgelse og re
paration foregår.

Onsdag 9. august

Bjergningsselskabet Brdr. Hinri ch- 
sen, Flensborg, har rejst krav over 
for I/S Midtkraft på 327.000 kr. 
for oprensning af ammunition i Ko
raldybet før selskabets afskedigelse 
i 1969.

Torsdag 10. august

I byrådets møde vedtages det 
fremtidig at anvende to typer af læ
skærme ved stoppesteder, en åben 
med mulighed for reklamer i den 
tæt bebyggede del af kommunen og 
en lukket plastskærm i de åbne og 
ubebyggede områder.

Det vedtages at købe ejendommen 
Guldsmedgade 4-6 af Anton Ove
sen A/S for 450.000 kr.

Der bevilges 50.000 kr. til projek
tering af en sportshal ved Skæring 
Skole.

Fredag 11. august
Vestre Landsret har nedsat bøder
ne for »Den selskabelige Forening 
7« til henholdsvis 5000 kr. for le
deren og 300 kr. for hver af de tre 
bestyrelsesmedlemmer.

Lørdag 12. august

Arkitektskolen, der fra folketingets 
finansudvalg har fået afslag på en 
ansøgning om 3 mill, kr., har af 
kulturministeriet opnået et tilskud 
på 1,3 mill. kr. Antallet af elever 
er ca. 750.

Søndag 13. august
39 havnearbejdere nedlægger arbej
det med losning af fragtskibet »Ana 
Christina« af Hamburg, der er diri
geret hertil som følge af den engel
ske havnearbejderstrejke.
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Mandag 14. august

128 børnehaveklasser ved skolerne 
begynder skoleåret med 2260 børn.

Under en formentlig påsat kælder
brand i P. P. Ørumsgade 4 breder 
ilden sig ad en bagtrappe til loft
etagen, hvor to unge piger omkom
mer i deres værelser.

Den engelske beatmusiker Paul 
McCartney, tidligere medlem af 
gruppen The Beatles, optræder i 
Vejlby-Risskov-Hallen. Kun 2000 af 
3000 pladser er solgt.

Onsdag 16. august
76 arbejdere på O. G. Høyers Ma
skinfabrik nedlægger arbejdet efter 
en afskedigelse. Hos Thomas Ths. 
Sabroe strejker 20 værktøjsmagere 
og reparatører. Begge strejker varer 
kun én dag.
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Torsdag 17. august

Det meddeles, at anlægget af den 
jyske motorvej mellem Viby og 
Egebjerg ved Horsens er udskudt et 
år som led i regeringens sparepla
ner.

Den jyske Operas leder Otto Hall
strøm oplyser, at en opførelse af 
»Tosca« i november må opgives på 
grund af svigtende økonomi.

Til det kombinerede borger- og 
landvæsenskommissionsmøde 

i rådhushallen i august var 350-400 
mennesker mødt op. Sagen til drøftelse 

var byrådets anmodning til 
landvæsenskommissionen om tilladelse 

til at anlægge den to km lange 
udløbsledning for spildevand i Bugten. 

Der optrådte et panel af eksperter, 
og forhandlingerne blev gennemført 

på en saglig måde; 
på mødet hørtes en del kritiske røster 

mod projektet.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Lørdag 19. august

Borgmester Orla Hyllested, råd
mand Thorkild Simonsen og by
rådsmedlem Ally Hedegaard vender 
hjem fra en rejse til Grønland, hvor 
de bl. a. har besøgt venskabsbyen 
Julianehåb og skænket byen 60.000 
kr. til en hal.

Mandag 21. august

»Den selskabelige Forening 7«, der 
er kendt ulovlig af Vestre Lands
ret, åbner igen.

Tirsdag 22. august

I rådhushallen afholdes et kombi
neret landvæsenskommissions- og 
borgermøde til drøftelse af det plan
lagte røranlæg til udledning af spil
devand i Bugten. Der fremføres ind
vendinger fra Danmarks Naturfred
ningsforening, Dansk Fiskerifore
ning, Danmarks Sportsfiskerforbund 
og Spildevandsgruppen Noah.

Onsdag 23. august

Borgmester Orla Hyllested indvier 
et springvand på Skt. Pauls Kirke
plads, tegnet af arkitekt Erik Pe
tersen, stadsarkitektens kontor, på 
initiativ af Bruunsgade-Sammenslut- 
ningen.

Torsdag 24. august
I byrådets møde afviser rådmand 
Olaf P. Christensen et forslag om 
at gøre Skt. Clemens Stræde til gå



gade, da den skal være fødegade for 
Store Torv. Derimod vil der blive 
flisebelagt, og trafikken vil blive 
indskrænket til det strengt nødven
dige.

Jazzhus Tagskægget indvier sit nye 
jazzhus i Hotel Royal.

Ved Brødrene Jakobsens chokola
defabrik i Skødstrup afsløres en 
bjørne-fontæne af Mogens Bøggild, 
skænket af personalet i anledning 
af firmaets 50 års jubilæum i 1968.

Fredag 25. august

Sparekassen Østjyllands afdeling i 
Mårslet er udsat for røveri, idet en 
mand truer kasserersken til at ud
levere ca. 20.000 kr. Røveren fan
ges kort efter.

Søndag 27. august

Tivoli Friheden slutter sæsonen med 
et besøgstal på 446.000.

Mandag 28. august
På Arbejdernes Fællesorganisations 
generalforsamling vedtages en udta
lelse mod dansk tilslutning til Fæl
lesmarkedet. Eigil Andersen, for
mand for Blikkenslagernes Fagfor
ening, vælges til formand efter 
Georg Sørensen.

Tirsdag 29. august
Danmarks Kommunistiske Parti ar
rangerer et fakkeltog fra Kloster

torvet til Rådhuspladsen, hvor par
tiets formand Knud Jespersen ta
ler imod dansk tilslutning til Fæl
lesmarkedet.

Bestyrelsen for Unge Hjems Høj
skole vedtager at fortsætte den 
egentlige højskolevirksomhed efter 
undervisningsministeriets meddelse 
om, at staten ikke kan give tilskud 
til højskolens kursusvirksomhed.

Onsdag 30. august

Folkekirkens Nødhjælp åbner et 
permanent loppemarked i Munke
gade 8. Abbé Pierres klunsere flyt
ter til Studsgade 31.

Torsdag 31. august

Byrådets tekniske udvalg foretager 
sammen med rådmand Olaf P. 
Christensen, stadsarkitekt Svend 
Pedersen og formanden for beva
ringsudvalget, arkitekt Aksel Skov, 
en rundtur for at se på landsby
miljøer i kommunen.

Ved de olympiske lege i München 
vinder cykelrytteren Niels Fredborg 
guldmedalje i 1000 m på tid. Det 
er Danmarks eneste medalje i den
ne olympiade.

Restaurant Maritza, Frederiksgade, 
er købt af restauratør Martin Pe
tersen, Randers, og redaktionssekre
tær Dan Clausen, Morgenavisen 
Jyllands-Posten, for 3 mill. kr. 
Overtagelsen sker 1. december.

September

Fredag 1. september

Årets tilgang til Handelshøjskolens 
grundstudier er 778 nye studerende. 
Skolen har 1621 dagstuderende og 
982 aftenstuderende.

Medarbejderne ved A/S Thomas 
Ths. Sabroe & Co. overdrager fir
maet et allerede opstillet spring
vand som gave i anledning af virk
somhedens 75 års jubilæum.

En af byens ældste servicestationer, 
SHELL-tanken ved Toldkammerbygningen, 

anlagt 1928, blev nedlagt i 1972.
Lejemålet for arealet udløb i efteråret, 

og SHELL ønskede ikke at forny 
lejekontrakten med havnevæsnet, da 

udviklingen går mod færre og mere 
moderne indrettede tankstationer.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).
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Shell-tankstationen ved Toldkam- 
merbygningen -  bygget i 1928 -  
ophører og skal brydes ned.

To kvinder fastholder i et møde i 
brandkommissionen, at de to unge 
piger, der omkom ved branden i 
Ørums Gade 4, kunne have været 
reddet, mens en mandlig nabo hæv
der, at brandvæsenet handlede kor
rekt. Politiet skal undersøge sagen.

Lørdag 2. september

En natlig brand i kælderen på Dyb- 
bølvej 5 B i Risskov menes at være 
påsat.

Århus Billard Club åbner nye lo
kaler i Nørre Allé 66.

38

Søndag 3. september

Ved et overfald ved midnatstid i 
Mindegade mister en mand sin teg
nebog med ca. 1000 kr. Røveren 
forsvinder uden spor.

Tirsdag 5. september

En snes chauffører på DSB’s gods
oplandsruter nedlægger arbejdet i 
protest mod, at en overportør bli
ver sat ind som chauffør. Strejken 
varer i seks dage.

Onsdag 6. september

Kun en time efter et trafikdrab på 
Dr. Margrethes Vej, hvor en 14-årig 
dreng bliver dræbt, har to beboere i

kvarteret samlet 100 underskrifter 
på et andragende om hastighedsbe
grænsning, lysregulering og en fod
gængerbro eller -tunnel, idet man 
hævder, at gaden er en dødsfælde.

Lørdag 9. september
Manglende udlejning koster i 1972 
Gjellerupparken et tab på 2,7 mill, 
kr. Pr. 1. august var der 185 tomme 
lejligheder.

Studenterforeningen indleder et tre 
dages sexseminar på universitetet. 
Så godt som alle danske indbudte 
sociologer, psykologer, psykiatre 
og sexologer har sagt nej til at del
tage, mens der er stor tilslutning af 
udlændinge.

Søndergade tages officielt i brug 
som gågade ved en række festlighe
der, der samler mange mennesker i 
gaden. -  På rådhuset foretager 
dronning Margrethe ledsaget af 
prins Henrik den officielle åbning 
af årets festuge, der bl. a. byder på 
marked i »Den gamle By«, udstil

indvielsen af gågaden den 9. september 
blev en sag med stor tilstrømning.

Der var tale om en prop af mennesker 
fra Clemens Stræde til Østergade, 

og borgmester Orla Hyllested, der skulle 
klippe snoren over med den til 

lejligheden slebne gyldne saks, havde 
vanskeligheder med at nå frem; 

han måtte passere gennem en butik 
for at nå målet.

(Foto: Preben Tolstoy).



ling på Kunstmuseet af den ja- 
pansk-amerikansk-hollandske kunst
ner Tajiri, udstilling i Kunstbygnin
gen af Jeppe Madsen Ohlsens ma
lerier og brødrene Baschet’s musik
skulpturer, en række udstillinger på 
kommunens biblioteker, på Stats
biblioteket og Forhistorisk Museum 
samt i Ridehuset en brandværnsud
stilling »Vogt lys og ild«.

Højbjerg Badmintonklub indvier et 
nyt klubhus i Lyseng.

Søndag 10. september
Teaterchef Edwin Tiemroth får 
overrakt festugens æressølvfad for 
god indsats under festugerne i hans 
direktørtid på teatret.

Forhistorisk Museums vikingehus, 
der er en kopi af et hus fra Hedeby, 
indvies.

Mandag 11. september
Efter en gennemgribende moderni
sering genåbner Kosmorama med 
premiere på den amerikansk-engel
ske film »A Clockwork Orange«.

Tirsdag 12. september
Efter en kraftig eksplosion i Dansk 
Landbrugs Grovvareselskabs silo på 
havnen opstår der en voldsom 
brand. En arbejder bliver alvorligt 
kvæstet.

Onsdag 13. september

På grund af defekte pakninger i 
samlingerne på gasrør i Viby sker 
der en udsivning på 48 % af gas
sen. Sundhedskommissionen anser 
det for farligt og giver magistratens 
5. afd. påbud om at gribe ind.

Torsdag 14. september

Efter en drøftelse mellem Unge 
Hjems bestyrelse, personalet og sko
lens elevforening opnås der enighed 
om, at der arbejdes positivt på at 
skaffe nye elever, således at høj
skolen fortsat kan bestå.

Efter en modernisering, der bl. a. 
har reduceret antallet af pladser 
fra 800 til 655, genåbner Palads 
Teatret med premiere på musical’en 
»Boyfriend«.

1200 tilhørere overværer i Domkir
ken en opførelse af Johan Seb. 
Bach’s h-moll messe. Medvirkende 
er Südwestdeutsche Kammer
orchester og Süddeutsche Madrigal
chor samt solister.

På teatret i Den gamle By opføres 
to italienske operaer: Pergolesis 
»Livietta og Tracotto« og Cimaro- 
sas »Maestro di capella«. Holger 
Boland er blandt de medvirkende.

Søndag 17. september

Åby Kirke genåbnes efter endt re
staurering. Kirken har fået alt in
ventar fornyet med undtagelse af 
altertavlen og døbefonten.

Festugen slutter med et 12 km 
langt konditionsløb, Marselisløbet, 
gennem Marselisborg Skov. 1407 
deltagere gennemfører løbet, de før
ste er 35 minutter om det, de sid
ste 2 timer og 17 minutter.

Onsdag 20. september

Gruppen Alternativ Planlægnings 
udstilling i et lokale i Grønnegade 
3 om kommunens planer for områ
det Grønnegade-Åboulevarden-Im- 
mervad-Vestergade lukkes på kom
munens foranledning -  officielt for
di det pågældende udstillingslokale 
var lånt ud til Folkekirkens Nød
hjælp og ikke til andre formål.

Torsdag 21. september

Centralmejeriet påbegynder salg 
af to literpakninger med kildevand 
fra Haralds kilde ved Brande. Ken
dere hævder, at kaffe, te og andre 
vandblandinger bliver bedre med 
kildevand end med andet vand.

Tre ølflasker fyldt med brændbar 
væske bliver kastet gennem et vin
due i Grindstedværkets laboratorie- 
og ekspeditionsbygning på Jens Bag- 
gesens Vej 53 og forårsager en 
kraftig kælderbrand.

Lørdag 23. september
12 beboere på Grenåvej 184 må 
evakueres under en natlig pyroman
brand i husets kælder.
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Kun 3 % -  6500 -  af skatteyderne 
har indsendt forskudsregistrerings- 
skema for det kommende skatteår.

Statsminister J. O. Krag taler ved 
et gademøde på Skt. dem ens Bro, 
arrangeret af Komiteen for tilslut
ning til EF.

Mandag 25. september

Professor Johannes Sløk får to års 
orlov fra administration og under
visning på Idehistorisk Institut ved 
universitetet, officielt for at fuld
føre en afhandling, uofficielt på 
grund af utilfredshed med en del 
studenters »marxistiske aktivitet«.

Brandvæsenet tager en ny brand
sprøjte i brug. Vognen har kostet 
300.000 kr. og afløser en sprøjte 
fra 1941.

EF-debatten førtes livligt 
i dagene op til folkeafstemningen.

På billedet, der stammer fra 
den 23. september, taler statsminister 

Jens Otto Krag på Clemens Bro.
Dette offentlige møde var arrangeret af 

Komiteen for tilslutning til EF, 
og det varede et par timer.

(Foto: Preben Tolstoy).

Turistforeningen fejrede 75 års jubilæum 
i september. Bestyrelsesmedlemmernes 

damer kørte den 27. september i dragter 
fra 1890’erne i landauer fra Teatret 

til Rådhuset, hvor kommunen 
i dagens anledning skænkede 

foreningen 35.000 kr.
(Foto: Preben Tolstoy).



Tirsdag 26. september

Stemmekort til folkeafstemning om 
EF omdeles. Antallet af vælgere er 
171.226.

Onsdag 27. september

Kulturministeren henstiller til fred
ningsnævn og overfredningsnævn om 
at give tilladelse til, at de 32 som
merhuse ved Egå Strand, der skulle 
rømmes pr. 1. oktober, kan forblive, 
indtil kommunen iværksætter de for
beredende arbejder til en planlagt 
lystbådehavn.

Torsdag 28. september

For tredie gang sætter en pyroman 
ild til det samme boligkompleks i 
Risskov. Natten til torsdag er der 
brand i et kælderrum på Grenåvej 
180, Dybbølvej 13 og 15.

Byrådet beslutter at købe Vilhelm 
Nellemann’s ejendom i Vestergade 
55-57 for 2,7 mill. kr. og anvende 
huset til en udvidelse af folkebib
lioteket. -  Kommunens budget for 
1973-74 vedtages med alle stem
mer. Skatteprocenten sættes til 13,3.

Direktør for Det danske Teater 
Henrik Bering Lüsberg bliver en
stemmigt af Teatrets bestyrelse ud
nævnt til ny direktør fra sæsonen 
1973-74.

Lørdag 30. september

Århus Vægtfabrik, Brdr. Abraham
sen A/S, Åbyhøj, fylder 100 år.

Tre godsvogne fortsætter fra Gods
banegården gennem en spærrebom 
tværs over Skovgårds Gade, hvor de 
beskadiger to lejligheder samt øde
lægger to parkerede biler.

Ved en lodtrækning på rådhuset 
fordeles 84 byggegrunde i Skæ
ring Havbakker blandt de 174, der 
har ønsket at købe. Den dyreste 
grund på 1234 kvm. koster 102.550 
kr., den billigste på 797 kvm. 
69.737 kr.

Dagligliv i Skovgårds Gade i efteråret 
1972. Ved to lejligheder i september og 

oktober forcerede løbske godsvogne 
fra baneterrænet gaden. Ved episoden 

i september løb tre godsvogne 
gennem stopbommen og over i ejen

dommen Skovgårds Gade 4.
To lejligheder blev stærkt beskadiget, 

og to biler lavet til blik, 
men ingen mennesker kom til skade.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Oktober

Søndag 1. oktober

Socialdemokratiet holder EF-møde i 
Kongreshuset med deltagelse af 
statsminister Jens Otto Krag, fi
nansminister Henry Grünbaum og 
folketingsmand Svend Auken.

Mandag 2. oktober
Ved folkeafstemningen om Dan
marks tilslutning til EF stemmer 
86.660 århusianere ja og 69.241 
nej. Stemmeprocenten er 91,6, 
1,8 % højere end landsgennemsnit
tet. I Nordkredsen er der flertal af 
nejstemmer, 18.820 mod 17.920.

Onsdag 4. oktober
Filmen »Farvel sporvogn«, optaget 
i 1971 af Sporvejshistorisk Selskab 
for Kommunen, vises i »Biografen«. 
Det oplyses, at filmen vil blive op
bevaret i Lokalhistorisk Samling.

Torsdag 5. oktober
Hjørneejendommen Ryesgade-Søn- 
der Allé med isenkramforretningen 
Alfred Buus Eftf. A/S ødelægges 
af brand. Under slukningsarbejdet 
er 8 brandmænd i livsfare. Skaden 
opgøres senere til 6 mill. kr.

En 29-årig kvinde forsøger røveri 
i Jyske Banks filial i Malling, men 
bliver overmandet af personalet.
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Der blev lyttet opmærksomt ved 
socialdemokraternes sidste EF-møde, 

der blev holdt i kongreshuset 
den 1. oktober. Krag og Grünbaum 

talte for tilslutning, mens Svend Auken 
argumenterede mod det danske 

medlemsskab af EF. Efter bifaldet 
at dømme var det modstanderne, der 

var mødt talstærkest op.
(Foto: Preben Tolstoy).

Den 1. oktober samledes 
alle fællesmarkedsmodstandere til 

demonstration på Rådhuspladsen mod 
dansk tilslutning til EF. De enkelte 

grupper udgik fra forskellige steder 
i byen, venstrefløjen -  som 

plakaten viser -  fra Vesterbro Torv. 
Den tegnede arbejders slående lighed 

med en fransk bonde 
er sikkert utilsigtet.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Mere end et halvthundrede brandfolk 
og røgdykkere deltog i slukningsarbejdet, 

da »Buus* hjørne« om aftenen 
den 5. oktober blev hærget af 

en voldsom brand. I løbet af kort tid 
raserede ilden fuldstændigt 

ejendommens indre, men alle beboerne 
nåede dog at bringe sig i sikkerhed, 

inden ilden for alvor tog fat.
(Foto: Johan Mikkelsen).
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Fredag 6. oktober

Den jyske Operas repræsentantskab 
gør rede for operaens økonomi. Af 
tilskud på 2.025.000 kr. er der til 
resten af sæsonen kun 475.000 kr. 
tilbage, så opførelsen af »Don Juan« 
må opgives.

One way-gruppen af Guds Menig
heds Forsamling åbner kaffehus og 
bogcenter Åboulevarden 18.

Lørdag 7. oktober
Jern- og Metalindustriarbejdsmæn- 
denes Fagforening (stiftet 8. okto
ber 1897) holder 75 års jubilæum i 
Vejlby-Risskov-Hallen. Den nyud
nævnte statsminister Anker Jørgen
sen taler om samarbejde efter EF- 
afstemningen. Der er udsendt et 
festskrift forfattet af Holger Eriksen.

Det meddeles, at Terkol-rederierne 
har solgt syv af sine tankskibe til 
England og afskediget 65 styrmænd 
og telegrafister.

»Den selskabelige Forening 7« har 
fået afslag på at appellere Vestre 
Landsrets dom til Højesteret og er 
derefter lukket.

Tirsdag 10. oktober
Sparekassen Østjylland vedtager i 
et repræsentantskabsmøde enstem
migt at tilslutte sig Sparekassen

Midtjylland, der med en balance på 
ca. 1,7 milliarder kr. bliver provin
sens største.

Skødstrup lægepraksis holder 100 
års jubilæum.

Onsdag 11. oktober

Lejemålet mellem A/S Fotorama og 
Royal Birdland A/S vedrørende 
jazzhuset i Hotel Royal er opsagt 
på grund af ubetalt husleje.

Den jyske Opera får tilbud om et 
gæstespil i Bukarest i 1973, men 
det er usikkert, om indbydelsen kan 
modtages.

Torsdag 12. oktober
I byrådets møde gives tilslutning til 
den forsøgsordning, Socialforvalt
ningen og Den sociale Højskole vil 
gennemføre i Jægergårdsgade-kvar- 
teret med 8000 beboere, omfatten
de social-juridisk service og opsø
gende arbejde.

Lørdag 14. oktober
I skolernes efterårsferie holder Den 
gamle By nogle værksteder åbne. 
Gågaden fejrer efterårsferien ved 
ophængning af kulørte flag, lege
stue på Skt. Clemens Bro og et 
børneteater.

En 12-årig dreng omkommer i en 
stjålet bil, idet han kolliderer med 
et træ ved Kongevejen.

Søndag 15. oktober
Beat-musical’en »Godspell« opføres 
5 aftener i træk i Kongreshuset.

Mandag 16. oktober

Det meddeles, at man på Amtssy
gehuset siden maj forsøgsvis har 
behandlet patienter med akupunk
tur.

Tirsdag 17. oktober

En delegation fra kommunen un
der ledelse af rådmand Olaf P. 
Christensen tager på en 5 dages 
rejse til Frankfurt am Main for at 
studere byplanlægning med henblik 
på et kommende B-center ved Lis
bjerg.

Onsdag 18. oktober
På et repræsentantskabsmøde i Den 
jyske Opera vedtages en erklæring 
til kulturministeren om, at opera
krisen skyldes svigtende redelighed 
fra operaens tidligere leder Torben 
Wiskum. Repræsentantskabet stiller 
sine mandater til rådighed og an
moder ministeriet om nærmere for
handling.

Torsdag 19. oktober
Foreningen af Erhvervsdrivende i 
Ryesgade og på Banegårdspladsen
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fejrer 50 års jubilæum i 3 dage ved 
delvis gågadeetablering, opstilling 
af tivoli, radiobiler og andre forly
stelser samt underholdning af kunst
nere og amatører.

Lørdag 21. oktober

Ved et rangeruheld på godsbane
gården kører en godsvogn med 20 
tons last ud over fortovet i Skov- 
gaards Gade. Stationsforstander Th. 
Nielsen oplyser, at der nu vil blive 
opført en betonmur for enden af 
sporene.

I Lystrup Enge indvies et nyt klub
hus for Lystrup Idrætsforening, op
ført af kommunen.

En del af Ryesgade var lukket 
for kørende trafik, mens gadeforeningen 

fejrede sit 50-års jubilæum med en 
tredages gadefest fra d. 19 til d. 21. 

oktober. I stedet trængtes fodgængerne 
omkring den opstillede gadetribune, 

der var centrum for festlighederne.
På billedet er det Bjørn Tidmann, som 

sørger for underholdningen.
(Foto: Preben Tolstoy).

Mandag 23. oktober
Det meddeles, at stud. mag. Mihail 
Larsen, der af det faglige bedøm
melsesudvalg er indstillet som vikar 
for professor Johs. Sløk under den
nes to års orlov fra Idéhistorisk In
stitut, har trukket sin ansøgning til
bage.

Tirsdag 24. oktober

På et beboermøde i Solbjerg svarer 
rådmændene Olaf P. Christensen og 
Jens Arbjerg Pedersen på den frem
komne kritik af manglende kommu
nikation. Man afviser tanken om 
lokalråd, men går ind for initiati
ver som Foreningernes Fællesråd i 
Solbjerg.

Jord- og Betonarbejdemes Fagfor
ening vedtager på en generalfor
samling at skifte navn til Anlægs- 
og Bygningsarbejdernes Fagforening 
fra 1. april 1973.

Onsdag 25. oktober

Det amerikanske rederi Sea-Land 
Service Inc. åbner føderute Århus- 
Bremerhafen med containerskibet 
»Plainsman«. Der er planlagt en 
1.000 m2 stor container-terminal på 
pier III i havnen.

Torsdag 26. oktober

I byrådets møde vedtages en 10-øres 
forhøjelse på rabatmærker (poletter) 
til Århus Sporveje. I en principde
bat om kollektiv trafik går et fler
tal i byrådet (S, SF og R) ind for 
kommunens overtagelse af de pri
vate busselskaber fra 1977.

Der bevilges 95.000 kr. til nedriv
ningsarbejder i forbindelse med sa
neringsplanen for kvarteret mellem 
Vestergade, Grønnegade, Møllestien 
og Åboulevarden. Et idéforslag fra
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I/S Salling-Mortensen sendes til 
behandling i teknisk udvalg. Der er 
indløbet to protester mod sanerin
gen fra beboere og andre interesse
rede.

Landsforeningen for Sukkersyge vil 
nedlægge ungdomspensionen Sara- 
lystgården, der sidste år har haft et 
driftsunderskud på 150.000 kr.

Fredag 27. oktober

Århus Murer laug fejrer 300 års ju
bilæum.

Lørdag 28. oktober
Den polske boligminister A. Kar- 
koszka besøger byen sammen med 
sin danske kollega Helge Nielsen 
for at se på boligbyggeri, bl. a. i 
Søndervangen og Gjellerupparken.

I Tranbjerg Haveby indvies den 
selvejende børneinstitution »Trane
ly« med en vuggestue til 30 og en 
børnehave til 40 heldagsbørn.

Mandag 30. oktober
Dansk Metalarbejderforbunds År
husafdeling holder generalforsam
ling i Stadionhallen. Til formand 
vælges efter Georg Sørensen den 
44-årige kommunist Poul Erik Hou- 
gaard. Der er dog stadig socialde
mokratisk flertal i bestyrelsen.

Tirsdag 31. oktober

Rejsebureauet Stjernerejser åbner et 
jysk afdelingskontor i Gjelleruppar
ken. Samtidig lejer rejsebureauet In- 
tersol lokaler i det tidligere Marie 
Christensens Konditori på hjørnet 
af Kannikegade og Harald Skovbys 
Gade.

November

Onsdag 1. november

På HB’s kredsmøde oplyses, at om
sætningen i Århus i regnskabsåret 
viser en fremgang på 7,5 % til 51,6 
mill. kr.

Sporvejenes administration flytter 
fra Dalgas Avenue til kontorer ved 
det nye garageanlæg på Gustav 
Holms Vej. Garagerne tages i brug 
den 4. november. Anlægget, der har 
plads til 99 busser, har kostet 14 
mill. kr.

Som repræsentant for fremtidens 
forbrugere åbner den 8-årige Dor
the Anchersen Gellerup Center i 
Brabrand. En midlertidig opgørelse 
viser, at den første dags salg belø
ber sig til omkring 2 mill. kr. Til 
centret flytter hovedpostekspeditio
nen i Brabrand.

Torsdag 2. november

Peter Max Hansen meddeler på 
et medarbejdermøde, at han må li

kvidere sit selskab Royal Birdland, 
men han vil forsøge at danne et 
nyt aktieselskab, såfremt ikke med
arbejderne erklærer ham konkurs.

Fredag 3. november
Stjernemagasinets kunstfond skæn
ker Kunstmuseet en skulptur af 
den amerikansk-j apansk-hollandske 
kunstner Tajiri »Grannys Knot«, 
tidligere udstillet i festugen.

Lørdag 4. november

Kommunens fremmedarbejderklub, 
der har lokaler hos KFUM i Klo
stergade, og som har været i gang 
siden 1. september, indvies offici
elt.

Årets studenterrevy med titlen 
»Danmark, det ska’ kapitale sig« 
har premiere i Stakladen.

Søndag 5. november
En ny trambuslinje, nr. 9, mellem 
Grøfthøjparken i Viby og Rutebil
stationen tages i brug. Kørselsinter
vallet er 30 minutter. På den før
ste dags 34 ture var der 20 passa
gerer i gennemsnit.

Mandag 6. november
Ved lukketid om eftermiddagen rø
ver en mand 11.000 kr. fra postind
leveringsstedet i Ørums Gade 6.
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Gellerup Centret blev åbnet d. 1. nov. 
under stor festivitas. Billedet her 

er fra indvielsen, taget kort efter 
at Mogens, medlem af »70’ernes 

forbrugerfamilie«, havde trykket på 
startknappen til de rullende trapper 

og sendt bl. a. borgmester 
Orla Hyllested på køretur.

(Foto: Preben Tolstoy).

»Kællingeknude«, en skulptur af 
kunstneren Tajiri, der i forbindelse med

festugen blev opstillet foran 
Kunstmuseet, får nu lov til at blive 

stående. »Stjernemagasinet« har købt 
skulpturen og foræret den til museet.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Fra indvielsen af gæstearbejdercentret 
i KFUM-bygningen I Klostergade 

den 4. november. Ud over et rådgivnings
kontor rummer det en gæstearbejderklub, 

ledet af ingeniør H. P. Toft, 
der ses stående til venstre i billedet.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).
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Et specialbygget containerskib »Star
mark« åbner en ugentlig skibsforbin
delse mellem Århus og Finland med 
mellemlanding i Hälsingborg.

Tirsdag 7. november

Den amerikanske sundhedsstyrelse 
skænker 400.000 kr. til Tandlæge
højskolen til undersøgelse af mund- 
skyllevæsken klorhexidin.

13 tidligere medarbejdere på jazz- 
hus Tagskægget indgiver konkurs
begæring mod A/S Royal Birdland 
på baggrund af et krav på »ikke un
der 80.000 kr.«.

Torsdag 9. november

Teaterrådet anbefaler en reorgani
sering af Den jyske Opera, der 
bl. a. tager sigte på et snævert sam
arbejde med Den kgl. Opera samt 
tager hensyn til Ålborg som støtte
punkt.

Restaurant Den sorte Kat, Sønder
gade 11, er af boligretten dømt til 
at ophøre med lejemålet pr. 31. de
cember, fordi genen er »ud over det 
rimelige« for husets øvrige lejere.

Guldsmed Frederik Kock’s forret
ning på Lille Torv, der er grund
lagt i 1915, vil ophøre, meddeles 
det.

Eksperimentalteatergruppen Traver
se Theatre Workshop spiller »Hit
lers Dances« i Huset.

Overlærer Knud Juul afløser d. 9. nov. 
Johs. Rahbek som socialdemokratisk 

byrådsrepræsentant.
Før kommunesammenlægningen 

var han medlem af Hasle sogneråd. 
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Fredag 10. november
En 29-årig mand tilstår at have på
sat flere af årets pyromanbrande, 
nemlig to i Klostergade og fem på 
Dybbølvej i Risskov.

Lørdag 11. november

Skræddernes Fagforening, stiftet 11. 
eller 12. november 1872 som en af 
landets ældste, fejrer 100 års ju
bilæum. Medlemstallet er stærkt da
lende og udgør 71 aktive mod 200 
for ca. 10 år siden.

Søndag 12. november

Den engelske sanger Roger Whit
taker holder koncert i Vejlby-Ris- 
skov-Hallen for lidt over 2000 til
hørere.

Jazzhus Tagskægget, Royal Jazz- 
bar og den kombinerede spiserestau- 
rant og kabaret på Hotel Royal 
lukker. Foruden medarbejdernes til
godehavende er der en gæld til ar
kitekt og håndværkere på ca. 
200.000 kr. samt gæld til leveran
dører og skattevæsen.

Mandag 13. november
Et af teatrets formand 1rs. Arthur 
Ilfeldt fremsat forslag om ombyg
ning af Århus Scala til kombineret 
børneteaterscene og lillebiograf 
samt restaurant bliver efter forhand
linger mellem bl. a. amtsborgmester, 
borgmester og økonomidirektør ud
sat til eventuel afgørelse i 1975.

Direktør Helge Hansen, restaurant 
Varna, indgiver konkursbegæring ef
ter tab ved et hotelbyggeri på 
Jamaica. Han fratræder samtidig 
forpagtningen af Vama, der videre
føres af hans hustru Magna Han
sen.

Tirsdag 14. november

Teatret indbyder tilskuere til efter 
forestillingen på »Her bor de gale« 
at deltage i en debat om behand
lingen af patienter på institutioner.

47



Forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen 
og overlæge Henning Poulsen, Vi
borg, er indledere.

Onsdag 15. november

Borgmesteren modtager ca. 1000 
protestunderskrifter imod, at An
delsselskabet Hude-Centralen flytter 
til Vejlby, idet naboer frygter risiko 
for lugtgener.

På en ekstraordinær generalforsam
ling i Dagbladet Demokraten A/S 
vælges rådmand Jens Arbjerg Pe
dersen til formand for bestyrelsen 
i stedet for fhv. folketingsmand Pe
ter Jørgensen. Det besluttes at ud
vide bestyrelsen fra syv til ni med
lemmer.
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Århus Rejsebud- og Godsterminal 
Speditøraktieselskab, der er oprettet 
af 10 vognmænd og 15 rejsebude, 
tager lokaler i et tidligere jernlager 
på Trindsøvej i brug.

Torsdag 16. november

En ca. 20 meter bred jordvold er 
midlertidigt anlagt ved godsbane-

Arhus amts nye forsorgshjem, 
der blev taget i brug i foråret, blev 

indviet den 16. november.
Til hjemmet hører bl. a. dette 

træværksted, der anvendes i forbindelse 
med beboernes genoptræning.

(Foto: Preben Tolstoy).

gården i Skovgårds Gade for at 
hindre eventuelle løbske godsvogne 
i at køre ud over gaden.

Ved et møde mellem kulturminister 
Niels Matthiasen og rådmand Thor
kild Simonsen besluttes en omlæg
ning af Den jyske Opera således, 
at denne kommer til at fungere for 
hele Jylland. Operaleder Otto Hall- 
strøm skal desuden i samarbejde 
med byrådet arbejde med en afvik
ling af operaens gæld.

Et nyt forsorgshjem i Tranbjerg ind
vies. Det afløser det gamle hjem 
i Vester Allé. Hjemmet har p. t. 119 
beboere, og det rummer en sygeaf- 
deling, plejeafdeling, modtagelses- 
og forsorgsafdeling samt værksteder.

Fredag 17. november

Undervisningsminister Knud Hei
nesen holder indvielsestalen ved 
Teknisk Skole i Halmstadgade. 
Skolen har kostet 26 mill. kr. Ved 
højtideligheden overdrages to kunst
værker til skolen, et keramisk relief 
af Jørgen Glud, skænket af skolens 
lærerforening, og en bronzehest af 
Valdemar Foersom Hegndal, der er 
en gave fra Rømerfonden.

Lørdag 18. november

Distriktsbladet Oplands - Kureren, 
der udkommer i byens nordlige del, 
er købt af Morgenavisen Jyllands
posten, meddeles det.



Søndag 19. november

Århus Damefrisørlaug fylder 50 år. 
På jubilæumsdagen afholdes de jy
ske frisørmesterskaber samt vises et 
frisureshow.

Mandag 20. november
På generalforsamlingen i Retshjæl
pen for Ubemidlede oplyses, at der 
i 1971 var 2658 henvendelser mod 
2266 året før. Erstatnings- og hus
lejesager udgør de største kategorier 
af henvendelser.

Århus Cykle Klubs seks bestyrel
sesmedlemmer trækker sig tilbage, 
og et forretningsudvalg skal lede 
klubben, indtil der træffes afgørelse 
om en eventuel sammenslutning 
med Århus Amatør Cykleklub. 
Sundhedskommissionen vil ikke til
lade, at cykelbanens restaurant bru
ges i dens nuværende tilstand, op
lyser restauratøren på generalfor
samlingen og retter beskyldning 
mod bestyrelsen for at have misrøg- 
tet lokalerne.

Tirsdag 21. november
Der afholdes lodtrækning om 12 
kommunale byggegrunde i Tran
bjerg Haveby. Der har meldt sig 
239 ansøgere.

Onsdag 22. november
3767 af universitetets ca. 13.500 
studenter deltager i studenterråds- 
valget, hvis resultat bliver 19 man

dater til Faglige Fællesliste, 9 til 
Moderate Studenter og 2 til Pro
gressive Studenter.

Torsdag 23. november

Folkebiblioteket afviser at benytte 
plakater og litteraturlister om em
nerne »Sex« og »Kapitalisme og so
cialisme«, idet man mener, at ma
terialet er for provokerende og kan 
sætte bibliotekets renommé på spil.

Lyngåkollegiet for Åndssvage, der 
har været i brug i ca. et halvt år, 
bliver officielt indviet.

Byrådet vedtager enstemmigt, at 
man i løbet af et par år skal ophøre 
med levering af gas til Viby og kun 
levere el til husholdningsbrug.

Fredag 24. november

Kommunen forhandler om at over
drage Viby Kirke, der er den ene
ste kommunalt ejede, til menigheds
rådet.

Lørdag 25. november
Det oplyses, at 4,5 % eller omkring 
9000 af byens skatteydere ikke er 
medlem af folkekirken og dermed 
ikke bidrager til kirkeskatten, der 
er budgetteret til at skulle give 23,4 
mill. kr.

Tirsdag 28. november
På en ekstraordinær generalforsam
ling i byggelegepladsen »Mudder

kliren« i Brabrand forsøger foræl
drerepræsentanter at blive repræsen
teret i bestyrelsen, men uden resul
tat, og flere af dem forlader derpå 
generalforsamlingen. Striden om
kring legepladsen skyldes flere pæ
dagogers fratræden i juli måned.

Torsdag 30. november

Foreningen af jyske Landboforenin
ger, der har hovedsæde i Århus, fyl
der 100 år. Jubilæet fejres ved en 
fest for 700 indbudte i Vejlby-Ris- 
skov Hallen.

Et italiensk pizzeria, Pizzeria Na
poli, åbner i Vestergade 36.

December

Fredag 1. december

Byrådets udvalg for de kommunale 
værker vender hjem fra en rejse til 
Oslo og Bergen, hvor man har stu
deret kollektiv trafik.

Lørdag 2. december

G. A. L. Thorsens maskinfabrik i 
Lystrup er udlejet til ingeniørfir
maet Scanveyor A/S.

Søndag 3. december
På Rådhuspladsen tænder borgme
steren et 15 m højt juletræ fra Moss 
i Norge.
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En biografkontrollør fra Regina- 
Teatret bliver overfaldet i Sønder 
Allé og frarøvet en kassette med 
6000 kr.

Tirsdag 5. december
Det tidligere kommunekontor i 
Skødstrup overdrages af rådmand 
Thorkild Simonsen til beboerne som 
fritidscenter.

På et møde i Rosenvangskolen, ar
rangeret af Viby og Høskovens 
grundejerforeninger, vedtages en 
protest til byrådet mod afbrydelsen 
af gasforsyningen til Viby.

Onsdag 6. december
I Frelsens Hærs julekoncert i Kon
greshuset medvirker bl. a. Volmer 
Sørensen, Grethe Sønck og borg
mester Orla Hyllested.

Torsdag 7. december

I byrådets møde vedtages det at 
udbetale den resterende del af kom
munens tilskud til Den jyske Opera, 
uanset at de planlagte opførelser 
ikke finder sted.

Det vedtages at udstykke 216 villa
parceller på kommunale grunde i 
Lystrup, Tranbjerg og Skåde.

Der bevilges 9 mill. kr. til over
dækning af skøjtebanen ved Göte
borg Allé.

35 handels- og kontorfunktionærer 
ved FDBs fabrikker i Viby nedlæg
ger arbejdet på grund af utilfreds
hed med personlige tillæg. Arbejdet 
genoptages dog dagen efter.

Fredag 8. december
Århus Kommunes Vandforsyning 
fejrer 100 års jubilæum ved recep
tion på rådhuset.

27 truckførere ved havnen nægter 
at tage overarbejde i weekenden. 
Arbejdet lammes, og en halv snes 
store skibe dirigeres til andre havne.

Skåde Brugsforening holder 100 års 
jubilæum og udsender et festskrift.

Lørdag 9. december

På Flydedokken søsættes en ny Øre
sundsfærge til DSB.

Mandag 11. december

Der holdes debatmøde i Åby Bib
liotek mellem borgmesteren, råd
mand Olaf P. Christensen og med
lemmer af det tidligere Åby sogne
råd. Rådmanden mener, at folke
tinget går ind for en motorvej vest 
om Brabrand Sø.

Tirsdag 12. december

På et møde i amtsrådet vedtages 
det med 21 stemmer mod 6 at 
støtte byrådet i bestræbelserne for

at formå folketingets trafikudvalg til 
at lægge motorvejen øst om Bra
brand Sø.

Kommunens Børnetandklinik, Gra
ven 21, genåbnes efter gennemgri
bende restaurering.

Onsdag 13. december

Efter et møde på rådhuset mellem 
byrådets tekniske udvalg og ejere 
og lejere af Vestergade-Grønnega- 
de-hjørnet fastholder udvalget sin 
indstilling om nedrivning og gen
nemførelse af den foreslåede parti
elle byplan med lav bebyggelse.

