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T o rs d a g 9. ja n u a r

1975 dag for dag

Antallet af børn, der skal begynde
skolegangen efter sommerferien, er
også i år mindre end sidste år.
80 % af disse begyndere startede i
den kommunale børnehaveklasse al
lerede sidste år.
Mandag 13. januar

Januar
Torsdag 2. januar

Kommunehospitalets
øjenafdeling
har haft 14 indlæggelser af børn og
unge efter uforsigtig omgang med
nytårsfyrværkeri.
Fredag 3. januar

Under udsalget i Gellerupcentret er
der i en forretning posteret kon
trollører, som gennemgår kundernes
tasker, når de forlader butikken.

licitation mener Generator sig uret
mæssig forbigået og truer med et
sagsanlæg.

Rådmand Jens Arbjerg Pedersen
holder møde med de selvejende dag
institutioner for at forsøge at skabe
ensartede betalingsvilkår. De kom
munale institutioner er de billigste.

Onsdag 8. januar

Også ved dette valg slutter Anker
Jørgensen, som andre socialdemo
kratiske ledere før ham, med et
møde i Stadionhallen. 1.500 delta
gere.

De første dage af januar var præget af
store stormskader. Blandt de mange
udblæste ruder var også én af
Magasins store spejlglasruder,
som Falck her dækker af.
(Foto: Børge Venge)

Lørdag 4. januar

Under stormen rykker Falck-Zonen
ud til 20 stormskader i Århusom
rådet.
Mandag 6. januar

Kun 100 møder op i Bispehaven til
valgmøde med EF-diskussion.
Tirsdag 7. januar

Kommunen kommer i konflikt med
den svenske virksomhed Generator
om arbejde på Midtkraft. Ved en
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Ved et indbrud på postkontoret i
Vejlby pågriber politiet 3 undvigere
fra Vridsløselille. Siden flugten d.
29. dec. har de været eftersøgt som
farlige over hele landet. De idøm
mes senere 21/2-31/2 års fængsel.
Fredag 17. januar

Konsul Kai Blicher er ved store
aktiekøb i Århus Dampmølle, hvor
han længe har været direktør, nu
næsten eneejer.
Som et led i valgkampen indsatte SF
en gratisbus på linie 4 fra Frydenlund
gennem centrum til Holme. Foruden
at være et led i valgkampen skulle
initiativet også propagandere for
billigere og helst gratis kollektiv
transport. Bussen kørte et par dage.
(Foto: Børge Venge)

Kommunen har ydet et bidrag på
18.500 kr til Tiist Skytteforenings
nye baner i skolen i Tiist. Forenin
gen har 100 aktive medlemmer.
Onsdag 15. januar

Midtkraft udskyder bygning af den
tredie blok af Studstrup-værket. Der
spares så meget på el-forbruget, at
end ikke en forhøjelse af prisen har
kunnet udligne den manglende ind
tjening.
Torsdag 16. januar

På Skovvangsvej 97 åbner det sy
vende socialkontor i en ny bygning.
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De 60 ansatte skal hjælpe 33.000
mennesker med deres sociale pro
blemer.
Strejken på Thomas Ths. Sabroes
afdeling på Østboulevarden varede
kun tirsdag og onsdag. Ledelsen har
lovet det ønskede udsugningsanlæg
monteret hurtigst muligt.

Tiist Skytteforening fik i januar en ny
skydebane i den lokale skoles kælder.
For at genere mindst muligt var
lokalerne lyddæmpede og velisolerede,
så skuddene kun lød som små smæld.
(Foto: H. Schiby)

1975

Havnevæsenet holder møde med 28
entreprenørfirmaer, der har meldt
sig som interesserede i arbejdet med
at bygge et 1900 m langt kystværn.
Udgiften vil beløbe sig til ca. 25
mill. kr.

Lørdag 18. januar

Færdselspolitiet har i det sidste hal
ve år stoppet 1762 bilister, der
kørte for stærkt. Samlet bøde: ca.
500.000 kr.
Skolevæsenets forsøg med en fritids
pædagog på Kragelundsskolen for
længes efter 1 år. Ca. 70 % af ele
verne har benyttet sig af skolens
aktiviteter efter skoletid.

Søndag 19. januar

Onsdag 22. januar

De kommunale værker har anskaffet
en Thermovision: Et apparat, der
hurtigt og let finder utætte fjern
varmerør.

mester, Bernhardt Jensen, færdig
indspillet.
Danske Securitas placerer en data
matstyret alarmstation i Risskov for
de 15.000 abonnenter vest for Sto
rebælt.

Torsdag 23. januar

Byrådet har vedtaget at købe den
tidligere diakonhøjskole på Dalgas
Avenue og lade den indrette til
Grønlænderhus.

Fredag 24. januar

Kommunehospitalet hjemsøges igen
af en pyroman. Der sker kun ube
tydelig skade på skadestuen.

Manglen på værelser er forbi: Der
er 400-500 ledige i øjeblikket.
Magistratens 4. afdeling har for
tredie gang bevilget 150.000 kr. til
film, der optages om mennesker og
andre emner i Århus i dag. Bl. a.
er en film om den tidligere borg

Sidst i januar kunne Danske Securitas
tage en ny alarmstation i brug på
Grenåvej 271 i Risskov. Med det nye
anlæg tager det nu kun 30 sekunder
fra en alarm er sat igang til den er
lokaliseret. Et EDB anlæg muliggør dette.
(Foto: Preben Hupfeld)

Den nye miljølov er så hård, at
Arhus Klichéanstalt har klaget til
sin brancheorganisation for at opnå
acceptable økonomiske vilkår.
Guru Maharaj Ji’s 50 disciple her
i byen leder en vegetarisk klub, der
er åben for alle. I øjeblikket har
den ca. 250 medlemmer.
Mandag 20. januar

Rådmand Thorkild Simonsen hol
der møde med en halv snes repræ
sentanter for musiklivet i Århus for
at drøfte det nye musikhus, som
tænkes bygget på kasemearealet i
Vester Allé.
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Torsdag 6. februar

Lørdag 25. januar

Amatørscenen indvier et nyt stort
teater i Rosensgade.

Februar

Tirsdag 28. januar

Foreningen Vægtvogterne har så
stor tilslutning, at større lokaler sø
ges til kurserne i kunsten at holde
sig slank.
Onsdag 29. januar

Under et indbrud i et snedkeri i
Sjællandsgade taber tyvene en ciga
ret mellem spånerne. Et privat vagt
værn opdager i tide den kraftige ild,
og skaden begrænses.
Torsdag 30. januar

Ved et frontalt sammenstød på
Strandvejen bliver en ung mand
dræbt af en biltyv, som vil overhale
med 100 kms fart.
En nyåbnet filial af Århus Retshjælp
i Gellerupparken beskæftiger 12 ju
rister. Der er åbent 4 timer 3 dage
om ugen.
Den engelske rock-gruppe Fairport
Convention spiller i Stakladen for
fuldt hus.
Fredag 31. januar

Statshospitalet i Risskov mangler
arbejdskraft: En afdeling lukkes
midlertidigt, for at personalet kan
få afviklet ferie.
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I Byrådets møde vedtages det, at
Kommunen overtager de to private
børnehaver Neptun og Langenæs fra
1. april.

Mandag 3. februar

40 smede hos Thomas Ths. Sabroe
går i demonstration fra Østboule
varden til Rådhuspladsen for at få
nedsat deres trækprocent, da de ef
ter annullering af en tidsstudieaftale
er gået 30 % ned i løn.

Der bevilges 323.000 kr. til færdig
gørelse af et rostadion på Brabrand
Sø. Det kritiseres, at Amtsrådet
ikke har villet bekoste oprensning
af søen.

Tirsdag 4. februar

Fredag 7. februar

I Amtsrådets møde vedtages det at
benytte Kileparken som adgangsvej
til det ny amtsgymnasium i Tiist,
skønt beboerne har fået skriftligt
løfte om en anden løsning. Efter
beboerprotester må sagen dog ud
sættes.

Uddannelsessøgende protesterer ved
en demonstration på Gågaden og et
møde i Kongreshuset mod regerin
gens begrænsning af uddannelses
støtten og forlanger den hævet med
25 pct.

Under anlæggelse af en midterrabat
med hegn på de Mezas Vej modtager
arbejderne et trusselsbrev fra »de
frie borgere på Frederiksbjerg«.
Brevet afleveres af magistratens 2.
afdeling til kriminalpolitiet.
Onsdag 5. februar

Den tilsynsførende ingeniør ved vej
arbejdet på de Mezas Vej trues tele
fonisk med at få sin bil ødelagt.
Frederiksbjerg Handels- og Hånd
værkerforening og Frederiks Allés
Sammenslutning tager afstand fra
truslerne.

Socialdemokratiet i Hjortshøj-Egå
har tilsendt Trafikministeriet en
protest mod forsinkelsen af lysre
guleringen ved Grenåvej i Skæring.
Vejen passeres dagligt af over 100
skolebørn.
Efter udsivning fra en servicesta
tion ved hjørnet af Grenåvej og
Vejlby Ringvej konstateres der ben
zin i kloaknettet. Brandvæsenet og
Falck-Zonen spuler ledningen ud og
opsuger benzinen. Indehaveren af
servicestationen blev idømt en bøde
på 800 kr. efter et lignende uheld
i december 1973.

1975

Søndag 9. februar

Onsdag 12. februar

Den socialdemokratiske ordfører i
Byrådet, Bernhard Nielsen, udtaler
til Stiftstidende, at han betragter
samarbejdsaftalen mellem S, R, SF,
VS og DKP som bortfaldet, efter
at flere af samarbejdspartnerne har
stemt imod det socialdemokratiske
budgetforslag. Den 24. februar ud
taler den socialdemokratiske by
rådsgruppe imidlertid, at den ved
står samarbejdsaftalen.

På Viborgvej i Mundelstrup sker
der med få timers mellemrum to
harmonikasammenstød, hvorved en
mand bliver dræbt, to kvinder og et
barn kvæstet og seks biler beska
diget.

Harlev Præstegård, opført o. 1670,
genindvies efter gennemgribende re
staurering ved en beboerfest med
kaffe og fastelavnsboller.
Mandag 10. februar

I anledning af den landsomfattende
hjerteuge foranstaltes der offentlig
blodtryksmåling i et supermarked
ved Gågaden.
Tirsdag 11. februar

På et forældremøde i Skjoldhøjsko
len med over 600 deltagere prote
steres der kraftigt mod flytning af
ca. 150 børn fra Tiist Skole. Råd
mand Thorkild Simonsen begrunder
flytningen med, at Tiist Skole ellers
bliver for stor.
Samarbejdet mellem Arbejdere og
Akademikere holder fællesmøde i
Kongreshuset med taler af bl. a.
rektor Svend Bundgaard, fagforeningsformændene Tage Nielsen og
Ove Peitersen og læge Bernard
Jeune.

Fredag 14. februar

Gruppen Aktive Arbejdsløse holder
møde i Kongreshuset og foranstal
ter indsamling til støtte for de ak
tionerende arbejdere på Uniprint i
København.

eller statsdrevne busruter. Der be
vilges 6.1 mill. kr. til køb af 15 nye
busser.

