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Forord

Århus-Årbog udkommer hermed for første gang. Dermed er også sagt, at den 
givetvis ikke har fået sin endelige form ; allerede næste år vil der uden tvivl være 
noget at ændre på baggrund af erfaringerne og ud fra læsernes reaktion. Men 
Byhistorisk Udvalg venter i det hele taget ikke, at Århus-Årbog nogen sinde 
skal få en endelig form. Det er vort håb, at byens udvikling og samspillet mellem 
læserne og medarbejderne stadig vil give nye impulser og føre til nye tendenser 
i bogen. Det er dog væsentligt at fastholde, at bogens hovedidé vil være 
uændret. Det, der bærer bogen, er, at den skal afspejle livet i Århus og samtidig 
på en række punkter fastholde de nærmeste historiske forudsætninger for livet 
i dag. Desuden skal det være en beskeden bog, som alle har råd til at købe.
Den enkelte årbog kunne uden vanskelighed gøres større og mere fuldstændig, 
men samtidig ville man løbe den risiko, at den ikke nåede ud til de mange.
I fremtiden vil det faste formentlig stadig være, at bogen i en række konkrete 
data fastholder det foregående års begivenheder. Form og indhold både i dette 
og i de kommenterende artikler vil imidlertid kunne veksle. Det er udvalgets 
håb, at der med den foreliggende Århus-Årbog er påbegyndt noget nyt, som i 
fremtiden vil indgå som et fast led i Århusborgernes liv.

Århus, maj 1972.

På Å rhus byhistoriske U dvalgs vegne

T H O R K IL D  S IM O N S E N



1971 dag for dag

Januar
Fredag 1. januar
Fælles omstigningsordning mellem 
Århus Sporveje og De blå Busser 
træder i kraft.

Speditørfirmaet Knud Erichsen & 
Co. er solgt til Fellowship, Køben
havn. Forretningen fortsætter uæn
dret sin virksomhed i Århus.

Mandag 4. januar
Direktør R. Kroun oplyser over for 
Demokraten, at der ved den nye 
mælkeordnings ikrafttræden er ble
vet lukket 28 udsalg i Århus.

Tirsdag 5. januar
Missionshuset »Carmel« i Nørre Al
lé fylder 50 år.

Onsdag 6. januar
Århus Løve Apotek fylder 375 år 
og udsender et jubilæumsskrift.

Torsdag 7. januar
Direktør Poul Holten, Hotel Royal, 
er fratrådt. Han udtaler, at han ikke 
kunne gå med til at afskedige 2/3 af 
personalet, som bestyrelsen for ho
tellet har gjort det ved en rationali
sering.

Mandag 11. januar
Redningskorpset Rednings-Ringen 
genåbner efter et halvt års pause en 
station hos vognmand Leo Nør- 
holm, Dr. Margrethes Vej 59.

Tirsdag 12. januar
Dommer N. Glahns opsigtsvækken
de kendelse, at en 15-års dreng, der 
havde begået tyveri, skulle i husar
rest, stadfæstes af landsretten.

Socialminister Nathalie Lind udde
ler »næse« til byens børne- og ung
domsværn, fordi der ikke ydes fuld 
friplads i børnehaver og vuggestuer 
til børn af studerende. Nævnet har

På en ekstraordinær generalforsam
ling i Ceres vedtages det at udvide 
aktiekapitalen fra 9 mill. kr. til 11 
mill. kr. Aktiekapitaludvidelsen til
falder de svenske Pripp-bryggerier, 
som får et tidligere lån til Ceres 
konverteret til aktier.

Århus Byråd vedtager at indrette en 
gammel skole i Sahl til lejrskole for 
Århus. Det godkendes også, at kom
munen overtager Århus Cyklebane, 
der er i økonomiske vanskeligheder. 
Prisen er 523.105 kr.

Missionshuset »Carmel« på hjørnet af 
Nørre Allé og Klosterport, opført

1920 efter tegning af arkitekt L. Egefelt 
og indviet 5. jan. 1921. Postkort ca. 1921.
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medregnet lån fra Statens Uddan
nelsesstøtte i indkomstberegningen.

Det oplyses, at den milde vinter 
medfører besparelse af millionbeløb, 
som ellers skulle have været brugt 
til snerydning. Sneplove har endnu 
ikke været anvendt, og der arbejdes 
på alle byggepladser.

Torsdag 14. Januar

AOF indvier nye lokaler i Christi- 
ansgade; foreningen beskæftiger nu

Den officielle indvielse af Handelsskolen 
på Viemosevej i Viby finder sted den

29. januar. Skolen anvendes til kontor- 
teknik- og lærlingeundervisning.

Ved indvielsen taler grosserer Henry 
Jakobsen (tv), forstander N. Grey Søren

sen (i midten) og skolebestyrelsens 
formand, direktør A. Svendsen (th).

(Foto: Jens-Kristian Søgård).
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seks heltidsansatte og fire deltids
ansatte.

Studenterrådet ved Århus Universi
tet standser sine betalinger. Gælden 
er ca. 100.000 kr., som man til
byder at ville afvikle over en periode 
på 5 år.

Folketingsmand Peter Jørgensen, 
der i 1970 trak sig ud af bestyrelsen 
for Århus Teknikum, er af Undervis
ningsministeriet genbeskikket som be
styrelsesmedlem.

Lørdag 16. Januar
Landets første daghjem for handi
cappede, der dagligt er åbent kl. 
8-16, indvies i Holme. Det er op
ført i tilknytning til plejehjemmet 
Set. Oluf.

Giarm estersvendenes Fagforening fyl
der 75 år, og det oplyses, at for

bundet på grund af dets ringe stør
relse må søge ind i en større sam
menslutning.

Søndag 17. januar
Lederen af kriminalpolitiet, krimi
nalkommissær Jørgen V. Iversen, 
mener i et interview', at den lave op
klaringsprocent på 17 kunne gå i 
vejret, hvis politiet fik mere tid. Po
litiet har indsat uropatruljer, der si
den årsskiftet har grebet mere end 
en snes tyve på fersk gerning.

Mandag 18. Januar
Murernes Fagforening afholder mø
de for at protestere mod statsmini
ster Baunsgaards nytårsudtalelse om, 
at der er fuld beskæftigelse. En de
putation skal til København for at 
overrække statsministeren et »åbent 
brev« om murernes aktuelle situa
tion.

Tirsdag 19. Januar
Hesteridning i Marselisborg-skovene 
er blevet et generende problem, op
lyser skovrider Ladefoged. Ryttere 
færdes i stort omfang på steder, hvor 
de ikke må være, f. eks. på gangsti
erne.

Onsdag 20. Januar

Byplanlæggerforeningen hylder ved 
et møde i København borgmester 
Bernhardt Jensen for hans vilje til 
at sætte borgerne i centrum i stedet



for forretningsmæssige interesser. 
Der overrækkes en til lejligheden 
specielt fremstillet borgmesterstang.

Århus Renholdningsselskab svarer 
på klage fra støjgenerede beboere i 
Mejlgade, at det er nødvendigt af 
trafikale grunde at påbegynde tøm
ning af skarnkasser kl. 6 om mor
genen. I løbet af 6-7 år vil alle 
skraldespandene være udskiftet med 
plasticspande af hensyn til støjge
nerne.

Torsdag 21. Januar
En af politiets uropatruljer tager en 
narkotikaforhandler på fersk ger
ning i Klostergade, da han solgte 
hash. Han besad også LSD. Politi
assistent Carl P. Schmidt oplyser, 
at der forhandles morfinbase i byen.

Fredag 22. Januar
Aarhus Oliefabriks Idrætsforening, 
der er landets største firmaklub, ind
vier nye fritidslokaler i Clausensga- 
de 11, der er stillet til rådighed af 
fabrikken. Klubben har over 600 
medlemmer.

Revalideringscentret i Viby bliver 
stærkt beskadiget ved en voldsom 
brand. En usædvanlig kraftig ild- og 
røgudvikling skyldes, at den brændte 
forbygning var opført af plasticma
terialer.

Mandag 25. Januar
Murernes Fagforening oplyser, at

der er ca. 250 arbejdsløse murere 
mod 190 ugen før.

Arbejdernes Fællesorganisation i 
Åbyhøj er efter beslutning på en ge
neralforsamling blevet ophævet efter 
ca. 50 års virke, idet der efter kom
munesammenlægningen nu kun er 
én fællesorganisation for Århus.

Onsdag 27. Januar

Medlemmer af Studenterrådet be
sætter konsistoriesalen på Århus Uni
versitet, således at konsistoriets kon
stituerende møde må henlægges til 
rektor Søren Sørensens kontor.

Fredag 29. Januar

Handelsskolen på Viemosevej i Vi
by, der skal anvendes til kontortek
nik- og lærlingeuddannelse, indvies 
officielt.
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Lørdag 30. Januar
Adventistsamfundets nye kirke ved 
hjørnet af Fuglebakkevej og Vestre 
Ringgade, der er tegnet af arkitekt 
Helge Bull Nielsen, indvies med en 
tale af pastor Jens Madsen, Oslo.

En anonym århusianer skænker 
53.000 kr. til Landsforeningen Ev
nesvages Vel til brug for opførelse 
af et kollegium i tilslutning til Lyng- 
åskolen for evnesvage i Skejby.

Adventistsamfundets nye kirke 
ved Fuglebakkevej/Vestre Ringgade 

indvies den 30. januar. Bygningen, der er 
opført efter tegning af arkitekt Helge

Bull Nielsen, rummer foruden kirkesal og 
krypt endnu en sal samt flere mindre 

rum til ungdoms- og spejderaktiviteter. 
Ved indvielsen taler leder af adven

tisterne i Danmark og Norge, 
pastor Jens Madsen, Oslo.



Februar

Mandag 1. februar

Arbejdernes Fællesorganisations ge
neralforsamling vedtager en udtalel
se, der tager afstand fra regeringens 
økonomiske politik og hævder, den 
har social slagside.

Udstillingen »Ghana i dag« åbnes 
på Moesgård i overværelse af den 
ghanesiske ambassadør Bertha A. 
Neizer.

Tirsdag 2. februar

Norges ambassadør Arne Skaug hol
der forelæsning på Handelshøjsko
len om Norge og fællesmarkedet.

I Århus Amtsråds møde oplyses det, 
at den bygning i Viby-Centret, am
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tet har lejet, ikke kan rumme alle 
amtets forvaltningsgrene. Sygehus
forvaltningen indrettes i tidligere læ
geboliger ved Århus Kommuneho
spital.

13 smede og 4 ufaglærte arbejdere 
strejker på Nielsen Holsts Eftf. Ma
skinfabrik i Brabrand på grund af 
en kollegas afskedigelse.

Skolegården i Hasle. -  Hasles gamle 
landsbyskole var opført 1859. Den funge

rede en årrække, efter at den i 1917 
var blevet ersattet af en nybygning, som 

inspektørbolig. 1929 blev den nye skole 
udvidet; men 1940, da man gik over til 

købstadsordning med mellem- og real
skole, blev endnu en udvidelse og 

nybygning taget i brug. Det seneste 
kompleks, der også rummer idrætsanlæg 

med svømmehal, badminton- og tennis
baner, var planlagt og påbegyndt 

før kommunesammenlægningen.
(Foto: Per Allen).

Tre århusianere, der af retterne i 
Horsens og Århus er dømt for ci
garettyveri og hæleri, får ved Hø
jesteret dommene skærpet til hen
holdsvis 4 og 3 års fængsel.

Onsdag 3. februar
Dommeren i Århus By- og Herred- 
rets 3. afdeling, retsassessor Steen 
Fischer, bliver overfaldet på sit kon
tor i Tinghuset af en 29-årig ma
tros, der føler sig forurettet.

Torsdag 4. februar
Borgmesteren benytter lejligheden 
til en principdebat i byrådet om in
dividuel eller kollektiv trafik.

Der gives en tillægsbevilling på 10 
mill. kr. til dækning af overskridel
se på udvidelsen af Hasle Skole og 
2,5 mill, til overskridelse vedr. Søn- 
dervangskolen.

Det vedtages at leje Frederiksgade 
72, JyIlands-Postens tidligere ejen
dom, til brug for den kommunale 
administration.

Fredag 5. februar

Politiet i Århus meddeler, at der 
siden januar 1970 er afsløret ca. 
500 lovovertrædelser i den store ci
garetsag med 135 implicerede: tyve, 
hælere og underaftagere. Der er stjå
let ca. 5 mill, cigaretter til en værdi 
af ca. 1,5 mill. kr.

Ca. 100 voksne og et stort antal 
børn demonstrerer mod Viby An



delsboligforening på grund af ud
sættelse af opførelse af børneinstitu
tioner ved boligbyggeriet Kj ærslund 
til fordel for en sparekassefilial.

Lørdag 6. februar
Specialkursus i Husholdning ved År
hus Universitet har 25 års jubilæum. 
Inspektør Karen Harrekilde-Peter- 
sen er fraværende, da hun for ti
den leder Karen College i Kenya.

Mandag 8. februar

Der skal foretages en ombygning af 
rutebilstationen for 300-400.000 kr; 
for at modvirke den herskende bøl
leterror forbydes spiritussalg undta
gen i cafeteriet.

Tirsdag 9. februar

På GASAs generalforsamling oply
ses, at Århus-gartneme i 1970 har 
leveret 10 mill, potteplanter.

Onsdag 10. februar
45 arbejdsløse bygningsarbejdere 
rejser med rutebil til København 
for sammen med murere fra andre 
byer at forhandle med repræsentan
ter for partierne i Folketinget. Der 
kræves udskrivning af valg og igang
sættelse af offentligt byggeri.

Torsdag 11. februar
Under et møde i Justitsministeriet 
træffes der principbeslutning om, at

den kommende politigård skal pla
ceres på kasernearealet ved Vester 
Allé, hvis arealet er stort nok.

Skorstenen på det tidligere Åby 
Gasværk ved Silkeborgvej nedrives, 
da den er til fare for omgivelserne.

Fredag 12. februar

På et beboermøde i Sjællandsgade 
vedtages en protest mod kommu
nens saneringsplan for kvarteret ef
ter udflytningen af Jyllands Brød
fabrik. Planen går ud på at opføre 
to boligblokke, en børneinstitution 
og et underjordisk parkeringsanlæg. 
På mødet kræves fremtidig deltagel
se af beboerne i sådanne planer.

Mandag 15. februar

Århus Byråds planlægningsråd, be
stående af borgmesteren, rådmænde-
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ne og 6 byrådsmedlemmer, holder 
sit første møde og ansætter en se
kretær.

De konservative opstiller i 1. kreds 
(østkredsen) Ellen Strange Peter
sen, i 2. kreds (nordkredsen) H. 
Krogh Christensen og i 4. kreds 
(vestkredsen) Per Bendix som fol
ketingskandidater.

1. afdeling af Magasin du Nords 
nybygning på hjørnet af Immervad 
og Åboulevarden tages i brug. Afde-

Arhus Rutebilstation i begyndelsen 
af 1930’erne. Den første rutebilstation blev 

indrettet i 1923 i Rosengade 28.
14 ruter samledes her; men lige så 

mange var stationeret rundt om i byen.
1929-30 byggedes stationen på 

Amtmandstoften (Fredensgade/Ny Bane- 
gårdsgade/Sdr. Allé), hvor den stadig 
er, ombygget og udvidet flere gange.

(Foto i Erhvervsarkivet).



Dansk Idræts-Forbunds 75-àrs jubilæum 
fejres 14. februar ved en fest i

Stadionhallen
med omkring 2000 indbudte gæster. Stæv

net indledes med en to-timers kavalkade 
over gammeldags og moderne former 

for idrætsudøvelse.
(Foto: Preben Tolstoy).

lingen rummer bl. a. møbler og køk
kenudstyr.

Tirsdag 16. februar
Det meddeles, at rederierne A. P. 
Møller og Kawasaki Line fra april 
vil standse besejlingen af skandina
viske havne, herunder Århus, på 
den såkaldte ekspresrute til Østen.

Torsdag 18. februar
Den britiske ambassadør Murray 
MacLehose besøger Arhus.

Dansk Kvindesamfunds Århuskreds 
nedlægger blomster ved Mathilde Fi
bigers gravsten i Rådhusparken i 
anledning af foreningens 100 års 
jubilæum.

To århusianske brødre idømmes af 
Vestre Landsret i Århus hver 4 års 
fængsel for cigarettyverier.

Fredag 19. februar
Ca. 1.000 kvinder går i et demonstra
tionstog, arrangeret af 5 fagforenin
ger, fra Sabroes Plads til Rådhus
pladsen, hvor der tales for ligeløn 
af tobaksarbejdernes formand Jytte 
Kristensen og syerskernes formand 
Gurli Madsen.

Skolenævnet ved Paradisgades Skole 
protesterer mod skolekommissionens 
beslutning om afvikling af skolen, 
som hævdes at have en social mis
sion blandt kvarterets børn og unge.

Grønlænderforeningen Kajak indvier 
samlingslokaler i Thomas Ths. Sa
broes tidligere kontorbygning i Søn
der Allé. Indretningen er bekostet af 
Århus Kommune, Det Grønlandske 
Selskab, Grønlandsfonden og Grøn
lands Kirkesag.

Lørdag 20. februar
Den tyske studenterleder Rudi 
Dutschke med familie kommer til 
Danmark fra England og flytter ind 
på kollektivet Aldershvile i Knebel. 
Han tiltræder fra 1. marts en stil

ling som undervisningsassistent ved 
Institut for Idéhistorie ved Århus 
Universitet.

Århus Frisørlaug holder frisørstæv
ne, hvor 11 frisørmestre og -svende 
konkurrerer. Frisørmester Lars Kir
keby bliver Århusmester.

Søndag 21. februar

Trafikminister Ove Guldberg besø
ger Århus og udtaler, at han ikke 
mener, der er noget aktuelt behov 
for en lufthavn ved Hammel. Han 
hævder, at lufthavnsplanen nærmest 
er en prestigesag for Århus.

Mandag 22. februar
Rudi Dutschke holder pressemøde 
og udtaler, at hans formål med op
holdet i Danmark er videnskabeligt, 
ikke politisk. Han er glad for at 
være kommet til et land med anti
fascistisk tradition.

Sluppen kører for 141. gang faste
lavnstur med S. Lademann som ad
miral. Bodil Lindorffs børneteater 
drager også i fastelavnsoptog gen
nem gaderne og viser mimespil.

Tirsdag 23. februar
Den 29-årige matros, der 3. februar 
overfaldt retsassessor Steen Fischer, 
idømmes ved Århus By- og Her
redsret 6 måneders fængsel.
På Statsbiblioteket åbnes udstillin
gen »Kvinde og samfund« i anled
ning af Dansk Kvindesamfunds 100 
års jubilæum.
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Fjernvarmecentralen i Stautrup er 
for anden gang inden for et år ble
vet anmeldt til politiet for sodforu
rening.

Onsdag 24. februar
I folketingets spørgetime spørger Or
la Møller (S) om konsekvenserne af 
Arkitektskolens flytning til Risskov. 
Ministeren svarer, at denne flytning 
ikke er afgjort.

Torsdag 25. februar
En århusiansk fabrikant og hans 
firma idømmes ved Århus By- og 
Herredsret en bøde på 5.000 kr. 
hver for ulovlig handel med Rhode
sia.

Telefoncentralen i Todbjerg bliver 
automatiseret.

For at vise hvilke værdier, samfundet 
mister ved murernes arbejdsløshed, 

opfører arbejdsløse murere 19. februar et 
»hus« på Rådhuspladsen. Indsatsen 

ved arbejdet svarer til, hvad der kunne 
udføres for to mands understøttelse 

i én uge.
(Foto: Preben Tolstoy).

Arhus Sundhedskommission, der hidtil 
har haft til huse i lokaler på slagtehuset, 

får den 26. februar overdraget et nyt 
moderne laboratorium på Göteborg Alle. 

Den nye bygning har kostet i alt
3.350.000 kroner. 

(Foto: Preben Tolstoy).

15



Lørdag 27. februar

Århus Firma-Sport indvier nyt klub
hus i Valdemarsgade i den tidligere 
kostforplejningsbygning ved Vester 
Allés Kaserne.

I Hasselager indvies Hasselager Li
stefabrik, opført af fabrikant Erik 
Jensen.

Den polske grafiker Maria Wasow- 
ska udstiller 33 grafiske arbejder i 
Den Sociale Højskole i Viby.

Søndag 28. februar
Årets jyske dansemesterskaber af
holdes i Stadionhallen.
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Marts

Mandag 1. marts
Ved en pyromanbrand i kælderen 
Høgevej 8 mørklægges 144 lejlighe
der, og varmeforsyningen afbrydes. 
Branden er den niende i Fryden
lundskvarteret inden for et kort tids
rum.

Tirsdag 2. marts

Kildeskattesystemet volder vanske
ligheder. Det kniber bl. a. med virk
somhedernes afregning for de opkræ- 
vede A-skatter. Det oplyses, at to 
Århusfirmaer alene har tilbageholdt 
henholdsvis 400.000 og 250.000 kr.

Andelsbankens forhøjelse af udbyt
tet af andelsbreve fra 8 til 10 % har 
givet en kraftig forøgelse af nyteg
ningen af aktiekapital i Århus-afde- 
lingen. Nettofremgangen er på 293 
andelshavere med en andelskapital 
på godt 1 mill. kr. Det samlede an
tal andelshavere er nu 3.866 med 
en kapital på 4.737.000 kr. Hertil 
kommer 106 foreninger med 
12.143.000 kr.

1. marts åbner det utraditionelle 
Aby Bibliotek, opført af arkitekterne

A. Gravers og J. Richter. Billedet 
viser forhallen med udlånsskranken.

Gulvet er her af italiensk marmor, mens 
biblioteket i øvrigt er tæppebelagt.

Lamperne er indbygget i loftet. 
(Foto: Preben Hupfeld).

Onsdag 3. marts
Arbejdsløse murere i Århus tager 
sammen med kolleger fra Fyn i sær
tog til København for at protestere 
mod den stigende ledighed inden 
for byggefagene, og formand for 
Murernes Fagforening i Århus, Ove 
Peitersen, overrækker statsminister 
Baunsgaard en resolution.

Andelsvirksomheden Centralmejeri
et og A/S Mejeriet Enigheden har 
indledt samarbejde med Skødstrup
koncernen for derigennem at kun
ne rationalisere kørselen med leve
randørmælk samt koordinere afsæt
ningen af ost.

Efter en påsat brand i Volden 9 er 
antallet af uopklarede brande i År
hus inden for lidt over ét år nået op 
på 70.

Torsdag 4. marts
Den endelige vedtægt for styrelsen 
af de kommunale anliggender bli
ver vedtaget i Århus Byråd, der 
samtidig forkaster et forslag om 
indførelse af spørgetid før hvert by
rådsmøde. -  Byrådet vedtager at 
nedlægge skolerne i Paradisgade og 
Ingerslevs Boulevard.

Fredag 5. marts
En ny biograf, Biografen, der er 
indrettet i en del af den tidligere 
Århus-Hallen, åbner.

Unge narkomaner har ved hjælp af 
hjemmelavede recepter -  fremstil-



let med et legetøjstrykkeri, som de 
havde skillinget sammen til -  fået 
apoteker i Århus til at udlevere sig 
ca. 500 tabletter med en euforise
rende virkning. Politiet er skuffet 
over, at apotekerne ikke har kunnet 
gennemskue falskneriet.

Mandag 8. marts

Ved repræsentantskabsvalget i År
hus Sygekasse møder af 162.000 
stemmeberettigede kun 182 for at 
stemme.

Onsdag 10. marts

Århus Kommunes Biblioteker ind
vier officielt en afdeling i Sønder- 
vangen i Viby.

Torsdag 11. marts

Århus Officersforening fejrer på 
kongens fødselsdag sin 100 års dag, 
der dog først indtræffer den 22. 
april.

9. marts modtager »Den gamle By« 
»Frøken Klokken«, d.v.s. den talemaskine, 

der sammen med et nøjagtigtgående ur 
udgjorde den tidsmeldemaskine, 

som blev anvendt fra begyndelsen af
1950’erne til 1971. 

Talemaskinen består af en aksel 
med 6 dobbelte glasskiver med mellem

liggende tonefilmsskiver med indtalte 
tal i koncentriske tonespor. Maskinen 

drives af en elmotor reguleret af 
styreuret, som hvert 10. sekund ud

sender en strømimpuls, der 
også anvendes til at udsende 

selve signalet »Dut«.

Ved et møde i Stakladen arrangeret 
af Studenterrådet taler den brasili
anske revolutionære kommunist Apo
lonio de Carvalho om forholdene 
i Brasilien og kampen mod militær
diktaturet.

Til brug for forestillinger på skoler 
har Svalegangen premiere på År
hus Teknikum på »Krop«, forfattet 
af tre svenskere: B. Ahlfors, C. An
dersson og J. Bargum. Medvirken
de er Agnete Bjørn, Birthe Mariat, 
Per Schelde og Bent Thalmay.

Fredag 12. marts

Et nyt færdselssignal, landets første 
i sin art, tages i brug i Hasle. Sko
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lebørn kan ved en trykknap skaffe 
sig grønt lys til passage af Viborg- 
vej ved skolen; men lysskiftet sker 
kun -  på grund af elektromagne
tiske spoler i kørebanen -  hvis der 
befinder sig biler i en afstand af 
mere end 60 og 100 m fra over
gangen.

Mandag 15. marts
Administrationen af den nye Århus 
kommune vil kræve 2.156 ansatte 
(heraf ca. 100 chefer). Det er færre, 
end der var i de pr. 1. april 1970 
sammensluttede 21 kommuner.

Tirsdag 16. marts

Som protest mod forligsmandens



sammenkædning af typografforbun
dets overenskomster med det øvrige 
arbejdsmarkeds nedlægger de århu
sianske typografer arbejdet i ét 
døgn. Aarhuus Stiftstidende og De
mokraten udkommer derfor ikke.

Onsdag 17. marts
Morgenavisen Jy Ilands-Posten ud
kommer ikke på grund af gårsda
gens typografstrejke.

Torsdag 18. marts

I Århus Byråds møde afslås Bolig
fondens forslag om, at en række 
kollektivgrupper kan flytte ind i syv 
af kommunens kondemnerede ejen
domme. Motiveringen er, at enkelte 
ejendomme står foran nedrivning, 
mens andre af sundhedsmæssige 
grunde ikke kan benyttes.
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Fredag 19. marts

Schmalfelds Tobaksfabrik meddeler, 
at skråtobakafdelingen er overdraget 
til Skandinavisk Tobakskompagni 
pr. 1. april. Virksomheden vil frem-

J. E. Schmalfeld’s Fabrikker A/S: 
Skråspinderiet omkring 1930.

J. E. Schmalfeld etablerede sig som 
tobak- og cigarfabrikant i Århus i 1846, 

på den vestre hjørnegrund ved
Maren Smeds Gyde, hvor der nu i en 

nyere ejendom bl. a. er skotøjsmagasin. 
I 1870 købte han den Funderske tobak

fabrik i Vestergade 29 og flyttede derhen.
I 1971 overgik fabrikken til anden 

virksomhed. -  På billedet af 
skråspinderiet ses det, at mange kvinder 

var engageret i dette led af processen.
Spinderen står ved rullen, hvorpå 

den færdige skrå rulles op.
(Foto i J. E. Schmalfeld’s arkiv, 

Erhvervsarkivet).

tidig navnlig forhandle legetøj en
gros.

Lørdag 20. marts
Århus Tobakshandlerforening fejrer 
75 års jubilæum. Foreningen har 60 
aktive medlemmer. Lige så mange 
har inden for de sidste 10 år for
ladt foreningen.

Søndag 21. marts
Et stigende antal elevoverfald på 
folkeskolelærere er konstateret i det 
sidste halve år. Senest har et psy
kotisk barn i specialklasse på en år
husiansk skole overfaldet en lærer
inde og tilføjet hende en hjernery
stelse samt en svær beskadigelse af 
næsen. Lærerinden har været syge
meldt siden januar. Hendes organi
sation påpeger, at man ikke i til
strækkeligt omfang informeres om 
farerne ved de psykotiske og ad
færdsvanskelige børn.

Tirsdag 23. marts
En yngre mand, der præsenterede 
sig som veksellerer fra København, 
har i JAK-banken i Orla Lehmanns 
Allé -  med henvisning til, at han 
ventede en overførsel på 600.000 
kr. -  fået udleveret et checkhæfte. 
En time senere udskrev han en dæk
ningsløs check på 27.000 kr. som 
udbetaling for en bil.

Onsdag 24. marts
En undersøgelse på Elise Smiths



Skole viser, at 40 % af eleverne har 
prøvet at ryge hash. Kun ganske få 
bruger det dog jævnligt.

Det oplyses på DFDS’s generalfor
samling, at passagerruten på Århus 
i 1970, det sidste år den var i virk
somhed, gav et underskud på 4,6 
mill. kr.

Torsdag 25. marts

Skolekommissionen har nu givet til
ladelse til afskaffelse af eftersid
ningstimerne på de århusianske 
skoler. I en afviklingsperiode, fore
løbig næste skoleår, stilles de enkel
te skolers lærerråd og skolenævn frit, 
om de ønsker eftersidningstimerne 
erstattet af samtaletimer med ad
færdsvanskelige elever.

Mandag 29. marts
Århus Byråds indstilling om at give 
Idrætshøjskolen bevilling til Palads 
Teatret er afvist af Kulturministe
riet, der mener, at højskolen ikke 
opfylder biograflovens betingelser.

De gamles Vel i Set. Johannes sogn 
fejrer foreningens 40 års jubilæum. 
Foreningen har 120 medlemmer.

Ved en konstituerende generalfor
samling stiftes på grundlag af en 
sammenslutning af 28 jyske mejeri
er selskabet Jysk Mejeri Konsum. 
De 28 mejeriers samlede omsætning 
er på 650 mill. kr. om året. De år
husianske mejerier deltager i sam

menslutningen, og direktør Roger 
Kroun, Enigheden, bliver formand.

Tirsdag 30. marts

Århus kommune er 52 % selvfinan
sierende. De samlede anlægsudgifter 
for regnskabsåret 1971/72 er anslået 
til 234,8 mill. kr. Kapitalbehovet 
vil være 231,8 mill. Heraf vil 
111,5 mill, eller ca. 48 % blive søgt 
finansieret ved lån. Kommunen er 
en af landets bedst konsoliderede.

Onsdag 31. marts
En voldsom brand i en endnu ube
boet boligblok af Langkærparken i 
Tiist forvolder skader for 200.000 
kr. Årsagen er gnister fra en svejs
ning.

April

Torsdag 1. april

I Århus Byråds møde vedtages en 
normeringsplan for tjenestemænd i 
den tidligere Århus Kommune med 
en lang række nyudnævnelser.

Der lejes lokaler i Østergade 23-29 
for Begravelsesvæsenet.

Der bevilges 11 mill. kr. til opfø
relse af en ny bushal ved Gustav 
Holms Vej.

Rådmand Olaf P. Christensen ind
vier en lille gågade mellem A/S Sal
ling og det ny parkeringshus 
i Østergade. Samtidig indvies Re
staurant Brænderiet.

Geoteknisk Instituts Århusafdeling 
indvier nye lokaler ved Saralyst 
Allé.

Malling Dampmølle A/S er solgt 
til Sammenslutningen af Danske 
Handelsmøller, og driften er indstil
let.

Fredag 2. april
Billedhuggeren Bent Sørensen har 
afsluttet en abstrakt træskulptur på 
hovedvæggen i Handelshøjskolens 
festsal.

Lørdag 3. april
Sømandshjemmet i Havnegade gen
indvies efter opførelse af en tilbyg
ning med 20 ny værelser og besty
rerlejlighed.
I Århus Kunstbygning er der ferni
sering på Kunstnernes Påskeudstil
ling. Hermed holder udstillingen 25 
års jubilæum.

Søndag 4. april
Beder kirke genåbnes efter restaure
ring og opstilling af nyt orgel.

Tirsdag 6. april
Det meddeles, at kolonialhandlerkæ
derne Spar, Spar Super, Centra og 
Metro har dannet sammenslutningen
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Kolgros-Centralen, der får kontorer 
i Spar-Centralens lokaler Strandve
jen 94.

Urmuseet i Den gamle By genindvi
es efter ombygning og udvidelse. 
Det rummer nu Skandinaviens stør
ste ursamling.

Torsdag 8. april

Borgmester Bernhardt Jensen oply
ser, at kommunens arbejdsplan for 
1971/72 forudsætter optagelse af lån 
på 100 mill. kr. De af regeringen 
bebudede indskrænkninger i kom
munernes låntagning vil betyde, at 
en række projekter må udskydes.

Det meddeles, at Arbejdernes Fæl
lesorganisation har opsagt DSUs le
jemål af foreningens lokaler i Ama- 
liegade fra 1. maj. Årsagen angives 
at være klager over støjende adfærd.

Lørdag 10. april

Danmarks Kommunistiske Ungdom 
indleder i Århus sin 29. kongres. 
Der startes med en demonstration 
gennem byen og taler foran rådhu
set, bl. a. af vietnameseren Ho 
Hinh Tinh.

Beder kirke er blevet restaureret. 
Det gamle bræddegulv i skib og våben

hus er udskiftet med gulv 
i store munkesten, der svarer til 

korgulvets. I buen mellem kor og skib 
fandt man i kalkmaleri to indvielseskors;

de er nu frilagt.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).



Onsdag 14. april
Viby Vestre og Viby Østre Grund
ejerforening slutter sig sammen til 
Viby Grundejerforening.
I Viby Andelsboligforening vælges 
distriktchef Kaj Jensen til formand.

Torsdag 15. april
I Århus Byråds møde vedtages ned
rivning af Badstuegade 21-27 og 
Klostergade 7, da husene er sane
ringsmodne og delvis ødelagt af 
brand.

Det vedtages at forhøje el-taksten 
med 1 øre til 15 øre pr. Kwh og 
prisen på vand fra 60 til 70 øre 
pr. m3.

Direktør Ejnar Christensen medde
ler, at han vil fratræde som drifts
leder for Jysk Væddeløbsbane på 
grund af utilfredshed med banens 
bestyrelse.

Fredag 16. april

På Århusungdommens Fællesråds 
årsmøde kritiserer formanden Arne 
Møller Sørensen Århus Kommune 
for sendrægtighed med åbning af 
Ungdommens Hus i det tidligere 
Århus Museum.

Blæsbjerg-Rederieme sætter Dan
marks største containerskib »Baltic 
Unie« med plads til 150 containere 
i fart mellem Århus og Immingham.

Trænerne ved Jysk Væddeløbsbane 
vedtager at boykotte banen efter lø

bet 21. april på grund af utilfreds
hed med bestyrelsen.

Kunstnersammenslutningen Dønnin
gen har fernisering på udstilling i 
Århus Kunstbygning. Blandt delta-, 
gerne er maleren og grafikeren Tho
mas Arnel.

Århus Kunstforening af 1847 arran
gerer fremvisning af Allan Schmidts 
udsmykning af Gjellerupplanens 
varmecentral og skraldsugeranlæg, 
bestående i farvelægning af 1800 m2 
ovne og rør samt to 12-kantede svæ
vende mobiler.

Forhistorisk Museum åbner 8. april 
bronzealderafdelingen. Som alle 

andre steder i samlingerne blandes ori
ginalfund med modeller og fotostater 

til en livlig og veldokumenteret 
illustration af fortidens leve- og tankesæt.

(Foto: Forhistorisk Museum).

21

Lørdag 17. april
Postvæsenet i Århus flytter postsor
teringen, postboxafdelingen og avis
postekspeditionen fra hovedpostkon
toret til Århus-Hallen.

Brabrand Boligforening har stiftet 
en fritidsforening med 2.100 med
lemmer.

I Århus Kunstmuseum åbnes en ud
stilling over Poul Henningsen som 
arkitekt og billedkunstner.

Søndag 18. april
En 200-årig staldbygning på Lyng- 
bygård vest for Brabrand ødelægges 
af brand.

Mandag 19. april

På en generalforsamling i Socialde
mokratisk Forening for Midtbyen



vælges redaktionssekretær Benny 
Aros til formand efter rådmand 
Thorkild Simonsen.

Tirsdag 20. april
På Nordre Grundejerforenings gene
ralforsamling i Håndværkerforenin
gen kritiseres saneringsplanen for 
Sjællandsgade-Sølystgade-kvarteret.

Et stykke af den meteorsten, der 
faldt i Riis Skov 2. oktober 1951, 
er stjålet på Naturhistorisk Museum.

Onsdag 21. april

På et møde i Århus Skolekommis
sion oplyser rådmand Thorkild Si
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monsen, at blandt ansøgerne til læ
rerstillinger i Århus er 185 kvinder 
og kun 70 mænd. Et ønske fra fæl
leselevrådet om fast repræsentation 
i skolekommissionen kan ikke imø
dekommes, men man vil altid til
kalde en elevrepræsentant, når der 
drøftes fælles elevproblemer.

Efter mange skrinlagte planer for 
en passende anvendelse af Arhus-Hallen 

tager Århus Postkontor den 19. april 
hallen i brug. Den skal bruges til 

opsortering af ankommende brevpost og 
udgangssted for brevbærere i den 

indre by. Via den gamle hovedindgang 
i Set. Knuds Gade er der adgang 

til postbokse.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

Århus Flydedok og Maskinkompag- 
ni søsætter det første af 4 forsy
ningsskibe til A. P. Møllers bore
platform i Nordsøen.

Fredag 23. april
Rådmændene Orla Hyllested og 
Thorkild Simonsen oplyser, at Ung
dommens Hus ikke vil kunne åbnes, 
før der foreligger en byrådsbeslut
ning om styrelsesvedtægt samt en 
inventarbevilling.

Brygger Vagn Klæbel og direktør 
Poul Svendsen fra Ceres-Bryggerier- 
ne er vendt hjem fra en rejse til 
Østafrika med store ordrer, ikke 
mindst til bryggeriernes malteri i 
Horsens.

Svalegangen vil i det kommende år 
modtage 275.000 kr. i statsstøtte 
foruden 50.000 kr. til børneteater.

Den stjålne meteorit fra Naturhisto
risk Museum er kommet til veje 
igen. Den var fjernet af en 13-års 
dreng.

Lørdag 24. april

Børnehaverne »Viben« og »Mågen« 
og vuggestuen »Lærken« indvies på 
Dortesvej i Gjellerupplanen.

Tivoli Friheden åbner sæsonen. Pari
serhjulet går i stå med publikum og 
sidder fast i 3 kvarter.

Beboerne i Beder, Fulden og Lang
balle planter ca. 400 træer langs 
vejene.



Søndag 25. april
Den landsomfattende indsamling 
»Flygtning 71« indbringer i År
hus ca. 430.000 kr.

Mandag 26. april
På Chaufførernes Fagforenings ge
neralforsamling oplyser formanden, 
Viktor Jørgensen, at fagforeningen 
har modtaget 1. lockoutvarsel fra 
Århus taxa. Medlemstallet er nu 
2.250.

Tirsdag 27. april
Statsminister Hilmar Baunsgaard ta
ler ved Dansk Journalistforbunds de
legeretmøde på Hotel Marselis. Før 
mødet bliver statsministeren omrin
get og forulempet af arbejdsløse mu
rere, der bombarderer ham med toi
letpapir.

På et møde mellem skolekommis
sionen og skolenævnene anbefaler 
skoleoverlæge H. Lebel og overtand
læge F. Moss Hansen udvidet sko
lebespisning. Rådmand Thorkild Si
monsen foreslår en ordning, der om
fatter skolebespisning i de mindste 
klasser samt gratis mælk til alle ele
ver.

Der er øvet hærværk mod H. C. 
Hansens buste i Botanisk Have; 
den er væltet ned fra soklen.

Onsdag 28. april
I folketinget tager Helge Nielsen 
(S), Hanne Rein toft (Kom) og Ar

ne Larsen (SF) afstand fra murer
nes aktion mod statsministeren.

Torsdag 29. april
I Århus Byråds møde bevilges 
300.000 kr. til udvidelse af Asylga
de bl. a. ved ekspropriation og ned
rivning af Hotel Dagmar.

Studenterrådet udsender en erklæ
ring, hvori det støtter de arbejdslø
se mureres aktion mod statsministe
ren. LOs formand Thomas Nielsen 
tager i en udtalelse til Aarhuus 
Stiftstidende afstand fra aktionen.

To udlændinge anholdes i Kloster
gade med 325 g råopium.
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Det meddeles, at tre arkæologer fra 
Forhistorisk Museum: Hellmuth 
Andersen, Hans Jørgen Madsen og 
Vagn Kolstrup til sommer skal fort
sætte de danske undersøgelser af 
Dannevirkes voldsystem, der er fo
regået siden 1969.

Fredag 30. april
Det meddeles, at Restaurant Århus-

30. april.
Det nyindrettede Varna blev et chok. 

Dansk-schweizeren Verner Panton 
skabte et interiør i ultramoderne design 

og med anvendelse af kraftige farver 
f. eks. orange, rød, lilla, blå og turkis: 

en dristig handling med et godt resultat.
(Foto: Preben Tolstoy).



Hallen er solgt til restauratør J. 
Larsen, Silkeborg.

En halv snes unge fra Kollektivfor
eningen af 1971 flytter ind i kom
munens ejendom Anholtsgade 8-12, 
der har stået tom et års tid, men 
hvis nedrivning er udsat af hensyn 
til saneringsplanen for kvarteret.

Maj

Søndag 2. maj
Ca. 1/4 af byens 160.000 skattey
dere får i disse dage brev fra skatte
væsenet om, at der er foretaget æn
dringer i selvangivelsen for 1970. 
Det er noget flere, end tilfældet har 
været i de senere år.

Mandag 3. maj

En fabrikssektion hos Otto Bror
son A/S i Åbyhøj raseres af en 
kraftig brand. Den samlede skade 
beløber sig til godt en million kro
ner.

Tirsdag 4. maj

Århus Amtsråd tiltræder, at Århus 
Teater omdannes fra et aktiesel
skab til en selvejende institution, 
og at amtet overtager teatret for 
294.200 kr., som udgør aktiekapi
talen, der dermed indløses til kurs 
100.

Forvaltningen af Moesgård gods, 
der hidtil har været under Århus 
Amt, overtages af Århus Kommune. 
Det drejer sig om bl. a. 160 hektarer 
landbrugsjord og ca. 142 hektarer 
skov. 87 hektarer er skænket til 
Forhistorisk Museum.

Torsdag 6. maj

Syv skibe med besætning på i alt 
1400 mand fra NATOs permanente 
atlanterhavsflåde indleder et fireda- 
ges besøg i byen. Der er i weeken
den åbent hus på alle skibene.

Fredag 7. maj

Professor Henning Fenger, der var 
bevilget to års orlov fra universite
tet for at kunne tiltræde som pro
fessor i dansk sprog og litteratur i 
Seattle i U. S. A., får alligevel ikke 
stillingen, der bliver besat med en 
anden dansk professor.

DFDS standser en næsten 100-årig 
skibsforbindelse mellem Århus og 
England med den sidste afsendelse 
af »Aarø«, der afgår til Hull med 
en ladning smør og bacon.
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Arbejdernes traditionelle 
1. maj fest i Tivoli Friheden 

begunstiges af et meget 
smukt forårsvejr, og deltager

antallet anslås til ca. 10.000 
mennesker. Ved festen taler 
fhv. undervisningsminister, 

senere udenrigsminister, K. B. 
Andersen, og LO-sekretaer

Knud Christensen (billedet). 
(Foto: Jens-Kristian Søgård).