På et møde i Håndværkerforenin
gen mellem repræsentanter for jyske 
og fynske kommuner får kulturmi
nister Niels Matthiasen almindelig 
tilslutning til sin plan om udbyg
ning af Den jyske Opera til en Jyl- 
lands-opera, sideordnet med Det 
kgl. Teaters tumévirksomhed på 
Sjælland. Planen kan formentlig rea
liseres fra 1. april 1973.

Torsdag 14. december
Flydedokken ansætter ingeniør Tho
mas F. Duer som administrerende 
direktør fra nytår og foretager sam
tidig en omorganisering, hvorved 
ledelsen fordeles på fem sektioner 
med hver sin chef. Tre ledende 
funktionærer har opsagt deres stil
ling, og en fjerde er afskediget.
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Fredag 15. december

Århus Sten- og Gruskompagni sæl
ges af direktør Mogens Nielsen til 
A/S Carl Nielsen, København, hvor
fra firmaet i 1925 udgik som dat
terselskab.

Mandag 18. december

Justitsminister K. Axel Nielsen ud
taler under et besøg, at byen sna
rest må have en ny politigård, og 
at den bør placeres på arealerne 
ved Vester Allé.

250 ansatte på Vigo Charcuteri A/S 
nedlægger arbejdet på grund af util
fredsstillende akkorder.

A. Lyhne Nielsen Eftf. A/S, Søn
gade 66-68, ødelægges af brand.

Tirsdag 19. december
I Frederiksgade 54-56 åbnes Værts
huset »Kræmmer-Huset« eller »Old 
Gate House«.

Bilinspektørerne S. Funder-Nielsen 
og H. Svare hævder, at lysmasterne 
gør Strandvejen til en dødsfælde. I 
østsiden kan de afskærmes af et 
autoværn, men i vestsiden må de 
formentlig flyttes.

Ondag 20. december
Dronning Margrethe med familie 
kommer til byen for at holde jul 
på Marselisborg Slot.

Tidligt om morgenen den 18. december 
bliver damekonfektionsfirmaet Lyhne 

på strøget raseret af en brand, der øde
lægger hele forretningens julelager.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Kapelmester Per Dreier har opsagt 
sin stilling som dirigent for Byor
kestret med sæsonens udgang.

Studienævnet ved Institut for Stats
kundskab indstiller tidligere stats
minister Jens Otto Krag og fil. lie. 
Lise Heiken som lige kvalificerede 
til en stilling som lektor i interna
tional politik og organisation.

Bestyrelsen for I/S Midtkraft har 
sendt en protest til forureningsmini
steriet, der har modsat sig sænkning 
af 400 tons bomber fra Koraldybet 
i Skagerak. Det vil evt. betyde, at 
man må bekoste en sænkning i 
Atlanterhavet.

Torsdag 21. december

I byrådets møde vedtages det at 
købe selskabet De Blå Busser (15 
busser og et garageanlæg) af rute
bilejer Jens E. Abildskou for 4,9 
mill. kr.

Det vedtages at leje hjørneejendom
men Viby Ringvej-Skanderborgvej 
til brug for skattevæsenet og social
forvaltningen.
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Den selvejende institution Egå Mølle 
har søgt byrådet om 90.000 kroner til 

restaurering af den stærkt forfaldne 
mølle, der er en af de sidste 

vindmøller på Ärhus-egnen. Man regner 
med, at de samlede udgifter til 

istandsættelsen vil beløbe sig til 
ca. 180.000 kroner

(Foto: Preben Tolstoy).

Der bevilges 500.000 kr. til anlæg 
af et lille torv med offentlig toi- 
letbygning ved hjørnet af Busgaden 
og Østergade.

Til restaurering af Egå Mølle be
vilges 90.000 kr. på betingelse af, 
at der fra anden side skaffes et lig
nende beløb, og at restaureringen 
afsluttes inden tre år.

Fredag 22. december

På et møde mellem Dansk Slagteri- 
forbund og Kødindustriens Fabri
kantforening erklæres strejken på 
Vigo Charcuteri for overenskomst
stridig.

Onsdag 27. december

Arbejdet genoptages delvis hos Vigo 
Charcuteri, men 30 slagteriarbejdere 
i den kritiserede skinkeafdeling fort
sætter strejken.

De voldsomme amerikanske bombninger 
af Nordvietnam i sidste halvdel 

af december samlede I Århus som overalt 
i verden folk til protestmarcher.

På billedet fra Rådhuspladsen 
ses et udsnit af deltagerne i demon

strationen, der var arrangeret 
af Arbejdernes Fællesorganisation.

(Foto: Preben Tolstoy).

Fil. lie. Lise Heiken har trukket 
sin ansøgning tilbage, så J. O. 
Krag er eneste ansøger til stillingen 
som lektor i international politik.

Torsdag 28. december

Børge Krak, formand for Havne
arbejdernes Fagforening, bebuder, 
at havnearbejderne vil boykotte va
rer fra USA som protest mod de 
amerikanske bombninger i Vietnam.

Lørdag 30. december

Arbejdernes Fællesorganisation af
holder en demonstration med ca. 
2000 deltagere mod de amerikanske 
bombninger i Vietnam. Redaktør 
Hans Rishøj taler på Rådhusplad
sen. Foreningen »Aldrig mere 
Krig«s fredsrose overrækkes til fag- 
foreningsformand Børge Krak. Trods 
den bebudede boykot mod ameri
kanske varer i havnen ekspederes to 
amerikanske containerskibe uden 
episoder.
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Et godt år for 
byens erhvervsliv

Omtalen af det lokale erhvervsliv i sidste Århus- 
Årbog sluttede optimistisk: »Meget tyder på, at 
1972 vil blive bedre end 1971«. Det kom til at 
holde stik. Den svage efterspørgsels- og omsæt
ningsfremgang og den forholdsvis høje arbejds
løshed, der prægede 1971, blev i 1972 afløst af 
en forbedring i produktionen og øget forbrug 
samt bedre beskæftigelsesforhold. Især i sidste 
halvdel af året har ændringerne været tydelige. 
Flere faktorer har bidraget til denne udvikling, 
der har præget hele den danske økonomi i det 
forløbne år. Det har været muligt at sælge mere 
til udlandet, bl. a. fordi konjunkturerne ude i 
verden har forbedret sig. Eksporterhvervenes 
økonomiske og arbejdsmæssige forhold har der
ved fået en gunstig udvikling. Således er indtje
ningen inden for landbruget steget i årets løb. 
Når der tjenes mere, og flere kommer i arbejde, 
stiger efterspørgslen efter varer. Denne efterspørg
sel er ikke alene blevet fremmet af udenlandske 
forhold, idet også en række indre faktorer har 
sat gang i den. Boligbyggeriet er således steget i 
løbet af 1972 og har skabt øget efterspørgsel ef
ter varer og arbejdskraft. Endelig må de så ofte

omtalte offentlige udgifter nævnes. Det offentlige 
har i løbet af året ansat et betydeligt antal per
soner, ligesom også de såkaldte indkomstover
førsler, udgifter til sociale ordninger, er steget; 
altsammen noget, der får efterspørgslen og be
skæftigelsen til at stige.

Arbejdsløshed
De forbedrede konjunkturer har naturligvis også 
gjort sig gældende for det århusianske erhvervs
liv. Det afspejler sig bl. a. i arbejdsløsheden, der 
i 1971 var væsentlig højere end i de foregående 
år. Endnu et godt stykke ind i 1972 -  helt frem 
til maj — var beskæftigelsen i Århus dårligere end 
i de tilsvarende måneder i 1970 og 1971, men 
herefter vendte det. Fra juni og året ud var mu
lighederne for at få arbejde bedre end i det fore
gående år, ja nogle arbejdsgivere begyndte end
og at tale om mangel på arbejdskraft sidst på 
året. Den høje arbejdsløshed i årets første 5 må
neder gjorde sig gældende inden for næsten alle 
grene af det århusianske erhvervsliv, men var som 
sædvanlig særlig alvorlig inden for gruppen ar
be jdsmænd og specialarbejdere samt i byggefa
gene. Den forholdsvis ringe byggeaktivitet i 1971 
fortsatte i begyndelsen af 1972. Især havde opfø
relsen af boliger ikke noget stort omfang. Situa
tionen ændrede sig i foråret, bl. a. fordi der skete 
en ændring i momsrefusionen ved boligbyggeri, 
som tilskyndede til igangsættelse før 1. juli. I lø
bet af foråret og sommeren steg det samlede byg
geri til et omfang, der lå over det foregående års, 
og det højere niveau holdt sig året ud. Opførelsen
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af beboelsesejendomme øgedes fortsat, men der, 
hvor der især ses en markant forskel mellem 1971 
og 1972, er i opførelsen af erhvervsejendomme 
samt bygninger, hvor det offentlige står som byg
herre, altså f. eks. skoler og biblioteker. Med det 
udvidede byggeri fulgte en forbedring i beskæf
tigelsen for såvel arbejdsmænd og specialarbej
dere som bygningshåndværkere.

Også de beskæftigede inden for beklædnings
industrien var ramt af en særlig alvorlig arbejds
løshed i årets første måneder, hvorefter der også 
her indtraf en væsentlig forbedring. I metalindu
strien har arbejdsløsheden gennem hele 1972 væ
ret forholdsvis høj; arbejdsløshedstallene har helt 
frem til efteråret ligget over tallene for 1971, men 
de ansatte inden for denne gren af industrien

var også dette år bedre stillet end så mange an
dre.

Industri
Den mindre gode beskæftigelse inden for metal
industrien må ses i sammenhæng med, at en del 
århusianske virksomheder i denne branche ikke 
har klaret sig så godt i det forløbne år. Stagne
rende eller endog faldende omsætning med heraf 
følgende reduktion i medarbejdertallet har ikke 
været ualmindelig i en række mindre fabrikker, 
og i de tilfælde, hvor der har været fremgang, 
drejer det sig ofte om virksomheder, hvis salg 
til udlandet udgør en væsentlig del af omsætnin
gen. For en enkelt fabrik, A/S M. Seest Maskin
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fabrik, der beskæftigede ca. 80 personer i Århus, 
betød udviklingen, at den i januar 1972 måtte 
standse sine betalinger. Efter forhandlinger med 
kreditorerne kunne virksomheden i forbindelse 
med en reorganisation og afskedigelser viderefø
res som A/S M. Seest Maskinfabriks Eftf. Hel
ler ikke de store firmaer inden for metalindustrien 
har klaret sig overvældende godt. Frichs har så
ledes to gange i årets løb måttet foretage afskedi
gelser på grund af manglende arbejde, og i for
bindelse med den sidste afskedigelse, der var på 
50 mand, udtaltes det fra fabrikken, at man ikke 
så lyst på fremtiden, idet spareplanerne hos fa
brikkens største kunde, staten, ville medføre en 
nedgang i bestillingerne på lokomotiver, som er 
virksomhedens hovedprodukt.

En virksomhed, hvis problemer man har hørt, 
meget til, er A/S Aarhus Flydedok og Maskin- 
kompagni, der beskæftiger omkring 500 perso
ner. Som nævnt i sidste Århus-Årbog blev Flyde
dokken i 1971 overtaget af rederiet Dannebrog. 
Denne overtagelse medførte kritik fra aktionær- 
side på Dannebrogs generalforsamling, og den 
store fordel for rederiet har overtagelsen af værf
tet næppe heller været. I 1971 gav det under
skud, og i 1972 har det knebet med at få ordrer 
på nybygninger. Efter at en coaster var blevet 
søsat i april, havde man kun én nybygning på 
programmet, nemlig en færge til DSB’s rute Hel- 
singør-Helsingborg. Den alvorlige situation blev 
afhjulpet noget ved, at værftet fik overladt fær
diggørelsen af nogle olieforsyningsskibe, som A. 
P. Møller havde bestilt ved et tysk værft. Det ty
ske værft var gået fallit, og da Flydedokken tid-

Firmaet Brødrene Jacobsen i Skødstrup sælger frugt og 
chokolade en gros og detail over hele landet, ligesom det 

også ejer chokoladefabrikker. Oprindeligt lå virksomheden i
Eckersbergsgade, men i begyndelsen af 1960’erne 

flyttede den til Skødstrup. De moderne bygninger her 
ses på billedet, der også viser Mogens Bøggilds bjørneskulptur, 

som personalet i august forærede firmaet.

ligere har fremstillet olieforsyningsskibe til A. P. 
Møller og således opnået en vis ekspertise, blev 
arbejdet overaldt til værftet. Der var tale om en 
ordre på 15-17 mill. kr., og det gav reparations
afdelingen noget at lave. Nybygningsafdelingen 
var imidlertid småt kørende, og for at skaffe ar
bejde til denne afdeling og derved undgå afske
digelser bestilte Dannebrog i efteråret to oliefor
syningsskibe. Omtrent samtidig begyndte rederiet 
en reorganisation af værftets ledelse, som har ført 
til, at en væsentlig del af de ledende folk er ble
vet afskediget eller har forladt værftet. Denne 
reorganisation falder i tråd med den gradvise 
nedskæring af funktionærstaben, der har fundet 
sted gennem de sidste år.
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I marts flyttede Arhus Flæskehals administration til Viby, hvor 
der for nogle år siden blev opført en ny fabrik. Samtidig 

med flytningen tog Flæskehallen navneforandring til Plumrose. 
I løbet af 1972 flyttede yderligere resten af virksomheden 

til Viby, således at det hele nu er samlet her. Hermed er Flæske
hallen borte fra bykernen, hvor den har ligget siden 1942.

Således går det med mange virksomheder i disse år; de flyt
ter fra byen ud I forstæderne, bl. a. fordi de ingen udvidelses

muligheder har i centrum.
{Foto: Plumrose).

Andre industrigrene har ikke haft de samme 
vanskeligheder som jern- og metalindustrien. 
Beklædnings- og tekstilvirksomhederne i Århus 
har således haft et bedre år i 1972 end i det fo
regående. Det skal uden tvivl ses i sammenhæng 
med den øgede efterspørgsel. Tage Vanggård, der 
først og fremmest fremstiller kjoler, har således 
haft en fremgang -  om end kun mindre -  i sal
get, mens der i 1971 var et direkte fald i omsæt
ningen. Efterspørgslen efter virksomhedens varer 
sammen med vanskeligheder ved at få kvalifice
ret kvindelig arbejdskraft i Århus har medført, at 
der i efteråret blev truffet beslutning om at lægge 
en filial i Fjerritslev nord for Limfjorden. Denne

fabrik vil komme til at beskæftige ca. 150 per
soner, mens der i Århus-fabrikken er ansat om
kring 550. Også en anden virksomhed inden for 
denne branche er ekspanderet i 1972. Det er 
A/S Nordisk Textiltryk i Viby, der dels er ved at 
udvide sin afdeling i Viby, dels i sommer overtog 
A/S Lama i Lyngby ved København. Lama frem
stiller madrasser, dyner og hovedpuder, og Nor
disk Textiltryks vigtigste produkter er sengelinned 
og andre former for boligtekstiler; de to virk
somheders produktion supplerer således hinan
den, og heri skal baggrunden for opkøbet søges. 
For Nordisk Textiltryk har året været godt; gan
ske vist er omsætningen ikke steget så meget 
som sidste år, men til gengæld er indtjeningen, 
der faldt sidste år, steget.

Salget af varige forbrugsgoder som f. eks. fjern
syn og radioer, møbler og tæpper er meget af
hængig af konjunktursvingninger. Hvis det kni
ber med at få pengene til at slå til et år, kan 
køb af et nyt tæppe godt vente til næste år. Heri 
skal en væsentlig del af årsagen til Weston Tæp
pefabriks fremgang i 1972 søges. Mens omsætnin
gen i det knappe år 1971 var stort set uforan
dret, nemlig ca. 135 mill. kr., steg den i det føl
gende år med ca. 40 % til 190 mill. kr. -  en vir
kelig gigantisk fremgang. Hertil har foruden de 
bedre konjunkturer i Danmark også de gode salgs
muligheder i udlandet bidraget. Ligesom sidste 
år er ca. 70 % af Weston Tæppefabriks produk
tion gået til eksport.

Den betydelige omsætningsfremgang, som 
Ceres gennem de sidste par år har haft, er af
taget i det forløbne regnskabsår, idet der kun har
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fundet en stigning sted på 5 mill. kr. mod tidli
gere års næsten 20 mill. kr. I bryggeriets regn
skabsberetning gives der ingen forklaring på den
ne svagere omsætningsstigning, der ikke skyldes 
en generel stagnation i forbruget af øl og soda
vand. Aktionærerne har næppe følt grund til at 
gå nærmere ind på spørgsmålet, for Ceres’ over
skud var højere end i de år, da omsætningsstig
ningen var kraftigere. Årsagen til det større over
skud er ifølge regnskabsberetningen nedgang i 
produktionsomkostningerne i forbindelse med 
indførelsen af den nye tappekolonne til 8 mill, 
kr., der blev omtalt i sidste Århus-Årbog.

Detailhandelen
For detailhandelen er der sket fremgang i 1972. 
Det private forbrug er steget ca. dobbelt så me
get som sidste år, og det har naturligvis kunnet 
mærkes. Som allerede nævnt har møbel- og tæp
peforretningerne haft en betydelig øget efter
spørgsel, der står i skarp kontrast til forholdene 
i 1971, da omsætningen i den branche nærmest 
var faldende. Derimod er den tilbagegang i bil
salget, der allerede gjorde sig gældende i 1971, 
fortsat i 1972. Det er personbiler, som sælges 
mindre, hvorimod vare- og lastbiler er afsat i 
større antal i år end sidste år.

Fødevarer, drikkevarer og tobak bliver der 
ikke sparet på. Inden for detailhandelen var det 
i det dårlige år 1971 disse varer, der blev solgt 
mest af, og der skete en stigning i salget. Denne 
stigning er blevet endnu kraftigere i 1972. Fra 
købmandsside udtales det således, at omsætnin
gen har været bedre i 1972 end det foregående

Detailhandlerforretninger pr. 15. februar i Århus 
og forstæder

1962 1971 1972 1973

Bagere 391 301 285 220
Cigar- og tobakshandlere 191 149 130 130
Forhandlere af el-artikler
og radio 123 128 121 129
Kolonialhandlere 556 367 347 316
Manufakturhandlere 311 308 286 266
Slagtere og viktualie-
handlere 231 171 166 166

år, og ligesom tidligere fremhæves liberaliserin
gen af mælkehandelen som en af de væsentligste 
årsager hertil ved siden af det øgede forbrug. 
M an kommer imidlertid ikke uden om, at den 
nedgang i antallet af købmænd, der har stået på 
i en årrække, er fortsat i 1972. Blandt de mere 
kendte købmandsforretninger, der har lukket i 
det forløbne år, kan nævnes C. Møller Rasmus
sen i Guldsmedgade og Kay Schmidts Eftf. på 
Skt. Pauls Kirkeplads. I forbindelse med reduk
tionen i købmandsforretninger må man gøre sig 
klart, at der udover en almindelig strukturratio
nalisering inden for detailhandelen også er tale 
om et alderdomsfænomen. I mellemkrigstiden 
blev der oprettet mange nye butikker, og disses 
ejere har nu nået en alder, hvor de lægger op.

Også andre former for detailforretninger er 
lukket under strukturrationaliseringen. Det gæl
der således slagterforretningen Anton Ovesen i 
Guldsmedgade og manufakturbutikken Ernst 
Bajsen i Ryesgade. Til gengæld opstår der nye 
store centre. Bortset fra gågaden, hvis indvielse
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En af de lukkede købmandsforretninger er Kay Scmidt’s Eftf. 
på Skt. Pauls Kirkeplads. Forretningen, der blev startet 

i 1910 af Kay Semidt, blev i 1945 efter et terrordrab på 
Kay Semidt overtaget af købmand E. Mogensen.

Mogensen var blevet ansat i forretningen i 1921 og kom 
således til at stå i den i 52 år.

(Foto: Hammerschmidt).

i september 1972 har befæstet et allerede eks
isterende handelscentrum, er den væsentligste 
nyskabelse inden for detailhandelen åbningen af 
Gellerup Centret i november måned. Bag cen
tret står et aktieselskab med en aktiekapital på 
5 mill, kr.; de 4 mill. kr. heraf ejes af Brabrand 
Boligforening, der jo som bekendt også står bag 
Gjellerupplanen. Alene herfra vil det nye center 
have mulighed for at få en kundekreds på 
12.000 mennesker, men de handlende i centret 
regner desuden med, at folk fra hele Storårhus 
vil købe ind her. Omsætningen forventes at bli
ve på 150 mill. kr. om året i de to store super
markeder samt den lange række af specialbutik
ker og beværtninger, centret rummer.

Man må se i øjnene, at udviklingen vil gå i 
retning af en koncentration af detailhandelen i 
butikscentre og store varehuse. De små butikker 
vil forsvinde; det vil for folk uden bil kunne be
tyde vanskeligheder med at købe ind. På den an
den side er der fordele ved de store butikker; de
res udvalg er større, og deres omkostninger og 
derfor ofte deres salgspriser er mindre. I  diskus
sionen om de små handlende over for varehuse 
nævnes det, at den personlige kontakt og vejled
ning går tabt i de store forretninger. Det er uden 
tvivl rigtigt, men spørgsmålet er, om forbrugerne 
i dag lægger væsentlig vægt herpå. Med den 
standardisering, der er sket inden for varesorti
mentet, og med det forbrug og den udskiftning 
af forbrugsgoder, der er i dag, spiller den fagkyn
dige, personlige vejledning næppe den store rolle. 

Storhandel og havnen
Fra detailhandelen til en groshandelen. Som 
nævnt i sidste Århus-Årbog ligger der i byen en 
række store engrosfirmaer, der handler med korn, 
foderstoffer, tømmer og brændsel i flydende form. 
Omsætningen af de nævnte varer er ganske be
tydelig; det hænger bl. a. sammen med, at År
hus’ opland for grovvarer breder sig over et stort 
område af Jylland. Hver dag ser man store last
biler forlade byen ad udfaldsvejene.

Lastbilerne kører af sted med varer, der al
mindeligvis er kommet hertil med skib, selv om 
lastbiler i dag også i stigende omfang bruges til 
fjemtransport af grovvarer. Havnen er imidler
tid storhandelens centrum, og det er et centrum, 
der har oplevet en rivende udvikling. I  slutnin
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gen af 1930’erne var omsætningen på havnen 
ca. 1,6 mill, tons, og i 1950 var den ikke ret me
get større. Herefter skete der en vis stigning, især 
i 1950’emes sidste år, således at man i 1961-62 
var oppe på ca. 2,5 mill. tons. I 1971-72 var tal
let knap 4 mill. tons. En væsentlig årsag til denne 
stigning er, at Århus havn for 10 år siden, i 1962, 
blev klassificeret som basishavn. At en havn er 
en basishavn vil sige, at de store skibslinier fast
sætter en bestemt ensartet betaling for transport 
af varer fra havnen til andre basishavne. Denne 
fragtrate gælder, uanset om linierne anløber hav
nen direkte, eller om de er nødt til at omlade va
rerne. Hvis altså en vare skal sendes fra Århus 
til f. eks. Hongkong, gælder der en bestemt fragt 
for transporten, også selv om det skib, der skal 
transportere varen til Hongkong, kun anløber 
Hamburg, idet skibet så betaler transporten i et 
mindre skib fra Århus til Hamburg og omlade
omkostningerne her. Da disse omkostninger ikke 
påhviler den, der forsender varen, kan basishav
nesystemet betyde besparelser for den pågælden
de. Hertil kommer for Århus’ vedkommende det 
specielle, at den fragtrate, der gælder fra Århus, 
er den samme som raten fra byer som Køben
havn, Göteborg og Hamburg. Dette forhold 
medfører, at Århus virkelig har gode muligheder 
for at konkurrere med disse byers store havne og 
mange faciliteter. Det er da heller ikke tilfældigt, 
at der er oprettet en lang række nye ruter fra 
Århus; i 1972 er der bl. a. oprettet nye ruter på 
England, Tyskland, Finland, Spanien og Afrika.

Århus har også et andet trumfkort i det hår
de spil mellem havnene. Det er ganske vist et

kort, der var ved at glide havnen af hænde, men 
som det i foråret 1972 lykkedes at beholde. Det 
er det meget omtalte frilager. I større havnebyer 
findes der ofte en frihavn, d. v. s. et område, der 
i handelsmæssig henseende betragtes som udland, 
således at man ikke skal betale told, hvis man 
importerer varer hertil. Der er store fordele for
bundet hermed; eksempelvis kan en handlende 
indføre sådanne varer til en frihavn, som han 
først forventer at sælge nogen tid senere; han 
slipper så for at betale told straks, men kan vente 
med det, til varen er solgt, og derved undgå lik
viditetsproblemer og rentetab. Et frilager er en 
frihavn i mindre målestok. Århus’ frilagerrettig
heder blev imidlertid ophævet med den nye told
lov af 1. april 1971, men protester fra erhvervs
organisationerne og byen medførte, at de blev 
genindført pr. 1. april 1972. Hermed har Århus 
og København som de eneste danske byer områ
der, der betragtes som udland i toldmæssig hen
seende. I Århus findes frilagre hos de to firmaer 
Mammen & Drescher og Århus Transit Lager, 
der tilsammen har frilagerplads på 3.300 m2; 
yderligere plads kan imidlertid inddrages, hvis 
det skulle blive nødvendigt.

I det hele taget er der sket meget på havnen 
i det forløbne år. Noget af det, man har hørt 
mest om, er nok containertrafikken, der har fået 
nye faciliteter. I foråret kunne man tage den nye 
store containerkran på pier 3 i brug, ligesom der 
her også er bygget en ny containerterminal. Den 
største containerkunde på havnen er et Århus re
deri, nemlig »b-line container service«, der er 
startet af skibsreder Niels Blæsbjerg. En anden
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Arhus havn samt -  optrukket med mørk streg -  forslaget til 
en udvidelse af havnen mod øst. Den stadig stigende 

omsætning på havnen har nødvendiggjort en udvidelse, men 
der har været en del diskussion om, hvor udvidelserne 

skulle finde sted. Det har været af afgørende betydning, 
at der ikke skete forringelser i de rekreative områder, 

og det har været medvirkende til at havnen ikke udbygges 
mod nord ved Riis Skov. Omkostningerne ved Øst

havnen forventes at blive ca. 115 mill. kr.

storkunde bliver det amerikanske containerrederi 
Sea-Land Service Inc., der er et af verdens 
største containerrederier. Dette selskab valgte År
hus som dansk udgangspunkt for en linie over 
Atlanten på grund af de fordele, byen kunne 
byde på fremfor København. Til gengæld måtte 
Århus se sig distanceret i kapløbet om anløb af 
Johnson Scan-Stars skibe, da man ikke kunne få 
den nye containerkran færdig til den lovede tid.

Det kan heller ikke være ubekendt, at der er 
planer om en udvidelse af havnen, bl. a. fordi 
oliehavnen i Sydhavnen er ved at være for lille. 
Der er sket det interessante i 1972, at der er 
etableret to lokale oliefirmaer, der har bygget 
tanke i oliehavnen, der ellers fuldstændig domi
neres af de store internationale benzin- og olie
selskaber. De to firmaer er Scanoil Import og 
Thor-Oil, der begge vil handle med fyringsolie.

Århus havn står godt rustet i den fremtidige 
konkurrence og vil kunne tilbyde yderligere fa
ciliteter, når den bliver udvidet. Men det er også 
en nødvendighed, at havnen følger med; der er 
næppe tvivl om, at konkurrencen i de kommende 
år vil blive yderligere skærpet, og Göteborg og 
Hamburg, der er de værste konkurrenter, er 
ikke lette at bide skeer med.

Udsigter
Det er ofte i det forløbne år blevet sagt, at vor 
deltagelse i EF vil betyde øget konkurrence, men 
også øgede muligheder for dansk erhvervsliv. Alt 
i alt må man formode, at den økonomiske frem
gang, der pågik i løbet af 1972, vil fortsætte i 
1973 og de følgende år. Ikke mindst vil den 
stigning i investeringerne, der må indtræffe efter 
stagnationen gennem de sidste år, sætte skub i 
udviklingen. På den anden side vil der uden tvivl 
i dansk erhvervsliv ske betydelige strukturforan
dringer, som vil komme til at gøre ondt. Det vil 
også Århus’ erhvervsliv komme til at mærke.

C. Ä. J.
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De fratrådte, valgtes 
eller udnævntes

Bengtsson, John,
direktør.
Forlader 5. november restaurant 
Maritza/Den Blå Fugl og overtager 
i forpagtning restaurant Den Røde 
Okse.

Aggebo, Jens,
lektor.
Tiltræder 1. august som rektor ved 
Marselisborg Gymnasium.

Albertsen, Leif L.,
afdelingsleder.
1. september professor i tysk ved 
Århus Universitet.

Andersen, Carlo,
forretningsfører.
(meddelt 15. november) : Trækker 
sig tilbage som leder af Malernes 
cooperative Forretning på grund af 
sygdom.

Andersen, Eigil,
formand for Blikkenslagernes Fag
forening.
28. august valgt til formand for Ar
bejdernes Fællesorganisation.

Andersen, K. Thøger,
guldsmed.
Træder 29. marts tilbage som for
mand for Åbyhøj Handelsstandsfor
ening.

Andersen, Poul,
børneværnskonsulent.
17. februar udnævnt til leder af 
Børne- og Ungdomsværnet i Århus.

Andreasen, Leo,
amtsungdomsskolekonsulent. 
Tiltræder medio august som leder 
af Århus Kunstakademi.

Baltzersen, Aage Duedahl, 
postinspektør, Århus Postkontor. 
Tiltræder 1. december som postme
ster i Nakskov.

Baunsgaard, Bernhard,
rektor.
31. juli afsked fra Marselisborg 
Gymnasium.

Bendixen, Magda,
organisk
Fratræder 31. december som orga
nist ved Skejby og Lisbjerg kirker.

Blatt, Franz,
professor i klassisk filologi.
31. august afsked fra Århus Uni
versitet.

Blatt, Thora,
professor.
Tiltræder 1. september som profes
sor ved Roskilde Universitet.

Bock, Daniel,
2. residerende kapellan, Vor Frue 
Kirke.
31. december afsked.

Boelsmann, Hagbart,
skoleinspektør.
14. juni afsked med Vejlby Skole.

Bordum, Peter,
snedkermester, Brabrand.
Træder 19. april tilbage som older
mand for Århus Snedkerlaug.

Bruun, Evard,
købmand.
1. februar kordegn ved Langenæs
kirken.
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Carlsen, K. Weber,
landsretssagfører.
Opretter 1. april eget advokatfirma 
i Århus.

Christensen, Bruno,
chefkonsulent, Hobro.
1. september direktør for Centerfor
eningen i Gellerup-Centret.

Christensen, H. F.,
viceskoleinspektør, Katrinebj erg- 
skolen.
7. juni formand for Jysk Skole
scene.

Christensen, Hans Eiler,
landsretssagfører.
18. februar formand for Jysk Væd
deløbsbane.

Christensen, Hans Krogh,
sognepræst, Skt. Lukas Kirke, 
(meddelt 8. januar) : Residerende ka
pellan i Kastrup.

Christensen, Niels Juel,
reservelæge, Århus Kommunehospi
tal.
28. august dr. med. på afhandling 
om sukkersyge.

Clausen. Torben,
læge.
20. marts dr. med. på afhandling 
om cellers påvirkning af sukkerstof.

Dich, Jørgen S.,
professor.
31. januar afsked fra Århus Uni
versitet.

Dohm, Bent,
viceskoleinspektør, byrådsmedlem.
1. september skoleinspektør ved 
Gjellerupskolen.

Due-Petersen, Jens,
direktør.
Fratræder 1. juli som administre
rende direktør for A/S Frichs.

Ellegaard, Jørgen,
læge.
8. maj dr. med. på afhandling om 
vitaminmangel.

Engberg, Bertil Ingemar,
dr. med.
1. juli professor i fysiologi ved År
hus Universitet.

Fabricius, Poul,
repræsentant, fodboldtræner.
1. september konsulent for Dansk 
Kirke i Udlandet.

Fanger, Svend Aage,
direktør.
6. marts udnævnt som det første 
æresmedlem af Århus Industrifor
ening.

Fenger, Henning,
professor, Århus Universitet.
1. august professor i aim. og sam
menlignende litteraturvidenskab ved 
Odense Universitet.

Fenger, Ole,
amanuensis.
1. marts professor i retsvidenskab 
ved Århus Universitet.

Fischer, Steen,
retsassessor.
30. september afsked fra Århus By- 
og Herredsret.

Fjelrad, Georg,
professor.
Fratræder 3. december som domor
ganist ved Århus Domkirke.

Frederiksen, Svend Aage,
direktør.
15. maj formand for Sparekassen 
Midtjylland.

Fry land, Otto,
sekretær.
15. maj formand for Idrætssamvir
ket Århus.

Gjørup, Jørgen Leth,
viceskoleinspektør, Ingerslevs Boule
vards Skole.
Tiltræder 7. august som skolein
spektør ved Lisbjergskolen.

Gørtz, Erik,
amanuensis.
1. februar professor i nationaløko
nomi ved Odense Universitet.
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Handberg, Jørgen E.,
direktionssekretær, Mejerikontoret, 
(meddelt 1. oktober): Kontorchef 
og leder af De Danske Mejeriers 
Fællesorganisations afsætnings- og 
markedspolitik.

Hansen, Børge,
forpagter, Moesgård og Vilhelms- 
borg.
2. december formand for Den Jy
ske Landbrugs-Arbej dsgiverforening.

Hansen, Chr.,
sparekassedirektør.
31. maj afsked med Sparekassen 
Østjyllands afdeling på Store Torv, 
tidligere Spare- og Lånekassen i 
Århus.

Hansen, Jacob L.,
reservelæge, Århus Kommunehospi
tals medicinske afdeling.
(meddelt 7. maj): Udnævnt til over
læge.

Hansen, Aage Prange,
universitetsadjunkt.
1. maj dr. med. på afhandling om 
væksthormoner i blodet.

Harrekilde-Petersen, Karen, 
inspektør.
25. november afsked med Special
kursus i Husholdning ved Århus 
Universitet.

Hartnack, Justus,
professor i filosofi.
Tager 31. august afsked fra Århus 
Universitet og genindsættes som 
professor ved New York State Uni
versity.

Henriksen, Ole Bernt,
direktør.
1. januar chefredaktør for Morgen
avisen Jyllands-Posten.

Holst, Edvard,
restauratør.
Fratræder 1. december som restau
ratør i Tivoli Friheden.

Hoisting, Leo,
afdelingschef.
1. januar direktør for Forsikrings
selskabet Nye Danske, Århus.

Ipland, Kjestine Luise,
pastor.
29. oktober indsat som residerende 
kapellan i Hjortshøj og Egå.

Ipsen, Jan,
handelssekretær.
1. november leder af det britiske 
handelskontor i Århus.

Jacobsen, Julie,
tingbogsregistrator.
15. juni afsked fra Århus By- og 
Herredsret.

Jensen, Bo Nordby,
cand. scient.
1. april leder af Hospitalslaborant
skolen i Århus.

Jensen, Magnus,
fuldmægtig.
2. marts udnævnt til slagtehusin
spektør i Århus.

Jensen, Poul,
diakon.
1. september leder af Kirkens Kors
hærs herberg i Århus.

Jensen, Rudolf,
fhv. rådmand.
(meddelt 14. maj): Udtræder af 
Århus Byråd.
13. september valgt til formand for 
Århus Amtsråds undervisnings- og 
kulturudvalg.

Jepsen, Gunnar Thorlund, 
lektor.
1. oktober professor i nationaløko
nomi ved Århus Universitet.

Juul, Knud,
overlærer.
Indtræder 9. november i Århus By
råd i stedet for Johs. Rahbek.

Juul, Krista,
forstanderinde.
1. august leder af sygeplejeuddan
nelsen på Testrup Højskole.
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Jørgensen, Bent,
forstander.
Træder 15. maj tilbage som formand 
for Idrætssamvirket Århus.

Kristensen, Hugo,
regnskabschef.
1. august afsked fra Århus Social
kontor.

Kristiansen, Ellen,
biografdirektør.
Ophører 26. marts med at drive Pa
lads-Teatret.

Kruse, Mogens Steen,
assistent.
Får 22. marts bevilling på at drive 
Palads-Teatret.

Kruse, Poul F.,
bureauforstander.
(meddelt 16. april): Afsked fra 
Statsbanernes rejsebureau i Århus.

Langvad, Eyvind,
læge.
29. maj dr. med. på afhandling om 
kræft.

Larsen, Bent Dalsgaard,
lektor.
27. november dr. phil på afhand
ling om filosoffen Jamblichos fra 
Chalkis.

Lüsberg, Henrik Bering,
direktør for Det Danske Teater.
28. september valgt til leder af År
hus Teater fra 1973.

Lumholt, Bent,
sømandspræst.
22. oktober indsat som sognepræst 
i Todbjerg og Mejlby.

Lund, Nils-Ole,
professor.
30. november rektor ved Arkitekt
skolen i Århus.

Lun din g, Erik,
professor i tysk.
31. juli afsked fra Århus Univer
sitet.

Lunn, Tage,
sognepræst, Bjerregrav.
23. april indsat som 1. residerende 
kapellan ved Skt. Lukas Kirke.

Lyngsø, Preben,
amanuensis.
1. januar professor i retsvidenskab 
ved Århus Universitet.

Löe, Harald,
professor.
1. oktober orlov fra Århus Tand
lægehøjskole for at lede forsknings
institut i Ann Arbor, Michigan.

Majgaard, Jens,
underdirektør.
1. januar direktør i Andelssmør.

Meldgaard, Poul,
politifuldmægtig.
1. august lærer i pressejura ved 
Danmarks Journalisthøjskole.

Mikkelsen, Gunnar,
lærer og ungdomsskoleinspektør, 
Rosmus.
1. november indsat som skolein
spektør ved Strandskolen.

Mikkelsen, Lars,
inspektør.
1. november inspektør ved Scanti- 
con.

Mogensen, Carl Erik,
reservelæge.
25. september dr, med. på afhand
ling om sukkersyge.

Mogensen, Palle,
programsekretær.
1. april kursuschef på Scanticon.

Møller, Ingolf,
professor, Århus Tandlægehøjskole. 
20. juni institutleder ved Køben
havns Tandlægehøjskole.

Nielsen, Gerhard,
professor i psykologi.
15. august udnævnt til provinschef 
i Danmarks Radio.

Nielsen, J. Bue,
restauratør, Stakladen.
15. oktober direktør for Østerga
des Hotel.

Nielsen, Jakob,
redaktionschef.
21. november udnævnt til souschef 
i Danmarks Radios provinsafdeling.
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Nielsen, Kurt,
viceskoleinspektør.
1. december skoleinspektør ved Vi- 
rupskolen.

Nielsen, Niels Åge,
professor, Odense Universitet.
1. juli professor i nordiske sprog 
ved Århus Universitet.

Noack, Eva,
pastor.
13. februar indsat som residerende 
kapellan i Vejlby.

Norre, Børge,
farvehandler.
29. marts formand for Åbyhøj Han
delsstandsforening.

Nymand, Knud,
skoleinspektør, Lisbjergskolen. 
Tiltræder 7. august som skolein
spektør ved Vejlby Skole.

Olesen, Mogens,
direktør.
1. november direktør for Dansk 
Landbrugs Grovvareselskab.

Olsen, Jens, skibsinspektør.
30. september afsked som skibsin
spektør i Århus.

Ovesen, Thorvald,
højskoleforstander.
(meddelt 2. februar): Træder tilba
ge som forstander for Ask Højskole.

Pedersen, Lars-Jørgen,
fuldmægtig.
1. oktober regnskabschef i Tivoli 
Friheden A/S.

Pedersen, Viggo M.,
direktør i Pedersen & Poulsen A/S. 
(meddelt 29. oktober): Valgt til for
mand for Radiobranchens Fælles
råd.

Petersen, Sofus J.,
snedkermester.
19. april valgt til oldermand i År
hus Snedkerlaug.

Philipsen, Hans P.,
tandlæge.
1. januar professor i odontologisk 
histo-patologi ved Århus Tandlæge
højskole.

Poulsen, Henning,
overlæge.
(meddelt 12. januar): Valgt til for
mand for Lægeforeningen for År
hus Amt.

Poulsen, Henrik,
professor.
7. december dr. phil. på afhandling 
om kognitiv struktur.

Prenter, Regin,
professor i teologi.
31. januar afsked fra Århus Uni
versitet -  kst. sognepræst i Bran- 
derup.

Provstgaard, Bent,
amanuensis, Århus Universitet.
1. juni professor i regnskabsvæsen 
ved Handelshøjskolen i Århus.

Rahbek, Johs.,
overlærer.
(meddelt 25. oktober): Udtræder af 
Århus Byråd af helbredsmæssige 
grunde.

Rasmussen, Harald,
chefkonsulent.
Fratræder 1. august på grund af al
der ved De samvirkende danske 
Landboforeninger i Århus.

Rasmussen, Kaj Sølvsten,
forretningsfører.
(meddelt 14. maj): Genindtræder i 
Århus Byråd i stedet for Rudolf 
Jensen.

Remvig, Jørgen,
overlæge.
10. januar dr. med. på afhandling 
om døvstumhed og sindslidelser.

Richter, Fr.,
direktør.
Fratræder 1. oktober som admini
strerende direktør ved Århus Fly
dedok og Maskinkompagni.

Schantz, Hans Jørgen,
præst.
(meddelt 3. november): Præst ved 
Adventkirken i Århus.
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Schmidt, Søren,
musikstuderende.
(meddelt 16. april): Valgt til for
mand for Danske Studerendes Fæl
lesråd.

Schmidt, Torhen Svenné, 
afdelingsleder.
17. marts dr. jur. på afhandling 
om international skilsmisse- og se
parationsret.
1. maj professor i retsvidenskab ved 
Århus Universitet.