Arhus Skattevæsen mærkede følgerne af
en lønstrid på Thomas Sabroes afdeling
på Østboulevarden. 40 smede gik
3. februar i samlet folk til
skattevæsenet for at få ændret deres
trækprocent efter lønnedgang.
(Foto: Asbjørn Knudsen)

Det meddeles, at store dele af fjern
varmeledningerne i Fredensvang må
udskiftes, da det isoleringspulver,
der i 1967-68 blev nedlagt omkring
rørene, ikke har vist sig modstands
dygtigt.
Tirsdag 18. februar

Aarhuus Stiftstidende og Morgen
avisen Jyllands-Posten udkommer
ikke. Det skyldes faglige møder hos
det tekniske personale efter sam
menbrud af overenskomstforhand
linger mellem typografer og dag
blade.
47 norske landmænd fra Østfold
Kvægavlsforening kommer med
Oslo-båden for bl. a. at besøge Mal
ling Landbrugsskole.
Torsdag 20. februar

Efter afstemning i Byrådet vedtages
det at søge kommunal overtagelse
af koncessioner til 10 hidtil private
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Hjerteforeningen havde som led i den
årlige Hjerteuge lavet en kampagne for
at få folk til at Interessere sig for
kredsløbsproblemerne. Rundt om i
supermarkederne mødte hjertefolk op
for at måle blodtryk. Her ses
hjertekirurgen Poul Ottosen
måle blodtryk, mens talrige
interesserede ser til.
(Foto: Hans Bølcho)

Det vedtages at sælge den restaure
rede Brandts Gård, Studsgade 35,
til møbelfirmaet Taifo Stil for 2.3
mill. kr.
Firmaet Bruun & Sørensen bliver
hovedleverandør af en ny kommu
nal varmecentral til 5.6 mill. kr.
Firmaerne Generator og Vølund
bliver underleverandører.
Der meldes om iagttagelse af flere
UFOer over byen.
Lørdag 22. februar

Det meddeles, at Stjememagasinet,
Rådhuspladsen 5, er solgt til Inter
national Fashion A/S, København,
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Under restaurering i Lyngby kirke blev
der gjort et interessant fund af et stort
kalkmaleri fra tidlig middelalder.
Det gengav en kampscene, hvor to
riddere i fuld våbendragt tørner
sammen med fældede lanser.
(Foto: Hans Bølcho)

der overtager forretningen pr. 1.
marts.
Søndag 23. februar

Som følge af en landsomfattende
arbejdsnedlæggelse på dagbladene
udkommer hverken Aarhuus Stifts
tidende eller Morgenavisen Jyllands-Posten.

1975

Mandag 24. februar

60 smede på Thomas Ths. Sabroes
afdeling ved Østboulevarden ned
lægger arbejdet i protest mod afske
digelsen af tre kolleger. Medvir
kende er utilfredshed med tidsstu
dieakkorderne.
Det meddeles, at 59 lamper ved
havnen er skudt ned, og at der i
skoven ved Moesgård er fundet en
varevogn fra et olieselskab ved hav
nen, gennemhullet af pistolskud.
Politiet mener, der er tale om grove
drengestreger.
Tirsdag 25. februar

Smedene hos Thomas Ths. Sabroe
fortsætter strejken og får tilslutning
af 30 klejnsmede fra afdelingen i
Holme.
Personalet hos LD Glas i Nørre
gade, i alt 21, bliver opsagt uden
varsel. Der forhandles om, at fir
maet skal overtages af Glasalstrup
i Hasselager.
Under restaureringen af Lyngby
Kirke er der afdækket et romansk
kalkmaleri, forestillende en kamp
scene.
Onsdag 26. februar

Fællesudvalget af Uddannelsessø
gende i Århus (FUÅ) holder soli
daritetsmøde i Stakladen med ca.
1000 deltagere. Arbejderrepræsen
tanter fra Uniprint, København, og

Thomas Ths. Sabroe, Århus, taler
om baggrunden for strejkerne.
Torsdag 27. februar

60 arbejdere på Flydedokkens Lymak-afdeling ved Lystrupvej ned
lægger arbejdet, idet de kræver en
driftsleder fjernet.
De 30 strejkende klejnsmede på
Thomas Ths. Sabroes Holme-afde
ling er atter i arbejde.
En varetægtsfange har i en skrivel
se til Direktoratet for Kriminalfor
sorgen, til Ombudsmanden og til
Arrestforvareren i Århus klaget
over de hygiejniske forhold i arre
sten.

Den 25. februar brød omkring 45 tons
returpapir i brand hos firmaet
C. I. Johning A/S nær Østbanetorvet.
Ved slukningsarbejdet blev der lagt en
slange ud i havnen. Nogle af de
brændende papirballer lå kun få meter
fra en lagerhal, der rummede
yderligere 100 tons affaldspapir.
(Foto: Børge Venge)

Fredag 28. februar

500 mand i alle Flydedokkens af
delinger etablerer sympatistrejke for
kollegerne i Lymak-afdelingen.
På et møde i Kongreshuset mellem
de fem samarbejdende partier i By
rådet opnås der enighed om, at
samarbejdsaftalen fortsat er gæl
dende (jfr. 9. feb.).
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Marts
Mandag 3. marts

Byrådet holder informationsmøde i
rådhushallen vedrørende etablering
af kabel-TV. Telefoningeniør P.
Kjær Petersen oplyser, at Jydsk Te
lefon er begyndt at nedlægge TVkabler i Århusområdet.

På en generalforsamling i Århus
Industriforening udtaler formanden,
direktør Jørgen G. Hansen, at in
dustrien ser positivt på DSBs nærbaneplaner, men er utilfreds med
luftfarten.
Tirsdag 4. marts

Arbejderne på Flydedokken og Ly
strupafdelingen Lymak genoptager
arbejdet i fuldt omfang.
Onsdag 5. marts

Kvindernes Internationale Kampdag
den 8. marts var som sædvanlig
anledning til en demonstration. Den
gik fra Vennelyst til Rådhuspladsen.
(Foto: Brit)

35 arbejdere på M. Seests Maskin
fabrik nedlægger arbejdet i protest
mod regeringens indgreb i overens
komstforhandlingerne.

Det meddeles, at bestyrelsen for
Studenterforeningen ved Universite
tet har besluttet at opløse forenin
gen, der blev oprettet i 1929. Grun
den er manglende tilslutning og et
underskud på 30.000 kr. Internatio
nal Kulturformidling, der er opret
tet af en gruppe medlemmer, vil
fortsat arrangere koncerter i Stak
laden.
Torsdag 6. marts

I Byrådets møde godkendes Justits
ministeriets tilbud om køb af et
areal på 1.09 ha ved hjørnet af
Sønder Allé og Dynkarken til op
førelse af en politigård. Prisen er
8.9 mill. kr.
Det vedtages, at taksterne i alle
daginstitutionerne i kommunen skal
være ens, og at indtægtsgrænsen for
tildeling af friplads forhøjes med
10.000 kr. til 50.000 kr. årligt.
Det vedtages at sælge den fredede
ejendom Studsgade 29 for vurde
ringssummen 420.000 kr. til inge
niørfirmaet J. K. Mylliin Lings, der
tidligere har købt og restaureret
Studsgade 27.
Fredag 7. marts

Blandt de ca. 20.000 danske arbej
dere, der strejker i protest mod re
geringens indgreb i overenskomst
forhandlingerne, er arbejderne hos
Flydedokken og A. Jespersen &
Søn, Risskov.
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De strejkende smede på Thomas
Ths. Sabroes Østboulevardafdeling
genoptager arbejdet, efter at de tre
afskedigede er genantaget.
Lørdag 8. marts

I anledning af Kvindernes Kamp
og Solidaritetsdag går et demonstra
tionstog, arrangeret af Rødstrøm
perne og Dansk Kvindesamfund, fra
Vennelyst til Rådhuspladsen.
Søndag 9. marts

Der holdes solidaritetsmøde i Stak
laden med ca. 1000 deltagere, ar
rangeret af Studenterrådet og arbej
derne fra Thomas Ths. Sabroe, med
opførelse af »Debatteater om tids
studieræset«, paneldiskussion og bal.
Mandag 10. marts

Arbejdernes Fællesorganisation ar
rangerer en demonstration på Råd
huspladsen. Mødet munder ud i en
opfordring til regering og folketing
om indgreb over for spekulation og
den høje rente. Indgrebet i overens
komstforhandlingerne må ikke dan
ne præcedens.
Endvidere holder Arbejdsløshedsud
valget og de uddannelsessøgende de
monstration og nedlægger en sym
bolsk grundsten på kasernearealet
ved Vester Allé.
På Scanticon afholdes en konfe
rence om kollektiv trafik mellem
byrådsmedlemmer, tjenestemænd og
tillidsmænd fra Sporvejene. Råd
mand A. Haar-Nielsen går ind for

flere særlige busveje og indsættelse
af bustaxier i yderdistrikteme.
Tirsdag 11. marts

Professor K. E. Løgstrup retter i en
kronik i Politiken et skarpt angreb
mod »det pampervenlige og studen
terfjendtlige universitet«. Med et
eksempel fra det teologiske fakultet
hævder han, at de styrende organer
besætter ledige stillinger efter partitroskab i universitetspolitik, ikke
efter videnskabelige kvalifikationer.

dansktime på 4. og 5. klassetrin.
For Tiist Skoles vedkommende fo
retages en mindre omlægning af
skoledistriktet for børn, der skal be
gynde til næste skoleår. For andre
elever tilbydes en frivillig overflyt
ning til Skjoldhøjskolen, og der op
rettes skolebus.
På en ekstraordinær generalforsam
ling i Århus KFUK vedtages sam
menslutning med KFUM.

Onsdag 12. marts

Onsdag 19. marts

Forbundsformand Paulus Andersen,
Dansk Metalarbejderforbund, oply
ser, at striden om tidsstudieakkor
der hos Thomas Ths. Sabroe, Øst
boulevarden, er bilagt, idet det på
gældende lønsystem er bortfaldet.

Det meddeles, at statsadvokaten har
afslået at rejse sag mod engroslageret Metro i Slet, der af Byrådet var
meldt til politiet for detailsalg.

Torsdag 13. marts

Under en studenterdemonstration i
Universitetsparken med ca. 4000
deltagere vedtager Konsistorium ved
Universitetet at protestere mod un
dervisningsministerens plan om at
forbeholde stillinger som undervis
ningsassistenter for uddannede kan
didater.
Om aftenen holdes møde i Stakla
den, arrangeret af Fællesudvalget
for Uddannelsessøgende. Her kræ
ves bl. a. uddannelsesstøtten hævet
med 25 pct.

En tidligere arrestant pågribes i ar
restgården med en savklinge på sig.
Han var kravlet over ringmuren for
at befri en tidligere medfange.
Mandag 17. marts

Bygningsmaterialefirmaet Christen
sen & Nielsen flytter fra Vester
gade 48 til ny bygning ved Sindals
vej i Vejlby Nord med en lagerhal
på 3600 m2 og kontor- og udstil
lingslokaler på 600 m2.
Tirsdag 18. marts

I Skolekommissionens møde vedta
ges det at indføre en ekstra ugentlig

Torsdag 20. marts

I Byrådets møde vedtages det at
overtage buslinjerne Brabrand-Århus og Århus-Skovby-Galten fra 1.
april.
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April
Torsdag 3. april

Det vedtages at forhøje tilskuddene
til 11 kulturinstitutioner i byen ef
ter kulturministeriets begrænsning
af støtte som følge af regeringens
spareplaner.