Søndag 9. maj

Århus Flydedok og Maskinkompag- 
nis nybygning nr. 144, cementskibet 
MS Cimbria, afleveres til Ålborg 
Portland-Cement-Fabrik. Skibet la
ster godt 4.000 tons cement.

Mandag 10. maj

Århus Postkontor indvier nye loka
ler på Ry vej i Hasle. Foruden eks
pedition er der brevbærerhal med 
plads til 30, ankomsthal, kontorer 
og frokoststue.

På Fuglebakkens generalforsamling 
rettes der en kraftig protest mod de 
kommunale myndigheder, fordi dis
se ikke trods gentagne løfter hår 
løst klubbens påtrængende pladspro
blemer. Man vedtager et demonstra
tionstog til Rådhuset, hvis man ikke 
inden månedens udgang har fået et 
positivt svar fra magistratens 4. afd.

Tirsdag 11. maj

Sparekassen Østjylland indvier på 
Nordre Strandvej i Risskov sin fili
al nr. 51.

Onsdag 12. maj

Ved et røveri om eftermiddagen i 
Århus Discontobank i Viby er ud
byttet 11.250 kr. Røveren undslip
per.

Det tørre vejr i forening med sam
menbrud af to boringer har medført, 
at der i Årslev, Brabrand, Tiist og 
Lystrup er indført et delvist van
dingsforbud.

Torsdag 13. maj
Århus Byråd beslutter at købe ad
ministrationsbygningen i den tidli
gere Vejlby-Risskov Kommune, der 
ejes af I/S Vejlbyhus og af sognerå
det var lejet for 10 år. Købsprisen 
er 6,7 mill. kr. — Der gives tilladelse 
til, at Boligfonden for unge under 
uddannelse indretter kollektiv i 
kommunens ejendom Godthåbs- 
gade 29.

Lørdag 15. maj
I Lyseng Svømmestadion i Højbjerg 
indvier rådmand Thorkild Simonsen 
et nyt friluftsbad, der sammen med 
den tidligere åbnede svømmehal har 
kostet næsten 6 mill. kr.

Søndag 16. maj
Målinger, der er foretaget af amts
vandinspektoratet, viser, at såvel 
Århus Å som Egåen er overordent
ligt stærkt forurenet.

Cementskibet »Cimbria« afleveres 9. maj 
af Arhus Flydedok til Alborg

Portland-Cement-Fabrik. »Cimbria« 
kan laste ca. 4.000 tons cement, der op

bevares i tanke i skibet. Tidligere 
har Arhus Flydedok leveret to mindre 

cementskibe, der sammen med »Cimbria«
sejler cement mellem Alborg «

Portland-Cement-Fabriks siloanlæg 
i forskellige danske byer.

(Foto: Hammerschmidt).

Mere end 15.000 mennesker har i 
weekenden besøgt den store plante- 
udstilling i Rådhushallen, arrangeret 
af arbejdsudvalget for kampagnen 
Blomstrende By.

Tirsdag 18. maj
Inspektør Ellen Kristiansen får den 
efter fhv. rådmand Oluf Nielsen le
dige bevilling til at drive Palads 
Teatret i Tordenskjoldsgade.
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Som inspiration for bl. a. have- og 
altankasseejere arrangerer Komiteen for 

den blomstrende By den 15. og 16. maj 
en blomsterudstilling i Rådhushallen. En 

lignende udstilling blev holdt året før.
(Foto: Preben Tolstoy).

Onsdag 19. maj
Indtil Århus Universitets admini
stration er gennemrationaliseret, er 
der stop for ansættelse af akademi
ske medarbejdere i administra
tionen.

Herrekonfektionsfirmaet Govert Niel
sen & Co. (Goni) meddeler, at det 
efter at have eksisteret i 25 år ser 
sig nødsaget til at lukke.

Lørdag 22. maj
Digteren Otto Sigvaldi -  kendt fra

Strøget i København -  køber hus i 
Risskov og agter at flytte til Århus.

Søndag 23. maj
Byens to Y-m ens-klubber har i 
weekenden holdt et stort loppemar
ked i Ridehuset på den tidligere Ve
ster Alles kasserne. Det meste af 
overskuddet på ca. 50.000 kr. bli
ver givet til KFUMs soldaterhjem.

Tirsdag 25. maj

Olympia Kontormaskiner A/S ind
vier nye lokaler i Egå efter flytning 
fra Søndergade 45-47.

Torsdag 27. maj
En biblioteksfilial indvies i Rund- 
højcentret i Holme.

Århus Byråd vedtager, at en ulovlig 
helårsbeboelse i ca. 100 sommerhu
se ved Skæring Strand skal ophøre 
inden fem år.

Søndag 30. maj
Århus Flydedok og Maskinkompagni 
nedlægger pr. 1. juli firmaets 40- 
årige elevatorafdeling.

For første gang er der kampvalg om 
rektorposten på universitetet.

Resultatet af afstemningen blandt lærere 
og studenterrepræsentanter 

bliver, at prof. Svend Bundgård (t.v.) 
vælges til rektor for de kommende tre år 

med 420 stemmer. Hans modkandidat, 
prof. Søren Sørensen, der har haft 

posten siden 1967, får 308.
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Juni

Tirsdag 1. Juni
Arbejdet med udbygning af Århus 
Teaters scenetårn afsluttes.

Onsdag 2. juni

Rengøringspersonalet ved Århus 
Kommunehospital nedlægger arbej
det og holder protestmøde mod an
sættelse af mandlige rengøringsassi
stenter til højere løn.

I et møde i Århus Skolekommission 
deltager for første gang 2 repræsen
tanter for fælleselevrådet.

To fanger, der deler celle i arresten 
i Århus, undviger om natten ved at 
bøje tremmerne og fire sig ned i 
sammenbundne lagner.

Torsdag 3. juni
Århus kommunes plejehjem Søholm 
i Stautrup, der blev taget i brug i 
fjor, indvies.

Århus og Omegns Bank indvier ny 
filial ved Ryhavevej i Hasle. Samti
dig meddeles, at banken, der er fi
lial af Privatbanken i København, 
fremtidig vil føre navnet Privatban
ken.

Fredag 4. juni
Firmaet Vandex A/S og Vandex 
International holder 25 års jubilæ

um og stifter et fond til støtte for 
forskning og uddannelse i byggefa
gene.

Søndag 6. juni
Ved kaproningen på Bagsværd Sø 
mellem Københavns og Århus Uni
versiteter bliver Århus-studenterne 
sejrherrer.

Mandag 7. juni
Færgen »Freja« kommer til Århus 
med årets første last af Samsø-kar
tofler.

En af de undvegne fra arresten på
gribes på gaden i Århus.

Torsdag 10. juni
13 mekanikere og en blikkenslager 
i De Forenede Automobilfabrikkers

19. juni.
Starten på et af arrangementerne 

ved Solbjergs festuge:
Fodsportsforeningen »Fodslaw«s 19 km’s 

travetur rundt om Solbjerg/Sti 11 ing sø.
Turen var en øvelse 

til sommerens hærvejsmar^h.
(Foto: Børge Venge).

Austin-hus nedlægger arbejdet efter 
ledelsens afvisning af lønkrav.

Stadsgartnerens folk anbringer 160 
betonvaser og 75 blomsterkasser 
forskellige steder i byen og 170 al
tankasser på Bispetorvet.

Fredag 11. juni
Med virkning fra 15. juni overtager 
hyrevognsselskabet Århus Minibiler 
Broens Taxa i Åbyhøj og råder der
med over 80 hyrevogne.

27



Lørdag 12. juni
På Jydsk Teknologisk Instituts re
præsentantskabsmøde oplyses, at ak
tiviteten mere og mere forskydes 
fra kursus i retning af konsultations
virksomhed.

I Studstrup indvies 1. etape af en 
lystbådehavn med plads til 150 
både.

Mandag 14. juni
Mekanikerne i De Forenede Auto
mobilfabrikkers Austin-hus genop
tager arbejdet efter at have strejket 
fra 10. juni.

Tirsdag 15. juni
På Århus Renholdningsselskabs re
præsentantskabsmøde oplyser for-

Ved genåbningen af Guldaldersalen
23. juni kunne Kunstmuseet blandt 

nyerhvervelserne præsentere denne studie 
af Dankvart Dreyer: Kysten ved Århus.

Det er et oliebillede på papir, klæbet på 
pap og har målene 19,4X28,2 cm.

Maleriet er fra 1838.

manden Gustav Nielsen, at selska
bets indsamlingsområde nu omfatter 
ca. 180.000 indbyggere, og at mæng
den af dagrenovation i det forløbne 
år har været ca. 500.000 m3 eller 
55.000 tons. Hertil kommer indu
striaffald, der tilkøres fyldpladsen i 
Lisbjerg.

Århus Flydedok slutter kontrakt 
med DSB om bygning af en ny 
færge til Helsingør-Hålsingborg- 
overfarten. Den vil koste 28 mill.

kr. og er værftets hidtil største ny
bygning. De 4 hovedmotorer er be
stilt hos A/S Frichs. Færgen skal af
leveres 1. april 1973.

På Moesgård åbnes den arkæologisk
etnografiske udstilling »Lertøj«, der 
skal vare til festugen i september.

Klovnen Charlie Rivels og hans 3 
sønner optræder i Tivoli Friheden.

Onsdag 16. juni
Ved årsafslutningen på Det Jyske 
Musikkonservatorium meddeles, at 
lærer Valdemar Hansen og hustru, 
Randers, har oprettet et legat på 
400.000 kr. til fordel for konser
vatoriets studerende.

På Handelshøjskolen afslutter lan
dets 2 første cand. ling, merc.er de
res eksamen.

Fredag 18. juni
En dykker begraves under et sten
skred på bunden af Århus havn og 
sidder fast i 6 timer, men bjærges 
uskadt op.

Århus Amts Biblioteksforening hol
der generalforsamling i Åby Biblio
tek og vedtager en resolution, der 
kræver oprettelse af en biblioteks
skole i Århus.

Lørdag 19. juni
Beboerne i Sjællandsgade holder 
fest med øl- og kaffebord i det fri, 
musik af gademusikanter og indvi
else af byggelegepladsen »Børnenes
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Ved Århus borgerlige Skydeselskabs 
kongeskydning 28. juli skridter 

skyttekongen fra 1970, rådgivende ingeniør 
Erik Hecht-Pedersen »fronten« af 

sammen med formanden, skovrider Kjeld 
Ladefoged. -  Det århusianske 

skydeselskab, egentlig en rest af de 
middelalderlige borgerlav (papegøje

lavene), blev oprettet i 1834.
Det var beregnet på byens og egnens

»fine portion«: »civile eller militære 
embedsmænd og agtværdige borgere, 

samt andre i eller uden for byen 
boende, som kan agtes lige med disse«.

Siden 1880 har skydningerne 
fundet sted ved 

pavillonen på Ferdinandspladsen.
(Foto: Preben Tolstoy).

Jord«. I forbindelse med en brand
udrykning til gaden øves der hær
værk mod en brandbil og en politi- 
patruljevogn.
Nordisk Elektrikerforbund holder 3- 
dages kongres i Kongreshuset.

Mandag 21. juni
På Midtkrafts repræsentantskabsmø
de i Silkeborg oplyses, at selskabet 
i 1970/71 har haft et nettooverskud 
på 21.1 mill. kr. Ammunitionsop
tagningen i Koraldybet er nu så vidt 
fremskredet, at der vil blive givet 
sejltilladelse for skibe indtil 10.000 
tons, når en efterkontrol af sejl
renden er forløbet positivt.

Tirsdag 22. juni
Tronfølgeren med familie indleder 
sit årlige sommerophold på Marse- 
lisborg Slot.

Onsdag 23. juni
Århus Kunstmuseum genåbner sin 
guldaldersal med nyerhvervede ma
lerier af bl. a. Ghr. Købke, Dan- 
kvart Dreyer, J. Th. Lundbye og 
Wilh. Bendz.

Årets første parkunderholdning med 
Sankthansbål i Botanisk Have sam
ler ca. 16.000 tilskuere.

Torsdag 24. juni
I Århus Byråds sidste møde før 
sommerferien behandles ca. 100 sa
ger på 3 timer. Bent Dohm (K) fin
der det uforsvarligt med så lang en 
dagsorden og mener, der eventuelt 
må indkaldes til et ekstraordinært 
sommermøde. A. Haar-Nielsen (V) 
foreslår, at byrådet ikke holder som

merferie. Borgmesteren erklærer sig 
principielt enig, men foreslår, at 
magistraten bemyndiges til at afgø
re uopsættelige sager i ferietiden.

Fredag 25. juni

En 75 tons kran fra Århus Flyde
dok kører ud i havnebassinet. In
gen kommer til skade.

Lørdag 26. juni
Arbejdsløse murere opstiller 15 
blomsterkummer af forskelligt far
vede mursten på Rådhuspladsen.

Det meddeles, at skolegårdene ved 
Skovvangskolen, Samsøgades Skole, 
Tiist Skole, Frydenlundskolen, Søn- 
dervangskolen og Ingerslevs Boule
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vards Skole holdes åbne i sommer
ferien fra 28. juni til 30 juli. I 
hver skolegård skal en pædagog og 
to medhjælpere hjælpe børnene med 
forskellige aktiviteter.

Johannes Bjergs skulptur »Den 
svangre« i Rådhusparken udsættes 
for hærværk.

Søndag 27. juni

Arhus Flydedoks forulykkede kran 
bliver bjærget med hjælp af en fly- 
dekran fra Kiel. Bjærgningen varer 
10 timer og koster 75.000 kr.

Mandag 28. juni

Århus Borgerlige Skydeselskab hol
der kongeskydning i Riis Skov.

Tirsdag 29. juni
Ved Århus By- og Herredsret idøm
mes røveren »Peter Skarp« 9 års 
fængsel for i. august 1970 at have 
røvet 80.000 kr. fra Sparekassen Øst- 
jyllands Møllevangsafdeling.

Onsdag 30. Juni
På Jyllands-Postens generalforsam
ling oplyser bestyrelsens formand, 
direktør Poul Hj æresen, at bladets 
ejerforhold skal rekonstrueres ved 
stiftelse af Jyllands-Postens Fond, 
der skal overtage de flest mulige af 
selskabets aktier. Medarbejderne er 
repræsenterede i fondets bestyrelse.

Juli

Torsdag 1. juli
Korn- og Foderstof Kompagniet fej
rer 75 års jubilæum ved en festlig
hed for arbejderne på havnevirk
somheden og reception på hoved
kontoret i Viby. Selskabet udsender 
et jubilæumsskrift.

De blå Bussers endestation ved 
Scanticon for linje 20 flyttes til Mo- 
esgård.

En kraftig gaseksplosion raserer en 
ejendom på Silkeborgvej. En bliver 
alvorlig kvæstet.

Fredag 2. juli

En international tandlægekongres, 
»ORCA«, på Århus Universitet 
samler 150 deltagere, der drøfter 
forskning af caries.

To røvere overmander prokurist 
på Tuborg-depotet og røver ca. 
2.500 kr.

Formentlig på grund af udstrømmende 
gas sker den 30. juni sent om aftenen en 

kraftig eksplosion i ejendommen
Silkeborgvej 70. To lejligheder bliver 

helt raseret, og der anrettes stor skade 
på ejendommen.

En beboer bliver kvæstet. 
(Foto: Preben Tolstoy).
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Lørdag 3. juli

Gårdejer Johannes Petersen, Skæ
ring, får dispensation fra loven om 
adgangsbegrænsning til hovedveje og 
derved tilladelse til at indrette ud
kørsel til Grenåvej. En 13-årig strid 
herom er endt, og gårdejerens hus, 
der har stået halvt opført i dette 
tidsrum, kan nu bygges færdig.

Mandag 5. juli

To bevæbnede mænd begår kl. 2.30 
om natten røveri på Hotel Marse- 
lis, hvor de holder portieren op og 
forsvinder med 3.000 kr.

Jysk Camping Caravans i Hassel
ager rammes af en storbrand, der 
bl. a. ødelægger et stort antal cam
pingvogne. De samlede* tab beløber 
sig til ca. 72 mill. kr.

Tirsdag 6. juli

Tre Århus-firmaer bliver dømt for 
at have undladt at indbetale kilde
skat. Der idømmes bøder fra 5.000 
til 25.000 kr.

Onsdag 7. juli

Den største brand siden 2. verdens
krig hærger et pakhus på Sydhavnen 
tilhørende Århus Oliefabrik. Lager- 
bygningen indeholder 2.000 tons 
palmekærner og shea-nødder. Skaden 
anslås til mellem 4 og 5 mill. kr.

Beboerne i Gjellerupplanen har fået 
gennemført, at der opsættes »debat

mure« forskellige steder i det store 
kompleks. Debatmurene består af 
plankeværk.

Den første campinggudstjeneste på 
campingpladsen i Blommehaven af
holdes.

Fredag 9. juli
Engros mælkeprisen i Århus forhø
jes med 13 øre pr. liter; prisen ved 
udlevering fra mejeri bliver 115 øre.

Århus Flydedok og Maskinkompag- 
ni søsætter to olieforsyningsskibe, 
»Mærsk Server« og »Mærsk Suppor
ter«, til A. P. Møller-koncernen.
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Lørdag 10. juli
Parkeringspladsen på det tidligere 
Sabroe-areal i Dynkarken genåbnes 
efter at være blevet forsynet med 
parkometre. Pladsen har 135 P-plad- 
ser.

Et fire-personers privatfly nødlan
der på en af boldbanerne ved Idræts-

Branden i Aarhus Oliefabriks 
lagerbygning i Sydhavnen den 7. juli.

Store røgskyer sendes til vejrs, 
og branden kunne ses over hele Århus.

Ilden opstod i forbindelse med svejse
arbejde. En overgang så det ud til, at 

ulykken skulle få et endnu større 
omfang, idet 6 olietanke ver truet.

(Foto: Århus havnevæsen).



højskolen i Vejlby. Brændstoffet var 
sluppet op.

Mandag 12. Juli
Der startes på byggeriet af et nyt 
fysisk institut, der skal ligge i til
knytning til matematisk institut ved 
Ny Munkegade. Byggeriet vil koste 
ca. 60 mill. kr., og det nye institut 
ventes taget i brug i efteråret 1974.

Fredag 16. juli
Parcelhusejere på Johannes Ewalds 
Vej i Åbyhøj klager til kommunen 
over at få etagebyggeri, Digterpar
ken, så tæt på deres huse.

En sommerstorm forvolder en del 
skader. Blandt andet går det hårdt 
ud over telte på campingpladserne.

Jul. A. Jørgensens kiksfabrik 
i Helsingforsgade.

Jul. A. Jørgensen blev grundlagt som en 
kaffeforretning i Guldsmedegade 

i 1902, og her begyndte nogle år efter 
fabrikationen af kiks. Senere 

flyttede fabrikken, efter at kaffeforretnin
gen var blevet afhændet, til Herluf

Trolles Gade. En brand i 1960 bevirkede, 
at Jul. A. Jørgensen flyttede 

til en ny fabrik i Helsingforsgade.

Søværnets Operative Kommando har 
travlt, da flere lystbåde er i havs
nød.

Søndag 18. juli
Ved en brand tidligt om morgenen 
raseres 1. salen i det tidligere Lems 
Bolighus i Ryesgade 5, der er un
der ombygning.

Mandag 19. juli
Strandskolen i Risskov får af mi
nisteriet tilladelse til at gennemføre 
forsøg med et udelt 10. skoleår, li
gesom skolen har praktiseret udelt 
skole i 8. og 9. skoleår.

Tirsdag 20. juli
Scanservice, bestående af tre nordi
ske rederier, opretter direkte skibs
forbindelse mellem Århus og Japan.

Århus Brandvæsen overdrager sin 
ældste motorsprøjte, en Triangel fra 
1932, til Dansk Vintage Club.

Fredag 23. juli

En kvinde, der fem gange er dum
pet til køreprøve, og som har ankla
get de prøvesagkyndige for usaglig
hed, får en ny chance.

En udstilling i Århus Kunstbygning 
»Billeder på papir« åbnes. Man vil 
holde åben også om natten, hvis der 
er publikum til det.

Lørdag 24. juli
To århusianske boligselskaber har 
fået bevilget lån fra Boligselskaber
nes Landsbyggefond. Der kan heref
ter finde en ret betydelig husleje
sænkning sted for boligselskabernes 
lejligheder.

Søndag 25. juli
Samtlige bivogne til sporvognene 
har ved tyverier mistet deres num
merskilte med linienumrene 1 og 2.
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Mandag 26. juli

Omkring 7.000 telefonabonnenter i 
den nordlige del af Århus kan i 8 
timer ikke ringes op på grund af 
kabelbrud.

Tirsdag 27. juli

En dødsulykke på Set. Clemens 
Torv samler en stor mængde nysger
rige. Redningsmandskab og politi 
har vanskeligt ved at komme til.

Onsdag 28. juli

Studenterfrontens arbejdsmediciner- 
gruppe oplyser i en rapport, at hur
tigtørrende alkyd-maling, der som 
produktionsfremmende malingstype 
bruges ved akkordarbejde, kan for
årsage alvorlige forgiftninger. Un
dersøgelsen er foretaget blandt år
husianske malere.

Aarhuus Stiftstidendes årlige ferie
fest i Botanisk Have samler ca. 
18.000 tilskuere.

Den jyske Opera på Helsingør Theater: 
Scene fra Igor Strawinskys »Historien om 

en soldat«.
Foruden de to årlige forestillinger 

på det store teater spiller operaen ind 
imellem også andre steder, 

i 1971 således foruden på Helsingør
Theater også på Kongreshuset. 

Strawinskys opera blev givet sammen 
med en ballet af Flemming Flindt, »De 

fire årstider« til Vivaldis musik.
Fra venstre i operaens tre taleroller: 

Ove Sprogøe (djævelen), Søren
Elung Jensen (fortælleren) 

og Kjeld Nørgård (soldaten). 
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

August

Mandag 2. august

Der indføres parkeringsskiver i År
hus; men ifølge politiets optælling 
benytter kun ca. 25 % af de parke
rende skiverne.

På Aarhus Universitet indledes Nor
disk Musikpædagogisk Unions 9. 
kongres.

Tirsdag 3. august

I Århus Amtsråds møde vedtages 
det at søge forhandling med rege
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ringen om lufthavnsplanen ved 
Hammel.

Onsdag 4. august
I Tranbjerg tages en kommunal le
geplads i brug, indrettet af forældre 
under medvirken af stadsgartnerens 
personale.

På Helsingør Teater i Den gamle 
By har Den jyske Opera premiere 
på »Historien om en soldat« og 
»De fire årstider«.

Torsdag 5. august

Ca. 100 chauffører ved Århus Taxa 
rammes af lockout fra vognmænde-



ne på grund af uenighed om løn
ningsformen. HK varsler sympati
strejke mod Århus Taxas kontorer.

På Scanticon indledes en internatio
nal kongres over molekylær biologi 
med ca. 150 deltagere.

På Århus Kunstmuseum er der fer
nisering på en udstilling af grafike
ren Lars Bo med bl. a. skitser til 
dekorationerne til »De fire årsti
der«.

Den franske undervandsbåd »Dau
phin« med en besætning på 80 mand 
aflægger besøg i Århus.

Fredag 6. august

Midt under Taxa-konflikten udvides 
Århus Taxa med 16 vogne, idet der 
sker sammenslutning med Viby 
Taxa.

Mandag 9. august
Talsmændene ved Jyske Telegrafre- 
giments rekrutkompagni klager i en 
skrivelse til forsvarsministeren over 
de uhygiejniske forhold på Lange
landsgades Kaserne.

Tirsdag 10. august
Skæring Skole indvies. Samtidig ind
sættes skoleinspektør Gunnar M. 
Nielsen, tidligere Ingerslevs Boule
vards Skole.

En 18-årig fange flygter fra arrest- 
bygningen i Vester Allé efter at 
have savet vinduestremmerne over.

Det er den 4. undvigelse fra arresten
• oi ar.

Onsdag 11. august
Taxa-lockouten suspenderes, mens 
videre forhandlinger finder sted, og 
chaufførerne genoptager arbejdet.

På Århus Skolekommissions møde 
vedtages en ny skolebespisningsord
ning; alle elever vil få gratis mælk 
og elever indtil 5. klasse tillige gra
tis mad. Fra 6. klasse kan maden 
købes til fremstillingsprisen.

Torsdag 12. august
I Århus Byråds første møde efter 
sommerferien påtaler Bernhard 
Nielsen (S), at magistraten i visse 
afgørelser i ferietiden er gået ud 
over den af byrådet givne bemyndi

gelse. Borgmesteren erkender, at sa
gerne ved en teknisk fejl er udgået 
fra byrådskontoret som vedtagelser.

En århusiansk forretningsmand 
idømmes ved Vestre Landsret en 
bøde på 8.000 kr. og inddragelse af 
førerbeviset i IV2 år for at have kørt 
bil med en alkoholpromille på 0,80.

Den flygtede varetægtsfange fra ar
resten i Vester Allé bliver atter an
holdt (jfr. 10. aug.).

Langelandsgades Kaserne, tidligere 
Artillerikasernen, opført 1889 efter tegning 

af arkitekt A. J. Müllertz 
til brug for 3. Artilleriafdeling, fra 1923 

3. Feltartilleriregiment. Siden 1951 
har den huset Jyske Telegrafregiment.

Foto ca. 1905.
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Fredag 13. august
Efter 2 års arbejde indvies den om
byggede Ringgadebro. Den er udvi
det til 4 kørebaner med midterrabat 
og påhængte fortove og cykelstier.

Den selvejende institution Kolt Æ l
drehøjskole, der afløser Kolt Fri
skole, indvies.

Undervisningsministeriet har givet 
tilladelse til opførelse af en ny dia
konhøjskole i Skåde.

Bjerregaard Shipping Co., Århus, 
standser sine betalinger, og B jer co 
Line, der i marts begyndte at besejle 
Middelhavet, ophører.

Lørdag 14. august
I Møllegade indvies en klub for 
flygtninge, oprettet af Dansk Flygt
ningehjælp med støtte af Århus 
Kommune. Om formiddagen skal 
lokalerne fem dage i ugen bruges 
af Århus Friskole og om lørdagen 
af Mosaisk Trossamfund.

Søndag 15. august
I et brev til borgmesteren har by
rådsmedlemmerne Bent Dohm (K) 
og A. Haar-Nielsen (V) anmodet 
om en redegørelse vedrørende nogle 
for sent indfriede pantebreve, der 
har kostet kommunen ca. 2 mill, 
kr.

Mandag 16. august
80 renovationsarbejdere ved Århus 
Renholdningsselskab strejker på 
grund af utilfredshed med lønforhol

dene i forbindelse med distriktsom
lægning og indsættelse af en større 
containervogn.

På Århus Kommunehospital indle
des den første hospitalsportørskole 
for Jylland-Fyn.

400.000 cigaretter er stjålet fra en 
godsvogn på godsbaneterrænet i År
hus.

Tirsdag 17. august

Missionshuset Eben-Ezer i Bram- 
mersgade fejrer 50 års jubilæum.

Kobbersmedefirmaet H. P. Salling 
& Sønner har 125 års jubilæum.

Onsdag 18. august
Ved et møde i Statsministeriet mel
lem Århus Amtsråds økonomiud
valg, 6 borgmestre fra de implice
rede kommuner og 3 ministre gen
tages trafikministerens tilsagn om, 
at der vil komme en lufthavn ved 
Hammel, men at man ikke kan sige 
hvornår.

En gruppe rødstrømper med børster 
og gulvskrubber går i demonstration 
gennem byen for at støtte de kom
munale husassistenter, der har var
slet strejke fra 1. september for at 
opnå ligeløn.

Fredag 20. august
Ved opgørelsen af det første kilde- 
skatteår 1970 meddeler skattedirek
tør Kai Holm, at 39 % af skattey
derne i Århus skal have overskyden

de skat tilbagebetalt, 26 % skal be
tale restskat, og 35 % er i skatte
mæssig »balance«.

Det meddeles, at Scandias Møbel
fabrik på Søren Nymarks Vej i 
Holme er købt af skumplastfirmaet 
Brdr. Foltmar A/S for 1,5 mill. kr.

Søndag 22. august
Ved en fest i Tivoli Friheden væl
ges Anette Bahnsen til Frk. Århus 
for 1971. En gruppe rødstrømper 
demonstrerer mod arrangementet.

Mandag 23. august
Renovationsmændene genoptager ar
bejdet efter en uges strejke. Man 
regner med, at der har ophobet sig 
1.500 tons affald.

Tirsdag 24. august
Det danske Spejderkorps’ vikinge
skib »Imme Aros«, der blev søsat i 
1969 og ligger fortøjet ved Moes- 
gård Strand, bliver af stormen dre
vet ind på stranden og får den ene 
skibsside knust.

Onsdag 25. august
På Århus Stifts landemode i Dom
kirken betegner biskop Henning 
Høirup stiftsomlægningen i forbin
delse med kommunalreformen som 
den mest gennemgribende i stiftets 
historie. 49 sogne er enten tillagt 
eller afgivet fra stiftet.

En international fysikerkongres med 
ca. 80 deltagere åbnes i det fysiske 
institut ved Århus Universitet.
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Torsdag 26. august
I Arhus Byråds møde gør borgme
steren rede for sagen om de for 
sent indfriede pantebreve, som skyl
des en ekspeditionsfejl i hovedbog
holderiet. Efter en lang debat tages 
redegørelsen til efterretning (jfr. 15. 
august).

En århusiansk murermester idøm
mes ved Højesteret en bøde 
på 50.000 kr. for skattesvig. Århus 
By- og Herredsret havde sat straf
fen til 60 dages hæfte og en bøde 
på 30.000 kr.

Fredag 27. august

For første gang dimitteres stats
anerkendte landbrugsteknikere efter 
10 måneders kursus på Vejlby Land
brugsskole.
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Søndag 29. august

Tivoli Friheden slutter sæsonen med 
et besøgstal på 458.000, 4.000 flere 
end i 1970.

Der afholdes racerbådløb på Århus 
Bugt med ca. 20.000 tilskuere. Tor
ben Overgaard, Århus, bliver Dan
marksmester i National III.

Tirsdag 31. august
Idrætshøjskolen i Århus, der indgår 
i Vejlby Idrætscenter, indvies. 
Blandt gaverne er Louis Schmidts 
skulptur »En blomstermand«, skæn
ket af Århus Kommune.

DFDS ophører med godstransport- 
ruten København-Århus. Træskoski
bet »Firlingen« sejler sin sidste tur 
Århus-København med én last af 
tomme ølflasker.

September

Onsdag 1. september

Sparekassen Østjylland åbner filial 
i Hasselager. Postvæsenet har indret
tet lokaler i samme hus som spare
kassen.

Forretningsdrivende i kvarteret om
kring Studsgade og Volden henven
der sig til politiet og gør opmærk
som på, at bydelen er centrum for 
salg af narkotika og tyvekoster, og 
at folk i kvarteret er udsat for rø
verier, vold og trusler om vold.

Fredag 3. september
TV viser Asta Nielsen-filmen »Den 
sorte Drøm«, der er optaget i År
hus af Fotorama i 1911.

I Helsingør Teater i Den gamle By 
er der premiere på C. W. Glucks 
opera »Orfeus og Eurydike«.

Træskoskibet »Firlingen« sejler sin sidste 
tur 31. august. Et træskoskib 

er et skib, der ligner en træsko. DFDS 
havde fire træskoskibe, deriblandt

»Firlingen«. Skibene sejlede stykgods 
mellem forskellige danske havne.

Ud over Arhus blev også Sønderborg, 
Kolding, Fredericia, Vejle, Horsens,

Randers og Odense anløbet. Disse ruter 
er imidlertid nu alle nedlagt.

(Foto: DFDS).



I Rådhushallen åbner en udstilling 
af norsk nutidskunst »Dette betyr 
noe i Norge i dag«.

Lørdag 4. september
Festugen i Århus indledes med bl. a. 
følgende arrangementer: Marked i 
Den gamle By, Wienerkoncert af 
Tonica i Set. Annagades skole, kør
sel med veterantog mellem Århus 0  
og Lystrup, udstilling på Århus Fol
kebibliotek af sjældne ABC’er og på 
Forhistorisk Museum af lertøj, kon
cert i Wilhelm Hansens hus af Vest
jysk Kammerensemble.

Tirsdag 7. september

Det oplyses, at toldlovsudvalget, der 
bl. a. har behandlet sagen om fri
lagerets nedlæggelse i Århus, har få
et forkerte oplysninger om frilage
rets indhold og lagertidens længde, 
og at en rettelse af fejlen trods til
sagn herom fra en kontorchef i told-

Blandt festugens mere folkelige 
arrangementer er en række 

friluftskoncerter på Rådhuspladsen.
Arhus Fodvarmere indleder 

festugen med en koncert d. 4. september.
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

De fem gamle købmandsgårde 
i Studsgades vestside (nr. 27-35), der 

tidligere var blevet dømt 
til nedrivning af det gamle byråd, får 

alligevel lov at blive stående.
Borgmester Bernhardt Jensen får ved 

byrådsmødet et knebent flertal 
for, at de skal bevares og restaureres.

Her nr. 33 og nr. 35, hvor sidst
Brandts købmandshandel havde til huse.
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Nyvalgte folketingsmedlemmer - bosiddende i Århus

Adjunkt Per Bendix, C. (2004).Adjunkt Harald Westergård Andersen, B. 
(1609 pers. st.).

Arbejdskonsulent Marichen Nielsen, A. 
(3696).

Amanuensis Svend Auken, A. (7067). Cand. mag. Aage Frandsen, F. (1255). Stud. jur. Hans Toft, C. Valgt i Ringkø
bing amt.
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Folketingsvalget i Århus 21. september 1971

Hovedresultatet af valget i de fire Århus-kredse er 
anført i oversigten nedenfor. Udover en angivelse 
af det samlede stemmetal for hvert af partierne er 
vist deres forholdsmæssige andel af stemmerne. 
Til sammenligning er medtaget de tilsvarende pro
centtal for valget i 1968. Disse er dog baseret på et 
skøn som følge af den omlægning af valgkredsene, 
der har fundet sted mellem de to valg.

Ved mandatfordelingen blev Arhus amt repræsen
teret med i alt 19 medlemmer. Heraf var de 12 gen
valg: J. O. Krag, Jens Kampmann, Henry Grün
baum, Søren B. Jørgensen og Otto Mørch, A; B. 
Baunsgård og Meta Ditzel, B; Ellen Strange Peter
sen, C; Anders Andersen, Knud Enggård og Per 
Federspiel, V; Holger Viveke, F. De øvrige syv var 
nyvalg. Det drejer sig om -  udover de fem fra År
hus, som ses nedenfor -  revalideringskonsulent 
Karl Hjortnæs, A, og godsejer Oluf von Lowzow, C. 
Af de folketingsmedlemmer, der var opstillet i am
tet, faldt venstremanden Evan Jensen samt to år
husianske socialdemokrater: Peter Jørgensen og 
Thorvald Mikkelsen.

Valgresultat i Storårhus i 1971 og 1968

Parti

Stemmetal

1971 1968

Antal
stemmer °/o %

Socialdemokratiet ........... , 58.808 40,9 37,8
Radikale V enstre ............. . 19.593 13,6 14,2
Konservative ................. . 23.894 16,8 24,0
Retsforbundet ................. 2.845 1,9 0,8
Socialistisk Folkeparti .. . 16.430 11,4 8,0
Kommunister ................. . 2.354 1,7 1,2
Liberalt Centrum ............. - - 1,9
Kristeligt Folkeparti ------ . 2.028 1,4 -
Uafhængige ................... - 0,5
Venstre ........................... . 14.662 10,2 9,6
Venstresocialister .......... . 3.518 2,5 2,0

Ikke genvalgte 
folketings
medlemmer fra 
Arhus
Maskinarbejder Peter Jørgensen, A. 
Medlem siden 1950.

Maskinarbejder Thorvald Mikkelsen, A. 
Medlem siden 1950.
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departementet ikke er sket under 
sagens behandling i Folketinget.

Århus-Hallens Restaurant, der er 
blevet overtaget af restauratør Jens 
Larsen, genåbner under navnet 
»Tropicana«.

Torsdag 9. september

I byrådets møde fremlægges et for
slag om at indhegne Den gamle 
By. Sagen går i udvalg.

Lørdag 11. september

Der holdes lands-postorkesterstævne 
i Århus med deltagelse fra Køben
havn, Odense, Ålborg, Esbjerg og 
Århus.

I stedet for den ordinære nu ind
dragne årsfest ved Århus Universi
tet holdes en sammenkomst, ved 
hvilken 13 doktorer, 10 guld- og 3 
sølvmedaljevindere modtager deres 
dokumenter og medaljer.

Søndag 12. september

Festugen slutter. Et Festival Show 
på Stadion overværes af 7.600 men
nesker. Det anslås, at festugens kon
trollable arrangementer er overværet 
af ca. 71.000 mennesker.

Mandag 13. september
Hasle skole tager en ny svømmehal 
i brug.

Tirsdag 14. september
Århus Oliefabrik fylder 100 år. Ju
bilæet markeres ved, at selskabet be

koster udgivelsen af en bog om Den 
gamle By, ligesom hver medarbej
der får 14 dages løn i gratiale.

Onsdag 15. september

Undervisningsminister Helge Larsen 
nedlægger grundstenen til en ny 
journalisthøjskole ved Halmstad- 
gade.

Fredag 17. september

2.000 virksomheder i Århus Tolddi
strikt skylder omkring 20 mill. kr. 
i moms.

Harmoniorkesteret Tonica får tildelt 
Bjørn Wiinblads initiativpokal for 
det mest festlige indslag i festugen.

Der indvies en fodgængertunnel un
der Langelandsgade mellem Grøn
negade og Vestervang-kvarteret.

Mandag 20. september

Ved Socialdemokratiets traditionelle 
valgmøde i Stadionhallen aftenen 
før et folketingsvalg taler fhv. stats
minister J. O. Krag og forbunds
formand Hans Rasmussen.

Den amerikanske film om Edward 
Grieg, »Song of Norway«, hvori fle
re scener er optaget i Den gamle 
By, har premiere i Kosmorama.

Lørdag 25. september
Århus Fritids- og Ungdomsklub på 
Birgittevej i Brabrand åbnes. Klub

ben er om dagen åben for 7—14-åri- 
ge og om aftenen for 14-18-årige.

Søndag 26. september

På Århus Teater optræder Victor 
Borge i et show. Den amerikanske 
filmskuespiller Danny Kaye, der gæ
ster Århus i anledning af en film
optagelse, deltager i slutningen af 
Victor Borges forestilling.

Tirsdag 28. september

Efter en gennemgribende ombyg
ning af selskabslokalerne i Hånd
værkerforeningen i Klostergade ta
ges de nye lokaler i brug ved en 
festlighed, hvori deltager formænd 
og oldermænd for håndværkerfore
ningerne.

Torsdag 30. september
Ved 2. behandling af Århus Kom
munes budget for 1972-73 bliver 
budgettet i byrådet vedtaget af alle 
med undtagelse af Venstre, der und
lader at stemme.
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Oktober

Fredag 1. oktober
Århus kommunale Fritidshjem, by
ens ældste og største, flytter fra for
sorgsanstalten til nye lokaler i Klo
stervangen ved Langelandsgade.

Lørdag 2. oktober
»Risten«, tidligere Handels- og 
Kontoristforeningen, fejrer 100 års 
jubilæum på Hotel Mercur og skæn
ker 2 gamle pokaler til Den gamle 
By-

Mandag 4. oktober

En 9. klasse i Risskov Skole bliver 
sendt hjem, da der er konstateret 
angreb af lus.

Victor Borge afslutter for fuldt hus 
sin optræden på Århus Tfeater.

Tirsdag 5. oktober
Tre 9. klasser på Strandskolen bli
ver sendt hjem på grund af lusean
greb.

Torsdag 7. oktober
I Århus Byråds møde imødekom
mes en ansøgning fra rådmand Al
fred Mougaard om at udtræde af 
byråd og magistrat på grund af syg
dom. Som konservativt medlem af 
byrådet indtræder murermester Fro
de Pedersen, og som rådmand har

den konservative gruppe godkendt 
hotelejer Axel Haar-Nielsen (V).

Det vedtages at forhøje taksterne i 
Århus Sporveje fra 90 øre til 1,25 
kr. for ligeudkørsel og fra 1 kr. 
til 1,50 kr. for omstigning.

Skoleoverlæge H. Lebel gør rede for 
den senere tids luseangreb ved en
kelte skoler og afviser, at der er ta
le om en epidemi. Han mener, de 
sporadiske tilfælde gennem de sid
ste to år skyldes den langhårede 
mode.

Fredag 8. oktober
Landinspektørfirmaet Sv. Nielsen, E. 
K. Kold & Plougmann Andersen 
indvier nye lokaler ved Ryhavevej 
og tager samtidig sit eget EDB- 
anlæg i brug.

Arhus Byråd bevilger i mødet den 7. 
oktober rådmand Alfred Mougaard afsked 

på grund af sygdom. Mougaard, 
der har drevet en omfattende murer

mester- og entreprenørvirksomhed i Arhus, 
har været medlem af byrådet, 

valgt af de konservative, siden 1954.
Han var i tiden 1962-1964 rådmand 

for magistratens 2. afdeling og fra 1966 
for magistratens 5. afdeling.

Som afløser for Alfred Mougaard 
som rådmand for magistratens 5. afdeling 

vælges Axel Haar-Nielsen (V).
Haar-Nielsen, der i flere år har arbejdet 

i hotelbranchen, kom til Arhus 
i 1968, da han købte Hotel »Atlantic«.

Han blev valgt til byrådet i 1970 og re
præsenterer partiet Venstre.

(Foto: Preben Tolstoy).
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Lørdag 9. oktober

I Katrinebjergparken demonstreres 
der med transparenter og løbesedler 
mod bebyggelsens mange ledige lej
ligheder, for tiden 46. Det meddeles, 
at Århus Universitet har besluttet 
at leje 10 3-værelses lejligheder i 
Katrineb j ergparken.

I Gjellerupplanen indvies børneha
verne »Svalen« og »Mejsen« samt 
vuggestuen »Spurven«. Den selve
jende institution Brabrand Børneha
ve råder nu over i alt 439 pladser.

Århus Faldskærmsklub holder week
endstævne på Kirstinesminde Flyve
plads.
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Tirsdag 12. oktober

Nordisk Råd afholder en 3-dages 
presse- og informationskonference i 
Århus med deltagelse af den sven
ske kulturminister, den norske kir
ke- og undervisnings- og den finske 
undervisningsminister.

Ca. 50 arbejdere ved Århus Flyde
dok har fået opsigelse. Årsagen er

Den 72-årige Duke Ellington -  hvis 
rigtige fornavne er Edward Kennedy -  

modtages af borgmester Orla Hylle
sted. Ved koncerten den 14. oktober giver 

Duke Ellington både de gamle 
klassiske stykker som f. eks. »Take 

the »A« Train« og »Solitude« 
og de nyeste, bl. a. »Togo Suite«.

(Foto: Preben Tolstoy).

svigtende ordretilgang i reparations- 
afdelingen. Nybygningsafdelingen 
har ordrer indtil april 1973.

Onsdag 13. oktober
Bømebogsugen i Århus afsluttes i 
rådhushallen med optræden af Trille 
og Freddy Fræk.