Siegumfeldt, H. H. H.,
sognepræst.
5. november afsked med Skt. Pauls 
Kirke.

Skadborg, Rigmor,
sundhedsplej erske.
1. august ledende sundhedsplejerske 
ved Århus Kommune.

Stilling, Finn,
chefoperatør.
1. november informationschef ved 
Scanticon.

Striib, Andreas,
viceskoleinspektør, Søndervangsko- 
len.
1. august formand for Århus Fæl
leslærerråd.

Søndergaard, Sv. O.,
amtsskolekonsulent.
Fratræder 1. maj som konsulent 
for kulturministeriet.

Sørensen, Bent Bigaard,
civilingeniør.
1. juli administrerende direktør for 
A/S Frichs.

Sørensen, Bernhard,
skoleinspektør.
31. august afsked fra Gjellerupsko- 
len.

Sørensen, Georg,
fagforeningsformand.
Træder 28. august tilbage som for
mand for Arbejdernes Fællesorga
nisation.

Sørensen, Georg Møller,
maler.
(meddelt 15. november): Forret
ningsfører for Malernes Coopera
tive Forretning.

Thorling, Eivind B.,
læge.
26. juni dr. med. på afhandling om 
kræft.

Thorling, Karen,
reservelæge.
(meddelt 14. december): Overlæge 
ved Radiumstationen.

Trier, Jesper,
konservator, Moesgård.
14. december dr. phil. ved Køben
havns Universitet på afhandling om 
papirfremstilling i Nepal.

Weibull, Jörgen,
professor i moderne historie, 
(meddelt 5. december): Udnævnt til 
rektor ved Ålborg Universitetscen
ter.

Viidik, Andrus,
docent.
1. februar professor i anatomi ved 
Århus Universitet.

Wind, Aksel,
afdelingsdirektør.
1. juni leder af Sparekassen Øst- 
jyllands afdeling på Store Torv, tid
ligere Spare- og Lånekassen i År
hus.

Voldby, Holger,
overlæge, Statshospitalet.
1. april overlæge ved Kolonien Fila- 
delfia, Dianalund.

Østergaard, Jørgen,
residerende kapellan ved Århus 
Domkirke.
(meddelt 13. april): Sognepræst ved 
Skt. Lukas Kirke.

K. E.
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Debat om sporten

En af de større begivenheder i årets løb i år
husiansk idræt foregik uden for banerne, men 
den blev dog ikke desto mindre debatteret liv
ligt på sportssiderne i alle landets aviser. Det 
var AGF-lederen Poul Hyldgårds forslag i slut
ningen af oktober om at indføre professionel fod
bold i Danmark, bl. a. for at få forbedret fod
boldklubbernes økonomiske forhold. Efter for
slaget skulle dette kunne ske ved, at spillets kva
litet ville stige, hvis man gik over til at anvende 
professionelle spillere, og at der af den grund 
ville komme flere tilskuere til kampene. Pengene 
til finansieringen af lønnen til disse spillere skul
le efter Hyldgårds mening tages af den del af 
tipsmidlerne, der anvendes til idrætsformål.

Forslaget satte en omfattende diskussion i gang. 
En del af den kom til at dreje sig om, i hvor 
høj grad ideen kunne realiseres, og om konse
kvenserne af indførelse af professionel fodbold 
ville blive, som Hyldgård forudså. Men derud
over gav det anledning til en mere principiel 
drøftelse af sportens placering i samfundet, til 
en debat om idrættens målsætning. Skulle man

satse på eliteidrætten, som professionalismen var 
et udtryk for, eller på massesporten, på at få så 
mange som muligt i gang med selv at dyrke 
idræt? Var det »toppen« eller »bredden«, der 
var det vigtigste?

Mange fodboldledere og sportsjournalister var 
uenige med Poul Hyldgård i, om de metoder, 
han anviste, ville have den ønskede virkning for 
fodboldklubbernes økonomi. Selv om en klubs 
førsteholdsspillere blev aflønnet og derfor fik bed
re træningsmuligheder, ville man ikke kunne for
hindre, at de bedste af dem stadig ville rejse til 
udlandet, hvor klubberne kunne tilbyde langt 
større betaling. Og selv om det lykkedes at for
høje spillets kvalitet, var det ikke afgjort, at der 
ville komme flere tilskuere. Det var ikke den 
manglende kvalitet alene, der havde skabt til
skuerkrisen. Der var også sket en ændring i folks 
fritidsvaner og -aktiviteter, der havde gjort, at 
interessen for at gå til fodbold generelt var ble
vet mindre. Det var et forhold, som man også 
kendte fra udenlandsk professionel fodbold. Me
get direkte havde fjernsynets indflydelse været,
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Kristen Nygård fra Fuglebakken -  til højre på billedet -  var 
en af de mange danske fodboldspillere, der i årets løb 

blev professionel i udenlandsk fodbold. I december skrev 
han kontrakt med den hollandske 1. divisionsklub AZ 67. 

Situationen er fra Fuglebakkens kamp mod Svendborg d. 28.
maj. (Foto Jens-Kristian Søgård).

idet transmissioner af udenlandske topfodbold
kampe havde medført, at de hjemlige kampe 
havde fået mindre tiltrækningskraft.

Især i forbindelse med finansieringen af en 
evt. »professionel fodboldliga« blev de mere 
principielle overvejelser over sportens samfunds
mæssige funktion draget ind i debatten. Tips
midlerne skulle ikke anvendes til aflønning af 
topidrætsmænd, men til fremme af masseidræt
ten. En af dem, der frygtede for konsekvenserne 
af forslaget, var Fuglebakkens næstformand, Tor

ben Frølund, der mente, at indførelsen af pro
fessionel fodbold ville medføre, at klubberne 
ud fra kvalitetsmæssige kriterier ville begræn
se tilgangen af aktive. Han vendte sig mod 
dyrkning af eliteidrætten på bekostning af mas
seidrætten: »Tit glemmer man den store bredde 
i dansk fodbold. Tænk på de tusindvis af mo
tionshold. Tilskuerkrise? Ja. Men er det ikke 
bedre at få de mange motionister ud at spille 
end at se dem råbende og drikkende på tribu
nerne som støttemedlemmer for en professionel 
klub? Det må da være sundest, at folk selv mo
tionerer.«

Det sidste vil Poul Hyldgård sikkert ikke være 
uenig i. Men han ser det i nær sammenhæng 
med sit forslag, idet et af hans udgangspunkter 
har været, at bedre eliteidræt er en af de bedste 
måder at skabe større interesse for sporten hos 
ungdommen på. Interessen hos »bredden« hæn
ger sammen med præstationen i »toppen«, hæv
der han.

Spørgsmålet er så, om dette er rigtigt, eller 
om troen på, at den hjemlige idrætselite kan 
virke som propaganda- og rekrutteringsmiddel 
for ungdommen, er andet end en myte. Måske 
afhænger større eller mindre tilgang til en be
stemt sportsgren mere af udbygningen af de fa
ciliteter -  haller og idrætsanlæg -  der kan stil
les til rådighed for aktivt interesserede. Det me
get stærkt voksende medlemstal i de århusian
ske svømmeklubber i forbindelse med åbningen 
af nye haller i Højbjerg, Hasle og Vejlby tyder 
nærmere på en sammenhæng i denne retning.

E. K. J.
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Stævnekalender 1972
26. januar
I Stadionhallen spiller det danske 
herrelandshold i håndbold lands
kamp mod Norge, der vinder 16-15.

29.-30. januar
Ved Dansk Idræts Forbunds in
dendørs atletik-mesterskaber i Ol- 
lerup bliver Jesper Tørring fra 
Skovbakken vinder i både 60 m 
hækkeløb, længdespring og højde
spring. Også klubbens damehold er 
stærkt. Der bliver mestre i højde
spring (Grith Eistrup), kuglestød 
(Kirsten Hornbæk), 60 m hækkeløb 
(Pia Lund), og 1500 m løb (Anette 
Brønsholm).

12. marts
Ved europamesterskabeme i atletik 
i Grenoble i Frankrig bliver Grith 
Eistrup nr. 5 i højdespring med 
1,80 m.

28.-30. april
Torben Wiirtz og Henning Quie fra 
Bowlingklubben Viking vinder i 
Frederikssund danmarksmesterskabet 
i bowling for tomandshold.

19.-22. maj
Det internationale danske mester
skab i dragesejlads afholdes i År
husbugten. Paul Borowski fra DDR 
vinder, mens Mogens Nielsen fra 
Århus Yachtklub kommer på tre- 
diepladsen.

3. juni
Ved et internationalt atletikstæv
ne i Liege i Belgien bliver 1500 m 
løb vundet af Tom B. Hansen fra 
Skovbakken; AGF’eren Kaj Ander
sen vinder diskoskast.

10.-11. juni
I en atletiklandskamp på Stadion 
vinder Danmark over Holland med 
129 pts. mod 93.

25. juni
På Cykelbanen køres om Århus bys 
Grand Prix, som går til Daniel Mo- 
relon, Frankrig. Niels Fredborg bli
ver nr. 3.

26. juni
To af AGF’s atletikfolk sætter nye 
danske rekorder ved et stævne på

Som et led i festugeprogrammet indgik 
et 12 km langt motionsløb gennem 
Marselisborgskovene, arrangeret af

Århus 1900. Det blev en succes, 
idet omkring 1700 mennesker tilmeldte sig 
»Marselisløbet«, og langt de fleste af dem 

gennemførte. Billedet er taget 
umiddelbart efter, at startskuddet er gået 

ved Tangkrogen, hvor også opløbet 
fandt sted.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Stadion: Wigmar Pedersen i 3000 
m forhindringsløb (8 min. 30,8 sek.) 
og Erik Fisker i hammerkast 
(61,61 m).

3.-4. juli
Ved et internationalt atletikstævne 
i Oslo kommer Skovbakkens Jesper 
Tørring på førstepladsen i såvel 110 
m hækkeløb som længdespring. Kaj 
Andersen, AGF, vinder diskoskast.
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17. juli
Niels Fredborg vinder i Odense det 
danske mesterskab i 1000 m på tid 
(banecykling).

22.-23. juli
Lisbeth Grabowski, Marselisborg 
Vandskiklub, bliver nordisk mester 
på vandski i tre discipliner (slalom, 
hop og kombineret). Konkurrencen 
afvikles på Stilling sø.

24. juli
I finalen i talentturneringen i fod
bold besejrer AGF i Års Brønshøj 
med 5-3 efter omkamp.

29. -30. juli
Der er dansk-italiensk atletiklands
kamp på Stadion. Italienerne vin
der.

30. juli
Ved danmarksmesterskaberne i svøm
ning i Randers vinder Lars Børgesen 
sit 6. mesterskab i 400 m medley.

6. august
Ved et stævne i Dublin sætter Ka 
Andersen, AGF, dansk rekord i di
skoskast med 63,92 m.

9. august
Tom B. Hansen, Skovbakken, løber 
i Helsingfors 1500 m på sin hidtil 
bedste tid: 3 min. 38,9 sek. Det er 
dansk rekord.

12.-13. august
Danmarksmesterskaberne i atletik 
afvikles i København. Af de to år
husianske storklubber får Skovbak
ken danske mestre i 10 discipliner 
og AGF i 5.

På Brabrand Sø kæmpes der om 
mesterskaberne i kano- og kajakro
ning. Her kan de århusianske klub
ber derimod ikke klare sig.

13. august
I Stadionhallen vinder Norge 15-13 
over Danmark i en landskamp i 
herrehåndbold.

27. august
Orienteringsklubben »Pan« vinder 
konkurrencen om det danske me
sterskab, der afvikles i Tisvilde 
Hegn.

31. august
Ved De olympiske Lege i München 
får Niels Fredborg guldmedalje i 
cykelløb (1000 m på tid).

10. september
Tom B. Hansen bliver nr. 10 i fi
nalen i 1500 m løb ved Olympia
den i München.

12. september
International sprint på Cykelbanen: 
Daniel Morelon besejrer John Ni
cholson og Niels Fredborg.

14. september
Jesper Tørring sætter dansk rekord 
i højdespring (2,13 m) ved et in
ternationalt atletikstævne på Sta
dion.

5. november
I Stadionhallen vinder det danske 
herrelandshold i håndbold 21-7 
over Dukla fra Prag, mens Århus 
KFUM taber 18-20 til det danske 
ungdomslandshold.
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Turneringsresultater
Atletik:
1. division -  damer (9 hold): Skov

bakken nr. 1.
1. division -  herrer (9 hold): AGF 

nr. 1. Skovbakken nr. 2.

Badminton:
2. division (8 hold): Århus Bad

mintonklub nr. 7.
3. division (8 hold): Højbjerg Bad

mintonklub nr. 1. Skovbakken 
nr. 4.

Basketball:
1. division -  damer (6 hold): År

hus Universitets Sport nr. 5.
1. division -  herrer (10 hold) : Skov

bakken nr. 7.

Bordtennis:
1. division -  damer (7 hold) : Marse- 

lisborg Bordtennisklub nr. 1.
1. division -  herrer (8 hold): Mar- 

selisborg Bordtennisklub nr. 6. 
Christiansbjerg Boldklub nr. 7.

Fodbold:
1. division (12 hold): AGF nr. 8.
2. division (12 hold): Fuglebakken 

nr. 6.
3. division vest (12 hold): Skov

bakken nr. 10.

Danmarksserien, kreds 4 (12 hold): 
AIA nr. 3. AGF nr. 5. VRI 
nr. 10.

Gymnastik:
1. division (4 hold): Århus Studen

ter Gymnastik nr. 4.

Håndbold:
1. division -  damer (10 hold) : Skov

bakken nr. 5. Vejlby-Risskov nr. 9.
1. division -  herrer (10 hold): År

hus KFUM nr. 3.
2. division -  herrer (10 hold): 

Skovbakken nr. 1. Viby nr. 2. 
AGF nr. 5.

Tennis:
Danmarksturnering (6 hold): År

hus 1900 nr. 4.

Skovbakken og Viby var blandt 
topholdene i håndboldturneringens

2. division, hvor de sluttede på 
henholdsvis 1. og 2. pladsen. Situationen 

på billedet er fra de to holds indbyrdes 
kamp den 4. februar. Vibys meget unge 

hold var stærkest spillende 
og vandt lokalopgøret 23-20.

(Foto: Prebtn Tolstoy).

Vandpolo:
Danmarkstumering (8 hold): Lyseng 

nr. 7. AGF nr. 8.

Volleyball:
1. division -  damer (7 hold): År

hus Studenternes VBF nr. 2.
1. division -  herrer (9 hold): År

hus Studenternes VBF nr. 4.

71



Hen over de skrå 
brædder

Teateråret 1972

Århus Teater
For byens teaterliv var årets begivenhed vel Ed
vin Tiemroths meddelelse i august om, at sæso
nen 1972-73 ville blive hans sidste ved Århus 
Teater. Direktøren tog plads op i aviserne nogle 
dage og sagde kloge ting om sig selv og om teater 
i almindelighed. Om det sidste f. eks., at dets mål 
er at give mennesker den styrkelse af livsfølelsen, 
den udvidelse af deres horisont, den øgede for
ståelse af sig selv og tolerance over for medmenne
sker, de chock i sjælen, den stimulerende morskab 
og livsglæde, som den dramatiske kunst -  frem
for nogen — kan give os. Ikke noget tosset pro
gram og i virkeligheden vel et mål for al teater- 
kunst, taget som en helhed. Om Tiemroth selv 
har fulgt det i de 7 år som teaterleder i Århus, er 
et spørgsmål, der ind imellem har interesseret 
teatrets venner, og det har også somme tider 
stukket hovedet frem i pressen, sidst hos Demo
kratens »pedro«, der i sin anmeldelse 10. sep
tember af Peter Nichols’ »Husker du?« bl. a. 
skriver: »Varemærket for Århus Teater gennem 
7 år med Edvin Tiemroth som chef har været det 
gode håndværk. Velspillede, vel iscenesatte fore

stillinger med en smuk afpudsning af detaljer«. 
Umiddelbart en kompliment — og dog? — siger 
den tænksomme læser. Men han kan tage »og 
dog«’et i sig igen, for det har altsammen været 
bevidst, ud fra et ønske om også at skabe et tea
ter, der kunne svare sig. Det er lykkedes, og det 
har glædet interessenterne; men i virkeligheden 
har det også glædet publikum, og det er da ikke 
så galt.

Argumentet for Tiemroths afgang var mange
len på muligheder for kunstnerisk udfoldelse som 
instruktør og skuespiller, muligheder, der blev 
hæmmet af al for megen administration. I et in
terview med Aarhuus Stiftstidendes Jørn Rossing 
Jensen den 5. august var der nogle ord frem
me om demokrati, talent og agitationsteater, som 
lader ane, at også andre forhold har spillet en 
rolle.

Året startede ellers i forpligtelsernes tegn, for
pligtelserne over for klassikerne. Det var Shake
speares »Helligtrekongersaften«, der stod for tur. 
M an havde spillet den i begyndelserne af 40’eme 
i en traditionel opsætning, der havde haft gode
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kunstnere, megen morskab og ikke så lidt poesi. 
Det sidste var det noget skralt med denne gang 
-  også fordi poesien var ladt lidt i stikken, og når 
man så desuden havde forsøgt sig med en fast 
dekoration, et trappesystem, med delvis tidsblan
dede kostumer og med beatmusik, var der nok 
mange, der kom med beherskede forventninger. 
Men forestillingen stod sig skam -  ikke mindst 
i de komiske forløb. Man fornærmer næppe no
gen ved at fremhæve Ole Wegener. Ham var der 
flammer om.

Februarpremieren, østrigeren Wolfgang Bauers 
»Så bytter vi« var et stykke om det evige identi
tetsproblem, som tiden bestandig tumler rundt 
med. De mere kloge skulle narre den mindre klo
ge i en Pygmalionhistorie om en forlevet kunst
nerklike, der af en trommesalsmaler vil gøre et 
geni for derefter at nyde hans selvødelæggelse. 
Men trommesalsmaleren har hele sin lavkastes 
styrke og snuhed med sig, og det kan de fine 
ikke klare. Udgangen bliver en anden end den 
planlagte. Stykket er en sort komedie. Man drik
ker, slås og voldtager på scenen, og de voldsom
me udfoldelser har deres appel. Det har vel næp
pe været motiveringen for at vælge det. Eller 
har det? Forfatteren antyder sit formål i en pro
gramartikel, og det snerper der henad.

Formålet med at vælge Anthony Shaffers 
»Med liget som indsats« er straks mere klart. Det 
var ganske simpelt teater, en indviklet, veldrejet 
intrige, rapt fremført og med nerve af Erno Mül
ler og Ole Wegener. Pointen var den, at både 
rolleliste og scenegang angav flere skuespillere 
end de to, man ad gangen så sammen på sce-

»Den italienske stråhat«. 
Fra venstre Aksel Erhardtsen, Ove Sprogøe 

og Lho Jansberg.
(Foto: Preben Tolstoy).

nen. Men der var ikke flere. Wegener klarede et 
par stykker til foruden sin hovedrolle.

Forårets sidste forestilling var en mere end 100 
år gammel fransk vaudeville af Eugene Labiche 
»Den italienske stråhat«. Det var en håbløs hi
storie, der af den indkaldte gæst Ove Sprogøe 
og teatrets egne aktører blev afleveret i fut og fart 
og med præcision. Det blev historien morsom af.

Den nye sæson begyndte til festugen i septem
ber med Peter Nichols’ »Husker du?«. Nichols,
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af hvem Svalegangen i 1971 viste »En dag med 
Joe«, skriver fornøjeligt om emner, der i sig 
selv ikke er fornøjelige. Det kræver balance hos 
instruktøren, hvis man vil have dybderne med. 
Det havde Preben Neergaard kun i et vist om
fang ønsket her. Han havde satset på fomøjelig- 
heden. Stykket, der arbejder i bestandige tidsfor
skydninger, beskriver familiens problemer -  hvor
dan den er låst fast i et mønster, som slæbes med 
fra den ene generation til den næste, og hvordan 
de en gang unge ændrer sig, når deres børn mø
der det, de selv har været stillet over for. For
uden teatrets egne kræfter medvirkede Søren 
Elung Jensen -  alle i sympatisk spil.

Om Alan Ayckborns »Hvor de dog elsker hin
anden«, der efterfulgte »Husker du?«, skrev »pe- 
dro« i Demokraten, at det egentlig bare var »en 
dum boulevardkomedie«. Det er så sandt, som 
det er skrevet — men hvilken dum boulevardko
medie ! — et festfyrværkeri af replik- og situations
komik, en crazy-comedy, som man husker dem 
fra dengang, den slags var bedst. Opsætningen, 
ved Johs. Marott, var fiks: en dekoration, der 
somme tider rummede flere steder samtidig, to 
middagsselskaber ved samme bord f. eks. og et 
veloplagt og velspillende personale, der også talte 
direktøren og hans frue. Indholdet: det var for
virring og misforståelser, ingenting -  præsenteret 
med nerve.

De to svenske forfattere Bengt Bratt og Kent 
Andersson har været meget dyrket i de senere 
år. Ungdommens Teater, Folketeatret og Glad- 
saxe Teater har spillet dem i hovedstaden, Ål
borg Teater har spillet dem, og de har også været

i TV. De skriver om samfundsproblemer, som nok 
er erkendte, men som de mener, der gøres for lidt 
ved: de gamle, børnene og de sindssyge. Det var 
de sidste, der var taget op til debat i »Her bor 
de gale«, teatrets næste forestilling. »De gale«, 
der egentlig blot har en række »normale« syge
lige tilbøjeligheder i forstærket form, spiller som 
terapi revy for hospitalet. De benytter lejligheden 
til at kritisere hospitalet og får derfor deres revy 
beskåret — ikke af hensyn til læger og plejere, 
men af hensyn til medpatienterne. Lægerne er 
velmenende nok. De vil hjælpe og beskytte. De 
tager sig af sygdommene uden at forstå årsagerne. 
Stykket fik en noget forbeholden modtagelse. 
Stiftstidende kaldte forestillingen »jævn, også i 
ordets gode betydning«. Demokraten mente, at 
iscenesættelsen (ved Ole Krøll) var forfejlet. 
Den gled ikke let nok afsted, og det var en af 
forudsætningerne for virkningen.

Året sluttede med en børneforestilling, en dra
matisering af kapitler fra A. A. Milnes bog om 
teddybamsen Peter Plys og hans dyrevenner. 
Det egnede Plys sig slet ikke til. Han er hygge
lig og udramatisk -  og forresten slet ikke for børn.

Århus Teaters Studio
Studioscenen var flittig i 1972 med hele 4 fore
stillinger mod kun 2 i 1971 (og den ene af de 2 
endda en fortsættelse fra året i forvejen). Man 
begyndte lidt haltende, i januar, med James 
Saunders’ »Pædagogen« og Tom Stoppards »Det 
sete afhænger a f . ..« . »Pædagogen« er en mo
nolog, der her blev givet af den tidligere færøske
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teaterleder Eydun Johannesson. Den varer et 
kvarters tid og handler om forholdet lærer-elever 
og afstanden mellem dem. Læreren forkynder et 
budskab, han ikke rigtig tror på, og som han hel
ler ikke når igennem med til de urolige elever. 
Både monologen og Johannesson var gode og 
præcise. Men virkningen blev i nogen grad øde
lagt af »Det sete afhænger a f . ..« , en grotesk 
absurditet om, hvad virkelighed er og ikke er. 
Det gik for langsomt og var ikke »galt« nok. Styk
ket var næppe heller flere kræfter værd.

Så var man heldigere med »Kalkunen« af Sla- 
womir Mrozek. Den polske digter har tidligere 
været spillet i Århus, i 1963 med »Striptease« på 
Svalegangen og i 1967 med »Tango« på store 
scene. »Kalkunen« er et stykke frihed, personifi
ceret i en smuk bevidstløs kvinde, der af en oprø
rer kastes på et bord i et værtshus. Hun starter 
noget på værtshuset, kvinden. Sløvhed og ligegyl
dighed havde præget alt og alle, før hun kom. 
Ingenting kom i gang eller fungerede -  heller 
ikke kalkunhanernes pligter over for hønsene. 
Alt var snak og tvivl. Hun er forfulgt af alle: 
kirke, parti og revolution. Ikke fordi de vil tilin
tetgøre hende; men fordi de vil have hende for 
sig selv, danne hende efter deres eget formål. 
Men hun vil selv snakke med, og hun vækker de 
sløve -  og så går hun. Hun har været der; der 
vil ske noget. Det sidste antydes kun; men det var 
instruktøren Ole Krølls trumf -  og en aktualitet, 
som formentlig ligger uden for Mrozeks hensigt.

Studios festugepremiere var den sjældent spil
lede Holbergkomedie »Uden hoved og hale«. 
Komedien handler om to brødre, af hvilke den

»Kalkunen«.
Jørgen Fønss som eremitten med sin beskytter 

mod den tiltagende liberalisering -  
et Stalinhovede i voks. 
(Foto: Preben Tolstoy).
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»Salvation«. 
(Foto: Preben Tolstoy).

ene er overtroisk, den anden ikke. I forløbet skif
ter de »tro« ; men alt ender lykkeligt med fornuf
tens sejr. Opførelsen blev også en sejr for Tiem- 
roth og hans stab — det var idel morskab.

Året sluttede med en voldtægt på »Hamlet« 
og Shakespearetraditionen, forøvet af englæn
deren Charles Marowitz og kaldet »Hamlet-col- 
lage«. Stykket forgreb sig ikke blot på det berøm
te skuespil og på traditionen, men også på Ham 
letfiguren, der blev en svag, selvoptaget ungdoms
oprører, der havde meninger uden at have andet 
end dem. Pointen var ellers den, at det var der, 
det meste af det (og at man helst skulle huske 
det) -  det kom bare ikke i den vante rækkefølge. 
Kendte replikker fra en person blev sagt af an
dre og i anden sammenhæng, adskillige scener 
blev set fra flere vinkler, og maskering og dragter

havde cirkuspræg. For forfatteren var det et of
fer, der foregik, en nedgørelse af noget, der har 
levet for længe, og skuespillerne gik villigt og 
dygtigt med; men Shakespeare led ingen skade.

Svalegangen
Svalegangen begyndte året med Peter Link og 
Charles Courtneys beat-musical »Salvation« og 
gav hermed sit bidrag til den grasserende inter
esse for det »religiøse« teater. Sigtet her var nu 
lidt bredere. Det gik ikke bare mod Jesus, men 
var en del videre rundt i religionskompasset -  og 
også lidt uden for, til parcelhusfrelsen og frelsen 
i »stofferne«. Stykket er ikke noget særligt, om 
end nok lidt mere prætentiøst end de øvrige af 
slagsen. For skuespillerne hakkede det lidt. Nogle 
var bedre til noget, som andre var dårligere til 
-  og omvendt. Men det er også en meget speciel 
genre.

Teatrets anden forestilling var en såkaldt op
søgende, produceret i samarbejde med Århus 
Teater og med premiere på Hadsten Kommune
skole. Det var Ronny Ambjørnssons og Agnete 
Pleijels »Fredag«, et stykke om Robinson Cru
soe og hans kone, om Fredag — samt en Torsdag 
og en Lørdag. Robinson, kostumeret à la Napo
leon med ridepisk, underkuer sin ø og sin kone 
(i combination — med strudsefjer bagpå — for 
neden). Fredag må gå på kompromis, berøvet sin 
identitet, sit rigtige navn. En anden må standse 
skruen, en, der ikke har fulgt den hvide mand 
så langt. Det bliver Lørdag. Stykket fik en pæn
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modtagelse, selv om det fik skyld for ikke at gå 
»ud over rampen«.

Svalegangen sluttede i det meget tidlige forår 
med Jens Bjørneboes »Amputation« -  om rus
sernes behandling af anderledes tænkende, for
fatterne på sindssygehospitalerne. Det blev spillet 
i stumfilmstil og morede. Det farlige kom ikke 
frem; det var, fordi det ikke var der. Det var så 
kontant -  og så anmeldte Stiftstidende det ikke, 
fordi man blev ukammerater om en dato. Den 
havde nu næppe gjort megen forskel..

Revanchen for disse forviklinger tog persona
let med Carl Zetterström, Gunnar Harding og 
Lars Huedens »Hvad er der egentlig i vejen med 
33-modellen?«, en sommerrevy i Tivoli Friheden 
om de 40-årige i ungdomsoprørets, læderjakker
nes og moralændringernes æra, om hvordan de 
ser på sig selv, og om hvordan omgivelserne ser 
på dem. Revyen gjorde lykke. Dens svaghed var, 
at den måske litterært set lå i overkanten som 
sommerunderholdning.

Med den nye sæson tog Svalegangen -  efter 
festugen -  mellemøstproblemet op til debat. Det 
skete i »Mægleren« af Tore Zetterholm (læg 
mærke til de mange svenske skuespilforfattere). 
Stykket giver ingen ret. Det ridser situationen 
dokumentarisk op i alle dens aspekter, og det 
konkluderer -  ja, konkluderer det i virkeligheden 
ikke, at eksplosion er den eneste løsning? Hans 
Henrik Krause var gæst i hovedrollen, og det fik 
han megen ros for.

Årets sidste forestilling, bortset fra »Cæsars 
Flyttemænd« for børn i efterårsferien, var Jean 
Genets »Stuepigerne«, som mange kender fra

Bodil Lindorffs børneteater »Filuren« 
har i 1972 fortsat sin udmærkede virksomhed. 

Billedet her er fra »Alfred, Bobo og mig«.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

hele to opførelser i TV med Susse Wold og Lone 
Hertz som de to piger. Her spilles de af mænd, 
Finn Hesselager og Per Schelde, som det oprin
delig havde været Genets mening. Stykket hand
ler -  endnu en gang -  om undertrykte, der ha
der; men pigernes stilling er værre end Fredags, 
fordi de i virkeligheden ønsker at nå det, de ha
der. Alligevel forsøger de at realisere sig selv ved 
at dræbe deres frue, genstanden for deres had. 
Det glipper -  og altså må de selv gå til, et ube
hageligt stykke, men virkningsfuldt. Det har væ
ret betragtet som en studie i seksuel perversion, 
og der er også seksuelle spændinger i det; men 
det har nu i det hele taget været underkastet 
så mange tolkninger.

Og så er Svalegangen forresten stadig et spæn
dende teater. F. H. L.
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Per Dreier, der nu forlader byorkestret, er født i 1929 
i Trondheim. Efter en omfattende uddannelse som dirigent 

kom han i 1956 til Århus som assisterende kapelmester 
for Thomas Jensen, og da denne forlod Århus By-Orkester, 

blev Dreier dets kunstneriske leder.
(Foto: Århus By-Orkester).

Noget om musikken

Udtalelser om, at der er noget i vejen med mu
siklivet i Århus, høres jævnligt, og det vil da hel
ler ikke være nogen kunst for den, der nærer en 
sådan opfattelse, at finde begivenheder i 1972, 
der bekræfter den. Først og fremmest vil man 
kunne henholde sig til Den jyske Operas sam
menbrud. Det begyndte i og for sig ikke så dår
ligt; Den jyske Operas program i foråret var 
stort og afvekslende, og selv om Fidelio, der blev 
opført i slutningen af februar og begyndelsen af 
marts, ikke blev nogen rigtig succes, var instruk
tøren, Sam Besekow, gået nye og utraditionelle 
veje i sin opsætning. Når en så krævende op
gave som Beethovens Fidelio blev taget op, skyld
tes det, at der skulle præsteres noget særligt i an
ledning af operaens 25-års jubilæum; dette blev 
også markeret ved udsendelsen af et jubilæums
skrift, hvis udstyr der ikke var sparet på. Og li
nien syntes at skulle fortsætte i efteråret, hvor le
delsen var i hænderne på Otto Hallstrøm og 
Francesco Christof oli efter den tidligere opera
chef Torben Wiskums afgang den 1. juli. De nye 
folk havde fine planer, bl. a. opførelsen af Clau
dio Monteverdis Poppeas Kroning i Den gamle
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Bys Helsingør Teater i august, og i november 
skulle Tosca spilles først i Ålborg og så i Århus
-  det første skridt mod en landsopera blev der 
talt om. Næppe var Poppeas Kroning imidler
tid afviklet, før det blev meddelt, at Tosca måtte 
aflyses, da de nødvendige penge ikke var tilstede. 
Det viste sig, efterhånden som tingene kom frem 
i lyset, at af et tilskud på ca. 2 mill. kr. for sæ
sonen 1972-73 var der allerede ved den nye le
delses tiltræden disponeret over ca. 1,5 mill., så
ledes at de penge, der var til rådighed for re
sten af sæsonen, slet ikke ville slå til. Selv ikke af
lysningen af Tosca ville kunne klare sagen, og det 
endelige resultat blev, efter at både Kulturmini
steriet og Århus Byråd havde været indblandet 
i sagen som dem, der yder Den jyske Opera til
skud, at der ikke skulle opføres noget i resten af 
sæsonen. De penge, der endnu var tilbage, skulle 
benyttes til afvikling af Den jyske Operas gæld, 
således at man kunne starte på en frisk den 1. 
april 1973.

Per Dreiers bebudede afgang som leder af År
hus By-Orkester kunne også tages som et tegn 
på mindre gode forhold for musiklivet her i byen. 
I et interview efter sin beslutning om at søge af
sked nævnte Dreier foruden store administrative 
byrder og ønsket om at prøve noget nyt — Dreier 
har været ansat i 16 år ved Århus By-Orkester
-  også utilfredsstillende arbejdsforhold og van
skeligheder med at få gennemført det, han ville.

Spørgsmålet er imidlertid, om man har fat på 
det væsentlige, når man hæfter sig ved Den jy
ske Opera og Dreiers afgang i forbindelse med 
en vurdering af byens musikliv. Økonomiske fejl

disponeringer og en kunstners træthed af sine mu
sikere og ønske om at prøve noget nyt efter 16 år 
kan i hvert fald ikke alene bruges som målestok. 
I en bedømmelse må man også se på, at der næ
sten ikke er en uge, hvor der ikke bydes på kon
certer. Ud over byorkestrets opførelser er der 
hyppige koncerter i byens mange kirker, på Det 
Jyske Musikkonservatorium og andre steder. Og 
besøg fra den store verden får vi da også, så
ledes bl. a. af Vladimir Ashkenazy, der spillede i 
Stadion-Hallen i april. Repertoiret kan næppe 
heller kritiseres med megen vægt. Århus By-Or- 
kester har i sine vinterkoncerter spændt over pe
rioden fra Händel til Niels Viggo Bentzon, og 
det er vanskeligt at se, at man har koncentreret 
sig om specielle komponister. De hyppigst spille
de er Beethoven, Brahms og Mahler, uden at de 
på nogen måde særlig har præget programmet. 
Vil man endelig med lys og lygte søge efter kri
tikpunkter, kan det siges, at byorkestret måske 
har søgt at spænde over for meget og ikke har 
lagt særlig vægt på »hits«. F. eks. er Mozart og 
Tjaikowskij ikke blevet spillet meget. Den popu
lære side af programmet er især blevet varetaget 
ved sommerkoncerterne i Friheden.

Kvaliteten af byorkestrets koncerter ligger ikke 
altid i toppen, men gennemgående har anmel
delserne været pæne. Ikke mindst var det tilfæl
det, da Efrem Kurtz i februar ved to lejligheder 
dirigerede: »Ingen orkestergrød og -sovs, klart, 
harmonisk og afbalanceret. . .« ,  hed det i en an
meldelse, og i november, da Dvoraks cellokon
cert og symfoni nr. 9, Fra den nye verden, blev 
spillet, svang en kritiker sig op til: »I aftes var
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Roger Whittaker gav den 12. november koncert i Vejlby-Risskov 
Hallen. Koncerten med den engelske sanger var 

en stor succes, og karakteristisk nok var det ikke udelukkende 
helt unge, der var strømmet til.

Whittaker ses her under mere uformelle former.

det faktisk sådan, at jeg foretrak en dirigent 
som Jorma Panula frem for Celibidache«! Na
turligvis har der været lejligheder, hvor det er 
gået skidt; ved en bedømmelse af orkestret må 
man imidlertid huske på, at det ikke har fuld 
symfoniorkesterbesætning som de store udenland
ske orkestre, man kender fra plader og uvilkårligt 
sammenligner med. En sådan sammenligning 
bliver yderligere uretfærdig ved, at de tekniske 
muligheder ved indspilning af plader er af en så
dan art, at det endelige resultat slet ikke svarer 
til en »virkelig« koncert. F. eks. kan mindre hel
dige passager spilles om og om, til de bliver per
fekte.

Det kan ikke nægtes, at Scala, Rundhøj-Hal- 
len og hvor der ellers bliver afholdt koncerter, 
ikke altid er fuld ved sådanne lejligheder, og det 
kunne tages som udtryk for manglende musikin
teresse. Almindeligvis samler arrangementerne 
mindst 400 mennesker, og kan man egentlig for
vente, at flere i en by af Århus’ størrelse vil på
tage sig besværet og udgifterne ved at gå til kon
certer, når de er så forholdsvis hyppige, som til
fældet er? Det samlede antal mennesker, der lej
lighedsvis går til koncerter, er således ret stort, 
selv om der uden tvivl er mange gengangere.

Musiklivet i Århus er ikke udelukkende Den 
jyske Opera og byorkestret. Der findes rundt i 
byen musikudøvere, som man sjældent eller al
drig hører til, f. eks. kor og virksomhedsorkestre. 
Flydedokken har sit eget orkester, det samme har 
jernbanefunktionærerne og postfunktionærerne. 
Forbruget af musik, der formidles gennem bib
liotekernes pladeudlån, er enormt. Selv om man 
på Folkebiblioteket i Mølleparken har en plade
samling på 17.000 stk., kan det være vanskeligt 
at få plader, hvis man kommer en fredag, og man 
må tage, hvad der er tilbage. Specielle ønsker er 
det så godt som umuligt at få opfyldt til en week
end.

Når man taler om musiklivet, taler man oftest 
-  således som det er gjort i det foregående -  om 
klassisk musik. Det sker, selv om musikinteressen 
er størst inden for beat-, jazz- og folksongområ- 
derne. Et indtryk af den almindelige vurdering 
af de forskellige områder af musikken fik man 
gennem to sager her i byen i det forløbne år. På 
samme tid, som problemerne omkring Den jy
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ske Opera blev behandlet, måtte Jazzhus Tag
skægget på Royal lukke. Tagskægget her, der gik 
under navnet Royal Birdland, havde ellers haft 
en lovende start. I juni blev det meddelt, at le
delsen af Tagskægget i Klostergade, Peter Max 
Hansen, havde lejet Royal, som skulle omdannes 
til, hvad der blev kaldt verdens største jazzhus. 
De nederste etager af det gamle hotel blev om
bygget, og i løbet af månederne juni-september 
åbnede forskellige afdelinger af det nye jazzhus. 
Der var ros fra alle sider og stor tilstrømning; 
men der blev også budt på betydelige navne in
den for jazzmusikken. Peter Max Hansen havde 
imidlertid slået for stort et brød op, og i novem
ber tvang likviditetsmangel Royal Birdland til 
lukning. Men mens man fra offentlig side straks 
var parat til at hjælpe Den jyske Opera og gjorde 
dens eksistens til et vitalt spørgsmål for byen, 
blev Royal Birdland ikke hjulpet, selv om publi
kumstilstrømningen var væsentlig større end hos 
Den jyske Opera. Det kan naturligvis indvendes, 
at det ikke er det offentliges sag at støtte et kom
mercielt foretagende som Royal Birdland. Men 
hvad forhindrer kommunen i at betragte jazz- 
huset som en kulturel virksomhed? Når man, for
uden støtte til Den jyske Opera og Århus By-Or
kester, kan drive to biografer her i byen og del
tage i driften af Friheden, er det vanskeligt at se, 
hvorfor et jazzhus ikke kan hjælpes.

Selv om kommunen her nok ikke viste sig så 
smidig, som man kunne have håbet på, må det 
indrømmes, at den på mange områder støtter det 
århusianske musikliv. Meget tyder på, at kommu
nen nu -  efter at der har været planer fremme

herom siden 1950’erne -  vil skaffe Århus en or
dentlig koncertsal på det gamle kaserneareal 
over for rådhuset. Scala, Rundhøj-Hallen og Sta
dion-Hallen er ikke særlig velegnede til musikud
øvelse, og med en ny koncertsal vil en væsentlig 
mangel i byens musikliv blive afhjulpet.

C. R.

Pladeudlånet i Arhus -  her på Folkebiblioteket i Mølle
parken -  er meget omfattende og overgår langt andre byers.

I 1971-72 blev der i Mølleparken udlånt 
cirka 111.000 plader; hertil kommer, at mange på stedet 

aflytter de plader, der ikke kan udlånes.
(Foto: Århus Kommunes Biblioteker).
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Hvad går der i 
biografen?

Efter den senest publicerede opgørelse (1970) går 
gennemsnitligt 4.000 mennesker i Århus i biogra
fen hver dag. Dette store tal fortæller noget om 
biograffilmenes popularitet som underholdning, 
kulturprodukt, eller hvordan man nu ellers kan 
karakterisere det behov, de imødekommer. Når 
man alligevel taler om biografkrise, kan det for 
denne bys vedkommende illustreres af, at man til 
hver forestilling råder over ca. 5-6.000 pladser 
i byens 10 biografer ( 11 med Malling Bio).

Det betydelige omfang, biografbesøgene har, 
gør det nødvendigt at interessere sig for biograf
teatrenes verden, hvis man følger byens liv. Hver 
dag kan man i avisernes annoncespalter og gen
nem anmeldelserne følge biografernes repertoire, 
hvorimod det kan være svært at danne sig et hel
hedsindtryk. Det skal her forsøges at give en over
sigt, bygget på de 10 billedteatres repertoire i 
året 1972. Det er ikke meningen i noget videre 
omfang at omtale de enkelte film, heller ikke at 
sætte ind med filmkritik, selv om vurderinger ikke 
helt kan undgås. Oversigten er forbrugeroriente
ret og vil kort beskrive den plads, de enkelte bio
grafer indtager i helheden.