Havnen har efterhånden fået en betydelig
trafik med import af nye biler. Her
bliver 1200 nye biler fra Japan sat i land
fra M/S Oxfordshire. Nogle af bilerne
skulle siden videre til Sverige.
(Foto: Hans Bølcho)

Det vedtages at gennemføre midter
rabat med hegn på de Mezas Vej
uden hensyn til beboerprotester og
anonyme trusler.
Fredag 21. marts

Regeringens forslag om en ekstra
afgift på 3 kr. pr. kg sukker med
fører panikagtige indkøb i super
markederne i Århusområdet.
Lørdag 22. marts

40 Abbé Pierre-klunsere fra hele
landet samles i Århus til en 10
dages påskelejr, hvor der indsamles
og sorteres materiale til et stort lop
pemarked. FDB har stillet De For
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enede Mejeriers tidligere bygning i
Skt. Annagade 4 til rådighed for
klunserne.
Tirsdag 25. marts

I et møde på Handelshøjskolen med
ca. 400 deltagere vedtages en skarp
protest mod undervisningsministe
rens plan om at forbeholde lærer
stillinger for uddannede kandidater.
Det hævdes, at planen vil medføre
sammenbrud af undervisningen på
centrale områder.
Onsdag 26. marts

Tivoli Friheden holder ekstraordi
nær påskeåbning. Trods hagl og sne
er der et besøg på 19.000 i påske
dagene.
Lørdag 29. marts

Der losses 1200 biler fra fragtskibet
»Oxfordshire«, der anløber havnen
direkte fra Japan.

Der bevilges 960.000 kr. til om
bygning af det tidligere Brabrand
Rådhus til udvidelse af socialkon
torets og skattevæsenets lokaler.
Ved By- og Herredsretten idømmes
en afrikaner 3 måneders betinget
fængsel for at have stået i forhold
til en 12-årig pige. Pigens far idøm
mes 60 dages betinget fængsel og
2000 kr. i bøde for voldelig adfærd
mod afrikaneren.
Fredag 4. april

Borgmester Orla Hyllested, rådmændene Thorkild Simonsen og
Axel Haar-Nielsen, domprovst Jør
gen Bøgh og SAS-stationschef Hel
ge Skjoldager besøger venskabsbyen
Julianehåb for at repræsentere År
hus ved den grønlandske bys 200
års jubilæum.
Socialministeriet har i en cirkulære
skrivelse erklæret den af kommu
nen indførte fripladsordning i dag
institutionerne ulovlig og krævet
den ophævet.
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Filminstruktøren
Niels Malmros
modtager en Bodil for »Lars Ole
5. c«, der af københavnske filmmedarbejdere er kåret som årets
bedste danske film.
Søndag 6. april

Forældreorganisationerne ved vug
gestuer, børnehaver og fritidshjem
protesterer i et åbent brev til so
cialminister Eva Gredal og Folke
tinget mod besparelserne på dagin
stitutionsområdet og opfordrer til at
råde bod herpå ved en tillægsbevil
ling.
Tirsdag 8. april

Elise Smiths Skole har fået økono
misk hjælp fra staten til selv at
overtage skolebygningen. Den tidli
gere ejer, skolebestyrer Paul Fryd,
flytter fra skolen, og lejligheden
inddrages til undervisningsformål.

24 bogbindere på Aarhuus Stiftsbogtrykkerie nedlægger arbejdet i
protest mod, at ledelsen har opsagt
en lokal lønreguleringsaftale uden
at ville erstatte den med en ny.
Dagen efter genoptages arbejdet ef
ter aftale om lønregulering med til
bagevirkende kraft fra februar.
Firmaet LD Glas i Nørregade træ
der i likvidation, efter at dets ordrer
er overtaget af Glasalstrup i Hassel
ager.
Fredag 11. april

Svømmehallens Massage- og Kurbadeanstalt, oprettet 1933, lukkes,
formentlig på grund af planerne om
Svømmehallens nedrivning.

Marselis Tryk, der efter Demokra
tens ophør har dannet et selvstæn
digt aktieselskab, fejrer 25 års jubi
læum og indvier nye lokaler ved
Engtoften i Viby.
Lørdag 12. april

Ca. 4000
goger går
stertorvet
protestere

forældre, børn og pæda
i demonstration fra Klo
til Rådhuspladsen for at
mod finanslovens nedskæ-

Besparelserne på daginstitutionsområdet
har i årets løb afstedkommet mange
aktioner. Den 12. april havde
Pædagogernes Fagforening, BUPL,
forældreforeningen og studerende i
fællesskab etableret en demonstration.
Der blev holdt taler på Rådhuspladsen,
afbrudt af musikalske indslag.

Onsdag 9. april

Trøjborg Grundejerforening holder
generalforsamling i Trøjborg Be
boerforenings
lokaler
Torden
skjoldsgade 31 A. Det meddeles, at
foreningen åbner eget kontor, som
to gange ugentlig vil give vejled
ning i husleje- og boliglovgivning.
Torsdag 10. april

På et møde i havneudvalget beslut
tes det at overdrage entreprenørfir
maet E. Pihi & Søn opførelsen af
1900 m kystvæm som første etape
af den ny østhavn. Materialet bli
ver norske brudsten.
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Den 20. april blev der i Risskov kirke
afholdt festgudstjeneste i anledning af
den officielle overdragelse af kunstneren
Sven Havsteen-Mikkelsens to nye
glasmosaikker.
(Foto: Jens-Krlstian Søgård)

ringer på daginstitutionsområdet.
Der tales af bl. a. folketingsmedlem
Ebba Strange (SF) og byrådsmed
lemmerne Viggo Jonasen (VS) og
Freddy Madsen (DKP).

Museumsinspektør Ema Lorenzen,
Den Gamle By, bliver dr. phil. på
afhandlingen »Folks tøj i og om
kring Århus«.

Skolenævnet ved Sølystskolen har
sendt en protest til magistratens 2.
afdeling og til samtlige byrådsmed
lemmer mod anlæg af en lystbåde
havn ved Egå uden tilfredsstillende
løsning af de trafikale problemer.

Reservelæge Torben Ejsing Jørgen
sen, Århus Amtssygehus, bliver dr.
med. på afhandling om brug af
elektrisk strøm ved heling af knog
lebrud.

LO har solgt Demokratens bygning
ved Banegårdspladsen til Aktivban
ken, Vejle, for 5.3 mill. kr.
Tirsdag 15. april

På et beboermøde i Beder, arrange
ret af Bytinget i Fulden, vedtages
det at sende en protest til Fred
ningsnævnet for Århus Amt mod de
foreslåede stianlæg mellem Vilhelmsborg og Moesgård Skov.
Torsdag 17. april
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Lørdag 19. april

Den engelske beatgruppe The Sweet
giver koncert i Vejlby-Risskov-Hallen.
Søndag 20. april

Ved en festgudstjeneste i Risskov
Kirke med prædiken af biskop Hen
ning Høirup indvies to glasmosaik
ker, udført af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen.
Mandag 21. april

I Byrådets møde oplyser rådmand
Jens Arbjerg Pedersen, at den so
ciale forvaltning vil klage til Kom
munernes Landsforening over Soci
alministeriets cirkulære om friplad
ser i daginstitutionerne. Indtil vi
dere vil man fortsætte med de nu
værende takster og fripladsordnin
ger.

På Tivoli Frihedens generalforsam
ling oplyses det, at selskabet i 1974
har haft et underskud på godt 1
mill. kr. Et rentefrit lån fra kom
munen på 5 mill. kr. (bevilget 19.
dec. 1974) vil formentlig rette øko
nomien op.

Det vedtages at indføre en ekstra
dansktime om ugen i skolernes 4.
klasser og at erstatte en oriente
ringstime med en dansktime i alle
5. klasser.

I et borgermøde på Tranbjerg Sko
le giver borgmester Orla Hyllested
og de fire rådmænd svar på spørgs
mål om lokale problemer. Borgme
steren udtaler, at nærdemokratiet

Tirsdag 22. april
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Torsdag 24. april

FDBs centrallager i Viby ødelæg
ges af en brand, der betegnes som
den hidtil største i Århus. Skaden
anslås til 40 mill. kr. Ca. 3000
beboere i Søndervang-kvarteret må
evakueres på grund af fare for røg
forgiftning.
Sjællandsgades Beboerforening idøm
mes ved By- og Herredsretten en
bøde på 500 kr. for i strid med ho
tel- og restaurationsloven at have
udskænket fadøl ved gadefesten 11.
aug. 1974.
Onsdag 30. april

FDB-branden i Viby den 24. april er den
største brand nogensinde i Arhus-området.
60-70 brandmænd kæmpede med ilden,
mens politiet evakuerede 3000 mennesker
fra Søndervangskvarteret. Hele det store
lager på 21.000 m* blev ødelagt.
(Foto: Jørn Timm)

har sin begrænsning, idet der må
tages hensyn til kommunens andre
beboere, der også er med til at be
tale.
Onsdag 23. april

Som led i en landsomfattende pro
testaktion mod nedskæringerne på
daginstitutionsområdet bliver rådhu

set og den sociale forvaltning i Ve
stergade »besat« af ca. 1000 foræl
dre med børn. Efter modtagelse ved
borgmester Orla Hyllested besøger
demonstranterne de offentlige kon
torer og fremfører deres synspunk
ter. Om aftenen samles ca. 2500
forældre i Vejlby-Risskov-Hallen,
hvor politikere fra en række partier
gør rede for deres stilling. Råd
mand Jens Arbjerg Pedersen udta
ler, at folketingsmedlemmerne har
»stemt for noget, de ikke vidste,
hvad var«.
Det meddeles, at der er rejst er
statningskrav på ca. 1 mill. kr. mod
de tidligere bestyrelser i de rekon
struerede brødfabrikker Magdalene
Brød og Segaltmøllen.

Ca. 1000 lærerstuderende og HFkursister på Århus Seminarium boy
kotter undervisningen i protest mod
statens nedskæringer på undervis
ningsområdet.

Maj
Torsdag 1. maj

Beboerne langs Viby Ringvej for
langer en støjmur opført, når vejens
udvidelse gennemføres.
Ved landsretten er en århusiansk
havnearbejder blevet idømt 600 kr.
i bøde for at sige »dumme svin« til
en toldembedsmand.
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om afskaffelse af studenter som un
dervisere strejker 225 lærere ved
Universitetet.
Onsdag 7. maj

Huslejenævnet overbebyrdes med
henvendelser fra chokerede lejere,
efter at huslejestigningerne i den
ældre boligmasse er blevet meddelt.
25 pct. af aktierne i Scanticon over
tages af rengøringskoncernen ISS.
Torsdag 8. maj

Chauffør anholdes som mistænkt
for 11 sædelighedsforbrydelser i
Riis Skov inden for det sidste halve
år.
Disse fem guitarspillere, der er elever på
Folkemusikskolen, deltog i begyndelsen
af maj i en international guitarkonkurrence
på konservatoriet i Amsterdam. De
klarede sig fremragende. Morten Sejersen
og Bo Valentin (nr. 2 og 3 fra højre)
vandt sammen konkurrencen, mens
trioen Jesper Simonsen, Jørgen Lyhne
og Hanne Dittmar (1, 4 og 5 fra højre)
hjemførte 3. prisen.
(Foto: Ib Hansen)

Kommunen sender Søndergades
grundejere en regning på en halv
mill. kr. for anlægget og driften af
gå-gaden.