Torsdag 14. oktober
Århus Rutebilstation indvies efter 
omfattende modernisering. For
manden Jens E. Abildskou udtaler, 
at stationens problem med »stam
publikum« af berusede og subsi
stensløse er uløst, og appellerer til 
kommunen og politiet om hjælp.

Højesteret fælder dom i en vurde
ringssag vedrørende ejendommen 
Nordborggade 15-17. Dommen be
tyder, at udgangslejen i Århus må 
forhøjes fra 60 til 70 kr. pr. m2. 
Vurderingsnævnets formand Jens 
Bruhn mener, at forhøjelsen må gæl
de ca. 40.000 lejemål i den gamle 
Århus Kommune.

A/S Standard Electric, der kontrol
leres af den amerikanske Telephone 
& Telegraph Corporation, overta
ger Kristian Kirks Telefonfabrikker 
i Horsens og Århus.

Den amerikanske jazzmusiker Duke 
Ellington besøger Århus. Efter mod
tagelse i Tirstrup Lufthavn af har
moniorkestret Kærne og på rådhu
set af fungerende borgmester Orla



Hyllested giver han en koncert i 
Vejlby-Risskov-Hallen og medvirker 
i en midnats-session i Jazzhus Tag
skægget, der har 4 års jubilæum.

Fredag 15. oktober
På en ekstraordinær generalforsam
ling diskuterer Arbejdernes Fælles
organisation Demokratens overgang 
til en selvstændig Århus-virksomhed 
efter A-pressens omlægning og ind
skrænkning. Det vedtages at fore
lægge planerne for de enkelte fag
foreningers generalforsamlinger.

13 unge, der i en uge har holdt ejen
dommen Høegh Guldbergs Gade 33 
besat, bliver sat ud af politiet.

Den engelske fregat »Ashanti« af
lægger et 4-dages besøg i Århus.

Lørdag 16. oktober

I skolernes efterårsferie holder Den 
gamle By følgende virksomheder åb
ne: uldspinderiet, guldsmedeværkste
det, bagerbutikken og vinkælderen.

På Moesgård udstilles et bronzeal
derfund fra Vognserup Mose på 
Sjælland, omfattende bl. a. rester af 
to kvindedragter.

Søndag 17. oktober
En selvejende institution har for 
11.250 kr. købt arealet omkring Egå 
Mølle med det formål at restaurere 
møllen, der i 1918 blev flyttet til 
Egå fra Røved, hvor den forment
lig er opført o. 1860.

Mandag 18. oktober

Generalforsamlinger i Socialdemo
kratiets Århuskredse. Der er almin
delig stemning for at bevare De
mokraten som selvstændigt Århus
blad. Foreningen for Midtbyen har 
sendt protest til byrådet mod for
højelsen af sporvejstaksteme.

Tirsdag 19. oktober

Finansminister Henry Grünbaum 
fremsætter i Folketinget ændrings
forslag til toldloven, der giver mu
lighed for genoprettelse af frilager 
i Århus havn.

Onsdag 20. oktober
Vurderingsankenævnet i Århus fast
slår, at Højesterets forhøjelse af ud
gangslejen fra 60 til 70 kr. pr. m2 
må gælde for ca. 40.000 ældre leje
mål i den tidligere Århus Kommu
ne (jfr. 14. okt.).

Munkegade 4 hærges af brand. Na
boejendommen nr. 6 må evakueres 
under slukningsarbejdet.

Torsdag 21. oktober

I Århus Byråds møde bevilges 92.000 
kr. til spildevandsundersøgelse i for
bindelse med renseværket ved Molle
rup. Rådmand Olaf P. Christensen 
oplyser, at Egåen er det mest forure
nede vandløb i Århus-området.

Det vedtages at nedrive Vestergade 
32-34 i forbindelse med saneringen

af Nygade-kvarteret. Det giver an
ledning til en længere debat om ned
rivningers berettigelse, når der her
sker boligmangel.

Fredag 22. oktober
En langvarig strid mellem profes
sorer og studenter om en amanuen- 
sis-stilling ved Idéhistorisk Institut 
afgøres ved, at begge kandidater, 
Jes Bertelsen og Esbem Krause- 
Jensen, bliver ansat.

I Århus Værktøjsmagasins tidligere 
hobbyforretning i Eckersbergsgade 
åbnes en ny bowlinghal.

Lørdag 23. oktober

En virksomhed ved navn Speciale
centralen tilbyder i en annonce i 
studenterbladet Montanus at udar
bejde specialer for de studerende 
ved Århus Universitet.

Andelsboligforeningen Århus, der 
har 14 ejendomme i Carl Blochs 
Gade, Thorvalcfsensgade og Lund- 
byesgade, holder 50 års jubilæum.

I rådhushallen er der fernisering på 
den årlige Å-udstilling, arrangeret 
ved samarbejde mellem Åbenrå, Ål
borg og Århus.

Århus Cykle-Klub slutter sin 50. sæ
son. Formanden Helmer Nielsen ud
taler, at sæsonen trods støtte fra År
hus Kommune har været dårlig, og 
at cyklebanen formentlig må lukke, 
hvis den ikke får nye tilskud.
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Mandag 25. oktober

Den tyske ambassadør Günther 
Schroll aflægger et 2-dages besøg i 
Århus.

På Jord- og Betonarbejdemes Fag
forenings generalforsamling i Kon
greshuset bevilges 30.000 kr. til ak
tietegning i Demokraten. Forman
den Anker Jensen sendes på studie
rejse til fællesmarkedslandene for at 
skaffe oplysninger, der kan motive
re foreningens stillingtagen.

Kvindeligt Arbejderforbunds afde
ling 1 holder generalforsamling i 
Kongreshuset. De 3 afdelinger i År
hus sluttes sammen med afdelingen 
i Odder og Skanderborg. Der bevil
ges 25.000 kr. til aktietegning i De
mokraten. I den følgende tid teg
ner andre fagforeninger sig ligele
des for aktier.

På Havnearbejdernes Fagforenings 
generalforsamling i Kongreshuset 
vedtages en protest mod Arbejdsret
tens virksomhed. Forslag om at teg
ne aktier i Demokraten bliver ned
stemt.

På HBs kredsmøde i Åby Biblio
tek oplyser kredsformanden P. Mar-

Ä-udstillingen havde som tema de 
utraditionelle kunstformer billedtæpper og 

keramik. I tæppeafdelingen blev 
bl. a. udstillet seks arbejder af Asger

Jorn, udført i samarbejde med 
belgieren Pierre Wemaëre. Her ses 

en af kompositionerne.
(Foto i kataloget).



tin Jensen, at afdelingerne i Arhus 
i 1970/71 har haft en fremgang i 
omsætning på 8,5 % i forhold til 
1969/70

Tirsdag 26. oktober
Århus Kommune overtager rug
brødsfabrikken i Sølystgade. Den 
skal ikke nedrives foreløbig, men 
stilles til rådighed for beboeraktivi
teter.

Onsdag 27. oktober
Borgmester Bernhardt Jensen, der 
har været sygemeldt siden først i 
september, anmoder i et brev til 
byrådet om fritagelse for sine hverv 
som borgmester og medlem af by
rådet.

Hustømrernes Fagforening i Århus, 
en af Danmarks ældste, der i fjor 
gik op i Snedker- og Tømrerforbun
dets afdeling 10, har 100 års jubi
læum.

Torsdag 28. oktober
Det meddeles, at Rahrs Tekniske 
Forretning fra 1. november har 
overdraget sine aktiviteter på vand-, 
gas-, varme- og sanitetsområdet til 
S. G. Sørensen A/S, Randers. Fir
maet videreføres som investerings- 
og finansieringsvirksomhed under le
delse af direktør Poul Harris.

Malling Station og postekspedition 
genindvies efter ombygning.

Fredag 29. oktober
Det meddeles, at fabrikant G. A. L. 
Thorsen, Thor-Oil A/S, har lejet 
9.000 m2 i olie- og benzinhavnen 
til opførelse af 6 nye tanke.

Udstillingen »Verdensrummet« åb
nes i Århus Kunstmuseum af Aksel 
Erhardtsen, der for tiden spiller ho
vedrollen i »Galileis liv« på Århus 
Teater.

November

Tirsdag 2. november

Århus Bogbinderlaug fylder 75 år 
og markerer jubilæet ved udgivelse 
af en bog »Bogbindere i Århus«.

Det københavnske andelsselskab Tri
folium optages i Jysk Mejeri Kon
sum.

Onsdag 3. november
To udlændinge begår røveri i An
delsbanken i Skt. Nicolaus Gade. 
Udbyttet er 26.000 kr. Røverne for
følges, og begge bliver pågrebet.

Vurderingsankenævnet i Århus ved
tager med tre stemmer mod to, at 
alle huslejer i den såkaldte ældre bo
ligmasse skal forhøjes med 10 kr. 
pr. kvadratmeter eller ca. 16 %. Be
slutningen skyldes højesteretsdom

men, der giver ejeren af Nordborg- 
gade 15-17 ret til at ansætte lejen 
til 70 kr. mod de 60 kr., der har 
været gennemsnit i Århus (jfr. 14. 
okt.). Ankenævntets formand, poli
tiassessor Jens Bruhn, ønsker der
for de øvrige huslejer i byen i 
overensstemmelse med resultatet af 
Højesterets dom. Lejernes Landsor
ganisation bebuder en retssag for at 
prøve lovligheden af en generel for
højelse. Det drejer sig om ca. 
40.000 lejemål.

Torsdag 4. november

Århus Kommune vil efter beslut
ning i byrådet købe Åbyhøj Jern
støberi for at kunne gennemføre op
førelsen af et butikscenter på area
let. Købesummen er 400.000 kr. 
kontant.

I Århus Byråds møde får borgme
ster Bernhardt Jensen bevilget af
sked efter ansøgning på grund af 
sygdom. Viceborgmester Orla Hyl
lested og rådmand Olaf P. Christen
sen udtaler begge beklagelse over 
borgmesterens afgang.

Fredag 5. november
Tjæreborg Rejser åbner et nyindret
tet salgskontor i BP-huset.

125 HF-elever på Århus Seminari
um boykotter undervisningen i pro
test mod, at Statens Uddannelses
fond ikke har reageret på anmod
ninger om understøttelse. Eleverne
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Ved en folkefest, der samler flere 
tusinde mennesker, tager Århus søndag 

den 7. november afsked med 
sporvognene. Et festligt smykket spor

vognstog kører gennem byen, og på
Banegårdsplads venter folk tålmodigt på 

at få adgang til en del af vognene.
(Foto: Preben Tolstoy).

henvender sig til Arbejdsformid
lingskontoret, og 30 kvindelige ele
ver får anvist rengøringsarbejde.

Lørdag 6. november
Boligfonden for unge under Uddan
nelse indgår aftale med kommunen 
om administration og udlejning af 
tre rømmede ejendomme med i alt 
10 lejligheder. Blandt husene er 
Høegh Guldbergs Gade 33, som 
8.-15. oktober var besat af en gruppe 
unge.

Århus nye busgade mellem Øster
gade og Frederiksgade/Immervad 
indvies ved en højtidelighed, der 
overværes af flere tusinde menne
sker. Byrådsmedlemmer og andre 
indbudte kører i busser som de før
ste gennem gaden.

Sporvognene kører ved midnatstid 
den sidste ordinære tur.

Studenterrevyen med titlen »Dem, 
der ingen bukser har« har premiere.

Søndag 7. november

Et sporvognstog på 11 vogne kører 
som afsked gennem byen. Turen va
rer fra ca. kl. 10,45 til kl. 14. By-



rådsmedlemmer og andre indbudte 
er i de forreste vogne, mens de øv
rige er forbeholdt publikum. Flere 
tusinde mennesker overværer kør
selen, der slutter med en lille højti
delighed i sporvognsremisen.

Torsdag 11. november

Samrådet for Omsorgsarbejde åbner 
en ny ældre-klub i lokaler Kystvej 
47.

Fredag 12. november

Centralmejeriet meddeler, at meje
riet skal levere vand i papkartoner 
til Vesttyskland til brug for kaffe, 
te og whisky, idet det tyske vand 
flere steder er tilsat klor og derfor 
uegnet til drikkeformål. Det er tan
ken at levere 70.000-80.000 liter 
om ugen.

Torsdag 18. november

I Århus Byråds møde vælges råd
mand Orla Hyllested med 18 stem
mer til borgmester i stedet for Bern
hardt Jensen, der trækker sig tilbage 
på grund af sygdom. 11 stemmesed
ler er blanke. Fraværende var Al
fred Mougård (K) og Rasmus Ha
strup (V). Til 1. viceborgmester væl
ges rådmand Thorkild Simonsen 
og til rådmand for magistratens 3. 
afdeling landbrugslærer, agronom 
Jens Arbjerg Petersen. Maskinarbej
der, tidligere byrådsmedlem Hans 
Jensen indtræder i byrådets social
demokratiske gruppe ved Bernhardt 
Jensens udtræden.

Efter rådmand Orla Hyllesteds valg til 
borgmester den 18. november bliver 

landbrugslærer, agronom Jens Arbjerg
Pedersen valgt til rådmand 

for magistratens 3. afdeling. J. Arbjerg 
Pedersen tog eksamen som agronom 

i 1958 og blev samme år lærer 
ved Malling Landbrugsskole. Han 

var i en årrække medlem af Beder-Malling 
sogneråd, valgt af Socialdemokratiet, 

og blev ved valget i 1970 
medlem af Arhus Byråd

Fredag 19. november

Gjellerup-planens svømmehal ind
vies.

Lørdag 20. november
Biografdirektør Ellen Kristiansen, 
Palads Teatret, meddeler, at hun ag
ter at opgive sin bevilling, da hun 
på de betingelser, teatrets ejer, Ejen
domsselskabet Tordenskjoldsgade 21, 
stiller, ikke kan drive biografen. Der 
stilles bl. a. krav om modernisering, 
ligesom biografens kiosk er overtaget 
af ejerne.

Søndag 21. november
Blikkenslagerfirmaet Jens Grouleff, 
Mejlgade 26, fylder 100 år.

En voldsom snestorm hærger hele 
Danmark og bevirker -  også på År
husegnen -  at al trafik standser. 
Biler på gader og veje forlades, og 
folk må søge tilflugt, hvor det er 
muligt.

Mandag 22. november
Under snestormen vælter en tons
tung byggekran ind over Kystve
jen, hvor den rammer en personbil.

Århus Sporveje har takket være tra
fiksituationen under snestormen re
kordindtægt på 97.000 kr. på én dag.

Tirsdag 23. november
Frimurerlogen Set. Clemens fylder 
100 år.

Torsdag 25. november

Studenterforeningen har fået ny le
delse, der udelukkende udgøres af 
kvinder, som ifølge deres program
erklæring vil drive foreningen på 
»rødstrømpepræmisser«.

Fredag 26. november

Den jyske Opera har på Århus Tea
ter premiere på Verdis opera »Fal
staff«, hvori hovedrollen spilles af 
Leif Roar.
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Lørdag 27. november

Det oplyses, at Hotel Royal, der er 
grundlagt i 1838, vil ophøre med 
hotelvirksomhed 1. marts 1972, 
mens restauranten allerede vil bli
ve lukket 1. januar 1972. Årsagen 
er urentabel drift.

Mandag 29. november
Abbé Pierres indsamling til hjælp 
for østpakistanske flygtninge giver 
i Århus 117.000 kr. Pengene er ind
samlet ved besøg hos alle husstande.

På Århus Turistforenings general
forsamling udtaler formanden, 
bankdirektør Tage Jacobsen, bl. a.,

En orkanagtig snestorm sætter i løbet 
af søndagen den 22. november ind over 

hele Danmark og begraver 
landet i sne. Adskillige rejsende 

må i flere døgn overnatte på tilfældige 
steder. Al trafik bliver totalt lammet.

(Foto: Preben Tolstoy).

at spørgsmålet om en indhegning 
af Den gamle By fortsat diskuteres, 
og at en sådan foranstaltning vil 
»give mulighed for at tage entré til 
byen af turister i sommerhalvåret«.

Tirsdag 30. november

I Tiist indvies et nyt renseværk for 
Tiist og Mundelstrup.

December

Onsdag 1. december

Aarhuus Privatbank har 100 års ju
bilæum, men markerer ikke dagen, 
da banken er indgået i Den Dan
ske Provinsbank.

Falck-Zonen i Århus ansætter 3 
kvindelige chauffører.

En 16-års dreng, der har tilstået 
et væbnet røveri i en servicestation 
på Åboulevarden foruden en række 
tyverier, fængsles for 8 dage, da 
børneværnet ikke kan skaffe plads 
på en institution.

Torsdag 2. december
I Århus Byråds møde vedtages den 
omstridte plan om en kloakledning 
på 2 km ud i Århus Bugt.

På Den jyske Operas repræsentant
skabsmøde vedtages at opfordre te
atersekretær Otto Hallstrøm til at 
modtage stillingen som direktør for 
Den jyske Opera.

Det meddeles, at Tranbjerg Kro er 
købt af Mary og Jens Skriver for 
800.000 kr.

Fredag 3. december
I Jyske Banks Malling-afdeling for
søges et skærebrænderkup, men det 
forhindres af udstrømmende svovl
damp fra boksdøren.
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Lørdag 4. december
Tandteknikerskolen i Århus, der fra 
1965 har haft lokaler i Søndergade 
30, indvier nye lokaler i egen byg
ning Nørreport 24.

Mandag 6. december
Ved åbningen af Fællesbankens øst
jyske afdeling på hjørnet af Ry es
gade og Rosenkrantzgade bliver 
banklokalet besat af demonstranter 
fra Socialistisk Folkepartis Ungdom, 
der vil indrette en »folkekafé«. Fol
ketingsmedlem Aage Frandsen (SF) 
taler uden for banken. Lokalet ryd
des af politiet, og der anholdes 12 
demonstranter.

Den tidligere britiske forsvarsmini
ster Dennis Healey taler i Østerga
des Hotel på et møde arrangeret af 
Atlantsammenslutningen.

Tirsdag 7. december

Havneudvalget fremlægger to alter
native planer til udvidelse af Århus 
Havn: mod nord langs skrænten ved 
Riis Skov eller mod sydøst ud i 
Bugten.

Ved et fællesmøde på Hotel Mercur 
beslutter Dansk Typograf-Forbund, 
Dansk Bogbinder- og Kartonnage- 
arbejderforbund og Dansk Litogra
fisk Forbund at gå sammen i et 
grafisk kartel fra nytår.

Onsdag 8. december

Det meddeles, at Århus Amt har 
købt Skt. Josephs Hospital for 3

mill. kr. Overtagelsen sker fra 1. 
april 1972, og hospitalet videreføres 
som efterbehandlingssygehus for 92 
patienter fra Århus Kommunehospi
tal og Århus Amtssygehus.

Resultatet af en i sommer gennem
ført biologisk undersøgelse af År
hus Bugt bliver offentliggjort. Det 
hævdes, at balancen i faunaen er 
forskudt til gunst for dyrearter (sær
lig børsteorme), der trives i forure
net vand.

Torsdag 9. december

En eftersøgt, kaldet »Arme og Ben«, 
der var undveget fra statsfængslet 
i Sdr. Omme, hvor han afsonede 
to års fængselstraf for delagtighed 
i den store cigaretsag i 1970, anhol
des på »Down Town« i Fiskergade 
efter slagsmål mellem politi og re
staurationsgæster.
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Fredag 10. december
Arkitektfirmaet Friis & Mokke har 
vundet 1. præmie i konkurrencen 
om et kursuscenter for Siemens-kon- 
cernen ved München.

Lørdag 11. december
Dansk Kedel- og Maskinpasserfor
bunds Århusafdeling fejrer 75 års 
jubilæum i Kongreshuset. Fra nytår 
går foreningen op i Smede- og Ma- 
skinarbe j derforbundet.

Aarhuus Privatbank fejrer -  nu som 
en del af Provinsbanken -

100 års jubilæum 1. dec. -  I 1837 havde 
Århus fået en filial af National

banken, men herefter gik der flere 
årtier, før den næste bank blev oprettet. 

I 1871 startedes Aarhuus Privatbank 
i Rosensgade, hvorfra den snart 

flyttede til St. Torv, for endelig i 1887 
at rykke ind i Kannikegade. Her blev den 

nuværende bygning indviet i 1932.
(Postkort ca. 1932).



Mandag 13. december
De to bankrøvere, der 3. november 
forsøgte at plyndre Andelsbankens 
rådhusafdeling i Århus, idømmes 
ved Århus Byret henholdsvis 5 og 
4 års fængsel.

Der begås indbrud i Århus Syge
kasses afdeling ved Silkeborgvej i 
Åbyhøj. Tyvene sprænger pengeska
bet og fjerner 13.000 kr.

Galerie Øst i Knudrisgade har fer
nisering på en udstilling af polsk 
plakatkunst.

Rødstrømperne i Århus tager for
samlingslokale i brug i sanerings
ejendommen Nørregade 6.
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Tirsdag 14. december

Professor Tom Fenchel, Zoologisk 
Institut, udtaler til Aarhuus Stifts
tidende, at den offentliggjorte rap
port ikke viser nogen væsentlig ind
virkning af spildevand på faunaen 
i Århus Bugt (jfr. 8. dec.).

En tivoliejer idømmes ved Århus 
By- og Herredsret 10.000 kr. i bøde

Hjørnet af Ryesgade og Rosenkrantzgade 
omkring århundredskiftet.

Den hvide hjørnebygning med pilastre 
og andre stukornamenter, opført

1876, rummede dengang det stilfulde 
Grand Hotel. Fra 1939 til 1970 fandtes her 

Lems Bolighus, indtil
Fællesbanken købte huset 

for at indrette sin østjyske afdeling, 
åbnet 6. december.

for medvirken til ulovligt spil i 
»Den selskabelige Forening 7«. Tre 
bestyrelsesmedlemmer idømmes 
hver en bøde på 500 kr.

Torsdag 16. december
I Århus Byråds møde vedtages en 
forhøjelse af gasprisen til 56 øre 
pr. m3.

Det vedtages, at kommunen fra 1. 
januar 1972 overtager Århus Kunst
bygning. Århus Kunstforening af 
1847 skal kunne benytte bygningen 
vederlagsfrit mindst 200 dage om 
året.

Det meddeles, at forsvarsminister 
Kjeld Olesen har indstillet at bevil
ge 600.000 kr. til modernisering af 
Langelandsgades Kaserne.

Der er stiftende generalforsamling 
i andelsselskabet Århus Bogcafé i 
Sjællandsgade 92.

Fredag 17. december

På en generalforsamling i Geres- 
Bryggerierne vedtages det at udvide 
aktiekapitalen fra 11. mill, til 13,2 
mill.

Lørdag 18. december
Ungdommens Hus, den tidligere 
museumsbygning ved Vester Allé, 
bliver besat i 4 timer af ca. 50 de
monstranter, der protesterer mod 
forsinkelsen af husets åbning. Ak
tionen er iværksat af Danmarks kom
munistiske Ungdom i Århus.



Tronfølgerparret kommer til Århus 
for at holde jul på Marselisborg 
Slot.

Søndag 19. december

Der er indbrud i Andelsbankens af
deling i Harlev. Tyvene bruger skæ
rebrænder og fjerner ca. 73.000 kr. 
i dansk og fremmed valuta.

Ved en bilgaseksplosion i en garage 
ved Hømosevej bliver garagen og 
villaen delvis ødelagt, og der knu
ses mange ruder i kvarteret.

Mandag 20. december
Ved en forhandling med ministerial- 
embedsmænd i København får I/S 
Midtkraft tilladelse til at besejle 
Studstrupværket med tankskibe op 
til 4.000 tons.

I forværelset til bryllupssalen på 
rådhuset afsløres et maleri udført 
af Albert Naur, skænket af den 82- 
årige kunstner.

Tirsdag 21. december

Den udpegede leder af dagcentret 
for stofmisbrugere i Nørre Allé, 
Ole Halsskov Hansen, Viborg, har 
trukket sin ansøgning tilbage, og 
centret står uden leder fra nytår.

Torsdag 23. december

På Åbyhøj Postkontor tvinger en 
pistolbevæbnet mand udstyret med 
walkie-talkie to postfunktionærer til 
at udlevere indholdet af pengeska
bet, i alt 121.850 kr.

Lørdag 25. december
Taget på en mellembygning i den 
fredede gård Vestergade 58 ødelæg
ges af brand. Blandt de brandlidte 
er udstillingslokalet Galerie 58.

Tirsdag 28. december

Rigsadvokaten har besluttet, at der 
ikke skal rejses tiltale mod de 12 
studerende, der sigtes for deltagel
se i besættelsen af Århus Universi
tets administrationsbygning og sabo
tagen af rektorvalget den 26. april.

Det meddeles, at justitsminister K. 
Axel Nielsen har accepteret Århus 
Kommunes tilbud om en grund på 
12.000 m2 af det tidligere kaserne- 
areal ved Vester Allé til opførelse 
af en politigård.

Således så Kunstbygningen på
Bispetoften ud efter opførelsen i 1917. 

Den hvide bygning blev i foråret
1918 ramme om en udstilling, der om

fattede værker af bl. a. Scharff,
Rude og Svend Rathsack. Udstillingen 

rejste en storm af ophidselse 
og forargelse og bragte efter kraftig 

pressekritik Kunstforeningens bestyrelse 
til fald. (Postkort 1917).

På hjørnet af Søndergade og Søn
der Allé åbnes den nye restaurant 
Regina-Krydset med grill-bar og bi
stro.

Det kooperative VVS-firma Blikas 
i Århus med filialer i Ålborg og 
Silkeborg standser sine betalinger.

Onsdag 29. december

Rådmand Olaf P. Christensen be
klager, at justitsministeren har valgt
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grunden ved Vester Allé til den 
kommende politigård og ikke den 
betydelig større grund, der var til
budt ved Hasle Ringvej.

Torsdag 30. december
Direktør H. Weldingh, I/S Midt
kraft, meddeler, at arbejdet med at 
rense Koraldybet for ammuni
tion foreløbig er indstillet på grund 
af manglende effektivitet.

Fredag 31. december
Nytårsaften er for politi, brandvæ
sen og redningskorps en af de ro
ligste i mange år.

K. E. og P.J.

Ungdommens Hus i det tidligere 
museum blev åbnet for 

en lørdag formiddag af DKU's Arhus
afdeling som protest mod den 

kommunale langsommelighed med 
etableringen. De ca. 50 deltagere holdt 

et husmøde, inden de kl. 14 
atter forlod bygningen: en talsmand 

for demonstranterne mente, 
at frygten for en udvikling i retning af 

tilstandene i det københavnske
Projekt Hus var overdrevet, 

da man i Arhus vil ansætte en leder.
(Foto: Preben Tolstoy).
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Musikdagbogen

Klassisk musik
De helt store verdensnavne har Århus ikke haft 
besøg af i 1971, men en række internationalt 
kendte solister, dirigenter og orkestre har dog 
kunnet høres:

23. februar gav den unge Stephen Bishop kon
cert i Stadion Hallen.

17. april spillede English Chamber Orchestra 
under ledelse af Pinchas Zukerman i Stadion 
Hallen.

7. september gav Die Slowakische Philharmo
nie fra Bratislava en koncert i Rundhøj Hal
len som led i festugen.

22. november spillede på trods af vintervejret 
Det Slovakiske Kammerorkester i Scala.

Ved siden af disse udenlandske indslag har Aar
hus By-Orkesters koncerter, der efter traditionen 
oftest holdes om mandagen i Scala, også været 
præget af udenlandske dirigenter og solister:

18. januar spillede Aarhus By-Orkester, dirigeret 
af Leopold Ludwig.

25. januar. Dirigent: Per Dreier. Solist: György 
Vasarhelyi, klaver.

1. februar. Dirigent: Per Dreier. Solist: Shmuel 
Ashkenasi, violin.

1. marts. Dirigent: Jorma Panula. Solist: 
Friedrich Gürtler, klaver.

8. marts. Dirigent: Jorma Panula. Solister: 
Ove Vedsten Larsen, violin, Frantisek Ko- 
pecny, cello.

15. marts. Dirigent: Jorma Panula.
22. og 29. marts dirigerede Szymon Goldberg 

Aarhus By-Orkester, der bl. a. spillede samt
lige Bachs Brandenburg-koncerter.

19. april. Dirigent: Per Dreier. Solist: Walter 
Klien, klaver.

12. september, en søndag, spillede Aarhus By- 
Orkester i anledning af festugen i Rundhøj 
Hallen med Per Dreier som dirigent og Ing
rid Bjoner, sopran, som solist.

11. oktober. Fælleskoncert med Aarhus og Aal
borg By-Orkestre i Rundhøj Hallen. Diri
gent: Jens Schrøder. Solist: Paul Tortelier, 
cello.
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25. oktober. Dirigent: Jorma Panula. Solist: 
Nelson Freire, klaver.

2. nov. i Stadion Hallen. Dirigent: Jorma Pa
nula. Solist: Forbes Robinson, bas.

8. november. Dirigent: Ole Schmidt. Solist: 
Masuko Ushioda, violin.

15. november. Dirigent: Jorma Panula. Solist: 
Ame Skjold Rasmussen, klaver.

I månederne m aj-juni og august er der desu
den blevet afholdt et betydeligt antal sommer- 
koncerter med Aarhus By-Orkester i Marselis- 
borg Hallen.

Den klassiske musik i Århus høres imidlertid 
ikke alene ved de forannævnte større koncerter. 
I årets løb er der afholdt talrige koncerter på 
Det Jydske Musikkonservatorium, ligesom også 
Århus Kunstmuseum og Århus Seminarium har 
dannet ramme om nogle koncerter. Endelig 
må det nævnes, at der i alle byens kirker har væ
ret afholdt koncerter, ikke mindst i juletiden. 
Blandt kirkekoncerterne huskes vel især:

10. januar. Sølvguttene fra Norge i Århus Dom
kirke.

21. marts. Radiodrengekoret i Århus Domkirke. 
23. og 26. marts. Aarhus Studenter-Sangere op

fører et kirkespil af Benjamin Britten i Vor
Frue Kirke.

6. april. Bachs Johannes-Passionen opføres i 
Århus Domkirke.

Beat, Jazz, Folksong
Der er gennem de sidste år opstået et usædvan

lig rigt jazz-, beat- og folksongmiljø i Århus tak
ket være især Tagskægget og Trinbrædtet. Det 
vil være umuligt at nævne de mange, der har op
trådt her; af større begivenheder kan imidlertid 
anføres:

Aarhus By-Orkesters assisterende kapelmester Jorma Panula 
er fra Finland, hvor han er uddannet som 

violinist, organist, pianist, komponist og dirigent på
Sibelius-Akademiet i Helsinki. 

(Foto: Jens-Kristian Søgård).
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26. januar. Stefan Grossman i Tagskægget.
18. marts. Nordisk All Star Septet på Trin-

brædtet.
6. og 7. april. Leo Wright i Tagskægget.

21.-26. juli. Jazz-Beat-71 Festival i Tagskægget
og Marselisborg Hallen.

14. september. Herbie Mann i Tagskægget.
30. og 31. oktober. Sonny Terry og Brownie

McGhee på Trinbrædtet, efter at der den
29. var afholdt koncert i Stakladen.

16.-17. og 28.-29. november optrådte Ian
Cambpell på Tagskægget, som han også be
søgte den 22. juni.

En række store koncerter er blevet afholdt i Stak
laden, Marselisborg Hallen og Vejlby-Risskov 
Hallen.

23. januar. Iron Butterfly i Vejlby-Risskov Hal
len.

29. januar. Johnny Winter i Marselisborg Hal
len.

5. marts. Soft Machine i Stakladen.
18. marts. Family i Stakladen.
18. marts. Country Joe i Stakladen.
24. april. Deep Purple i Vejlby-Risskov Hallen.
30. august. Miriam Makeba i Stakladen.
25. september. Rory Gallagher i Vejlby-Risskov

Hallen.
6. oktober. Comelis Vreeswijk i Stakladen.
9. oktober. John Mayall i Vejlby-Risskov Hal

len.

Den engelske gruppe Soft Machine, der den 5. marts 
optrådte i Stakladen. Den helt store succes blev koncerten ikke, 

men spændende var Robert Wyatts trommespil.
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Stemning i jazzhus Tagskægget. Duke Ellington spiller 
i en midnat-session, efter at han tidligere på aftenen den 14.

oktober havde givet koncert i Vejlby-Risskov Hallen.
(Foto: Mogens Laier).

14. oktober. Duke Ellington i Vejlby-Risskov 
Hallen

18. oktober. Oscar Peterson i Stakladen.
19. oktober. Sun Ra i Vejlby-Risskov Hallen, 

hvor han også optrådte den 4. december.
22. oktober. Procol Harum i Stakladen.
25. oktober. Yusef Lateef i Stakladen.
13. november. Savage Rose, Culpeppers O r

chard, Hurdy Gurdy og Gasolin i Vejlby- 
Risskov Hallen.

27. november. Arthur Brown, Kingdom Come 
og Cinderella i Stakladen.

C. R. J.
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Døde i 1971

Amstrup, Alfred
(11. nov. 1881-18. marts 1971). 
Maskinfabrikant i Århus 1907-44; 
medstifter af A/S Århus Emballage
fabrik; formand for FDM’s Århus
afdeling.

Andersen, Ejnar
(27. juni 1895-19. maj 1971). 
Kranfører hos A/S Frichs; næstfor
mand i bestyrelsen for Jern- og Me- 
talindustriarbejdemes Fagforening.

Andersen, Ejnar Bachmann 
(3. okt. 1903-17. august 1971). 
Skræddermester, Jyllands Allé 12; 
formand for Århus Motorbådsklub 
og for Jysk-Fynsk Motorbådsunion; 
næstformand for Samvirkende Sø- 
sportsklubber i Århus.

Andersen, Erling G.
(10. marts 1907-11. august 1971). 
Pianist; medarbejder i Knud Jen
sens danseinstitut 1944-71.

Andersen, Frith jo f
(25. april 1884-16. februar 1971). 
Handskefabrikant i Århus 1909-71; 
indehaver af Frederiksbjerg Hand
skefabrik, senere Hantas.

Bak, Aage
(11. aug. 1897-16. april 1971). 
Bilforhandler; indehaver af Auto
gården, Edwin Rahrs Vej.

Bargsteen, Agathe J. E. K.
(13. sept. 1901-12. febr. 1971). 
Postkontrollør; ansat ved Århus 
Postkontor 1941-69.

Bergstrøm, Hans
(13. sept. 1921-11. dec. 1971). 
Fuldmægtig ved Århus Kommune; 
ansat på huslejenævnenes kontor 
1951-71.

Broch-Lips, Henry
(26. juli 1899-21. juli 1971). 
Direktør i A/S J. E. Schmalfelds 
Tobaksfabrikker 1962-69.

Christensen, Axel J.
(5. sept. 1896-29. nov. 1971). 
Direktør for Jydsk Centraltrykkeri 
1930-69; formand for Århus Bog
trykkerforening og for Århus Frem
ad.

Christensen, Erik
(7. juli 1906-22. aug. 1971). 
Fuldmægtig i skattevæsenet, ansat i 
Århus Kommune 1934-71.

Christensen, Ivar Hainau 
(21. okt. 1907-17. juli 1971).
Lektor i matematik ved Århus Ka
tedralskole 1942-71.

Christensen, Jens Lund
(22. marts 1886-12. juli 1971). 
Politiassistent; ansat i Århus Politi 
1913-56.

Christensen, Svend Erik
(29. sept 1919-28. maj 1971). 
Vicekriminalkommissær; ansat i rigs
politiets rejseafdeling 1956-69, i År
hus Politi 1969-71.

Christiansen, Hans
(12. maj 1910-13. nov. 1971).
Pedel ved Viby Skole; medlem af 
Viby Sogneråd 1950-58; formand 
for AOF i Viby.

Ditlev Jørgensen, Sigurd 
(12. dec. 1902-3. aug. 1971). 
Købmand; indehaver af Støvsuger- 
centralen 1931-71.

Elbæk, Knud
(19. marts 1905-8. juli 1971). 
Fuldmægtig; formand for Århus 
KFUM; leder af FDF’s Århus-di- 
strikt; medlem af FDF’s hovedbe
styrelse.
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Fallingborg, E. Gustav
(9. jan. 1922-6. maj 1971). 
Førstelærer i Malling 1953-61; sko
leinspektør 1961-71.

Floor, Knud
(19. nov. 1897-11.jan. 1971). 
Bankbestyrer; leder af Aarhuus Pri
vatbanks (Den Danske Provins
banks) Marselisborg-afdeling 1937- 
67.

Fog, Asbjørn
(21. febr. 1902-20. juli 1971). 
Missionær i Sudan 1927-49; sogne
præst i Risskov 1951-69.

Frost, Verner
(13. febr. 1907-23. sept. 1971). 
Købmand i Tåstrup 1943-71.

Grosen, Johannes
(15. marts 1892-29. aug. 1971). 
Gårdejer i Skæring; medlem af 
Hjortshøj-Egå Sogneråd 1937-43; 
formand for Århusegnens Kvægav
lerforening, for Vejlby Landbrugs
skole og Århusegnens Husholdnings
skole samt for Østjysk Hjemstavns
forening.

Grouleff, Jens L.
(20. juni 1904-23. maj 1971). 
Blikkenslagermester 1928-71.

Hansen, Emil
(20. aug. 1905-13. febr. 1971). 
Forretningsfører for AOF, Århus, 
1946-71; medlem af Radiorådet.

Hansen, Gunnar
(4. apr. 1898-13. okt. 1971). 
Impressario; forretningsfører for 
Århus Fodbold-Club; udgiver af Jysk 
Idrætsblad.

Hansen, Rasmus P.
(26. okt. 1909-28. dec. 1971). 
Praktiserende læge i Århus (Harald 
Jensens Plads) 1941-71.

Hansen, Thyra
(11. marts 1887-9. sept. 1971). 
Kontorchef; ansat i Jydsk Telefon 
A/S 1904-54.

Hedegaard, Peder
(19. sept. 1895-28. juli 1971). 
Tømrermester i Højbjerg 1926-62; 
medlem af Holme-Tranbjerg Sogne
råd 1955-58.

Hofmann, Georg
(16. juli 1897-17. juli 1971). 
Snedkermester og kunsthåndværker 
i Århus 1924-71.

Iversen, Iver M.
(15. juni 1892-2. okt. 1971). 
Anlægsgartner i Århus 1917-71; 
formand for Dansk Gartnerforbund, 
for Anlægsgartner- og Havearki
tekt-foreningen og for Frugt- og 
Blomsterhandlerforeningen.

Jacobsen, A. C.
(19. marts 1891-1. sept. 1971). 
Direktør for Århus Glasimport &

Glassliberi 1942—70; medlem af 
AGF’s hovedbestyrelse 1943-64; 
medlem af Viby Sogneråd 1946-54.

Jensby, Alfred
(17. nov. 1889-10. febr. 1971).
Lærer i Kattrup, Kolt sogn, 1911— 
20; førstelærer i Trige 1920-55; 
medlem af Trige-Ølsted Sogneråd 
1929-37, 1946-50; kommunekasse- 
rer 1929-37; direktør for Trige-Øl
sted Sparekasse.

Jensen, Christian
(25. juni 1889-26. juni 1971). 
Handelsgartner i Frederiks Allé, se
nere Tangen (Klostertorvet) 1914— 
58.

Jensen, Ejvind Juul
(22. dec. 1904-6. okt. 1971). 
Fuldmægtig; ansat ved DFDS 
1925-69.

Jensen, Holger
(19. nov. 1907-27. juli 1971). 
Møbelhandler i Munkegade og 
Guldsmedgade 1935-71; formand 
for Århus Møbelhandlerforening og 
Jyske Møbelhandleres Centralfore
ning.

Jensen, Janus Emil
(16. jan. 1886-26. jan. 1971). 
Direktør for Bagernes Rugbrødsfa
brik 1931-53.

Jensen, Magnus
(21. april 1901-5. juni 1971). 
Kroejer i Malling 1936-71.
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Jeppesen, Ellen
(5. aug. 1906-14. april 1971). 
Overlærer; ansat ved Skovvangsko
len og Møllevangskolen 1935-71. 

Junge, Knud
(5. april 1909-23. juli 1971). 
Kriminalassistent; ansat ved Arhus 
Politi 1937-71.

Juul, Ejvind
(25. april 1895-1. nov. 1971). 
Tømrer; medlem af Viby Sogneråd 
1957-62; formand for Viby Idræts
forening.

Jørgensen, Christen E.
(8. nov. 1886-3. sept. 1971). 
Møbelhandler i Frederiks Allé 
1925-71.

Jørgensen, Jørgen
(25. juli 1900-1. nov. 1971). 
Dyrlæge; forstander for Statens Ve
terinære Serumlaboratorium i Århus 
1949-70.

Kielberg, Laurits
(1. aug. 1895-6. marts 1971). 
Civilingeniør; ansat i A/S Frichs 
1933-68.

Kjeldsen, A. Johannes
(19. marts 1879-16. nov. 1971). 
Lærer ved Finsensgades Skole 
1907-44.

Klinge, André Evald
(23. febr. 1899-17. juli 1971). 
Vognmand og kørelærer i Åbyhøj;

Kapelkrematorium på Vestre Kirkegård, 
opført 1966-69 efter tegning af arkitekt 

Henning Larsen, indviet 8. juli 1969.

maskinmester på isbryderen »Val
demar« 1940-56, ved DSB’s Ka- 
lundborgoverfart 1950-67.

Kristiansen, Steen Reinholdt 
(11. aug.. 1915-25. nov. 1971). 
Bilforhandler; indehaver af Esso 
Servicestation, Skanderborgvej ; ama
tørkusk på Jydsk Væddeløbsbane.

Krog, P. M. K.
(14. dec. 1903-22. juni 1971). 
Postforvalter i Åbyhøj 1960-71.

Kaa, Marius Kristian
(18. apr. 1890-22. juli 1971).
Murer; næstformand i Murersvende
nes Fagforening 1940-51; fagfore
ningskasserer 1951-60.

Larsen, Frederik
(15. marts 1901-14. nov. 1971). 
Kvartermester; ansat ved Marselis-

borg Hospital 1942-69; portner ved 
4. Maj-Kollegiet.

Larsen, J. Burmeister
(6. marts 1887-29. juni 1971). 
Førstestyrmand på Århus-Køben- 
havn-overfarten; forvalter, senere 
overforvalter ved DFDS; medlem af 
Sø- og Handelsretten i Århus.

Larsen, Nikolai
(21. maj 1898-15. febr. 1971). 
Frøhandler i Rosenvang 1938-71; 
formand for Havefrøhandlerforenin- 
gen for Danmark; formand for Vi
by Konservative Vælgerforening.

Lose, Helmuth
(1. maj 1912-5. okt. 1971). 
Kapelmester, bl. a. i Vennelyst
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1932^-4; pianist, bl. a. i Institut 
Flatau.

Lund, Eigil
(28. marts 1916-22. okt. 1971). 
Direktør for A/S Chr. Lund & Co., 
Abyhøj; vicepræsident i Rotary, År
hus Vest.

Lundsgaard, Johannes
(7. jan. 1892-3. sept. 1971). 
Administrerende direktør for Livs- 
forsikringsselskabet Jylland 1935- 
62.

Løndal, Ejler
(17. febr. 1887-13. maj 1971). 
Maler; har skænket 52 akvareller 
med Århusmotiv til Århus Kommu
nes Biblioteker.

Løvschal, C. O.
(19. febr. 1909-29. okt. 1971). 
Afdelingsdirektør for Dansk Essos 
filial Vest, Århus, 1960-71; med
lem af bestyrelsen for Bryggeriet 
Ceres og Motel la Tour.