For forbrugeren er det et væsentligt spørgsmål, 
om der er en rimelig kvalitet og variation i ud
budet. En samlet vurdering af årets programmer 
i byens 10 biografer viser faktisk et meget varie
ret billede; selv om biografgængeren er kræsen 
og kun vil se gode film, skulle der nok være mu
lighed for et halvt hundrede besøg om året, hvis 
han er indstillet på at udnytte samtlige biografer. 
Kommunesammenlægningen i 1970 har ikke æn
dret på de grundlæggende forhold, at de seks tid
ligere Århus-biografer fortrinsvis er premieretea
tre, mens de tidligere forstæders biografer mest 
er repriseteatre, der viderefører de bedste film og 
de største økonomiske successer fra centrumsbio
graferne til byens ydre områder. Over halvdelen 
af de film, der vises på de tidligere forstæders 
biografer, er repremierer, og dermed må hoved
interessen naturligvis vendes mod de centrale 
biografer.

Et kort overblik viser, at »Biografen« fortrins
vis satser på den amerikanske underholdnings
film af kvalitet, somme tider noget voldsomme 
film. I »Scala« dominerer den franske film, og 
kvaliteten her står ikke tilbage for »Biografen«s.
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»Kosmorama« har blandt byens biografer det 
mindste antal forskellige forestillinger og nåede 
næppe i 1972 at præsentere 20 film; domineren
de har været de længekørende successer, og re
pertoiret er amerikansk præget. Den kommunale 
»Regina« i byens hjerte, den største biograf, har 
også overvægten på amerikansk film; op mod 
halvdelen af repertoiret består af westerns i mel
lemkvaliteten, og et par sekundafilm bliver der 
såmænd også plads til. I »Folketeatret«s valg af 
film er det svært at finde nogen linje; her kan 
alt muligt forekomme: seriøse, ret upåagtede 
film, lystspil, kriminalfilm, westerns og rene se
kundafilm mellem hinanden. »Palads« på Trøj- 
borg unddrager sig normal vurdering, da teatret 
var lukket i sommerhalvåret, men et blik på ef
terårsprogrammet viser et meget varieret udbud 
som på »Folketeatret«.

Alt i alt tegner der sig konturerne af en ar
bejdsdeling mellem premierebiograferne, og in
gen af dem har været dådløse i det forgangne år. 
Ud over mange gode udenlandske film bragte 
»Biografen« den udmærkede danske »Man sku’ 
være noget ved musikken«, og »Scala« havde sine 
største publikumssuccesser med de svenske filma
tiseringer af Vilhelm Mobergs udvandrerroma
ner, en Ingmar Bergman-film og det gode ame
rikanske lystspil »Du er toppen, professor«; næv
nes bør også sommerkavalkaden af franske film. 
»Kosmorama« brugte en stor del af året på to 
Trinity-film, spaghettiwesterns, hvoraf den første 
var nogenlunde morsom og sammenhængende. 
Med den amerikanske instruktør Stanley Ku
brick’s bemærkelsesværdige »A Clockwork Oran

ge« viste denne biograf formentlig årets bedste 
film i Århus; forevisningen af denne var en vær
dig indvielse af »Kosmorama«s nye interiør. »Re
gina« har ikke været opmuntrende at besøge. Det 
udmærkede danske lystspil »Olsen-bandens store 
kup« pyntede på repertoiret, og man indledte 
året med den nyeste James Bond-film, der er 
velegnet til at vise i denne store biograf. Men el
lers har den kommunale filmindsats i dette store

»Kosmorama« har gennemgået en omfattende modernisering. 
På billedet ses biografsalen; stolene er røde, væggene 

grå, og fortæppet er i hvidt og sort. Hertil kom foyerens ind
retning med »Kosmo-Bar«, så biografen var klar 

til at tage det store pres med 2. juledags-premieren 
på mafia-filmen »The Godfather«.
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»Park« i Risskov er et 
filmsupermarked. Her bliver næsten 

enhver smag tilgodeset, 
børnenes, familiens, husarernes 

og det kvalitetsbevidste publikums. 
Her er programmet for den

24. november.

Programmet i Scala har præg af 
eksklusivitet. Her vises i almindelighed 

kun film ved to daglige forevisninger. 
Til gengæld præsenterer »Scala« 

en lang stribe af kvalitetsfilm; 
her ses annoncen for den franske 

instruktør Claude Chabrols 
fortræffelige »Lige før natten«.

teater været pauver; der har været for meget li
gegyldigt på programmet. Det er utvivlsomt et 
problem at skabe overskud (som går til kulturelle 
formål) i en biograf med så mange pladser; men 
kunne overskuddet (på 80.000 kr.) bevares med 
et mere smagfuldt filmudvalg, ville man i hvert 
fald have slået to kulturelle fluer med et smæk. 
»Regina« og »Palads« er netop indgået i en bio
grafkæde, som består af 30 danske biografer. 
Denne skal fungere som en indkøbsforening og 
være baseret på hjemtagelse af mindst tre store 
film om året, der så skal spille i de 30 biografer 
ud over det øvrige repertoire. Det kan der jo godt 
komme kvalitet ud af.

Den interesserede biografgænger må holde 
godt øje med »Folketeatret«s program. Ud over 
de længelevende folkekomedier og lystspil, som 
naturligt spilles i en så stor biograf, er der be
mærkelsesværdigt gode film på programmet; for 
kendere kan f. eks. nævnes instruktioner af Losey, 
Clement og Aldrich. »Palads« skal have tid til at 
finde sit stade og sit publikum, men efterårets 
repertoire lover godt.

»Palads« og »Folketeatret« betegner på sin vis 
en mellemting mellem centrumsbiograferne og de 
tidligere forstadsbiografer. De har begge en del 
repremierer, men dog ikke i et omfang som de 
sidstnævnte, som ved de mange repriser betjener 
lokalområdernes publikum og samtidig skaber 
mulighed for, at de interesserede, som ikke nåede 
en bestemt film i centrum, kan »samle den op«. 
»Astra«, »Park«, »Rio«, og »Vest« er i den hen
seende ensartede, men i andre forskellige. Med 
»Rio« har byen sin knaldbiograf med alle de



betydninger, der kan lægges i ordet. Pornofilm, 
westerns, skræk- og gysfilm dominerer program
met; i »Rio« færdes på lærredet Django og Rin
go i film, hvor budgettet stort set er anvendt på 
ammunition; her anskues det, at »den seksuelle 
frihed blandt mindreårige er større, end de voks
ne drømmer om«; her er det god reklame, hvis 
en film er »totalt forbudt« i det øvrige Europa. 
Men dermed er ikke alt sagt om »Rio«s pro
gram; i maj-juni vistes en god kavalkade af film 
med den engelske komiker Peter Sellers, og også 
blandt de viste repriser var der film af bedste 
klasse.

»Astra« i Åbyhøj er mere afdæmpet. Dens 
egentlig dårlige film kan tælles på to hænder, så 
det bliver ikke så mange, når man betænker det 
ret hyppige programskift, der må foregå på yder
områdernes biografer. »Astra«s udbud er yderst 
varieret; alle genrer er repræsenteret, og teatret 
hentede sig en fortjent succes i foråret med Bur- 
ton-Taylor i repremieren på »Hvem er bange for 
Virginia Woolf ?«

»Park« i Risskov er biografen med den mest 
dynamiske salgspolitik og det største annoncebud
get blandt samtlige. De store annoncer er i sig 
selv en forestilling; ordene »grib chancen« og 
»højaktuel« går igen i teksterne. Der går mange 
gode film i »Park«, både blandt repriserne og 
de forholdsvis få premierer, og iblandt henter 
biografen sig solide husarsuccesser på pornofron
ten (Obs! English Subtitles). »Park« er frodig.

Endelig er der den kommunale »Vest« i Bra
brand. Dette teater har et ry som et godt repri
seteater, og nogenlunde med rette, viser en pro-

Trøjborg-biografen »Palads« blev fikset op med bl. a. 
nye stole i 1972. Det samlede antal siddepladser blev reduceret 

noget, men forholdene blev forbedret for de 
tilbageværende. Den danske Provinsbank ejer nu biografen, 

og direktøren er Mogens Steen Kruse.

gramgennemgang. I det sidste års tid har der væ
ret vist en halv snes gode film, ud over hvad der 
er faldet af under sommerens danske lystspil-ka
valkade. »Vest« har blandt filminteresserede væ
ret anset for at være den bedste forstadsbiograf, 
men i det forløbne år har »Astra« og »Park« væ
ret lige så gode.

Den ovenstående gennemgang har taget sigte 
på det ordinære aftenprogram i biografteatrene, 
men hertil bør føjes en omtale af bømefilm- og 
midnatsfilmudbudet. De fleste biografer spiller 
børnefilm af vekslende kvalitet, nemlig søndag ef
termiddag; ellers kniber det -  med to undtagelser, 
nemlig »Biografen« med den moderne og konse
kvente programpolitik og naturligvis »Park«-tea-
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tret. »Biografen« har til stadighed daglige efter
middagsforestillinger i familiestilen. Walt Disney 
tegnefilm har domineret, men der er blevet plads 
til både Chaplin, en række Buster Keaton-film 
og nogle Gøg og Gokke ; herudover har bl. a. de 
populære belgiske skikkelser Tintin og Asterix 
vist sig på lærredet. Med denne linje får »Bio
grafen« forhåbentlig næste generations biograf
gængere i tale. I »Park« koncentrerer man sig 
om børnefilmene i vinterhalvåret og fortrinsvis 
i weekenden, men med daglige forestillinger i 
skoleferierne; her er mange udmærkede børne- 
film, først og fremmest Astrid Lindgren-filmene 
om Pippi og Emil, endvidere de mere ordinære 
Tarzan og Far til fire, men også Asterix m. m.

Midnatsprogrammerne er gennemgående nog
le barske ting fra sekundaafdelingen, men også 
her er der undtagelser. Nævnes fra området kan 
»Folketeatrets skrækkelige blanding af spaghetti, 
knald og vold med enkelte gode repriser imellem. 
Fremhæves kan atter »Park« med ikke mindre 
end 6 film af den franske filmkunstner Claude 
Chabrol til forårets midnatsforestillinger samt 
spredt nogle udmærkede amerikanske film; el
lers blev der fyldt op fra sekundaafdelingen.

Sådan tegner sig billedet fra et jævnt forbru
gersynspunkt. Kommer de gode film til Århus? 
Ja, de gør i alt væsentligt, hvis man sammenlig
ner med repertoiret i København. I enkelte til
fælde kan der gå lang tid (op til et halvt år), 
og hvis en film er »sær«, kan der være en vis 
risiko for, at den ikke kommer op. Japanske 
film som andre oversøiske bortset fra amerikanske 
er således en sjældenhed, og skal der nævnes an

dre eksempler, kan man spørge, hvor den ejen
dommelige film »Trash« af amerikaneren Paul 
Morrissey bliver af samt den ligeledes amerikan
ske fra 1930’erne, »Freaks«; hvad den sidste an
går, er der tale om en film, som er blevet for
sinket af censuren i 40 år. Begge de omtalte film 
har været vist i København.

Endelig må det nævnes, at specielt interesse
rede, for hvem udbudet i de kommercielle bio
grafer ikke er nok, har mulighed for bl. a. at føl
ge programmerne i Studenternes Filmklub, i Ci
nema 67, der har forestillinger i Folkebiblioteket 
i Mølleparken samt i »Huset«s filmklub i den 
gamle museumsbygning i Vester Allé.

I. G.
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Digteren fra 
Vestre Strand Allé

Blandt lokalområdets skabende kunstnere har på 
det seneste især én tiltrukket sig opmærksomhe
den: forfatteren Svend Åge Madsen, der den 28. 
november fik overrakt Det danske Akademis års- 
pris på 50.000 kr. Dermed er der sket en fortjent 
offentlig anerkendelse af et forfatterskab, der 
har stået på i en god halv snes år. Den ene væ
sentlige bog efter den anden er udgået fra Svend 
Åge Madsens værksted på Vestre Strand Allé i 
Risskov, uden at det er lykkedes ham »at banke 
hul på folks bevidsthed«, som han selv udtrykker 
det. Helt fra begyndelsen blev han anset for at 
være svært tilgængelig, kun delvis med rette; 
sine første fire bøger betragter han selv som eks
perimenter, men hvad der er kommet siden, er 
til at læse for enhver, der ikke absolut kræver en 
traditionelt opbygget historie, men som har 
mod til det lidt dybere vand.

Man kan godt ærgre sig lidt med forfatteren 
over, at han ikke har været læst forfærdelig me
get uden for eksperternes kreds. Disse sidste har 
til gengæld vist ham bevågenhed fra første færd, 
da hans debutbog »Besøget« udkom i 1963; si
den den tid har han skrevet en bog om året,

den foreløbig sidste er »Dage med Diam eller 
livet om natten«, der udkom i 1972. Denne korte 
præsentation af forfatteren vil være koncentreret 
om eksperimentperioden, hvor Svend Åge M ad
sen trådte frem med sin stil og sine problemstil
linger.

Hvis man som traditionel læser kan slække på 
sine fortøjninger en stund, er »Besøget« en ret 
ligetil og meget spændende historie, hør bare :

En botaniker er på jagt efter en sjælden blomst i 
en bestemt egn; mens eftersøgningen står på, bor 
han på hotel, og her trænger adskillige medlem
mer af en ham ukendt familie sig ind på ham. 
Ved uafbrudte kontaktforsøg forhindrer familien 
ham ganske i at udføre forehavendet, at finde 
blomsten. Familien giver ham stress, volder ham 
bekymringer og vækker en umådeholden mis
tænksomhed hos ham. Bedre bliver det ikke af, 
at botanikeren i hurtig rækkefølge lover forskel
lige af familiens medlemmer at udføre småtjene
ster for dem; han skal bl. a. skrive et lejligheds
digt for damen Anna, han skal reparere et spring
vand for hendes bror Peter, og han skal finde en
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Forfatteren Svend Age Madsen er født 1939 i Århus. 
Han har studeret matematik ved universitetet i tre år, før han 

helt koncentrerede sig om forfattervirksomheden.
Svend Age Madsens matematiske fortid fornægter sig ikke;

flere af hans bøger er stærkt systembundne.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

bestemt plante, der skal tjene til foder for nogle 
skrækkelige insekter, som er i Annas og Peters 
fætters, Roberts, besiddelse. Alt sammen egentlig 
små ting, men enhver, der har påtaget sig sligt, 
vil nok have erfaret, at det i den givne situation 
nærmest er umuligt at komme i gang med. Un
der dette forløb har botanikeren viljeløst accep
teret familiens indbydelse til at tage med hjem 
til dens hus; her rabler det helt for ham under 
en havefest, og han flygter. Dermed slutter bo
gens første del; i andendelen genfinder man bo
tanikeren i et hus, han har anskaffet sig, optaget 
af at tegne selvportrætter, inden han skal i gang 
med sin meget vigtige plan. Hvad denne går ud 
på afsløres måske med bogens tredje del, hvor 
den omtalte families medlemmer atter er hoved
personer i en ganske detaljeret beskrivelse af fa
miliens banale gøremål en sommerdag. Denne 
gang er beskrivelsen, i modsætning til førstede
lens, helt uden tolkninger af hensigten bag hand
lingerne.

Dette handlingsreferat er, som de fleste andre 
af den slags, utilfredsstillende; bogen skal læses, 
og det kan nævnes, at den fås i et billigt genop
tryk. Hvad der hæver bogen op i et højt plan 
er dens fra indholdet uadskillelige stil, Svend 
Åge Madsens helt personlige udtryksform: en 
pedantisk-humoristisk fortællemåde fuld af ba
rokke virkemidler. Som eksempel kan tjene en si
tuation fra hotellet, hvor botanikeren efter sit før
ste forvirrende møde med Anna vil flygte til sit 
værelse :
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»Kun en gang standsede mit vilde løb. Jeg 
vendte mig i fuld fart om for at se om jeg 
blev forfulgt. Endnu inden jeg havde fået kon
stateret om dette var tilfældet ramte jeg noget 
hårdt. Et øjeblik blev jeg stående bedøvet idet 
jeg greb mig til det smertende sted i hovedet. 
Det viste sig at gangen havde et knæk på dette 
sted, og på grund af det herskende mørke hav
de jeg ikke bemærket dette men var fortsat 
lige ind i væggen.
Uden at vente længere end nødvendigt fort
satte jeg i en mindre farlig hastighed . ..«

I 1964 udkom Svend Åge Madsens anden bog 
»Lystbilleder«, en noget vanskelig sag, set med 
andre øjne end forfatterens. Ved genudgivelsen 
af denne »uroman« sagde en litteraturkritiker, at 
den er en af de mindst forståede bøger i nyere 
dansk litteratur. Med »novellesamlingen« »Otte 
gange orphan« (1965) lykkedes det forfatteren 
med stram præcision at få placeret sig selv og 
sin kunst i forhold til læseren; i syv fortællinger 
beskrives forskellige, fuldstændig isolerede men
nesker i situationer, hvor de har påtaget sig en 
mere eller mindre meningsløs og i alle tilfælde 
aldeles uoverkommelig opgave. Én træner sig 
gennem et hårdt, umenneskeligt og nedbryden
de program til at kunne klare sig (i modsæt
ning til alle andre), når fjenden kommer, én 
øver sig i at kunne nå frem til at føre alle slags 
konversationer naturligt, og en tredje har udar
bejdet et fantastisk program for at undgå at tære 
på sine livsfunktioner med henblik på at undgå 
den død, der venter alle andre. Den syvende hi

»Liget og lysten«, Svend Age Madsens femte bog, 
udkom i 1968. Det er en pornografisk-kriminalistisk systemroman 

med science fiction-præg; i hvert fald intet mindre, men 
en hel del mere. Heri optræder bl. a. personerne

B.R., Hanne Sørensen, Chabi Oguno, Gunhild med knappen 
og tvekønsvæsnet Hænge Natterdal.

Den opmærksomme læser vil glæde sig 
over bogens små morsomme hentydninger til

Svend Age Madsens tidligere romaner.
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storie omhandler en forfatter, der har gjort sig 
til opgave at lave en beskrivelse over alle menne
sketyper, en opgave, der både hvad angår selve 
omfanget samt systematiseringen af resultatet, er 
uigennemførlig. Dette står imidlertid lige så lidt 
klart for denne forfatter som for bogens øvrige 
personer med deres forskellige gøremål. Han 
klør på:

»Det har hidtil været mig en slags glæde at 
tildele de enkelte beskrivelser en titel, kunne jeg 
sige, som mere eller mindre dækkede deres 
indhold, men jeg indser nu at dette må be
tragtes som en luxus som tager en del af min 
tid, det vil i fremtiden være fuldt tilstrække
ligt at jeg nummererer beskrivelserne, noget 
som kan gøres ret systematisk og derfor hur
tigt . . .«

Ret raffineret hedder samlingens historie nr. 8 
bare H (som er det ottende bogstav i alfabetet), 
og her taler Svend Åge Madsen selv, usammen
hængende, ikke umiddelbart forståeligt, men me
get givende ved flere gennemlæsninger. Bogen 
slutter med ordene »Resten er«, og hermed er 
man ovre i Madsens fjerde udgivelse, »Tilføjel
ser«, der består af fem hefter, der hver begynder 
med ordet »Tavshed«.

Efter at have læst adskillige anmeldelser i 
dagblade og tidsskrifter af »Otte gange orphan« 
trådte forfatteren frem i tidsskriftet »Exil« (1965 
-66, nr. 4) med en lunt ironisk artikel »Et 
forsvar for menneskene«. Han tog sit udgangs
punkt i omtalen af bogens personer, der var ble

vet beskrevet som sindssyge, splittergale, afsindi
ge o. s. v., og tog dem i forsvar:

»Som man ikke kan være i tvivl om har vi
denskaben kun været i stand til at hjælpe men
nesker på nogle få og -  set i forhold til de livs- 
afgørende problemer -  meget ubetydelige 
punkter. Lidelser, døden, ensomheden,. . .  al
derdom . . .  er fænomener som videnskaben 
overhovedet ikke har været i stand til at mild
ne eller dæmpe ulempen af for menneskehe
den, endsige da fjerne. Otte genier har under 
fællestitlen »Otte gange orphan« præsteret in
tet mindre end løsningen på disse menneske
livets største skavanker, i form af omhyggelige, 
detaljerede beskrivelser af deres personlige 
måde at overvinde dem på. Disse menneskers 
geniale opfindsomhed og livsbekræftende ini
tiativ er blevet karakteriseret som idioti og ud
slag af storhedsvanvid. Dette så meget mere 
uretfærdigt set i forbindelse med den omfat
tende og almindelige hyldest til videnskaben 
for dennes fattige småløsninger. ..«

Sådan tegner sig Svend Åge Madsens univers, 
fuldstændig uafgrænset; han har originaliteten 
i behold og er ikke gledet ind i nogen af tidens 
moderetninger.

Efter sin eksperimentperiode følte forfatteren 
sig mere frigjort og udsendte en række romaner, 
hvoraf den sidstudkomne som nævnt er »Dage 
med Diam eller livet om natten«; her behandles 
temaet om menneskets valgmuligheder og reali
seringen af dem. Ud over denne romanproduk-
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tion har han lavet et enkelt teaterstykke (des
værre endnu ikke noget til TV-teatret) samt en 
børnebog »Modsatterne og omvendterne«, der 
med sin rene, vanvittige logik umiddelbart for
stås af børn, og med nogen vanskelighed af voks
ne, når de har tænkt sagen igennem. Den bygger 
bl. a. på princippet om, at hvis en »modsat« la
ver en bakke samtidig med, at en »omvendt« 
graver et hul fra den anden side, så er de stadig 
lige nær eller lige langt fra hinanden. Længere 
forklaring skal ikke gives her, for som Svend Åge 
Madsen har skrevet i anden sammenhæng: Man 
gør ondt værre ved at gøre ondt værre.

Sidst men ikke mindst bør det nævnes, at 
Svend Åge Madsen i januar 1973 modtog årets 
radiospilpris for sine i alt tre radiospil.

-  Får han snart banket hul på folks bevidst
hed?

I. G.

Svend Åge Madsens forfatterskab:
Besøget (1963), Lystbilleder (1964), Otte gan
ge orphan (1965), Tilføjelser (1967), Liget og 
lysten ( 1968),Tredje gang så ta’r vi ham ( 1969), 
Maskeballet (1970), Sæt verden er til (1971), 
Dage med Diam eller livet om natten (1972) 
samt børnebogen Modsatterne og omvendterne 
(1967).
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Blandet kunst

Ligesom tidligere gav udstillingsaktiviteterne i det 
århusianske kunstliv i 1972 gode muligheder for, 
at den besøgende kunne danne sig et indtryk af 
nogle hovedtendenser på såvel det internationale 
som på det nationale og lokale plan.

92

Præsentationen af den udenlandske kunst 
fandt først og fremmest sted på initiativer fra 
Kunstmuseet og Galerie Dierks i Rosensgade. 
Det nævnte galleri har under sin nuværende le
delse eksisteret siden 1966; en lang levetid set i 
forhold til andre gallerier med nutidskunst, og 
det må da også betragtes som byens ældste af 
sin karakter. Der er ikke nogen bestemt linie 
i billedudvalget, som afspejler de nyeste strøm
ninger; men i de senere år har galleriets ledelse 
især vist stor interesse for den nye generation i 
tysk kunst og har i forbindelse hermed afholdt 
flere separatudstillinger, således i foråret med de 
to unge malere Reimer Riediger og Erhard Stö
be. I tilslutning til festugen viste galleriet i sep
tember en udstilling, hvor der var mulighed for 
at stifte et førstehånds bekendtskab med den mest 
aktuelle internationale kunst på daværende tids
punkt. En række kunstnere, der samtidig deltog 
i den store stærkt omdiskuterede Documenta-ud- 
stilling i Tyskland udstillede grafiske blade i gal
leriet, der havde kaldt ophængningen »Docu
menta Realists«. Den demonstrerede udviklingen 
i det nye maleri, der fra det ikke forestillende i 
takt med et stigende samfundsengagement har

François Baschet demonstrerer de klangmæssige muligheder 
i sine musikskulpturer, der fra den 9. september og 14 dage frem 

blev udstillet i Kunstbygningen. I sin indbydelse 
til udstillingen opfordrede Kunstforeningen sine medlemmer 

til at deltage aktivt i arrangementet og opfatte skulpturerne 
ikke som objekter, man blot betragter, 

men som instrumenter, der først kommer til deres ret, 
når de tages i brug.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).



vendt sin interesse mod den konkrete virkelighed 
og dens produkter.

Også Kunstmuseet har i det forløbne år priori
teret den udenlandske kunst højt. I festugen præ
senteredes i grafiksalen karakteristiske arbejder 
af den svejtsiske maler Max Bill, der er en af den 
såkaldte abstrakte konkretismes hovedrepræsen
tanter. Fremhæves må også den omfattende ud
stilling af den amerikansk-japanske billedhugger 
Shinkichi Tajiri, der samtidig blev vist i museets 
store udstillingssal. Udstillingen viste hovedfaser
ne i skulptørens produktion, der i forskellige ma
terialer anvender stærkt seksualiserede former 
med varierende hentydninger og undertoner af 
følsomhed og aggressivitet.

Kunstmuseet bør vel have en særlig forplig
telse til at lægge stor vægt på den pædagogiske 
virksomhed i forbindelse med sine udstillinger. 
Ved en udstilling af denne karakter og med en 
så betydelig kunstner som Tajiri burde museet 
have udnyttet muligheden for en virkelig pæda
gogisk opstilling, der med forklarende tekst og 
billedplancher ikke blot fik sagt noget vigtigt 
om Tajiri, men også noget karakteristisk og ge
nerelt om modernismens skulptur, for selv om 
Tajiri er en særpræget kunstner, bør han ikke 
opfattes som et isoleret fænomen uden forbindel
ser til andre end sig selv.

Det må være Kunstmuseets særlige område til 
stadighed at understrege de udstillede arbejders 
historiske karakter; det gælder ikke blot den æl
dre kunst, men i lige så høj grad den allernyeste. 
Bl. a. herved bør kunstmuseer adskille sig afgø
rende fra de private gallerier, der må fremhæve

Samtidig med Baschet-udstillingen var der i Kunstbygningens 
to andre sale en ophængning af den afdøde Christiansfeld-maler 

Jeppe Madsen Ohlsen, hvis religiøse motiver 
og neddæmpede farver stod i skarp modsætning til

Baschet-brødrenes musikskulpturer. Det ovenstående billede 
er med sine neutrale farver, byeksteriør og motiv 

karakteristisk for Jeppe Madsen Ohlsen; titlen er
»Hjem fra gudstjeneste«.

varernes »enestående« karakter på markedet. Er 
der ikke en reel risiko for, at kunstmuseerne, i 
deres ønske om at vise så meget som muligt af 
den mangeartede nutidskunst, bliver annekser 
for den private galleriverden? Tendensen er 
der, som det viste sig, da Århus Kunstmuseum i
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sensommeren i samarbejde med Ars Studio (på 
Klostertorv) udstillede grafiske arbejder af ame
rikaneren Frank Stella. Burde museet, på trods 
af Stellas position, have undladt denne udstilling 
og i stedet have forbedret Tajiri-udstillingen?

Det er givet, at museets muligheder for pæda
gogisk virksomhed hænger nøje sammen med be
villingsspørgsmål og problemer med utilstrække
lig personalekapacitet. At det ikke er uvillighed 
fra museets ledelse og manglende initiativ er ty
deligt blevet demonstreret ved den årligt tilbage
vendende »museumsmåned« i november, der blot 
ikke vendte tilbage i 1972! Det er givetvis en 
skuffelse for mange af museets faste »benyttere«, 
at dette fortrinlige arrangement forsvandt ud af 
kalenderen for 1972. Tanken bag »museums
måneden« har været at vise, hvorledes et muse
um skulle fungere året rundt, hvis de pekuniære 
og personalemæssige muligheder var ideelle; det
te initiativ har været en fortjent succes for mu
seet, som forhåbentlig genoptager den fra efter
året.

Den lokale og i det hele taget den danske kunst 
har været vist bl. a. på Kunstakademiets elevud-

Foruden Tajiri- og Max Bill-udstillingerne opbyggede 
Århus Kunstmuseum i Festugen to miljøer; det ene, hvor børn 

boltrede sig, var en sal, der var indrettet som legeplads, 
det andet bestod af overdimensionerede møbler, 

som for de voksne anskueliggjorde børnenes vanskeligheder, 
hvis deres omgivelser er indrettet efter forældrenes målestok.

Miljøet havde fået titlen »Er det sjovt at være lille«;
museets direktør, Kristian Jakobsen, 

er her i gang med at finde svaret.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).



X A R T  W A L L S
25. NOVEMBER -  17. DECEMBER 1972

EN UDSTILLING MED TAPET-MULTIPLER 
AF OTMAR ALT - WERNER BERGES - 
ALLEN JONES - NIKI DE ST. PHALLE

FERNISERING: LØRDAG DEN 25. NOVEMBER KL 16.00

Åben daglig fra 14.30-18.00. - Mandag lukket

Galerie 
•  Dierks Rosensgade 14.8000 Århus C • Danmark . (06) 128393

stillinger og i byens mindre gallerier; men en sær
lig position indtager »Kunstforeningen af 1847«, 
der med en omfattende udstillingsaktivitet som 
sædvanlig har sat sit præg på byens kunstliv. Det 
forløbne år betød samtidig foreningens 125 års 
jubilæum, som den markerede ved en publika
tion, hvor talstatistikker giver indtryk af forenin
gens virksomhed, besøgstal, publikums sammen
sætning o. 1. Hæftet omhandler perioden 1964- 
72, hvor der ialt blev afholdt 109 udstillinger, 
og det giver et godt udgangspunkt for en mere 
dybtgående behandling af Kunstforeningen som 
kulturpolitisk faktor i Århus.

Det er vanskeligt at give en kortfattet karakte
ristik af foreningens meget uensartede aktiviteter

Årets sidste udstilling i Galerie Dierks præsenterede 
en ny version af kunstneren som vareproducent: 

kunstneren som designer af tapeter i metermål. Udstillingen, 
der hed »XART WALLS«, viste såkaldte »tapet-multipler« 

af Omar Alt, Werner Berges, Allen Jones og Niki de St. Phalle; 
det ovenstående arbejde er et udsnit af sidstnævntes »Nana«, 

der som de øvrige tapeter fandtes i tre farvevarianter.

i 1972, der spændte fra brødrene Baschets lar
mende musikskulpturer i festugen til de mere 
stilfærdige Per Lütken-glas. Udstillingerne blev, 
som hovedparten af de øvrige, vist i Kunstbyg
ningen i Mørksgade, der siden 1969 har erstat
tet Rådhushallen som foretrukket udstillingssted.

To udstillinger gav århusianerne mulighed for
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at danne sig et mere generelt billede af den dan
ske nutidskunst: Kunstforeningens jubilæumsud
stilling »Ung dansk kunst« og den årlige »Å-ud- 
stilling«. Jubilæumsudstillingen var et udvalg af 
Ny Carlsberg-fondets erhvervelser inden for de se
nere år, mens Å-udstillingen, der udelukkende 
viste arbejder af Statens Kunstfonds stipendiater 
fra perioden 1965-69, var tænkt som en status 
over, hvad stipendierne havde betydet for den 
enkelte modtager. Denne udstilling blev som sæd
vanlig afholdt i Rådhushallen, der publikums
mæssigt har en større tiltrækningskraft end byg
ningen i Mørksgade. Kunstbygningen er imidler
tid med sin rumopdeling bedre egnet til kunstud
stillinger, ligesom andre former for kunst end 
det firkantede bemalede lærred også har bedre 
udfoldelsesmuligheder i disse lokaler. Den nye 
tendens, der arbejder med blandformer mellem 
de traditionelle kunstkategorier, kan give sig ud
slag i miljøagtige opbygninger, hvor der opfor
dres til publikums aktive medvirken. Denne 
kunst, i det forløbne år repræsenteret ved Per 
Kramer og kunstnergruppen Zygo, er bl. a. 
karakteriseret ved, at den ikke kan købes; mon 
det er en af grundene til, at publikummet fra 
Rådhushallen i de senere år er faldet fra?

Et andet publikum er dog også faldet fra. Det 
er dem, som tilfældigt kom forbi eller ind på 
Rådhuset og så tog udstillingerne med. Det er 
en fare ved Kunstbygningen, at her kommer kun 
de, der i forvejen er besluttet på at gå på ud
stilling; det kan gøre byens kunstliv for isoleret, 
for afgrænset.

L. D.
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Ændringer i bybilledet

Gågade - Telefontorv - Busgade 
Skt. Pauls Plads

Som enhver anden organisme vil en by ustand
selig forandre sig. Ændringerne i byens fysiognomi 
-  taget i videst mulig betydning -  skyldes skif
tende tiders vekslende krav for det første til byg
ninger m. h. t. placering i terrænet, materiale, 
indretning og arkitektur, for det andet til ga
der og veje samt torve og pladser m. h. t. linie
føring og udformning samt brug og trafik og 
for det tredie til selve byens omfang og vækst.

De mest karakteristiske ændringer i bybille
det i det centrale Århus i det sidste års tid står 
i forbindelse med tidens bestræbelser på at ad
skille den gående og den kørende trafik kombi
neret med kampen mod støj- og luftforurening. 
Disse bestræbelser giver sig udslag i skabelsen af 
gågader, centralt beliggende, menneskeven
lige strøggader og pladser eller torve, hvor fod
gængere kan opholde sig og færdes i tiltalende, 
fredfyldte omgivelser uden larmende og osende 
trafik og samtidig være i umiddelbar nærhed af 
strøgforretningerne.

Lørdag den 9. september 1972 -  samtidig 
med Festugens åbning -  indviedes Søndergade 
og Skt. Clemens Torv syd for Kannikegade som

Århus’ første gågade, dog afbrudt ved Øster
gade.1 Forudsætningen for denne trafikale æn
dring af byens hovedstrøg var nedlæggelsen af 
den elektriske sporvognsdrift lørdag den 6. no
vember året før og overgangen til udelukken
de busdrift fra den følgende dag og den samti
dige ændrede linieføring for den offentlige tra
fik mellem Banegårdsplads og torvene. I de sid
ste godt 40 år havde linie 1 og senere linie 2 
fulgt Ryesgade og Søndergade, men blev nu hen
lagt til Park Allé, Asylgade og den nyetablerede, 
15 m brede Busgade, der fortsætter linieføringen 
fra Østergade til Frederiksgades nederste del ved 
Åboulevarden 2.

Etableringen af Busgaden havde krævet ned
rivninger i Østergade -  såvel Hotel Dagmar på 
hjørnet af Asylgade som flere bygninger på ga
dens nordside -  og desuden de 12 nederste ejen
domme på Frederiksgades østside 3. Ved de sidst
nævnte nedrivninger er der foretaget et meget 
alvorligt indgreb i Frederiksgade, der som færd
selsåre -  udgående fra det gamle vadested over 
Århus Å og førende mod syd — er lige så gam
mel som selve Århus, og som stadig havde be-
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Den nederste del af Frederiksgade set mod syd, 
fra Åboulevarden.

F. o.: Gadens udseende i februar 1969. Den ældgamle færdsels
åres middelalderlige forløb er bevaret. Husene er gennem

gående 75-125 år gamle. I forbindelse med den nye Busgades 
udmunding i Frederiksgade (se kortet næste side) blev de 

nederste ejendomme på gadens østside -  mellem Fiskergade 
og til og med nr. 27 -  nedrevet, d. v. s. bl. a. hele hus

rækken på billedet.

F. n.: På de øverste af de ryddede grunde er Busgadehuset 
bygget tværs over selve Busgaden. Bygningen har udvendige, 

rullende trapper mod Frederiksgade og mod Telefontorvet.

varet sit middelalderlige forløb, idet gaden lige
som krøb op ad bakken mod syd.

Tværs over Busgaden kort før udløbet i Fre
deriksgade er rejst det såkaldte Busgadehus, der 
er på tre etager, og som skal fungere som såvel 
busstation som forretningsejendom. Bygningen, 
der endnu ikke (februar 1973) er taget i brug, 
vil blive forsynet med udvendige, rullende trap
per og for gående skabe forbindelse til såvel 
Frederiksgade som til Telefontorvet og Sønder
gade 4.

Søndergade, der i vore dage må betragtes som 
den vigtigste del af Strøget og som liggende i 
centrum af Århus, er en ung gade, der kun har 
haft større trafikal betydning i ca. 100 år. Ga
den blev anlagt, da købmand Hendrik Schan- 
dorff fra 1854 udstykkede og solgte sin toft af 
bymarken, der dengang som en tunge mellem 
bebyggelserne langs henholdsvis Frederiksgade og 
den nyanlagte Fredensgade gik ind til den gam
le toldersti, den nuværende Posthussmøge. Søn
dergade fik dog først virkelig betydning, efter at



den var blevet fortsat mod syd af Ryesgade, der 
var anlagt i 1870’eme, og efter at den mod 
nord via Skt. Clemens Bro fra 1884 var blevet 
forbundet med Store Torv. Herved var der skabt 
en ny, direkte forbindelse fra byens gamle cen
trum, Store Torv, til Banegården fra 1862, der 
formidlede byens kontakt til lands med omver
denen 5.

Den offentlige trafik fulgte tidligt Søndergade. 
Allerede i 1884, samtidig med bygningen af bro
en, var der blevet udlagt sporvognsskinner fra 
Banegården til Store Torv til en nyetableret he
stesporvognslinie. Driften heraf måtte imidlertid 
opgives i 1895. I perioden 1896-1903 befærde- 
des Søndergade bl. a. af en hesteomnibus, der

Kort -  udarbejdet af Stadsingeniørens kontor -  over karreen 
mellem Søndergade, Østergade, Frederiksgade og Fiskergade, 

hvorigennem Busgaden er ført fra Asylgade til Immervad.
På kortet ses bl. a. grundplanen af Busgadehuset, Telefontorvet 

(angivet som »Offentlig plads«), parkeringsanlæggets terræn
plan samt ramperne til og fra de to underjordiske planer, 

og Telefonsmøgens forløb fra Østergade over Telefontorvet til 
Søndergade.

kørte mellem Banegårdsplads og Østbanetorvet, 
og fra 1904 af de elektriske sporvogne 6.

Samtidig med sporvognsdriftens fjernelse fra 
Søndergade blev gågaden etableret fra den 7. 
november 1971. Fra da af og til indvielsen blev 
der foretaget store vejarbejder bl. a. nedlægning 
af varmeslanger under gadefliserne, således at 
gaden i tilfælde af snevejr og frost kan holdes
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Søndergade
F. o.: Gadens nedre del set mod Ryesgade. T. v. ses ud

mundingen af Posthussmøgen. I forgrunden en af de specielt 
fremstillede »Søndergadelamper«, der består af en stålmast 

med 12 glaskupler fordelt på 2 etager. Ved hjælp af kultråds- 
glødepærer fås et varmt, gyldent, intimt lys. Den gamle 

gadebelysning er bibeholdt og tændes automatisk ved mid
natstid, når butiksvinduernes lys slukkes. Gaden er belagt med 

specielt fremstillede fliser, hvis overflade består af frilagt
Vesterhavs-grus, der har samme karakter som gamle brosten.

Blomsterkummerne er opbygget af samme materiale.

F. n.: Gadens øvre del set mod Skt. Clemens Bro, med en 
af de opstillede salgsboder.

optøet ôg eventuelt tør. For at skabe et fodgæn
gervenligt gademiljø med et vist torvepræg er 
der opstillet specielt tegnede lamper, hver med 
12 store glaskupler med kultrådsglødelamper i 
to etager. Lamperne er antagelig inspireret af 
de oprindelige lygter på Skt. Clemens Bro. Des
uden er der plantet platantræer og opstillet blom- 
sterkummearrangementer, der om sommeren er 
kombineret med små fontæner. Desuden er der 
opstillet bænke og telefonautomater samt et an
tal salgsboder til benyttelse af gadens forretnings
drivende 7.

Mellem Søndergade og Busgadehuset er der 
skabt et helt torv, Telefontorvet, hvortil der er 
adgang fra gågaden gennem porten mellem Søn
dergade 6 og 8. Telefontorvet er placeret om
kring det sted, hvor den gamle toldersti syd for 
byen -  der på strækningen vest for Søndergade 
senere blev kaldt Telefonsmøgen -  ændrede ret
ning fra øst-vest til nord-syd.

Dette nye torv er i nogen grad behersket af 
et 7-trins terrassearrangement, der er placeret



Telefontorvet
F. o.: Pladsens sydvestlige hjørne med springvandet, der er 

tegnet af arkitekt Erik Petersen, Stadsarkitektens kontor.
Det består af en firkantet pille i et cirkulært bassin, alt frem

stillet i granit og antagelig udformet med en af de gamle 
bypumper som forbillede. I baggrunden indgang til en af for

retningerne på Søndergade.

F. n.: Torvet set mod Frederiksgade og Busgadehuset. Pladsen 
er belagt med samme slags fliser -  med frilagt Vesterhavs- 

grus -  som Søndergade, men her lagt i mønster ved hjælp af 
chaussésten.

ved pladsens nordside op mod Telefonvæsenets 
bygninger. I terrasserne veksler blomsterkummer 
med siddepladser, og da hele arrangementet ven
der mod syd, er denne »spanske trappe« tænkt 
som en solfyldt oase i det centrale Århus 8.

En nødvendig forudsætning for hele gågade
planens succes er, at der findes parkeringsmulig
heder i umiddelbar nærhed. Derfor er der på 
begge sider af Søndergade skabt parkeringsan
læg. Det private parkeringshus fra 1970 øst for 
Søndergade kan rumme 400-500 biler, og i det 
kommunale parkeringsanlæg øst for Busgaden er 
der plads til 165 vogne i tre etager, hvoraf de 
to er underjordiske 9.

Fjernelsen af sporvognsskinnerne på Skt. Pauls 
Plads har muliggjort en omlægning af pladsen 
foran kirken og opstillingen af et brøndarrange
ment, der blev indviet den 23. august 1972.