Søndag 4. maj

FDF/FPF holder dragestævne på
Moesgård strand i den friske blæst
med deltagelse af 240 børn.
Mandag 5. maj

Soldaterne på Langelandsgades ka
serne erklærer de militære læger og
officererne »bakteriologisk krig«:
Der er rotter i barakkerne, og toi
letterne stinker langt væk.

Fredag 2. maj

Misser James genåbner sit dukke
museum i Studsgade 18 under til
stedeværelse af bl. a. den nuværende
og den tidligere borgmester, Orla
Hyllested og Bernhardt Jensen.

På Universitetet holdes der rejse
gilde på nye bygninger til 35 mill,
kr. til brug for 3000 studerende ved
det humanistiske fakultet.

Som protest mod undervisningsmi
nisteren, Ritt Bjerregårds forslag
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Tirsdag 6. maj

Fem unge guitarister fra Folkemu
sikhøjskolen opnår 1. og 3. priserne
ved en international konkurrence på
Amsterdams konservatorium.
Lørdag 10. maj

Marselisborg Hospital har i foråret
haft tre tilfælde af den farlige form
for meningitis.
Som led i bekæmpelsen af ledighe
den blandt unge tilbyder kommunen
nu et 11. skoleår til ca. 500 unge,
der ellers skulle forlade skolen til
sommer.
Søndag 11. maj

Århus er ikke længere noget udvik
lingscenter: En beregnet tilvækst på
10.000 indbyggere i 2 år blev kun
til 1200, den samme tendens træffes
i hele amtet.

1975

Kun 60 pct. af alle børn mellem
3 og 6 år benytter det kommunale
tilbud om gratis tandpleje.
Snedker- og Tømrerforbundets af
deling i Århus protesterer mod
yderligere milliontilskud til dagbla
det Aktuelt. Der står for lidt om
Århus i bladet.
Onsdag 14. maj

Miljøtilsynet har opdaget, at den
glasur, som skolebørnene i Århus
bruger til keramikarbejder, er di
rekte sundhedsfarlig.
I amtet bliver i år alle kvalificerede
ansøgere optaget på gymnasierne og
HF. På det nye gymnasium i Tiist
bliver der 4 gymnasieklasser og 2
HF-klasser.

Søndag 18. maj

På campingpladsen i Blommehaven
er der i det fine pinsevejr 170 telte
og campingvogne.
Ved en almindelig landevejskontrol
finder politiet i en bil, der kommer
fra Århus, morfinbase til 1 mill. kr.
Bilens fører og passagerer fængsles
fra 9 til 21 dage, mens sagen under
søges.
Torsdag 22. maj

På det nye Lyseng-stadion afsløres
billedhuggeren Erik Heides fontæne
under demonstration af unge, der
ville have foretrukket bedre om
klædningsrum for pengene.

Grønlænderforeningen Kajak holder
i en uge basar i Gellerupcentret for
at skaffe penge til indretningen af
det nye hjem i den tidligere diakon
højskole.

Drengene fra Lysengs ungdomsafdeling
delte ikke Thorkild Simonsens lovord
om Erik Heides springvands- og
soppefontæne, der blev indviet ved
Lysengs svømmehal den 22. maj.
De lod skiltene tale deres tavse sprog,
og kun en enkelt af dem kom af
vanvare til at klappe med,
da afsløringen blev foretaget.
(Foto: Jørn Timm)

Interessen for at få tilskud til isole
ring og forbedring af ejendomme
har været så stor, at de 13 mill. kr.,
der er til rådighed i kommunen, vil
være opbrugt inden fristens udløb
d. 30. maj.
Torsdag 15. maj

I By- og Herredsretten behandles
den hidtil største narkotikasag. Det
drejer sig om 150 kilo hash til ca.
1.5 mill. kr.
Til fortsat istandsættelse af de gam
le gårde i Studsgade bevilger By
rådet 4.2 mill. kr.
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Fredag 23. maj

Tirsdag 27. maj

Lørdag 31. maj

Efter boligforliget vil huslejerne i
Århus-området gennemsnitligt stige
med 42 pct. Der er udsving helt op
til 96 pct.

I Løgten, Skødstrup og Studstrup er
beboerne utilfredse med den fore
slåede biblioteksændring: Man øn
sker ikke de lokale biblioteker er
stattet med bogbusser.

Holme kirke får tre nye klokker.
Den største vejer 500 kg, den mind
ste 200 kg. Selve ophængningen vil
vare en halv snes dage.

På Universitetet åbnes nu et kontor
specielt for at varetage de mange
handicappedes problemer af prak
tisk art.
Lørdag 24. maj

Det faldende tal på arbejdsløsheden
skyldes først og fremmest, at ferie
tiden er begyndt, om en forbedring
i arbejdssituationen er der ikke tale,
oplyser Arbejdsformidlingen.

Onsdag 28. maj

Trætte af at vente på ikrafttræden
af en bonus-aftale nedlægger lager
arbejderne hos S. G. Sørensen og
Bang & Pingel arbejdet.
Konfektionsfirmaet Tage Vanggård
truer med at lukke virksomheden,
hvis civilforsvaret vil gennemføre et
krav om bedriftsvæm.

Søndag 25. maj

Magistratens 2. afdeling oplyser, at
en gennemgribende restaurering af
rækkehusene på Poul Martin Møl
lers vej vil koste 205.000 kr. pr.
hus. Det er der ikke råd til, men en
oliebesparende isolering vil blive
gennemført.

Skolevæsenet søger Byrådet om
støtte til 8 nye forsøgsprojekter,
som vil koste 1.4 mill. kr. fordelt
over to finansår. Det drejer sig
bl. a. om penge til regnemaskiner
og dataformidlede undervisningsfor
søg i matematik.

For at lette bustrafikken i byens
gader og forkorte køretiden eksperi
menteres der med detektorer i køre
banerne, så der hurtigt skiftes til
grønt, når en bus skal frem.

Juni
Søndag 1. juni

Sporvejene åbner linje 14 fra Rute
bilstationen til Jernaldervej i Holm
strup.
Mandag 2. juni

Mandag 26. maj

Torsdag 29. maj

Efter at have deponeret huslejerne i
et halvt års tid er man nu på Gellerup-kollegiet og Trillegårdskollegiet
blevet enige om at foretage en kol
lektiv opsigelse.

N. Kochs skole opgiver flytningen
til en ny og større bygning, da der
savnes økonomisk mulighed for at
gennemføre den.

I forbindelse med en modernisering
på Statshospitalet i Risskov har In
denrigsministeriet søgt om en be
villing på 12 mill. kr. til et nyt
køkken.

Fredag 30. maj
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150.000 1 vand løber ikke ind i
svømmebassinet på Ingerslevs Bou
levard, men oversvømmer i stedet
kælderen nedenunder.

I Trige indvies et biologisk-kemisk
renseanlæg med kapacitet til 5000
indbyggere. Stadsingeniør Johs. M.
Sørensen oplyser, at det kemiske
trin ikke kan udnyttes foreløbig, da
befolkningsgrundlaget kun er ca.
1000.
Onsdag 4. juni

Da-No-Linjen A/S har overdraget
færgeruten Århus-Oslo med tilhø
rende anlæg ved havnen til rederiet
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J. A. Reinicke, Hamburg, der vil
søge at genoptage sejladsen med
færgen »Terje Vigen«.
Torsdag 5. juni

Der holdes grundlovsfester bl. a. i
Mårslet Borgerhus’ have, hvor In
ger Lillelund taler om det lille sam
fund, og i Fulden, hvor arkitekten
Poul Bjerre fortæller om forsøget
med en andelslandsby i Krejbjerg.
Selskabet Polyhymnia, stiftet 1815,
opløses, og dets inventar sælges ved
auktion.
Holbergsgade 3 hærges af brand.
En ung mand redder sig ved at
springe ud fra 1. sal.
Fredag 6. juni

Skoleskibet »Danmark« kommer for
at gennemgå et grundigt eftersyn
på Flydedokken.
Lørdag 7. juni

Århus Faldskærmsklub holder week
endstævne på Kirstinesminde Flyve
plads.
Det engelske krydstogtskib »Ugan
da« besøger byen med 1164 passa
gerer, deraf 889 børn.
Tirsdag 10. juni

Under et indbrud på Marselisborg
Slot truer tyven den tilsynsførende
med kniv, men må flygte uden at
tage noget.

Onsdag 11. juni

På et møde i Nordgårdskolen, ar
rangeret af S, SF, VS og DKP i
Århus, vedtages en protestskrivelse
til Amtsrådet og Byrådet mod alle
motorvejsplaner i Århus-området.
Skydeselskabet
Centrum
holder
kongeskydning
på
Frederikshøj
Kro. Redaktionssekretær Steen Erik
Schmidt afløser fabrikant Erling
Hjorth som skyttekonge.
Torsdag 12. juni

I Byrådets møde godkendes ansøg
ning fra 6 boligforeninger og 4
grundejerforeninger om etablering
af og tilslutning til TV-kabelnet.
Der bevilges 400.000 kr. til afløn
ning af studerende, der beskæftiges
ved Kommunen i sommerferien.
Fredag 13. juni

Århus Bowlingcenter i Eckersbergsgade 13 A ødelægges af brand.
Søndag 15. juni

Danmarkssamfundet holder Valdemarsfest i Tivoli Friheden med fa
neoptog, folkedans og koncert i
Marselisborg-Hallen.
Spejder-Sport A/S flytter fra Fredcriksgade 69 og indvier nye lokaler
Åboulevarden 54-58.
Mandag 16. juni

På et møde i Skødstrup Forsam
lingshus lover rådmændene Olaf P.

Byens omkring 500 bowling-spillere blev
hjemløse ved branden på Arhus Bowling
Center, der her er fotograferet, efter
at det 850 m2 store tag er styrtet ned.
Centret er ganske nyt. Det blev indviet
i november 1971, men er allerede som
følge af en kraftig tilgang til
bowlingsporten for lille.
(Foto: Jørn Timm)

Christensen og Thorkild Simonsen at
tage trafikproblemerne ved Grenåvej, særlig skolebørnenes sikkerhed,
op til drøftelse med Amtsrådet.
125 mand i Frisco Sol Is nedlægger
arbejdet for at gennemtvinge sam
me aflønning, som deres kolleger i
København får.
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Sankthansaften er, hvad vejret an
går en af de bedste i mands minde.
Til bålfesten i Botanisk Have er
samlet ca. 20.000 mennesker.
Tirsdag 24. juni

Den østtyske udenrigsminister Os
car Fischer og hans danske kollega
K. B. Andersen ankommer i heli
kopter til Tangkrogen og modtages
af dronningen på Marselisborg Slot.