Madsen, Helene
(2. jan. 1903-26. jan. 1971). 
Kontorchef; ansat ved Mejeriet Ve
sterbro 1920-71.

Mikkelsen, Ejler
(22. aug. 1897-16. aug. 1971). 
Teglværksarbejder i Skade; formand 
for Socialdemokratisk Forening og 
Arbejdernes Fællesrepræsentation i 
Holme-Tranbjerg; rejserevisor i 
Dansk Arbejdsmands- og Specialar
bejderforbund 1944-64.

Møller, Anders Christensen 
(22. juli 1879-16. okt. 1971). 
Murermester i Århus 1936-71.

Nielsen, Arnold
(14. nov. 1896-31. marts 1971). 
Skorstensfejermester; chef for Skor
stensfejervæsenet i Århus søndre di
strikt 1934-71; formand for Sam
menslutningen af Skorstensfejerme
stre i Århus og Skanderborg Amter.

Nielsen, Carlo Michael
(20 nov. 1907-11. dec. 1971). 
Skomagermester i Tordenskjolds
gade.

Nielsen, Christian J.
(24. maj 1892-29. nov. 1971). 
Apoteker; indehaver af Søndergades 
Apotek 1953-63.

Nielsen, Einar Bech
(7. nov. 1906-7. febr. 1971). 
Blikkenslagermester i Århus 1947- 
71; medlem af bestyrelsen for År
hus Håndværkerforening.

Nielsen, J. F.
(20. juni 1905-24. aug. 1971). 
Antikvitetshandler i Badstuegade; 
tillidshverv i Socialdemokratiet, bl. 
a. kasserer i kredsforeningernes 
sammenslutning; formand for Århus 
Domsogns menighedsråd.

Nielsen, Justa (Justesen)
(12. marts 1880-24. febr. 1971). 
Restauratør i Århus 1914-59; inde
haver af Handels- og Industrica
feen, Café Jomsborg og Borgerca
feen.

Nielsen, Niels Skipper
(10. febr. 1880-26. april 1971). 
Overlærer; ansat ved Nørrebrogades 
Skole og Finsensgades Skole 
1906-50.

Olsen, Harry
(12. april 1906-11. febr. 1971). 
Skiltefabrikant; medindehaver af 
firmaet Ara Metal; formand for 
Jysk Håndbold-Forbund og medlem 
af bestyrelsen for Dansk Håndbold- 
Forbund.

Olsen, Johannes
(2. jan. 1923-2. april 1971). 
Elektriker; medlem af bestyrelsen 
for Boligforeningen Vesterbo 1949— 
71 (formand 1959-71); af repræ
sentantskabet for Fællesorganisatio
nen af Almennyttige Boligselskaber 
og af bestyrelsen for I/S Contact; 
formand for Det Kooperative Fæl
lesråd.

Overgaard, Johannes
(27. maj 1888-3. juli 1971). 
Proprietær; ejer af Overgården i 
Stautrup 1913-71; formand for 
Kvægavlsforeningen Jydens Håb.

Pallesen, Peder
(23. juni 1882-28. dec. 1971). 
Gårdejer i Borum; medlem af Bo- 
rum-Lyngby Sogneråd 1925-33.

Pedersen, Henry
(23. juli 1911-16. juli 1971). 
Afdelingsleder; ansat i Århus Brugs-
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Antal døde pr. kvartal blandt 
den bosiddende befolkning 
i Århus 1971

Kvartal Antal

januar .........................  524
april .............................  520
juli ...............................  469
oktober .......................  527

I alt ............................. 2.040

Antal døde blandt den bosid
dende befolkning i Århus 
i 1970 efter alder

Antal
Alder døde

Under 1 å r ...................  56
1-14 år .......................  24

15-19 år .......................  12
20-24 år .......................  21
25-29 år .......................  17
30-34 år .......................  11
35-39 år .......................  18
40-44 år .......................  24
45-49 år .......................  65
50-54 år .......................  81
55-59 år .......................  141
60-64 år .......................  171
65-69 år .......................  206
70-74 år .......................  330
75-79 år .......................  318
80-84 år .......................  277
85-89 år .......................  212

90 år og derover .. 87

I alt ...............................2.071

forening i Læssøesgade og i Fugle
bakkens Brugsforening.

Pedersen, Jørgen Drasbæk 
(21. april 1886-23. dec. 1971). 
Inkassator for Åby Sygekasse.

Pedersen, Max William
(6. aug. 1893-23. juli 1971). 
Tømrermester 1925-71 ; medarbej- 
ved Foreningen af Jyske Landbofor
eningers ungskuer 1926-55.

Pedersen, Peder
(5. aug. 1885-25. okt. 1971). 
Gartner; indehaver af gartneriet 
Egely i Hørret 1909—63.

Pedersen, Wilhelm
(9. april 1889-26. april 1971). 
Bagermester i Guldsmedgade 1912— 
55; medlem af bestyrelsen for År
hus Bagerlaug.

Petersen, Folmer
(2. nov. 1899-6. april 1971). 
Overbetjent og kørelærer i Århus; 
formand for Politiets Idrætsfore
ning; medlem af bestyrelsen for 
AGF’s fodboldafdeling; medstifter 
af Århus Fodbolddommerklub.

Petersen, O. Strange
(10. dec. 1905-6. april 1971). 
Professor i statistik ved Århus Uni
versitet 1953-71; medlem af Århus 
Byråd 1958-62; formand for Op
landssamvirket.

Poulsen, P. O. Østergaard 
(23. aug. 1910-9. juli 1971). 
Sognepræst i Todbjerg-Mejlby 1941—

71; kredsformand i Santalmissionen 
1942-60; medlem af bestyrelsen for 
Århusegnens Ungdoms- og Fore
dragskreds.

Rasmussen, Peter J. F.
(6. juni 1898-14. aug. 1971). 
Smedemester i Lystrup 1923-71; in
dehaver af Lystrup Beholderfabrik, 
Smede- og Maskinforretning.

Rasmussen, Rasmus
(30. marts 1903-19. juni 1971). 
Gårdejer i Jegstrup; direktør i Land
bosparekassen i Århus 1965-69; 
medlem af Holme-Tranbjerg Sogne
råd 1954-62.

Ravnsbo, Herbert Lykke 
(4. sept. 1920-2. april 1971). 
Arkitekt; ejendomsinspektør i År
hus Kommune.

Robæk, Anna
(9. dec. 1896-1. sept. 1971). 
Manufaktur- og trikotagehandler og 
kittelfabrikant i Århus; medindeha
ver af firmaet Henry Robæk A/S.

Rosman, Jens Carlo Erhardt 
(20. juni 1898-6. maj 1971). 
Amtsforvalter i Århus 1944-67.

Ryø, Johs.
(7. juni 1897-16. dec. 1971).
Revisor i Korn- og Foderstof Kom
pagniet 1929-35; kontorchef i Ny 
Jydske Kjøbstad-Creditforening 1935 
-67 ; formand for Århus Bridge
klub.
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Schmidt, Ejnar
(24. dec. 1899-13. maj 1971). 
Værkmester; ansat ved Århus Vand
forsyning 1924-69.

Schrøn, Harald W.
(5. juni 1901-5. okt. 1971).
Grosserer og handelsagent i Århus.

Simonsen, Henry
(5. dec. 1885-7. marts 1971). 
Kolonialhandler; direktør for fir
maet H. C. Jaster 1918-65.

Sørensen, Alfred
(13. okt. 1896-1. aug. 1971).
Vej formand i Åby Kommune 1930— 
65; formand for Åby Sogns Syge
kasse og for Åby Fjerkræklub.

Sørensen, Elith Aage Knud 
(8. okt. 1897-2. aug. 1971). 
Rammefabrikant; medindehaver af 
firmaet Nielsen & Sørensen i Møl
legade.

Sørensen, Richard
(18. dec. 1898-16. dec. 1971). 
Mekanikermester; indehaver af År
hus Autoværksteder, Østergade, 1920 
-61.

Sørensen, Søren Elisius (Store Sø
ren)
(9. nov. 1886-18. juli 1971). 
Politiassistent; ansat ved Århus Politi 
1909-57; medstifter af Århus Poli
tiorkester.

Teglborg, Mads Peter
(21. febr. 1885-8. nov. 1971). 
Skotøjsfabrikant; indehaver af Sko- 
borgen i Frederiks Allé; direktør 
for De Samvirkende Jyske Skotøjs
fabrikker.

Thomsen, Anders Marius 
(2. mar. 1900-1. febr. 1971).
Pedel ved Åby Skole.

Thomsen, Axel
(15. juni 1892-31. marts 1971). 
Karetmager; ansat ved DSB’s Cen
tralværksted i Århus 1922-59; for
mand for Socialdemokratisk For
enings nordre kreds, indre bydistrikt; 
landsformand for Katolsk Radio- og 
Fjernseerforbund.

Thomsen, James
(28. maj 1882-18. okt. 1971). 
Politibetjent i Århus 1907-27; ho
spitalsinspektør ved Marselisborg 
Hospital 1927-52.

Tind, Jens
(30. sept. 1889-16. juni 1971). 
Urmager i Vestergade, senere Mejl- 
gade.

Tychsen, Hans
(24. jan. 1885-22. febr. 1971). 
Blikkenslagermester i Århus (Ka- 
thrinebjergvej) 1925-54.

Uldall, Theodor Hans (Theo)
(11. maj 1902-9. dec. 1971). 
Antikvitetshandler i Vesterport, se
nere Nørre Allé; medindehaver af 
O. H. Emstsen & Co.

Ulrich, Georg Rottbøll
(20. juli 1893-26. april 1971). 
Børnelæge 1928-71; skolelæge i Ris
skov 1938-63; stabslæge i hæren.

Vølcker, Axel W.
(29. dec. 1908-17. dec. 1971). 
Bagermester i Chr. Købkes Gade.

Weis, Peter Ankjær
(6. april 1919-11. aug. 1971). 
Købmand i Lemming; indehaver af 
Hasle Kolonial og Minigros i Bra
brand; medstifter af Fællesindkøbs
foreningen Selas; medlem af besty
relsen for De Samvirkende Køb
mandsforeninger.

Wit trup, Arne
(11. nov. 1921-4. april 1971). 
Køkkenchef; ansat i Sallings Tagre
staurant 1954-71.

Aaen, Lenius
(28. juni 1912-13. febr. 1971). 
Slagtehusdirektør i Århus 1955-71.

Aakjær, Krista Kirkeby
(14. juli 1913-15. dec. 1971). 
Familievejleder i Brabrand 1965-71.

K. E.
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Der har ikke rigtig 
været „g o "  i'et

Erhvervslivet 1971

1971 hører ikke til de år, det århusianske er
hvervsliv vil mindes med glæde. Det blev ikke 
noget godt år, idet den fremgang, der prægede 
især 1969, men også 1970, blev væsentlig sva
gere i 1971. Denne udvikling er ikke et specielt 
Århusfænomen, men gælder for hele landet. Det 
har været vanskeligere og dyrere at låne penge, 
og mange virksomheder har derfor ikke købt så 
mange maskiner og bygget så meget som tidli
gere år. Desuden har tilskyndelsen til at opføre 
boliger været mere begrænset end det sidste 
par år. Følgen har været, at de virksomheder, der 
producerer maskiner og bygninger, kun har haft 
en begrænset stigning i arbejdet. På tilsvarende 
måde har de firmaer, der fremstiller forbrugsva
rer, oplevet en mindre stigning i efterspørgslen 
end de foregående år. Folk har, bl. a. fordi de 
har skullet betale mere i skat, ikke kunnet øge 
deres forbrug væsentligt. Når således stignings
takten for de forskellige former for virksomheder 
er begrænset, samtidig med at der fortsat er flere 
personer, der tilbyder deres arbejdskraft, bliver 
det vanskeligere at skaffe arbejde til alle.

Arbejdsløshed
Resultatet har for landet som helhed været 
en større arbejdsløshed i 1971 end i 1970. Le
digheden har også kunnet mærkes i Århus, hvor 
arbejdsløshedsprocenten hele året — med undta
gelse af en enkelt måned -  har været højere 
end i 1970. Især de første tre måneder af året 
var alvorlige. Normalt er arbejdsløsheden større 
i vintermånederne end resten af året, da vejret 
ofte umuliggør udendørsarbejde. Vejret i janu
ar-marts 1971 var imidlertid ikke af en sådan 
art, at det skulle medføre en så stor arbejdsløs
hed, som tilfældet var i Århus, og man ser da 
også, at arbejdsløsheden i resten af landet i dis
se måneder i 1971 var mindre end i de tilsva
rende måneder i 1969 og 1970. Hovedårsagen 
til den manglende beskæftigelse i Århus skal 
først og fremmest søges i en lav byggeaktivitet, 
der medførte, at såvel bygningshåndværkere som 
arbejdsmænd og specialarbejdere havde vanske
ligt ved at få arbejde. Ikke mindst var proble
merne store for murerne, der heller ikke undlod 
at gøre opmærksom herpå.

Efter de første måneder faldt arbejdsløsheden
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lidt; men den var som nævnt fortsat mere ud
bredt end i 1970. Stadigvæk var det arbejds- 
mænd, specialarbejdere og bygningshåndværkere, 
der følte de mindre gode konjunkturer mest; 
men også arbejdere i beklædningsindustrien hav
de en høj arbejdsløshedsprocent. Især i slutnin
gen af 1971 blev forholdene igen vanskelige for 
disse arbejdergrupper. Derimod har metalindu
striens og HK-områdets beskæftigede ikke haft en 
tilsvarende stor ledighed, selv om deres beskæfti
gelsesforhold heller ikke var så gode som de fo
regående år.

Et særligt problem har været den betydelige 
ledighed, der har været blandt unge i Århus. 
Man har anslået, at der i sommeren 1971 var op 
til 900 unge mellem 18 og 25 år uden beskæf

tigelse her i byen. Når tallet på denne tid var så 
højt, skyldes det bl. a., at mange hjemsendte sol
dater havde vanskeligt ved at få arbejde; men 
selv hen på efteråret, hvor de hjemsendte for en 
væsentlig del skulle have fået arbejde, var der 
flere hundrede unge uden arbejde.

Detailhandelen
Detailhandlerne i Århus har næppe heller haft 
gode vilkår i 1971. I hele landet var der kun en 
ganske svag stigning i det samlede forbrug, ja for 
nogle varers vedkommende har der endog kun
net konstateres en tilbagegang. Forbruget af tøj 
og sko har således været det samme i 1971 som i 
1970, mens omsætningen i møbler og tæpper
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nærmest har været faldende. Blandt andre va
rige forbrugsgoder har bilsalget størstedelen af 
året vist en tilbagegang; men indførelsen af sær
tolden satte dog ekstra gang i bilhandelen hen- 
imod årets slutning. Radio- og fjemsynsforretnin- 
gerne har haft et stigende salg i 1971. Som et 
kuriosum kan nævnes, at den milde vinter i be
gyndelsen af 1971 medførte, at sportsforretnin
gerne og isenkræmmere, der solgte sneskrabere, 
skovle etc., var udsat for en omsætningsnedgang 
på dette tidspunkt.

Mens forbruget af de nævnte varige forbrugs
goder alt i alt har været uforandret, er der ble
vet solgt flere fødevarer, drikkevarer og tobak 
end i de foregående år, uden at der dog har 
været tale om en kraftig stigning. Det udtales så
ledes fra købmandsside i Århus, at man har haft 
en vis omsætningsfremgang i 1971. Ikke mindst 
menes det forhold, at en væsentlig del af køb
mændene i 1971 har udvidet deres varesortiment 
med mælk, efter at mælkehandelen den 1. januar 
1971 blev frigivet i detailledet, at have bidraget 
til købmændenes omsætningsfremgang. Til gen
gæld har en del mejeriudsalg haft en vigende 
omsætning, ligesom mange er blevet nedlagt. 
Man vidste, at den nye mælkeordning ville med
føre en nedgang i antallet af mejeriudsalg; men 
at reduktionen skulle blive så stor, som tilfældet 
har været, har nok de færreste forestillet sig. 
Der var 1. januar 1971 170 mejeriudsalg og 82 
kørende forhandlere i Århus og forstæder. I dag 
(marts 1972) er tallene faldet til henholdsvis 
102 og 45. Omsætningen fra de nedlagte forhan- 
lere er gået over til købmænd, bagere samt til

bageblivende udsalg. Der er således sket en bety
delig strukturændring inden for mælkehandelen.

Strukturændringer er imidlertid ikke kun et 
fænomen inden for dette område. Hele den dan
ske detailhandel undergår i disse år store foran
dringer. Der bliver stadig færre detailforretnin
ger; til gengæld bliver de eksisterende stadig stør
re, og den klare branchedeling forsvinder: Køb
manden handler med mejerivarer, strømpebukser 
og brød, mejeriudsalget og bageren sælger kaffe 
og andre købmandsartikler, ligesom supermar
kederne foruden kolonial- og mejerivarer også 
forhandler manufakturvarer. Der er en tendens 
til, at der i de forskellige kvarterer vil opstå en
kelte nærhedsbutikker, der handler med alle for
mer for forbrugsvarer.

Denne udvikling med færre detailhandlerfor
retninger kan klart konstateres i Århus. Det frem
går af tabellen over antallet af forretninger pr. 15. 
februar inden for de største detailhandlergrupper 
i Århus med forstæder. Det ses, at alle seks grup
per har haft en tilbagegang gennem en række

D etailhandlerforretninger pr. 15. februar i Å r
hus og forstæder

1962 1970 1971 1972

Bagere 391 346 301 285
Cigar- og tobakshandlere 191 152 149 130
Forhandlere af el-artikler
og radio 123 135 128 121
Kolonialhandlere 556 386 367 347
Manufakturhandlere 311 317 308 286
Slagtere og viktualie-
handlere 231 196 171 166
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år, og at denne tilbagegang har fundet sted med 
uformindsket kraft i 1971. De mest markante 
fald i 1971 finder man i grupperne: Cigar- og 
tobakshandlere, kolonialhandlere samt manufak
turforretninger.

Størst blandt detailforretningerne i Århus er 
stormagasinerne. F. Salling A/S, der driver to 
stormagasiner i henholdsvis Århus og Ålborg 
samt møbelvarehuset Domo i Viby, har i 1971 
haft en mindre fremgang end de tidligere år. 
Heri er der ikke noget mærkeligt, idet en ikke 
ubetydelig del af Sallings omsætning, der i 1971 
var på ca. 230 mill. kr., består af varige forbrugs
goder. Imidlertid sidder F. Salling A/S inde med 
halvdelen af aktiekapitalen i Dansk Supermar
ked. Dansk Supermarked ejer bl. a. Føtex-vare- 
husene her i byen samt lavprisvarehuset Bilka, 
og den store tilstrømning til Bilka har betydet, 
at det samlede resultat for Salling-koncernen har

Udbygningen af Magasin på hjørnet af Immervad og 
Aboulevarden har forøget Magasins etageareal 

med ca. 50 %. Denne betydelige udvidelse, der har kostet ca.
15 mill. kr., har givet en omsætningsfremgang 

for Magasin i en tid, hvor detailhandelen ellers har mindre 
gode kår. Magasins sidste udvidelse er led i 

en udbygning, der siden 1963 har kostet ca. 36 mill. kr.
(Foto: Børge Venge).

været udmærket. Heller ikke fra Magasin klager 
man, idet den betydelige udvidelse af varehuset, 
der fandt sted i de første måneder af 1971, har 
medført en markant omsætningsstigning. Men 
man 'lægger ikke skjul på, at der inden for visse 
varegrupper, f. eks. damekonfektion, har været 
en tilbagegang.

Industrien
En sådan nedgang i forbruget af damekonfek
tion kan mærkes på de virksomheder, der frem
stiller disse varer. Tage Vanggaard, der er lari-
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dets største kjolefabrik, har således haft en min
dre tilbagegang i salget i 1971. Nordisk Textil- 
tryk A/S i Viby, der fremstiller tekstilvarer, har 
derimod haft en ret betydelig omsætningsfrem
gang i 1971. En væsentlig forklaring herpå er 
uden tvivl, at over halvdelen af Nordisk Textil- 
tryks salg går til udlandet, og at det har været 
muligt at holde de tidligere års stigning i eks
porten. På trods af den øgede omsætning har 
overskuddet dog vist en nedgang, hvilket man 
tilskriver stigende omkostninger.

Det er ikke alene Nordisk Textiltryk, der eks
porterer en væsentlig del af sin produktion. Det 
gælder også for andre af de store Århusfirmaer. 
Inden for produktionen af forbrugsvarer kan 
således nævnes Weston Tæppefabrik, der ekspor
terede ca. 70 % af sin produktion i 1971. Hos 
dette firma var omsætningsstigningen i 1971 be
tydelig svagere end i de tidligere år. JAKA i Bra
brand, der fremstiller kødkonserves, har ekspor
teret ca. 85 % af sine varer, hovedsagelig til USA, 
hvor man har en opskæringsfabrik. 1971 kunne 
have været bedre for JAKA, men i kraft af, at 
man i 1971 har købt en anden kødkonservesfa
brik, Hafnia i København, har man haft en for
dobling af omsætningen.

Under megen avisomtale har Göteborgs Kex- 
fabrik AB overtaget Jul. A. Jørgensens kiksfabrik. 
Denne fabrik ejedes af den amerikanske føde
varekoncern General Foods Corp., der havde be
tydelige vanskeligheder med den urentable virk
somhed. Man havde besluttet at lukke fabrikken, 
hvis den ikke kunne sælges, hvilket altså lykke
des, og fabrikken videreføres nu.

Et stort forbrugsvareproducerende Århusfir- 
ma er Ceres, som har haft en ganske betydelig 
omsætningsfremgang, om end knap så stor som 
det foregående år. Overskuddet i Ceres er allige
vel blevet mindre i 1971 ; men det må ses på bag
grund dels af stigende omkostninger, dels af de 
store investeringer, bryggeriet har foretaget i det 
forløbne år. Således har man anskaffet et nyt 
tappeanlæg til 8 mill. kr. samt købt en grund af 
Århus Kommune til 3.5 mill. kr. Investerin
gerne betyder, at renteudgifter og afskrivninger 
stiger, således at overskuddet let falder.

Også inden for maskinindustrien ser man ty
deligt en afmatning i konjunkturerne i 1971. A/S 
Thomas Ths. Sabroe & Go., der laver kølemaski
ner, havde en omsætningsfremgang i 1971 på 
knap 8 mill. kr., hvilket er ca. det halve af stig
ningen i 1970. Hos Sabroe har en formindskelse 
af efterspørgslen og den hårde konkurrence ført 
til en reduktion af arbejdsstyrken. På trods af de 
mindre gode forhold har firmaet dog kunnet ud
vise et stigende overskud. En række andre ma
skinfabrikker i Århus melder også om mindre 
tilfredsstillende resultater. Især synes indtjenin
gen at have været stagnerende, mens de fleste 
har haft en stigning i salget. En væsentlig år
sag til den stigende omsætning har også her som 
blandt de forbrugsvareproducerende firmaer væ
ret, at salgsmulighederne til udlandet har væ
ret gode.

Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, 
der i 1971 er blevet solgt af Helsingør Skibs
værft til rederiet Dannebrog, har som så mange 
andre firmaer haft en stigende omsætning, nem-
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Fra havnen

Der sker noget på havnen i disse år. Et stadig stigende 
antal skibe anløber Århus havn med stadig flere varer.

I 1960-61 var den samlede omsætning i havnen på
2,4 mill. tons. I 1969-70 var den steget til 4,3 mill. tons. 

Denne kraftige omsætningsstigning nødvendiggør 
udvidelser af kajpladsen og andre havnefaciliteter.

I Nordhavnen, øst for fiskeri- og lystbådehavnen, er man 
ved at bygge pier 4. Pier 4 skal sammen med den 

overforliggende del af pier 3 benyttes til container
trafikken, der i de sidste år har fået et ikke ubetydeligt 

omfang, og som man regner med vil blive af stor 
betydning for Arhus havn. Derfor har man på pier 3 

opført Danmarks største containerkran, 
der forventes taget i brug i foråret 1972.

Denne store kran kan ses på det midterste billede. 
Der er en klar opdeling af Århus havn. Som nævnt 

bruges den nordlige del af Nordhavnen til container
trafik, mens resten af Nordhavnen og den gamle del af 

havnen ved åudløbet benyttes til stykgodsomsætningen 
og færgelejer. Mulighederne for at udvide denne del af 
havnen er små. Derimod kan man udvide i Sydhavnen, 

hvor man især losser og laster korn, foderstoffer, gødning 
samt benzin og olie. På det nederste billede ses, 

hvorledes man er i gang med udvidelser her. Området vil 
især blive benyttet af benzin- og oliefirmaerne.

Med den udvikling, der er på Århus havn, vil de 
påbegyndte udvidelser imidlertid ikke slå til i ret mange 

år, og man har derfor planer om yderligere udvidelser 
ved bygning af en stor mole øst for den nuværende

Østre Mole i Sydhavnen. (Foto: Hans Otto).



lig fra ca. 36 mill. kr. i 1970 til ca. 48 mill. kr. i 
1971. Men værftet har givet underskud. Som an
dre steder nævner man som årsag stigende om
kostninger. Hertil kommer tab på levering af to 
forsyningsskibe til A. P. Møller.

Aarhus Oliefabrik, der som et biprodukt ved 
fremstillingen af vegetabilske olier til bl. a. mar
garineproduktionen producerer en væsentlig del 
af de her i landet fremstillede foderstoffer, har 
derimod haft et dårligt år. Dens overskud er fal
det med ca. 2 mill. kr., men omsætningen har 
dog været stigende. Det dårlige regnskabsresul
tat skyldes bl. a. et stort fald i priserne på fabrik
kens råvarer, copra og palmekerner, således at 
man har måttet foretage store afskrivninger på 
varebeholdningerne.

Engroshandelen
Den stagnerende byggeaktivitet, der som nævnt 
tidligere, har gjort sig gældende i 1971, har 
klart givet sig udslag i Det Danske Trælastkom
pagnis regnskab. Langt den største del af fir
maets salg foregår til byggefirmaer; men der sæl
ges dog også til private, idet Silvan Bygge M ar
ked ejes af Det Danske Trælastkompagni. Selska
bet har i 1971 haft en lidt mindre omsætning end 
i 1970, hvor salget i forvejen var stagneret. Over
skuddet har været uforandret.

Århus har en ganske speciel stilling inden for 
dansk kom- og foderstofhandel, idet en række af 
landets største forretninger inden for denne 
branche ligger her. Således har Dansk Landbrugs 
Grovvareselskab, der er en sammenslutning af

andelsselskaberne inden for kom- og foderstof- 
handelen, en stor afdeling, ligesom Kom- og Fo
derstof Kompagniet, landets største privatejede 
kom- og foderstoffirma, har hovedkontor i Viby. 
Korn- og Foderstof Kompagniet har haft et godt 
år i 1971, idet både omsætningen og overskud
det er steget betydeligt, men dog ikke så meget 
som i 1970.

Udflytning og udvidelse
Nu kan det billede af det århusianske erhvervs
liv, der er tegnet i det foregående, måske fore
komme lidt trøstesløst. Der har imidlertid også 
været en række lyspunkter. Mange virksomheder 
har i årets forløb foretaget betydelige udvidelser 
og investeringer. Ganske enkelte af disse udvidel
ser og investeringer er omtalt i det foregående; 
kun skal nu yderligere nævnes, at A/S Aalborg 
Portland-Cement-Fabrik har opført et nyt silo
anlæg i Århus Sydhavn til ca. 7 mill. kr. Herfra 
vil man med tankbil kunne forsyne Århusområ
det med cement.

Især ude i de tidligere forstæder er der sket 
meget nyt. Der har gennem 1960-eme kunnet 
konstateres et stadig stigende antal erhvervsvirk
somheder uden for det centrale Århus. Nye virk
somheder bliver placeret her, ligesom gamle År- 
husfirmaer flytter ud, når der skal bygges om og 
udvides. I det forløbne år synes især Brabrand 
at have trukket mange til sig. Således er de to 
gamle brødfabrikker i Sølystgade og Kongsvang 
blevet nedlagt, og i stedet har Jyllands Brødfa
brikker A/S bygget en ny, moderne brødfabrik
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Brdr. Dahl flyttede i begyndelsen af året til Brabrand Nord, 
hvor man i 1965 havde købt en grund ved Edwin

Rahrs Vej. I maj 1970 påbegyndtes den ca. 10.000 m* store byg
ning, og i februar 1971 kunne den officielle indvielse finde sted.

(Foto: Syl vest Jensen).

i Brabrand Nord. Samme sted er Brdr. Dahl, en- 
grosfirma i W S-artikler, flyttet hen efter i man
ge år at have ligget i Nørre Allé.

Selv om året 1971 ikke har bragt samme frem
gang for erhvervslivet i Århus som de foregående 
år, har der dog været råd til udvidelser hos en 
del firmaer. Og det må understreges, at et en
kelt år med svag efterspørgselsstigning og omsæt
ningsstigning og faldende overskud ikke er en 
katastrofe. Meget tyder på, at 1972 vil blive 
bedre end 1971.

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

Albertsen, Leif L.,
lektor.
Får 15. februar i Korsør overrakt 
Jens Baggesenprisen for bogen 
»Odins mjød«.

Andersen, Arne,
skoleinspektør.
18. marts godkendt som viceskole- 
direktør.

Andersen, Ib,
læge, Hygiejnisk Institut.
Forsvarer 7. juni doktordisputats om 
luftelektricitet.

Andersen, Jørgen,
fuldmægtig ved Handelshøjskolen i 
København.
1. juni administrator for Danmarks 
Journalisthøjskole.

Andersen, Svend,
rektor.
31. januar afsked fra Århus Aka
demi.

Andersen, Torkild,
amanuensis, lektor, dr. phil.
1. juli professor i fysik ved Aarhus 
Universitet.

Bastrup-Madsen, Poul,
overlæge.
1. maj professor i intern medicin 
ved Aarhus Universitet.

Becker, G. L.,
medicinalrevisor.
28. februar afsked.

Beck-Nielsen, J.,
direktør.
Fratræder 30. april som direktør for 
GASA og bliver leder af vikarbu
reauet MAN-POWER.

Bentsen, Niels Børge,
civiløkonom.
Nov. ansat som direktør i Terma 
elektroniske Industri A/S.

Bie, Thorkild T.,
direktør, civilingeniør.
22. oktober afsked fra FDB.

Blatt, Franz,
professor.
(meddelt 25. september) : Formand 
for Carlsbergfondets direktion.

Blinkenberg, Andreas,
professor emeritus.
Modtager 28. november Selskabet 
for de Skønne og Nyttige Kunsters 
Fremmes pris på 10.000 kr. for sin 
bog »Montaigne«.

Bonnevie, Carl Erik, dommer.
30. september afsked som dommer 
ved Århus By- og Herredsret.

Bundgaard, Svend, professor. 
Tiltræder 1. juni som rektor ved 
Aarhus Universitet.

Bülow, Per,
overlæge.
13. oktober dr. med. på afhandling 
om stafylokokker på danske hospi
taler.

Christensen, Jørgen,
lærer, Holme.
1. september forstander for Idræts
højskolen i Århus.

Christiansen, Jens,
forretningsfører.
30. november formand for Jysk Mu
rer- og Entreprenørforretning.

Cortes, Per,
adjunkt, Århus Katedralskole, 
(meddelt 5. maj) : Rektor ved Nørre 
Gymnasium i København.

Dittmer, Ernst Georg,
afdelingsleder, lektor.
1. juli professor i germansk filologi 
ved Aarhus Universitet.
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Draminsky, Paul,
telefondirektør.
31. maj afsked fra Jydsk Telefon 
A/S.

Drewes, Vagn,
reservelæge, Århus Kommunehospi
tal.
14. juni dr. med. på afhandling om 
tarmfunktionen hos sukkersyge.

Gøtke, L.,
direktør, Virum.
1. juli direktør for Gartnernes Salgs- 
forening, Århus.

Gøtzsche, Henning,
professor.
Modtager 2. juni 25.000 kr. fra 
Hanstedgård-fonden for sin indsats 
mod hjertesygdomme.

Holst, Edward,
hoteldirektør.
1. marts restauratør for Tivoli Fri
hedens Restauranter A/S.

Hougaard, C hr.,
kæmner.
Fratræder 1. april som kæmner i 
den tidligere Holme-Tranbjerg kom
mune.

Ejbye-Ernst, Arne,
redaktør.
1. august afdelingsforstander ved 
Danmarks Journalisthøjskole.

Enemark, Poul,
amanuensis.
29. marts dr. phil. på afhandling 
om »Studier i toldregnskabsmateri
ale i begyndelsen af det 16. århun
drede«.

Fenger, Ole,
lektor.
22. november dr. jur. på afhandling 
om »Fejde og mandebod«.

Fjeldborg, Ole C.,
overlæge.
29. november dr. med. på afhand
ling om klumpfødder.

Greisen, Ole,
reservelæge, Odense.
8. februar dr. med. på afhandlingen 
»The bronchial epithelium«.

Hansen, H. Brandt,
boliginspektør.
1. april forretningsfører i Boligfor
eningen Ringgården.

Harmsen, Helge,
gartneriejer.
9. februar træder tilbage som for
mand for GASA.

Helmig, Ole,
overlæge, Århus Kommunehospital. 
21. juni dr. med. på afhandling om 
spondylitis tuberculosa.

Hemmer Hansen, Eva,
forfatter.
Bliver 26. februar ridder af Danne
brog i anledning af Dansk Kvinde
samfunds 100 års jubilæum. -  Træ
der 1. marts tilbage som formand 
for Dansk Kvindesamfund.

Holm, Anna-Dorthea,
vicestadsbibliotekar.
31. januar afsked.

Holm, Kay, prokurist.
(meddelt 9. marts): Udnævnt til di
rektør i Horn Reklamebureau, År
hus.

Ipsen, Erling,
politimester.
Fratræder 1. februar som politime
ster i Hasle Herreds politikreds.

Iversen, Poul,
direktør.
7. juni formand for Det Koopera
tive Fællesråd i Århus.

Jensen, Orla,
socialdirektør.
31. oktober afsked.

Jensen, Poul,
adjunkt, Århus Statsgymnasium.
8. juni dr. phil. ved Københavns 
Universitet på afhandling om pres
se, penge og politik under Ghr. 
VIII.

Jensen, Steen Børglum,
professor.
Tiltræder 1. april som rektor ved 
Århus Tandlægehøjskole.

Jeppesen, Karen Marie,
11. juli 101 års fødselsdag (bor ple
jehjemmet Hestehaven).
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Jespersen, Bent,
lektor, Marselisborg Gymnasium.
1. maj udnævnt til rektor på Skan
derborg Gymnasium.

Johansen, Poul,
afdelingsingeniør.
1. april overingeniør ved kommu
nen.

Josephsen, Henning,
malermester.
Fratræder 13. december som for
mand for Arbejdernes Andels-Bo
ligforening i Århus.

Karstoft, Henry,
læge.
24. maj dr. med. på afhandling om 
vitaminproblemer.

Kelstrup, Tue,
afdelingsingeniør.
1. april overingeniør ved kommu
nen.

Kier, Otto F. R.,
civilingeniør.
Modtager 21. april Danmarks Na
turfredningsforenings ærespris.

Kissmeyer-Nielsen, Flemming, 
overlæge.
18. november professor i klinisk 
immunologi ved Aarhus Universitet.

Knudsen, Holger,
seminarielærer, Herning.
1. august forstander for Testrup 
Højskole.

Knudsen, P. A.,
professor, rektor.
1. april fratræder som rektor for 
Århus Tandlægehøjskole.

Kock, Jørgen,
revalideringschef, Vejle.
Tiltræder 1. november som social
direktør i Århus.

Kruuse, Jens,
dr. phil.
1. juli amanuensis i dramaturgi ved 
Aarhus Universitet.

Kølle-Jørgensen, Poul,
overlæge, Randers.
1. marts dr. med. ved Aarhus Uni
versitet på afhandlingen »Socialme
dicinsk undersøgelse af 4820 bøme- 
ulykker«.

Laider, Jytte,
bibliotekar, Esbjerg.
18. november ansat som vicestads- 
bibliotekar ved Århus Kommunes 
Biblioteker.

Lamm, Lars V., læge.
20. september dr. med. på en af
handling om arvelighedsanlæg.

Larsen, Carlo Erik,
sygeplejer
1. juli forstander på alderdomshjem
met »Solvang«.

Lauritzen, Otto B.,
skoleinspektør.
18. marts godkendt som viceskole- 
direktør for skolekontor 3.

Madsen, Dagny,
overlærer.
20. november ansat af Århus Kom
mune som omsorgskonsulent (for 
ældre).

Marcker, Kjeld A.,
professor.
Modtager 5. juni på Oslo Univer
sitet 50.000 kr. -  halvdelen af An
ders Jahres pris for yngre forskere.

Markvart, Johanne P.,
afdelingssygeplejerske, Bjerringbro.
1. oktober ansat som forstanderinde 
for Stefanshjemmet.

Meister, Adolf,
pastor.
Tiltræder 1. januar som sognepræst 
ved Romersk-katolsk Kirke i Århus.

Mikkelsen, V.,
underdirektør.
22. januar meddeles, at V. M. er 
fratrådt sin stilling hos Thomas Ths. 
Sabro og Co. efter 52 års ansættelse 
i firmaet.

Mikkelstrup, Dagny,
kontorchef.
Udnævnes 1. januar til underdirek
tør i Den danske Provinsbank.

Milhak, Sonja,
fuldmægtig.
Forlader 31. januar sin stilling ef
ter 23 års ansættelse ved Århus Tu
ristbureau.
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Møller, Carl Christian,
stud. mag.
5. april valgt til formand for Stu
denterrådet ved Aarhus Universitet.

Møller, Poul,
overingeniør.
25. oktober direktør for FDB’s fa
brikker i Viby.

Møller, Walther,
stadioninspektør.
Tiltræder 1. maj som idrætsdirektør 
ved Århus Kommune.

Nielsen, Anders,
restauratør, »Peter Gift«.
Træder 17. februar tilbage som for
mand for Århus Hotelvært- og Re
stauratørforening.

Nielsen, B. H.,
overingeniør.
1. april vicedirektør ved I/S Midt
kraft.

Nielsen, Erik Slot,
brandchef.
30. november afsked på grund af 
sygdom.

Nielsen, Gerhard,
professor.
Genoptager 1. februar sit professo
rat i fysik efter at have været til
knyttet atomforsøgsanlægget Risø 
siden 1. januar 1970.

Nielsen, N. C.,
lodsformand.
1. oktober fratræder efter 34 års tje
neste sin stilling ved Århus Havn.

Olsen, Olaf,
museumsinspektør, Nationalmuseet.
1. juli professor i middelalderarkæo
logi ved Aarhus Universitet.

Ostenfeld, Erik,
direktør.
Fratræder 20. august som direktør 
for JAKA.

Pedersen, Erling H.,
afdelingsingeniør.
1. april overingeniør ved kommu
nen.

Pedersen, Helge,
kontorchef i Børne- og Ungdoms- 
værnet.
7. december ansat som socialdirektør 
for Århus Amt.

Pedersen, Walther,
hovedkasserer.
30. juni afsked fra Århus Kommune.

Petersen, Carl,
direktør.
13. december formand for Arbej
dernes Andels Boligforening i Århus.

Petersen, Carl Erik,
kontorchef.
Tiltræder 1. februar som hospitals- 
direktør ved Århus Kommunehospi
tal.

Petersen, Erhärt Brandt,
retsassessor.
1. oktober dommer i Århus By- og 
Herredsret.

Petersen, Jørgen,
civilingeniør.
1. december udnævnt til brandchef 
i Århus.

Philipsen, Hans P.,
lektor.
28. maj dr. odont. på Tandlægehøj
skolen på en afhandling om gane
slimhinden hos marsvin.

Poulsen, Poul Andres,
kontorchef.
31. oktober afsked fra Ortopædisk 
Hospital.

Rasch, Thomas,
adjunkt, Risskov.
Tiltræder 3. maj som rektor for År
hus Akademi.

Rasmussen, Børge,
gartneriejer.
9. februar valgt til formand for GA
SA, som han tidligere har været for
mand for 1955-65.

Rasmussen, Orla,
kontorchef.
1. april lønningschef ved kommu
nen.

Reisted, R. V.,
vicedirektør.
Tiltræder 1. juni som direktør for 
Jydsk Telefon A/S.

Ribergaard, Tage,
overinspektør.
25. februar formand for Forsikrings
foreningen i Århus efter afdelings
chef Knud Maegaard.
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Ansættelsesbrev for dommer 
E. Brandt Petersen.

Statstjenestemænd i lønramme 
36 og enkelte chefer i 

lønramme 35 -  d.v.s. et 
beskedent antal af de højst- 

lønnede -  modtager et sådant 
ansættelsesbrev 

underskrevet af kongen.

Riis, Knud, direktør.
24. august direktør for JAKA.

Robæk, Henry A.,
salgskonsulent.
23. april valgt til stadsgildemester 
for Skt. Georgs-Gilderne i Århus.

Ro ger sen, Rasmine,
Malling.
Fylder 18. januar 104 år.

Rosendal, Hans Holger,
skoleinspektør, Glyngøre.
Tiltræder 1. maj som viceskoledirek- 
tør i Århus.

Schiellerup, K.,
sognepræst, Elsted.
25. august indsat som provst i År
hus nordre provsti.

Schilling, Ernst von,
afdelingsingeniør.
1. april overingeniør ved kommu
nen.

S chou, Hugo,
kontorchef.
1. januar underdirektør i Den dan
ske Provinsbank.

Schou, Mogens,
overlæge, Statshospitalet.
Modtager 20. februar Novo-prisen

på 71.000 kr. for sin behandling af 
manio-depressive psykoser. 1. juli 
professor i psykiatri ved Aarhus 
Universitet.

Schou, Poul Henning,
kompagnichef.
Fratræder 3. april som leder af 
Hjemmevæmsafsnit Århus.

Schrøder, K. B., direktør.
6. april administrerende direktør for 
Kolgros-Centralen.

Seedorff, Mogens Paludan, 
sognepræst.
Fratræder 30. september som sogne
præst i Trige og Ølsted.
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Skjød, Henning,
moteldirektør.
Vælges 17. februar til formand for 
Århus Hotelvært- og Restauratørfor
ening.

Skødt, Ernst,
direktør.
1. oktober direktør for Jysk Mejeri 
Konsum.

Solgaard, Jens Ove,
overlærer, Odense.
1. februar skoleinspektør ved Rosen
vangsskolen.

Stenbøg, Poul,
skibsmægler.
23. december meddeles, at P. S. er 
udnævnt til hollandsk vicekonsul for 
Århus Amt.

Svejgård, Arne,
overlæge, København.
4. oktober dr. med. ved Aarhus Uni

versitet på en afhandling om blodets 
evne til at danne antistoffer.

Søndergaard, Tyge,
professor.
4. december æresdoktor ved univer
sitetet i Bem.

Sørensen, John Houmann, 
stud. scient, pol.
Vælges 25. april til formand for 
Danske Studerendes Fællesråd.

Thomasen, Erik,
ekspeditionssekretær.
Overflyttes i maj fra stadsgartne

rens kontor til stilling som ejen
domsinspektør.

Thomsen, Karl V.,
kst. overbibliotekar.
1. juni overbibliotekar ved Statsbib
lioteket.

Trolle-Schultz, E.,
konsul.
Fratræder 31. december som direk
tør for Nye Danske, Århus.