Brønden består af et firkantet bassin, hvori 
der på firkantede søjler står tre firkantede, fla
de vandkummer af forskellig størrelse anbragt i 
forskellige planer. Fra den øverste kumme løber



vandet via de to andre ned i bassinet. Brøndar
rangementet er tegnet af arkitekt Erik Petersen, 
stadsarkitektens kontor, og udført i bornholmsk 
granit. Den fornødne kapital er tilvejebragt bl. a. 
ved tilskud fra Ole Rømer Fonden, fra Aar
hus Oliefabriks Fond for almene Formål samt 
ved overskud fra diverse arrangementer iværk
sat af foreningen »Bruunsgades sammenslutning 
af 1931« 10.

G.R.

Den 23. august 1972 indviede borgmester Orla Hyllested brønd
arrangementet på Skt. Pauls Plads. Springvandet er tegnet 

af arkitekt Erik Petersen, Stadsarkitektens kontor.

Henvisninger:
1. Aarhuus Stiftstidende 10. 9. 1972.
2. Arhus-Årbog 1972, s. 46.

Århus kommunes beretning (herefter: Beretning) 1971/ 
72, s. 67, 264 f.
Th. Ring Hansen og Peer Goe Jacobsen: Århus Spor
veje, 1971 (herefter: Århus Sporveje) s. 106-111.

3. Beretning 1969/70, s. 116, 1971/72, s. 67.
4. Beretning 1970/71, s. 64 f., 1971/72 s. 67.
5. Emanuel Sejr: Gamle Århusgader I, 1960, s. 107-130.
6. Århus Sporveje, spredt.
7. Beretning 1970/71, s. 71 f., 1971/72, s. 66 f., John Jør

gensen: Århus’ første gågade (Jul i Århus 1972, s. 
6-8).

8. Aarhuus Stiftstidende 10. 9. 1972, Beretning 1971/72, 
s. 143.

9. Aarhuus Stiftstidende 10. 9. 1972, Beretning 1970/71, 
s. 64 f., 1971/72, s. 67,

10. Beretning 1970/71, s. 124, 1971/72, s. 143. Oliepres
sen, Aarhus Oliefabrik A/S, 1972, nr. 58, s. 1-2.
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Tak for forslagene

I denne årbogs første bind havde redaktionen 
indlagt en skrivelse, hvori man bad læserne kom
me med forslag til emner, der kunne behandles 
i næste eller kommende års årbøger. Årsagen 
hertil var naturligvis, at redaktionen meget godt 
vidste, at man ikke havde fået alt med, som kun
ne kræve fastholdelse eller kommentar. Man vid
ste også, at der kunne rejses indvendinger mod 
dele af de valg, man havde foretaget -  og det 
var derfor naturligt at spørge læserne til råds.

Læsernes svar — der kom 84 — viste, at for
holdsvis mange ikke havde forstået Byhistorisk 
Udvalgs mening med den nye serie. Det var 
ganske vist forklaret i bogens forord; men det 
var nok ikke stærkt nok betonet, at formålet først 
og fremmest var -  og er -  at se tilbage på det 
nærmest foregående år, og det ikke bare i alma- 
nakafsnittene. Også artiklerne skulle tage deres 
udgangspunkt her; men de skulle tillige trække 
en linie bagud for ligesom at sætte en begivenhed 
eller en foreteelse i historisk perspektiv. Det var 
altså ikke i egentlig forstand en lokalhistorisk år
bog, der var tænkt på. I denne henseende har

området siden 1908 været dækket af Århus 
Stifts Årbøger og siden 1936 tillige af Østjysk 
Hjemstavn.

Dette forhold, som altså ikke nær alle har væ
ret opmærksom på, medfører, at flere udmærke
de forslag udelukker sig selv -  simpelt hen fordi 
årbogens artikelomfang ikke tillader en blot no
genlunde rimelig behandling. Eksempler på så
danne forslag er: »Sygehusvæsenets udvikling,« 
»Bilisme og trafik«, Århusaviser, herunder di
striktsblade, »fra tidernes morgen«, »Århus kom
munes brandvæsen gennem tiderne«, »Skoler 
og skolelærer- og elevforhold, specielt 1910-20 
og 1940-45 og måske især Ingerslevs Boulevards 
og Finsensgades skoler«, »Den katolske kirke, 
menighed osv. i Århus i nyere tid (efter 1848)«, 
»Jernbanerne i Århus, deres start, udvikling og 
begyndelse til deres fremtidsmuligheder som nær- 
og fjernbaner, evt. nedlægning«, »Århus private 
skoler, særlig Fengers, Kirkegaards og Kochs«, 
»Århus Kunstforening af 1847« -  flere kunne 
nævnes; men fælles for alle er det, at de er for 
omfattende, og for de fleste, at de ikke direkte
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er tilknyttet det foregående år. De læsere, der 
kender de lokalhistoriske årbøger og i øvrigt også 
det store firebindsværk fra 1939-41 »Århus 
gennem tiderne« vil der have truffet på nogle af 
emnerne, fortrinsvis behandlet for den ældre tids 
vedkommende; men de vil også kunne risikere 
at se dem taget op til fyldig behandling i kom
mende årgange. Nogle af forslagene er særdeles 
velegnede dertil.

Et andet gennemgående træk i forslagene er, 
at de drejer sig om emner, der faktisk er behand
let i de senere år, nogle endog i de allerseneste. 
Hvorfor kommunikationen har svipset, kan 
være svært at afgøre. Det er vel ikke så alminde
ligt at læse bogomtaler i aviserne; men måske 
kunne folkebibliotekerne bøde herpå ved at ind
føre en fast og løbende information, nok helst 
ved opslag, om nyudkommen lokalhistorisk lit
teratur. I det foreliggende materiale er det især 
sporvognene, der trænger sig på. Mange sørgen
de efterladte ønsker dem, og det er absolut ri
meligt, ristet en minderune. Det er imidlertid 
gjort i en selvstændig publikation, udsendt af 
Sporvejshistorisk Selskab (Th. Ring Hansen og 
Peer Goe Jacobsen: Århus Sporveje med en ind
ledning af borgmester Bernhardt Jensen (1971). 
I denne bog gives i livlig og fornøjelig fortæl
ling og med velvalgte illustrationer Århus Spor
vejes historie. Andre emner, der er foreslået, 
men tidligere behandlet er f. eks. Fiskergade: 
i Århus Stifts Årbøger 1965; Århus Teater fra 
1900: i to store bøger fra henholdsvis 1925 og 
1950 samt i en lang række artikler forskellige ste
der (interesserede vil om dette emne og mange

andre kunne finde oplysning i »Litteratur om 
Århus og forstæder« (1959) 343 sider); Århus 
Havn: i Emanuel Sejr: Træk af Århus Havns 
historie (1937) samt i de små publikationer, som 
havnevæsenet i de senere år har udsendt som en 
nytårshilsen til kontakter og kunder; byens borg
mestre: i »Borgere i byens råd« (1968); et »sig
nalement« af den århusianske dialekt: i »Seksten 
Århus-rids« (1953); »illustrationskort over hele 
skovområdet med afgrænsninger og stednavne«: 
i Århus Stifts Årbøger 1967; »postbesørgelsen 
i Århus før og nu«: i Århus Stifts Årbøger 1956; 
udgravningerne under det nedrevne Hotel Skan
dinavien: i H. Hellmuth Andersen, P .J . Crabb 
og H. J. Madsen: Århus Søndervold. En byarkæ- 
ologisk U nder sø gelse (1971).

Også her gælder det, at flere eksempler kunne 
nævnes, ligesom det må erkendes, at et par af 
de anførte kunne trænge til en ajourføring.

Nu kunne det måske af ovenstående se ud til, 
at Århus-Årbogen ønsker at »nedgøre« de mod
tagne forslag. At det ikke er tilfældet, derom vid
ner om ikke andet så den kendsgerning, at årbo
gen fortsat beder om læsernes bistand, når det 
gælder at finde emner, som bør optages i den 
ene eller den anden form.

Af forslag, som forekommer oplagte, skal 
nævnes nogle: forsvundne huse og gadepartier 
og de nybygninger og omlægninger, der erstatter 
det forsvundne -  emnet kunne nok ellers bære 
en julepublikation; det sidste gælder også »ned
lagte virksomheder« -  og skal man tage munden 
meget fuld, kan man mene, at begge ville egne 
sig særdeles fint for udstillinger; kirker og kirke
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liv, som mange nævner, bør med under en eller 
anden form (noget findes i almanakafsnittet, men 
vel nok for lidt -  det bør dog lige nævnes, at de 
århusianske kirker i de sidste par år har fået en 
meget omfattende skildring i Nationalmuseets gi
gantværk »Danmarks Kirker« ) ; forureningsbe
kæmpelse -  det er der noget med om i nærvæ
rende årbog; mere fra de tidligere forstads- og 
omegnskommuner: forslaget fremsættes af flere, 
og årbogen er opmærksom på, at der her er et 
problem, der må tilgodeses; motorvejsplanlæg
ning -  er også med i nærværende årbog; flere 
billeder -  ak ja, det ser mange -  også medarbej
derne -  meget gerne, men det er et spørgsmål om 
penge; Århus Fattiggård og det nye forsorgshjem 
i Tranbjerg -  er tilgodeset i nærværende årbog; 
bykort, historiske og nye, nævnes af mange med 
forskellige forslag til løsninger -  ideen er god, så 
god, at den nok kunne bruges i en selvstændig 
publikation; mere om kunst og kunstmuseum -  
er imødekommet.

Et krav, der må stilles til de emner, der bliver 
behandlet, er, at de så vidt muligt må henvende 
sig til en videre kreds -  selv om der naturligvis 
kan gøres undtagelser for noget, som i og for sig 
kun beskæftiger få, men som har særlig eller al
men betydning for mange. En del af de modtag
ne forslag er ret »snævre« og vil derfor næppe 
kunne fremmes — de går helt ned til familiemæs
sige og hobbybetonede interesser. En særlig grup
pe af de »snævre« forslag er dog ret vanskelig at 
håndtere. Det er de mange ønsker om omtale af 
foreningsjubilæer. Problemet blev drøftet flere 
gange i forbindelse med tilrettelæggelsen af år

bogens første årgang, og resultatet blev, at jubi
læerne kun i meget begrænset omfang kan næv
nes i almanakafsnittet.

Det er ganske naturligt, at de gule kort også 
gav anledning til fremsættelse af kritik. Den 
gik i hovedsagen på bogens ydre og især på det 
forhold, at den ikke, som det var lovet, kom i 
stift bind. Det er en detalje, som Byhistorisk Ud
valg gennem årene har lagt overordentlig megen 
vægt på, en detalje, som har givet udvalgets bø
ger et image (som det hedder med et fint ord), 
der har været værdifuldt for salget. Men indbin
dingen betyder en fordyrelse, som man ved År- 
hus-Årbogen -  selv om man havde regnet med 
det -  desværre ikke kunne magte. Anden kritik 
gik på formatet. Den var -  og er -  utraditionel 
for udvalget. Bogformater er imidlertid et fæno
men, der er underkastet udvikling og mode, og 
man ville være ked af på grund af retningslinier, 
der er fastlagt i slutningen af 1950’erne, at af
skære sig fra at forsøge noget nyt. Mange læsere 
vil i øvrigt vide, at det nye format fortsatte i bo
gen til Århus Turistforenings 75 års jubilæum 
»Mange kommer til Århus« (1972). At det kan 
irritere på en reol, erkendes gerne; men det er 
vel trods alt mindre væsentligt.

Udvalget har været meget glad for, at så man
ge har fulgt opfordringen til at ytre sig om År- 
hus-Årbogen, og det vil også fremover med inter
esse bemærke, hvad der måtte komme -  og ikke 
mindst følge de ideer, der skønnes anvendelige. 
Derfor: Tak for forslagene!

F. H. L.
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Udlændinge i Århus

Medet Gurmez, Durcun Kalayci, Henryka 
Czemowicz, KataJin Faerstain. Navne som disse 
og andre, der vidner om de pågældende menne
skers udenlandske oprindelse, har man i de se
nere år hørt og set stadigt hyppigere, ligesom 
også det fremmede indslag i gadebilledet efter
hånden er blevet en dagligdags ting.

Det fremgår klart af de statistiske opgørelser, 
som kommunen foretager hvert år, at antallet af 
udlændinge i byen har været stadig voksende, 
specielt i løbet af de seneste fem-seks år. I 1972 
har deres samlede antal passeret 4000. Det vil 
sige, at lidt mindre end to procent -  eller 1 ud 
af hver 50 -  af århusianerne er udenlandske 
statsborgere. Denne andel er lidt højere end for 
Danmark som helhed, idet procenttallet på 
landsbasis ligger på mellem 1 og P/2.

De udenlandske statsborgere kommer fra om
kring 80 forskellige lande, men over halvdelen af 
disse er dog repræsenteret af et ganske ringe an
tal på 10 eller derunder, og kun fra 8 lande over
stiger antallet 100. Fordelingen på de enkelte af 
disse lande ses af tabellen nedenfor, der desuden 
angiver forholdet mellem antallet af mænd og

kvinder. Da ikke alle de tidligere forstads- og om
egnskommuner registrerede udlændingene før 
kommunesammenlægningerne i 1970, er 1971- 
tallene de eneste, som direkte kan anvendes som 
sammenligningsgrundlag for at belyse de seneste 
års udvikling.

Ifølge tabellen er det nordmændene, der er tal
rigest repræsenteret, fulgt af vesttyskere, mens 
tyrkerne først kommer ind på trediepladsen. 
Umiddelbart forekommer det overraskende, at 
antallet af polske statsborgere ikke er opgivet til 
mere end 110. Det hænger dog sammen med, at 
de polske jøder, der er kommet som politiske 
flygtninge, har mistet deres polske statsborger
skab og derfor i tabellen indgår under rubrikken 
»statsløse«. I alt opholder der sig i virkeligheden 
omkring 450 polakker i byen.

Nærved tre fjerdedele af udlændingene kom
mer fra europæiske lande. Udover dem, der er 
nævnt særskilt i tabellen, er følgende seks repræ
senteret med mellem 50 og 100 personer: Island, 
Svejts, Frankrig, Holland, Italien samt Tjekko
slovakiet. Fra de fleste ikke-europæiske stater -  
med undtagelse af USA -  er antallet yderst lille.
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Antal udlændinge i Århus pr. 1. juli 1972 og 1971.

Land
1972 1971

Mænd Kvinder I alt I alt

Norge 311 303 614 572
Vest-

tyskland 273 178 451 412
Tyrkiet 377 38 415 369
England 178 127 305 273
Sverige 115 143 258 236
Finland 78 66 144 139
Polen 63 47 110 87
Europa

i øvrigt 356 300 656 557
USA 161 164 325 256
Amerika

i øvrigt 34 48 82 75
Afrika 130 24 154 129
Asien 159 60 219 188
Australien 11 13 24 19
Statsløse 198 186 384 293

2.444 1.697 4.141 3.605

Canada, Marokko, Indien og Syd-Korea er de 
eneste blandt disse, hvorfra der er kommet mere 
end 25 mennesker.

Udlændingenes motiver til for kortere eller 
længere tid at slå sig ned i Danmark -  og i den
ne sammenhæng i Århus -  varierer naturligvis 
meget. Som hjemsted for såvel universitet som 
andre læreanstalter tiltrækker byen mange uden
landske studerende, først og fremmest fra de øv
rige nordiske lande samt fra en række udviklings
lande i Afrika og Asien; antallet af disse har væ
ret stærkt voksende i de seneste år. Men derud-

Pladsforholdene er trange på mange af de værelser, 
som gæstearbejderne bor på. Som billedet viser, bliver der 

ikke plads til meget andet end senge og et lille bord, 
når der skal bo seks mand på dette 

og et tilsvarende lille loftsværelse.

over er det især to kategorier af udlændinge, der 
har bidraget til de seneste års kraftige forøgelse: 
gæstearbejderne og de politiske flygtninge.

Hovedparten af gæstearbejderne i Århus kom
mer fra Tyrkiet. Af jugoslaver, der for landet 
som helhed udgør den største gruppe af gæstear
bejdere, er kun omkring en snes stykker beskæf
tiget her, og af pakistanere -  den trediestørste 
gruppe på landsbasis -  endnu færre. Derimod 
er der en del gæstearbejdere fra de arabiske lan
de, især Marokko.

Ud af kommunens opgørelse over antallet af 
udlændinge kan man naturligvis ikke læse, hvor 
mange der er kommet til byen som følge af poli
tisk forfølgelse i deres hjemland. Et fingerpeg
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I klubben i Klostergade fejres også gæstearbejdernes 
forskellige nationale og religiøse helligdage. Billedet her er 

fra Bairam-festen i november. Denne fest holdes 
efter afslutningen af Ramadån, d.v.s. den måned på året, 

i hvilken alle rettroende muhamedanere skal faste 
mellem solopgang og solnedgang.

om, hvor stort antallet af politiske flygtninge er, 
er det dog muligt at få. Dansk Flygtningehjælp 
oprettede i forbindelse med de mange polakkers 
indvandring omkring årsskiftet 1969—70 en afde
ling i Århus, og her har man indtil udgangen af 
1972 haft kontakt med i alt 783 udlændinge. 
Omkring 225 af disse har igen forladt byen, og 
der er således nu ca. 560 politiske flygtninge bo
sat i Århus. Af dem tegner de polske jøder sig 
for langt den største del ( ca. 450 ). Resten er for
delt på op mod en snes forskellige nationalite
ter med tjekkoslovakker, portugisere og grækere 
som de største grupper.

Næsten alle, der slår sig ned i et fremmed 
land, vil møde en række vanskeligheder, når de 
skal tilpasse sig andre samfundsforhold og nye 
miljøer. Især gælder dette naturligvis, hvis de

ikke kan tale eller forstå landets sprog. Tilpas
ningsproblemerne kan komme til udtryk på ar
bejdspladserne, ved de daglige indkøb i butikker
ne, i fritiden. Mindst komplicerede er de for de 
af udlændingene, der er kommet til byen som 
følge af ægteskabelige eller andre familiemæssige 
forbindelser, eller som opholder sig her som led 
i en videregående uddannelse. For dem vil 
blandt andet sprogproblemerne normalt ikke 
være af så stor betydning. Anderledes med såvel 
gæstearbejderne som de politiske flygtninge, der 
ikke umiddelbart kommer i nær kontakt med fa
milie eller andre grupper. Det er derfor i særlig 
grad dem, der vil have behov for at få støtte, råd 
og vejledning, når de skal tilpasse sig de nye om
givelser her i byen.

Denne rådgivningsvirksomhed er tidligst 
kommet ind i fastere rammer for flygtningenes 
vedkommende, idet Dansk Flygtningehjælp op
rettede afdelingskontoret her omtrent samtidig 
med, at de første flygtninge kom til byen. I før
ste omgang bestod dets vigtigste opgave i at skaffe 
familierne tag over hovedet, samt at yde en mid
lertidig økonomisk støtte, men senere er også an
dre former for aktiviteter taget op, bl. a. sprog
undervisning i dansk.

Det er gået langsommere med at organisere 
rådgivningen for gæstearbejderne. Disse begynd
te i 1967-68 at komme til byen i større tal, men 
først i 1970 blev der oprettet et vejledningskon
tor, der indtil 1. september 1972 havde lokaler 
i Kongreshuset i Amaliegade. Dets virksomhed er 
nu flyttet til det nye gæstearbejdercenter, der er 
blevet åbnet i KFUM-bygningen i Klostergade.
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Langt de fleste af gæstearbejderne er beskæfti
get i en række af byens industrivirksomheder. 
Størst er deres antal hos »Homa« i Viby (stål- 
møbler), A/S J. L. Møllers Møbelfabrik i Høj
bjerg samt A/S Dania Jernstøberiet i Finlands
gade. En del arbejder dog i hotel- og restau
rationsvirksomheder, nogle desuden ved »hurtig
ruten«. Næsten alle arbejder som ufaglærte og 
får derfor tildelt det dårligst betalte arbejde. Der 
er dog enkelte -  omkring en halv snes stykker -  
der har gennemgået fagkurser på specialarbej
derskolen, men for mange af gæstearbejderne 
gælder, at de ikke kan gennemføre sådanne kur
ser, bl. a. som følge af manglende skrive- og læ
sefærdighed.

For flygtningene stiller problemerne sig som 
oftest anderledes. Mange af polakkerne er såle
des særdeles veluddannede, men har ikke mulig
hed for umiddelbart at kunne blive beskæftiget 
på steder, hvor deres specialuddannelser kan an
vendes. Det gælder f. eks. folk med økonomisk 
eller juridisk uddannelse. Manglende eller be
grænsede danskkundskaber vil desuden normalt 
være en større hindring for ansættelse på sådan
ne områder end ved ufaglært arbejde. Derfor har 
mange af disse flygtninge -  i hvert fald i en pe
riode -  været nødt til at tage mindre kvalificeret 
arbejde, indtil de sproglige vanskeligheder var 
blevet mindre, eller de havde gennemgået forskel
lige former for suppleringskurser.

Boligproblemer har -  i hvert fald udadtil -  
været størst for flygtningene, idet der her for det 
meste har været tale om familier. For i det hele 
taget at skaffe dem tag over hovedet anvendte

Flygtningehjælpen en række lejligheder og værel
ser, som man fik rådighed over i Grøfthøj parken, 
som en slags »integrationscenter«, hvor flygtnin
gene kunne bo midlertidigt. Efterhånden er de 
fleste rykket ind i lejligheder rundt i byen, flest 
i de nye og dyre boligområder som Gjelleruppla- 
nen, Vestervang og Rundhøj Allé.

Gæstearbejderne er i reglen kommet enkeltvis, 
således som det bl. a. fremgår af tabellen, der 
viser, at mindre end 10 procent af tyrkerne i byen 
er kvinder. Det er i øvrigt et forhold, der er ved 
at blive ændret: et betragteligt antal tyrker har 
i den seneste tid fået resten af familien herop. 
Men hidtil har langt den overvejende del boet 
på værelser, af hvilke de fleste ligger i de cen
trale bydeles ældre ejendomme. Ofte er der tale 
om små lofts- eller kælderværelser, som det ellers 
har været vanskeligt at få udlejet. Ikke desto 
mindre er værelsespriserne hyppigt høje, og man 
har mange eksempler på, at husejere og udle
jere groft har udnyttet gæstearbejdernes mang
lende kendskab til prisniveauet på værelser.

Manglende sprogfærdigheder i dansk stiller sig 
som tidligere nævnt som oftest i vejen for, at ud
lændingene får mulighed for at blive integreret i 
det øvrige bysamfund og få nærmere kontakt 
med byens andre borgere. Efterhånden er der 
dog ved forskellige institutioner blevet etableret 
sprogkurser i dansk for udlændinge. Således be
gyndte Folkeuniversitetet at tage det på program
met i 1968-69, og kurserne her er senere blevet 
udvidet i takt med den stigende tilslutning. Der 
er nu danskundervisning på fem forskellige ni
veauer, strækkende sig over i alt ca. 200 timer. I

109



»»Biblioteket er Deres« var titlen på en lille folder, 
som bibliotekerne udsendte for at orientere gæstearbejderne om, 

hvorledes de kunne benytte udlån, læsesal m. v.
Udover i en tyrkisksproget udgave -  som på billedet -  

blev den udsendt på bl. a. polsk, serbo
kroatisk, græsk og arabisk.

efteråret 1972 var der oprettet 20 hold -  heraf 
to på det højeste niveau -  med et samlet delta
gertal på omkring 250. Også Flygtningehjælpen 
har etableret introduktionskursus i dansk af til
svarende omfang. Denne undervisning er fra be
gyndelsen af 1972 blevet samlet på Dansk Flygt
ningehjælps Sprogskole, der ligger i Møllegade. 
Endelig har også oplysningsforbundene taget 
»dansk for udlændinge« på programmet, ligesom 
der på Gæstearbejdercentret i Klostergade arbej
des med indslusningskurser til folkeuniversitets- 
undervisningen.

I fritiden føler udlændingene nok stærkest iso
lationen i forhold til det øvrige bysamfund. Især 
gælder dette for de mange gæstearbejdere, der 
har måttet efterlade familien hjemme, og som 
her bor to eller flere sammen på små, overfyldte 
værelser. At der har været et behov for at få skabt 
nogle rammer omkring disse menneskers fritids
aktiviteter, har været klart, lige siden gæstearbej
derne begyndte at komme til byen, men først i 
løbet af de seneste par år er arbejdet med at få 
indrettet lokaler, der kan anvendes som samlings
steder for gæstearbejderne i deres fritid, for al
vor kommet i gang.

Det var folkebibliotekerne, der tog det første 
skridt. Til læsesalen på hovedbiblioteket i Mølle
parken blev der indkøbt tyrkiske og arabiske 
aviser, og biblioteket anskaffede omkring 100 
bind tyrkisk skønlitteratur. Selv om læsesalen blev 
meget benyttet af gæstearbejderne, kunne den 
dog ikke erstatte den tyrkiske »kahvehane«, kvar
terets lille kaffehus, hvor man over en kop stærk 
tyrkisk kaffe kan drøfte dagligdagens store og små
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problemer. Og her har byens cafeterier og små 
værtshuse heller ikke slået til, de er beregnet på 
»omsætning«, der er ikke plads til de mange 
gæstearbejdere, der bare ønsker at sidde og sludre 
nogle timer over en kop kaffe eller to.

I 1971 dannede en række interesserede en 
»fremmedarbejdergruppe«, der havde til formål 
at få etableret bedre fritidsfaciliteter for gæstear
bejderne. En midlertidig klub fik stillet lokaler 
til rådighed i den katolske skole i Ryesgade, og 
gæstearbejderne fik her mulighed for -  først og 
fremmest i weekenderne -  at samles over en kop 
kaffe, at læse aviser o. 1. Det viste sig snart, at 
behovet for en sådan klub var stort, og i foråret 
1972 gav kommunen tilsagn om at yde en øko
nomisk støtte på 70.000 kr. til oprettelse af en 
rummeligere, permanent gæstearbejderklub. Den 
1. september stod de nye lokaler klar på 1. sal 
i KFUM-bygningen i Klostergade. Et af rum
mene anvendes som læsestue med tyrkiske, ma
rokkanske, libanesiske og polske aviser, og des
uden er der dagligstuer samt et cafeteria. Til brug 
for de muhammedanske gæstearbejdere er et væ
relse blevet indrettet som moské, hvis eneste 
inventar er et bedetæppe, der dækker gulvet. Des
uden er angivet retningen til Mekka, idet de be
dende skal vende ansigtet mod denne, musli
mernes hellige by.

Klubben, der normalt er åben fra torsdag til 
søndag, er velbesøgt, ofte af op mod 200 med
lemmer. Hovedparten udgøres af tyrker, men 
også de forskellige andre nationaliteter er repræ
senteret, mindst dog polakkerne, der fra somme
ren 1971 har dannet deres egen »polske klub«,

der har lokaler i Møllegade i samme ejendom 
som Flygtningehjælpens sprogskole.

Men den nærmere kontakt med byens borgere 
kniber det stadig med at få etableret. Flygtninge
hjælpen forsøger at virke som forbindelsesled mel
lem polske og interesserede danske familier, og 
det er også lykkedes at få en del kontakter i stand. 
Og gæstearbejderklubben er multinational og 
altså også åben for interesserede danske.

Hånden på hjertet. Hvad har De gjort for at 
skabe kontakt til byens udlændinge og derved bi
drage til, at disse føler sig bedre hjemme?

E. K. J.

Juletræ, dekorationer, juleknas og bingospil. I dette 
tilfælde er billedet fra en julefest i gæstearbejderklubben, 

men samme situation kunne have været »skudt« 
i mange af byens øvrige foreninger omkring juletid.

111



Motorvej øst eller 
vest om søen

Motorvej -  det ord har en dårlig klang i manges 
ører. Man ser for sig, ofte gengivet af TV og avi
ser, en betonmastodont, der skærer sig gennem 
landskabelige naturværdier og bortrydder menne
skeboliger, eller som på broer føres ind i byer 
lige foran vinduerne i 1. eller 2. sals lejligheder 
i boligkomplekser. Ikke underligt, om der reage
res i områder, som skal have en planlagt motor
vej som nabo. Eller at en taler under Århus by
råds sidste behandling af den lokale motorvejs
stræknings forløb kunne erklære, at han var mod
stander af motorvejens anlæggelse, hvad enten 
man førte den øst eller vest om Brabrand sø.

Nu er det jo imidlertid sådan, at man ikke blot 
ved at undlade at lave motorveje befrier sig for 
den støj- og luftforurening, der knytter sig til 
dem. Den fordeles blot på byens øvrige vejnet, 
hvor trafikken i takt med bilismens vækst vil vok
se katastrofalt, og hvor bilerne dels vil støje mere 
som følge af opbremsninger, dels vil medføre 
flere ulykker, fordi de her er sammenblandet med 
anden trafik.

Et radikalt alternativ til motorveje er i virke
ligheden kun at indskrænke privatbilismen og

overflytte vejtransporterne med lastbiler til f. eks. 
banerne. Men hvem kan og tør stække den mo
toriserede samfærdsel?

Tilbage bliver spørgsmålet om at lægge motor
vejen så hensigtsmæssigt som muligt ud fra tra
fikale og økonomiske synspunkter og udforme den 
så hensynsfuldt som gørligt ud fra menneskelige 
hensyn. Det er den opgave, der påhviler dels 
Jysk Motorvejskontor i Viby under ledelse af pro
jekteringschef G. U. Boldsen, dels de hertil knyt
tede regionsudvalg af politikere og teknikere fra 
amter og kommuner.

Projekteringen af den nord-sydgående motor
vej i Jylland sker i henhold til en lov af 14. juni 
1965. Denne lov havde som grundlag en rap
port fra vejdirektoratet fra 1962, hvori man gik 
ind for en udbygning af det jyske vejnet i årene 
1962 til 1985 for 3.247 millioner kr. Herunder 
var det væsentlige en motorvej, hvis linje stort 
set skulle følge den nuværende hovedlandevej 
på østkysten, A 10. Man vil erindre, at der fra 
politisk side blev gjort forsøg på gennem en pres
sekampagne at vække stemning for en motorvej 
længere mod vest således som foreslået af profes
sor Johs. Humlum, men at både vejteknikernes 
og Folketingets standpunkt var, at motorvejens 
formål måtte være at aflaste vejnettet i de områ
der, hvor trafikken var tættest, altså mellem by
erne langs østkysten.

I loven om den jyske motorvejs projektering 
bemyndigedes ministeren til at foretage projek
teringen af en som motorvej udbygget hoved
landevej fra landegrænsen vest for Padborg til 
området ved Ålborg med de fornødne tilslutnin
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ger til det eksisterende vejnet. Om linjeføringen 
siges det i paragraf 1, stk. 2 udtrykkeligt, at vejen 
føres »vest om Skanderborg, øst om Brabrand sø 
til omfartsvejen vest om R anders. ..« . Paragraf 
3 bemyndiger endvidere ministeren til at udar
bejde »skitseprojekt for en afskærende motorvejs
linje fra et punkt på den i par. 1 omhandlede 
motorvej mellem Skanderborg og Århus, vest om 
Brabrand sø til den nævnte motorvej mellem År
hus og Randers.«

Det er denne mulighed for en senere »kortslut
ning« af motorvejsgrenene på begge sider af År
hus, som har bidraget til den heftige diskussion 
i Århus-området om »motorvej øst eller vest 
om Brabrand sø«.

Prognoser over den forventede motorvejstra
fik viser, at størstedelen af de trafikanter, der vil 
bevæge sig i afsnittet mellem Skanderborg og 
Randers, har ærinde til eller kommer fra Århus. 
Med større afstand fra bycentret og længere for
bindelsesveje vil det være vanskeligere at lokke 
trafikanterne fra de bestående veje over til mo
torvejen. Beregningerne viser, at indtil år 2000 
vil en motorvej vest for Brabrand sø få en meget 
ringe trafikbelastning, hvorfor det ville være 
samfundsøkonomisk urimeligt at anlægge en så
dan før om adskillige år. Den østlige linje 
måtte være den primære.

Sognerådene i de tre tidligere Århusforstæder 
Brabrand-Årslev, Åby og Hasle var imidlertid 
utilfredse med at få motorvejen ført gennem de
res kommuner tæt op ad allerede bebyggede om
råder eller op ad arealer, der var udset til og vel
egnede som boligområder. M an mente, at den

Kortet viser den omstridte linjeføring af motorvejen. 
I loven bag motorvejens projektering anføres det klart, at vejen 

skal øst om Brabrand sø og frem til Randers-vejen.
Den vestlige linjeføring ved kortslutning mellem Hasselager 

og Trige er tænkt som en senere mulighed, 
når og hvis behovet opstår. De miljømæssige ulemper 

for byen kan meget vel vise sig 
at blive størst, hvis den vestlige linjeføring vedtages.

trafik, der skulle afvikles mellem motorvejens på
tænkte sydlige og nordlige indføring til Århus’ 
centrum formentlig let kunne klares af den pro
jekterede og under anlæg værende 4-sporede 
ydre ringvej. Sognerådsformændene fra de tre 
kommuner havde den 8. april 1969 møde med
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trafikminister Guldberg for at forelægge disse 
synspunkter, og senere -  i juni -  gentog man dem 
over for vejdirektoratet og regionsudvalget, hvor 
de imidlertid ikke vandt genklang.

Omtrent samtidig begyndte Folketingets trafik
udvalg at interessere sig for linjeføringen ved År
hus og stillede den 28. nov. 1969 trafikministe
ren følgende spørgsmål: »Hvilken prismæssig for
skel er der på at føre den jyske motorvej øst eller 
vest om Brabrand sø?« Da udvalget tillige ville 
vide, hvilke andre vejforbindelser der blev tale 
om, og hvordan de driftsøkonomiske virkninger 
af de to løsninger ville være, måtte vejdirektora
tet i gang med en større afhandling. I sit svar af 
9. februar 1970 kom direktoratet til det resul
tat, at den østlige linje »giver en betydelig bedre 
aflastning af de allerede stærkt belastede ringfor
bindelser« end vest-løsningen. Yderligere siger 
man, at motorvejen ved sidstnævnte løsning »får 
en relativt ringe kapacitetsudnyttelse selv i år 
2000«. Også en beregning af trafikanternes for
brug af tid og udgifter viser sig større ved vest
løsningen. Man siger, at den vil gøre »trafikar
bejdet« ved år 2000 ca. 10 mill, køretøjskilome
ter og ca. 500.000 køretøjstimer større end ved 
øst-linjen.

Selve anlægget kunne mod vest gennemføres 
for 126 mill, kroner, inch en udvidelse af ring
vejen fra 4 til 6 spor, som man i så fald måtte 
anse for nødvendig. Østlinjen derimod -  fra Viby 
til Kasted -  var beregnet til 92 millioner. Kon
klusionen blev altså, at såvel i anlægsmæssig som 
driftsøkonomisk henseende var den oprindeligt 
forudsatte linjeføring mest fordelagtig.

Samtidig med modtagelsen af dette svar fra 
vejdirektoratet besigtigede Folketingets trafikud
valg selv de strækninger ved Århus, der diskute
redes, og uden hensyn til konklusionen fra vejdi
rektoratet henstillede udvalget til trafikminister 
Guldberg at fremkomme med et ændringsforslag 
til motorvejsloven, hvad ministeren gladeligt gik 
ind på -  uden at det dog dengang blev til noget.

Derimod fremgår det af en tillægsbetænkning, 
som trafikudvalget i Folketinget i marts 1972 har 
afgivet over loven om visse hovedlandevejsstræk
ninger, at et mindretal har stillet et ændringsfor
slag, hvorefter motorvejen føres vest om Bra
brand sø. Udvalgets flertal ønskede, at trafikmi
nisteren skulle optage fornyede forhandlinger 
med de berørte kommuner, inden man tog stil
ling til et ændringsforslag. Hverken fra Århus 
kommune eller amt har minister Jens Kampmann 
dog kunnet registrere velvilje over for en æn
dring. Amtsrådet vedtog med 21 stemmer mod 
6 at fastholde den østlige linjeføring. Århus by
råd har ud over de allerede kendte argumenter 
fremhævet, at man siden 1966, da egnsplanen 
for Århus-området blev vedtaget, har truffet sine 
dispositioner i planlægningen ud fra lovens for
udsætninger om motorvejens placering.

Forresten har byrådet da også så sent som i 
januar 1972 tiltrådt vejdirektoratets forslag til 
byggelinjer for etape 72, strækningen øst om 
Brabrand sø og pålagt alle de berørte grundejere 
at rette sig herefter.

I et møde den 6. juli 1972, hvor byrådet de
batterede den senest opståede situation, vedtog 
man med 23 stemmer mod 7, mens én undlod
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at stemme, at protestere mod en ændring af mo
torvejslinjen. Man fremhævede, at hvis den plan
lagte strækning ikke gennemførtes, ville tæt be
byggede områder af byen blive udsat for et stærkt 
øget trafikpres, og at efter vejdirektoratets bereg
ning ville en linjeføring vest om søen »nødven
diggøre anlæg af en vejforbindelse i motorvejens 
tracé, et vejanlæg, som vil være trafikøkonomisk 
dårligere end en østmotorvej, og som vil medføre 
større miljømæssige ulemper«. Den sidste be
mærkning skal forstås således, at en eventuel 4- 
sporet vej med signalanlæg og krydsninger vil 
skabe mere støj og flere gener end motorvejen, 
der påtænkes lagt i en dyb afgravning og skal 
passere under andre vejstrækninger, så trafikken 
kan glide uden bremsninger.

At ethvert nyt vejanlæg vil ødelægge visse mil
jøværdier kan dog ikke bortforklares. Til gengæld 
hævder mange, at der også kan åbnes for nye 
synsindtryk og ved beplantning skabes gode 
miljøer. Det kan også anføres, at kulturministe
riets konsulent i fredningsspørgsmål under for
arbejdet til projekteringsloven foretrak en østlig 
linjeføring, idet vestlinjen ville gennemskære et 
område af stor landskabelig interesse.

Når der nu er optræk i Folketinget til et for
slag om en dyrere linjeføring end den tidligere 
vedtagne, har det parodisk nok økonomiske år
sager. Efter den vedtagne lov skal udgiften ved 
motorvejens anlæg betales af vejfonden, d. v. s. 
staten, som det også er sket ved de allerede an
lagte strækninger. Ved nu at gøre den senere for
udsete »kortslutningslinje« vest om søen til den 
primære, regner politikerne på Christiansborg for

mentlig med, at Århus vil være nødt til at frem
skynde en intern vej på samme sted som den al
lerede vedtagne østmotorvej -  hvorefter staten 
kan udskyde anlæggelsen af vest-etapen i mange 
år og statskassen dermed spare mange dejlige 
kroner. Måske vil man endda dele besparelsen 
med kommunen ved at yde denne et tilskud til 
det nødvendige ekstra vejanlæg. Men nogen be
sparelse for skatteyderne bliver der altså ikke.

En ændring vil også føre til, at tilslutningsve
jene og den påtænkte nye Silkeborgvej, som der 
er givet ministeren bemyndigelse til at lade pro
jektere, må laves om. Der er som statsveje forud
set en motorvejsindføring til bycentret syd om 
Brabrand sø og en motorvejsgren fra Lisbjerg til 
Grenå landevej ved Skødstrup. Og hovedlande
vej A 15 (Silkeborgvej), der skulle forlægges på 
strækningen fra Framlev og gå syd om Brabrand 
sø, skulle her møde motorvejsindføringen til by
centret ad den nedlagte Hammelbanes spor. Der 
ud over har Århus kommune også regnet med en 
nordlig indføring af motorvejen til bycentret ad 
Paludan Müllers vej. Alle disse vejplaner må re
videres, hvis Folketinget skulle lave om på det 
lovgrundlag, man hidtil har disponeret efter.

Giver motorvejsplaner hovedpine, så giver de
res mulige opgivelse det skam også.

B.J.
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Distriktsblade - 
et område i udvikling

Distriktsbladene indtager en beskeden plads i den 
danske presses historie og i den almindelige bor
gers bevidsthed. Mange lader dem gå direkte i 
papirkurven sammen med andre tryksager, der 
kommer uanmeldt ind ad døren. Og dog har de 
deres store betydning, ikke blot for forretningsli
vet, men også som kommunikationsmiddel og som 
kilde for fremtidens lokalhistorikere.

Ved distriktsblade forstår man blade, der ud
sendes regelmæssigt -  som oftest en gang om 
ugen -  i et lokalt begrænset område. Det kan 
være en egn, en nuværende eller tidligere kom
mune, et sogn, en stationsby eller et mere eller 
mindre defineret bykvarter. I almindelighed er 
de upolitiske og uddeles gratis til alle husstande 
i distriktet. I det storkøbenhavnske område op
træder dog efterhånden adskillige distriktsblade 
som abonnementsblade, og det er muligt, at dette 
også vil blive tilfældet i Århus. Endnu er dog 
alle herværende distriktsblade gratis. Deres øko
nomi hviler på annonceindtægter, og generelt 
kan man vist fastslå, at driften af et distriktsblad 
er en god forretning. Det fremgår bl. a. af den 
voksende interesse, hvormed de store bladhuse

omfatter denne avisform. I det københavnske 
område har Politiken i mange år udgivet di
striktsblade, og både Berlingske Tidende og A- 
pressen er fulgt efter. I Århus er det Morgenavi
sen Jyllands-Posten og Aarhuus Stiftstidende, der 
i den seneste tid er trængt ind på dette område 
og i skarp indbyrdes konkurrence stræber efter 
en dominerende stilling på markedet.

Distriktsbladenes fremkomst hænger sammen 
med byernes vækst og dagspressens udvikling. I 
den gamle danske provinsby kunne den lokale 
avis (eller de lokale aviser) sagtens overkomme 
at dække behovet for annoncering, for lokale be
kendtgørelser og lignende. Men når byen vokser 
ud over sine gamle grænser, når der opstår nye 
kvarterer, og forstadsdannelsen sætter ind, mens 
aviserne samtidig får en videre udbredelse og et 
mindre lokalt perspektiv -  så kommer behovet 
for distriktsbladet, der kan pleje de lokale inter
esser.