Stearinbelagte gader er ikke daglig kost
for brandvæsenet, der hverken kunne
spule eller skrabe den størknede - og
spejlglatte - stearin bort efter uheldet
i Jægergårdsgade den 18. juni. Den
måtte smeltes, hvilket først lykkedes
ved brug af 12.000 I skoldhed vand fra
Oliefabrikken. Brandfolkene blev
en erfaring rigere den dag.
(Foto: Ingo)

Onsdag 18. juni

En tankvogn spilder ved et uheld
200 liter stearin i Jægergårdsgade.
Brandvæsenet og folk fra Oliefa
brikken fjerner den størknede stea
rin på 3 timer.
Fredag 20. juni

Overlæge Edwin S. Spencer, Kom
munehospitalet, bliver dr. med. på
afhandling om virussygdomme efter
nyretransplantation.
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Lørdag 21. juni

Dronning Margrethe med familie
kommer med kongeskibet »Danne
brog« og tager sommerophold på
Marselisborg Slot.

Søndag 22. juni

En dialyse-patient på Kommune
hospitalet får indopereret en nyre
fra en 22-årig maskinarbejder i
Esbjerg, der er død efter en trafik
ulykke.
Mandag 23. juni

Ligesom tidligere år holdes en ræk
ke skolegårde åbne som legepladser
i sommerferien. Det drejer sig om
F rydenlundskolen, Rundhøjskolen,
Søndervangskolen, Vejlby Skole og
V orrevangskolen.

Det meddeles, at aktiemajoriteten i
Ceres-Bryggerierne er købt fra de
svenske Pripp-bryggerier af De For
enede Bryggerier (Carlsberg-Tuborg), Albani i Odense og Thor i
Randers.
Onsdag 25. juni

Dronningen giver souper på Marse
lisborg for ca. 80 indbudte fra År
hus og omegn.
En 15 års dreng, der ved By- og
Herredsretten var idømt 1 års fæng
sel for røveri i Rådhusparken, får
ved Vestre Landsret en betinget
dom uden strafudmåling.
Torsdag 26. juni

Ca. 100 arbejdsmænd hos A/S
Frichs nedlægger arbejdet for at
gennemtvinge en lønforhøjelse på
1.50 kr. i timen.
Byrådets sidste møde før sommer
ferien varer næsten fem timer. Dis
kussionen om Socialministeriets cir
kulære vedr. nedskæring af daginsti-
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Det var en Set. Hansaften lige efter
bogen: fuldmåne, lunt og stille vejr.
Her i Botanisk Have, hvor bålfesten er
en næsten 30-årig tradition, var der
samlet omkring 20.000. Men også mange
andre steder i byen - og langs kysten var der trængsel omkring bålene.
Ved Brabrand Sø tiltrak de gule spejderes
kæmpeblus 4-5000, mens 3000 overværede
bålfesten i Friheden.
(Foto: Hans Otto)

tutionernes personale fører til ud
vandring af de fleste byrådsmed
lemmer undtagen repræsentanter for
VS, SF og DKP.
Det vedtages efter krav fra Amts
rådet at lade de hidtidige ejere af
rutebilerne Århus-Tilst,
ÅrhusHjortshøj-Mejlby og Århus-HarlevStjær-Galten køre ruterne for Kom
munen i en femårig periode efter
overtagelsen.
Det vedtages at benytte Kileparken
som adgangsvej til amtsgymnasiet i
Tiist, indtil en trafiktælling om to
år viser, om der er behov for en ny
vej (se 4. februar).
Det vedtages forsøgsvis at anskaffe
en bogbus til betjening af de om
råder, der ikke er forsynet med bib
lioteksfilialer. De bestående filialer
opretholdes indtil videre. .

Hertil og ikke længere, lød ordren til
pressefotograferne, da regentparret
den 25. juni holdt stort aftenselskab
på Marselisborg Slot. Så der blev
knipset livligt på trappen i en halv
times tid, mens gæsterne ankom
i en sand strøm af taxa’er
og privatbiler.
(Foto: Hans Bølcho)

Søndag 29. juni

En 8 dages international vævstypekonference med 250 deltagere, le
det af professor Flemming Kissmeyer Nielsen, åbnes på Scanticon
af dronningen.
Mandag 30. juni

En chauffør reddes ud af sin bil
efter 15 minutters ophold på bun
den af havnen.
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Juli
Tirsdag 1. juli

På grund af faglige møder foranle
diget af bevillingsnedskæringer luk
ker alle daginstitutioner for en en
kelt dag. Mange forældre bliver
hjemme fra arbejde for selv at passe
deres børn.
På Frichs fortsætter arbejdsmændene strejken efter nye, men resul
tatløse forhandlinger i dag.
Parkunderholdningen begynder med
en
publikumsrekord:
Omkring
20.000 mennesker overværer under
holdningen i Botanisk Have.
Onsdag 2. juli

I kommunen går nu 9 pct. af de
unge 17-19-årige ledige. Arbejds
løsheden er størst blandt kvinderne.
Den græsk-tyrkiske konflikt kom
mer også til udtryk i Århus, idet to
grækere og en tyrk kommer i slags
mål ved Regina-komplekset.
Fredag 4. juli

I Friheden er der premiere på årets
sommerrevy under ledelse af Simon
Rosenbaum.
Under en politirazzia ved Domkir
ken anholdes 7 unge berusede uro
stiftere.
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Lørdag 5. juli

Thomas Ths. Sabroes afdeling på
Østboulevarden lukker. De fleste
ansatte tilbydes i stedet arbejde på
hovedfabrikken i Holme.
Turistforeningen arrangerer en ud
veksling af hjem i ferietiden: 55
århusianske familier ferierer for en
tid i Holland, samtidig med at de
stiller deres egne hjem til rådighed
for 55 hollandske familier.
Mandag 7. juli

En 27-årig mand findes død i sin
lejlighed i Mejlgade, formentlig som
følge af en overdosis heroin.

Den varmeste sommer i kvindes minde
skabte trængsel på badestrandene langs
Bugten, og man skulle være heldig for
som denne lille gut at kunne sidde
ganske uforstyrret og tage sig
en tår over tørsten.

Onsdag 9. juli

Idrætshøjskolen i Vejlby har i en
uge haft 64 arbejdere fra B & W
på et motionskursus som en forlø
ber for et lovforslag om forbedret
arbejdsmiljø.
Søværnets Operative Kommando fo
retager 14 redningsaktioner, de 13
skyldes fritidssejlere og badende.
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Torsdag 10. juli

Af 10.000 studerende på Universi
tetet mister ca. 500 deres uddan
nelsesstøtte efter at have overskre
det den normerede tid til deres stu
dier.
To nordmænd overfaldes i Rådhus
parken og bliver frarøvet 70 kr.
Gerningsmændene anholdes efter et
slagsmål med de tilkaldte politibe
tjente.
Fredag 11. juli

En 27-årig jura-studerende idømmes
ved By- og Herredsretten tre års
fængsel for salg af betydelige mæng
der hash.
Lørdag 12. juli

Forfatteren Karen Herold Olsen
forærer sin villa på Gertrud Rasks
Vej til guru-bevægelsen.
Mandag 14. juli

Århusianeren Poul Kirketerp bliver
verdensmester i sejlads med OKjolle ved mesterskaberne i Finland.
Tirsdag 15. juli

Statsminister Anker Jørgensen åb
ner DUI-jubilæumslejren i Hørha
ven. Der er mere end 1000 delta
gere, og lejren skal vare 10 dage.
Flere murere i området har nu væ
ret uden arbejde så længe, at de
mister deres understøttelse og skal
have socialhjælp i stedet.

Onsdag 16. juli

Af 19 badevandsprøver langs stran
den i kommunen får kun én be
tegnelsen: godt badevand, mens to
får betegnelsen: sundhedsfarligt.
Torsdag 17. juli

Skattevæsenet oplyser, at ca. 10.000
århusianere har været indkaldt til
såkaldt torskegilde i år.

Som det fremgår af transparenten fra
lejren i Hørhaven, blev de første
DUl-foreninger stiftet i 1905. Formålet
med denne socialdemokratiske
børnebevægelse var at modvirke
datidens mere militaristiske
ungdomskorps samt forberede dens
medlemmer, »rødfalkene«, til senere
at gå ind i arbejderbevægelsen.
Medlemstallet er i dag omkring 14.000
i hele landet, og for Århus-afdelingen,
der blev oprettet 1918, ligger det
på godt 400.
(Foto: Børge Venge)

Søndag 20. juli

Med en annonce i dagspressen hen
vender magistratens 4. afdeling sig
til byens hundeejere. Griseriet tager
overhånd, og man henstiller, at or
densregulativerne følges, ellers vil
der fremover falde bøder.
Onsdag 23. juli

På Elise Smiths Skole omlægger
man nu gymnastikundervisningen,

dels ved at samle timerne til en
enkelt dag, dels ved at lade eleverne
selv vælge, hvilke discipliner, de vil
deltage i.
Efter forsøg med Hurtigruten til
Kalundborg omlægger DSB nu ru
ten, så der for fremtiden sejles nord
om Samsø.
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Søndag 27. juli

Byens hundeejere svarer på magi
stratens »angreb«: Der er kun 11
hundetoiletter i hele byen.
Tirsdag 29. juli

AOF oplyser at have haft 162 hold
med i alt 2100 deltagende arbejds
løse siden nytår. Adskillige har i
kraft af de nye færdigheder opnået
ny ansættelse.

Under opholdet pà Marselisborg får
regentparret også lejlighed til at nyde
det varme sommervejr i parken.
Dronningen har dog ikke - som det
kunne se ud til - taget sit håndarbejde
med i det grønne. Men sagen er
alvorlig nok. Det er knuderne på snoren
til prins Joachims drage,
hun er i færd med at løse.
(Foto: Hans Bølcho)

Fredag 25. juli

Erhvervsorganisationerne opfordrer
1200 arbejdsgivere til at overveje
alle muligheder for at skabe be
skæftigelse for unge: Ca. 1800 1824-årige modtager støtte fra social
forvaltningen.

På Bugten starter verdensmesterska
berne i optimistjolle. 165 unge fra
25 lande deltager.
I de to sidste uger af skoleferien
indbyder FDF/FPF alle børn i byen
til at deltage i deres sommeraktivi
teter på en plads ved Brabrandstien.

August

Lørdag 26. juli

I forbindelse med et indbrud i en
købmandsforretning i Nørregade
anholdes 6 unge, hvoraf de fem er
under 15 år.
Torsdag 24. juli

Socialforvaltningen er blevet bedra
get for et beløb på ca. 100.000 kr.
ved udsendelse af sikringsydelser på
checks, der hæves af andre end de
berettigede.

30

Århus Kommunes Hjælpemiddelcentral anskaffer 20 alarmappara
ter og stiller dem til rådighed for
familier, hvis børn ikke kan ligge
tørre om natten.
Bernt Notkes altertavle i Domkir
ken restaureres nu çtapevis. Den
første halvdel er sendt til National
museets
konserveringsafdeling
i
Brede. Arbejdet ventes at ville
strække sig over et par år og vil
koste et par mill. kr.