Vogelius, Bent,
fagforeningsformand.
14. december valgt til formand for 
A/S Kongreshuset.

Wagner, Gunnar,
residerende kapellan.
25. april afskedsprædiken i Skt. Lu
kas Kirke. Indsættes 16. maj som 
sognepræst i Klovborg-Tyrsting.

Weinreich, Søren,
smed.
8. maj 70 års jubilæum som med
lem af Smede- og Maskinarbejder
nes Fagforening.

Winckler, Poul,
fagforeningsformand.
14. december valgt til forbundsse
kretær for Dansk Kommunalarbej
der-Forbund.

0 ligaard, Einar,
amtslæge.
31. marts afsked som amts- og 
kredslæge.

Ørskou, Lauge,
kontorchef.
1. april udnævnt til kommuneboghol
der.

Aalkjær, Vilhelm,
professor.
(meddelt 22. oktober 1971): Modta
ger 9.000 kr. af Lars Ghristopher- 
sen og hustrus legat for sit arbejde 
inden for kræftforskningen.

K. E.
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På værtshus

I de senere år er restaurationslivet blomstret op 
i Århus. Ledige lokaler, som regel afgivet af den 
betrængte detailhandlerstand, har givet plads 
for indretning af nye værtshuse. For nogle år 
siden var tilvæksten i restauranter med dans el
ler i diskoteker åbenbar, nu synes tiden at være 
kommet til en udvidelse af antallet af øl- og vin
stuer. Et besøg på nogle af de steder, der har 
fået bevilling i 1971 -  og på et par, der har 
fået det i 1972 -  viser dette.

Man kan stille det spørgsmål, om gamle da
ges værtshusliv på godt og ondt er ved at gen
opstå; men svaret må blive et nej. Den udvik
ling, der foregår, har tilsyneladende rod i helt 
andre forhold end dem, der var bestemmende 
for ældre tiders værtshusmiljø.

Ser man på tiden før første verdenskrig, kon
staterer man et blomstrende restaurationsliv i 
købstæderne. Besøg på beværtning var i langt 
højere grad end nu et led i det daglige adfærds
mønster. Ofte valgte man at spise med sin familie 
ude i stedet for hjemme; det var ret billigt. Slemt 
var det imidlertid, at et antal værtshuse udgjor
de rammen omkring et kraftigt drikkeri. Her

dannedes et miljø for byens ofte rodløse, til
vandrede arbejdere. De havde en lang arbejdstid, 
fik ringe løn og havde ingen udsigt til nogle væ
sentlige forbedringer i leveforholdene. Alminde
ligvis boede de i yderst spartanske, kun delvis 
møblerede hjem, der ikke kunne danne ramme 
om et hyggeligt hjemmeliv. Fritimerne på værts
huset blev tillokkende, og her blev grunden lagt 
til en yderligere forringelse af økonomien og der
med tilskyndelse til yderligere spiritusmisbrug. 
Den hårde beskatning af spiritussen fra 1917, 
afholdsbevægelsens kamp mod drikkeriet og en 
forbedret standard i hjemmene gav dårligere ti
der for restaurationsbranchen, en udvikling, der 
fortsatte i efterkrigsårene.

Besøger man de nye værtshuse, er det ikke just 
bluseklædte arbejdere, man møder, men for stør
stedelen unge under uddannelse. Det indtryk sæt
ter sig, at de nye værtshuse især betjener de unge 
aldersgrupper, f. eks. samlevende uden børn end
nu og en del værelseslogerende, der søger plads 
til at være flere sammen, end de hjemlige faci
liteter tillader. Man kan måske sige, at i den ud
strækning, værtshusbesøget tidligere var en følge
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af fattigdommen, da er det nu en følge af vel
standen. Antallet af berusere er meget lille; 
men det må i den forbindelse noteres, at de værts
huse, der har været besøgt i denne sammenhæng, 
jo alle er nye, og dermed ikke repræsentative for 
branchen.

Naturligvis er der forskel på de nye bevært
ninger, men alligevel virker de ret ensartede i 
deres karakter af at være steder, hvor man i ro 
og mag kan drikke øl, vin eller spirituosa under 
hyggelige former, og eventuelt få den værste sult 
stillet på enkel vis, f. eks. ved at spise smørre
brød eller de mere og mere populære, billige 
håndmadder.

I det følgende vil nogle af de nye beværtninger 
blive nævnt, uden at undersøgelsen har været 
dybtgående nok til at være en »forbrugerrap
port«.

Folkeværtshuset »Æsken«, der befinder sig i 
den nedlagte æskefabrik i Anholtsgade, er det 
mest særprægede af de nye værtshuse og på 
grund af sin særlige karakter det, der har fået 
den mest omfattende presseomtale. Samtidig var 
det det bedst besøgte af samtlige under en fre
dag aftens rundtur. Før klokken var ni, måtte 
tilstrømningen reguleres i den noget afsides lig
gende gade. I »Æsken« er ølprisen i bund med

En spalte fra Arhus vejviser 1912 angiver adressen for. 
ca. Vs af byens restaurationer. De to automatkafeer på Sønder

gade og Guldsmedgade eksisterede i mange år, 
og af de mere kendte værtshuse i vejviseren kan nævnes

Alleenberg på Munkegadehjørnet samt Handels- og Industri
kafeen. Den sidste havde til huse, hvor nu FDM 

har kontorer i ejendommen Bispehus på hjørnet af
Skolegade og Skolegyde.
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2.75. Plakater med Lenin etc. viser, at der er 
tale om et »politisk« værtshus, og den rigelige 
anvendelse af rødt er næppe tilfældig. Den vel
villige besøgende undrer sig over, hvorfor det al
tid skal være de fjerne idoler, der skal være på 
væggen, hvorfor ikke vore egne røde, f. eks. 
Krag, Palme eller evt. Erik Sigsgård. Ideen er 
hermed givet til folkeværtshuset. Et opslag for
talte, at der den følgende mandag skulle være 
debatmøde om fællesmarkedsspørgsmålet; i et 
par timer ville udskænkningen være indstillet af 
hensyn til debattens førelse, et eksempel på åben
bar idealisme. Der er nok faldet drøje hug mod 
den europæiske monopolkapitalisme i Anholtsga- 
de den aften. Men »Æsken« er det eneste værts
hus, der præsenterer noget nyt i sit forsøg på at 
leve med det omgivende miljø.

På hjørnet af Vestergade og Grønnegade fin
des »Trompeten«. Den udmærker sig ved en be
hagelig afslappet betjening og en rolig stemning. 
Blandt de besøgte værtshuse var det den pågæl
dende aften det, der havde det mest forskelligar
tede publikum, også omfattende ældre menne
sker. »Trompeten« kalder sig øl- og vinstue, men 
man kunne få løgsuppe, og det blev sagt, at der 
fra ca. kl. 17 var frisksmurte håndmadder, så 
længe lageret holdt. Stilmæssigt set adskiller 
»Trompeten« sig en smule fra de andre bevært
ninger. De stribede betræk på sofaerne er næ
sten fornemt dagligstueagtige, mens det konformt 
moderne ellers er fremherskende de fleste andre 
steder.

Hen ad Vestergade, til højre og ind i »Tower« 
på Immervad. Facaden virker noget imiteret en-

Den gamle æskefabrik i Anholtsgade har afgivet et velegnet 
rum med god plads til det nye folkeværtshus »Æsken«.

Stemningen er afslappet, priserne lave. Politiseringen er tydelig; 
her bliver der på plakaten lagt et godt ord ind for Cuba.

(Foto: Preben Tolstoy).

gelsk, og stilen er søgt holdt i det indvortes. En 
stor tegning af Tower Bridge dominerer udsmyk
ningen, og for at blive i stilen er der på væggene 
ophængt forskellige håndskydevåben af ældre 
model. Hvad er det egentlig, der gør den slags 
hyggeligt i modsætning til moderne maskinpisto
ler? Der må være bedre ideer til værtshusud
smykning, men ellers fungerer alt udmærket, og 
placeringen midt på Immervad synes særlig hel
dig. Der var jævnt godt besøgt, og publikum ret 
forskelligartet. En fortræffelig ting bør nævnes 
i forbindelse med »Tower«. Man kan få porter 
fra fad i V4 og V2 1 glas. Sådan et glas Carlsberg 
er ikke at foragte.

I Østergade og Sdr. Allé er der også kommet 
nye beværtninger. I parkeringshuset i Østergade
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Fire whiskysorter kan man få i »Tower Pub« på Immervad, 
som det fremgår af denne prisliste. Er det tørsten, der har 

drevet én indenfor, er det nok klogere 
at studere de usædvanligt mange fadølsmuligheder.

findes »Brænderiet«, mens Sdr. Allé præsenterer 
»Astor«. »Brænderiet« består af et langt lokale 
uden mange pladser, med behagelige, moderne 
møbler og tæpper, alt sammen en smule farve
løs og fornemt. »Astor« er enkel og moderne.

Der er næppe bekostet særlig meget på inventa
ret; men indretningen er ikke uden smag. Det 
gælder her -  som alle de besøgte steder -  at be
tjeningen er venlig og effektiv.

Jægergårdsgade har to nye værtshuse, »Hane
gal« og »Pub«en. »Hanegal« lukkede kl. 23,10, 
og der var dermed ikke åbnet mulighed for en 
nøjere inspektion af denne beværtning. »Pub«en 
ved Folketeatret synes jævnlig velbesøgt. Det er 
ikke noget stort lokale, på ingen måde speciel i 
indretningen, men et sted, hvor publikum synes 
at trives, og det er jo det, det kommer an på. An
befales kan håndmaddeme til to kroner stykket.

Fra Jægergårdsgade er der ikke langt til Fre
deriks Allé over for Frederiksbjerg Torv, hvor 
»Jacob Skomager« har slået sig ned. Her præ
senterer man idé og stil i udsmykningen, der for
trinsvis består af tegninger fra »Jeppe på Bjer
get«. Stedet virker sympatisk, og vi kan tage for 
nok en styver, Jacob, men du er en skjælm, at du 
har anbragt en enarmet tyveknægt i lokalet. Det 
er for tarveligt.

Turen til en række nye beværtninger er til 
ende, og bortset fra »Æsken«, lavprisfolkeværts- 
huset, har ingen af dem noget principielt nyt at 
byde på. Men det må siges, at næsten alle de be
søgte steder efterlod et godt indtryk. H ar man 
savnet noget, er det nærmest lidt mere spræl i 
udsmykningen og i indretningen i det hele. Hvor
for kan man ikke spille darts nogen steder? I 
stedet for den evindelige raflen. En vægavis var 
vel også et forsøg værd. Mange besøgende ville 
sikkert studere den og eventuelt give deres bi
drag. I. G.
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Den første »Biografen«

Byens nyeste filmteater Biografen, som åbnedes 
5. marts 1971 i en del af den omtumlede Århus- 
hal, har haft en forgænger i Århus af samme 
navn. Det var Biografen på hjørnet af Nørre
gade og Norsgade, som eksisterede i knap 37 år 
fra 1923 til 1960.

Efter den nye biograf lov af 1922 var det ikke 
længere landets politimestre, som afgjorde, hvem 
der skulle have tilladelse til at vise film. Bevil
lingerne skulle nu gives af Justitsministeriet, som 
forinden skulle indhente en udtalelse fra kom
munalbestyrelsen i den by, hvor bevillingen var 
opslået. På baggrund heraf blev Århus byråd i 
sommeren 1922 spurgt af ministeriet, om man 
kunne anbefale oprettelsen af yderligere et bio
grafteater i Århus. Der var i forvejen fire, og ef
ter en længere betænkningstid og spørgsmålets 
overvejelse i et særligt udvalg vedtog byrådet at 
svare, at antallet af biografteatre i Århus ikke 
burde være over fem.

Til den 5. forelå allerede en række ansøgnin
ger fra skuespillere, pressefolk og andre, ligesom 
Århus Musikforening og Philharmonisk Selskab 
ønskede en bevilling, hvis udbytte skulle anven

des til fremme af musiklivet. Det endte imidlertid 
med, at byrådet anbefalede bevillingen givet til 
en kendt Århusborger, fabrikant Heinrich Damb- 
mann, og skuespillerinden fru Anna Guldbrand
sen i forening, for Dambmanns vedkommende 
som en slags »kompensation« for det tab, han 
forretningsmæssigt havde lidt ved at ofre så me
gen tid på at lede »Fælleskontoret for Velgøren
hed«, at hans lædervarefabrikation og sadelma
gervirksomhed var sygnet hen, og for fru Guld
brandsen som en anerkendelse for hendes ind
sats på Århus Teater i årene 1913-18.

Den århusianske biograf koncern A/S Fotora- 
ma var altid parat til at støtte en ny bevillings
haver, når denne til gengæld ville overlade sel
skabet den daglige forretningsførelse og valget 
af repertoire. De to novicer i branchen kastede 
sig da også i Fotorama-direktøren Oluf Jensens 
favn, som det først mange år efter lykkedes 
Dambmann at vikle sig ud af igen. Til gengæld 
bidrog Fotorama med halvdelen af kapitalen -  
og dermed også 50 pct. af ejendomsretten -  til 
den biografbygning, der under arkitekt Thorkel 
Møllers ledelse opførtes i Nørregade, hvor 5 lej-
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Hjørnet af Nørregade og Norsgade med det gamle filmteater 
»Biografen«. Billedet er taget i 1958, 2 år før biografens 

nedlæggelse. Man ser de trange indgangsforhold. Filmen, der 
averteres med, er »En kugle i vente«, en western fra 1955.

(Foto: Thomas Pedersen og Poul Pedersen).

ligheder og et par butikker i den gamle hjørne
ejendom måtte nedlægges. Den 27. september 
1923 kunne det nye filmteater med sine 330 sid
depladser præsenteres. Indgangen var placeret 
på selve hjørnet, over hvilket der svævede en 
grøn kuppel -  og som et plus fremhævedes, at 
der fandtes et venterum mellem forgangen og 
teatersalen.

Premiereprogrammet den 29. september be

stod af en rejsefilm med den lange titel »Med 
prins Wilhelm af Sverige på eventyr i Central- 
Afrikas vidunderland«, men dette kulturelle pro
dukt suppleredes dog med en Harold Lloyd- 
farce.

Installeringen af tonefilmsanlæg i Biografen 
1931 markeredes med opførelsen af den tyske 
musik- og sangfilm »De tre fra benzintanken«, 
der blev en af teatrets store og langvarige suc
ceser. Men langt fra den eneste. Når de popu
lære danske film, der væltede ud over landet i 
trediverne, måtte tages af programmet i Regina- 
teatret, fordi nye trængte sig på, kunne de med 
held overflyttes til f. eks. Biografen, hvor et pub
likum med færre penge og færre krav til kom
fort var at finde. I 1932 sluttede Biografen op
førelsen af »Skal vi vædde en million« efter ikke 
mindre end 12 ugers opførelse i Århus, og i 1938 
samlede Biografen alene 50.000 mennesker til 10 
uger med »Mille, Marie og mig« med Margue
rite Viby. Ved sådanne lejligheder var kødannel
sen på det stærkt befærdede hjørne ikke ubetin
get populær hos de ikke-biografsøgende fodgæn
gere, som klagede til politiet, der da ofte måtte 
stille mandskab til regulering af tilstrømningen.

Dambmann, der efter nogle års kompagni
skab med fru Guldbrandsen affandt sig med den
ne og blev ene om bevillingen, var lige til sin 
død i 1936, i en alder af 70 år, næsten hver dag 
selv i sin biograf, hvor han vandrede rundt og 
hilste på etablissementets mange stamgæster. Med 
bistand fra en svigersøn fik hans enke lov til 
at fortsætte driften til sin død i 1959; men fra 
1943 var fru Alice Nisker den daglige leder.
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Heinrich Dambmann (1866-1936) var en virksom borger 
med mange interesser. Han var sadelmager og tapetserermester, 

oldermand for Arhus Sadelmagerlaug og formand 
for Centralforeningen af Jyske Sadelmager og Tapetserer

mestre. Som indehaver af Dansk Støvsuger-Kompagni var han 
en pioner for støvsugningen i Århus. Inden for 

filantropien gjorde han en indsats som leder af Fælles
kontoret for Velgørenhed. Og endelig 

var han fra 1923 til sin død direktør for »Biografen«.

I alle disse år undergik Biografen næsten in
gen ændringer. Medens alle andre biografteatre 
efterhånden havde fået polstrede stole, fortsatte 
man i Nørregade lige til det sidste med de klap
rende træsæder, men til gengæld også med bil
lige priser. Ved bevillingens udløb i 1960 stille
des boet imidlertid overfor den situation, at der 
enten måtte ofres et stort beløb på modernise
ring, eller at biografen måtte nedlægges. De 
snævre og uheldige indgangsforhold, helt util
fredsstillende toiletforhold og selv det i sin tid så 
berømte venterum -  med 10 siddepladser -  måt
te ændres, og dette skønnedes umuligt inden for 
den eksisterende bygnings rammer, hvor det ene

ste helt tilfredsstillende faktisk var de gode ud
gangsforhold direkte til Norsgade. Da statistik
ken samtidig kunne melde om et generelt dalen
de biografbesøg, og nye biografer var dukket op 
i forstæderne, skønnede byrådet, at der ikke var 
nogen grund til at opretholde Biografen, selv om 
dens økonomi i og for sig stadig var god, og Ju
stitsministeriet besluttede, at bevillingen ikke vil
le blive opslået igen.

Med udgangen af juli 1960 sluttede da Bio
grafens liv. Bygningen gav plads til en forret
ning i radio- og TV-branchen, den branche, der 
havde været med til at gøre tilværelsen sur for 
biograferne. B. J.
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»Biografen« -  
efter »Biografen«

Åbning af nye biografer i Århus’ centrum er 
ikke nogen almindelig foreteelse. Biografnærin
gen har gennem de senere år med dalende be
lægningsprocenter ikke været noget særlig lukra
tivt erhverv. Det skulle jo også være sært, om 
placeringen af IV2 million fjernsynsapparater i 
private hjem over en periode på vel omkring 20 
år skulle lade besøget i billedteatrene upåvirket. 
Selv om fjemsynsmodtagerne i de kommende år 
bliver skiftet ud med farveapparater, er den vær
ste konkurrence fra den side dog formentlig over
stået for biograferne. Værre er i den forbindelse 
nok udviklingen mod fritidshus og bil til et sti
gende antal familjer. Det kan godt medføre nog
le slemme døde sommerperioder for biograftea
trene.

På den baggrund er det spændende, når der 
forsøges nyt på området, således som det er sket 
med etableringen af »Biografen« i Århus-Hallen. 
De fleste biografer er indrettet i tidligere tiders 
stil og efter gamle traditioner; det er derfor ri
meligt at stille spørgsmålet, om der virkelig er 
sket en fornyelse. Svaret er ja.

I stort og småt spores forsøgene på at skabe 
publikumsvenlige omgivelser. Det gælder f. eks. 
billetsalget. Den del af publikum, der ikke er af 
middelhøjde, er vant til henholdsvis at hoppe, 
stå på tæer eller bøje sig for at afgive melding om 
billetønsket gennem en lille luge; anderledes i 
»Biografen«; her foregår transaktionen ved nor
mal samtale over en lav skranke. Ydermere er 
salgsstedet anbragt langt inde i foyeren, så en 
eventuel kø kan afvikles, uden at kunden kom
mer til at stå i frost og kulde i kortere eller læn
gere tid. Man kan også forudbestille billet pr. 
telefon, hvilket ikke er nogen selvfølgelig service 
mere; f. eks. har en bestemt københavnsk cen
trumsbiograf automatisk telefonsvar, der fortæl
ler om det fortræffelige repertoire, hvis man vil 
ringe og bestille billet.

I foyerens ene ende har man udbygget den 
normale slikkiosk til også at omfatte is, pølser 
og sodavand. Man kan endda købe tyggegummi, 
og uden at få besked om ikke at klistre det på sæ
derne.

En ny idé er også praktiseret ved udnyttelsen
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af foyeren som udstillingsrum. Her er skiftende 
udstillinger af filmhistorisk karakter, omfattende 
fotostater, genstande og plakater.

Foyeren er lovlig lille, og det samme kan siges 
om selve biograf rummet med de kun 300 plad
ser; men mere har der ikke været plads til. Hvad 
indretningen angår er der tale om en god udnyt
telse og en moderne, enkel stil. Forevisningsan
lægget er automatiseret, og eventuelle justeringer 
af billedet foregår ved panelstyring.

Etableringen er sket på grundlag af et nor
malt filmfondlån; og hensigten med investeringen 
har været den klare at drive biograf på forret
ningsmæssigt grundlag.

Ved valg af forestillingstidspunkter har »Bio

grafen« valgt en revolutionær linje og der
med søgt at få et bredere publikum indenfor. 
Som eneste centrumsbiograf har den eftermid
dagsforestillinger hver dag med et repertoire, 
der henvender sig til alle aldersklasser. Disney 
(f. eks. Aristocats) har været trækplaster, og på 
det seneste er der fortsat med Chaplin, ligesom 
nogle Buster Keaton-film vil komme op. Aftenfo
restillingerne vises kl. 18, 20 og 22. Der er nogen 
skævhed i besøget om aftenen, idet 20-forestil- 
lingen har vist sig at være den foretrukne.

Når rammerne er beskrevet, er den vigtigste 
ting tilbage: repertoiret. Her har »Biografen« i 
sit første leveår holdt en ret klar linje: kvalitets
film af underholdende karakter. Dårlige film har
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I »Biograferes jævne og enkle foyer føler man, at man 
er kommet i et filmhus. De skiftende filmudstillinger og forvis

ningen om et godt repertoire stemmer sindet 
til den kommende oplevelse.

(Foto: Kjeld Walther).

næppe været vist, og med sine film har »Biogra
fen« måske pustet liv i et noget skuffet århusi
ansk filmpublikum, der har måttet se de øvrige 
centrumsbiografer -  med undtagelse af Scala -  
falde ind i en rutine, hvor hovedmålet, det størst 
mulige økonomiske udbytte, er nået på bekost
ning af filmkvaliteten. Gennem sin repertoirepo
litik er det lykkedes »Biografen« at få sat film op 
i Århus, der ellers i bedste fald med store forsin
kelser eller måske slet ikke var kommet. Og det 
har vist sig, at der var publikum.

/ .  G.
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Sportsbegivenheder 
og -resultater

Klip fra sportssiderne

I Århus som mange andre steder i landet er fod
boldspillet den sportsgren, der udøver den stør
ste tiltrækning såvel på de aktive sportsdyrkere 
som på de mere passive, der klarer sig med at 
iagttage andres udfoldelser. For begge parter 
blev 1971 et godt år. Dette skyldes først og frem
mest AGF, der havde en glimrende sæson, ikke 
blot på det rent sportslige område, men også i 
økonomisk henseende. Det startede allerede på 
årets første dag, idet klubbens førstehold i nyt
årsdagene vandt Århusmesterskabet i indefod- 
bold. Den gode begyndelse blev fulgt godt op i 
sommerens Danmarkstumering, hvor 2. div. hol
det i størstedelen af sæsonen havde føling med 
toppen. Allerede inden turneringens sidste kamp 
havde det sikret oprykningen til 1. div., og divi- 
sionsreserveme fulgte succes’en op ved at slutte 
på førstepladsen i Danmarksseriens kreds fire. -  
De gode sportslige resultater gav også økonomisk 
bonus, fodboldafdelingen sluttede for første gang 
i mange år med et overskud : 30.000 kr. -  endda 
efter betaling af over 43.000 kr. i sejrspræmier 
til divisionsspillerne.

Fuglebakken -  Århus’ andet hold i 2. div. -

Aktive, organiserede idrætsfolk i Århus 31.12.71.

Idrætsgren Idræts-
Samvirket

Arhus
Firma
Sport

I alt

Fodbold 7.465 4.283 11.748
Håndbold 5.193 2.205 7.398
Badminton 5.869 815 6.684
Gymnastik 5.936 86 6.022
Svømning 4.229 - 4.229
Tennis 2.292 - 2.292
Skydning 1.557 625 2.182
Bordtennis 1.074 889 1.963
Roning 925 - 925
Atletik 640 67 707
Sejlsport 679 - 679
Basketball 431 - 431
Anden idræt 2.261 712 2.973

I alt 38.551 9.682 48.233

Anm.: »Anden idræt« omfatter omkring 20 for
skellige discipliner. I syv af disse (judo, ridning, 
brydning, volleyball, bowling, boksning og cyk
ling) var antallet af medlemmer på mere end 150.

De store sportsstævner og de mange fremragende enkelt
mands- og holdpræstationer er naturligvis den del af 

idrætten, man lægger mest mærke til. Hvis man skal vurdere 
sporten som fritidsaktivitet eller se på dens sundheds

mæssige betydning, er det imidlertid nok så afgørende at 
vide, hvor mange der dyrker idræt under en eller 

anden form. Et indtryk af, hvor stort antallet heraf var i Århus 
i 1971, kan den følgende oversigt give, i hvert fald hvad 

angår den organiserede idræt. I tabellen er medtaget med
lemmerne i byens idrætsklubber under Idrætssamvirket samt i 

Århus Firma Sport. Det samlede antal, der er angivet 
i opgørelsens sidste linie, er dog givetvis noget højere end 

i virkeligheden, da nogle medlemmer, 
der dyrker mere end en idrætsgren, kan være 

talt med flere gange.
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Der er ingen tvivl. Huer og flag fortæller, at billedet stammer 
fra det sidste af de to lokalopgør mellem AGF og

Fuglebakken 13. september. Begejstringen og optimismen 
hos Fuglebakkens tilhængere viser, at det er taget i 1. halvleg.

(Foto: Preben Tolstoy).

fulgte AGF næsten i hælene. Klubbens nye træ
ner, Jack Cummings, der startede kort efter nyt
år, havde held til at få sat nogenlunde styr på 
holdets tidligere så »hullede« forsvar. Dette be
tød dog samtidigt, at noget af den festlige of
fensive spillestil gik af holdet. Men det gav bo
nus. I det meste af sæsonen lå holdet sammen 
med AGF i toppen af divisionen, og først i den 
næstsidste kamp, der blev tabt 2-4 til Næstved, 
røg håbet om at følge med bysbørnene op i 1. 
div.

I 3. div. vestkreds havde Skovbakken en mere 
jævn sæson, men holdet sluttede dog turneringen 
med en placering midt i rækken. Derimod var 
det lige ved at få følgeskab af et andet Århus
hold fra næste sæson, idet såvel AIA som VRI

-  der sammen med AGFs divisionsreserver spil
lede i Danmarksserien -  længe var stærkt med 
i kampen om oprykningspladsen. I sidste ende 
måtte de to hold dog nøjes med henholdsvis 3. 
og 4.-pladsen.

Derimod havde AIA en pige med i forreste 
række i det nye indslag i fodboldverdenen, da- 
mefodbold. Klubbens Mona Jensen deltog på det 
danske landshold, der d. 5. september blev ver
densmestre ved at vinde 3-0 i finalen over Me
xico på det olympiske stadion i Mexico. Der var 
også andre Århus-klubber, der i denne sæson tog 
damefodbold på programmet. Dette gælder f. 
eks. Hjortshøj-Egå, Viby og Lyseng.

Rent publikumsmæssigt er det ikke vanskeligt 
at udpege fodboldsæsonens højdepunkter. Det var 
de indbyrdes kampe mellem AGF og Fuglebak
ken, der blev spillet på Stadion d. 14. juni og 
13. september. I alt 19.000 tilskuere så juni
kampen ende, uden at noget af holdene havde 
scoret, men på trods heraf var stemningen høj, 
og en endnu festligere oplevelse blev den sidste af 
dem -  der blev set af omkring 21.000 menne
sker. De mange plakater, huer og halstørklæder 
i Fuglebakke- og AGF-farver førte tanken hen 
på engelske pokalkampe. »Bakkens« tilhængere 
på den nye tribune gik så afgjort sejrrigt ud af 
de mange orddueller, men de kunne dog ikke 
forhindre, at AGF fortjent trak det længste strå 
ude på banen. 4-0 til Fredensvang blev slutresul
tatet.

For håndboldspillere og -tilhængere blev 1971 
derimod et ret skuffende år. Mod sædvane slut
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tede Århus KFUM  ikke med at være blandt me
daljetagerne i 1. div., men måtte slå sig til tåls 
med en 4. plads, og divisionens to øvrige Århus
hold, AGF og Skovbakken, sluttede nederst og 
måtte fra efteråret spille i 2. div., hvor Viby net
op lige havde klaret sig fri af nedrykningen. Især 
Skovbakken startede dog den nye sæson i stor 
stil.

Bedre gik det for håndboldpigeme i VRI, der 
vandt damernes 2. div. og efter fem års fravær 
igen rykkede op i den bedste række, og også 
Skovbakkens damehold var ret stærkt spillende, 
og nåede således frem til finalen i landspokaltur
neringen. Her måtte holdet dog se sig besejret 
10-7 af Hørsholm-Usserød.

I årets løb blev der også lejlighed til at se en
kelte internationale håndboldkampe i Stadion
hallen, den første således allerede i januar, da 
KFUM  spillede uafgjort 21-21 med det tjekki
ske mesterhold Skoda Pilzen. I marts var der mu
lighed for at se to landskampe, af hvilke dog den 
første, hvor Rumænien vandt 19-18 over det 
danske landshold, var en ret skuffende oplevelse. 
Stemningen -  og spillet -  var noget bedre i den 
anden kamp mod Vesttyskland, der sluttede med 
en dansk sejr på 20-16. Og endelig var der midt 
i december lejlighed til at stifte bekendtskab med 
et af de jugoslaviske tophold, GRK Zagreb, ved 
en spændende og velspillet venskabsmatch mod 
KFUM .

»Århus er dansk atletik,« udtalte Dansk Atletik 
Forbunds formand K. Lyhne-Petersen, da han 
d. 13. juni lykønskede AGFs hold med dan

marksmesterskabet i holdatletik, hvor Skovbak
ken blev nr. 2. Noget er der om snakken. I 
hvert fald hjemførte de to klubber tilsammen 
næsten en tredjedel (i alt 13) af 1971-mester
skaberne i atletik. Klubbernes høst af nye dan
ske rekorder var ved årets slutning ni -  bl. a. 
sat af Skovbakkens Arne Jonsson og Jesper 
Tørring, samt af Kaj Andersen, Wigmar Pe-

Ping-pong diplomatiet fik også en udløber til Arhus. 
Den 27. dec. spillede et kinesisk bordtennishold i

Stadionhallen en venskabsmatch mod de bedste danskere, der 
var forstærket med den svenske verdensmester

Kjell Johansson. Selv denne, som ses på billedet nedenfor, 
måtte dog indkassere et nederlag 

over for de uhyre stærkt spillende kinesere.
(Foto: Preben Tolstoy).



«

Tartanbanerne. I forsommerens løb fik atletikbanerne på 
Stadion en belægning af tartan, der er en elastisk kunststof

blanding med en nubret overflade. De nye baner 
blev indviet ved »Tartan Games« d. 23.-24. juni og ses her 

i brug ved et andet internationalt stævne 
den 27. juli. Bob Turner, USA, vinder 100 m. løb foran

Reinhardt Borchert, Vesttyskland. 
(Foto: Jens-Kristian Søgård).

tersen og Erik Fisker fra AGFs atletikafdeling.
Flere af disse rekorder blev sat d. 23. og 24. 

juni ved årets største århusianske atletikbegiven
hed, et stort internationalt stævne, »Tartan Ga
mes«, i forbindelse med indvielsen af de nye 
tartanbaner på Århus Stadion -  de første af sin 
art i Nordeuropa. I stævnet deltog en række at
letikfolk fra Japan, USA, Kenya, Polen, Hol
land, Sverige, Østrig og Vesttyskland foruden de 
bedste danske. De mere end 3000 tilskuere, der 
såvel lørdag som søndag overværede stævnet, im- 
poneredes især af guldvinderen i 1500 m. løb 
fra olympiaden i Mexico, kenyaneren Kipchoge
Keino, og dennes landsmænd Paul Moses og Ben 
Jipcho.

For cykelsportsinteresserede bød 1971 på flere 
gode begivenheder og resultater. Århus Cykle 
Klub, hvis store økonomiske problemer i begyn
delsen af året blev delvis afhjulpet ved, at Århus 
Kommune overtog Århus Cyklebane, stod som 
arrangør af en række internationale baneløb. Så
ledes kørtes i begyndelsen af juli om Århus Bys 
Grand Prix med deltagelse af blandt andre ver
densmesteren Daniel Morelon og dennes stærke
ste konkurrent, russeren Phakadze. De blev dog 
her henvist til 3. og 4. pladsen, og »den store 
præmie« blev vundet af australieren John Ni
cholson, der ved denne lejlighed fik sit interna
tionale gennembrud. Et dansk hold i forfølgel
sesløb (med Gunnar Asmussen og Gunnar 
Jonsson, Århus) forsøgte senere i samme måned 
at tage kampen op mod bl. a. de vesttyske 
verdensmestre og de russiske bronzevinderhold,
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Dagen efter, at Gunnar Asmussen havde vundet det 
nordiske mesterskab i landevejscykling, 

blev han hyldet på Arhus Stadion af de 7.200 tilskuere, der 
overværede fodboldkampen mellem AGF og Esbjerg.

På billedet ovenfor ses han 
sammen med sin kone og søn under hyldesten.

(Foto: Preben Tolstoy).

men uden held. Vesttyskerne løb af med sejren. 
Derimod vandt de to Århus-ryttere i august 
sammen med klubkammeraterne Niels Fredborg 
og Poul Nielsen DM i denne disciplin. I lande
vejscykling stod Gunnar Asmussen for den stør
ste enkeltmandspræstation, idet han her d. 22. 
august hjemførte det nordiske mesterskab. Blandt 
andet dette dannede baggrund for, at han i de
cember blev udnævnt til byens »årets sports
mand«.

Boksning hører ikke til de mest fremtrædende 
idrætsgrene i Århus; men enkelte stævner fortje
ner dog at blive nævnt. Dette gælder først og 
fremmest det professionelle boksestævne i Vejlby- 
Risskov-hallen i begyndelsen af september, som 
blev overværet af omkring tre et halvt tusinde 
mennesker. I hovedkampen pointbesejrede Tom 
Bogs italieneren Domenico Tiberia, mens Tom 
Jensen vandt over østrigeren Anton Schnedl. 
Frederiksbjerg Atlet Klub stod som arrangør af 
flere internationale stævner med deltagelse af 
tjekkiske og vesttyske boksere, bl. a. i december, 
hvor der blev vist megen god boksning.

Af fremtrædende resultater i de øvrige sportsgre
ne må endelig omtales en andenplads ved ver
densmesterskaberne i Kiel i OK-jollesejlads, som 
Peter Due fra Århus Yachtclub stod for, Claus 
Petersens (MBK) andenplads i herresingle ved 
de nordiske mesterskaber i bordtennis, samt 
AGFeren Lars Børgesens tre førstepladser (100 
og 200 m rygcrawl, 200 m medley) ved Dan
marksmesterskaberne i svømning. ]? %  j
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Hvad de skrev

Bøger af Århus-forfattere udgivet 1971

Degn, Ole:
Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges 
optegnelser. Universitetsforlaget.

Drewes, Vagn Mohr:
The small intestine in diabetes mel
litus. Munksgaard. (Doktordisp.) 

Dybdahl, Vagn:
Historisk kommentar til national
økonomien. Universitetsforlaget.

Aggebo, Anker:
Allerede Hippokrates. Aforismer og 
anekdoter om læger, lægekunst og 
lægeetik. Grevas.

Albertsen, Leif L.:
Die freien Rhythmen. Rationale Be
merkungen im allegemeinen und zu 
Klopstock. Akademisk Boghandel.

Andersen, Ib:
Mucociliary function in trachea ex
posed to ionized and non-ionized 
air. Akademisk Boghandel. (Doktor
disp.)

Bech Nygaard, J.:
Brød til min broder. Martin.

Bibby, Geoffrey:
I Dilmun tier ravnen. Wormianum.

Christiansen, Erik:
Den romerske republiks sidste hun
drede år. Gjellerup.

Blandt årets debutanter var cand. phil. 
Henrik Fode, der udsendte bogen

»Småskibsfarten på Ärhusbugten 1865- 
1914«. Foruden et betydeligt salg i 

subskription kunne Fode glæde sig over, 
at Århus Havn benyttede bogen 

som sin traditionelle nytårshilsen til 
sine forretnings- og andre forbindelser.

Egebak, Niels:
Tom Kristensen. Munksgaard.

Enemark, Poul:
Studier i toldregnskabsmateriale i 
begyndelsen af 16. århundrede med 
særligt henblik på dansk okseeks
port. Bd. 1-2. Dansk Historisk Fæl
lesforening. (Doktordisp.)

Engberg, Jens:
Årsagerne til den engelske borger
krig 1642-49. Gjellerup.

Fenger, Ole:
Fejde og mandebod. Studier over 
slægtsansvaret i germansk og gam
meldansk ret. Juristforbundet. (Dok
tordisp.)

Fisker, Robert:
Av for katten -  lille Pjok. Aros.

Ffeldborg, Ole C.:
Medfødt klumpfod. Universitetsfor
laget. (Doktordisp.).
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Fode, Henrik:
Småskibsfarten på Arhusbugten 
1865-1914. Universitetsforlaget.

Garde, C. F.:
Århus havn. Den jyske basishavn. 
Århus Havnevæsen.

Grostøl, Alf:
Hvorfor kommer hønsene bagvendt 
hjem? Grevas.

Helmig, Ole:
Spondylitis tuberculosa. 577 tilfælde. 
Universitetsforlaget. (Doktordisp.)

Hemmer Hansen, Eva:
Grevinde Danner. 2. udg. Bd. 1. 
Danserinden. Bd. 2. Skytsenglen. 
Grevas.

Hjernøe, Leif:
Fra tid til anden. Tre-sporet roman. 
Arena.

Houmann, Børge:
Hædersgaven til Martin Andersen 
Nexø. Sirius.

Jensen, Jens Marinus:
Strejftog i erindringen. Aros.

Jensen, Peder:
Bogbindere i Århus. Århus Bogbin- 
derlaug.

Jensen, Poul:
Presse, penge og politik 1839-48. 
Gad. (Doktordisp.).

Johansen, Orla:
Gerne i store sedler. Wøldike.

Johansen, Orla:
Ingenting i den hånd. Wøldike.

Johansen, Orla:
Ryggen, professor! Thaning & Ap
pel.

Jørgensen, Stig:
Kontraktsret. Bd. 1. Aftaler. Jurist- 
forbundet.

Karstoft, Henry:
Serum vitamin B12 bestemmelse 
med en isotopmetode. Universitets
forlaget. (Doktordisp.).

Korn, købmænd og komkompagni. 
Af Ib Gejl og Christian R. Jansen. 
Universitetsforlaget.

Tre Arhusbøger. Professor 
Ole Fengers juridiske dispu

tats, der har benyttet et 
kalkmaleri som grundlag for 

omslaget (Universitetsforlaget), 
Svend Age Madsens 

rent typografiske omslag
(Gyldendal) og Alf Grostols 
roman med tegning af Erik

Sørensen (Grevas).
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Kruuse, Jens:
Lykkelig skoletid. Lindhardt og 
Ringhof.

Lyrikeren Tom Kristensen. Udg. af 
Aage Jørgensen. Akademisk Bog
handel.

Madsen, Svend Åge:
Sæt verden er til. Gyldendal.

Mortensen, Henning:
Pisken smælder gennem det bløden
de tusmørke, sne. Borgen.

Møgelvang, Niels:
Gennem åbne døre. Kirke og evan
gelium. Gyldendal.

Nielsen, Peter:
Rawlplugs. (Danistisk assodigres- 
sion). Et digt om hvordan noget 
måske er. Husets Bogcafé.

Nielsen, Peter:
Spontan frenesi. Overvejende digte. 
SUB-PUB.

Paludan, Helge:
Introduktion til historisk metode. 
Gjellerup.

Philipsen, Hans Peter:
Ganeslimhinden hos marsvin med 
særlig henblik på lamina epithelialis. 
Bd. 1.-2. Århus Tandlægehøjskole. 
(Doktordisp.)

Skou-Hansen, Tage:
Tredje halvleg. Gyldendal.

Skriver, Peter:
Spontan frenesi. Husets Bogcafé.

Svensk agent ved Sundet. Toldkom
missær og agent i Helsingør Anders 
Svenssons depecher til Gustav II 
Adolf og Axel Oxenstierna 1621-26. 
Udg. ved Leo Tandrup. Universitets
forlaget.

Tågholt, Knud:
Hvem var minister? Dansk politik 
gennem 100 år. Aros.

Weibull, Jörgen:
Bemadotterna på Sveriges tron. Bon- 
nier.

W ennström, Puk:
Hverdagsglimt -  gift med en læge. 
Grevas.

Århus dengang og nu. Udg. af Århus 
byhistoriske Udvalg. Red. Vagn Dyb- 
dahl. Universitetsforlaget.

K. E.
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Lufthavns-planer 
gennem 40  år

Mens Århus allerede før og under første ver
denskrig -  i flyvningens barndom og ungdom -  
kunne opvise en i provinsen enestående inter
esse for det nye transportmiddel og selv levere 
flere af flyvningens kendte navne, så har byens 
indpasning i ruteflyvningen været en sag, der var 
præget af forsinkelser, uheld og halve løsninger.

I 1932 og 33 rejste et par københavnske pri- 
vatmænd over for Århus byråd tanken om at få 
anlagt en permanent landingsplads til brug for 
regelmæssig flyvning mellem København og År
hus, men på dette tidspunkt troede bystyret ikke 
på, at en sådan rute havde nogen værdi for År
hus, der klarede sig udmærket med sine damp
skibsforbindelser, som borgmesteren udtrykte det. 
Skulle der etableres en flyverute, måtte det bli
ve statens sag.

Dog vedtog byrådet i sommeren 1933 at sva
re Århus Handelsforening, at man ville stille sig 
velvillig, så længe der ikke blev tale om økonomi
ske tilskud. På foranledning af dels flere virksom
heder, dels et københavnsk konsortiums rute
flyvningsplaner, havde man bedt byrådet støtte 
et koncessionsandragende. Men trafikminister

Friis-Skotte ville ikke på det spinkle grundlag, der 
forelå, given nogen koncession til konsortiet i Kø
benhavn (som bl. a. støttedes af et ønske hos kø
benhavnske aviser om luftpost-befordring).

I 1936 rejstes der en almindelig diskussion om 
skabelsen af et indenlandsk ruteflyvnings-net. 
Trafikminister Fisker havde først på sommeren 
været i udlandet og set på lufthavne og erklære
de ved sin hjemkomst, at den indenlandske flyv
nings problemer nu måtte tages op. I et lukket 
byrådsmøde i Århus den 3. september drøftedes 
sagen på grundlag af den pressedebat, der hav
de rejst sig, og man bemyndigede her udvalget 
for byens udvidelse og bebyggelse til at undersø
ge, om der kunne findes et passende areal til 
flyveplads i nærheden af Århus.

Mens man overvejede, kom der et års tid se
nere en henvendelse fra Det danske Luftfartssel
skab om Århus’ indpasning i en flyverute Kø
benhavn-Jylland. D D L  ønskede fra byen en 
garantisum på 25.000 kr. til forsøget, men da 
man på grund af den endnu ikke tilvejebragte 
landingsplads ved Århus skulle benytte ingeniør 
Gunnar Larsens flyveplads ved GI. Ry, mere end
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Indvielsen af en hangar i maj 1952 
på privatflyvepladsen Kirstinesminde.