I København fremkom allerede 1855 Avertis- 
sementsblad for Kjøbenhavns Forstæder og Om
egn som det første i en lang række distriktsblade 
af kortere eller længere levetid. I Århus viser fæ
nomenet sig først omkring århundredskiftet, 
da de indre forstæder Frederiksbjerg og Trøj- 
borg bliver udbygget, og villakvarterer begyn
der at etablere sig i de nærmeste dele af nabokom
munerne: Risskov, Åbyhøj, Kongsvang.

Her skal først anføres en række af de blade, 
der er ophørt, nogle efter adskillige årgange, an
dre efter fremkomsten af et enkelt eller nogle få 
numre. Der er ikke medtaget grundejer- eller an
dre foreningsblade. Ordenen er kronologisk.
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Frederiksbjerg Tidende. 1902-03.

Kommunal Revue. Annonceblad for Brabrand- 
Årslev kommune. 1909-10.

Åby Avis. 1913.

Nørrebro. Udg. af Interessentskabet »Nørre
bro«. 1918.

Borgernes Blad. Upolitisk avertissements-tidende 
for Frederiksbjerg (Kongsvang, Viby, Skade, 
Tranbjerg). 1922-33.

Oplandsavisen. Kommunalt nyhedsblad for År
hus oplandskommuner. 1923-24.

Viby-Posten. Lokalavis for Viby, Kongsvang og 
samtlige byer i Viby kommune. 1926.

Brabrand Avis. Annonceblad for Brabrand-Års- 
lev, True og Lyngby kommuner. 1927.

Viby Avis. Upolitisk, aktuelt lokalblad for Viby 
kommune og Holme by. 1927-28.

Vejlby-Bladet. Upolitisk blad for Vejlby-Risskov- 
Feddet. 1928-34. (Fortsat i: Risskov- og Vejlby- 
Bladet).

Åby høj Avis. Udg. af en kreds af radikale bor
gere. 1928-60. (Fra 1961 overtaget af Åbyhøj 
Ugeavis).

Brabrand Bor ger-Blad. Upolitisk blad for Bra- 
brand-Årslev kommuner. 1929-53.

Ning-Herreds Adresse-Avis. Uafhængigt lokalt 
ugeblad for Malling, Beder, Mårslet, Assedrup, 
Astrup, Skade. 1931.

N. C. Nielsen (1884-1969) var med til at starte »Åbyhøj Avis«. 
Det adskilte sig fra de øvrige distriktsblade ved at have 

politisk orientering mod de radikale. N. C. Nielsen var medlem 
af Aby sogneråd 1925-33 og 1937-43.

»Åbyhøj Avis« redigerede han i tidsrummet 1928 til 1938. 
Senere (1961) blev den overtaget af »Åbyhøj Ugeavis«.

(Tegning: Arhus Kommunes Biblioteker).
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Borgerbladet. Månedsblad for Åbyhøj og Åby. 
1931-34.

Borgerbladet for Hasle-Skejby-Lisbjerg Kom m u
ne. 1934.

Frederiksbjerg Forretnings- og Avertissements- 
Avis. 1934.

Trøjborg Avis. Månedsblad for fri Trøjborg-me- 
ninger og annoncer. Bindeled mellem Trøjbor- 
genserne. 1934-69. (Fra 1970 overtaget af Nord
posten ).

V esterbro-Bladet. 1934.

Villabyernes Blad for Århus Omegn. 1934.

Risskov- og Vejlby-Bladet. Upolitisk blad for Vejl- 
by-Risskov-Feddet. -  Organ for Vejlby-Risskov 
kommune. 1935-68. (Fortsættelse af: Vejlby- 
Bladet).

Viby Avis. Upolitisk organ for Viby kommune. 
1938-39.

Forstadsavisen. Upolitisk, lokalt ugeblad for Hol
me, Tranbjerg, Skåde, Højbjerg, Saralyst, Viby 
etc. 1939-67.

Bjergposten. Upolitisk månedsblad for Christi- 
ansbjerg. 1941-69. (Fra 1970 overtaget af Nord
posten).

Vest-Posten. Distriktsblad for Mølleengen, Ve
sterbro, Møllevangen, Fuglebakken, Charlotte- 
høj. 1949-63.

Østjydsk Ugeblad. Lokalt blad for Hasle, Skej
by, Lisbjerg, Vejlby, Egå, Skæring, Lystrup, El

sted, Elev, Hjortshøj, Skødstrup, Todbjerg, Hå- 
rup, Mejlby, Hinnerup. 1949.

V est-Avisen. 1967.

Viby Forbruger-Nyt. 1968.

Viby-Posten. 1968-69.

De fleste af disse blade blev udgivet af mindre 
bogtrykkerier i Århus og forstæder. Af mere frem
trædende personligheder blandt redaktørerne 
kan nævnes distriktsforstander N. C. Nielsen 
(1884-1969), der som sekretær for De Samvir
kende Jyske Husmandsforeninger flyttede fra 
Himmerland til Århus og drev den lille ejendom 
»Frihed« ved Silkeborgvej. Han var en ledende 
skikkelse inden for husmandsbevægelsen, i 3 pe
rioder medlem af Åby sogneråd og endvidere 
sognefoged. Han var med til at starte Åbyhøj 
Avis, et af de få distriktsblade med politisk (ra
dikal) farve, og redigerede den til 1938, da den 
blev overtaget af den tidligere forstander for 
Klank Højskole N. K. Nielsen ( 1884-1953).

En krank skæbne fik skolebestyrer Einar Kir
ke gaard (1883-1944), der havde været leder af 
Kirkegaards Realskole i Grønnegade og opførte 
Frederiksbjerg Realskole ved Marselis Boulevard, 
der senere blev overtaget af Forældreskolen. Ef
ter at han af økonomiske grunde havde måttet 
opgive skolen, overtog han 1939 redaktionen af 
Forstadsavisen og flyttede til Viby. Under be
sættelsen tog han del i modstandsbevægelsen, blev 
arresteret af Gestapo og døde i Neuengamme. 
Efter krigen er der rejst en mindesten over ham 
i Viby Park.
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Endelig kan nævnes skolemanden Bernhard 
Sørensen (f. 1905), der var skoleinspektør ved 
Gjellerupskolen 1962-72 og i 6 perioder medlem 
af Brabrand-Årslev sogneråd. Han overtog 1945 
redaktionen af Brabrand Borger-Blad og fort
satte indtil 1953, da bladet måtte vige pladsen 
for Brabrand og Omegns Avis.

Kommunesammenlægningen af 1970 har un
derstreget Århus’ stilling som storby og dermed 
øget behovet for distriktsblade. Det er ikke blot 
forretningslivet, der har brug for lokale annon
cer, men beboerne behøver et talerør på grund 
af den længere afstand til myndighederne. Tan
kerne om lokalråd og andre former for kommu
nalt nærdemokrati blev jo ikke realiseret i denne 
omgang. Befolkningen kan vel delvis komme til 
orde gennem lejer-, grundejer- og andre beboer
foreninger, men udviklingen medfører også et 
øget krav til distriktsbladene, ikke blot annonce
mæssigt, men i nok så høj grad journalistisk. Be
hovet er forstærket gennem dagspressens koncen
tration. I dag udkommer der kun 3 aviser i År
hus mod 6 eller 7 før første verdenskrig. Den ny 
type af distriktsblade, som er ved at slå igennem, 
er i det praktiske tabloid-format (halv avisstør
relse), trykt på avispapir og med meget redak
tionelt stof ved siden af annoncerne.

Her skal anføres en række af de distriktsblade, 
der i dag uddeles i Århusområdet:

Adresseavisen Kalø Vig. Distriktsblad for Syd- 
ri jursland og Mols. 1898 flg. (Et af Danmarks 
ældste distriktsblade. Uddeles bl. a. i Skødstrup 
og Løgten).

Den seneste udvikling på distriktsbladenes område 
var salget af to af bladene til lokalområdets største aviser. 

Morgenavisen Jyl lands-Posten købte »Oplands-Kureren«, 
mens Aarhuus Stiftstidende købte »Tilbudsavisen«.

Begge udkommer i det nordlige Århus, og begge har 
et oplagstal på over 20.000

Brabrand og Omegns Avis. 1953 flg. (Uddeles 
i Brabrand-Årslev, Harlev-Framlev, Ormslev- 
Kolt, Stautrup, Tilst-Kasted, Sabro-Fårup, 
Mundelstrup, Borum-Lyngby og Lading).

Centrum. Distriktsavis for Vesterbro-kvarteret. 
1973.
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Charlottehøj, Møllevangen & Hasle Tilbuds-Avis. 
1950 flg.

Frederiksbjerg Ny Tidende -  Bladet i Byen. 1964 
flg-
Lokalavisen Landbobladet for Djursland og Kalø 
Vig. Århus Nord -  Rosenholm -  Rønde -  Midt- 
djurs. 1918 flg.

Nordposten. 1970 flg. (Fortsættelse af Trøjborg 
Avis og Bjergposten).

Oplands-Kuréren. Til husstande i det nordlige 
Århus og opland. 1965 flg.

Tilbuds-Avisen. 1957 flg. (Tidligere med titlen: 
Ta-Tilbuds-Avisen. Lokal-Avisen for Vejlby-Ris- 
skov).

Ugebladet. Hinnerup, Mundelstrup, Tiist og om
egn. 1942 flg.

Uge-PostenforHolme-Tranbjerg-Skåde-Højbjerg. 
1948 flg. (Tidligere med titlen: Posten for Hol- 
me-Tranbjerg Kommune).

Uge-Posten Malling. 1941 flg. (Der udsendes 
særudgaver med titlerne Hasselager-Posten og 
Solbjerg-Posten).

Viby Ugeavis. 1960 flg. (Uddeles i Viby, Kongs- 
vang, Fredensvang, Rosenvang, Rosenvænget, 
Skovdal, Rundhøj, Terp, Viby Mark, Lundshøj, 
Alderslyst, Kjærslund, Rosenhøj, Søndervangen 
og Stautrup).

Åbyhøj Ugeavis. Nyheds- og annonceblad for 
Åbyhøj og omegn. 1958 flg. (H ar fra 1961 
overtaget Åbyhøj Avis).

I den allersidste tid er de århusianske distrikts
blade kommet ind i en ny udvikling, idet de store 
dagblade er trængt frem på dette hidtil ret upå
agtede område. Det begyndte i det nordlige Århus 
med opland, hvor Morgenavisen Jyllands-Posten 
i november 1972 købte Oplands-Kuréren, og 
Aarhuus Stiftstidende svarede med fra nytår at 
overtage Tilbuds-Avisen. 16. februar 1973 be
kendtgjorde Jyllands-Posten, at den fra 1. april 
havde overtaget endnu fire distriktsblade: Bra
brand og Omegns Avis, Frederiksbjerg Ny Tiden
de, Nordposten og Viby Ugeavis. Tre dage efter 
kunne Stiftstidende meddele, at Tilbuds-Avisen 
fremtidig vil få udgaver, der dækker Århus Nord, 
Trøjborg-Christiansbjerg, Brabrand, Åbyhøj, 
Hasle, Kongsvang, Viby, Højbjerg og Holme- 
Tranbjerg, senere også Beder-Malling.

De endnu eksisterende små distriktsblade har 
ikke store chancer for at klare sig i denne massive 
konkurrence. Men uanset hvem der går af med 
sejren, vil den nye udvikling sikkert betyde en 
kvalitetsforbedring, redaktionelt og journalistisk. 
De tidligere »dørmåtteskjulere« (Demokraten 
4. 2. 73) vil måske efterhånden afløses af vel- 
skrevne og velredigerede lokale ugeblade.

K. E.

Kilder:
Dansk Bogfortegnelse 1893-1949.
Dansk Tidsskriftfortegnelse 1950-69.
Otto Winkelmann: Den danske distriktspresses ud
bredelse og betydning. 1945.
Jørgen Søndergaard Andersen: Den danske distrikts
presse. Handelshøjskolen i Århus 1971.

120



Røret om Bugtrøret

Dengang der afholdtes rundskuedage i Århus, og 
mens disse endnu formede sig som tilbud til bor
gerne om at være »journalist for en dag«, kunne 
man på en af rundskueheftets kuponer komme 
ind på Kloakpumpestationen ved Jægergårds
gade lige over for Slagtehuset. Her kunne man 
kigge ned i et bassin til byens ildelugtende kloak
vand, som af stationens pumper blev presset ud 
i havet gennem en ledning i Slipvej. Pumpnin
gen var nødvendig, fordi de centrale bydeles 
dybtliggende kloakker lå under Bugtens vand
spejl. Nogen rensning fandt ikke sted bortset 
fra, at der fandtes et såkaldt sandfang. Fra Trøj- 
borg og en del af Marselisborgkvarteret løb van
det ligeledes urenset ud i bugten.

Det var »den store kloakplan« af 1908, som 
den blev kaldt, der lå til grund for den første 
egentlige løsning af spildevandsproblemet, nød
vendiggjort ved indførelsen af vandklosetter. 
Men byen voksede hurtigt, og på Strandvejens of
fentlige badeanstalter kunne de badende i 20- 
erne og 30-erne alt for ofte stifte intimt bekendt
skab med kloakkernes indhold. Endelig i 1933 
startede kommunen forundersøgelser vedrørende

rensning af spildevandet. Da man midt i tredi
verne opførte den permanente badeanstalt ved 
Riis Skov, blev problemet pludselig mere akut 
nord for byen end syd for. Et renseværk for Trøj- 
borg kom derfor først. Det stod færdigt i 1944 
-  som et mekanisk anlæg, hvortil der senere kun
ne knyttes en biologisk afdeling.

Inden en sådan udbygning blev til noget, var 
man gået i gang med at bygge Marselisborg 
renseværk, som skulle modtage den sydlige by
dels spildevand. Den mekaniske del af dette værk 
toges i brug i 1966.

Efter den dispositionsplan for spildevandspro- 
blemets løsning, kommunen på dette tidspunkt 
arbejdede efter, skulle der ud over de to igang
satte renseanlæg yderligere bygges et ved Trind
sø, vest for Ceres, med udløb i åen.

En kendelse fra Statens vandløbsudvalg fra 
1950 bestemte, at fra Marselisborg-værket skulle 
en 225 m lang ledning føre det grovrensede spil
devand ud i bugten.

Men ville dette være tilstrækkeligt til at opnå 
ordentlige badevilkår? Forholdet er jo det, at et 
mekanisk renseanlæg kun løser forureningens
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Marselisborg renseværk, som ses på billedet, skal aftage 
det rensede spildevand fra Trøjborg renseværk, så byen kun 

får et renseanlæg. For at skåne åen 
vil et påtænkt renseværk ved Trindsø, vest for Ceres 

ikke blive opført.

æstetiske side, idet det fjerner de synlige affalds
stoffer, hvorimod bakterier og organiske stoffer 
som næringssalte og tunge metaller ikke udskil
les. Derfor har man ofte suppleret med biologi
ske anlæg. Stolte bygherrer af »fuldt udbygge
de« renseanlæg proklamerede, at det vand, der 
nu var strømmet igennem, var så rent, at det 
kunne drikkes (uden at deres gæster dog følte sig 
tilskyndet til at prøve!). Nu er man blevet klar 
over, at i hvert fald hverken virus eller alle in
dustriens giftstoffer fraskilles i nogen af de hidtil 
kendte systemer for biologisk og kemisk rensning.

De kriterier, hvorefter man har udledt renset 
spildevand i både ferskvandsløb og havvand, har 
hidtil været temmelig ens, men i løbet af 1960-

erne begyndte sagkundskaben at interessere sig 
i højere grad for, hvad den enkelte recipient -  
d. v. s. modtageren af spildevandet -  kunne tåle 
uden skadevirkninger. Alt tyder således på, at 
spildevandsudledning i åer og søer er en langt 
alvorligere sag end udledning i havet.

Stadsingeniørens kontor i Århus iværksatte så 
i 1966 i samarbejde med Isotopcentralen og Hy
giejnisk Institut i Århus en række undersøgelser 
af Århusbugtens egnethed som spildevandsmod- 
tager. I ialt tre rapporter er havbund, tempera
turforhold, vægtfyldeforhold og strømninger m. 
m. blevet kortlagt, og virkningerne af spildevan
dets udledning bedømt på grundlag heraf. Inter
essante oplysninger er fremkommet -  som f. eks. 
at der ved Bugtens sammenhæng med andre far
vande sker en sådan rotation, at vandet i Bugten 
helt udskiftes i løbet af 12 døgn. Men også et 
fingerpeg om, at slam, som opmudres i havnen, 
ikke bliver liggende på Ryes Flak, hvor det 
»dumpes«, men forsvinder i de dybeste dele af 
Århusbugt og Kalø Vig, hvor de betydelige slam
lag kan blive et problem, man må tage fat på.

Man kom allerede efter de første undersøgel
ser til den slutning, at en udløbsledning på 225 
m ved Marselisborg ikke kunne sikre tilfredsstil
lende badevand. Et udløb i en 2 km lang rør
ledning ville derimod ikke blot føre vandets ind
hold af bakterier og virus tilstrækkelig langt bort 
fra stranden, men også ud til et punkt, hvor ska
devirkningen ville forsvinde ved fortynding, af
lejring og naturlig nedbrydning af smitstofferne. 
Hygiejniske krav skulle altså ikke nødvendig
gøre et dyrt biologisk anlæg.
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Tilbage står så spørgsmålet om virkningerne 
på havets dyre- og planteliv. Det er dem, der 
er belyst i den sidste rapport, i hvis udarbejdelse 
foruden Isotopcentralen også professor G. J. Bon
de fra Hygiejnisk Institut i Århus og dr. O. Bag
ge fra Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 
har deltaget. Den konklusion, som kan uddra
ges af den 109 sider lange rapport med bilag er, 
at mens en biologisk rensning af spildevand til 
vandløb er nødvendig, vil udledning af spilde
vandet, i den form det nu har, gennem bugtrø
ret i havet ikke have nogen biologisk skadevirk
ning. Kun i et stærkt begrænset område lige om
kring udløbet kan der forekomme en påvirkning. 
Men ellers kan det forventes, at »den biologiske, 
hygiejniske og æstetiske vandkvalitet i Bugtens åb
ne områder og Kalø Vig vil forblive i det væsent
ligste som den nuværende«. Det anbefales dog at 
holde navnlig bundforholdene under observation, 
for her vil eventuelle skadevirkniger først vise sig. 
Og selv om tilførslen af næringssaltene altså ikke 
skulle udgøre nogen fare, påpeges det, at det 
samme ikke gælder industrispildevandets indhold 
af gifte og tunge metaller. Disse må -  som det 
også er udtrykt fra kommunens side -  udskilles 
ved kilden, så de slet ikke kommer i kloakkerne.

Endnu inden den sidste undersøgelses afslut
ning, men med baggrund i omtrent 5 års resul
tater, forelagde magistratens 2. afdeling i sep
tember 1971 byrådet forslag til en ændret dispo
sitionsplan for spildevandets behandling, en plan, 
som efter en udvalgsbehandling godkendtes i et 
møde 2. december 1971. Den blev derefter over
givet til en landvæsenskommission og af denne

behandlet ved et møde i Rådhushallen i august 
1972. Her havde også kritikerne af bugtrørsløs
ningen lejlighed til at udtale sig.

Blandt dem var repræsentanter for forure
ningsbekæmpelsesgruppen NOAH, der havde 
indsamlet nær ved 6000 underskrifter på en pro
test mod rørløsningen. Man krævede en både me
kanisk, biologisk og kemisk rensning. Sportsfisker
nes talsmand, Børge Christensen, ville derimod 
nøjes med et kemisk anlæg, mens Rich. Morten
sen på erhvervsfiskernes vegne fandt udløbsled
ningen direkte skadelig for fiskebestanden.

Fra kommunens side blev det betonet, at med 
rørledningen var der foreløbig kun søgt en løs
ning af de badehygiejniske forhold, mens en en
delig løsning afventede de sidste undersøgelser.

Og disse ville landvæsenskommissionen også 
se, inden den afsagde sin kendelse.

På forslag af den socialdemokratiske byråds
gruppes formand, lektor Bernhard Nielsen, der 
hører til de skeptiske over for Isotopcentralens 
konklusioner, vedtog byrådet dog samtidig med 
beslutningen om udløbsledningen, at der »senest 
2 år efter denne lednings etablering og på grund
lag af de løbende undersøgelser skal forelægges 
byrådet forslag til yderligere effektiv rensning af 
spildevand fra Marselisborg renseværk«. -  Et 
krav, det nu kan synes vanskeligt at bringe i har
moni med de sagkyndiges seneste vurderinger.

Selv om det er det lange udløbsrør, der har 
stået i forgrunden i den ofte noget voldsomme 
offentlige debat om Bugten og forureningen, så 
bør det ikke glemmes, at den nye dispositionsplan 
rummer andre betydningsfulde ændringer.
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Ud fra ønsket om at skåne åen vil man opgive 
renseværket ved Trindsø. Hensigten er, at spil
devandet fra dettes opland og tillige det meka
nisk rensede spildevand fra Trøjborg renseværk 
alt sammen skal føres til Marselisborg renseværk, 
så det gamle byområde kun får ét renseanlæg, 
hvilket skulle give en både billigere og sikrere 
drift. Forudsætningen for det hele er endvidere, 
at man fortsætter med separering af byens kloak
system, så spildevand og regnvand føres i hver 
sit ledningssystem, idet regnvandet jo ikke behø
ver at belaste rensningsapparatet. Denne opde
ling er en langsom proces, for skal den være ef
fektiv, må der ske en separering allerede på de 
enkelte ejendomme. En sådan indgår også i dis
positionsplanen, hvis virkeliggørelse alt i alt er 
anslået til at koste 139 mill. kr. Det lyder af me
get, men det nye forslag er ikke desto mindre 6 
mill. kr. billigere end den tidligere godkendte 
plan fra 1953.

B.J.
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Århus stemte alligevel ja

Glimt fra EF-afstemningen

Beslutningen om, at Danmark skulle indmelde 
sig i det vesteuropæiske Fællesmarked, har været 
en af de mest vidtrækkende politiske afgørelser, 
der er blevet truffet her i landet i en lang år
række. Spørgsmålet blev som bekendt endelig 
afgjort ved en direkte folkeafstemning, efter at 
Folketinget først havde vedtaget traktaten om 
Danmarks tilslutning til EF med mere end tre 
fjerdedeles flertal.

Det var det almindelige indtryk, at modstan
den mod tilslutningen til EF var større blandt 
vælgerne end hos politikerne på Christiansborg. 
De fleste opinionsundersøgelser viste ganske vist, 
at antallet af tilhængere i befolkningen oversteg 
antallet af modstandere, men afstanden mellem 
de to grupper var dog ikke større, end at mod
standerne kunne komme i flertal, hvis tilstræk
keligt mange af de vælgere, der hidtil ikke havde 
taget deres beslutning, bestemte sig for at stem
me nej.

Den periode, der gik forud for afstemnings
dagen, den 2. oktober, blev derfor også præget 
af en usædvanlig stærk politisk aktivitet i hele 
landet. I kampagnen tog således mange befolk

ningsgrupper og personer del, som normalt ikke 
var aktive, hverken i den daglige politiske debat 
eller i forbindelse med kampagnerne forud for 
folketingsvalgene. Men det var ikke den eneste 
forskel, der var mellem denne EF-kampagne og 
de traditionelle valgkampe. Der blev spillet på 
langt flere strenge og taget langt flere midler i 
brug end normalt for at få overbevist modstan
derne og dem, der endnu var usikre. Grundige 
studiekredsarrangementer og informerende oplys
ningsmateriale vekslede med letkøbte påstande 
og argumenter, traditionelle møder med demon
strationer, debatteater og fakkeltog. Vælgerne 
blev opsøgt på arbejdspladserne og i hjemmene. 
Der blev fremmanet dystre spådomme og lyse 
fremtidsvisioner i EF-sange, i dagbladenes an
noncer og på plakater af enhver art. Knaphuls
mærkaterne blomstrede hos dem, der havde truf
fet deres afgørelse, og alle familien Nielsens med
lemmer lod efterhånden bekendtgøre i aviserne, 
at de var for en tilslutning, mens Jensens på 
samme vis meddelte, at de ville stemme nej.

Denne tendens til en stærkt forøget politisk 
aktivitet gjorde sig også gældende i Århus, og
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Som det fremgår af plakaten, blev der også holdt EF-arrange- 
menter på folkeværtshuset »Æsken«. SAK-EF (Socialistisk

Aktions Komité mod EF), der var initiativtager til møderæk
ken, var fællesorganisation for en række modstandergrupper på 

venstrefløjen: Venstresocialisterne, Socialistisk Folkeparti,
Socialistisk Folkepartis Ungdom, Internationalt Forum, Aldrig 

mere Krig, U-grupperne og Studenterfronten.

her som mange andre steder var det fællesmar
kedsmodstanderne, der var de mest aktive. De 
havde jo også det handicap, at de skulle argu
mentere mod EF på trods af den overvældende 
tilslutning, der havde været ved vedtagelsen i 
Folketinget. Århus var desuden en af de få byer 
i landet, hvor modstanderne kunne få støtte af 
den lokale presse, idet »Demokraten« klart gik 
imod EF-medlemsskabet -  i modstæning til »År
hus Stiftstidende«, der lige så kraftigt argumen
terede for Danmarks indtræden.

Allerede i slutningen af januar -  den 23., da 
statsminister Krag i Bruxelles underskrev tiltræ
delsestraktaten med fællesmarkedslandene -  
kunne EF-modstandeme samle 7-800 mennesker 
til et demonstrationstog gennem byen, men bort
set herfra var vinteren først og fremmest forbe
redelsernes tid. I de forskellige partiforeninger, i 
oplysningsforbundene og på folkeuniversitetet 
blev der etableret en række studiekredse om Fæl
lesmarkedet. På Universitetet fik Institut for 
Statskundskab en bevilling til at foretage en 
analyse af befolkningens holdning til EF. Også 
de første diskussionsmøder kom dog i stand i vin- 
rerens løb, bl. a. overværede mellem 300 og 400 
mennesker et møde den 22. februar i Vejlby 
med deltagelse af venstremanden Anders An
dersen og Sigurd Ømann fra Socialistisk Folke
parti. Det var også i disse måneder, at de for
skellige partiforeninger tog deres stilling til EF 
op, bl. a. gennem valg af repræsentanter til de 
partikongresser, som de fleste af partierne af
holdt i sommerens løb. Interessen samlede sig 
især om de socialdemokratiske som følge af den
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opsplitning, der særligt i dette parti var mellem 
tilhængere og modstandere. BL a. fra Østkred
sen, hvor en af partiets ledende fællesmarkeds- 
modstandere, Svend Auken, var valgt, blev der 
udpeget anti-EF-repræsentanter til kongressen.

På arbejderbevægelsens 1. maj-møder kom 
denne uenighed stærkt for dagen. SF og kom
munisterne havde sammen arrangeret et anti- 
EF-møde, mens Socialdemokratiet på sit traditio
nelle møde i Friheden havde LO-formanden Tho
mas Nielsen og handelsminister Erling Jensen -  
der begge var tilhængere -  som hovedtalere. Spe
cielt den førstnævnte havde svært ved at få øren
lyd over for de fremmødte modstandere (især 
fra Frit Forum og DsU), der forsøgte at over
døve hans argumenter for tilslutning til Fælles
markedet.

Repræsentanter for disse socialdemokratiske 
fællesmarkedsmodstandere samledes senere på 
måneden sammen med ligesindede fra andre dele 
af landet til landskonference i Kongreshuset, 
hvor de udarbejdede og fremlagde et politisk
økonomisk program for et Danmark uden for 
EF. Blandt de ledende i denne gruppe af »So
cialdemokrater mod EF« var såvel Svend Au
ken som en anden af partiets århusianske folke
tingsmedlemmer, Karl Hjortnæs.

Hen på sommeren begyndte der for alvor at 
komme gang i aktiviteterne. Specielt de politi
ske foreningers ungdomsafdelinger startede nu 
mere direkte, opsøgende aktioner for at få folk 
i tale. Venstres ungdom havde således en EF- 
bus kørende rundt til forskellige centrale steder i 
byen og omegnen (bl. a. til Moesgård Strand),

Udsnit af EF-tilhængernes demonstrationstog gennem byen 
den 28. september, taget ved fakkeltogets start fra Bispetorv. 

Efter »Mariagerplakaten« at dømme er nogle af deltagerne 
kommet langvejs fra.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).

mens Bolig-EEC gruppen rundt omkring i byen 
stillede telte op, hvorfra der blev »uddelt« ar
gumenter og informationsmateriale. Arbejdsplad
ser og boligområder blev besøgt, bl. a. af EF- 
informationskaravanen -  en modstandergruppe, 
der i 10 busser og lastvogne kørte rundt til en 
række byer i landet og den 7. september kom til 
Århus. Her besøgte den om morgenen før ar- 
bjedstids begyndelse nogle af byens største ar
bejdspladser som f. eks. Centralværkstedet, Plum- 
rose, Skandinavisk Tobaksfabrik, Flydedokken 
og Tage Vanggård, og senere på formiddagen 
fortsatte den til de nye, store boligområder: Gjel- 
lerupparken, Frydenlund, Vorrevangen og Rund
høj, for om eftermiddagen at slutte af i den in
dre by. Den nye gågade blev taget i brug med 
informationsstande og talerstol på Clemens Bro, 
og den var sammen med Rådhuspladsen skue
plads for de fleste af aktiviteterne, bl. a. for et
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Udsigt fra Handelsbankens bygning ned over Rådhuspladsen 
under EF-modstandernes store demonstration den 30. september. 

Arhus Stiftstidende anslog antallet af deltagere til mellem
5000 og 8000, mens Demokraten angav det til mere end 10.000. 

Hvem af dem, der kom sandheden nærmest, er det faktisk 
umuligt at afgøre. -  Hvor mange er der mon på billedet 

nedenfor? (Foto: Preben Tolstoy).

debatteater, som Konservativ Ungdom stod som 
arrangør af.

På nogle af byens arbejdspladser blev der 
holdt prøveafstemninger. Hos Frichs var der en 
overvældende modstand (over 8 0 % ) mod ind
træden i EF. Blandt medarbejderne i byens stør
ste byggefirma JM E og Blikas 72, hvor Folkebe
vægelsen mod EF havde arrangeret en afstem
ning, var der heller ingen tvivl om udfaldet: 
66 % var mod dansk tilslutning og kun 26 % 
for. Stemmerne var noget mere ligeligt fordelt 
på Højbjerg Maskinfabrik, hvor prøveafstem
ningen blev holdt i forbindelse med en TV-ud- 
sendelse. Modstanderne var dog også i flertal 
her: 52 % mod 44.

Som led i kampagnen blev der dog også holdt 
mere traditionelle »vælgermøder«. Mange af dis
se fik stor tilslutning, hvad enten det drejede sig

om møder, hvor de forskellige synspunkter blev 
konfronteret, som det var tilfældet, da de kon
servative vælgerforeninger i byen den 16. septem
ber havde diskussionsmøde i Håndværkerforenin
gen i Klostergade med deltagelse af Haunstrup 
Clemmensen og Knud Jespersen, eller om mø
der med »ensidige« argumenter. Til de sidste 
hørte bl. a. et møde i et tæt besat Kongreshus, 
som Socialdemokrater mod EF og Folkebevæ
gelsen mod EF havde indbudt til. Hovedtalerne 
her var det engelske konservative parlaments
medlem og fællesmarkedsmodstander Richard 
Body, samt forfatteren Hans Scherfig. Dette 
møde var sammen med Socialdemokratiets af
sluttende, som blev holdt sammesteds aftenen 
før afstemningsdagen, blandt dem, der samlede 
det største antal tilhørere. På det sidste argumen
terede Henry Grünbaum og statsminister Krag 
som repræsentanter for partiets fællesmarkeds
tilhængere for tilslutningen, mens Svend Auken 
fremførte sine synspunkter for at få mødedel
tagerne til at stemme nej.

Kampagnen kulminerede i den sidste uge før 
afstemningen. Det norske EF-nej den 25. sep
tember ansporede især fællesmarkedsmodstander
ne til en ekstra indsats for at opnå »norske til
stande«. Det kom også til enkelte skærmydsler, 
bl. a. i kampen om at få de bedste plakatpladser 
på de mange lysmaster. Tilhængerne havde tyv
startet et par dage før den 24. september -  det 
var den dato, De kommunale Værker havde givet 
tilladelsen til ophængning fra -  og flere af deres 
plakater blev revet ned igen af EF-modstandeme, 
bl. a. fra de master, hvor disse havde fået en spe-
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ciel tilladelse til at annoncere for deres store af
sluttende demonstrationstog den 30. september.

I de sidste dage før afstemningen foretog »Ko
miteen for tilslutning til EF« en gigantisk hus
standsaktion, med besøg hos byens ca. 70.000 
husstande, og den samme komité stod endvidere 
som arrangør af et fakkeltog gennem den indre 
by til Rådhuspladsen den 28. september. Mel
lem 1500 og 2000 mennesker tog del i denne 
demonstration, men dette antal blev dog langt 
overgået ved modstandernes afsluttende demon
stration to dage senere. »Demokraten« anslog 
deltagerantallet her til mere end 10.000 og men
te, at det var det største folkemøde i Århus siden 
befrielsens dage. Avisen var ikke i tvivl. »Be
stemmer Århus er det NEJ« hed forsidens over
skrift til reportagen fra mødet dagen efter.

Afstemningen kom dog ikke helt til at svare 
til »Demokraten«s forventninger, således som det

fremgår af det samlede resultat af den i over
sigten nedenfor.

Andelen af modstanderstemmer var dog stør
re i Århus end for landet som helhed, og nej- 
procenten her oversteg også de tilsvarende tal i 
både Ålborg og Odense. I Nordkredsen var der 
endog flertal mod tilslutning, en situation som 
ellers kun forekom i en række københavnske 
kredse (i alt 13). I disse var antallet af fælles
markedsmodstandere så store, at hovedstadsom
rådet under et havde flertal af nej-stemmer 
(5 2 ,5 % ).

I Århus varierede ja- og nej-stemmernes for
deling meget fra afstemningssted til afstemnings
sted. Den højeste ja-procent blev nået i Spør
ring Kro (78,9), mens modstandernes stærkeste 
stilling var 56,4 % nej-stemmer, som blev af
givet på Samsøgades Skole. I øvrigt var det i de 
centrale bydele, at nej-stemmerne var domine-

129



rende. Af de seks afstemningssteder, hvor mod
standerstemmerne var i overtal, lå de fem i midt
byen (Brobjergskolen, Samsøgades Skole, Skov
vangsskolen, Møllevangsskolen og Frydenlunds
skolen). Det sidste var Søndervangsskolen i Viby. 
Ved afstemningsstederne i de tidligere forstads
kommuner lå resultatet i Viby, Åbyhøj og Bra
brand nær gennemsnittet for hele kommunen, i 
Hasle og Holme var ja-procenten omkring 60, 
i Vejlby-Risskov noget højere. I landdistrikterne 
i de tidligere omegnskommuner var der -  ikke 
overraskende -  den stærkeste tilslutning til dansk 
indtræden i Fællesmarkedet. Således oversteg an
delen af ja-stemmer -  ud over i Spørring -  også 
70 % på afstemningsstederne i Hårup, Solbjerg, 
True, Sabro og Harlev.

Hvorfor stod modstanderne stærkere i Århus 
end i landet som helhed, og også end i byer af 
tilsvarende størrelse som Ålborg og Odense? Skyl
des det, at forholdsvis flere socialdemokrater 
stemte imod her som følge af bl. a. »Demokra
terne holdning eller indflydelsen fra de ledende 
kræfter (Auken og Hjortnæs) inden for »Soci
aldemokrater mod EF«. Det er vanskeligt at sige. 
Men en ting skal i hvert fald tages med i be
tragtning, når man bedømmer afstemningsresul
tatet. Det er det forhold, at de fire »rene« mod
standerpartier (Socialistisk Folkeparti, Kom
munisterne, Venstresocialisterne og Retsforbun
det) ved de seneste valg har haft en forholdsvis 
stærk position i byen. Ved folketingsvalget i 1971 
lå deres samlede andel af stemmerne her således 
næsten 4 % over det tilsvarende stemmetal på 
landsbasis.
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Fra fattiggård 
og arbejdsanstalt 
til forsorgshjem

Der er en social udvikling i disse betegnelser -  
både en praktisk og en »åndelig«. Da arbejds
anstalten i Vester Allé blev taget i brug i efter
året 1870 var den et sted, hvor man læssede sam
fundets bundfald af. Og bundfaldet skulle være 
der, for, som det hed i reglementet: enhver, som 
begærede hjælp af fattigvæsenet til sig eller sin 
familie, var forpligtet til at indtræde som lem 
i fattiggården. Det var noget, man undgik længst 
muligt, hvis man havde den mindste fornemmel
se af den personlige frihed, det gamle samfund 
kunne byde på. Den var mindre end en senere 
tids, bl. a. fordi klasseskellene satte flere uover- 
skridelige grænser; men den var der, når man 
indrettede sig på det sted, hvor man var sat -  og 
det gjorde i virkeligheden de fleste, fordi de var 
pisket til at have brød på bordet hver dag og 
ingen muligheder havde for at komme videre -  
opad i samfundet. Gik det galt for disse hårdt- 
pressede -  ved sygdom, drikkeri, arbejdsløshed, 
alderdom, eller hvad der ellers kunne være -  så 
var fattiggården den eneste udvej, hvis man ville 
opretholde livet og ikke med egen hånd ville fjer
ne sig fra denne jammerdal. Det sidste var der

nemlig ganske mange, der gjorde. Sociale årsa
ger var hyppige ved selvmord. For eventuelle 
børn eller ægtefælle løste det imidlertid kun én 
side af problemet. Fattiggården var lige uafven
delig.

At de fattige til gengæld for den hjælp, de 
fik, på en eller anden måde skulle gøre nytte, ar
bejde, var noget, man havde praktiseret i århun
dreder. Oprindelig havde man oven i købet fo
restillet sig, at sådanne »fabrikker« kunne være 
rentable. Men det lykkedes vist aldrig. Spinderi 
og vævning var det, man tidligst beskæftigede 
både børn og voksne med, og det fortsatte i øv
rigt hele forrige århundrede. I Vester Allé pil
lede man desuden kaffebønner, der den gang kom 
i hele bær, eller rosiner -  der gik direkte ud i 
handelen. Man lavede også ligkister, flettede måt
ter, slog sten og savede brænde. Det sidste solgte 
man af. Mange husker sikkert de sirlige bundter 
optændingspinde, omsnøret med ståltråd. Der 
var også et vaskeri, der betjente en lang række 
kommunale institutioner. I 1870 var arbejdsti
den i sommerhalvåret 10 timer, i vinterhalvåret 
9.
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Fra Forsørgelsesanstaltens gård omkring 1914. I skuret ses, 
at der arbejdes med hugning af optændingspinde.

Manden med den bløde hat ved børnene er inspektør, 
senere socialdirektør Niels Müller Larsen.

(Foto i den lokalhistoriske samling på hovedbiblioteket).

Den daglige tilværelse var her som i alle til
svarende institutioner andre steder behersket af 
et sæt regler, der efter en moderne opfattelse var 
lidet menneskeværdige. De var helt uden social 
følelse og synes udformede med det ene formål, 
at indretningen skulle fungere nogenlunde gnid
ningsløst, med mindst mulig besvær, for kom
mune og ledelse. Og ikke mange drømte i virke
ligheden om, at det kunne være anderledes.

Lemmerne var efter deres »fysiske og moral
ske beskaffenhed« inddelt i tre klasser: 1. var de 
gamle og svagelige samt de arbejdsdygtige, på 
hvis opførsel intet var at udsætte, 2. var de per
soner, der var arbejdsdygtige og i almindelighed 
viste en ordentlig opførsel, »men på hvis forhold 
eller flid under deres ophold i anstalten, der dog
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har været et og andet at udsætte«, 3. var de ar
bejdsdygtige, der både i og uden for anstalten 
viste »vedvarende dovenskab og gennemgående 
slet opførsel«. De tre klasser blev holdt adskilt, 
de mandlige fra 3. endog i en særlig bygning. 
De fik også forskellig kost, 1. og 2. dog det sam
me: suppe på fersk kød, ærtesuppe og salt kød, 
kål på salt kød, vælling og flæsk -  uge efter uge, 
år efter år; 3. fik aldrig andet end Rumford- 
suppe, en meget brugt anstaltspise, der var »kon
strueret« af den engelske statsmand og fysiker 
Benjamin Rumford (1753-1814). Den var billig 
og dog nærende, oprindelig kogt på knogler og 
blod. I Århus var recepten lidt mere sammensat 
og appetitlig: oksekød (eller 1/2 oksekød og 1/2 
flæsk), ærter, byggryn, kartofler eller roer, 
hårdt brød, »grønt«, salt og allehånde. Visse 
dage i ugen fjernede man det »grønne« og er
stattede allehånden med eddike. 1. klasse havde 
udgangstilladelse hver søndag fra 9-12 eller 13- 
16, men kunne i øvrigt få fri, når det var »for
enelig med god orden«. 2. kunne også få søndags
fri, men kun hvis de havde opført sig ordentligt 
i den forløbne uge -  og hvert køn for sig. 3. 
havde slet ingen udgangstilladelse. Placeringen 
i klasserne blev foretaget af ledelsen, og der kun
ne efter omstændighederne foretages rokeringer 
op og ned.