Lørdag 2. august

Fhv. borgmester Oluf Høegh og
kæmner C. C. Resting fra venskabs
byen Julianehåb besøger Århus.
Østjysk Køre Selskab arrangerer i
samarbejde med Turistforeningen
og Forhistorisk Museum kaper
vognskørsel mellem Moesgård og
Moesgård Strand, foreløbig i to
weekender.
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Søndag 3. august

Mårslet indleder en festuge med en
Giber-Å-march til Vilhelmsborg på
10 km, cykelringridning, sækkevæd
deløb og andre fornøjelser.
Tirsdag 5. august

I Amtsrådets møde vedtages det at
afskedige
amtskommunaldirektør
Sv. R. Lollesgaard på grund af samarbe j dsvanskeligheder. Sekretariats
chef C. A. Christesen konstitueres
som amtskommunaldirektør indtil 1.
januar.
Onsdag 6. august

I Byrådets første møde efter som
merferien vedtages det at forhøje
bustaksterne med 25 øre. En ligeud
skal koste 2 kr., en timebillet 2.50
kr. og tre rabatmærker 5 kr.
Det vedtages, at besøg på byens
offentlige toiletter fremtidig skal
være gratis.
Der bevilges 2.1 mill. kr. til udvi
delse og modernisering af vandrer
hjemmet i Riis Skov og 700.000 kr.
til istandsættelsesarbejder på Vil
helmsborg.
Torsdag 7. august

30 faglærte og 12 ufaglærte arbej
dere strejker på maskinfabrikken
Tempress i Holme på grund af util
fredshed med arbejdsklimaet.
I Åbyhøj afholdes en 4 dages by
fest med loppemarked, bankospil,
musik og dans.

Fredag 8. august

Der klages over store mængder af
alger i hele Århusbugten.
Lørdag 9. august

Der klages over aflejringer af sod
på Frederiksbjerg og Langenæs og i
Åbyhøj. Årsagen er de atmosfæriske
forhold under den herskende var
mebølge.

Den anden weekend i august holdt
Sjællandsgades Beboerforening for 5. år
i træk en stor og vellykket gadefest.
I de senere år er mange unge - især
studerende - rykket ind i kvarterets små
og billige lejligheder, og det var dem
og deres børn, der prægede de mange
aktiviteter under festlighederne, således
som billedet også antyder.
(Foto: Børge Venge)

Mandag 11. august
Søndag 10. august

Friluftsbadene melder om rekordbesøg på grund af algeforureningen
i Bugten.
Sjællandsgades Beboerforening hol
der sin årlige gadefest med delta
gelse af byrådsmedlemmerne Tor
ben Maintz-Andersen (SF) og Per
Kristensen (DKP).

Varmen kulminerer i Århus med
34.6° celsius. Skolerne begynder ef
ter sommerferien. På grund af var
men er der givet tilladelse til at
forlænge frikvartererne efter behov.
Langkær-gymnasiet i Tiist fejrer sin
første skoledag med fælles morgen
kaffe for elever, lærere og medlem
mer af Amtsrådet.
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ger over nedskæringerne inden for
daginstitutionerne og opfordrer til
nedsættelse af en børnekommission.
Søndag 17. august

Tivoli Friheden slutter sæsonen med
et besøgstal på 487.000. Afslutnin
gen markeres ved et jubilæumsbal i
Marselisborg-Hallen med musik af
det 40-årige Århus By-Orkester, di
rigeret af Jorma Panula.
Mandag 18. august

Rytterstenens placering på hjørnet af
Trøjborgvej-Nørrebrogade er ret tilfældig,
idet ryttertræfningen fandt sted på et
vidtstrakt område nordøst for den
daværende Randersvej, hvor der i 1849
var bar mark. Slaget var et led i
treårskrigen (1848-50) mellem Danmark
og den slesvigholstenske national
bevægelse, der fik støtte fra Tyskland.
Det var den berømte general Olaf Rye,
der ledede den sejrende danske styrke,
af hvilken hovedparten udgjordes af
de århusianske dragoner.
(Foto: Jørn Timm)

Adventisterne åbner en menigheds
skole, Frejasvej 14 i Åbyhøj, som
friskole med 25 elever.
Onsdag 13. august

Det meddeles, at otte hunde er døde
efter at have drukket af det alge
forurenede vand i Bugten.
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Torsdag 14. august

Rytterstenen ved hjørnet af Nørrebrogade og Trøjborgvej, rejst i 1899
til minde om rytterfægtningen ved
Århus 31. maj 1849, flyttes 17 m
ind på Kommunehospitalets grund
af hensyn til gadeudvidelse.
Fredag 15. august

Undervisningsministeriet har bevil
get ca. 1 mill. kr. til istandsættel
sen af rektorboligen yed Katedral
skolen som første etape i en mo
dernisering af hele skolen for ca.
4.5 mill. kr.
En delegation fra Forældre-Pædagog-Samrådet og Forældrenævnet i
Århus har møde i København med
socialminister Eva Gredal. Den kla

I et møde på Statsgymnasiet ved
tager repræsentanter for pædagoger,
forældre og bestyrelser i lokale dag
institutioner en resolution til Byrå
det og socialministeren med protest
mod nedskæringerne.
Tirsdag 19. august

Det meddeles, at A. M. G. Maskin
Compagni udvider sit produktions
areal ved Skolebakken, og at Århus
Motor Compagni flytter sine repa
rations- og serviceafdelinger til
Viby og Risskov. Samtidig afskedi
ges 15 medarbejdere.
Onsdag 20. august

I Byrådets møde vedtages efter af
stemning en ekstrabevilling til kom
munens biblioteker på 3.2 mill. kr.,
efter at staten har nedskåret sit til
skud med dette beløb.
Der bevilges 5.1 mill. kr. til byg
gemodning af parcelhusgrunde i
Mårslet og Sabro.
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På Trøjborg har der som i flere andre
kvarterer i midtbyen i de senere år
været en stor udskiftning blandt
beboerne, og mange unge mennesker
er flyttet til området. Det er i reglen
disse aldersgrupper, der står bag de
mange aktiviteter og arrangementer, som
bl. a. beboerforeningerne er udsprunget
af. De gjorde sig også stærkt gældende i
forbindelse med gadefesten den
30. august, men i enkelte tilfælde var
det dog de allermindste, der stjal
billedet - og med god ret - ikke?
(Foto: Jørn Timm)

At skolerne næsten hver sommer får
varmeferie i nogle dage, skyldes som
regel mere en tradition end en
hedebølge. I år var begrundelsen
dog ægte nok. Temperaturen kom endda
så højt op, at flere af byens
forretninger lukkede på grund af
varmen. Som her »Nina« i Frederiksgade.
(Foto: Jørn Timm)

Torsdag 21. august

En bilist, der har taget to blaffere
op, bliver overfaldet, udplyndret og
efterladt bundet i nærheden af
Blommehaven.
Lørdag 23. august

Diakonhøjskolen indvier nybygning
til ca. 15 mill. kr. ved Lyseng Allé,
bestående af en undervisningsfløj,
en administrationsbygning og tre
elevblokke med 64 værelser.

Det meddeles, at der er stjålet for
20.000 kr. bøger fra biblioteket på
Institut for Germansk Filologi ved
Universitetet.

Mandag 25. august

Stautrup Fjernvarme har sat prisen
for varme i den forløbne sæson til
8,45 kr. pr. m3 inkl. moms, en af
de højeste priser i landet.

Onsdag 27. august

Renovationsarbejderne ved Århus
Renholdningsselskab nedlægger ar
bejdet for at opnå ligeløn for con
tainervogne og andre vogne. Tillids
manden erkender, at strejken er
overenskomststridig. Arbejdet gen
optages 1. september.
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Torsdag 28. august

Ga. 400 pædagoger ved 50 kommu
nale og private børneinstitutioner
nedlægger arbejdet i protest mod re
geringens nedskæringspolitik. For
manden for BUPL, Børne- og Ung
domspædagogernes Landsorganisa
tion, Gertrud Berg, tager afstand
fra strejken. BRIS i Århus har ret
tet henvendelse til Børne- og Ung
domsværnet med anmodning om at
gribe ind over for de uholdbare til
stande i byens daginstitutioner.
Det store kapel på Vestre Kirke
gård, opført 1927, genindvies af
rådmand Jens Arbjerg Pedersen ef
ter istandsættelse og indretning af
nyt kolumbarium.

September
Mandag 1. september

Lørdag 6. september

Universitetet melder cm rekordtil
gang trods arbejdslø ihed blandt
akademikere. 2900 stu denter påbegynder i dag deres stud: um.

Grundstenene til den nye Ravns
bjerg kirke i Viby nedlægges af
biskop Henning Høirup og sogne
præst Juul Gaarn-Larsen.

Ved Byrådets behandling af kom
munens budget oplyses, at under
skuddet i indeværende regnskabsår
ventes at blive på 100 ipnill. kr.

Mere end 7000 forældre og børn
demonstrerer deres sympati for pæ
dagog-strejken på Rådhuspladsen,
men alt forløber roligt.

5 småpiger bliver ved cet trafikuheld
på Høgevej ramt af dç:n samme bil,
de tre må indlægges prå Kommunehospitalet.

Søndag 7. september

Fredag 29. august

Rådmand Jens Arbjerg Pedersen
udtaler, at han ikke forstår pæda
gogstrejken. Han vil foreslå kom
munen at genansætte de 413 pæda
goger, der skal afskediges, når bi
standsloven træder i kraft 1. april
1976.

På Teknisk Skole har interessen for
den nye landbrugslinie været så stor,
at man har måttet sige nej til de
sidste 20 ud af 80 ansøgere.

Onsdag 3. september

Venstresocialisternes partiafdeling i
Brabrand klager til Monopoltilsynet
over den sidste forhøjelse af bus
taksterne i Århus Kommune.
Torsdag 4. september

I anledning af deres organisations
75 års-jubilæum forærer de århusi
anske blomsterhandlere byen et 10
kvadratmeter stort byvåben, dannet
af 10.000 blomsterhoveder. Det op
sættes på rådhusets balkon.
Mandag 8. september

I havnen ligger et japansk skib, det
hidtil største, der har besøgt byen.
Det er på 52.000 tons og måler 225
m i længden.

Lørdag 30. august

I købmandsforretningen Chas E. på
Ryesgade sker der i ljøbet af natten
tre indbrud. Den første og den sid
ste tyv redder sig nogle flasker
whisky, mens deltagerne i det andet
indbrud anholdes på ^tedet.

Trøjborg Beboerforening holder be
boerfest på Steen Billes Torv med
fælles øl- og kaffebord, festtale af
rådmand Thorkild Simonsen, duk
keteater, opførelse af Trøjborg-revyen og musik af Østjysk Musik
forsyning.

Fredag 5. september

Torsdag 11. september

Skolebestyrer
E. Holm-Andersen,
N. Kochs skole, angriber rådmand
Thorkild Simonsen, efter at denne
har udtalt, at de kommunale skoler
er billigst for skatteborgerne.

Efter næsten to ugers strejke går
pædagogerne i arbejde igen efter et
tilsagn om nye lønforhandlinger og
et løfte om, at ingen mister deres
arbejde.

Ved Moesgård indvies et Thai-hus
af museumsdirektør Ole Klindt-Jensen i overværelse af den thailandske
ambassadør prins Prem Purachatra.
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Tirsdag 9. september

Kommunen fyrer 200 pædagoger og
medhjælpere ved 80 daginstitutioner,
da de nægter at gå i arbejde.

1975

Fredag 12. september

Varmestuen i Sydhavnen lukker på
grund af manglende søgning.
Der oprettes foreløbig 2 11. klasser
i kommunen med ca. 20 elever i
hver klasse.
Lørdag 13. september

Da kommunen ikke vil betale af
lønningen af et parkeringskorps på
samme vilkår som Københavns
Kommune, opretter justitsministe
riet selv korpset.