(Foto: Folkebiblioteket).

40 km fra Århus, fandt byrådet sagen uden in
teresse, hvorimod man igen besluttede at skride 
til køb af et flyveplads-areal nær ved byen.

Fra gammel tid havde Skejby mark tjent som 
eneste landingsmulighed for de små maskiner, 
der gav opvisninger og arrangerede rundflyvnin
ger, og det var naturligt, at det blev i dette om
råde, man søgte at få en flyveplads anlagt. En 
yderligere tilskyndelse lå i, at der var udarbejdet 
forslag om opførelse af nye militære kaserner på 
Skejby mark til afløsning af de gamle kaserner i 
Århus, og Forsvarsministeriet havde udtrykt øn
ske om en flyveplads i umiddelbar nærhed.

Den 14. december 1939 vedtog byrådet ende
lig at erhverve gården Kirstinesminde i Skejby 
på ca. 122 tdr. land for 315.000 kr. Det samlede

projekt for en flyveplads beløb sig til ialt 
1.680.000 kr., hvoraf 798.000 ventedes at gå til 
arbejdsløn, som Arbejdsministeriet ville refunde
re i henhold til loven om beskæftigelse af arbejds- 
ledige. Senere købtes også gården Sommerlyst og 
forskellige mindre arealer, dels til selve flyveplad
sen, dels til pålægning af nødvendige servitutter 
af hensyn til indflyvningen. Så sent som i marts 
1940 traf man de sidste forberedelser til arbej
dets igangsætning, da begivenhederne den 9. 
april brat satte en stopper for både kaserne- og 
lufthavnsplaner. På dette tidspunkt havde Ål
borg allerede haft en flyverute i 272 år, og også 
Esbjerg havde i 1937 fået en flyverute til hoved
staden, mens landets største provinsby nu måtte 
se sig distanceret for lang tid.

Derimod blev efter krigens afslutning Kirsti- 
nesmindearealet anlagt som en offentlig lan
dingsplads for mindre fly, et formål, den stadig 
tjener.

Under krigen arbejdede et udvalg under Mi
nisteriet for offentlige arbejder med spørgsmålet 
om fremtidige flyvepladser i Danmark. Et halvt 
år efter befrielsen i 1945 fremlagde dette udvalg 
sin betænkning, der dannede grundlaget for en 
lov af 12. juli 1946 om civile offentlige lufthavne. 
Heri bemyndigedes trafikministeren til at anlæg
ge en ny statslufthavn ved Århus samt til at 
overtage, respektive udbygge lufthavnene ved 
Ålborg, Rønne og Esbjerg -  alt med henblik på 
etablering af indenlandske luftruter.

Det var i loven forudsat, at det lokale bidrag 
til lufthavnenes etablering skulle bestå i, at kom
munerne afholdt udgifterne til arealerhvervelser
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og servitutter, mens staten skulle betale anlægs
arbejderne. Det stod i Århus klart, at en luft
havn af klasse B som forudsat i loven -  med mu
lighed for senere udvidelse til en A-lufthavn -  
måtte anbringes længere borte fra den bymæs
sige bebyggelse end Kirstinesminde. På den an
den side var den af tyskerne delvis fuldførte fly
veplads i Tirstrup af den ministerielle sagkund
skab erklæret for uegnet alene på grund af sin 
afstand fra Århus (ca. 38 km).

Allerede i 1944 havde byrådet imidlertid an
modet civilingeniør C. V. Smith-Hansen om at 
undersøge mulighederne for en lufthavns place
ring i en rimelig afstand, højst ca. 12 km, fra 
Århus. Efter at have undersøgt mulighederne ved 
»Thomasminde« nord for byen og ved True syd 
for Viborg landevej standsede man op ved et 
areal i Egå, ca. 9 km fra Århus, øst for landeve
jen ud for Tålfor bakke. Dette område fandtes 
velegnet, og der blev udarbejdet et ret detalje
ret skitseforslag, ligesom man førte forhandlin
ger med de berørte lodsejere. Lokalt mødte pro
jektet nogen modstand, og der blev agiteret mod 
at bruge »den gode jord« til uproduktive formål. 
For dog at sikre arealet mod en bebyggelse, der 
kunne hindre projektet, blev der med hjemmel 
i byplanloven nedlagt et foreløbigt forbud mod 
udstykning, men da der ved udløbet af det år, 
forbudet varede, ikke var nogen afklaring, måtte 
man lade arealerne blive fri igen.

Endnu en mulighed fandt man ved Grundfør, 
ca. 14 km fra Århus og 27 km fra Randers. 
Der blev foretaget opmålinger og udarbejdet 
skitseprojekt, og man stødte ikke på den samme

stedlige modstand her som i Egå. Men flere for
handlinger i 1946-47 med trafikminister El- 
gaard gjorde det snart klart for Århus byråd, at 
der ikke hos staten var nogen større lyst til at 
følge det ministerielle udvalgs intentioner op, end 
ikke efter at lufthavnsloven var vedtaget. Hertil 
bidrog foruden finansielle hensyn også betænke
ligheder hos militæret, der betragtede enhver ny 
lufthavn som en åben flanke.

Skulle Århus overhovedet komme med i rute
flyvningen, blev der derfor ingen anden udvej 
end at søge en foreløbig løsning i Tirstrup. Til 
dette formål førtes, endnu mens man forhandle
de om Grundfør-projektet, en række drøftelser 
med Randers, Grenå og Ebeltoft kommuner om 
et økonomisk samarbejde, og den 12. september 
1946 blev der på Århus rådhus indgået en aftale 
om anlægs- og driftsudgifternes fordeling mel
lem de fire byer. Allerede flere måneder forinden 
havde man dog opnået principiel enighed, så de 
nødvendige arbejder var blevet udført i somme
rens løb, og den 16. september 1946 åbnede 
SAS flyvningen. Man benyttede den allerede 
eksisterende 2000 meter lange betonbane, som 
blev suppleret med to tværbaner med græsbelæg
ning. Lufthavnsbygningerne var nogle simple 
træbarakker, der populært kaldtes præriehyt
terne.

Men den halve million kommunale kroner, 
som investeredes, var jo anbragt i et statsligt 
areal, der -  efterhånden som det danske flyvevå
ben udbyggedes -  i stadig højere grad toges i 
brug af militæret, og i 1958 måtte kommunerne 
fjerne de gamle bygninger og etablere en ny ter-
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minai, nye standpladser, parkeringspladser osv. 
i udkanten af det militære område, nu en NATO- 
flyvestation.

I det første hele driftsår efter åbningen, 1947, 
befordredes 17.377 passagerer mellem Tirstrup 
og København. I 1971 var tallet 290.477 efter 
en jævn stigning.

Det var i 1946 fra Århus kommunes side ble
vet understreget, at man betragtede brugen af 
Tirstrup som en midlertidig løsning og fastholdt 
kravet om en lufthavn nærmere Århus. Da der 
i begyndelsen af 60’erne viste sig tegn til, at flere 
egne i Midtjylland, som følte afstanden til Tir
strup for stor, kunne tænkes at starte egne flyve
pladser, og man bl. a. i Billund lagde op til en 
fast ruteflyvning, og da staten ikke syntes at ville 
imødegå en spredning af lufthavne gennem stats
lig planlægning, tog borgmestrene i Århus, Silke
borg og Randers initiativet til en drøftelse af en 
mulig samling af kræfterne om en central midt
jysk lufthavn i stedet for en række lokale presti
geprojekter. Det lykkedes i løbet af 1963 at in
teressere ikke mindre end ni jyske købstæder 
( Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silke
borg, Skanderborg, Skive, Viborg og Århus) for 
at gå i samlet trop til trafikminister Kai Lind
berg og anmode om at få etableret en midtjysk 
lufthavn på det sted, som ministeren måtte vælge 
som det trafikøkonomisk rigtigste. Århus’ repræ
sentanter erklærede samtidig, at de dermed ville 
anse løftet om en lufthavn ved Århus for op
fyldt. Ministeren viste sig velvillig, men ønskede 
spørgsmålet om etablering af lufthavne uden for 
hovedstaden belyst af et hurtigt arbejdende ud

valg (Provinslufthavnsudvalget). Dette udvalg 
blev dog først nedsat i april 1965 og arbejdede 
ikke særlig hurtigt, idet dets betænkning først 
blev afgivet den 7. marts 1968.

Denne forsinkelse viste sig igen at være uhel
dig for Århus. Siden de ni byers henvendelse 
var først Herning og Holstebro sprunget fra og 
havde fået åbnet civil beflyvning af den militære 
flyvestation Karup. Billund havde fået ruteflyv
ning i 1964 og tilfredsstillede dermed Horsens. 
I Viborg og Skive kølnedes interessen også; men 
stadig stod dog fire byer, som repræsenterede 
langt det største passagergrundlag, tilbage med 
ønsket om en ny lufthavn.

Provinslufthavnsudvalget pegede på Tinning 
(Hammel) som »den i trafikøkonomisk og tek
nisk henseende gunstigste placering af en ny stats
lufthavn i Århusområdet«. Civilingeniør Smith- 
Hansen, der allerede i samarbejde med luftfarts
direktoratet havde udarbejdet skitseforslag og 
overslag over en lufthavn til ca. 55 mill. kr. 
(1967-priser), gik nu videre med detaljerede 
planer og undersøgelser, og imens havde borg
mestrene forhandlinger med trafikminister Guld- 
berg. Ministeren stillede sig uanset betænknin
gens konklusion kølig over for planen og mente 
ikke at kunne få statsmidler til finansieringen. 
Ved et møde den 28. maj 1969 spurgte han, om 
ikke kommunerne kunne tænke sig selv at anlæg
ge lufthavnen eller få det nye Århus amt, som 
stod foran dannelse, til at påtage sig det, hvil
ket ville falde i tråd med, at ministeren påtænk
te at lade allerede eksisterende lufthavne overgå 
til de nye amters administration.
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Tanken blev taget op allerede i det fællesud
valg, der forberedte det nye amts dannelse pr. 1. 
april 1970, og et beløb på 2 mill. kr. til luft
havnsformål blev optaget på budgettet. Efter 
skriftlig henvendelse fra de fire byers borgmestre 
vedtog amtsrådet den 5. januar 1971 at påtage 
sig lufthavnsbyggeriet. Man engagerede teknisk 
bistand og fik en placeringsgodkendelse fra mini
steriet, men derefter nægtede trafikministeren 
pludselig at give amtsrådet tilladelse til de nød
vendige ekspropriationer med den begrundelse, 
at han ikke fandt, der for tiden var behov for den 
påtænkte lufthavn. I en del af pressen havde 
der været ført en ret voldsom agitation mod pla
nen, med henvisning dels til økonomien, dels til 
forventede støjgener, en agitation, som tilsynela
dende også har påvirket mange folketingsmed
lemmer. Da den nuværende trafikminister Jens

Den såkaldte Hammel lufthavn er placeret i området 
ved Tinning og Foldby. En af startbanerne (hovedbanen) har sit 

forløb mellem Klapskov ved Tinning og Sønderskov.
En tværbane er anbragt mod syd fra hovedbanen 

i dennes vestlige ende.
Kortet er taget fra planerne over den påtænkte flyveplads.

Kampmann i slutningen af 1971 fremlagde 
Hammel-projektet til drøftelse i folketinget, fik 
det i hvert fald en sådan modtagelse, at man 
kunne skønne, der ville være et tværpolitisk fler
tal imod det. Som følge af de skiftende ministres 
og folketingets manglende vilje til planlægning 
af lufthavne kan man nu med henvisning til 
»ændrede forhold« gå imod det projekt, som 
var et forsøg på at bringe plan i lufthavnsbygge
riet i Jylland. Og igen er det Århus, det går ud 
over. p a
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Paradisgades Skole, opført 1862 efter tegning af tømrer
mester C. Steinbrenner som friskole for Århus.

Den røde murstensbygning i en slags gotisk stil med trappe
gavle er byens ældste folkeskolebygning. (Foto ca. 1935).

To skoler, der forsvinder

I byrådets møde den 4. marts 1971 blev det ved
taget, at Paradisgades og Ingerslevs Boulevards 
skoler skal nedlægges 1 ). Af de to skoler er Pa- 
disgades den ældste. Den blev som en såkaldt 
friskole (dvs. med gratis skolegang) indviet den 
1. november 1862 og afløste den gamle friskole 
i Grønnegade, hvis mangel på plads var stor, og 
hvor de sanitære forhold var skandaløse. Arealet, 
hvorpå den nye skole blev opført, var købt fra 
gården »Gamle Paradis« i Studsgade, og en ny 
gade mellem Studsgade og Nørregade fik navn 
efter denne ejendom 2).

Paradisgades Skole rummede i begyndelsen ot
te klasser, fire i stuen til drenge og fire på første 
sal til piger3). I skolen holdtes de to køn adskil
te, som skik var dengang. Udenfor var dette 
vanskeligere. Derfor måtte man i 1870-erne om 
vinteren lægge pigernes skoletid mellem kl. 9 og 
14, for at de ikke på vej hjem på de mørke ef
termiddage skulle blive forulempet af »uartige 
drenge«4). Skoletiden var ellers normalt til kl. 
175).

Allerede få år efter skolens start fulgte de før
ste udvidelser, således i 1868 med opførelsen af
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en sidebygning, og i 1875 med en gymnastik
sa l6). Senest har der været nyopførelser i 1956, 
da en ny gymnastikbygning, der tillige rummede 
skolekøkken, sang- og fysiklokale, blev taget i 
b rug7).

Paradisgades Skole var den anden af byens 
skoler, der blev inddraget i den i 1888 oprettede 
skolebespisning af fattige børn, skønt skolens over
lærer, J. J. Olsen, af flere grunde var imod dette, 
ligesom han havde »den anskuelse, at proletaria
tet vokser i antal, og dets fordringer til samfun
det tiltager ved sådanne foretagender, som har 
en offentlig karakter« 8) .

I Paradisgades Skoles over 100-årige tilværel
se har skolen kun haft fem inspektører. I dens

første otte år havde drenge- og pigeafdelingen 
hver sin bestyrer. I 1870 blev Jens Jakob Olsen 
overlærer for hele skolen. Der var indrettet en 
lejlighed til ham på skolen, men på grund af lug
ten fra en åben bæk, der dengang løb forbi ste
det, opgav han sin tjenestebolig og lod bygge en 
villa i en ny gade nord for Nørre Allé. Gaden 
kaldtes en overgang Olsens Gade efter ham, men 
fik senere navnet Tunøgade 9).

J. J. Olsen skildres som en ihærdig lærer, der 
til gavn for skolevæsenet i Århus stillede adskil
lige forslag om dette og hint til skolemyndighe
derne 10 ). Han tog sin afsked i 1900.

I 1872 fik Århus Handelsstandsforenings han
delsskole lokaler i Paradisgades Skole, hvor han

Antal elever i de århusianske kommuneskoler den 1. september 1971

Ajstrup skole 64 Kirkevængets skole 12 Skæring skole 488
Bakkegårdsskolen 352 Kragelundskolen 768 Skødstrup skole 638
Bakkeskolen 395 Lisbjergskolen 125 Skåde skole 227
Beder skole 368 Læssøesgades skole 717 Solbjergskolen 607
Brobjergskolen 586 Malling skole 460 Strandskolen 833
Elev skole 19 Mølleyangskolen 975 Sølystskolen 663
Elsted skole 552 Mårslet skole 263 Søndervangskolen 1.032
Engdalskolen 884 Nordgårdskolen 657 Tiist centralskole 604
Finsensgades skole 572 Ny Munkegades skole 413 Todbjerg-Mejlby komm, skole 224
N. J. Fjordsgades skole 454 Næshøjskolen 477 Tranbjerg skole 421
Frydenlundskolen 1.034 Nørre Boulevards skole 354 True skole 43
Gammelgaardsskolen 715 Paradisgades skole 165 Vejlby skole 732
Gjellerupskolen 881 Risskov skole 756 Vestergårdsskolen 900
Hasle skole 925 Rosenvangskolen 907 Viby skole 463
Hasselager centralskole 422 Rundhøjskolen 718 Virupskolen 234
Holme skole 709 Sabro-Korsvejskolen 566 Vorrevangskolen 934
Højvangskolen 264 Samsøgades skole 653 Åby skole 821
Ingerslev Boul. skole 304 Set. Annagades skole 498
Kathrinebjergskolen 771 Skovvangskolen 946 I alt 30.565
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delsskolen derefter havde til huse indtil 1962. 
Skolens første forstander ( i 36 år) var J. J. Ol
sen11), hvis efterfølger både som skoleinspektør 
for Paradisgades Skole og handelsskolen blev Sø
ren Pedersen12), der virkede ved kommunesko
len, indtil han tog sin afsked i 1924. De to embe
der fulgtes herefter ikke ad mere.

Paradisgades Skoles næste inspektør var Hans 
Axel Hansen, der bestred embedet til april 1937, 
da han døde pludseligt13). Skoleinspektør siden 
var L. Kjærgaard Lauridsen fra september 
1937 14) til 1958. Nuværende skoleinspektør, fra 
1958, er Else Heeno 15 ).

I 1919 besluttede byrådet, at Paradisgades 
Skole skulle være en ren pigeskole16). I 1955 
blev der dog igen optaget drenge i skolen, dette 
år 32 drenge i en 1. klasse17). Tilbagegangen 
i antallet af beboere i den indre by har i de sene
re år forårsaget en stadig nedgang i antallet af 
elever. I 1932 var der i Paradisgades Skole 20 
klasser med 609 elever18). Imellem 1960 og 
1970 har antallet af klasser været nogenlunde 
konstant, mellem 19 og 22, men elevantallet er 
gået betydeligt tilbage, fra 499 elever i I9 6 0 19) 
til 263 i 1970 20).

Paradisgades Skoles afvikling skulle efter byrå
dets beslutning af 4. marts 1971 ske over to 
år 21 ), men efter en senere indstilling vil skolen 
ophøre allerede med udgangen af skoleåret i juni 
1972 22).

Århus bys udvikling i sidste halvdel af forrige år
hundrede skete fortrinsvis i den sydlige bydel. 
Skønt der her var bygget nye skoler, i Valdemars-

L. Kjærgaard Lauridsen (1895-1958) var lærer ver Arhus 
Kommunes Skolevæsen fra 1920, først ved Ny Munkegades 

Skole, derefter ved Læssøesgades Skole. 1937 blev 
han overlærer ved Paradisgades Skole, fra 1946 med titlen 

skoleinspektør. Foto 1955.

gade 1881 og i Frederiks Allé 1883 23), slog de 
ikke til. Især ikke, efter at Marselisborggård-are- 
aleme var blevet indlemmet i Århus i 1899.

En skole med beliggenhed ved den nye Ingers- 
levs Boulevard blev derfor planlagt i 1901 24 ), 
og med Ludvig A. Petersen som arkitekt blev
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skolen opført, så den stod klar til indvielse den
17. august 1903. Der var fortsat skarp adskillel
se mellem drenge- og pigeskolen, her med et skel 
ned gennem bygningen, desuden ønskede man 
en speciel drenge- og pigeudgang fra skolen til 
forskellige gader 25 ).

Behovet for skolen viste sig straks at have væ
ret stort. Fra 1294 elever i skolens første å r 26) 
steg antallet på fire år til 1676 i 1907. Der var 
da 54 klasser27 ).

Antallet af klasser i Ingerslevs Boulevards Sko
le har hele tiden været stort, men i 1932 var 
det dog adskilligt mindre end i 1907, nemlig 35 
med 1017 elever28). I 1960 var klasseantallet 
fortsat 35, da med 841 elever29), men ligesom 
i Paradisgades Skole er antallet af elever dalet 
betydeligt i 1960-erne og var pr. 1. september 
1970 457 elever i 25 klasser30).

Skolen gennemgik i 1950-eme en gennemgri
bende restaurering. I flere år blev gennemsnitlig 
fem lokaler årligt moderniseret tillige med gange 
og trapper31). Alligevel anses forholdene i dag 
for utidssvarende, og det er eri medvirkende år
sag til beslutning om nedlæggelse af skolen, der 
i modsat fald skulle have en ny tilbygning med 
lokaler til naturlære, sløjd og bibliotek32).

Skolen på Ingerslevs Boulevard har i dens le
vetid haft tre skoleinspektører. Den første var 
H. C. Pedersen, der gjorde sig kendt som skri
vepædagog. Han foretrukne fag var regning, 
dansk og skrivning, og i sine yngre dage lød han 
øgenavnet »Regne«, men interessen for at lære 
eleverne at behandle et »skriveredskab« rigtigt 
samt for, at arbejdet i skriftlige fag blev udført

i en sundhedsmæssig rigtig og forsvarlig stilling, 
optog ham meget.

Han var en afholdt lærer, der ud over skoleti
den bevarede forbindelsen med mange tidligere 
elever, som selv op i deres høje alder blev ved 
med at besøge deres gamle lærer, en enkelt be
søgte ham som 70-årig fhv. skoledreng 33 ).

Selv opnåede H. C. Pedersen at fejre 25 års

Klasseinteriør fra Ingerslevs Boulevards Skole. 
Billedet viser en forældredag i november 1950 med 

lærer S. E. Bang Sørensen.
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J. Heydorn-Jacobsen (1886-1957) var lærer ved Fjordgades 
Skole 1912-24. 1924 blev han ansat som overlærer ved Ingerslevs 

Boulevards Skole, fra 1946 med titlen skoleinspektør. Foto 1933.

jubilæum som pensionist, efter at han som 70- 
årig havde taget sin afsked i 1924. Han døde den
22. april 1949.

H. C. Pedersens efterfølger var J. Heydom 
Jakobsen, der virkede som inspektør i 32 år. Han 
trak sig tilbage i 1956 og efterfulgtes af skolein
spektør Gunnar Nielsen; han blev 1. august 1971 
inspektør ved Skæring Skole. Siden har overlæ
rer Bent Møller været konstitueret leder af In
gerslevs Boulevards Skole 34 ).

Hvilke formål, de to skoler skal anvendes til 
efter nedlæggelsen, er der endnu ikke taget be
stemmelse om. p 7
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Studenteroprøret

På universitetet skete der i løbet af vinteren og 
foråret en række begivenheder, der vakte en be
tydelig opsigt og måtte forekomme meget drama
tiske for det store flertal af byens borgere, der 
ikke har de interne forhold på »bjerget« nær 
inde på livet. To gange i denne periode blev man 
gennem presse og radio vidne til, at universitetets 
ledelse tilkaldte politiet for at sikre ro eller gen
oprette »ro og orden« på universitetsområdet. 
Begrundelsen for det efter danske forhold så 
usædvanlige og drastiske skridt var i begge til
fælde, at grupper af studerende forsøgte at hindre 
det ledende universitetsorgan, konsistorium, i at 
udføre sine normale arbejdsopgaver.

I kampens hede var der en tendens til, at den 
daglige presseomtale blev koncentreret omkring 
de mere dramatiske sider af begivenhedsforløbet: 
studenternes besættelse af konsistoriesalen, politi
ets udrykning med hunde o. s. v. Det er et for
hold, der også i andre sammenhænge er karakteri
stisk for avisernes nyhedsbehandling; men det 
betød, at selve baggrunden for begivenhederne, 
årsagerne til konflikten, blev beskrevet mindre

udførligt og fik en knap så iøjnefaldende pla
cering i avisernes spalter.

Baggrunden
I løbet af 1960’eme er antallet af studerende ved 
universiteterne mere end firedoblet. Mens det 
samlede antal omkring 1960 udgjorde mellem 
otte og ni tusinde, ligger det nu på ca. 40.000. 
Den voldsomme studentertilgang har givet sig 
udslag i en kraftig forøgelse af universiteternes 
lærerantal, og dette har medført, at der er fore
gået en forskydning i den samlede lærerstabs sam
mensætning, således at professorernes procentvise 
andel er blevet stadig formindsket. Samtidig har 
den stærke vækst i studentertallet skabt behov 
for en række ændringer inden for undervisningen. 
Det tidligere individuelt betonede studieforhold 
og -vejledning har måttet vige for en mere om
fattende planlægning af studiernes indhold — og 
dermed en forøgelse af de administrative opgaver.

Arbejdet med en modernisering og standardi
sering af studiernes form og indhold startede in
den for enkelte fag allerede i midten af tresserne,
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og resulterede bl. a. inden for det humanistiske 
fakultet i indførelsen af nye studieordninger i 
1968. I denne beslutningsproces tog også mange 
studerende del, og dette i forbindelsen med in
spirationen fra studenteroprøret i bl. a. USA og 
Frankrig aktualiserede spørgsmålet om en æn
dring af ledelsen og administrationen såvel inden 
for de enkelte fag som for universitetet som hel
hed. I kravet om ændringer fik de studerende 
efterhånden tilslutning fra de mange nyansatte, 
ikke-professorale lærere, der på trods af at de ud
gjorde hovedparten af lærerstaben ikke havde 
nogen indflydelse på universiteternes styrelse.

Universiteterne har fra gammel tid haft tradi
tion for et udstrakt selvstyre. Såvel den beslut
tende ledelse som den ikke særligt omfattende 
administration var lagt i hænderne på lærerne -  
professorerne. Den omtalte udvikling i løbet af 
tresserne har imidlertid medført, at denne for
melle ledelsesform ikke har svaret til de faktiske 
forhold, der rådede på universitetet, hvor såvel 
studerende som andre lærere end professorerne 
havde udstrakt indflydelse på de stadig voksende 
besluttende og administrative arbejdsopgaver. 
Efter pres fra de to sidst nævnte grupper blev der 
derfor i slutningen af tresserne taget skridt til at 
få gennemført en ny lov om ledelsesstrukturen 
på universiteterne; herved blev ikke-professorer 
(amanuenser) og studenter formelt repræsenteret 
i de ledende organer. En heftig debat, der især 
kom til at dreje sig om størrelsen af de studeren
des repræsentation og disses valg, mundede ud i 
en ny »styrelseslov«, der blev vedtaget af folke
tinget i 1970.

Loven har på næsten alle områder skabt fuld 
ligestilling mellem alle universitetets fastansatte 
lærere, idet disse under ét vælger repræsentanter 
til de styrende organer. Kun posten som rektor 
(og rektors stedfortrædende prorektor) er stadig 
forbeholdt professorer. Mens lærernes krav så
ledes stort set er blevet imødekommet, gælder 
dette ikke de studerendes. Disse havde ønsket 
halvdelen af pladserne i de styrende organer med 
ret til selv at afgøre repræsentationsformen. I ste
det har de i de øverste af disse (konsistorium og 
fakultetsråd) fået tildelt en trediedel af pladserne 
efter regler, fastsat af undervisningsministeriet.

Dette resultat har haft til følge, at studenterne 
er blevet splittet i to grupper. De mere moderate 
og de konservative har accepteret at deltage i 
styrelsen med den mindre repræsentation, indtil 
loven skal revideres senest i folketingsåret 1972— 
73. Hertil kommer, at de valgregler, som ministe
riet har udformet, er i overensstemmelse med de
res synspunkter. Studenterlisterne P og G står 
her i byen for denne linie. De mere venstreorien
terede, der udgør den største fraktion, og som i 
Århus repræsenteres af studenterfronten (liste Q ), 
har ikke accepteret og i stedet forsøgt at forhindre 
den nye styrelseslov i at fungere for på denne 
måde at få fremskyndet revisionen af den. De 
har derfor ikke deltaget i de første valg til de nye 
universitetsorganer, der fandt sted i efteråret 
1970. Alle pladserne for de studerendes repræ
sentanter blev således ved valget, hvor mindre 
end en fjerdedel af de studerende stemte, besat 
med kandidater fra listerne P og G.

Det er i lyset af denne udvikling, man må se
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vinter- og forårsmånedernes dramatiske begiven
heder.

Begivenhederne
-  Det første forsøg på at forhindre den nye sty
relseslov i at fungere blev gjort i slutningen af 
januar, da det øverste styrende organ, konsisto
rium, skulle holde sit konstituerende møde den 
27. Dette blev afbrudt ved, at ca. 30 medlemmer 
af studenterrådets flertalsgruppe, studenterfron
ten, trængte ind i mødelokalet. Formanden for 
studenterrådet, Mihail Larsen, formulerede grup
pens ønske om at blive repræsenteret i konsisto
rium samt krav om, at det konstituerende møde 
blev udsat, indtil repræsentationsspørgsmålet var 
blevet afgjort. Nogle af lærermedlemmerne i kon
sistorium, der følte den valgte studenterrepræsen
tation utilfredsstillende, førte i de følgende dage 
uformelle drøftelser med studenterrådsrepræsen
tanterne uden dog at nå til en afklaring.

Også det følgende konsistoriemøde, der skulle 
finde sted den 10. februar måtte aflyses, men den
ne gang dog ikke som følge af en studenteraktion. 
Rektor Søren Sørenssen havde imidlertid, af frygt 
for en eventuel gentagelse af afbrydelsen, aftenen 
i forvejen ladet politiet afspærre universitetets 
administrationsbygning, hvor mødet skulle holdes. 
Denne noget drastiske beslutning fra rektors side 
blev kraftigt fordømt ikke blot på et studenter
møde, men også af flere af konsistoriums lærer- 
og studenterrepræsentanter, der nægtede at del
tage i konsistoriemødet under politibeskyttelse. 
En følge af politibesættelsen blev derimod, at

forligsforhandlingerne mellem konsistorie- og stu- 
denterrådesrepræsentanterne blev genoptaget.

Disse fortsatte, også efter at konsistorium den 
27. februar endelig havde fået holdt sit konstitu
erende møde (på hotel Mercur i Viby). Studen
terrådets bestræbelser gik nu i retning af at af
holde nyvalg af studenterrepræsentanter, et ønske 
som konsistorium kunne tilslutte sig, idet det dog 
anså dette problem for at være en sag mellem 
studenterne og Undervisningsministeriet. Studen
terrådets reaktion herpå blev en afbrydelse af 
konsistoriemødet den 11. marts med et forsøg på

Otte betjente på vagt foran administrationsbygningens 
hovedindgang d. 10. febr. At det ikke er politiet, 

der er målet for studenternes vrede, fremgår klart af den af
slappede stemning, der hviler over forsamlingen.
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at få lærermedlemmerne til at fremsætte et krav 
om revision af styrelsesloven, så studenterrådets 
medlemmer afløste de valgte studenterrepræsen
tanter i konsistorium. Dette lykkedes dog ikke.

Ved nyvalget til studenterrådet i slutningen af 
marts bevarede den venstreorienterede liste Q  
imidlertid sin førende position, og den nye stu
denterrådsformand, C. C. Møller, bebudede en 
fortsættelse af »kampen mod styrelsesloven«.

»Fortsættelsen« kom i forbindelse med rektor- 
valget i slutningen af april. Her var der for første 
gang kampvalg, nemlig mellem den hidtidige rek
tor Søren Sørensen og en af konsistoriums delta
gere i forligsforhandlingerne, prof. Svend Bund
gård. Da stemmeoptællingen skulle foregå den 
27. april, besatte medlemmer af studenterfronten 
administrationsbygningen og fjernede en del stem
memateriale, hvilket resulterede i, at politiet for 
anden gang blev kaldt til universitetsområdet. 
Valget blev erklæret for aflyst, samtidigt med at 
der blev indgivet politianmeldelser mod nogle af 
de deltagende studenter; efter nogle retsmøder 
blev tiltalen dog frafaldet.

Denne aktion vakte et kraftigt røre ikke blot 
i kredse uden for universitetet, der udelukkende 
hæftede sig ved dens strafferetlige aspekter, men 
også i de studerendes egne rækker, hvor flere af 
de faglige råd, bl. a. medicinerrådet, der hidtil 
havde støttet studenterrådets linie, tog afstand 
fra aktionen. En følgende appel fra studenter
rådet om at få udsat rektorvalget, »indtil der er 
opnået en endelig løsning på konflikten omkring 
studenternes organiserede indflydelse på universi
tetets anliggender«, forblev resultatløs. Den 14.

maj blev omvalget gennemført, og prof. Bund
gård blev valgt til universitetets nye rektor.

Herefter ebbede studenterrådets aktiviteter ud. 
Rektorvalgsaktionen blev det i hvert fald forelø
bige dramatiske slutpunkt på bestræbelserne for 
hurtigst muligt at få revideret den nye styrelseslov.

E. K. J.

108



Prostitution

Iagttagelser og historisk kommentar

Gentagne gange har lovgivningen omkring det 
ømtålelige problem prostitution været taget op 
til drøftelse, ofte under påvirkning af den stadigt 
skiftende moralopfattelse. Netop nu er spørgsmå
let atter aktuelt; det har fra et nedsat udvalg 
været draget i tvivl, om den nugældende lovgiv
ning på prostitutionsområdet er tidssvarende og 
overhovedet realistisk. I den anledning har bl. a. 
justitsminister K. Axel Nielsen antydet, at han 
kunne ønske en legalisering af prostitutionen. 
Hermed vil man i realiteten vende tilbage til 
de forhold, der for hundrede år siden var her
skende bl. a. i Århus.

Prostitutionen henhører i dag under § 199 i 
straffeloven af 1939. Heri fastslås, at hvis en 
person ikke formodes at ernære sig ved lovligt 
erhverv, skal vedkommende have pålæg om at 
søge et sådant under trussel om straf. Nærmere 
defineres spil, utugt og alfonseri som erhverv, 
der ikke anses for lovlige.

I virkeligheden er disse bestemmelser udtryk for 
en dobbeltmoralsk indstilling, idet der ikke er 
noget til hinder for, at en kvinde driver utugt 
mod betaling, blot det ikke er hendes hoveder

hverv. Følgelig dækker kvinderne sig ind. En
ten ved at arbejde med prostitutionen i fritiden, 
eller ved at skaffe sig proforma-jobs. Såfremt 
en kvinde er gift og har arbejde som husmoder, 
er kriteriet for hovederhverv også dækket -  og 
prostitutionen legal.

Ligesom andre storbyer har Århus også sine 
»små gader«, hvor villige kvinder stiller deres 
kroppe til rådighed for højeste bud. Spørgsmålet 
er imidlertid, hvor stor praktisk betydning en 
eventuel legalisering af prostitutionen ville få i 
disse kredse.

Politiet oplyser i den forbindelse, at prostitu
tionen i Århus i realiteten allerede er godkendt. 
Sidste gang § 199 blev benyttet i byen var i 1966, 
hvilket klart viser, at en ophævelse af § 199 blot 
vil betyde legaliseringen af en praksis, som har 
været fulgt i en årrække.

Den århusianske prostitution synes da også at 
leve i bedste velgående. Mest iøjnefaldende og 
derfor mest kendt er gadeprostitutionen med 
trækker-pigerne, som i Århus er koncentreret om
kring den indre by. Fra omkring kl. 16 og indtil 
midnat ses i det gamle kvarter, omfattende gader-

109



ne Studsgade, Paradisgade, Volden, Graven og 
Badstuegade, en stadig strøm af biler. -  Ofte er 
det blot nysgerrige, som er på sightseeing; men 
i en række tilfælde er der tale om enlige herrer, 
som er interesseret i nærmere kontakter med ga
dens »damer«, som står placeret hist og her på 
fortovet eller mere eller mindre skjult i port- og 
døråbninger.

Initiativet til nærmere kontakt kan ligge hos 
begge parterne, og et almindeligt billede er kvin
den, der gennem den åbentstående bilrude for
handler med kunden om de rent praktiske ting, 
salæret. Enes de to parter, hopper pigen inden
bords, og parret kører bort. Det videre forløb 
kan foregå under forskellige ydre former; men 
det synes almindeligt, at parrene i de lyse timer 
kører ud i for eksempel Marselisborg-skovene, 
mens havnearealet efter mørkets frembrud er det 
foretrukne. Hertil kommer, at nogle af pigerne 
har lejede værelser, hvortil de begiver sig med 
kunderne.

Gadeprostitutionen i Århus synes at være delt 
i to grupper. I Studsgade ses især en gruppe lidt 
»ældre« kvinder i alderen 20-30 år, men ofte godt 
op i 20erne. Disse kvinder synes at have deres 
faste fliser, og de holder også i højere grad fast 
ved et bestemt salær, der i reglen ligger om
kring 80—100 kr. pr. simpelt samleje. Kræver 
kunderne kunstfærdigheder er priserne derefter.

Derimod holder de lidt yngre prostituerede til 
i kvarteret omkring Badstuegade, Volden og Klo
stergade. Et væsentligt klientel er her det nye fæ
nomen i prostitutionen, narkoluderne, der iføl
ge politiets oplysninger findes i aldersgrupper helt

fra 13-14 år, men nok hyppigst er mellem 16 og
20. Klientellet i disse gader har ikke faste plad
ser, men synes at rokere i kvarteret, og prisni
veauet er næppe heller særligt stabilt her. — Spe
cielt udgør narkoluderne en sælgergruppe, der 
er villig til at sænke priserne. Så vidt muligt sø
ger de at bevare de gængse priser, d. v. s. 80- 
100 kr., men er deres nød efter »stoffer« tilstræk
kelig stor, synes de rede til at gå for priser så 
lave som 30-50 kr. Det er givet, at denne grup
pe piger påfører den faste stab af prostituerede 
en farlig konkurrence.

Gadeprostitutionen er ikke den eneste form 
for prostitution i Århus. Det utugtige erhverv ta
ger også sit udgangspunkt i forskellige havne
knejper, samt i pænere danserestauranter. På de 
intime restauranter trives den mere mondæne 
prostitution med et mere udsøgt klientel, som til 
gengæld også stiller betydelig større krav til kun
dernes pekuniære formåen. Vederlagene svæver 
her oppe i minimumsbeløb på mellem 300 og 
500 kr.; men såfremt herrerne har specielle øn
sker, får kvinderne langt større beløb. Dette er 
formentlig baggrunden for, at denne type kvin
der i reglen kun har et par kunder pr. aften. Til 
sammenligning konstateres, at en prostitueret i 
Studsgade kan have et kundeantal, som svinger 
mellem 4-10 pr. aften.

Den nuværende prostitutions omfang er det 
næppe muligt at give nøjagtige tal på. Inden for 
gadeprostitutionen anslår politiet antallet til om
kring 40 kvinder; men det samlede antal, hvor
under også må medregnes kvinder, der ligger på 
grænsen af hel- og halvprostitution, kan der kun
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gisnes om. Givet er det imidlertid, at antallet af 
prostituerede i de senere år har været stigende 
på grund af den tilgang, der er kommet i form 
af narkoludeme. Og spørgsmålet er, om en lega
lisering af prostitutionen ikke vil have til følge, 
at et fortsat stigende antal kvinder vil tage del i 
denne metier. Det vil uden tvivl betyde noget, at 
det formelt ulovlige derved ryddes af vejen.

En række problemer i den aktuelle prostitution 
lader sig ikke belyse. Det drejer sig f. eks. om mo
tiverne til prostitution, som umiddelbart synes 
domineret af de gode indtjeningsmuligheder, men 
også nok har sine psykiske aspekter. Det drejer 
sig om prostitutionssnylteren, alfonsen, som findes 
i Århus, men kun sjældent kommer for dagens 
lys, da pigerne dækker over ham. Endelig er der 
den mest anonyme, kunden, om hvem oplysnin
ger stort set mangler. Efter politiets skøn er der 
tale om folk fra alle sociale lag, som nok har en 
relativ moden alder, men nærmere kommer man 
det næppe.

Bliver prostitutionen legal, er det ikke et ene
stående fænomen. For knap 100 år siden fand
tes i en årrække en prostitutionsordning i År
hus, der i realiteten tillod prostitution som er
hverv. Manden bag ordningen var politimester 
C. J. Thorup, som i 1878 overtog dette embede 
i Århus. Siden 1871 havde der på lokalpolitisk 
plan været ført diskussion om en ordning af det 
lokale prostitutionsvæsen, som ifølge en lov fra 
1871 skulle udformes gennem et kommunalt ud
arbejdet regulativ.

Straks ved sin tiltræden indså Thorup prosti
tutionens faremomenter -  specielt risikoen for

Der sluttes kontakt -  sådan foregår det;
men billedet er konstrueret.

(Foto: Preben Tolstoy).
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veneriske sygdomme -  og iværksatte en forelø
big ordning af prostitutionen med særlig henblik 
på »den faste garde«, pigerne, som igen og igen 
blev pågrebet for utugtigt erhverv. Da byrådet 
stiltiende accepterede denne praksis uden dog at 
ville sanktionere den ved det lovbefalede regula
tiv, fik dette i lovens forstand illegale system lov 
til at fungere i 10 år. Efter en kraftig hetz blev 
systemet imidlertid ophævet i 1887, da Justits
ministeriet erklærede systemet for lovstridigt.

Systemet, som praktiseredes 1878-87, omfat
tede tilstedeværelsen af en lille hård kerne af fa
ste prostituerede, som i antal ses at variere mel
lem 9 og 17 inden foî  de enkelte år. For disse 
løsagtige fruentimmere var prostitutionen som er
hverv tilladt på den betingelse, at de overholdt 
det reglement, der var grundstammen i syste
met, og som de fik overrakt ved deres indtræ
den i rækkerne.

På mange måder var de reglementariske be
stemmelser udtryk for den almindelige holdning 
til prostitutionen i offentligheden. M an anså pro
stitutionen for et nødvendigt onde, som det var 
bedst at have kontrol med; men som befolknin
gen ellers ikke ønskede kontakt med. Derfor ind
gik der dels bestemmelser om regelmæssig læge- 
kontrol af de reglementerede, dels en række be
stemmelser, som skulle hindre fruentimmerne 
i på nogen måde at genere offentligheden.

Isolation var nøgleordet i bestemmelserne, og 
meget initiativ var ikke overladt til de reglemen
terede. Hensigten var, at prostitutionen skulle 
drives på kvindernes bopæl, men de måtte ikke 
selv tilkalde sig opmærksomhed ved f. eks. at

opholde sig ved vinduerne i deres lejligheder. 
Færdedes de blandt befolkningen måtte de på 
ingen måde gøre sig bemærket. Som eksempler 
kan nævnes, at det ikke var dem tilladt at komme 
i Vennelyst overhovedet, eller i Riis Skov på søn- 
og helligdage. Den eneste virkelige undtagelse var 
de offentlige baller i byen, hvor de løsagtige sy
nes at have fået grønt lys for udøvelsen af deres 
job.

Isolationstendensen kom også til udtryk der
ved, at politiet skulle godkende de reglemente- 
redes bopæl. Heri lå en vældig mulighed for at 
dirigere prostitutionen ind i lokaliteter, hvor den 
stødte borgerskabet mindst muligt. Der opstod 
herved en række »tolererede huse«, hvormed for
stås adresser, hvor politiet accepterede, at en 
reglementeret, løsagtig pige drev sit utugtige er
hverv. Da flere piger kunne bo sammen, kunne 
det minde om bordeller; men de typiske bordel- 
kendetegn manglede, nemlig værtinderne og reg
lementerne for husene som sådan.

De tolererede huses placering siger noget om 
prostitutionskvartereme -  i det mindste for den 
reglementerede prostitutions vedkommende. Og 
det er markant, hvorledes prostitutionen skif
tede græsgang i den reglementerede periode. I 
årene indtil 1881 var de reglementerede kvinder 
stort set placeret omkring Sjællandsgade og 
Høegh Guldbergsgade samt i kvartererne bag 
Vor Frue Kirke. Dette billede ændres totalt fra 
1882. I den resterende del af perioden var de 
tolererede huse placeret i Frederiksbjerg-områ- 
det, specielt Frederiks Allé samt sidegaderne til 
Jægergårdsgade. På dette tidspunkt var der
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endvidere opstået et prostitutionsområde ved 
Skovvejen/Sandgraven. Det vil med andre ord 
sige en henlæggelse af den kontrollerede prosti
tution til kvarterer, som i 1880erne endnu var 
placeret i udkanten af byen.