Byens fattige havde oprindelig boet i en række 
såkaldte boder, små huse, ofte af privat oprin
delse og med tilknyttede legater, med små lej
ligheder og et vist fællesskab. Den økonomiske 
forsørgelse skete fra 1708 på grundlag af frivil
lige, senere mere eller mindre tvungne bidrag fra



borgerne, som man, lige meget hvilken form de 
havde, havde det største besvær med at få ind. 
Tid efter anden indrettede man små fabrikker 
for garn- og tekstiltilvirkning, men de fungerede 
altid kun en kort tid. De var for dyre at holde i 
gang i forhold til, hvad man fik ud af dem. I 
1820 oprettede man en forsørgelses- og arbejdsan
stalt i Århus Hospital, det gamle sortebrødreklo- 
ster, efter at en ny fattiglov 1803 havde pålagt 
købstæderne det som en pligt at sørge for sine 
fattige. Anstalten, der fungerede nogenlunde som 
den senere i Vester Allé, skulle have til formål 
at forhindre, at man kom til at yde hjælp til folk, 
der forblev udenfor. Det forsøgte man også tap
pert at overholde; men det måtte ret snart op
gives, bl. a. fordi en række borgere i de lave sam
fundslag ind imellem havde hjælp behov til kon
krete formål -  uden derfor at være nødt til at 
gå på fattigvæsnet. Det kunne dreje sig om hus
leje, klæder, mad, brændsel o. a.

I klosteret havde fattiggården til huse i nøj
agtig 50 år. I det sidste ti-år startede en ny ud
vikling: først med en lov af 1863, der påbød, at 
alle udgifter herefter skulle bestrides af kommu
neskatten, og dernæst med kommunalloven af 
1868, der henlagde fattigvæsenet fra de kommis
sioner, der tidligere havde bestyret det, til byrå
dene. Allerede 1856 havde Hospitalet opsagt 
kommunen brugen af lokalerne i klosteret; men 
først kommunalloven satte skub i udviklingen. 
Den grund, man interesserede sig for til en ny, 
egen bygning, lå på den såkaldte Jeronimusbak- 
ke, der siden 1670’erne havde haft tilknytning til 
byens fattigvæsen. Borgmester Chr. Jensen Bas-

Forsørgelsesanstalten, set fra Vester Allé omkring 1928. 
Nordfløjen (mod gaden) var oprindelig ligesom sydfløjen i en 

etage, mens øst- og vestfløjene havde to. I maj 1881 
brændte vestfløjen, men genopførtes allerede samme år.

I henholdsvis 1883 og 1884 påførtes etager mod nord og syd, 
således at hele komplekset fik samme højde.

Sidstnævnte år fik man i en særlig bygning i gården 
et brændsels- og lighus og endelig i 1885 en vaskeribygning. 

(Foto i den lokalhistoriske samling på hovedbiblioteket).

balle skænkede nemlig 1674 i anledning af sit 
bryllup med Inger Jeronimusdatter 4 boder »Bag 
Klosteret« (Klostergade) til byens fattige. Til 
bodernes vedligeholdelse gav han senere det på
gældende stykke jord. Der var ikke udelt begej
string for det, da man i 1869 drøftede sagen. 
Mange fandt stedet for langt uden for byen og 
vejen derud for besværlig for de fattige, især i 
sneføre.

Der var dog flertal for placeringen, og 1869— 
70 opførtes efter kgl. bygningsinspektør V. Th. 
Walthers tegninger de bygninger, som endnu 
ligger på bakken. De bestod af en firfløjet for-
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Spisningen på forsorgshjemmet er stadig et fælles
foretagende; men den foregår i lyse, moderne omgivelser 

-  og ikke mere midt i arbejdsstuernes rod.
(Foto: Preben Tolstoy).

Beboerværelse på forsorgshjemmet i Østerby. 
De nye tider har fjernet de fælles sovesale, hvor hvert 

køn sov for sig, og selv om møblerne er hjemmets, 
er det dog muligt med enkelte private ejendele 

at give det hele et personligt præg.
(Foto: Preben Tolstoy).

sørgelsesanstalt med kontorer for inspektør, fat
tigudvalg og portner, lejligheder for inspektør og 
økonom, den sidste var tillige opsynsmand ved 
arbejdsstuerne, soverum for hvert køn, sygestu
er og arbejdsstuer. En særlig bygning opførtes 
til brug for 3. klasse (jfr. ovenfor). Komplekset 
havde plads til 135 personer: 50 på arbejdsaf- 
delingen, 30 på forsørgelsesafdelingen for mænd, 
10 på forsørgelsesafdelingen for kvinder og 45 
på sygeafdelingen. Ved dets indvielse var der idel 
glæde -  også hos lemmerne, der blev trakteret 
med kaffe og hvedebrød. » - de følte sig synlig 
tilfredse i deres nye og bedre omgivelser«.

Efterhånden som den sociale udvikling mind
skede behovet for anstalten, lejede eller lånte 
man lokaler ud til forskellige institutioner. Sund
hedsplejerskerne og den kommunale sygepleje 
havde en tid til huse her; der var fritidshjem, 
kommunalt herberg og kriminalpoliti. Til sit op
rindelige formål var bygningen imidlertid blevet 
for utidssvarende, og i 1964 købte Århus kom
mune en grund ved Østerby i Tranbjerg med 
opførelse af et nyt forsorgshjem for øje. Planer 
blev i 1967 sendt til Boligministeriet, og i februar 
1970 blev der efter forskellige forhandlinger gi
vet grønt lys. Det blev imidlertid ikke kommu
nen, der til syvende og sidst blev projektets byg
herre. Pligten til at drive forsorgshjem overgik 
med kommunalreformen til de nye amter. Am
terne havde tidligere dækket en del af arbejdsaf- 
delingens udgifter, men skulle nu altså overtage 
det hele. I august 1970 påbegyndtes byggeriet, 
der fulgte Århus kommunes oprindelige projekt. 
I december samme år mindedes man 100-året



for anstalten i Vester Allé med en højtidelig 
grundstensnedlæggelse, og 1. juni 1972 blev ny
byggeriet afleveret. Flytningen fandt sted 28. juni.

Det nye forsorgshjem var projekteret til 86 
pladser; men da der viste sig et stigende behov, 
måtte man udvide til 109. Der er nu en sygeaf- 
deling med 20 pladser, en plejeafdeling med 22, 
en modtageafdeling med 30, en forsorgsafde
ling med 31 og en pensionatsafdeling med 6. 
Desuden disponerer man over 10 pladser på 
»Bispegården« i Stautrup.

Af livet i den gamle fattiggård har borgmester 
Sv. Unmack Larsen givet en festlig og samtidig 
dybt tragisk skildring i »Barn i Århus« 2. samling 
(1957). Det kan kun gøres af en, der har levet 
der, og det havde Unmack Larsen som søn af 
gårdens inspektør. Kompleksets dage er vel nu 
talte -  i al fald når man bliver enige om anven
delsen af dets og den tilstødende rytterikasemes 
arealer.

F. JH. L.

Vil De vide mere:
Århus gennem tiderne 2, 346-97. -  Samme 4, 101-02. -  
Sundhed og sygdom, mens Århus blev stor (1963) 13 ff. 
-  Aarhuus Stiftstidende 24. okt. 1870. -  Århus byråds 
forhandlinger 1871 47 ff. -  Jordebog for Århus købstad 
1873/74 (Århus bys arkiv, Erhvervsarkivet).
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Døde i 1972

Andersen, Carla
(26. december 1892 -  2. juni 1972). 
Redaktør; ansat ved Aarhuus Stifts
tidende 1917-59.

Andersen, Georg Østergaard 
(6. maj 1913-9. august 1972). 
Restauratør; køkkenchef i Århus- 
Hallen 1938—44; indehaver af Klo
stergården 1945-68; leder af Århus 
Idrætsparks Restaurant 1954-71.

Andersson, Alfred M.
(28. november 1876-27. november 
1972).
Kaffehandler; klasselotterikollektør i 
Århus 1902-72.

Andreasen, Oscar Dam
(3. oktober 1885-5. november 1972). 
Civilingeniør og entreprenør i År
hus 1939-65; direktør for O. D. 
Andreasen A/S.

Belter, Ingvard
(25. marts 1884-18. juli 1972). 
Maskinarbejder; sognerådsformand

i Åby 1917-18; driftsbestyrer ved 
Åby Kommunale Værker 1918-57; 
formand for Centralforeningen af 
Sygekasser i Århus Amt 1941-56. 

Bendtsen, Fr. M.
(2. marts 1886-22. oktober 1972). 
Bibliotekar ved Statsbiblioteket 
1915-55.

Bjerregaard, Anna
(23. december 1888-13. oktober 
1972).
Skolebestyrer ved Elise Smiths Sko
le 1919-37; viceskoleinspektør ved 
Skovvangskolen 1942-58.

Bjørnkjær, Johannes
(16. juli 1912-14. juli 1972). 
Værkfører hos Thomas Ths. Sabroe 
1941-56; maskinfabrikant i Århus 
1959-65, i Brabrand 1965-72.

Blæsild, Frederik O.
(11. juni 1907-7. marts 1972). 
Murermester i Åbyhøj 1939-72. 

Bossow, Rudolf.
(8. januar 1892-23. januar 1972). 
Mekanikermester i Århus 1927-62.

Bredahl, Frank H.
(9. november 1913-16. oktober 
1972).
Bankbestyrer i Viby; ansat i An
delsbanken 1930-72.

Busch, P. Edsberg
(25. juli 1910-9. marts 1972). 
Civilingeniør; direktør for Siemens 
røntgenafdeling for Jylland og Fyn 
1960-72.

Byskou, Emil.
(13. maj 1883-25. marts 1972). 
Bogbindermester i Århus 1914-44; 
formand for Bogbindernes Fagfor
ening 1908-14; oldermand for År
hus Bogbinderlaug; medlem af Åby 
Sogneråd 1921-29.

Christensen, Andreas (Dres)
(25. april 1906-15. maj 1972). 
Restauratør i Frimurerlogen 1949- 
71.

Christensen, Gunnar
(4. december 1901-6. maj 1972). 
Formand for Malernes Fagforening 
1947-62; kasserer 1947-69.

Christensen, Jens Chr.
(18. marts 1900-19. januar 1972). 
Fyrværkerifabrikant i Skejby 1938— 
70.

Christensen, K. F. Buchwald 
( 14. marts 1880-27. september 
1972).
Statsbanefuldmægtig; totalisatorfor
stander ved Jysk Væddeløbsbane.
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Christiansen, Aage
(5. marts 1898-14. august 1972). 
Ostegrosserer i Risskov.

Clausen, Jørgen
(8. april 1888-19. august 1972). 
Manufakturhandler i Århus 1911 — 
52; grosserer i Risskov.

Clausen, Karl
(15. august 1904-5. december 1972). 
Lektor i musikvidenskab ved Århus 
Universitet 1962-72; afdelingsleder 
ved musikvidenskabeligt institut 
1963-72.

Dahl, Thor
(17. februar 1892-8. marts 1972). 
Lærer ved Århus Private Realsko
le, Skovvangskolen og Nørrebroga- 
des Skole 1916-47; overlærer ved 
Hjælpeskolen 1947-58.

Dahlmann, Ejler D.
(3. september 1898-26. maj 1972). 
Administrerende direktør for For
sikringsforeningen Jylland 1958-72.

Ehrenreich-Petersen, Poul.
(28. december 1903-25. oktober 
1972).
Overlærer; ansat ved Ny Munke
gades Skole 1937-72.

Gandrup, Julie, f. Bro
(23. juli 1885-8. september 1972). 
Overlærer; ansat ved Finsensgades

Skole og Ingerslevs Boulevards Sko
le 1910-50.

Glass, Søren L.
(11. september 1908-25. august 
1972).
Vognmand i Århus 1945-72; inde
haver af L. Glass, Vognmandsfor
retning.

Gram, Edvard O.
(20. maj 1907-11. oktober 1972). 
Smedemester i Århus 1947-72; in
dehaver af Dansk Box Service.

Graversen, Aksel
(18. april 1893-23. marts 1972). 
Postforvalter; ansat ved Århus Post
kontor 1942-61.

Gravesen, Anders
(5. marts 1896-28. oktober 1972). 
Trafikkontrollør; ansat ved DSB, År
hus, 1921-63.

Hannestad, Knud
(28. juni 1915-26. september 1972). 
Professor i middelalderens historie 
ved Århus Universitet 1960-72.

Hansen, C. Gustav
(18. januar 1907-7. juli 1972). 
Driftsingeniør hos Hj. Lystager 
1947-64, hos Nordisk Wavin A/S 
Plastrør 1964-66; opfinder.

Hansen, Harry E.
(9. januar 1890-29. september 1972). 
Gartner i Forsthaven 1923-60.

Hedemann, Jens Magnus 
(12. juni 1900-28. maj 1972). 
Gartner på Moesgård.

Himmelstrup, Ingrid
(7. maj 1891-23. september 1972). 
Lærerinde ved N. J. Fjordsgades 
Skole 1921-37; viceskoleinspektør 
1937-56.

Hinge, Magnus
(7. juli 1889-28. juni 1972). 
Politiassistent; ansat i Århus Politi 
1916-56; medstifter af Århus Poli
tiorkester.

Hjelm, Ove Chr. L.
(16. april 1882 -  1. januar 1972). 
Administrerende direktør i Ny Jyd- 
ske Kjøbstad-Creditforening 1935- 
55.

Hoffgaard, Verner
(3. marts 1891-26. november 1972). 
Driftsleder ved Jysk Væddeløbsba
ne 1956-68.

Hofman, Svend
(8. februar 1898-26. juli 1972). 
Købmand; direktør for G. Hofman 
& Co., Jern- og Stålforretning.

Holmsgaard, Margrethe
(29. december 1895-4. august 1972). 
Formand for den Danske Sudan- 
missions børnearbejde; medlem af 
bestyrelsen for Århus Sømandshjem. 

Holst, H. V. J.
(9. juli 1891-28. august 1972). 
Overtrafikinspektør i Århus 1946-61.
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Hougaard, Chr.
(8. marts 1901-20. juni 1972). 
Kæmner i Holme-Tranbjerg kommu
ne 1936-71.

Iversen, Ancher
(4. juli 1921-11. august 1972). 
Isenkræmmer i Århus og Højbjerg 
1962-72.

Iversen, E. Johs. A.
(3. august 1896-18. marts 1972). 
Overtrafikkontrollør; ansat ved 
DSB, Århus, 1930-66.

Jacobsen, Niels Peter
(2. juni 1905-24. september 1972). 
Kroejer i Solbjerg 1944-68; biograf- 
direktør i Malling 1968-72.

Jelsbech, Jens Chr.
(28. juni 1896-28. april 1972). 
Vekselerer; direktør i A/S Herbert 
B. Møller 1942-72.

Jensen, Erik
(22. september 1903-12. juli 1972). 
Civilingeniør; direktør for Århus 
Mørtel-Compagni og Århus Ce- 
mentvarefabrik.

Jensen, Steffen
(19. august 1886-11. februar 1972). 
Murermester i Hårup; formand for 
T odb j erg-Me j lby Håndværkerfor
ening.

Jespersen, Arne
(24. februar 1917-17. november 
1972).
Murermester i Hasle 1951-72; med
lem af Hasle Sogneråd 1962-70.

Jordt, Hugo
(26. april 1919-8. maj 1972). 
Fabrikant; indehaver af skiltefa
brikken Metalwo.

Junge, Chr.
(9. maj 1909-22. januar 1972). 
Fabrikant; herreekviperingshandler i 
Århus 1939-58; indehaver af Hil
port Skindkonfektion 1958-72.

Jorgensen, Johan
(10. juni 1912-9. april 1972). 
Kriminaloverbetjent; ansat ved År
hus Politi 1939-62; auditørassistent 
1962-72; musikdirigent.

Jørgensen, Niels J.
(10. oktober 1881-22. oktober 1972). 
Boghandler i Søndergade 1910-4-7.

Kjœrgaard, Erik M.
(6. maj 1912-26. april 1972). 
Studielektor; ansat ved Marselisborg 
Gymnasium 1942-72.

Kjœrgaard, Helge
(12. marts 1902-9. marts 1972). 
Bibliotekar ved Statsbiblioteket 
1940-72.

Kjærtinge, Erik
(22. december 1906-4. august 1972). 
Tandlæge i Viby 1934-38, i År
hus 1939-72.

Kjærtinge, Karen
(2. marts 1910-22. april 1972). 
Børnehavepædagog; leder af børne
haven Bømely.

Kongsted, Andrea Elisabeth 
(26. juli 1891-10. september 1972). 
Provisor; ansat ved Otto Mønsted 
A/S 1918-50, ved Århus Kommu
nehospitals Apotek 1952-61.

Kruse, Poul
(19. maj 1882-4. februar 1972). 
Planteskoleejer i Tiist 1919-66; for
mand for Dansk Planteskoleejer
forening.

Krüger, Christian
(19. december 1915-24. december 
1972).
Lærer, programredaktør; leder af 
Danmarks Radios studier i Århus 
1955-72.

Larsen, Aage
(15. februar 1894-3. august 1972). 
Typograf; formand for Typografer
nes Fagforening og for Århus Ma
skinsætterklub.

Lassen, Otto
(27. januar 1903-16. september 
1972).
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Kontorchef i Jydsk Hypotekfor
ening; formand for SIKA, Samvir
kende Idrætsklubber i Århus.

Laursen, Alma
(23. september 1892-5. oktober 
1972).
Bridgelærerinde i Århus.

Laursen, Palle
(1. juni 1920-21. maj 1972). 
Ekspeditionssekretær ved Århus 
Skattevæsen; formand for AGFs 
håndboldafdeling 1958-66.

Laursen, V. Worsøe
(12. april 1910-19. februar 1972). 
Købmand i Århus 1932-72; for
mand for Århus Købmandsforening 
1963-71; medlem af Århus Byråd 
1958-62.

Lund, André
(15. november 1904-29. februar 
1972).
direktør for André Lund A/S Auto
tilbehør, Fredensgade.

Madelung, Paul
(8. januar 1914-23. september 
1972).
Afdelingsdyrlæge ved Levnedsmid
delkontrollen i Århus 1948-70; 
stadsdyrlæge 1970-72.

Magnussen, Ib
(5. marts 1924-25. oktober 1972). 
Overbibliotekar ved Statsbiblioteket 
1957-68.

Meldgaard, Jens Peder
(15. februar 1893-19. juli 1972). 
^Købmand i Hasselager 1918-60; 
medlem af Ormslev-Kolt Sogneråd 
1943-54.

Mikkelsen, Ejner
(18. april 1890-17. november 1972). 
Murermester og entreprenør i År
hus 1916-72; direktør i A/S Ejner 
Mikkelsen 1956-72; formand for 
Århus Grundejerforening 1938-49; 
medlem af Århus Byråd 1942-46.

Mortensen, Carl V.
(20. juli 1894-3. februar 1972). 
Smedemester; medindehaver af ma
skinfabrikken Petersen & Mortensen 
1929-64.

Møller, Thomas Kingo
(15. januar 1879-15. maj 1972). 
Skibsprovianteringshandler; medin
dehaver af firmaet Sophus E. John
sen & Co. 1921-57.

Nielsen, Chr. Kingo
(28. september 1895-25. oktober 
1972).
Overlærer; ansat ved N. J. Fjords
gades Skole 1921-58.

Nielsen, Jan P.
(4. januar 1894-23. april 1972). 
Kaptajn; repræsentant for A/S Jyl
lands Papirværk; kredsformand i 
Foreningen til Dyrenes Beskyttelse.

Nielsen, Rasmus Marstrand
(24. februar 1901-18. februar 1972).

Isenkræmmer i Århus 1930-72; for
mand for Århus Isenkræmmerfor- 
ening, for Centralforeningen for 
Danmarks Isenkræmmere, for År
hus Handelsstandsforenings Handels
skole og for AGFs hovedforening.

Nielsen, Svend Aage
(16. september 1901-6. juli 1972). 
Statshusmand i Holmstrup; medlem 
af Brabrand-Årslev Sogneråd 1946- 
60.

Nielsen, Thorvald
(16. juni 1899-23. februar 1972). 
Skoleinspektør ved Hasle Skole 
1944-67.

Olsen, Johannes
(23. september 1894-13. marts 
1972).
Gørtlermester og metalstøber i År
hus 1922-72; oldermand for Gørt- 
lerlauget i Provinsen 1954-60.

Ortvad, Arne
(6. marts 1912-24. februar 1972). 
Afdelingsingeniør; ansat ved Jydsk 
Telefon A/S 1946-72.

Pedersen, Eigil
(14. juni 1905-16. februar 1972). 
Vognstyrer ved Århus Sporveje; kø
relærer i Århus.

Pedersen, J. Chr.
(30. oktober 1893-24. juli 1972). 
Distriktsbestyrer; leder af Det Dan
ske Hedeselskabs distriktskontor i 
Århus 1921-63.
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Pedersen, Svend Hultmann 
(23. maj 1913-3. juni 1972). 
Direktør i A/S Nordhavn 1946-72.

Petersen, Andreas
(26. marts 1897-13. februar 1972). 
Rutebilejer i Århus.

Petersen, C. Heinz Brockmann 
(13. december 1914-8. august 1972). 
Arkitekt i Århus 1942-72.

Pilgaard, M. Chr.
(11. marts 1911-25. december 1972). 
Sognepræst i Holme-Tranbjerg 1956 
-72.

Poulsen, Poul Sæderup
(6. januar 1919-27. november 1972). 
Forsikringsdirektør; ansat i Dansk 
Forsikringsforening mod Stormska
de, Haglskadeforsikringsselskabet af 
1910 og Forsikringsaktieselskabct 
Hastor 1955-72.

Rasmussen, Knud
(9. marts 1910-6. oktober 1972). 
Pianist i Sallings Tagrestaurant og 
Cosy Corner.

Rasmussen, Mette
(22. februar 1888-16. juni 1972). 
Sekretær i Kirkens Korshær 1918— 
58.

Rasmussen, Niels H.
(22. januar 1915-4. november 1972). 
Overlærer; ansat ved Elise Smiths 
Skole 1953-72.

Rasmussen, Thøger
(30. september 1884-27. oktober 
1972).
Koncertsanger; lærer i Viby og År
hus 1906-49; direktør for Det Jy
ske Musikkonservatorium 1949-63.

Roland, Svend
(24. juni 1906-5. maj 1972). 
Solobratschist i Århus By-Orkester 
1935-72.

Rolder, Axel
(26. oktober 1888-15. marts 1972). 
Direktør for Århus Sækkeleje-Kom- 
pagni; formand for Dansk Forening 
for Rosports sydjyske kreds.

Rudkjøbing, Dagny Mikkelstrup 
(18. december 1923-22. juni 1972). 
Direktør i Den Danske Provinsbank 
1971-72.

Schultz, Carl
(8. december 1918-4. oktober 1972). 
Fritidshjemslærer; forstander for 
børnehjemmet Søndermarken 1951— 
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141



Navneregister

Ved Leif Juul Christensen

Abbé Pierres indsamling,
18, 21, 37

Abildskou, Jens E., rutebilejer 51, 
Adresseavisen Kalø Vig, 119 
Adventkirken, 13, 65 
AGF, idrætsklub, 69-71 
Aggebo, Jens, rektor, 61 
AIA, idrætsforening, 71 
Ajstrup Skole, 21 
Albertsen, Leif L., professor, 61 
Aktiv Revision A/S, 25 
Aldrig mere Krig, forening, 52 
Alternativ Planlægning, gruppe, 39 
Amatørscenen, 34 
Anchersen, Dorthe, 45 
Andelsbanken, 21 
Andelssmør, 64
Andersen, Anders, politiker, 126 
Andersen, Carla, redaktør, 136 
Andersen, Carlo, forretningsfører, 61 
Andersen, Eigil, fagforeningsfor

mand, 37, 61
Andersen, Georg Østergaard, restau

ratør, 136
Andersen, Kaj, atletikmand, 69, 70 
Andersen, K. Thøger, guldsmed, 61 
Andersen, Poul, børneværnskonsulent,

61
Andersson, Alfred M., kaffehandler, 

136
Andreasen, Leo, amtsungdomsskole

konsulent, 61

Andreasen, Oscar Dam, civilingeniør, 
entreprenør, 136

Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fag
forening, 44

Arbejdernes Byggeforening, 23 
Arbejdernes Fællesorganisation, 12,

22, 37, 52, 61, 66 
Arbejdsanstalten, 131 
Arbejdsmændenes Cooperative Entre

prenørforretning, Ålborg, A. C. E.,
12

Arkitektskolen, 17, 21, 34, 35, 64 
Armann, Kaj, kommunalpolitiker,

20
Ars Studio, 94
Ashkenazy, Vladimir, pianist, 79 
Ask Højskole, 65 
Ask-Solbjerg-Århus, bilrute, 22 
Astra, biograf, 84, 85 
Astrup Kirke, 19 
Asylgade 97, 99
Auken, Svend, politiker, 41, 42,

127, 128, 130 
Austinhuset, 24

Badstuegade, 23
Bagge, O., dr., 123
Bag Klosteret, 133
Bajsen, Ernst, manufakturhandler, 

57

Ballehage, 29
Baltzersen, Aage Duedahl, postme

ster, 61
Banegården, 99
Banegårdsplads, 9, 97, 99 
Bank-Mikkelsen, N. E., forsorgschef,

48
Basballe, Chr. Jensen, borgmester, 

133
Baschet, Brd., kunstnere, 39, 93, 95 
Baschet, Francois, kunstner, 92, 93 
Basie, Count, amerikansk jazzmusi

ker, 22
Baunsgaard, Bernhard, politiker, rek

tor, 61
Beatles, The, engelsk beatgruppe, 36 
Bechet-Efter teatertid, restaurant, 28 
Bellevue, 32
Belli, Peter, sanger, 15
Belter, Ingvard, driftsbestyrer, 136 
Bendixen, Magda, organist, 61 
Bendtsen, Fr. M., bibliotekar, 136 
Bengtsson, John, direktør, 61 
Benneweis, cirkus, 31 
Benzinhavnen, 31, 32, 34 
Bergen, 27, 49
Besekow, Sam, instruktør, 78 
Bill, Max, svejtsisk maler, 93, 94 
Biografen, 82, 85, 86 
Bispegården, Stautrup, 135 
Bispetorvet, 20, 127
Bjarnason, Sigurdur, islandsk am

bassadør, 24
Bjarnhof, Hannah, skuespillerinde,

15
Bjergposten, 118
Bjerregrav, 64
Bjerregaard, Anna, skolebestyrer,

136
Bjørnkjær, Johannes, maskinfabri

kant, 136
Blatt, Franz, professor, 61 
Blatt, Thora, professor, 61 
Blikas, vvs- og blikkenslagerfirma,

12, 128

142



Blikkenslagernes Fagforening, 37, 61 
Blodbanken, 16
Blomster og Trivsel, udstilling, 35 
Blæsbjerg, Niels, skibsreder, 59 
Blæsild, Frederik O., murermester,

136
Blå Busser, De, 16, 51
Bock, Daniel, præst, 61
Body, Richard, engelsk politiker, 128 
Boelsmann, Hagbart, skoleinspektør,

61
Boesen Petersen, E. (Onkel Evald),

13
Boland, Holger, operasanger, 39 
Boldsen, G. U., projekteringschef,

112
Bolig-EEG gruppen, 127 
Boligfonden, 32 
Boligministeriet, 134 
Bonde, G. J., professor, 123 
Bordum, Peter, snedkermester, 61 
Borgerbladet, 118 
Borgerbladet for Hasle-Skejby-Lis-

bjerg Kommune, 118 
Borgernes Blad, 117 
Borowski, Paul, DDR-sejler, 69 
Bossow, Rudolf, mekanikermester,

136
Botanisk Have, 29, 30, 33 
Brabrand, 16, 17, 20, 34, 45, 49,

85, 130
Brabrand Avis, 117
Brabrand Boligforening, 17, 18, 21,

58
Brabrand Borger-Blad, 117, 119 
Brabrand og Omegns Avis, 119, 120 
Brabrand Sø, 11, 17, 20, 21, 30, 31,

50, 70, 112-115 
Brabrand-Årslev, 113 
Bredahl, Frank H., bankbestyrer,

136
Brobjergskolen, 130
Bruun, Edvard, købmand, kordegn,

61
Bruunsgade, 20

Bruunsgades Sammenslutning af
1931, 36, 102

Brügger, Ane, billedhugger, 15 
Brønsholm, Anette, idrætspige, 69 
Bugten, 36, 121—124 
Busch, P. Edsberg, direktør, civilin

geniør, 136 
Busgadehuset, 98-101 
Busgaden, 52, 97-101 
Buus Eftf., Alfred, A/S, 41, 42 
Byggeselskabet af 9. marts 1968, 28 
Byhistorisk Udvalg, 103, 105 
Byskou, Emil, bogbindermester, 136 
Bækkelund, 28
Bøggild, Mogens, billedhugger, 37,

55
Bøgh, Jørgen, domprovst, 13 
Bøgholt, børneforsorgsinstitution,

25
Børgesen, Lars, svømmer, 70 
Børnenes Kontor, 23 
Børne- og Ungdomsnævnet, 61 
Børsen, restaurant, 30

Cabana, restaurant, 22
Carlsen, K. Weber, landsretssagfø

rer, 62
Centerforeningen i Gellerup-Centret, 

62
Centralmejeriet, 18, 25, 39 
Centralværkstedet, 127 
Centralværkstedets orkester, 30 
Centrum, distriktsavis, 119 
Ceres, bryggeri, 56, 57, 121, 122 
Charlottehøj, Møllevangen og Hasle

Tilbuds-Avis, 120
Christensen, Andreas (Dres), restau

ratør, 136
Christensen, Bruno, direktør, 62 
Christensen, Børge, malermester, 123 
Christensen, Gunnar, fagforenings

formand, 136
Christensen, Hans Eiler, landsrets

sagfører, 62

Christensen, Hans Krogh, præst,
62

Christensen, H. F., viceskoleinspek
tør, 62

Christensen, Jens Chr., fyrværkerifa
brikant, 136

Christensen, K. F. Buchwald, fuld
mægtig, totalisatorforstander, 136

Christensens Konditori, Marie, 45 
Christensen, Niels Juel, reservelæge,

dr. med., 62
Christensen, Olaf P., kommunalpo

litiker, 20, 21, 28, 29, 36, 37, 43, 
44, 50

Christiansbjerg Boldklub, 71 
Christiansen, Aage, ostegrosserer,

137
Christiansfeld, 29
Christoffersen, Peder, journalist 

(Pedro) 72, 74
Christofoli, Fransesco, operaleder, 78 
Cinema, 67, 86 
Cirklen, aktionsgruppe, 30 
Clausen, Dan, redaktionssekretær, 37 
Clausen, Jørgen, grosserer, 137 
Clausen, Karl, afdelingsleder, 137 
Clausen, Torben, læge, dr. med., 62 
Clemmensen, Erik Haunstrup, poli

tiker, 128
Cleo, sangerinde, 27
Club Sex, restaurant, 22
Conbox, 11
Contact, andelsboligselskab, 20 
Currie Line, 19

Dagbladet Demokraten A/S, 27, 48 
Dagmar, hotel, 97 
Dahl, Thor, overlærer, 137 
Dahlmann, Ejler D., direktør, 137 
Dalgas Avenue, 45 
Dalsøgas, A/S, 16 
Dania Jernstøberi, A/S, 109 
Danmark, atletiklandshold, 69 
Danmark, håndboldlandshold, 69, 70

143



Danmarks Fiskeri- og Havundersø
gelser, 123

Danmarks Journalisthøjskole, 15, 64 
Danmarks Kommunistiske Parti, 23,

37, 130
Danmarks Kommunistiske Ungdom,

20
Danmarks Naturfredningsforening,

36
Danmarks Olympiske Komité, 34 
Danmarks Radio, 64 
Danmarks Sportsfiskerforbund, 36 
Dannebrog, rederiaktieselskab, 19,

55
DA-NO Linien, 18
Dansk Fiskeriforening, 36 
Dansk Flygtningehjælp, 108-111 
Dansk Flygtningehjælps Sprogskole,

110, 111
Dansk Idræts Forbund, 69 
Dansk Kirke i Udlandet, 62 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab,

39, 65
Dansk Mejeri Konsum, 16
Dansk Metalarbejderforbund, Århus-

afd., 45
Dansk Pressemuseum, 15 
Dansk Slagteriforbund, 52 
Dansk Transport Materiel, 31 
Danske Akademi, Det, 87 
Danske Mejeriers Fællesorganisation,

De, 63
Danske Provinsbank, Den, 21, 30,

85
Danske Studerendes Fællesråd, 66 
Danske Teater, Det, 41, 64 
DASF, 12
Deep Purple, beatgruppe, 16 
Demokraten, 27, 126, 128-130 
DFDS, 33, 34
Dich, Jørgen S., professor, 62 
Dohm, Bent, skoleinspektør, kommu

nalpolitiker, 20, 62 
Domkirken, 30, 39, 62, 66 
Dorthe, sangerinde, 27

Dorthesvej, 34
Dreier, Per, kapelmester, 51, 78, 79 
Dr. Margrethes Vej, 38 
DsU, 127
Due-Petersen, Jens, direktør, 62 
Duer, Thomas F., direktør, ingeniør,

50
Dukla, Prag, håndboldhold, 70 
Dybbølvej 38, 41, 47

Eckersbergsgade, 55
EF-informationskaravanen, 127
Egebjerg, 36
Egelund, 28
Egnsudviklingsrådet, 32
Egå, 21, 23, 25, 63
Egå Mølle, 52
Egå Strand, 41
Ehrenreich-Petersen, Poul, overlæ

rer, 137
Eistrup, Grith, idrætspige, 69 
Ejendomsselskabet Tordenskjolds

gade 21, 21
Ellegaard, Jørgen, læge, dr. med., 

62
Elsted Skole, 30
Engdalskolen, 15
Engberg, Bertil Ingemar, professor, 

62
Engelund, Sven, maler, 27 
Enigheden, mejeri, 18 
Erhardtsen, Aksel, skuespiller, 73 
Eriksen, Holger, redaktør, 43 
Europaplads, 11, 34

Fabricius, Poul, konsulent, 62
Faglige Fællesliste, 49
Fanger, Svend Aage, direktør, 62
Fattiggården, 131, 135
FDBs fabrikker, 50
Fenger, Henning, professor, 62

Fenger, Ole, professor, 62 
Festugen, 38, 39, 45, 46, 92, 94,

95, 97
Filadelfia, Dianalund, 66 
Filuren, børneteater, 77 
Finland, 47 
Finlandsgade, 109 
Fischer, Steen, retsassessor, 62 
Fisker, Erik, hammerkaster, 69 
Fisker, Kay, arkitekt, 17 
Fiskergade, 24, 98, 99, 104 
Fjelrad, Georg, professor, domorga

nist, 62
Fjerritslev, 56
Flensborg, 28, 35
Focus, kunst- og selskabsforening, 9 
Folkebevægelsen mod EF, 128 
Folkebiblioteket, 49, 80, 81, 86 
Folkekirkens Nødhjælp, 37, 39 
Folkemusikskolen, 21, 30 
Folketeatret, 83, 84, 86 
Folketeatret, København, 74 
Folketinget, 31, 50, 112, 114, 115,

126
Folkeuniversitetet, 109, 126 
Foreningen af Erhvervsdrivende i

Ryesgade og på Banegårdsplads,
43, 44

Foreningen af jyske Landboforenin
ger, 49

Foreningen af Værkstedsfunktionæ
rer i Jernindustrien i Danmark,
31

Foreningen for Bykultur, 21 
Foreningen for Folkehøjskoler, 28 
Foreningen til Kræftens Bekæmpelse,

15
Foreningernes Fællesråd i Solbjerg, 

44
Forhistorisk Museum, 39 
Forsorgshjemmet, 30, 48, 105, 134,

135
Forstadsavisen, 118
Forsørgelsesanstalten, 132, 133,

135

144



Forældreskolen, 118
Foss, Holger, fagforeningsformand, 

23
Fossø, N., sundhedsinspektør, 21 
Fotorama, A/S, 28, 43 
Fox, Stuart, fotograf, 13 
Framlev, 115 
Frankfurt am Main, 43 
Fraternitas, Odd Fellow-loge, 13 
Fredborg, Niels, cykelrytter, 37, 69

70
Freddy Fræk, sanger, 15
Fredensgade, 98
Fredenskirken, 24
Frederik IX, 10
Frederiks Allé, 32
Frederiksbjerg, 116
Frederiksbjerg Forretnings- og Aver

tissements-Avis, 118
Frederiksbjerg Ny Tidende, 120 
Frederiksbjerg Realskole, 118 
Frederiksbjerg Tidende, 117 
Frederiksen, Svend Aage, direktør,

62
Frederiksgade, 20, 37, 97-99, 101 
Frederikssund, 69 
Frelsens Hær, 50 
Frichs Fabrikker, 13, 30, 55, 62

66, 128
Frie Børnehaver og Fritidshjem, 

forening, 34
Friis & Moltke, arkitektfirma, 22 
Frit Forum, 127 
Frydenlund, 9, 127 
Frydenlundsskolen, 130 
Fryland, Otto, sekretær, 62 
Frølund, Torben, sportsleder, 68 
Fuglebakken, idrætsforening, 68, 71 
Fulden, 28
Funder-Nielsen, S., bilinspektør, 51 
Fællesmarkedet, 37, 125-127 
Fønss, Jørgen, skuespiller, 75

Galerie Dierks, 92, 95
Gamle By, Den, 15, 21, 25, 38, 39 

43
Gandrup, Julie, f. Bro, overlærer,

137
Gellerup Centret, 45, 46, 58 
General Rye, vinstue, 23 
Gilboe, Gerda, sangerinde, 15 
Gjellerupparken, 17, 19, 21, 38, 45,

127
Gjellerupplanen, 9, 17-19, 58, 109, 

127
Gjellerupskolen, 62, 66, 119 
Gjørup, Jørgen Leth, skoleinspektør,

62
Gladsaxe Teater, 74
Glahn, N., dommer, 35
Glass, Søren L., vognmand, 137 
Glud, Jørgen, Kunstner, 48 
Godsbanegården, 41, 44, 48 
Grabowski, Lisbeth, vandskiløber,

70
Gram, Edvard O., smedemester, 137 
Graven, 10, 20, 50 
Graversen, Aksel, postforvalter, 137 
Gravesen, Anders, trafikkontrollør,

137
Grenoble, Frankrig, 69
Grenå, 29
Grenåvej, 39, 41, 115
Grindstedværket, 39
Grünbaum, Henry, politiker, 12, 41, 

42, 128
Grøfthøj-kvarteret, 9
Grøfthøjparken, 45, 109
Grønland, 36
Grønnegade, 20, 21, 39, 44, 50, 118 
Guirlanden, kunstnersammenslutning,

15
Guldberg, Ove, politiker, 114 
Guldsmedgade, 35, 57 
Gustav Holms Vej, 45 
Gæstearbejdercentret, 45, 46, 110,

111
Gørtz, Erik, professor, 62

Göteborg, 27
Göteborg Allé, 21, 50 
Gågaden, 10, 38, 43, 97, 99, 100

Hadsten Kommuneskole, 76 
Hallo Århus 1972, show, 27 
Hallstrøm, Otto, operaleder, 36, 48,

78
Halmstadgade, 48
Hammerum Herreds Spare- og Lå

nekasse, 16
Handberg, Jørgen E., kontorchef, 63 
Handelsbanken, 128 
Handelshøjskolen, 37, 65 
Hannestad, Knud, professor, 137 
Hansen, Børge, forpagter, 63 
Hansen, C. Gustav, driftsingeniør,

137
Hansen, Ghr., sparekassedirektør, 63 
Hansen, Harry E., gartner, 137 
Hansen, Helge, direktør, 47 
Hansen, Jacob L., overlæge, 63 
Hansen, Magna, restauratrice, 47 
Hansen, Tom B., løber, 69, 70 
Hansen, Aage Prange, universitets

adjunkt, dr. med., 63 
Hans Schourups Gade, 24 
Harald Skovbys Gade, 45 
Haraidskilde, 39 
Harlev, 130
Harrekilde-Petersen, Karen, inspek

tør, 63
Hartnack, Justus, professor, 63 
Hasle, 68, 113, 130 
Hasle Sogneråd, 47 
Hasle Vest, 9, 30
Hassel, Kai-Uwe von, forbundspræ

sident, 25
Hassel ager, 113
Hasselager-Posten, 120
Havnearbejdernes Fagforening, 52 
HB, 45 
Hedeby, 39

145



Hedegaard, Ally, kommunalpoli
tiker, 36

Hedemann, Jens Magnus, gartner, 
137

Hegndal, Valdemar Foersom, billed
hugger, 48

Heiken, Lise, fil. lic., 51, 52 
Heinesen, Knud, politiker, 30, 48 
Helsingor-Hälsingborg overfarten,

20, 55
Helsingør Teater, Den gamle By, 79 
Hempel-Jørgensen, S., turistchef, 22 
Henrik, prins, 38
Henriksen, Ole Bernt, direktør, 63 
Hertz, Lone, skuespillerinde, 77 
Hesselager, Finn, skuespiller, 77 
Himmelstrup, Ingrid, viceskolein

spektør, 137
Hinge, Magnus, politiassistent, 137 
Hinrichsen, Brd., bjergningsselskab,

35
Hjelm, Ove Chr. L., kreditforenings- 

direktør, 137
Hjortnæs, Karl, politiker, 127, 130 
Hjortshøj, 63 
HK, Århus, 16
Hoffgaard, Verner, driftsleder, 137 
Hofman, Svend, direktør, 137 
Holland, atletiklandshold, 69 
Holm, Kai, skattedirektør, 15 
Holm, Kaj, skuespiller, 27 
Holme, 130
Holmsgaard, Margrethe, formand, 

137
Holst, Edvard, restauratør, 63 
Holst, H. V. J., overtrafikinspektør,

137
Holstebro og Omegns Spare- og Lå

nekasse, 16
Hoisting, Leo, direktør, 63 
Homa, stålmøbler, 109 
Hornbæk, Kirsten, idrætspige, 69 
Horsens, 36
Hospitalslaborantskolen, 63 
Hougaard, Ghr., kæmner, 138

Hougaard, Poul Erik, fagforenings
formand, 45

Hovedgård, 28
H. P. Christensens Gade, 23 
Hude-Centralen, andelsselskab, 48 
Humlum, Johs., professor, 112 
Huset, 34, 47, 86
Hustrup, Jens, ekstraarbejder, »Ad

miral på Sluppen«, 14
Huuset, restaurant, 16
Hygiejnisk Institut, 122, 123 
Hyldgård, Poul, sportsleder, 67, 68 
Hyllested, Orla, borgmester, 12, 20,

36, 38, 46, 50, 102 
Hälsingborg, 47 
Høgevej 9
Højbjerg, 11, 68, 109
Højbjerg Badmintonklub, 39, 71 
Højbjerg Maskinfabrik, 128 
Højesteret, 43
Højvangskolen, 30
Höschel, Joseph, tysk flyver, 28 
Høskoven Grundejerforening, 50 
Høyers Maskinfabrik, O. G., 36 
Haahr-Nielsen, A., kommunalpoliti

ker, 21
Håndværkerforeningen, 50, 128 
Hårup, 130

Idehistorisk Institut, 40, 44 
Idrætssamvirket Århus, 62, 64 
Immervad, 13, 39, 99 
Ingerslev Boulevards Skole, 62 
Institut for Statskundskab, 51, 126 
Ilfeldt, Arthur, landsretssagfører, 47 
Intersol, rejsebureau, 45 
Ipland, Kjestine Luise, præst, 63 
Ipsen, Jan, handelssekretær, 63 
Isotopcentralen, 122, 123 
Iversen, Ancher, Isenkræmmer,

138
Iversen, E. Johs. A., overtrafikkon

trollør, 138

Jacobsen, Erhard, politiker, 15 
Jacobsen, Julie, tingbogsregistrator,

63
Jacobsen, Niels Peter, biograf direk

tør, 138
Jailhouse, restaurant, 22
Jakobsen, Brd., chokoladefabrik, 37, 

55
Jakobsen, Kristian, museumsdirek

tør, 94
Jansberg, Lho, skuespiller, 73 
Jelle, Jørn, maskinarbejder, 17 
Jelsbech, Jens Chr., direktør, vekse

lerer, 138
Jens Baggesens Vej, 39
Jensen, Bernhardt, kommunalpoliti

ker, 7, 27, 28
Jensen, Bo Nordby, cand. scient., 63 
Jensen, Erik, direktør, civilingeniør,

138
Jensen, Erling, politiker, 22, 127 
Jensen, Jørn Rossing, journalist, 72 
Jensen, Magnus, slagtehusinspektør,

63
Jensen, Poul, diakon, 63
Jensen, Rudolf, kommunalpolitiker, 

24, 63, 65
Jensen, Steffen, murermester, 138 
Jensen, Søren Elung, skuespiller, 74 
Jensen, Thomas, dirigent, 78 
Jensen, V. T. G., postkontrollør, 17 
Jepsen, Gunnar Thorlund, professor,

63
Jern- og Metalindustriarbejdsmænde- 

nes Fagforening, 43
Jeronimusdatter, Inger, g. m. Chr. 