I anledning af Dansk Blomsterhandler
forenings 75 års Jubilæum overrakte
de århusianske blomsterhandlere byen
dette ti kvadratmeter store byvåben,
udført i blomster. Byvåbnet blev
opsat på rådhusets balkon.
(Foto: Bjarke Larsen)

Studstrup-værket har fået afslag på
en henvendelse til Havneudvalget
om bugsering af tankskibe til værket
med den begrundelse, at det vil kræ
ve to nye slæbebåde.
1200 hollandske marinere holder
week-end i Århus. Blandt de besø
gende på de fire krigsskibe er prin
serne Frederik og Joachim.
Festugens åbning samler så mange
mennesker som aldrig før; et par
kraftige regnbyger formår ikke at
ødelægge den muntre stemning.
Søndag 14. september

Hotel- og restaurationspersonalets
Samvirke har allieret sig med
Chaufførernes Fagforening: Hvis
restauratørerne ikke indgår den øn
skede lønoverenskomst med perso-

Fredag den 5. september blev de to
gågader, Frederiksgade og
Skt. Clemensstræde, indviet efter at
have undergået store forandringer.
De er blevet flisebelagte som Strøget,
facaderne er blevet pyntet op og
moderne lamper opsat. Tilstrømningen
til indvielsen var, som det ses af
billedet, stor.
(Foo: Bjarke Larsen)
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Onsdag 17. september

Den omfattende kampagne for oliebesparende istandsættelser af ejen
domme og parcelhuse medfører i
Århus-området op til flere måneders
ventetid på termoruder.
Torsdag 18. september

Sygekassens gamle lokaler i Øster
gade er blevet indrettet til møde
sted for byens pensionistforeninger.
Fredag 19. september

Promenadekoncert, ikke i Albert Hall,
men i Ridehuset i Arhus den 13.
september. Koncerten, hvorunder bl. a.
Arhus By-Orkester spillede, blev en
uge senere transmitteret i fjernsynet.
Koncerten var en begrænset succes;
det tog noget af fornøjelsen, at
tilskuerne måtte stå op, bortset fra
en lille, privilegeret, indbudt kreds.
(Foto: Jørn Timm)

åbent hus for byens borgere og by
der på rundvisninger og foredrag.
Forældre til 55 børn på fritidshjem
met Klostervangen demonstrerer
ved at beholde børnene hjemme en
dag: Der er kun tre voksne til at
hjælpe de mange bøm.
Tirsdag 16. september

nalet, bringer chaufførerne ikke øl
ud i Festugen. Det viser sig i ugens
løb at give det ønskede resultat.
Ca. 7000 deltager i det årlige Marselis-løb, 6402 gennemfører det 12
km lange løb gennem skoven.
Mandag 15. september

Det naturvidenskabelige fakultet
ved Universitetet holder i Festugen
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Skolevæsenet har planer om at luk
ke nogle af de otte gamle skoler
i midtbyen; men skolernes nævn ad
varer, de foretrækker en sanering
og derefter bedre boligmuligheder i
byens centrum, så der bliver brug
for skolerne igen.
Festugen tiltrækker mange religiøse
sekter, som blandt gøglet på gåga
derne søger at udsprede deres bud
skaber.

En 16-års dreng idømmes ved Byog Herredsretten 2 års ubetinget
fængsel efter at have begået ca. 50
kriminelle handlinger, siden han for
et år siden fik en betinget dom.
430 skoleelever deltager i Århus
Skolemusikfestival i Rundhøjhallen.
Foreningen for Arbejdsgivere ved
Århus Havn og andre af byens sam
menslutninger protesterer mod den
favorisering af Esbjerg Havn, der
sker ved den meget fordelagtige
låne- og afdragsordning, som staten
tilbyder. Byrådet slutter enstemmigt
op bag protesten. Få dage senere
drøftes sagen med trafikministeren
ved et møde hos Havnevæsenet.
Lørdag 20. september

Engelsk Beklædnings Magasin træ
der i likvidation. En ombygning har
været for dyr og for langvarig.
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To receptblokke er blevet stjålet fra
en af byens læger. Flere apoteker
har modtaget recepter herfra med
bestilling på narkotika, og en mid
aldrende mand fremstilles i retten
sigtet som gerningsmand til tyveriet
og narkotikahandler.

Starten på Marselisløbet søndag den
14. september. Ca. 7.500 havde meldt sig
til løbet i år, der som sædvanlig var
arrangeret af Arhus 1900. Selv om
ikke alle tilmeldte kom til stede,
var tilstrømningen til starten dog stor.
Ud over de ca. 7.000 aktive, der
var mødt op, var der ca. tre gange
så mange tilskuere.
(Foto: Jørn Timm)

Tirsdag 23. september

Århus Idrætslærerforenings skoleidrætsstævne afvikles med deltagelse
af skolernes 100 bedste elever i
idræt.

Som protest mod, at festugen har gjort
så lidt brug af byens egne kunstnere,
brændte maleren Allan Glob den
20. september en række af sine
billeder på Clemensbro. Sammen
med en anden århusianer,
Poul Bækhøj, havde han gennem
festugen arrangeret sin egen
udendørs udstilling på broen.
(Foto: Børge Venge)

Som en protest mod Festugens
manglende interesse for de lokale
kunstnere brænder maleren Allan
Glob 8 af sine lærreder på Clemensbro.
Søndag 21. september

På Åboulevarden sprænges en fjemvarmehovedledning. Det skoldhede
vand og dampen presser kørebanen
op med en sådan kraft, at belæg
ningen kastes højt op i luften.
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På Amtssygehuset har man afsluttet
indretningen af landets første un
derjordiske lægestation. Her vil i en
katastrofesituation kunne behandles
1000 patienter på mindre end 48
timer.
Socialistisk Folkepartis Århusafde
ling har valgt ny formand. Fhv. fol
ketingsmand Aage Frandsen afløser
Stig Gynther Rasmussen på posten.
I kælderen på Amtssygehuset står en
lægestation nedpakket. I løbet af nogle
få timer kan den gøres funktionsklar
og fremtræder så som et lille hospital,
der er sikret mod bomber og
radioaktivt nedfald. I september blev
stationen demonstreret for en
indbudt skare.
(Foto: Hans Bølcho)
Skoldhed vand og damp blev sent om
aftenen den 21. september slynget
ud på kørebanen ved hjørnet af
Aboulevarden og Vester Allé.
En hovedledning til fjernvarmeforsyningen
af det nordlige Århus var sprængt
som følge af tæring. Uheldet skete,
da der igen kom tryk på, efter at
fjernvarmen havde været afbrudt
et døgns tid på grund af reparationer.
Beboerne i Trøjborg- og Universitets
området måtte undvære varme i
yderligere 24 timer.
(Foto: Børge Venge)

Onsdag 24. september

Beboerne i Åby klager til Miljøtil
synet, da de plages af tusindvis af
fårekyllinger, der menes udklækket
på Eskelund Losseplads.
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Fredag 3. oktober

Torsdag 25. september

Politiet oplyser, at der er omsat
stjålne varer til en værdi af en halv
mill. kr. inden for det sidste halve
år. Det viser sig, at hælerne findes
inden for det etablerede borgerskab.
Efter en fagforeningsblokade ved
Jazzhus Tagskægget (se 14. sept.)
har ledelse og medarbejdere klaget
til politimesteren over, at politiet
har afvist at fjerne en demonstra
tion.

Fredag 26. september

Knyttet til Vejlby-Risskov Hallen
indvies i dag et nyt kongrescenter.
Det første arrangement er under
forberedelse, idet 1000 elværksre
præsentanter mødes der i den kom
mende uge.

Søndag 28. september

Århus Lystfiskerforening har re
korddeltagelse, 542, ved Ørneredekonkurrencen.
1500 besøgende ser på Kunstmuseet
den store udstilling af Edvard
Munchs malerier og grafiske blade.

Oktober
Onsdag 1. oktober

Brabrand Boligforening er kommet
i likviditetsvanskeligheder ved sit
engagement i Gellerup Center og
Gellerup-Badet.
Folketingsmand
Bent Knie-Andersen (V) har bedt
boligministeren i Folketinget gøre
rede for sine planer vedrørende bo
ligforeningen, efter at foreningens
direktør Olaf Sørensen og borgme
ster Orla Hyllested har haft møde
med ministeren om sagen.
I Byrådets møde vedtages kommu
nens budget for 1976/77 efter forlig
mellem S og R og »borgfred« med
V, K og KF. Udskrivningsprocen
ten stiger fra 13,8 til 15,8.
Det vedtages efter afstemning at be
vilge 8 mill. kr. mere til daginstitu
tionerne, end kommunen efter Fol
ketingets nedskæringspolitik er for
pligtet til.
Den 40 år gamle Århus-Samsø-Kalundborg-færge »Freia« sejler sin
sidste tur, før den tages ud af drift.
Færgen sælges til et rederi i Napoli
med henblik på trailerfart mellem
Sardinien og Korsika.

Mandag 29. september

Sammenslutningen Forældrenes Børnekamp bruger nu betalingsboykot
som protest mod daginstitutionernes
personalenedskæring.

Torsdag 2. oktober

I Vejlby-Riskov-Hallen er der op
træden af de kinesiske Tientsinakrobater.

Det kommunale plejehjem Caritas,
Graham Bells Vej 2 i Skejby, der
har kostet 17 mill. kr., overdrages
til rådmand Jens Arbjerg Pedersen.
Mårslet Fællesråd har sendt en skri
velse til Byrådet med protest mod
anlæg af en flyveplads på Ravnholt
Hede, før befolkningen i omegnen
er blevet hørt.
Mandag 6. oktober

Under en motorvejshøring på råd
huset for medlemmer af byråd,
amtsråd og folketing udtaler 0 .
Boldsen, leder af Statens Jyske Mo
torvejskontor, at motorvejen nu for
mentlig må vente til efter 1985.
Repræsentanter for amt og by fast
holder den østlige linjeføring, skønt
en opinionsundersøgelse, udført på
Handelshøjskolen, viser klart flertal
for den vestlige løsning.
Onsdag 8. oktober

Losningen af det spanske fragtskib
»La La ja« i havnen indstilles et
døgn som demonstration mod de
politiske henrettelser i Spanien og
tilbageholdelsen af danske skibe i
spanske havne.
Det meddeles, at der er planlagt
et butikscenter med supermarked,
specialforretninger, cafeteria, pub
og to biografer på arealet mellem
Otto Ruds Gade, Aldersrovej, Nor-»
dre Ringgade og Willemoesgade, og
at der kun mangler byggetilladelse
fra kommunen.
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I Byrådets møde vedtages en om
lægning af Banegårdspladsen for 1.4
mill. kr.
I den sidste tid er der fundet 34
bomber i størrelsen 50 til 1000 kg
i sejlrenden til Studstrup-værket.
Bomberne bliver sprængt på Wulfs
Flak i Bugten.
Torsdag 16. oktober

Tientsin Truppen, 60 akrobater fra Kina,
optrådte 2. og 3. oktober i Vejlby-Risskov
Hallen; dens ynde, dygtighed
og præcision vakte stor begejstring.
(Foto: Børge Venge)

den), hvor bundfaunaen er næsten
uddød. Stadsingeniøren mener, at
området er forurenet ved dumpning
af fyld fra bugtrørs-arbejdet.
Tirsdag 14. oktober

Socialstyrelsen meddeler, at Ormslev Børnehjem og Ungdomspensio
nen Katrinebjerg vil blive nedlagt
fra 1. april 1976.
Lørdag 11. oktober

Der holdes amtspløj estævne ved
Mejlby, og den 20-årige Arne Lambertsen fra Borup bliver amtspløj emester.
Mandag 13. oktober

To biologistuderende ved Universi
tetet har påvist et stort område i
Bugten (fra Tangkrogen til Ørnere
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11 hulledamer fra A/S Salling ned
lægger arbejdet i protest mod afske
digelse af to kolleger. Sagen ind
bringes for Arbejdsretten.
Onsdag 15. oktober

På forespørgsel fra Bent Knie-Andersen (V) giver boligminister Helge
Nielsen i Folketinget en redegørelse
for Brabrand Boligforenings økono
miske forhold. Staten giver støtte til
foreningens lejligheder, men ikke til
forretningscentret, kulturcentret el
ler svømmebadet, der har givet mil
lion-underskud.
Hvis foreningen
skal have støtte til disse formål, må
det være kommunens sag.