Generelle træk om den hemmelige prostitu
tions lokale placering lader sig ikke uddrage ; men 
tendensen var, at prostitutionskvartererne med 
reglementeringens ophævelse syntes at vende mere 
tilbage til den gamle bydel.

Den legale prostitution i Århus er begrænset 
til årtiet mellem 1878-87. Efter den tid -  men 
også for de kvinder, som i nævnte år drev pro
stitution uden reglement -  var prostitutionen 
ulovlig og blev straffet. Den illegale eller hem
melige prostitution havde forskellige udformnin
ger.

Også dengang var gadeprostitutionen en væ
sentlig vej til opnåelse af kontakt. Ifølge samti
dige aviser synes hovedgaden at have været slem; 
men også gaderne ned mod havnen har forment
lig været besøgt af de løse fugle, da et væsent
ligt kundeklientel blev hentet blandt søfolkene. 
Hertil kom offentlige forlystelsessteder som f. eks. 
Vennelyst, der ved lukketid kunne trække pro
stituerede til sig.

Der synes også at have været prostitutionsak
tivitet i de offentlige danselokaler, hvor ikke blot 
de reglementerede indfandt sig. At der trivedes 
dansebodsprostitution fremgår bl. a. af den mis
sionsvirksomhed, som i slutningen af 1880erne 
blev indledt af den kendte diakonissesøster, M a
rie Johanne, og som snart gjorde hende frygtet 
blandt danselokalernes værter.

En tredie type var bordellignende huse, hvor 
unge piger boede til leje. Det var her almindeligt, 
at ejendommens værtinde så stort på, hvorledes 
lejerne tjente til livets ophold. Ja, ofte var udlej
erne direkte indblandet og stod som ruffersker. 
Et særligt grelt tilfælde var en værtinde i Sand
graven, som ofte stillede sig på hjørnet af Skov
vejen og Sandgraven, hvorfra hun opmuntrede 
alle forbipasserende mandfolk til at lægge et be
søg ind i gaden til hendes piger. Værtinderne 
gjorde det ikke gratis. Dels modtog de salærer 
efter hvert besøg, dels betalte de unge piger 
ågerpriser i husleje.

I 1893 og i begyndelsen af 1900erne blev der 
i Århus optrevlet en række store rufferisager.. 
Arnestedet for de ulovlige handlinger var en ræk
ke beværtninger, hvor der ret bevidst blev dre
vet prostitutionsvirksomhed. Det drejede sig pri
mært om beværtninger i havnekvareteret, f. eks. i 
Dynkarken, men også i beværtningen på hjørnet 
af Skolegade og Skolegyde, det senere »Bispehus«.

Beværtningerne havde en dobbeltfunktion i 
prostitutionslivet. Dels fungerede de som kon
taktsteder, hvor kvinderne ene og alene kom for 
at finde kunder, som de tog med sig derfra. Dels 
bemærkes det, hvorledes nogle beværtninger i 
baglokalet havde indrettet såkaldte »dameværel
ser«, hvor parrene kunne trække sig tilbage, 
når de øvriges selskab var uønsket. I disse af
trædelsesrum var sengen det afgørende; omgivel
sernes øvrige beskaffenhed interesserede mindre 
og kunne udgøres af såvel et vaskehus som af en 
velmøbleret lejlighed.

Omfanget af prostitutionen lader sig kun med
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større nøjagtighed sige om den reglementerede 
prostitution. Den illegale prostitution synes at 
have udgjort et stærkt vekslende antal. Inden
for årene 1878-1906 svinger det årlige antal så
ledes mellem 20 og 72 kvinder. Da opgørelsen 
imidlertid kun bygger på kvinder, som blev på
grebet for utugt, er tallene at opfatte som mini
mumsstørrelser, hvor svingningerne nok mere 
var udtryk for vekslende aktivitet fra politiets 
side end en egentlig ændring i det faktiske antal 
prostituerede. Hertil kommer, at der var meget 
stor forskel på de forskellige kvinders grad af in
volvering i prostitutionen. Lige fra pigen med et 
enkelt påtalt forhold til kollegaen, som havde 
drevet erhvervet i 10-12 år.

Hvilke piger drev prostitution? Ser man på 
den sociale baggrund, er det tydeligt, at prosti
tutionen, d. v. s. den påtalte prostitution, havde 
social slagside. Langt den overvejende del af pi
gerne kom fra hjem, der økonomisk var placeret 
lavt, og pigerne tilhørte da også for størstedelen 
erhvervsgruppen »tjenestepiger«.

Geografisk kan rekrutteringen med rimelighed 
sættes i forbindelse med den samtidige befolk
ningsvandring fra land til by. I de fleste tilfælde 
ses de løsagtige piger at komme fra selve Århus, 
Århus amt eller de nærmestliggende amter, hvor 
Randers amt er største rekrutteringsområde.

Endelig må det påpeges, at hvad den alders
mæssige fordeling angår var spændvidden så

Skovvejen/Sandgraven blev ned mod 
århundredskiftet, i hvert fald for en tid, et 

af byens prostitutionsområder.
Her er vi på Skovvejen ved middagstid 

en sommerdag omkring 1908.



stor som fra 14-54 år. Mest udsatte alderstrin 
var årene mellem 16 og 20 år, og specielt de 
sidste teenage-år. Inden 22-års alderen var stør
stedelen af kvinderne dog beskæftiget ved lovligt 
erhverv igen. Undtagelser herfra var de regle
menterede piger samt en illegal gruppe, de så
kaldte »politipiger«, der omkring århundrede
skiftet drev regelmæssig prostitution.

Motiverne til at drive prostitution er som tid
ligere nævnt meget forskelligartede. I ældre pro
stitutionshistorie taltes der om »den fødte pro
stituerede«, et begreb, som for længst er opgivet. 
Men det er næppe forkert at sige, at der fordres 
en bestemt psyke hos en kvinde, som vil lade sig 
udnytte således. Forskellige ydre omstændigheder 
kan derfor have medført en realisering af bestem
te iboende træk, f. eks. hvis en ung pige blev for
ført, eller en kvinde blev enke med små børn.

Umiddelbart synes det økonomiske gevinstmo
tiv at have haft indlysende tiltrækning. Prisni
veauet har kun antydningsvis kunnet fastslægges, 
men tendensen var, at et vederlag i 1880erne 
beløb sig til mellem 2 og 5 kr. pr. samleje, og at 
der senere synes at ske en vis stigning. I det mind
ste optræder ved århundredskiftet priser på både 
10 og 15 kr. Foruden kontante vederlag ses også 
forskellige gaver, såsom støvler, tøj, ja, i en en
kelt sag var en chokoladekage tilstrækkeligt ve
derlag. -  Sammenligner man prisniveauet med 
en tjenestepiges dagløn, der i slutningen af 1890- 
erne var under 1 kr., vil det forstås, at prostitu
tion kunne være et lukrativt erhverv.

Prostitutionsmiljøet havde sine skyggesider 
bag de ydre fristelser. Kvinderne var udsat for

adskillige faremomenter, dels fysiske manifesteret 
gennem kønssygdomme, graviditetsrisiko samt 
overfald fra kundernes side, dels psykiske som 
følge af isolationen, ofte såvel fra hjemmene 
som fra den almindelige befolkning. Selvmord 
var for nogle den eneste udvej.

Ikke blot de løsagtige fruentimmere var udsat 
for kønssygdommenes farer. Det samme gjorde 
sig gældende for kunderne, som også kunne blive 
genstand for »en rulning«. Ligesom i den nuvæ
rende prostitution er købergruppen vanskelig at 
identificere. Tendensen i den undersøgte periode 
var dog, at kunderne fortrinsvis var at finde 
blandt mænd, som var uden fast bopæl, f. eks. 
sømænd og rejsende.

Selv om det næppe er realistisk at drage di
rekte sammenligninger imellem prostitutionen 
før og nu, synes det generelle indtryk at være, at 
prostitutionen i dag i sine arbejdsmetoder, i de 
gode indtjeningsforhold samt i selve miljøet 
har meget tilfælles med 19. årh.s prostitution. 
Ligesom dengang er det også i dag den prostitue
rede, der står som den mest udsatte, den, der må 
føle alle de nyfigne blikke og finde sig i folks mis
billigelse. Ligeså har de to mænd knyttet til pro
stitutionen, alfonsen og kunden, til stadighed 
stort set formået at holde sig langt uden for of
fentlighedens lys. Disse fænomener synes almen
gyldige, og der er ingen grund til at tro, at en 
legalisering af prostitutionen vil ændre funda
mentalt ved disse forhold.

E. H.
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Hen over de skrå 
brædder

Teateråret 1971

Århus Teater
Seks opsætninger med en gennemsnitsbelægning 
på ca. 60 % nåede Århus Teater i kalenderåret, 
heriblandt en langvarig succes, der allerede be
gyndte nytårsaften 1970. Det var Mary Chases 
lystspil »Harvey« med Jørgen Ryg som gæst i 
den ene hovedrolle, en elskelig, hyggelig dranker, 
der, med rigelige midler dertil, dagen lang tuller 
rundt på diverse barer og holder dampen oppe 
ved jævnligt at indtage »en lille en«. Han led
sages af stykkets anden hovedperson, der er usyn
lig og uhørlig, den seks fod høje kanin, Harvey, 
en pooka, der kun kan ses af den, der virkelig 
tror på den. Stykkets pointe er, at familien gerne 
vil have gjort drankeren »normal«. Det har han 
held til at undgå, og han får ydermere andre til 
at tro på hans ven -  og derved til at se ham. 
Om stykket var så morsomt, som det var udråbt 
til, er måske et spørgsmål. Jørgen Rygs ejendom
melige kongenialitet med sin rolle dæmpede gag
sene noget. De havde før her i landet været frem
lagt mere kontant af henholdsvis Max Hansen 
og Kjeld Pedersen.

Først 24. marts blev »Harvey« afløst. Man 
fortsatte i den populære genre, denne gang med

den amerikanske musical af Stephen Sondheim 
og George Furth »Gift dig Bobby -!«  (»Com
pany«) og med den elegante Henning Palner 
som gæst. Det blev en antiklimaks. Den lokale 
presse »myrdede« forestillingen, der i øvrigt glim
rede med en ganske flot opsætning. Aarhuus 
Stiftstidende brugte ord som »interesseløs«, »lige
gyldig« og »moderne fortidslevning«. Demokra
ten gik så vidt som til at betegne den som den 
dårligste i Edwin Tiemroths direktørtid.

Den nye sæson begyndte 4. september -  mere 
sikkert — med den velprøvede franskmand Jean 
Anouilh. Hans stykke hed denne gang »Kære 
Antoine« og handlede om en teaterforfatter ( ! ) 
og i øvrigt om altings ligegyldighed og om frem
medgjorte mennesker, der tror at vide noget om 
deres medmennesker, som de i virkeligheden ikke 
ved. Handlingen var meget indviklet med en ko
medie i komedien, med flash-back (der ellers er 
irriterende) og med en død hovedperson, der 
ind imellem var ret så levende; men den blev 
flot gennemspillet, ikke mindst af den stadig dyg
tigere Emo Müller som Antoine. Gæster var 
Emil Hass Christensen og Randi Michelsen, den
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sidste som en forhenværende primadonna, der 
egentlig, om end med en barsk livslyst i behold, 
så for gammel ud til nogensinde at have ligget 
ret meget i med Antoine.

Var Anouilh velprøvet, var Bert Brecht det 
ikke mindre. 16. oktober var der premiere på 
hans skuespil om autoritet og sandhed »Galileis 
liv«. Forestillingen fik skyld for at have tabt det 
politiske indhold på gulvet -  til fordel for impo
nerende, men ganske vist alvorlig underholdning. 
Instruktøren, Leon Feder, havde ikke i tilstræk
keligt omfang taget hensyn til den Brechtske te
se, at den videnskabelige forskning og den deraf 
følgende sandhedserkendelse ingen værdi har, 
hvis den sælges til de forkerte mennesker. Til 
gengæld blev opførelsen godt teater med den 
endnu ikke nedslidte Aksel Erhardtsen som Gali
lei. Mange af de roller, han i de senere år har 
haft, kunne have fristet ham til en buldrende, 
stereotyp hulhed; men endnu har han i det store 
og hele undgået denne svaghed — måske fordi 
han ved siden af sin teknik har noget af det, som 
en skuespiller henter -  ja hvorfra egentlig? Også 
i siderollerne så man store præstationer, og der 
er her grund til at nævne en af teatrets hoved
kræfter fra Erik Henning-Jensens tid, William 
Knoblauch. I en lille rolle som »den meget gam
le kardinal« trak han salen helt ind på livet af 
den katolske kirkes verdensbillede. Det var for
nemt.

Med Simon Wincelbergs »Katten i ghettoen« 
(6. november) blev jødernes umådelige tragedie 
i Nazityskland endnu engang draget frem. Det 
var et barskt stykke om elendighed, menneskelig

styrke, håb og elendighed igen. Det kaldte ind 
imellem på en forkrampet latter, som i virkelig
heden ikke var udløsning for nogen morskab. 
Var det uaktuelt? En del af kritikken mente det; 
men den nylige debat om de sidste tyskere i hol
landske fængsler viser, at det måske ikke var så 
uaktuelt endda. Om det så er rigtigt stadig at 
pege tilbage, er måske nok et spørgsmål. Tiderne 
er andre -  eller er de? En af figurerne, den gamle 
Yablonka, blev spillet af gæsten Arthur Jensen. 
Det fik han mange og fortjente blomster for.

Spændvidden i teatrets kunnen viste man i 
årets sidste premiere 7. december: Brian Ways 
og Warren Jenkins frie bearbejdelse af det itali

Scene fra »Harvey«. Fra venstre 
Birte Fynne, Lone Rode, Bodil Lindorff og Jørgen Ryg.

(Foto: Preben Tolstoy).
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enske eventyr om trædukken Pinocchio, der ef
ter mange begivenheder gør sig fortjent til at 
blive en rigtig menneskedreng. Det var gøgl og 
fornøjelighed, som professionelle kan gøre det, 
når de er bedst.

Århus Teaters Studio
Det lille kælderteater under det store teater bød 
kun på en enkelt ny forestilling i 1971. Forå

Fra »Spaghettien skal til Mejlgade« på Svalegangen. 
Til venstre ses Finn Hesselager og Per Schelde (med læder

jakken) som de to »rødder«, 
til højre Fabio Rojas som gæstearbejderen.

(Foto: Svalegangen).
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ret fortsatte med Leif Petersens succes »Nu går 
den på Dagmar«, og først 7. september nåede 
man frem til »P-A-L-A-C-H« af Alan Bumes 
og Charles Marowitz. Det handler ikke om den 
czekiske student, der brændte sig selv for mod
stand og frihed, men om omverdenens reaktion 
på hans offer. Teksten var bearbejdet og lokali
seret af forfatteren Jørgen Ljungdalh, og den 
gav i strejf Palachs tragedie på baggrund af 
dagligdagens vilde og vekslende kehraus, som 
massemedierne gejler den frem. Pressen var be
gejstret og brugte store ord: Aarhuus Stiftstiden
de hævdede, at der ikke havde været vist noget 
tilsvarende i Århus nogensinde, »og det kan 
man lægge i, hvad man vil« (det kunne man 
nu ikke, for det var ment rosende). Demokraten 
skrev, at Ljungdalhs bearbejdelse var gjort med 
»noget, der grænser til genialitet«.

Svalegangen
Teatret i Rosensgade har enten en bestandig vel
villig kritik -  eller også er det et godt teater. 
Retfærdigvis må det nok antages, at det sidste 
er tilfældet. De små forhold begrænser i høj grad 
repertoiret; men det synes, som om nok, og nok 
af kvalitet byder sig til.

1971, der også her havde en belægning på 
60 , begyndte 8. januar med »Hypdangbok«
af Jess Ømsbo. Titlen kunne tyde på et absurd 
emne; men forfatteren hævder selv, at hans styk
ke hverken er absurd eller realistisk. Absurd er 
det vel til syvende og sidst alligevel med sine for
vredne mennesker og sine breaks (fra boksning),



hvor personerne går fra hinanden og begynder 
på et nyt sted eller går tilbage i teksten. Det er 
tåbeligt (bevidst) og vittigt, og det blev overdå
dig festligt givet af lederen Wåge Sandø Peter
sen og hans lille stab. Men’erne var egentlig få. 
En af dem: at man ikke altid af mangel på »for
stand« skal gå i gulvet for det eller de »gale«, 
var måske ikke så fejl.

Forårets anden premiere, 27. februar, Peter 
Nichols’ »En dag med Joe« var vel mere hånd
fast: et ægtepar og deres genvordigheder med 
en spastisk, åndssvag pige. Uden at de åbent er
kender det — deres argumenter for at beholde 
hende hjemme er gode og rigtige -  er hun lyn
aflederen i deres tilværelse, via hende kan de 
flygte fra det, der står dem imellem. Det ramler 
alligevel til sidst, og manden går sin vej -  efter 
forgæves at have forsøgt at ombringe barnet. 
Emnet til trods er det ikke noget tungt stykke. 
Det bæres oppe af en grov, sort humor, langt 
fra den klynken, det kunne indbyde til, og det 
blev givet usædvanlig godt af de to hovedperso
ner Lotte Hermann og Stig Hoffmeyer. Den sid
ste leder nu kollegateatret »Jomfru Ane« i Ål
borg.

Lidt mindre pretentiøs, uden derfor at stille 
mindre krav til aktørerne, var efterårets første 
forestilling, Bengt Ahlfors bearbejdelse af »Jor
den rundt i 80 dage«. Holdningen var stort set 
den samme som på Århus Teater for få år si
den, en elskværdig satire over britisk ånd og eng
lændernes idealisering af sig selv. Det blev gjort 
med megen fornøjelighed og en idérigdom af tek
niske tricks. Demokraten kaldte det »Jorden

Scene fra »P-A-L-A-C-H« på Arhus Teaters 
Studio. Ole Wegener i færd med en symbolsk selvbrænding.

(Foto: Jens-Kristian Søgård).
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rundt om Phileas Fogg«, og det var i grunden 
ikke så galt. Til Passepartouts rolle havde man 
lånt Benny Bjerregård fra Bispetorvet -  lille, 
jordnær og med sans for livets goder og realite
ter. Som Fogg selv så man Sandø Petersen med 
krickethue og britisk rankhed, men måske en 
smule for levende.

Det ene af de to småspil af Israel Horowitz, 
der udgjorde Svalegangens sidste præsentation i 
1971, er blevet set af mange. Det hedder (loka
liseret) »Spaghettien skal til Mejlgade« og blev 
sidste efterår spillet en lørdag eftermiddag i TV. 
Det handler om to »rødder«, som ved et stoppe
sted generer en gæstearbejder (her spanieren Fa
bio Rojas, der uden egentlige replikker var ud
mærket). I TV chokerede stykket nok mest ved 
sit sprog, der helt upoleret vel var det, som en
hver ærlig »rod« vil bruge. Men ellers handlede 
det om klassiske moderne ungdomsemner som 
kontaktbesvær og overskudsenergi, som kun kan 
afreageres ved vold og sjofelhed. Per Schelde og 
Finn Hesselager ramte de to fyre med virkelig 
indlevelse. Mage til psykopatisk barnagtighed er 
sjældent set. Det var oprivende og ubehageligt 
godt.

Før »Spaghettien« spilledes på teatret »Bol
sjet«. Titlen er navnet på en slæbebåd, der ikke 
har ret meget med stykket at gøre. Det fortæller 
nemlig om en ung mand, der uden egen skyld 
er kommet til at køre en student ihjel (han 
snublede under en demonstration -  på rulle
skøjter). Den unge mand anklages nu af stu
dentens kæreste, og efter et hidsigt spil har de 
omsider held til at råbe hinanden op. Også her

er det identitetsproblemet, angsten for at få no
get at vide om sig selv og kontaktens svære kunst, 
der ligger bag adfærd og udtryksformer. Dygtigt, 
næsten drevent lavet -  i det sidste ligger en lille 
bebrejdelse for mangelen på oplevelse.

Filuren
Bodil Lindorffs børneteater i Vestergade 3 er en 
ny foreteelse i byens kulturliv. De stykker, det 
spiller, vækker dog næppe den debat i interesse
rede kredse, som de andre teatres. Men sin be
tydning har det alligevel ved at vænne børnene 
til at se teater både fra tilskuerpladserne og fra 
og bag scenen. De børn, der kommer her, skal 
nok blive gode teatermennesker, og lad så være, 
at flere af dem måske går med en skuespiller el
ler to for meget i maven.

Filuren udfolder med børn og professionelle 
en overordentlig livlig virksomhed. Det virker bå
de i sit teater og i skoler, biblioteker og fritids
klubber. I 1971 har det givet ikke mindre end 
175 forestillinger fordelt på 7 stykker, nemlig 
Frank Carpenter: Bimbi (30 gange), Kaj Him
melstrup: Du store kineser (15 gange), Jesper 
Jensen og Erik Moseholm: Hvor er min hue? 
(10 gange), Bjarne Thorup: Supemuser, poker
prinsessen og kongemand Bill puster med mel i 
munden (54 gange), Ole Lund Kirkegård: Al
bert (44 gange), Karen-Lis Ahrenkiel, Jørgen 
Teytaud og Bjarne Thorup: Jorden rundt i 
46V2 minut (10 gange) samt Birte og Peter Fyn- 
ne: Jul i Filuren (12 gange). p . j p  p .
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Borgmesterligt dagligliv

For offentligheden tager en borgmesters tilværel
se sig let ud som et spændende og broget show. 
Når borgmesteren ikke lige præsiderer i for
mandsstolen ved byrådets møder, ser man ham 
åbne udstillinger, modtage udenlandske kon
gresgæster, trykke hånd ved kongelige besøg, ud
råbe Frøken Århus, tænde fyrværkeri ved Fest
ugens åbning og under samme »uge« køre i 
brandbil og spise pølser foran Set. Pauls kirke 
o. s. v. Alligevel er hele den tidrøvende udad
vendte virksomhed, den repræsentative, kun den 
mindst krævende del af en borgmesters arbejde 
i landets næststørste kommune.

I modsætning til hovedstaden og mange stør
re byer i udlandet, hvor byrådets formand ud 
over mødeledelse i rådet kun har de repræsen
tative opgaver, mens borgmesteren i spidsen for 
magistraten kan hellige sig byens administration, 
er i den århusianske styreform disse to hverv 
forenet hos een person. Borgmesteren er både 
byrådets og magistratens formand; han skal le
de både det »lovgivende« organ, administratio
nen og den økonomiske forvaltning og varetage 
repræsentationen udadtil. Så selv om han møder

Utallige gæster fra nær og fjern er i årenes løb blevet 
modtaget på rådhuset og har fået et borgmesterligt håndtryk.

I 1960 var den svenske prins Bertil i Arhus for at 
søsætte en Arhus-Halmstad færge med hans navn og i 

den anledning på visit hos borgmester Bernhardt Jensen.
(Foto: Børge Venge).

på rådhuset i kontortøjet, er det praktisk og be
kvemt at have det mørke dress hængende i bag
værelsets skab til hurtig omklædning i dagens 
løb.

Borgmesterens arbejdsdag begynder med en 
hastig gennemgang af posten. Her er indbydel
ser, der skal svares på — og hvoraf nogle måske 
kan videregives til viceborgmester eller rådmænd 
-  beklagelser og anmodninger om bistand i en el
ler anden sag, hvorom man må indhente udta
lelse -  henvendelser fra firmaer, der anbefaler 
sig til kommunens bevågenhed -  anonyme ud
skældninger, der går i papirkurven, men somme
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tider også takkebreve (fortjente og ufortjente), 
og endelig er der stakke af blade og tidsskrifter, 
som gemmes til senere studium, med mindre se
kretæren har fundet noget heri af betydning for 
embedet. H ar en morgenavis stof, man kan ven
te at blive interviewet om, må man orientere sig, 
inden pressen begynder at melde sig, men ellers 
er der ikke tid til avislæsning.

For nu begynder dagens møder. Først tales 
der med økonomidirektøren eller magistratens 
sekretariatschef om de sager, hvori borgmesteren 
skal erklære sig med en økonomisk bedømmelse. 
Som ansvarlig for løn- og personalespørgsmål 
skal han måske også tale med lønningskontorets 
chef. Men mere end en time kan ikke afses til dis
se forvaltningsproblemer, for kl. 10 er der f. eks. 
møde i Bevillingsnævnet, hvor borgmesteren er 
formand og skal have afgørelse i en snes sager 
om tildeling eller fornyelse af alkoholbevilling. 
Kl. 11,30 har en nyudnævnt fremmed ambassa
dør på rundrejse til provinsens største byer øn
sket at blive modtaget af borgmesteren, der har 
indbudt ham til frokost i »Den gamle By« med 
påfølgende forevisning af denne seværdighed. Kl. 
15 forventer »udvalget for økonomiske og admi
nistrative anliggender« at se borgmesteren til 
møde i udvalgsværelse 285 i anledning af to sa
ger, der af byrådet er henvist til udvalgsbehand
ling. Herefter skal han være glad, om han kan 
nå hjem til en bid mad, inden han kl. 19,30 skal 
i krydsild om kommunale problemer på et bor
germøde i Lystrup. Heldigvis véd man jo næ
sten så nogenlunde, hvilke lokale spørgsmål 
der brænder på i storkommunens forskellige om-

Rådmand for magistratens 3. afdeling, Orla Hyllested, der 
den 18. november bliver valgt til borgmester 

efter Bernhardt Jensen, er uddannet som murer.
Han har haft adskillige tillidshverv inden for den århusianske 

arbejderbevægelse. Hyllested har været medlem af 
byrådet siden 1958 og blev rådmand 1. april 1970.

(Foto: Preben Tolstoy).

råder, så man kan sikre sig at have det relevan
te materiale i mappen.

Ingen dag er helt som de andre på et borgme
sterkontor, men et vist fast mønster har ugen og 
måneden. Hver mandag formiddag er reserveret 
magistratens faste møde, og hveranden torsdag 
eftermiddag er byrådets mødedag, begyndende 
kl. 14 med gruppemøder, så møde i salen kl. 
17, ofte af 2-3 timers varighed, undertiden me
re. En lang arbejdsdag altså -  og som de fleste 
andre af en på forhånd ubestemmelig udstræk
ning.
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Borgmesteren sidder i udvalg og kommissioner, 
som også har ret regelmæssige møder. Han er 
formand for havneudvalget, der mødes ordinært 
den første tirsdag i måneden, og for havnerådet, 
der en gang hvert kvartal har drøftelser mellem 
havnens styrelse og dens brugere. Han er for
mand for Civilforsvaret og for Tirstrup lufthavn 
-  og så er visse rudimenter af den tidligere konge
lige borgmesters embedspligter gået i arv til den 
folkevalgte efterfølger såsom bestyrelsen af di
verse legater, medlemsskab af Vor Frue Klosters 
inspektion samt besørgelsen af borgerlige vielser, 
hvilket sidste dog kan delegeres til en af rådhusets 
tjenestemænd.

Den daglige rytme kan blive brudt af nødven
dige rejser især til København til forhandling i 
ministerierne, møder i kommunale fællesorganer 
o. 1. En sådan rejsedag betyder flere sager opho
bet på skrivebordet, når man vender tilbage.

Naturligvis skal den enkelte borger også have 
en mulighed for at træffe borgmesteren. Hertil 
tjener en almindelig træffetid onsdag formiddag, 
men også på andre af ugens dage står der afta
ler med audienssøgende på kalenderen. Person
lige samtaler giver som regel størst udbytte, når 
begge parter på forhånd ved, hvad de skal dre
je sig om; derfor er den orientering, borgmeste
rens sekretær kan fremskaffe, af uvurderlig be
tydning. Mange henvendelser kan allerede i for-

Når man kommer til borgmesterens kontor, 
møder man først overassistent Ella Kjær, der siden 1959 

har været sekretær for borgmesteren. Hun blev ansat ved Århus 
Kommune i 1953 og gjorde i de første år tjeneste 

ved byrådskontoret og på juridisk kontor.
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kontoret henvises til løsning uden borgmesterens 
medvirken -  selv om det kan være svært at få 
folk bort fra den opfattelse, at man altid »straks 
bør gå til hovedet«. Lige så vanskeligt er det at 
udrydde den misforståelse, at en borgmester har 
en dejlig lang weekend, hvori han sikkert gerne 
vil deltage i jubilæumsfrokoster, stiftelsesfester og 
andre foreningsbegivenheder og »sige et par 
ord«. Sandheden er den barske, at han tilbrin
ger sin lørdag og søndag i selskab med en stabel 
sager, som han skal forelægge i mandagens ma
gistratsmøde.

Afslutningen på den del af borgmesterens ar
bejdsdag, der knytter sig til hans kontor, består 
i reglen af underskrivelse af adskillige snese skri
velser og dokumenter. Selv om det efter storkom
munens dannelse er forsøgt at henskyde dette 
banale manuelle arbejde på flere sagområder til 
andre personer, bruger borgmesteren sjældent 
under en halv time af sin dag til blot at prente 
sit navn -  men mere, hvis han også vil under
søge, hvad det er, han skriver under på.

B.J.
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En rundrejse mellem 
sognerådsarkiver

Egentlig burde vel det byhistoriske udvalg tage 
navneforandring til det kommunalhistoriske ud
valg -  eller gerne noget bedreklingende, for det 
er efter sammenlægningerne pr. 1. april 1970 ret 
beset ikke mere købstadhistorie alene, udvalget 
skal beskæftige sig med. De tidligere sognekom
muner bringer deres egen historie med ind i den 
nye enhed. Den er dog ikke udyrket. Der er i åre
nes løb skrevet bøger om Vejlby-Risskov, om 
Brabrand, om Åby og om Viby, og fra adskillige 
af de andre kommuner er der behandlet enkelt
emner eller bragt erindringsstof i de to lokalhisto
riske årbøger »Østjysk Hjemstavn« og »Århus 
Stifts Årbøger«. Men meget står endnu tilbage, 
og meget nyt stof og nye synsvinkler byder sig til 
i det materiale, der var bevaret rundt omkring 
på kæmnerkontorerne.

Det var en interessant og spændende rundrej
se, der kom ud af »på stedet« at se på kommu
nalarkiverne. Forholdene havde næsten overalt 
ændret sig kolossalt i de 25 år efter 2. verdens
krig. Endnu i 1930’erne og 40’erne kunne man 
-  i al fald uden for de egentlige forstæder -  »re
gere« en kommune fra sognerådsformandens

kontorstue. Kun Elev var i 1970 lille nok til, at 
denne administrationsform var opretholdt, og så 
havde kommunekassereren endda »sine« bøger 
på sin egen bopæl. Alle de øvrige havde særlige 
administrationsbygninger, nogle, men ikke man
ge, i ældre huse eller skoler, der var ombyggede 
til formålet; andre havde nået at få opført sær
lige bygninger, mindre og større, nogle meget 
store og meget flotte.

På arkivmassens opbevaringsform var der vis
se forskelle. Som helhed må den betegnes som 
god -  således at forstå at kun ganske enkelte sam
linger lå under helt uheldige forhold. En del af 
dem havde på et eller andet tidspunkt været un
derkastet en ordning af forskellige privatarkiva
rer, der ved tilbud om en sådan havde skabt sig 
en levevej. Systemerne var udmærkede; men de 
sidste par årtiers hastige udvikling havde fået 
dem til at »gå i fisk«, fordi det ikke havde væ
ret muligt at afse personale til at videreføre dem 
-  og nok i øvrigt heller ikke interesse derfor. 
Nogle steder var man flyttet et par gange efter 
ordningen og havde derefter ikke fået foretaget 
en genopstilling efter det udarbejdede system.
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En garvet arkivmand kunne alt dette ikke undre. 
Ting tager tid, og visse ting kommer og m å  kom
me bagest i rækken, når der deles tid ud. Så me
get mere måtte man da glæde sig over de steder, 
hvor man efter en fremlagt fortegnelse kunne gå 
lige hen til hylden og hente det, man ville se.

Det umiddelbart mest spændende problem 
var, hvor langt tilbage i tid arkivalierne var beva
rede. Det var de for sogneforstanderskabernes* 
forhandlingsprotokollers vedkommende adskillige 
steder fra landkommunalloven af 1841. I Bo- 
rum-Lyngby, Elsted, Harlev-Framlev, Ormslev- 
Kolt, Sabro-Fårup, Solbjerg og Trige manglede 
de ældste dog. Bortset fra Trige drejede det sig 
-  selv om det var væsentligt nok -  formentlig 
kun om første bind, og det er muligt, at nogle 
af dem kan findes. I Trige vidste man, at hoved
parten af kommunens ældste arkiv var gået til 
under en brand i 1920’erne hos den daværende 
sognerådsformand.

Protokollerne, der i reglen er velholdte, ofte 
restaurerede, vil være hovedkilder til eller i al 
fald ofte udgangspunkter for undersøgelser i 
kommunernes historie. Men på nogle pladser 
havde man ældre ting: I Brabrand således skole
sager fra 1814 (da der kom en ny, skelsættende 
skolelov), i Hasle udskiftningskort fra 1780, i 
Hjortshøj-Egå skolesager fra 1821, i Mårslet en 
protokol for pligtkørsel fra 1809, i Ormslev-Kolt 
skolesager fra 1814, i Sabro-Fårup protokoller 
for pligtkørsel fra 1811, i Skødstrup fattigsager 
fra 1804 og skolesager fra 1821, i Tilst-Kasted

* Fra 1868 sogneråd.

Side af Elev sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 1841-83. 
På mødet 27. januar 1843 var 1. punkt et skatteproblem.

Skulle såvel voksent tyende som voksne børn 
bidrage til fattigkassen? Meningerne var delte -  især over 

for de voksne børn; men det blev ved
»stemmeflerhed« bestemt, at begge grupper skulle bidrage med

-vel årligt- 12-8 sk. pr. karl og 6 sk. pr. pige. 
Punkt 2 var en ansøgning fra »den gi. smed« Søren Nielsen 

om hjælp til brænde. Det kom man let over; smeden 
fik en bevilling, hvis størrelse imidlertid ikke angives. Punkt 3 

vedrørte vejvæsenet. Gårdmand Søren Andersen, 
der var bagud med sin gruskørsel (alle var forpligtet til at 

deltage i vejenes vedligeholdelse) var nu gået i gang.
Det vedtoges at fuldføre et tilbageværende 

stykke af den nye sognevej, hvis ellers året tillod et så stort 
arbejde, der egentlig var beregnet til at strække sig 

over to år. Med »året« menes årets økonomi.

fattigsager fra 1800 og legatsager fra 1769, i 
Todbjerg-Mejlby fattigsager fra 1763, i Viby 
skolesager fra 1815, i Åby skolesager ligeledes 
fra 1815 samt protokoller for pligtkørsel fra 
1809. For skolesagernes vedkommende gælder 
det, at der i mange tilfælde slet ingen var på 
kæmnerkontorerne. Man henviste -  uden helt 
sikker viden -  til skolerne. En fornyet undersø
gelse må iværksættes til klaring af dette problem.

Brevsager og andre dokumenter, fremgået af 
kommunestyrets sagsbehandlinger, er bevaret i 
betydeligt omfang, hovedparten dog fra dette 
århundrede. Visse ting fra forrige århundrede 
findes i Beder-Malling (1841), Hasle (1884), 
Ormslev-Kolt (1855), Sabro-Fårup (ca. 1870), 
Todbjerg-Mejlby (1867), Vejlby-Risskov (æld
ste år ikke konstateret), Viby (1888) og Åby 
(1849). Materialet er imidlertid beskedent, og
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Et sognerådsmøde i Aby under 1. verdenskrig. Sognerådet holdt 
oprindelig sine møder på skolen, hvorfra dette billede 

efter alt at dømme stammer. 1916-37 var der 
kæmnerkontor med mødelokale i den bygning 

på Thorsvej, hvori biblioteket, indtil sin flytning i 1971, 
havde til huse. Administrationsbygningen på Silkeborgvej blev 

indviet 23. januar 1937. Efter August F. Schmidt:
Aby sogns historie II (1943), s. 184.

en nærmere gennemgang vil muligvis placere en 
del af det under fattigforsorg og skolevæsen.

Regnskabs- og skattesager rækker for næsten 
samtliges vedkommende tilbage til 19. årh. I 
flere tilfælde er endog bilagene bevaret, og de
res sekundære karakter til trods vil det være vig
tigt fortsat at bevare dem, fordi de ofte indehol
der detailoplysninger, som ikke afspejles i regn
skabsf ørselen. Egentlige hovedregnskaber og 
overslag er ofte indført i forhandlingsprotokol
lerne, og selv om de af og til findes særskilt tid
ligere, er det først ind i dette århundrede, at de

gennemgående forekommer i løs form. Også 
regnskabsbøger er man først i større omfang gået 
over til efter 1900.

Lignings- og skattesagerne er overordentlig fyl
dige, og her vil man formentlig beslutte sig til 
visse kassationer. Det må imidlertid fremhæves, 
at man et par steder (Hasle og Ormslev-Kolt) 
fra ca. 1915 har oplagt selvangivelser m. v. al
fabetisk efter navn. Dette særdeles gode kilde
materiale til oplysning om den enkelte borgers 
økonomiske forhold bør bevares fuldstændigt.

De ovennævnte arkivalier udgør, tillige med 
forsorgssager af enhver art (fattig-, social- og al
derdomsforsørgelsessager), hovedparten af de 
sognekommunale samlinger. Men herudover fin
des en række ting fra kommunernes virksomhed, 
der i reglen kun er repræsenteret ved et enkelt 
eller et par bind eller pakker. Nævnes kan i 
flæng: Bibliotekssager (fra ophørte biblioteksfor
eninger), legatsager, sygeplejesager (også fra op
hørte foreninger), tyendesager, vandløbssager, 
hegnsynssager, vejsager, vagtvæmssager fra 2. 
verdenskrig, valgsager, snekastningssager, brand
værnssager, sundhedssager o. fl. a. Endelig bør 
det nævnes, at arkivet fra den forstadssammen
slutning, der blev oprettet først i 1960’erne som 
modvægt mod købstadens aspirationer, findes på 
kommunekontoret i Hasle. Der er i alt bevaret 
ca. 1.850 løbende meter af egentlig historisk ma
teriale fra de med Århus sammensluttede sogne
kommuner. Tallet vil muligvis blive noget min
dre, da det endnu er uklart, hvor meget der 
skal inddrages i den fortsatte administration. For 
de enkelte kommuner er omfanget naturligvis
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Brabrand nye administrations
bygning: Sognerådets 

mødesal. Bygning og inven
tar er tegnet af arkitekt

firmaet Knud Blach Petersen.
-  Det runde bord var 

beregnet til sognerådets 
medlemmer, borde og stole i 

baggrunden til referenter 
og tilhørere.

(Foto: Thomas og Poul 
Pedersen).

højst forskelligt -  spændende fra Borum-Lyngbys 
10 m til Vejlby-Risskovs 475.

Endnu er arkiverne ikke til rådighed for even
tuelle interesserede lokalhistorikere. Men der er 
begrundet håb om, at de inden for de nærme
ste måneder kan blive samlet og opstillet på ét 
sted. De vil da -  underkastet de restriktioner, 
der gælder for alle andre arkiver af tilsvarende 
art — formentlig på Erhvervsarkivet være til dis
position for de undersøgelser, de måtte indbyde 
til. Slægtshistorikeren vil kunne få lidt »kød« på 
sine tørre, intetsigende skemaer, og hjemstavns- 
historikeren vil kunne fortsætte udforskningen af

»sit« sogn lidt længere frem i tiden, end hans 
forgængere har haft mulighed for -  og han vil 
kunne få en hel del af det allerede trykte erin
dringsstof under en nærmere kontrol (hvad det 
ofte højligen trænger til). Det må så bare hå
bes, at ikke alle vil holde sig til den private lil
leverden, men søge at se ud over grænserne -  
først til de nærmeste sogne, siden længere endnu. 
Først når den placeres i en helhedssammenhæng, 
får såvel den almene som den specielle lokalhi
storie sin virkelige betydning for det historiske 
arbejde. F H  L

129



Et hus i alvor og fest

Hundrede års forsamlingsbygning 
i Amaliegade

Da gaderne i kvarteret omkring Søndergade blev 
planlagt og bebyggede i tiden fra ca. 1850 og 
frem, blev der anlagt en lille gade som forbin
delse mellem den gamle vej »Bag om byen« 
(Sønder Allé) og den nye Østergade. Amaliegade 
blev dens navn1 ).

I Amaliegade blev fortrinsvis opført mindre 
huse, men inden gaden var fuldt udbygget, blev 
den i 1871 hjemsted for en større bygning op
ført til forsamlingshus. I de forløbne år siden har 
generation efter generation af århusianere søgt 
til det nu 100-årige mødested i den lille gade.

I tiden før 1870 arbejdede en kreds af bor
gere på at oprette en frimurerorden i Århus. I 
begyndelsen af 1870-eme var planen så langt 
fremme, at »brødrene« købte en byggegrund i 
Amaliegade til et ordenshus, og da logen Sanct 
Clemens den 21. november 1871 fik »patent som 
en retsmæssig konstitueret Sanct Johannes loge«, 
kunne ordenen allerede to dage senere, den 23. 
november, tage sin nye bygning i brug2 ).

For logebygningens opførelse havde to af or
densbrødrene været virksomme. Det var arkitekt 
Carl Lange og tømmerhandler Harald Jørgen

sen. Carl Lange havde tegnet huset, der i fløjen 
ud mod gaden rummede et forsamlingsværelse 
og flere mindre rum. På første sal var der ind
rettet en spisesal, mens en fløj ud i gården inde
holdt en stor logesal3 ).

Medlemstallet i logen steg hurtigt, og forsam
lingshuset blev snart for lille. Allerede i 1880 blev 
der derfor foretaget en udvidelse af bygningen, 
atter med Carl Lange som arkitekt. Logen havde 
på den tid ca. 275 brødre4).

Ordenens fortsatte vækst gjorde i årene frem 
lokaleproblemet stadig aktuelt. Det samme pro
blem trængte sig også på for byens arbejderor
ganisationer. I de store vækstår i 1880-erne for 
både den socialdemokratiske partibevægelse og 
det stigende antal fagforeninger havde disse sam
menslutninger måttet søge ind hos forskellige af 
byens værtshusholdere for dér at holde deres 
møder.

I 1893 havde arbejderforeningerne i fællesskab 
købt Studsgade 5-7 og ladet ejendommen ind
rette til forsamlingsbygning5). Stedet var dog 
både for lille og for uegnet til formålet, og tan
ken om et nyt hus tog form.
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En særlig forening med opførelse af en for
samlingsbygning for øje, Arbejdernes Byggesel
skab, hvor enhver arbejder for et indskud på 
12 kr., (der kunne afdrages med 25 øre hver 14. 
dag), kunne blive medlem6), købte en bygge
grund i Christiansgade, der førte over det den
gang delvis ubebyggede areal, som kaldtes Bis- 
petoften.

I året 1900 var Arbejdernes Byggeselskab så 
vidt fremme med byggeplaner, at der af arkitekt 
R. Frimodt Clausen var udarbejdet tegninger til 
»en stor, flot udstyret og moderne indrettet for
samlingsbygning«7) .