Jensen Basballe, 133
Jespersen, Arne, murermester, 138 
Jespersen, Knud, politiker, 37, 128 
Johansen, Frode, bagermester, 25 
Johannesson, Eydon, teaterleder, 75 
Johnson Scan-Star, rederi, 22, 60 
Jord- og Betonarbejdernes Fagfor

ening, 44
Jordt, Hugo, fabrikant, 138

146



Julianehåb, 36
Junge, Chr., fabrikant, 138
Juul, Knud, overlærer, kommunalpo

litiker, 47, 63
Juul, Krista, forstanderinde, 63 
Jysk Folkescene, 17 
Jysk Mejeri Konsum, 16 
Jysk Motorvejskontor, 112 
Jysk Murer- og Entreprenørforret

ning J. M. E., 12, 22, 128 
Jysk Skolescene, 62 
Jysk Væddeløbsbane, 13, 62 
Jyske Bank, Malling, 41 
Jyske Landbrugs-Arbejdsgiverfor

ening, Den, 63
Jyske Musikkonservatorium, Det, 79 
Jyske Opera, Den, 16, 30, 36, 43, 47,

48, 50, 78-81 
Jyske Pigegarde, Den, 27 
Jægergårdsgade, 22, 43, 121 
Jørgensen, Anker, politiker, 43 
Jørgensen, Bent, forstander, 64 
Jørgensen, Johan, kriminaloverbe-

tjent, 138
Jørgensen, Niels J., boghandler, 138 
Jørgensen, Peter, politiker, 48

Kalø Vig, 122, 123
Kampmann, Jens, politiker, 114 
Kannikegade, 45, 97 
Karavellen, restaurant, 22 
Karkoszka, A., polsk politiker, 45 
Karlsen, Arne, rektor, 34 
Kasted, 114 
Katingen, 28 
Katolsk Kirke, 26, 27 
Katrinebjergskolen, 62 
KFUM, 21, 45, 46, 108, 111 
Kirkegaard, Einar, skolebestyrer,

118
Kirkegaards Realskole, 118 
Kirkens Korshær, 24 
Kirkens Korshærs herberg, 63

Kirkevængets Skole, 21
Kirstinesminde Flyveplads, 28 
Kjærgaard, Erik M., studielektor, 138 
Kjærgaard, Helge, bibliotekar, 138 
Kjærtinge, Erik, tandlæge, 138 
Kjærtinge, Karen, børnehavepædagog,

138
Klank Højskole, 118
Kloakpumpestationen, 121 
Klostergade, 16, 21, 23, 45, 47, 108,

110, 111, 128, 133 
Klostertorv, 30, 37 
Kløverparken, 9 
Knudsen, Erik, forfatter, 30 
Koch, Poul-Børge, lærer, 15 
Kock, Frederik, guldmed, 47 
Komiteen for tilslutning til EF, 40,

129
Kommunal Revue, 117
Kommunale Værker, De, 128 
Kgl. Opera, Den, 47 
Kgl. Teater, Det, 50 
Kongevejen, 43
Kongsted, Andrea Elisabeth, provi

sor, 138
Kongsvang, 116
Konservative kredsforening 3, Den,

11
Konservative Vælgerforening, Den,

11
Konservativ Ungdom, 128 
Koraldybet, 35, 51 
Kosmorama, 39, 83 
Krag, J. O., politiker, 40-42, 51,

52, 126, 128
Krak, Børge, fagforeningsformand,

52
Kramer, Per, kunstner, 96 
Krause, Hans Henrik, skuespiller,

77
Krebs, Carl, professor, 15, 23 
Kristensen, Hugo, regnskabschef,

64
Kristensens Eftf.s Æskefabrik,

Zacho, 28

Kristiansen, Ellen, biografdirektør,
19, 64

Kruse, Mogens Steen, biografdirek
tør, 21, 30, 64, 85

Kruse, Poul, planteskoleejer, 138 
Kruse, Poul F., bureauforstander,

64
Krüger, Christian, programredaktør, 

138
Kræmmerhuset, værtshus, 51 
Krøll, Ole, instruktør, 74, 75 
Kukuck, Felicitas, organist, 24 
Kulturministeriet, 79 
Kurtz, Efrem, dirigent, 79 
Kærlighedsstien, 9 
Kærne, harmoniorkester, 22, 30 
Københavns Tandlægehøjskole, 64 
Københavns Universitet, 30, 66 
Kødindustriens Fabrikantforening, 52

Ladefoged, Kjeld, skovrider, 28 
Lama A/S, madrasfabrik, 34, 56 
Landsforeningen for Sukkersyge, 45 
Langenæskirken, 61
Langvad, Eyvind, læge, dr. med., 64 
Larsen, Bent Dalsgaard, lektor, dr.

phil, 64
Larsen, Buster, skuespiller, 31 
Larsen, Mihail, stud. mag., 44 
Larsen, Niels Müller, socialdirektør,

132
Larsen, Aage, typograf, 138 
Lassen, Otto, kontorchef, 138 
Laursen, Alma, bridgelærerinde, 139 
Laursen, Palle, ekspeditionssekretær,

139
Laursen, V. Worsøe, købmand, 139 
Lemvigh, Gunnar, skuespiller, 27 
Liege, Belgien, 69
Lüsberg, Henrik Bering, teaterchef, 

41, 64
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Lille Torv, 47
Lillelund, Inger, kommunalpoliker,

20
Lindholmparken, 11
Lindorff, Bodil, Leder af Filuren, 77 
Lions Club, vinstue, 29 
Lisbjerg, 43, 115 
Lisbjerg Kirke, 61 
Lisbjergskolen, 62, 65 
Lokalavisen Landbobladet for Djurs

land og Kalø Vig, 120 
Lokalhistorisk Samling, 41 
Louisenhøj, 28 
Lumholt, Bent, præst, 64 
Lund, André, direktør, 139 
Lund, Nils-Ole, professor, rektor,

64
Lund, Pia, idrætspige, 69
Lund, Walther, kommunalpolitiker,

30
Lunding, Erik, professor, 64 
Lunn, Tage, præst, 64 
Lyhne Nielsens Eftf. A/S, A., 51 
Lyngby, 34, 56
Lyngsbo, Henning, advokat, 11 
Lyngsø, Preben, professor, 64 
Lyngåkollegiet for Åndssvage, 49 
Lyseng, idrætsforening, 71 
Lyseng, stadion, 39 
Lystager, Birgit, sangerinde, 27 
Lystbådehavnen, 9 
Lystrup, 25, 44, 49, 50 
Lystrup Idrætsforening, 44 
Lütken, Per, glaskunstner, 95 
Lægeforeningen for Århus Amt, 65 
Löe, Harald, professor, 64

Me Cartney, Paul, engelsk beatmu
siker, 36

Madelung, Paul, stadsdyrlæge, 139 
Madsen, Svend Åge, forfatter, 87-91 
Magasin, Odense, 11

Magasin, København, 11
Magasin, Århus, 11
Magnussen, Ib, overbibliotekar,

139
Majgaard, Jens, direktør, 64 
Malernes Cooperative Forretning, 61

66
Malernes Fagforening, 23 
Malling, 28, 31 
Malling Bio, 82 
Malling Kirke, 13 
Mammens Emballage A/S, 30 
Mammen & Drescher, 59 
Margrethe, dronning, 34, 38, 51 
Mariendal, 23
Maritza, restaurant, 28, 37, 61 
Marot, Johs., instruktør, 74 
Marselis, hotel, 22 
Marselisborg Gymnasium, 61 
Marselisborg-Hallen, 22 
Marselisborg Renseværk, 121—124 
Marselisborgskovene, 39, 69 
Marselisborg Slot, 34, 51 
Marselisborg Vandskiklub, 70 
Marselis Boulevard, 118 
Marselisgårdens Bordtennisklub, 71 
Marselisløbet, 39, 69 
Matthiasen, Niels, politiker, 48, 50 
Max Hansen, Peter, jazzhusejer, 22,

45, 81
Mejeribrugets Hjemmemarkedskon

tor, 15
Mejerikontoret, 63
Mejlby, 64
Mejlgade, 10, 14, 20
Meldgaard, Jens Peder, købmand, 

139
Meldgaard, Poul, politifuldmægtig, 

64
Mercur, hotel, 15, 16
Midtkraft I/S, 29, 35, 51
Mikkelsen, Ejner, murermester, en

treprenør, 139
Mikkelsen, Gunnar, skoleinspektør, 

64

Mikkelsen, Lars, inspektør, 64 
Mindegade, 38 
Mister Charles, værtshus, 20 
Moderate Studenter, 49 
Moesgård, 27, 29, 32, 63 
Moesgård Strand, 127 
Mogensen, Alfred, scenefunktionær,

23
Mogensen, Carl Erik, reservelæge, 

dr. med., 64
Mogensen, E., købmand, 58 
Mogensen, Palle, programsekretær,

64
Morelon, Daniel, fransk cykelrytter,

69, 70
Morgenavisen Jyllands-Posten, 37,

48, 63, 116, 119, 120 
Mortensen, Carl V., smedemester,

139
Mortensen, Rich., fisker, 123 
Moss, Norge, 21, 49 
Mundelstrup, 26, 33 
Munkegade, 37 
Murernes Fagforening, 32 
Musvågevej, 9 
Müller, Erno, skuespiller, 73 
Møllegade, 110, 111 
Mølleparken, 80, 81 
Møller, A. P., koncern, 55 
Møller, Ingolf, professor, 64 
Møllers Møbelfabrik, A/S J. L., 109 
Møller, Thomas Kingo, skibspro

vianteringshandler, 139 
Møller Rasmussen, C., købmand, 57 
Møllestien, 33, 44
Møllevangskolen, 130
Mørksgade, 95, 96

Nakskov, 61
Nationalmuseet, 105
Neergaard, Preben, skuespiller, 74 
Nellemann, Vilhelm, firma, 41 
NEMO, undervandsgruppe, 31 
New York State University, 63
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Nicholson, John, cykelrytter, 70 
Nielsen, Bernhard, lektor, kommu

nalpolitiker, 123
Nielsen, Carl, A/S, København, 51 
Nielsen, Chr. Kingo, overlærer, 139 
Nielsen, Gerhard, provinschef DR,

64
Nielsen, Helge, politiker, 20, 45 
Nielsen, Jakob, redaktionschef DR,

64
Nielsen, Jan P., repræsentant, kap

tajn, 139
Nielsen, J. Bue, direktør, 64 
Nielsen, K. Axel, politiker, 51 
Nielsen, Knud, restauratør, 22 
Nielsen, Kurt, skoleinspektør, 65 
Nielsen, Mogens, direktør, 51 
Nielsen, Mogens, sejler, 69 
Nielsen, N. C., redaktør, 117, 118 
Nielsen, Niels Age, professor, 65 
Nielsen, N. K., højskoleforstander,

118
Nielsen, Rasmus Marstrand, isen

kræmmer, 139
Nielsen, Svend Aage, statshusmand,

139
Nielsen, Th., stationsforstander, 44 
Nielsen, Thomas, LO-formand, 22,

127
Nielsen, Thorvald, skoleinspektør,

139
Ning-Herreds Adresse-Avis, 117 
Noack, Eva, præst, 65 
NOAH, forureningsbekæmpelses-

gruppe, 15, 35, 36, 123 
Nordisk Tekstiltryk A/S, 34, 56 
Nordposten, 120
Nordre Kirkegård, 23, 24 
Norge, håndboldlandshold, 69, 70 
Norre, Børge, farvehandler, 65 
Ny Banegårdsgade, 23 
Ny Calsbergfondet, 21, 96 
Ny Munkegades Skole, 15 
Nye Danske, forsikringsselskab, 63 
Nygade, 20

Nygård, Kristen, fodboldspiller, 68 
Nymand, Knud, skoleinspektør, 65 
Nørgaard, Per, komponist, 25 
Nørre Allé, 13, 38
Nørre Boulevards Skole, 15 
Nørrebro, distriktsblad, 117 
Nørrebrogade, 29

Odense, 70
Odense Universitet, 62, 65 
Ohlsen, Jeppe Madsen, maler, 39,

93
Old Gate House, værtshus, 51 
Ole Rømer Fonden, 48, 102 
Olesen, Mogens, direktør, 65 
Ollerup, 69
Olsen, Jens, skibsinspektør, 65 
Olsen, Johannes, gørtlermester, me

talstøber, 139
One way-gruppen af Guds Menig

heds Forsamling, 43
Oplands-Kureren, distriktsblad, 48, 

117, 119, 120
Ortvad, Arne, afdelingsingeniør, 139 
Oslo, 49
Ovesen, Anton, slagterforretning, 35, 

57
Ovesen, Thorvald, højskoleforstan

der, 65

Padborg, 112
Palads-Teatret, 19, 21, 30, 39, 64, 

83-85
Palsdottir, Olof, billedhuggerinde, 24 
Paludan Müllers Vej, 9, 115 
Pan, orienteringsklub, 70 
Panula, Jorma, dirigent, 80 
Paradisgade Skole, 15, 21 
Parcelhussamvirket i Århus, 16 
Park Allé, 97
Park-Teatret, 84-86

Pedersen & Poulsen A/S, 65 
Pedersen, Eigil, kørelærer, vognsty

rer, 139
Pedersen, J. Chr., distriktsbestyrer,

139
Pedersen, Jens Arbjerg, kommunal

politiker, 44, 48
Pedersen, Lars-Jørgen, regnskabs

chef, 65
Pedersen, Svend, stadsarkitekt, 28,

29, 37
Pedersen, Svend Hultmann, direktør,

140
Pedersen, Viggo M., direktør, 65 
Pedersen, Wigmar, løber, 69 
Permanente Badeanstalt, Den, 121 
Peter Fabers Vej, 29, 31 
Petersen, Andreas, rutebilejer, 140 
Petersen, G. Heinz Brockmann, ar

kitekt, 140
Petersen, Erik, arkitekt, 36, 101,

102
Petersen, Hugo V., maler, 18 
Petersen, Jul., maler, 18 
Petersen, Martin, restauratør, 37 
Petersen, Sofus J., snedkermester, 65 
Philipsen, Hans P., professor, 65 
Pilgaard, M. Chr., præst, 140 
Pizzeria Napoli, 49 
Plumrose, 16, 56, 127 
Politiken, 116
Pontoppidan, Clara, skuespillerinde, 

27
Porsborg Petersen, V., professor, 28 
Posthussmøgen, 98, 100 
Poulsen, Henning, overlæge, 49, 65 
Poulsen, Henrik, professor, 65 
Poulsen, Poul Sæderup, direktør, 140 
Prenter, Regin, professor, 65 
Progressive Studenter, 49 
Provstgaard, Bent, professor, 65 
Påskeudstillingen 1972, 19
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Quie, Henning, bowlingspiller, 69 
Quist, Erik F., ingeniør, 11

Radiobranchens Fællesråd, 65
Radiumstationen, 19, 66
Rahbek, Johs., overlærer, kommunal

politiker, 47, 63, 65 
Randers, 29, 113 
Randersvej, 15, 113 
Rasmussen, Aksel, kommunalpoliti

ker, 22
Rasmussen, Hans, forbundsformand,

24
Rasmussen, Harald, chefkonsulent,

65
Rasmussen, Kaj Sølvsten, forretnings

fører, kommunalpolitiker, 24, 65
Rasmussen, Knud, pianist, 140 
Rasmussen, Mette, sekretær, 140 
Rasmussen, Niels H., overlærer,

140
Rasmussen, Thøger, koncertsanger,

140
Red Barnet, 12
Regina, hotel, 18
Reginakrydset, 35
Regina-Teatret, 50, 83, 84 
Remvig, Jørgen, overlæge, dr. med.,

65
Retsforbundet, 130
Retshjælpen for Ubemidlede, 49 
Richter, Fr., direktør, 65 
Ridehuset, 39
Riediger, Reimer, maler, 92 
Riis Skov, 24, 60, 121 
Ringgaards Danseskole, 30 
Ringvejen, 35 
Rio, biografteater, 84, 85 
Rishøj, Hans, chefredaktør, 23, 52 
Risskov, 25, 38, 41, 47, 87, 116 
Risskov- og Vejlby-Bladet, 118 
Risten, Århus Handels- og Konto

ristforening, 16 
Rivels, Charlie,«artist, 33

Robæk, Henry A., salgskonsulent, 11 
Rogersen, Rasmine, Malling, 10 
Roland, Svend, solobratschist, 140 
Rolder, Axel, direktør, 140 
Rosenhøj-kvarteret, 12 
Rosensgade, 20, 29, 92 
Rosenvangskolen, 50 
Roskilde Universitet, 61 
Rosmus, 64
Rottehullet, restaurant, 22 
Royal, hotel, 11, 16, 18, 19, 28, 37,

43, 47, 81
Royal Birdland A/S, 28, 43, 45, 47, 

81
Royal Jazzbar, 47
Rudkjøbing, Dagny Mikkelstrup, di

rektør, 140
Rundhøj, 127
Rundhøj Allé, 109
Rundhøj-Hallen, 80, 81
Rumford, Benjamin, engelsk stats

mand, fysiker, 132
Rutebilstationen, 45
Ryes Flak, 122
Ryesgade, 23, 26, 27, 41, 57, 97, 99, 

100, 111
Røde Okse, Den, restaurant, 61 
Rådhuset, 15, 32, 38, 41, 50, 81 
Rådhushallen, 23, 35, 36, 95, 96,

123
Rådhuspladsen, 30, 37, 42, 49, 52, 

127, 128

Sabrina-Modeller A/S, kjolefabrik, 26 
Sabro, 130
Sabroe & Co., Thomas Ths., A/S,

31, 36, 37
Salling-Mortensen I/S, 45 
Samrådet for Omsorgsarbejde, 13 
Samsøgades Skole, 129, 130 
Samvirkende danske Landboforenin

ger, De, 65
Samvirkende Jyske Husmandsforenin

ger, De, 118

Sandviken A/S, Højbjerg, 11 
Skt. Annagades Skole, 16 
Skt. Clemens Bro, 15, 40, 43, 99,

100, 127
Skt. Clemens Stræde, 16, 36, 38 
Skt. Clemens Torv, 21, 97 
Skt. Lukas Kirke, 62, 64, 66 
Skt. Pauls Gade, 26 
Skt. Pauls Kirke, 25, 66 
Skt. Pauls Kirkeplads, 26, 36, 58,

101, 102
Saralystgården, ungdomspension, 45 
Sartori, Robert, forretningsfører, 23 
Scanoil Import, oliefirma, 60 
Scanticon, 21, 27, 64, 66 
Scanveyor A/S, ingeniørfirma, 49 
Schandorff, Hendrik, købmand, 98 
Schantz, Hans Jørgen, præst, 65 
Schelde, Per, skuespiller, 77 
Scherfig, Hans, forfatter, 128 
Schmidts Eftf., Kay, købmand, 57,

58
Schmidt, Søren, musikstuderende, 66 
Schmidt, Torben Svenné, dr. jur.,

professor, 66
Schultz, Carl, konsulent, 140 
Schumann, Pauline, artist, 33 
Sea-Land Service Inc., amerikansk

rederi, 44, 60
Seest Maskinfabrik Eftf., M., A/S,

54, 55
Selle, Arne, overlæge, 19 
Selskabelige Forening 7, Den, 35,

36, 43
Shell-tankstationen ved Toldkammer

bygningen, 37, 38
Siegumfeldt, H. H. H., præst, 66 
Silkeborgvej, 20, 31, 35, 115 
Simonsen, Thorkild, kommunalpoli

tiker, 9, 10, 20, 21, 28, 29, 36, 48, 
50

Sjællandsgade, 23, 28, 29 
Skadborg, Rigmor, sundhedsplejer

ske, 66 
Skagerak, 51
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Skanderborg, 113
Skanderborgvej, 51
Skandinavisk Tobakskompagni, 15, 

127
Skejby Kirke, 61
Skive, 32
Skjøth, Niels Chr., arkitekt, 140 
Skolekommissionen, 21, 28 
Skov, Aksel, arkitekt, 37 
Skovbakken, idrætsforening, 69-71 
Skovgaard, Tage, husmand, postbud,

140
Skovgårdsgade, 41, 44, 48 
Skovvangskolen, 130 
Skræddernes Fagforening, 47 
Skæring, 21 
Skæring-Hallen, 21 
Skæring Havbakker, 41 
Skæring Skole, 21, 35 
Skødstrup, 37, 50, 55 
Skødstrup lægepraksis, 43 
Skøjtebanen, 50 
Skade, 50 
Skade Bakker, 33 
Skåde Brugsforening, 50 
Slagtehuset, 121 
Slippen, 28 
Slipvej, 121 
Sluppen, 14
Sløk, Johannes, professor, 40, 44 
Socialdemokrater mod EF, 24, 127,

128, 130
Socialdemokratiet, 17, 23, 41, 42, 

127, 128
Socialdemokratiske presse i Dan

mark, A/S Den, 27
Sociale Højskole, Den, 43 
Socialforvaltningen, 43 
Socialistisk Aktions Komité mod EF,

126
Socialistisk Folkeparti, 23, 126, 127, 

130
Solbjerg, 44, 130
Solbjerg-Posten, 120
Sonde, kunstnergruppe, 21

Sorte Kat, Den, restaurant, 47 
Spanning, Finn, sportsredaktør, 140 
Sparekassen Midtjylland, 16, 43, 62 
Sparekassen Østjylland, 16, 43 
Sparekassen Østjylland, Mundelstrup,

33
Sparekassen Østjylland, Mårslet, 37 
Sparekassen Østjylland, Store Torv,

63, 66
Sparekassen Østjylland, Torden

skjoldsgade, 33
Sparekassen Østjylland, Tranbjerg,

24
Specialkursus i Husholdning ved År

hus Universitet, 63
Sporvejshistorisk Selskab, 41 
Sprogøe, Ove, skuespiller, 73 
Spørring, 130
Spørring Kro, 129
Stadion, 69, 70
Stadion Allé, 20
Stadionhallen, 16, 45, 69, 70, 81 
Stadionsøerne, 20 
Stadsingeniørens Kontor, 122 
Stakladen, 30, 45, 64 
Statens Kunstfond, 96 
Statens Vandløbsudvalg, 121 
Statsbanernes rejsebureau, 64 
Statsbiblioteket, 39 
Statshospitalet, 66 
Steen Billes Gade, 28 
Stefanshjemmet, 28 
Stella, Frank, amerikansk grafiker,

94
Stilling, Finn, informationschef, 66 
Stilling Sø, 70
Stjernemagasinets kunstfond, 45, 46 
Stjernerejser, rejsebureau, 45 
Store Torv, 20, 37, 99 
Strandskolen, 64
Strandvejen, 15, 16, 51, 121 
Striib, Andreas, viceskoleinspektør,

66
Strøget, 98
Studenterforeningen, 30, 38

Studenterfronten, 18
Studenternes Filmklub, 86 
Studsgade, 20, 28, 37 
Studstrupværket, 29 
Stöbe, Erhard, maler, 92 
Sundhedskommissionens laborato

rium, 21
Svalegangen, 21, 74, 76, 77 
Svaneapoteket, 28 
Svare, H., bilinspektør, 51 
Südwestdeutsche Kammerorchester,

39
Südwestdeutsche Madrigalchor, 39 
Søl toft, Alfred, arrestforvarer, 140 
Sølystgade, 28
Sønck, Grethe, sangerinde, 50 
Sønder Allé, 23, 35, 41, 50 
Sønderbo, børnehave, 12 
Søndergade, 38, 47, 51, 97-101 
Søndergades Apotek, 12 
Søndergaard, Sv. O., amtsskolekon

sulent, 66 
Søndervangen, 45 
Søndervangskolen, 66, 130 
Søren Brun, bodega, 26 
Sørensen, Anna Schneider, formand,

Socialdemokratiet, vestkredsen, 17 
Sørensen, Bent Bigaard, direktør,

66
Sørensen, Bernhard, skoleinspektør,

66, 119
Sørensen, Carl Marius, viceskolein

spektør, 140
Sørensen, Georg, fagforeningsfor

mand, 12, 37, 45, 66
Sørensen, Georg Møller, maler, for

retningsfører, 66
Sørensen, Knud H., biografdirektør,

140
Sørensen, S. G. A/S, Randers, 29 
Sørensen, Volmer, showmand, 50 
Søsterhøj, 24
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Tagskægget, jazzhus, 22, 28, 37, 47 
81

Tajiri, Shinkichi, amerikansk-japansk 
billedhugger, 39, 45, 46, 93, 94

Tangkrogen, 69
Teaterrådet, 47
Teknisk Skole, 48
Telefonsmøgen, 100
Telefon torvet, 98-101
Ten Years After, engelsk beatgruppe, 

15
Terkol-rederierne, 43
Terma Elektronisk Industri, 19 
Terrassen, restaurant, 22 
Testrup Højskole, 63 
Thomsen, J. S., overlærer, 18 
Thor-Bau, byggefirma, 28 
Thordahl, Grethe, skuespillerinde,

27
Thorling, Eivind B., læge, dr. med., 

66
Thorling, Karen, overlæge, 66 
Thor-Oil, oliefirma, 60 
Thorsen, G. A. L., fabrikant, 9, 28,

49
Thors Mølle, restaurant, 10 
Tidmann, Bjørn, sanger, 44 
Tiemroth, Edvin, teaterchef, 34, 39,

72
Tilbuds-Avisen, 119, 120
Tiist Forsamlingshus, 15
Tiist Skole, 12
Tiist socialdemokratiske Forening,

15
Tirstrup Lufthavn, 22
Tivoli Friheden, 17, 22, 33, 37,

63, 65, 77, 79, 81, 127
Todbjerg, 64
Toft, H. P., ingeniør, 46
Tower Pub, restaurant, 13 
Trafikministeriet, 9 
Tranbjerg, 30, 50, 134 
Tranbjerg Haveby, 45, 49 
Tranbjerg, Skole, 30 
Tranely, børneinstitution, 45

Traverse Theatre Workshop, teater
gruppe, 47

Trier, Jesper, konservator, dr. phil., 
66

Trige, 113
Trindsø, 121, 122, 124
Trindsøvej, 48
True, 130
Trøjborg, 28, 116, 121
Trøjborg Avis, 118
Trøjborg Renseværk, 121, 122, 124 
Tørring, Jesper, idrætsmand, 69, 70

Ugebladet, distriktsavis, 120 
Uge-Posten for Holme-Tranbjerg-

Skåde-Højbjerg, 120 
Uge-Posten Malling, 120 
Undervisningsministeriet, 37 
Ung dansk kunst, udstilling, 96 
Ungdommens Hus, 13, 15 
Ungdommens Teater, 74 
Unge Hjem, 39
Unge Hjems Højskole, 28, 33, 37, 39 
Universitetets mikrobiologiske insti

tut, 29
Universitetsparken, 23
Unmack Larsen, Sv., borgmester, 135

Walther, V. Th., arkitekt, 133 
Vanggaard, Tage, Kjolefabrik, 29,

56, 127
Varna, restaurant, 13, 47 
Wegener, Ole, skuespiller, 73 
Weibull, Jörgen, rektor, 66 
Weis-Fogh, Svend, bankdirektør, re

visor, 140
Vejlby, 48, 65, 68, 126
Vejlby-Bladet, 117
Vejlby Landbrugsskole, 30

Vejlby-Risskov, 130
Vejlby-Risskov-Hallen, 15, 16, 27,

36, 43, 47, 49, 80
Vejlby-Risskov, idrætsforening, 71 
Vejlby Skole, 61, 65 
Weng, Albert, slagtermester, 140 
Vennelyst, 15
Venstresocialisterne, 126, 130
Venstres Ungdom, 127
Vest-Avisen, 118
Vester Allé, 30, 48, 51, 131, 133
Vesterbo, boligforening, 11
Vesterbro-Bladet, 118
Vesterbro Torv, 9, 25, 42
Vestergade, 39, 41, 44, 49, 50
Vestergård, Elisabeth, restauratør, 10
Vestergårdskolen, 17
Vestervang, 109
Vestgården, ejendom, 25
Weston Tæppefabrik, 56
Vest-Posten, 118
Vestre Landsret, 35, 36, 43
Vestre Ringgade, 31
Vestre Strand Allé, 87
Westring, Aage, fabrikant, 141
Vest-Teatret, 84, 85
Whittaker, Roger, engelsk sanger,

47, 80
Viborg Bys og Omegns Sparekasse,

16
Viby, 16, 17, 26, 29, 34-36, 39, 45, 

49, 50, 56, 109, 112, 113, 114
Viby Avis, 117, 118
Viby Forbruger-Nyt, 118
Viby Grundejerforening, 50
Viby Idrætsforening, 71
Viby Kirke, 49
Viby Park, 118
Viby-Posten, 117, 118
Viby Ringvej, 51
Viby Ugeavis, 120
Viby Venstrevælgerforening, 18
Vigo Charcuteri A/S, 26, 51, 52
Viidik, Andrus, professor, 66
Viking, bowlingklub, 69
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Viktoria Grundstückgesellschaft, tysk 
firma, 28

Vilhelmsborg, 63
Villabyernes Blad for Århus Omegn, 

118
Wilsons Kobbersmedie og Metalvare

fabrik, A., 19
Wind, Aksel, direktør, 66
Windsor, hotel, 32
Virupskolen, 65
Wisa-Line I/S, rederi, 20
Wiskum, Torben, operaleder, 43, 78 
Vogt lys og ild, udstilling, 39 
Wold, Susse, skuespillerinde, 77 
Voldby, Holger, overlæge, 66 
Volden, 20, 29
Volsmoseparken, Odense, 22 
Vor Frue Kirke, 24, 61 
Vorrevangen, 127 
Würtz, Torben, bowlingspiller, 69

Zethner-Møller, Aage, landsretssagfø
rer, 17

Zieler, Mogens, kunstner, 28 
Zygo, kunstnergruppe, 96 
Æsken, folkeværtshus, 126

ØK, 26
Ømann, Sigurd, politiker, 126 
Ørumsgade, P. P., 36, 38, 45 
Østbanetorv, 99 
Østerby, 30, 134 
Østergade, 30, 38, 52, 97, 99 
Østergades Hotel, 64 
Østergaard, Jørgen, præst, 66 
Østergaard A/S, Viggo, 26 
Østjysk Hjemstavn, 103 
Østjysk Ugeblad, 118

Åbo, 27
Åboulevarden, 15, 39, 43, 44, 97, 98

Åby, 20, 113
Åby Avis, 117
Åby Bibliotek, 50
Åby Kirke, 39
Åby sogneråd, 50
Åbyhøj, 41, 85, 116, 130
Åbyhøj Avis, 117 118
Åbyhøj Handelsstandsforening, 61,

65
Åbyhøj Ugeavis, 120
Aagaard, Else, viceskoleinspektør,

141
Ålborg, 20, 22, 47, 112
Ålborg-Portland Cementfabrik, År

hus Havn, 26
Ålborg Teater, 74
Ålborg Universitetscenter, 66 
Århus Amatør Cykleklub, 49 
Århus Amtsråd, 50, 63, 114 
Århus Amtssygehus, 23, 43 
Århus Badmintonklub, 71 
Århus Bagerlaug, 31 
Århus Billard Club 38 
Århus By- og Herredsret, 15, 62,

63
Århus Byorkester, 51, 78-81 
Århus Byråd, 10, 28, 30, 31, 35-37,

41, 43, 44, 48-51, 63, 65, 79 
Århus bys Grand Prix, 69 
Århus Cyklebane, 10, 69, 70 
Århus Cykle Klub, 10, 49 
Århus Damefrisørlaug, 49 
Århusegnens Husholdningsskole, 30 
Århus Fattiggård, 105 
Århus Flydedok og Maskinkompag-

ni, 11, 12, 19, 20, 50, 55, 65, 80,
127

Århus Flæskehal A/S, 16, 56 
Århus Frisørlaug, 9 
Århus Fælleslærerråd, 66 
Århus Handels- og Kontoristfor

ening, »Risten«, 16 
Århus Handelsrejsende Forening, 22 
Århus Havn, 9, 12, 25, 26, 28, 34,

39, 44, 50, 58-60, 104

Århus Hospital, 133
Århus Industriforening, 62 
Århus KFUM, 70, 71 
Århus Klubsamvirke, 16 
Århus Kommune, 9, 13, 41-43, 49,

66, 114, 121, 123, 134 
Århus Kommunehospital, 11, 16,

24, 62, 63
Århus Kommunes Biblioteker, 39,

110
Århus Kommunes Bømetandklinik,

50
Århus Kommunes Vandforsyning,

50
Århus Kongreshus, 12, 14, 41-43,

50, 108, 127, 128 
Århus Kunstakademi, 61, 94 
Århus Kunstbygning, 15, 19, 25, 92,

93, 95, 96
Århus Kunstforening af 1847, 21, 25,

95, 96
Århus Kunstmuseum, 13, 39, 45, 46,

92-94
Århus Lejerforening, 17
Århus Lillebilforening, 10
Århus-miljøer, udstilling, 21
Århus Mini Taxa, 9
Århus Murerlaug, 45
Århus Museum, 34
Århus 1900, idrætsforening, 69, 71
Århus Oliefabrik, 18, 28
Århus Oliefabriks Fond, 102
Århus-Oslo ruten, 18
Århus Pigegarde, 27
Århus Rejsebud- og Godsterminal

Speditør-aktieselskab, 48 
Århus Scala, 47, 80-82, 84 
Århus Snedkerlaug, 61, 65 
Århus Socialkontor, 64 
Århus Sporveje, 10, 44, 45, 104 
Århus Sten- og Gruskompagni, 51 
Århus Stevedore Kompagni, 11 
Århuus Stiftstidende, 116, 119, 120,

126, 128
Århus Stifts Årbøger, 103
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Århus Studenter Gymnastik, 71 
Århus Studenternes VBF, 71 
Århus studenterrevy, 45 
Århus Sundhedskommission, 21, 35,

39, 49
Århus Sygekasse, 19, 30 
Århus Søndervold, 104 
Århus Tandlægehøjskole, 47, 64, 65 
Århus Taxa, 9, 10

Århus Teater, 34, 41, 47, 64, 72-74, 
76, 104

Århus Teaters Studio, 74-76 
Århus Tobakshandlerforening, 33 
Århus Transit Lager, 59 
Århus Turistforening, 16, 19, 40, 105 
Århusungdommens Fællesråd, 16 
Århus Universitet, 25, 28, 30, 32,

38, 49, 61-63, 65, 66, 126

Århus Universitets Sport, 71 
Århus Vest, 9
Århus Vægtfabrik, Brd. Abrahamsen, 

A/S, 41
Århus Yachtklub, 69
Århus Å, 35, 97
Å-udstillingen, 96
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Publikationer
udgivet af
Århus byhistoriske udvalg

BARN I ARHUS
Redigeret af Age Bredsted,
Vagn Dybdahl og Emanuel Sejr,
1956. 139 sider. Udsolgt.

BARN I ARHUS
Anden samling.
Redigeret af Age Bredsted,
Vagn Dybdahl og Emanuel Sejr.
1957. 183 sider. Udsolgt.

ARHUS PROMENADE 1909-59 
Redigeret af Vagn Dybdahl og 
Finn H. Lauridsen.
1958. 244 sider. Udsolgt.

Rasmus Nielsen:
ARHUS I FYRRERNE 
Ny udgave med
oplysende noter af Emanuel Sejr.
1959. 164 sider. Kr. 11,90.

Emanuel Sejr:
GAMLE ARHUSGADER
1960. 154 sider. Udsolgt.

Helge Søgaard:
DET ÆLDSTE ARHUS
1961. 114 sider. 26 plancher.
Kr. 31,80.

Emanuel Sejr:
GAMLE ARHUSGADER 
Anden samling.
1961. 160 sider. Udsolgt.

FREMMEDE SER PA ARHUS 
Redigeret af Finn H. Lauridsen.
1962. 247 sider. Udsolgt.

ERHVERV I ARHUS 1735 
Ved Poul Enemark.
1963. 80 sider. Kr. 11,50.

Bernhardt Jensen:
FRA DET GLADE ÅRHUS 
De gamle varieteer og morskabsteatre.
1963. 252 sider. Udsolgt.

Anna Thestrup:
ELIGEREDE BORGERE 
I ARHUS 1740-1837
1964. 136 sider og 2 udfoldstavler.
Kr. 18,40.

UNG I ARHUS
Redigeret af Vagn Dybdahl.
1964. 298 sider. Udsolgt.

UNG I ARHUS
Ny samling.
Redigeret af Vagn Dybdahl.
1965. 224 sider. Kr. 36,80.

Bernhardt Jensen:
SOM ARHUS MOREDE SIG 
Folkelige forlystelser fra 1860’erne 
til 2. verdenskrig.
1966. 248 sider. Udsolgt.

Peder Hansen Resen :
ATLAS DANIGUS. ARHUS STIFT 
Tekst og oversættelse ved 
Helge Søgaard.
1967. 160 sider. 27 planchesider.
Kr. 36,80.

Erik Christiansen:
GENNEM ARHUS I TRÆSKO 
Billedredaktion og oplysende noter 
ved Peder Jensen.
1967. 109 sider.
Indbundet: udsolgt; hæftet: kr. 14,95.

Ib Gejl:
UNDER VÆRGERÅDET 
Forsømte og »forbryderske« børn 
i Århus 1905-15.
1967. 121 sider. Kr. 23,00.

Emanuel Sejr:
ARHUS-MOSAIK
Personer og begivenheder i den lille by. 
1967. 281 sider. Kr. 39,70.



Vagn Dybdahl:
DET LOKALHISTORISKE 
ARBEJDE I BYERNE 
Erfaringer fra Arhus byhistoriske 
Udvalgs virksomhed.
1968. 24 sider. Udsolgt.

Victor Jensen:
KLUNKETID OG KRIGSAR 
Århus omkring år 1900 og under 
besættelsen 1940-45.
1968. 308 sider. Kr. 41,40.

BORGERE I BYENS RAD 
Medlemmer af Arhus bys borger
repræsentation og byråd 1838-1968. 
Redigeret af Ole Degn og 
Vagn Dybdahl.
1969. XXIV +  268 sider. Kr. 41,40.

ULYKKE, NØD OG BRØDE 
Begivenheder i Århus.
Redigeret af Vagn Dybdahl.
1969. 72 sider. Kr. 16,10.

MANGE KOMMER TIL ARHUS 
1972. 154 sider. Kr. 46,00.

Vagn Dybdahl:
SOCIALHISTORIE
I KØBSTÆDERNE
1972. 20 sider. Udsolgt.

RASMUS PEDERSEN THESTRUPS
STAMBOG
Ved Helge Søgaard.
1972. 100 sider. Kr. 34,50.

ARHUS DENGANG OG NU 
Anden samling.
1972. 138 sider. Udsolgt.

ARHUS-ARBOG 1973
156 sider. Kr. 39,75.

ÄRHUS-ÄRBOG 1973
er sat, trykt og indbundet i 

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S.

Skriften er 
Intertype Baskerville og

Linotype Helvetica.

Papiret er offsetpapir 107 g m2 
fra Dalum Papirfabrik

Bernhardt Jensen:
DA ARHUS VAR HOLLYWOOD 
Et kapitel af stumfilmens historie.
1969. 160 sider. Kr. 46,00.

DA DET VAR NYT I ARHUS 
Ved Ole Degn.
1970. 208 sider. Udsolgt.

ARHUS DENGANG OG NU
1971. 144 sider. Udsolgt.

ARHUS-ARBOG 1972 
156 sider. Kr. 34,50.