Det trak imidlertid ud med byggeriet, og i fe
bruar 1907 trådte Set. Clemens-logen og Arbej
dernes Fællesorganisation, der stadig begge var 
i stor nød for lokaler, sammen for at forhandle 
om et mageskifte mellem arbejdernes byggegrund 
i Christiansgade og Frimurerlogen i Amalie- 
gade8).

Den 24. april samme år var arbejdernes fæl
lesbestyrelse inviteret til at bese Frimurerlogen, 
og her afsluttedes samme aften handelen således, 
at bygningen i Amaliegade, der var vurderet til

Facaden på Arbejdernes Forsamlingsbygning, som den kom 
til at se ud, efter at huset var blevet bygget om 

i 1908-09. De to figurer ved vinduet på første etage er af 
billedhuggeren Elias Ølsgaard. Således som her så bygningen I 

store træk ud indtil ombygningen I 1937-39.
Tegning af Jens Ravnholm i Demokraten 4. juni 1909.
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115.000 kr., af arbejderne blev betalt med byg
gegrunden i Christiansgade til en værdi af 60.000 
kr., 35.000 kr. kontant samt overtagelse af en 
prioritet i huset på 20.000 kr.

Begge parter var tilfreds med handelen, ar
bejdernes repræsentanter endog så meget, at de 
straks på stedet gav det udtryk i »hurraråb for 
den internationale socialisme«. . . som »rungede 
ud over gaden . . ,  kl. IOV2 efter afstemningen«9).

Under ledelse af arkitekt Frimodt Clausen blev 
der påbegyndt en større ændring af bygningen 
i Amaliegade. Husets »noget kolde facade« mod 
gaden blev således pyntet op med to legemsstore 
figurer -  en mand og en kvinde -  der begge holdt 
en brændende fakkel over hovedet. Mester for 
disse figurer var billedhuggeren Elias Ølsgaard. 
Ordenens »hemmelighedsfulde skodder for ru
derne« blev fjernet, og også inde i huset blev 
meget forandret.

I forhuset blev der indrettet restaurationslo
kaler samt »et lækkert lille dameværelse« og et 
billardværelse. Logens »renæssancesal« på første 
sal, der var med fint udsmykkede lofter og væg
ge, søjler og store spejle, blev indrettet til spise
sal, og til festsalen blev der opført en ny byg
ning ud i gården. I festsalen blev der indrettet 
en lille scene, på hvis ene side var anbragt en fi
gur af en bluseklædt mand, der skulle symboli
sere arbejdet. På den anden side stod en kvinde
figur med en fakkel som symbol på oplysning10).

Ved en stor fest blev Arbejdernes Forsamlings
bygning, som huset kom til at hedde, indviet tors
dag den 3. juni 1909. Festtalen blev holdt af 
redaktør Harald Jensen, og et mandskor med

50 deltagere sang en i dagens anledning forfat
tet kantate på de gamle arbejdersanges melodier 
-  og der blev sluttet med dans11) .

Som den første restauratør i forsamlingsbyg
ningen blev antaget »den kendte danselærer og 
fodboldspiller« S. M. Mikkelsen, der tidligere 
havde været vært i Dansk Arbejderloge i Hjel
mensgade og senere var kendt som vært bl. a. 
i Silistria, Kasino, Vennelyst og Østergades For
samlingsbygning12 ).

Efter mange års omflakkende tilværelse havde 
arbejderorganisationerne endelig fået deres egne 
lokaler til afholdelse af møder, generalforsam
linger og kongresser. »Kælderen i Amaliegade«, 
hvor arbejderungdommen holdt til, var sammen 
med De unges Læsestue i en ejendom ved siden 
af forsamlingsbygningen i 20-erne kendt som 
en »udklækningsanstalt« for vordende politi
kere13). Blandt de bedst kendte, der her har fået 
deres politiske skoling, skal blot nævnes de senere 
statsministre Hans Hedtoft og H. C. Hansen14).

Det var dog ikke blot det alvorlige faglige og 
politiske arbejde, der prægede arrangementerne 
i forsamlingsbygningen. Huset i Amaliegade har 
i årenes løb været hjemsted for adskillige fester. 
Hver jul har tusindvis af børn trampet omkring 
festsalens store juletræ, mens far tog sig en bajer 
inde ved siden af. Og 30-ernes søndagsaftens
baller, arrangeret af Fællesorganisationen, var 
kendt af alle byens unge. Adgangskortet var en 
medlemsbog til en af byens fagforeninger. Vist 
nok mange historier kunne berettes om de kneb, 
unge mennesker uden behørigt adgangsbevis var 
i stand til at præstere for at få adgang til det for-
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jættede land. På disse danseaftener lød forsam
lingsbygningen den særdeles folkelige betegnelse 
»Skraldet«.

Den ombyggede frimurerloge blev i årenes 
løb dels for lille, dels for umoderne, og i 1937 
besluttede Fællesorganisationen at foretage en 
stor, gennemgribende ombygning. Kun den del af 
bygningen, hvori festsalen var, skulle blive stå
ende, men skulle i forbindelse med de øvrige ar
bejder udvides og moderniseres. Hele forhuset 
mod gaden skulle derimod erstattes af en ny byg
ning. For at genere brugen af forsamlingsbygnin
gen mindst muligt, skulle arbejdet udføres i to 
omgange.

Ombygningens arkitekt var A. Mogensen. I 
september 1937 begyndte første fase af arbejdet, 
over hvilket kransen blev hejst den 13. februar 
1938, anden del stod klar til kransehejsning den 
2. februar 1939. Indvielsen af den nye bygning 
fandt sted den 13. oktober 1939. Nyttearealet 
i huset var da udvidet fra 1700 til 3730 kvadrat-

Maleren Aage Handest udførte i årene 1950-51 en række 
vægmalerier i annexsalen. Motivet er arbejderklassens udvikling, 

og billedet på endevæggen symboliserer »sommerens 
frodighed, arbejdets frugter og fremtidens mål«.

Udsmykningen blev afleveret ved 
en højtidelighed den 14. september 1951.

meter. Ved indvielsen blev stedets navn ændret 
fra Arbejdernes Forsamlingsbygning til Folkets 
Hus 15 ).

Igen i 1960-erne fremkom der planer for sto
re udvidelser af Folkets Hus. Til dette fremtids
projekt er der blevet købt en række ejendomme 
i Amaliegade, de små huse i Sønder Allé fra 
Amaliegade til Fredensgade samt den gamle bis
pegård i Fredensgade 16 ).

Den foreløbige plan går bl. a. ud på et nybyg
geri ned ad Sønder Allé, der skal indeholde dag
restaurant og cafeteria, butiks- og kontorlokaler 
og i tilknytning hertil et parkeringsanlæg17 ).

Et led i planerne har været en fornyelse af 
garderober og toiletter, selskabslokaler, kontor og
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restaurant i den nuværende bygning. Dette ar
bejde blev udført i løbet af året 197018) .

Og som det foreløbigt sidste i den planlagte 
udvikling og i stedets hundredårige tilværelse 
som mødested i Århus blev betegnelsen Folkets 
Hus den 1. september 1970 erstattet af navnet 
Århus Kongreshus19 ).

P. 7-
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Kunstnernes 
Påskeudstilling 1971

En årlig begivenhed inden for det århusianske 
kunstliv, der altid omfattes med interesse, er på
skeudstillingen. Her præsenteres den unge kunst 
med sine forskellige udtryksformer inden for ma
leri, skulptur, grafik og forskellige blandformer. 
På en sådan udstilling skal man naturligvis ikke 
vente at finde den store, sikre kunst, men -  rig
tig censureret -  er den god som grundlag for et 
overblik over tendenser og muligheder i den unge 
kunst.

Således også med den 25. påskeudstilling i 
1971. Her var alle kunstretninger repræsenteret, 
og kvaliteten var jævn god. Der blev præsenteret 
naturalisme, surrealisme, naivisme, konkret kunst, 
abstrakt kunst, pop-kunst osv., og sådan skal det 
være ved den slags udstillinger. Lige godt er det 
ikke alt sammen, men den fordomsfrie betragter 
må beundre den dygtighed og disciplin, der ken-

I kataloget til den sprælske 
påskeudstilling introduceredes foretagendet på en 

uhøjtidelig måde af Anders Kirkegård. Man tør vel efter 
gennemlæsningen forsigtigt tage det afsluttende 

krav om alvor alvorligt.
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detegner bestræbelserne. De unge kunstnere kom
mer ikke sovende til resultaterne.

Blandt kunstgrenene var der blandt anmelder
ne enighed om, at grafikerne stod sig bedst ved 
udstillingen 1971, f. eks. fremhævedes Henrik 
Bruuns abstrakte koldnålsraderinger. Blandt ma
lerierne var der imidlertid også gode og morsom
me ting. I den naivistiske genre huskes et billede 
af Heinerik, forestillende Moesgård Museums

gård. I øvrigt havde en forholdsvis stor del af 
billederne mennesket som motiv, og der var en 
tendens mod at male mindre lærreder end tidli
gere. Et par kvindelige kunstnere prægede skulp
turafdelingen, Agnete Brittasius og Hanne Var- 
ming, meget forskellige i deres udtryksformer. 
Brittasius fantasifuld, morsom og kreativ, med 
kraft i sin udtryksform, Vanning mere traditio
nel og disciplineret, omhyggelig.

Heller ikke de mere ekstreme ytringer savne
des på årets påskeudstilling. Per Kramer havde 
fremstillet en høj tingest med sækkelærred om
kring, som han kaldte Jagtscene. Hvis man putte
de en krone i »maskinen« kunne man høre for
skelligt, jammer og suk og skrig. Den slags ekspe
rimenter er altid spændende, men det synes, 
som om der mangler både humor og komplicert- 
hed i det meste, der er vist inden for genren; og 
det endda i Storm P.’s fædreland.

Men alt i alt husker man Kunstnernes Påske
udstilling 1971 for det gode.

I. G.
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Vort bidrag til 
forureningsdebatten

Om gadeforurening og vandklosetter

Den almindelige forurening -  af jord og luft og 
vand -  er et yndlingsemne i tidens debat. De de
taljer, der daglig fremkommer i presse, radio og 
TV, lader forstå, at det også er et emne, et pro
blem, med særdeles alvorlige realiteter bag. Det 
er vel almindelig antaget, at problemet er nyt, 
skabt af det moderne samfund med sine giftmid
ler, sin plastic og sine olieosende fabriks- og fjern
varmeskorstene. Men det er ikke nyt — slet ikke 
-  som nedenstående par eksempler fra Århus 
(der er godt et århundrede mellem dem) viser.

I de første oktoberdage af 1787 modtog by
ens »velædle, velvise« magistrat følgende brev 
fra 10 borgere og borgerinder, der boede i den 
ende af Vestergade, der ligger mellem Grønne- 
gade og Vesterport:

»Træbroen tværs over gaden imellem de tvende 
hjørnehuse på Vestergade er så skrøbelig, at pas
sagen derover næsten er farlig, og det er mere 
end halvandet år siden, at den blev optaget, og 
renden derunder renoveret, endskønt sådan reno
vation, især ved vår- og høsttiden, gerne hver an
den måned kunne behøves; vandets afløb fra

M. Simonsen (1869-1939), redaktør ved Demokraten 1901-39, 
medlem af Århus Byråd 1906-25, af Folketinget 1918-31 

og af Landstinget 1932-39. Han karakteriseres som 
en ihærdig agitator og noget hårdhændet journalist, der 

bl. a. fik en dom på 3 måneders fængsel for 
injurier mod en herredsfoged.
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brorenden under en af hr. Bregendahls1 ) bo
ders bygninger er vist ikke med de bedste situa
tioner, thi renden under den sidste kan i et øje
blik forstoppes, hvorfor og Vestergade fra Ski
dengyden 2) af og indtil Vester- og Mølleporte
n e 3) mere ligner en møddingpøl end en køb
stadgade, foruden dette, at det immer i rende
stenene stillestående vand giver en hæslig stank 
fra sig og i smudsigt vejr samt tøbrud gør passa
gen for gående meget ubekvem og for fruentim
mer næsten umulig 4) .

Ikke mindre skadelig er alt dette for beboerne 
på dette strøg, da kældrene fyldes med vand, 
hvorved vinterprovisioneme5) fordærves, byg
ningerne spoleres, og værelserne med fugtige og 
usunde dunster opfyldes, så at beboerne har stør
ste årsag sig over disse besværligheder højligen 
at beklage og beder denne bys respektive magi
strat behagelig ville lade dette tages i øjesyn og 
det snarest muligt forandres og forbedres.

Århus, den 1. oktober 1787«.

At de gamle købstadsgader overalt lå i et fan
tastisk svineri, er velkendt. Kvæg blev et par 
gange daglig drevet igennem dem, og ikke sjæl
dent fungerede de simpelt hen som møddinger 
for de langsliggende huse. Hvordan Vestergade 
har været brolagt, fremgår ikke af borgernes be-

1. Jacob Bregendahl ejede Arhus Mølle 1773-90.
2. Grønnegade.
3. To af byens syv porte. Vesterport lå for enden af 

gaden Vesterport ved Vesterbro Torv, Mølleport, hvor 
Vestergade udmunder i Vester Allé.

4. Der tænkes her på kvindernes lange, fodside kjoler.
5. Dvs. saltmaden.
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Klosetannonce fra 1914. I en lille pjece, spækket med 
leverandør- og håndværkerannoncer, præsenterede 

arkitekt Wilhelm Th. Klemann det nye vidunder for byens borgere.
At der var tale om et genopdaget vidunder, viser

Klemann ved at føre vandklosettet tilbage til Det gamle 
Testamente. Pjecen indeholder i øvrigt en 

oversigt over installationsmulighederne i såvel 
nybygninger som ældre ejendomme.

Brødrene Dahis annonce beder interesserede overbevise 
sig om klosettets gode egenskaber.

Det har nok kun været til en vis grænse.



sværing. Der kan have været rendestene i begge 
sider op ad de smalle fortove, som man på grund 
af trapper o. a. ofte ikke kunne færdes på; men 
der har også muligt kun været én, midt i gaden. 
Omtalen af gangbroerne kunne tyde på det sid
ste. Det er en sådan, H. C. Andersens standhafti
ge tinsoldat til sin skræk sejler under. De var 
højlig nødvendige, for at man kunne komme ren- 
og tørskoet fra den ene side af gaden til den an
den.

Det andet eksempel berører ikke selve forure- 
ningsproblemetj men viser et pudsigt synspunkt 
i en diskussion om forurening, et synspunkt, som 
den pågældende blev husket for resten af sine 
dage.

Efter småtilløb i forbindelse med opførelser af 
nybygninger kom der i dette århundredes første 
år for alvor gang i arbejdet med indførelse af 
de nymodens vandklosetter. Helt så lige til, som 
mange havde troet, var det ikke at udnytte den
ne hygiejniske landvinding. Byens kloakker kun
ne ikke bruges uden videre; mange af dem hav
de for svagt fald. De skulle desuden føres læn
gere ud i bugten. Husledningeme var ved de fle
ste ældre ejendomme ikke afskåret fra hovedled
ningerne, og udskylningen ville derfor havne i 
åen eller lige ved kysten. Endelig måtte der også 
ændres på hovedledningernes brønde, således at 
de såkaldte slamgruber fjernedes til fordel for 
fortløbende gennemløbsrender.

Alt imens man gik i gang med indretning af 
vandklosetter -  en udvikling, der gik ganske hur
tig -  fortsatte i byrådet debatten om de almin

delige kloakforhold. Det var under en sådan de
bat, om kloakudmundingerne på nordre havne
mole, at redaktør ved Demokraten M. Simonsen
23. august 1906 lagde grunden til sit ry som 
»tøndesystemets« trofaste tilhænger. Det hedder 
i mødereferatet herom følgende: »Han for sit 
vedkommende var nu ikke så begejstret for WC- 
princippet, og det forekom ham navnlig noget 
urigtigt at påføre borgerne eller kommunen sær
lige udgifter af hensyn til dette. Forholdet var 
dog sikkert således, at dette system utvivlsomt 
ikke i en menneskealder ville blive almindeligt her 
i byen; det var kun en lille del, måske 1 %, af 
befolkningen, der foreløbig ville høste gavn af 
indførelsen af vandklosetsystemet, og det tilmed 
den del af befolkningen, der i øvrigt kunne skaf
fe sig de bedste hygiejniske livsforhold. For ham 
stod det således, at indførelse af vandklosetter 
mere måtte skrives på overforfinelsens konto end 
egentlig kunne kaldes et krav, som hygiejniske 
grunde fordrede opfyldt. Når den store del af 
befolkningen vedblivende skulle lide under den 
nuværende ganske forældede ordning af renova
tionsforholdene, var det noget urimeligt at ville 
ofre store beløb for at skaffe en meget lille del af 
byens borgere en særlig fordel på dette område. 
De, der ønskede dette gode, måtte selv betale 
herfor. Samfundsmæssigt var WG-systemet også 
ganske forkert; ved dettes gennemførelse gik sto
re værdier til spilde, der anvendt på rette sted 
kunne fremkalde velstand, så vist som der man
ge steder på landet var trang til gødning. Det 
forekom ham derfor, at man ikke af hensyn til 
WC-princippet burde bringe noget offer. Noget
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Vandklosetter og tøndesystem 1958-71
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Antal
indbyggere .. 118.458 119.042 119.238 119.398 119.763

¥

120.421 120.003
Antal WC’er . 47.697 48.655 49.561 50.847 51.913 52.815 53.319
Antal
indbyggere 
pr. WC ........ 2,48 2,44 2,41 2,35 2,31 2,28 2,26
Antal tønder . 52 48 35 31 23 23 19

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Antal
indbyggere .. 118.228 116.822 115.434 114.318 112.211 109.498 107.157
Antal WC’er . 53.797 54.641 55.613 57.046 58.526 59.971 62.036
Antal
indbyggere 
pr. WC ........ 2,30 2,15 2,08 2,00 1,91 1,82 1,72
Antal tønder . 20 18 14 7 3 1 0

andet var det, hvis kloakforholdene i almindelig
hed var utilfredsstillende, så måtte der selvfølge
lig rådes bod derpå«.

Det hævdes, at det er svært at spå -  især om 
fremtiden. Det har nok også været gældende i 
1906; men redaktør Simonsen var skråsikker, 
som det hedder med et af tidens modeord. U d
viklingen kunne han dog ikke standse -  selv ikke 
med henvisningen til, at den var udemokratisk. 
Hertil var vandklosettet en alt for åbenlys tilta
lende og i boligen bekvem indretning.

F. H. L.

Tallene er opgjort pr. 31. marts og dækker den tidligere Arhus 
kommune. -  Før 1958 havde antallet af tønder 

i en række år ligget på godt 50.
I kommunens beretning for 1970/71 hedder det: Pr. 31. marts 

1971 findes således ikke flere latriner I ejendommene
I den Indre by.

Kilder:
Arhus bys arkiv Ab. 2-39. -  Århus byråds forhandlinger 
1906-07 A, s. 187-88.
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Rundhøj Hallen, 53 
Rundhøjskolen, 101 
Ryesgade, 32, 49, 50 
Ryg, Jørgen, skuespiller, 116, 117 
Ryhavevej, 27, 41 
Ryvej, 25
Ryø, Johannes, revisor, kontorchef,

61
Rødstrømperne, 50
Rønne Lufthavn, 96
Røved, 43
Rådhuset, 25, 42, 51, 97 
Rådhushallen, 25, 26, 37, 43 
Rådhusparken, 14, 30 
Rådhuspladsen, 14, 15, 29, 37

Sabro-Fårup, 126
Sabroe, Thomas Ths. A/S, 14, 67, 73
Sabroes Plads, 14
Sabro-Korsvejskolen, 101
Sahl, lejrskole, 9
Salling A/S, 19, 66
Salling & Sønner, H. P., kobber

smedefirma, 35
Sallings Tagrestaurant, 62 
Sammenslutningen af Danske Han

delsmøller, 19
Sammenslutningen af Skorstensfe

jermestre i Århus og Skanderborg 
Amter, 60

Samrådet for Omsorgsarbejde, 47 
Samsøgades Skole, 29, 101

Samvirkende Jyske Skotøjsfabrikker, 
De, 62

Samvirkende Købmandsforeninger, 
De, 62

Samvirkende Søsportsklubber, De,
57

Sandgraven, 113, 114
St. Anna Gades Skole, 37, 101 
St. Clemens, frimurerloge, 47, 130,

131
St. Clemens Torv, 33
St. Georgs-Gilderne, 75
St. Johannesloge, 130
St. Johannes sogn, 19
St. Joseph Hospital, 49
St. Knuds Gade, 22
St. Lukas Kirke, 76
St. Oluf, plejehjem, 10
St. Pauls Kirke, 121
Santalmissionen, 61
Saralyst Allé, 19
SAS, 97
Savage Rose, orkester, 56
Scala, 53, 86
Scandias Møbelfabrik, 35
Scanservice, rederi, 32
Scanticon, 30, 34
Schelde, Per, skuespiller, 17, 119,

120
Schiellerup, K., provst, 75 
Schilling, Ernst von, overingeniør, 75 
Schmalfelds Tobaksfabrikker A/S,

J. E , 18, 57
Schmidt, Allan, maler, 21 
Schmidt, Carl P., politiassistent, 11 
Schmidt, Ejnar, værkmester, 62 
Schmidt, Louis, billedhugger, 36 
Schmidt, Ole, dirigent, 54 
Schnedl, Anton, østrigsk bokser, 91 
Schou, Hugo, underdirektør, 75 
S chou, Mogens, psykiater, 75 
Schou, Poul Henning, kompagnichef,

Hjemmeværnet, 75 
Schroll, Günther, tysk ambassadør,

44
Schrøder, Jens, dirigent, 53
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Schrøder, K. B., direktør, 75 
Schrøn, Harald W., grosserer, 62 
Seattle, USA, 24
Seedorff, Mogens Paludan, sogne

præst, 75
Selskabelige Forening 7, Den, 50 
Selskabet for de Skønne og Nyttige

Kunsters Fremme, 71 
Sibelius-Akademiet, Helsinki, 54 
Siemens-koncernen, 49 
Sigvaldi, Otto, digter, 26 
Silistria, 132
Silkeborg, 24, 29, 51, 98
Silkeborgvej, 13, 30, 50, 128 
Silvan Bygge Marked, 69 
Simonsen, Henry, kolonialhandler,

direktør, 62
Simonsen, Marius, redaktør, 137, 138 
Simonsen, Thorkild, kommunalpoli

tiker, 22, 23, 47, 75 
Sjælland, 43
Sjællandsgade, 13, 22, 28, 50, 112 
Skanderborg, 44, 98 
Skanderborg Gymnasium, 73 
Skandinavisk Tobakskompagni, 18 
Skaug, Arne, norsk ambassadør, 12 
Skejby mark, 96 
Skidengyden, 138 
Skive, 98
Skjød, Henning, moteldirektør, 76 
Skoborgen, Frederiks Allé, 62 
Skoda Pilzen, tjekkisk håndboldhold,

89
Skolegade, 78, 113
Skolegyde, 78, 113
Skorstensfejervæsenet, 60 
Skou-Hansen, Tage, forfatter, 94 
Skovbakken, idrætsforening, 88, 89 
Skovvangskolen, 29, 59, 101 
Skovvejen, 113, 114 
Skriver, Jens og Mary, kroejere, 48 
Skriver, Peter, forfatter, 94 
Skæring, 58
Skæring Skole, 34, 101, 104 
Skæring Strand, 26 
Skødstrup, 126

Skødstrup-koncemen, 16
Skødstrup Skole, 101
Skødt, Ernst, direktør, 76 
Skade, 35, 60 
Skade Skole, 101 
Slowakische Philharmonie, Die,

Bratislava, 53
Slovakiske Kammerorkester, Det, 53 
Smede- og Maskinarbejdernes Fag

forening, 76 
Sluppen, 14
Smith-Hansen, G. V., civilingeniør, 

97, 98
Snedker- og Tømrerforbundet, 45 
Socialdemokratiet, 40, 43, 47 
Socialdemokratisk Forening, 62 
Socialdemokratisk Forening, Holme-

Tranbjerg, 60
Socialdemokratisk Forening, Midt

byen, 21
Sociale Højskole, Den, Viby, 16 
Socialistisk Folkepartis Ungdom, 49 
Soft-Machine, beatgruppe, 55 
Solbjerg, 27, 126
Solbjergskolen, 101
Solgaard, Jens Ove, skoleinspektør, 

76
Solvang, alderdomshjem, 73 
Sommerlyst, 96 
Spar, kolonialhandlerkæde, 19 
Spar Super, kolonialhandlerkæde, 19 
Spar-Centralen, 20 
Sparekassen Østjylland, 25 
Sparekassen Østjylland, Hasselager

afd., 36
Sparekassen Østjylland, Møllevangs 

afd., 30
Specialecentralen, 43
Specialkursus i Husholdning, Århus 

Universitet, 13
Sprogøe, Ove, skuespiller, 33 
Spurven, vuggestue, 42 
Stadion, 40, 88, 90, 91 
Stadionhallen, 14, 40, 53, 89 
Stakladen, 17, 55, 56 
Standard Electric A/S, 42

Statens Uddannelsesstøtte, 10, 45 
Statens Veterinære Serumlabora

torium, 59
Statsbiblioteket, 14, 76
Statsfængslet, S dr. Omme, 49 
Statshospitalet, 75 
Statsministeriet, 35 
Stautrup, 27 
Stefanshjemmet, 73 
Steinbrenner, G., tømrermester, 100 
Stenbøg, Poul, skibsmægler, vice-

konsul, 76 
Stilling sø, 27 
Store Torv, 49 
Strandskolen, 32, 41, 101 
Strandvejen, 20 
Strøget, København, 26 
Studenterforeningen, 47 
Studenterfrontens arbejdsmediciner-

gruppe, 33 
Studenterrevyen, 46 
Studenterrådet, 10, 11, 17, 23, 74,

107, 108
Studsgade, 36, 37, 100, 110, 130 
Studstrupværket, 28, 51 
Støvsugercentralen, 57 
Sun Ra, musiker, 56 
Svalegangen, 17, 22, 118-120 
Svalen, børnehave, 42 
Sveigaard, Arne, mediciner, 76 
Svendsen, A., direktør, 10 
Svendsen, Poul, direktør, 22 
Sø- og Handelsretten, Århus, 59 
Søholm, Århus kommunes plejehjem,

27
Sølvguttene, Norge, 54
Sølystgade, 22, 45, 69
Sølystskolen, 101
Sømandshjemmet, 19
Sønder Allé, 13, 14, 51, 79, 130, 133 
Sønderborg, 36 
Søndergade, 26, 49, 51, 78 
Søndergades Apotek, 60 
Søndergaard, Tyge, kirurg, 76 
Sdr. Omme, 49 
Sønderskov, 99
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Søndervangen, Viby, 17
Søndervangskolen, 12, 29, 101 
Søren Nymarks Vej, 35 
Sørensen, Alfred, vej formand, Åby,

62
Sørensen, Arne Møller, formand, 

Århusungdommens Fællesråd, 21
Sørensen, Bent, billedhugger, 19 
Sørensen, Elith Knud Åge, ramme

fabrikant, 62
Sørensen, John Houmann, formand, 

Danske Studerendes Fællesråd, 76
Sørensen, N. Grey, forstander, 10 
Sørensen, Richard, mekanikermester,

62
Sørensen, S. G. A/S, Randers, 45 
Sørensen, S. E. Bang, lærer, 103 
Sørensen, Søren, musikhistoriker,

rektor, 11, 25, 26, 107, 108 
Sørensen, Søren Elisius (Store Søren),

politiassistent, 62
Søværnets Operative Kommando, 32

Tagskægget, jazzhus, 43, 54, 56 
Tandlægehøjskolen, 72-74 
Tandrup, Leo, historiker, 94 
Tandteknikerskolen, 49 
Tangen, 58
Teglborg, Mads Peter, skotøjsfa

brikant, 62
Telephone & Telegraph Corporation,

42
Terma elektroniske Industri A/S, 71 
Terry, Sonny, bluessanger, 55 
Testrup Højskole, 73 
Thalmay, Bent, skuespiller, 17 
Thomasen, Erik, ejendomsinspektør,

ekspeditionssekretær, 76 
Thomasminde, 97 
Thomsen, Anders Marius, pedel,

Åby Skole, 62
Thomsen, Axel, karetmager, 62 
Thomsen, James, hospitalsinspektør,

62

Thomsen, Karl V., overbibliotekar,
76

Thor-Oil A/S, 45
Thorsen, G. A. L., fabrikant, 45 
Thorsvej, 128
Thorup, C. J., politimester, 111 
Thorvaldsensgade, 43 
Thunøgade, 101
Tiberia, Domenico, italiensk bokser, 

91
Tiemroth, Edwin, teaterdirektør, 116
Tiist, 19, 25, 48
Tiist Centralskole, 29, 101
Tilst-Kasted, 126
Tiist renseværk, 48
Tind, Jens, urmager, 62
Tinghuset, 12
Tinning, 98, 99
Tirstrup Lufthavn, 42, 97, 123
Tivoli Friheden, 22, 24, 28, 35, 36
Tivoli Frihedens Restauranter A/S,

72
Tjæreborg Rejser, 45
Todbjerg-Mejlby, 61, 126 
Todbjerg telefoncentral, 15 
Todbjerg-Mejlby Kommuneskole, 101 
Toft, Hans, politiker, 39 
Tonica, harmoniorkester, 37, 40 
Tordenskjoldsgade, 25, 60 
Tower Pub, øl- og vinstue, 79, 80 
Tortellier, Paul, cellist, 53 
Tranbjerg, 33 
Tranbjerg Kro, 48 
Tranbjerg Skole, 101 
Tredie Artilleriafdeling, 34 
Tredie Feltartilleriregiment, 34 
Trifolium, andelsselskab, København,

45
Trige, 58, 75, 126
Trige-Ølsted sogneråd, 58 
Trige-Ølsted Sparekasse, 58 
Trille, visesangerinde, 42 
Trinbrædtet, jazzhus, 54, 55 
Trolle-Schultz, E., konsul, direktør,

76
Trompeten, øl- og vinstue, 79

Tropicana, restaurant, 40
True, 97
True Skole, 101
Tuborg-depotet, 30
Turner, Bob, amerikansk løber, 90 
Tychsen, Hans, blikkenslagermester,

62
Tørring, Jesper, atletikmand, 89 
Tågholt, Knud, forlagsboghandler, 94 
Tålfor bakke, 97
Tåstrup, 58

Uldall, Theodor Hans (Theo), antik
vitetshandler, 62

Ulrich, Georg Rottbøll, læge, 62 
Undervisningsministeriet, 10, 107 
Ungdommens Hus, 21, 22, 50, 52 
Unges Læsestue, De, 132 
USA, 90, 106
Ushioda, Masuko, violonist, 54

Wagner, Gunnar, sognepræst, 76 
Valdemarsgade, 16 
Valdemarsgade Skole, 102 
Vandex A/S, 27 
Vandex-International, 27 
Vanggaard, Tage, kjolefabrik, 66 
Varna, 23
Varning, Hanne, kunstner, 136 
Vasarhelyi, György, pianist, 53 
Wasowska, Maria, polsk grafiker, 16 
Wegener, Ole, skuespiller, 118 
Weibull, Jörgen, historiker, 94 
Weinreich, Søren, smed, 76 
Weis, Peter Ankjær, købmand, 62 
Vejlbyhus I/S, 25
Vejlby Idrætscenter, 36
Vejlby Landbrugsskole, 36, 58 
Vejlby-Risskov, 25, 125, 126, 129 
Vejlby-Risskov-Hallen, 43, 55, 56, 91 
Vejlby-Risskov Idrætsklub (VRI),

88, 89

152



Vejlby Skole, 101
Vejle, 36
Weldingh, H., direktør, 52 
Wemaëre, Pierre, belgisk kunstner, 44 
Vennelyst, 59, 112, 113, 132 
Wennstrøm, Puk, forfatterinde, 94 
Venstre, 40, 41
Verdensrummet, udstilling, 45 
Vester Allé, 13, 34, 50-52 
Vester Allé’s Kaserne, 16, 26 
Vesterbo, boligforening, 60 
Vesterbro Torv, 138 
Vestergade, 18, 43, 51, 62, 79, 120,

137, 138
Vestergårdsskolen, 101
Vesterport, 62, 137, 138
Vestervang-kvarteret, 40
Weston Tæppefabrik, 67
Vestre Kirkegård, 59
Vestre Landsret, 14, 34
Vestre Ringgade, 11
Vesttyskland, 47, 90
Vesttyskland, håndboldlandshold, 89
Viben, børnehave, 22
Viborg, 51, 98
Viborgvej, 17, 97
Viby, 30, 66, 69, 107, 125, 126
Viby Andelsboligforening, 12, 21
Viby-Centret, 12
Viby Grundejerforening, 21
Viby Idrætsforening, 59, 88, 89
Viby Konservative Vælgerforening,

59
Viby, Marguerite, skuespillerinde,

82
Viby Skole, 57, 101
Viby sogneråd, 57—59
Viby Taxa, 34
Viby Vestre Grundejerforening,

21
Viby Østre Grundejerforening, 21
Viemosevej, 10, 11
Winckler, Poul, forbundssekretær, 76
Winter, Johnny, beatsanger, 55
Virupskolen, 101
Wittrup, Arne, køkkenchef, 62

Viveke, Holger, politiker, 39 
Vogelius, Bent, fagforeningsformand,

76
Vognserup Mose, 43
Volden, 16, 36, 110
Vor Frue Kirke, 54, 112
Vor Frue Kloster, 123
Vorrevangskolen, 101
Vreeswijk, Cornelis, visesanger, 55 
Wright, Leo, jazzmusiker, 55 
Vurderingsankenævnet, 43, 45 
Wyatt, Robert, jazzmusiker, 55 
Vølcker, Axel W., bagermester, 62

Zoologisk Institut, 50
Zukermann, Pinchaz, dirigent, 53

Æsken, folkeværtshus, 78-80

Øllgaard, Einar, amtslæge, 76 
Ølsgaard, Elias, billedhugger, 131,

132
Ølsted, 75
Ørskou, Lauge, kontorchef, kommu

nebogholder, 76
Østafrika, 22
Østergade, 19, 46, 79, 130 
Østergades Forsamlingsbygning, 132 
Østergades Hotel, 49
Østjysk Hjemstavn, 125 
Østjysk Hjemstavnforening, 58 
Østre Mole, 68
Østrig, 90

Åbenrå, 43
Åboulevarden, 13, 48, 66 
Åby, 125, 126

Åby Bibliotek, 16, 28, 44
Åby Fjerkræklub, 62
Åby Gasværk, 13
Åby Kommune, 62
Åby Skole, 62, 101
Åby sogneråd, 128
Åby Sogns Sygekasse, 61, 62
Åbyhøj, 32, 50, 59, 60
Åbyhøj Jernstøberi, 45
Åbyhøj Postkontor, 51
Aaen, Lenius, slagtehusdirektør, 62
Aakjær, Krista Kirkeby, familievej

leder, Brabrand, 62 
Ålborg, 43, 51, 66, 96 
Ålborg By-Orkester, 53 
Ålborg Lufthavn, 96 
Ålborg Portland-Cement-Fabrik A/S,

25, 69
Aalkjær, Vilhelm, kirurg, 76 
Århus Akademi, 71, 74 
Århus Amt, 24, 49, 74, 98, 114 
Århus Amts Biblioteksforening, 28 
Århus Amtsråd, 12, 24, 33, 35 
Århus Amtssygehus, 49 
Århus Autoværksteder, Østergade, 62 
Århus Bagerlaug, 61 
Århus Begravelsesvæsen, 19 
Århus Bogbinderlaug, 45 
Århus Bogcafé, andelsselskab, 50 
Århus Bogtrykkerforening, 57 
Århus borgerlige Skydeselskab,

29, 30
Århus Brandvæsen, 32
Århus Bridgeklub, 61
Århus Brugsforening, Læssøesgade,

60
Århus Bugt, 36, 48-50
Århus By- og Herredsret, 12, 14, 15,

30, 36, 50, 71, 74 
Århus By-Orkester, 53, 54 
Århus Byråd, 9, 16, 18, 19, 21, 23,

25, 26, 29, 34, 36, 40, 41, 43, 45,
47, 48, 61, 81, 95, 97, 137, 139 

Århus Byråds Planlægningsråd, 13 
Århus Bys Grand Prix, 90 
Århus Gyklebane, 9, 43, 90
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Arhus Cykle-Klub, 43, 90 
Århus Discontobank, Viby, 25 
Århus Domsogns Menighedsråd, 60 
Århusegnens Husholdningsskole, 58 
Århusegnens Kvægavlerforening, 58 
Århusegnens Ungdoms- og Fore

dragskreds, 61
Århus Emballagefabrik A/S, 57 
Århus Faldskærmsklub, 42 
Århus Firma Sport, 16, 87 
Århus Flydedok og Maskinkompagni,

22, 25, 26, 28-31, 42, 67 
Århus Fodbold Club, 58 
Århus Fodbolddommerklub, 61 
Århus Fodvarmere, jazzorkester, 37 
Århus Fremad, idrætsforening, 57 
Århus Frisørlaug, 14 
Århus Friskole, 35 
Århus Fritids- og Ungdomsklub, 40 
Århus Glasimport & Glassliberi, 58 
Århus-Hallen, 16, 21, 22, 81, 84 
Århus-Hallen, restaurant, 23, 41 
Århus Handelsforening, 95 
Århus Handelsstandsforenings

handelsskole, 101, 102 
Århus Havn, 28, 43, 49, 68, 74, 92 
Århus Hotelvært- og Restauratørfor

ening, 74, 76
Århus Håndværkerforening, 60 
Århus Katedralskole, 57, 71 
Århus KFUM, 57, 89 
Århus kommunale Fritidshjem, 41

Århus Kommune, 14, 17, 19, 21, 24, 
35, 36, 42, 43, 45, 51, 57, 61, 67, 
74, 85, 90, 98, 123

Århus Kommunehospital, 12, 27, 35, 
49, 72, 74

Århus kommunes Biblioteker, 17, 60, 
73

Århus Kunstbygning, 19, 21, 32, 50, 
51

Århus Kunstforening af 1847, 21,
50

Århus Kunstmuseum, 21, 28, 29, 34, 
45, 54

Århus Løve Apotek, 9
Århus Minibiler, 27
Århus Motorbådsklub, 57
Århus Museum, 21
Århus Musikforening, 81
Århus Møbelhandlerforening, 58
Århus Mølle, 138
Århus Nordhavn, 68
Århus Officersforening, 17
Århus Oliefabrik, 31, 40, 69
Århus Oliefabriks Idrætsforening, 11
Århus og Omegns Bank, 27
Århus Politi, 57, 59, 62
Århus Politiorkester, 62
Århus Postkontor, 21, 22, 25, 57
Aarhuus Privatbank, 48, 49
Århus Renholdningsselskab, 11, 28,

35
Århus Rutebilstation, 13, 42

Århus Sadelmagerlaug, 83 
Århus Seminarium, 45, 54 
Århus Skattevæsen, 57 
Århus Skolekommission, 22, 27, 34 
Århus Sporveje, 9, 41, 47 
Århus Statsgymnasium, 72 
Århus Stifts Landemode, 35 
Aarhuus Stiftstidende, 18, 33 
Århus Stifts Årbøger, 125 
Århus Studenter-Sangere, 54 
Århus Sundhedskommission, 15 
Århus Sydhavn, 31, 68, 69 
Århus Sygekasse, 17, 50 
Århus Taxa, 23, 33, 34 
Århus Teater, 24, 27, 40, 41, 45, 47,

81, 116-119
Århus Teaters Studio, 118 
Århus Teknikum, 10, 17 
Århus Tobakshandlerforening, 18 
Århus Tolddistrikt, 40 
Århus Turistbureau, 73 
Århus Turistforening, 48 
Århusungdommens Fællesråd, 21 
Århus Universitet, 10, 11, 26, 27, 30,

33, 35, 40, 42, 43, 51, 61, 71, 73- 
76, 105-108

Århus Vandforsyning, 62 
Århus Værktøjsmagasin, 43 
Århus Yachtclub, 91 
Århus Å, 25
Årslev, 25
Å-udstillingen, 43, 44
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Publikationer
udgivet af
Århus byhistoriske udvalg

BARN I ÅRHUS
Redigeret af Age Bredsted,
Vagn Dybdahl og Emanuel Sejr,
1956. 139 sider. Udsolgt.

BARN I ÅRHUS
Anden samling.
Redigeret af Åge Bredsted,
Vagn Dybdahl og Emanuel Sejr.
1957. 183 sider. Udsolgt.

ÅRHUS PROMENADE 1909-59 
Redigeret af Vagn Dybdahl og 
Finn H. Lauridsen.
1958. 244 sider. Udsolgt.

Rasmus Nielsen:
ÅRHUS I FYRRERNE 
Ny udgave med
oplysende noter af Emanuel Sejr.
1959. 164 sider. Kr. 11,90.

Emanuel Sejr:
GAMLE ÅRHUSGADER
1960. 154 sider. Udsolgt.

Helge Søgaard:
DET ÆLDSTE ÅRHUS
1961. 114 sider. 26 plancher.
Kr. 31,80.

Emanuel Sejr:
GAMLE ÅRHUSGADER 
Anden samling.
1961. 160 sider. Udsolgt.

FREMMEDE SER PÅ ÅRHUS 
Redigeret af Finn H. Lauridsen.
1962. 247 sider. Udsolgt.

ERHVERV I ÅRHUS 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 ÅRHUS 1740-1837
1964. 136 sider og 2 udfoldstavler.
Kr. 18,40.

UNG I ÅRHUS
Redigeret af Vagn Dybdahl.
1964. 298 sider. Udsolgt.

UNG I ÅRHUS
Ny samling.
Redigeret af Vagn Dybdahl.
1965. 224 sider. Kr. 36,80.

Bernhardt Jensen:
SOM ÅRHUS MOREDE SIG 
Folkelige forlystelser fra 1860’erne 
til 2. verdenskrig.
1966. 248 sider. Udsolgt.

Peder Hansen Resen:
ATLAS DANIGUS. ÅRHUS STIFT 
Tekst og oversættelse ved 
Helge Søgaard.
1967. 160 sider. 27 planchesider.
Kr. 36,80.

Erik Christiansen:
GENNEM ÅRHUS 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:
ÅRHUS-MOSAIK
Personer og begivenheder i den lille by. 
1967. 281 sider. Kr. 39,70.



Vagn Dybdahl:
DET LOKALHISTORISKE 
ARBEJDE I BYERNE 
Erfaringer fra Århus byhistoriske 
Udvalgs virksomhed.
1968. 24 sider. Udsolgt.

Victor Jensen:
KLUNKETID OG KRIGSÅR 
Århus omkring år 1900 og under 
besættelsen 1940-45.
1968. 308 sider. Kr. 41,40.

BORGERE I BYENS RÅD 
Medlemmer af Århus 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.

ÅRHUS-ÅRBOG 1972
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 ÅRHUS VAR HOLLYWOOD 
Et kapitel af stumfilmens historie.
1969. 160 sider. Kr. 46,00.

DA DET VAR NYT I ÅRHUS 
Ved Ole Degn.
1970. 208 sider. Udsolgt.

ÅRHUS DENGANG OG NU
1971. 144 sider. Udsolgt.

ÅRHUS-ÅRBOG 1972 
156 sider. Kr. 34,50.