Der afholdes borgermøde i Trøjborg Beboerhus med deltagelse af
tre byrådsmedlemmer og folketings
mand Freddy Madsen. Det vedtages
at samle underskrifter og protestere
over for byråd og boligministerium
mod det planlagte center ved Otto
Ruds Gade (se 8. okt.).
På et møde i Skt. Annagades Skole
med repræsentanter for skolenævn
og lærere i midtbyen oplyser råd
mand Thorkild Simonsen, at det vil
blive foreslået i byrådet at nedlægge
Nørre Boulevards Skole og Skt. An
nagades Skole i 1976. Der er ud
vandring af mødedeltagere, som fin
der fremgangsmåden stridende mod
tanken om nærdemokrati.
Lørdag 18. oktober

Købmandsudstillingen »Skibet er la
det med«, der er opbygget omkring
hjuldamperen »Mark Twain«, åb
nes i Marselisborg-Hallen af råd
mand Thorkild Simonsen.
En plejer fra åndssvageinstitutionen
Sølund med 3 patienter bliver efter
besøg på Moesgård forment adgang
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til restauranten i Skovmøllen og
henvist til et anneks. Plejeren ind
giver politianmeldelse i henhold til
loven om diskrimination, men får
ikke medhold hos politiet.
Søndag 19. oktober

FDF/FPFs landsorkester medvirker
ved højmessen i Christianskirken
og afholder friluftskoncerter ved
plejehjemmene Abildgården og Stefanshjemmet. Om aftenen giver
orkestret koncert i Rådhushallen.
Dagen efter spiller orkestret i Gel
lerup Center og på Skt. Giemens
Bro, hvor der afsluttes med tattoo.
Mandag 20. oktober

Forældrenes Bømekamp, der har
boykottet betaling til daginstitutio
nerne og indsat pengene på en spær
ret konto, vedtager på et møde at
afblæse aktionen og indbetale pen
gene til kommunen. Foreningen har
fået tilsagn om en forhandling med
rådmand Jens Arbjerg Pedersen.

tidshjemmet Thunøgården, Dansk
Røde Kors Vuggestue i Almindin
gen og Socialpædagogisk Semina
riums øvelsesbørnehave ved Lauge
Kochs Vej er anmeldt for lignende
forhold.

Ved en samtidig politiaktion i År
hus, Esbjerg, Ålborg og Odense anholdes ca. 60 personer, der sigtes
for tyveri, hæleri og narkotikahan
del.
Onsdag 29. oktober

Onsdag 22. oktober

Søværnet påbegynder under afspær
ring optagning af ammunition, der
er lokaliseret ved Østre mole i nær
heden af olie- og benzinhavnen.
Samme sted fandtes i 1972 7 tons
ammunition. Bjærgningen indstilles
efter en uge, da der er optaget 2^2
tons.
Fredag 24. oktober

Den tidligere Risskov Station er
solgt af DSB til en københavner,
der vil nedrive bygningen og gen
opføre den i Nordsjælland.
Lørdag 25. oktober

Den engelske beatgruppe Bay City
Rollers optræder i Vejlby-RisskovHallen.

Tirsdag 21. oktober

Mandag 27. oktober

På et møde i Skolekommissionen gi
ves der tilslutning til planen om at
nedlægge Nørre Boulevards Sko
le, Skt. Annagades Skole og True
Skole.

De strejkende hulledamer hos Sal
ling genoptager arbejdet efter gen
ansættelse af to kolleger. Strejken
skyldtes »misforståelser og mang
lende kommunikation«.

Forældre til børn i Katrinebjergparkens Vuggestue indgiver anmeldelse
til børneværnet om de uforsvarlige
forhold i vuggestuen, der skyldes en
personalereduktion på 41 %. Fri

Tirsdag 28. oktober

3558 beboere og 95 butiksindeha
vere på Trøjborg har underskrevet
en protest mod det påtænkte center
ved Otto Ruds Gade.

I Byrådets møde er der en heftig
debat om rådmand Olaf P. Chri
stensens myndighed til at udstede
byggetilladelse til det planlagte
Trøj borg-center. Det vedtages at ud
sætte sagen.
Det vedtages at afskaffe de såkaldte
P-kort til busserne fra 1. april 1976
og i stedet indføre en rabatordning
med tilskud på 50 kr. for pensioni
ster og 25 % rabat på andre deltids
kort.
Torsdag 30. oktober

Ved valget til studenterfagråd og
fagudvalg ved Universitetet er der
en valgdeltagelse på 30-40 %. Der
er tilbagegang for Moderate studen
ter og fremgang for »Studenterrå
det«.
På et beboermøde i Fritidscenteret
i Solbjerg gør afdelingsingeniør W.
Schlemmer fra magistratens 2. af
deling rede for planerne om en fly
veplads på Ravnholt Hede. Forsam
lingen tager afstand fra planerne.
Fredag 31. oktober

I en redegørelse til Miljøstyrelsen
beklager stadsingeniøren, at kom
munen uden tilladelse har dumpet
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63.000 m3 fyld fra bugtrørs-arbejdet i havområdet ud for Ballehage.
Lektor Kai Grunnet, Hygiejnisk In
stitut, bliver dr. med. på afhandling
om sygdomsfare ved badning, bygget
på undersøgelser af badevandet i
Bugten.
Der meldes om uro på Ask Høj
skole. Tre elever er bortvist på
grund af hash og pjækkeri, og en
halv snes elever har forladt skolen
i protest.

November
Mandag 3. november

Kommunen er i færd med at byg
gemodne 128 grunde i Kalender
kvarteret. Prisen pr. grund forven
tes at nærme sig 100.000 kr.

Sporvejene tager i dag 5 nye busser
i brug, 10 andre vil følge i vinterens
løb. Der er sket forbedringer på
bl. a. ventilationssystemet og bremserne, ligesom busserne er blevet
højere.
Onsdag 5. november

Tirsdag 4. november

Radiorådet bevilger 60 mill. kr. til
en planlagt udbygning af radio- og
TV-centret i Århus. Byggeriet for
ventes afsluttet om 5-6 år.
En såkaldt laser-kanon er
stjålet fra entreprenørfirmaet
Mikkelsen. Det er det andet
instrument, der er forsvundet
for de sidste par måneder.
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blevet
Ejnar
laser
inden

93 politifolk medvirkede i nat ved
en færdselskontrol. 760 biler blev
stoppet, ca. 10 % havde overtrådt
reglerne, 5 bilister var spirituspå
virkede, og en stak af med en fart
af 160 km.
Forældre til børn på Skt. Annagades Skole forlanger afstemning, før
en eventuel nedlæggelse af skolen
realiseres.

I week-enden 8.-9. november afholdtes
et stort bankospil i Marselisborg Hallen.
Arrangøren var Lions Club Arhus
Marselisborg, der samlede ca. 1.200
mennesker både lørdag og søndag.
Overskuddet fra spillet gik til
humanitært hjælpearbejde her i byen
og til et katastrofefond, som
Lions Club netop havde oprettet.
(Foto: Jørgen Timm)

Torsdag 6. november

Udvidelsen af Hovedvej 10 gennem
Kongsvang er udsat på ubestemt tid
på grund af den økonomiske situa
tion.
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Lørdag 8. november

Torsdag 13. november

På mindre end en måned er seks
malersvende i byen blevet syge ef
ter at have arbejdet med nogle af
de nye materialer.

Bredderne langs åen istandsættes
med nye hegn og beplantninger fo
reløbig langs den åbne del af Åboulevarden. Det er tanken siden at
fortsætte ud til Ringgadebroen.

Søndag 9. november

Lions Clubs Århus-afdeling samler
2400 mennesker lørdag og søndag til
et stort bankospil med mere end
1000 gevinster. Der regnes med ca.
35.000 kr. i overskud til humanitært
arbejde.
Mandag 10. november

Skolevæsenet har udskrevet en kon
kurrence for elever i alle klasser.
Emnet er byens miljø, og der er
en samlet præmiesum på 1000 kr.
Tirsdag 11. november

Under et forhør i By- og Herredsretten tilstår en tyrkisk statsborger
at have medvirket ved indsmugling
og salg af morfinbase til et beløb
af 7.2 mill. kr.

104 nye medicinske kandidater og
ældre studerende fra Universitetet
er ansøgere til 10 lægestillinger i den
svenske by Kalmar. Man lokker
også med arbejde til lægernes evt.
koner.
Frederiksbjerg KFUM og KFUK
har tre torsdage i træk inviteret unge
til en klubaften. Da kun en eneste
ung mand er dukket op, må man
opgive at fortsætte.
Fredag 14. november

25 chauffører hos Esso i Århus
strejker som protest mod, at 5
chauffører skal afskediges samtidig
med, at firmaet entrerer med pri
vate vognmænd om udbringning af
fyringsolie.

Onsdag 12. november

Der er nu udarbejdet fire forskel
lige planer for det gamle kaserneareal; fælles for dem alle er, at mu
sikhuset skal have en hjørneplads,
hvor ridehuset nu ligger.
Mod forventning udskyder Byrådet
vedtagelsen af planerne for et ind
købscenter på Trøjborg. En stor del
af tilhørerpladserne beslaglægges af
planens modstandere.

Lørdag 15. november

Den danske stormester i skak, Bent
Larsen, åbner skakfestivalen i Gellerup-Centret.
Den årlige byråds jagt bliver i år
afviklet uden deltagelse fra de 31
byrådsmedlemmer, da ingen af dem
har jagttegn. I stedet deltager for
skellige kommunale embedsmænd og
andre jagtinteresserede.

Den store tilstrømning til
Edvard Munch-udstillingen på
Kunstmuseet under festugen betød,
at der blev et overskud på
ca. 22.500 kr.; sammen med et
tilsvarende beløb fra byen satte
disse penge museet i stand til at
købe et billede af Vilhelm Lundstrøm.
Maleriet hedder Opstilling
og er fra 1930.
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Den første sne, der faldt om aftenen
den 21. november, gav som sædvanlig
anledning til en række biluheld.
Det alvorligste var en frontal kollision
mellem to biler ved Mundelstrup Kro.
Sneen blev i øvrigt liggende nogle
dage, og mange børn og voksne
fik slæder og ski frem.
(Foto: Bjarke Larsen)

Søndag 16. november

6,4 % af byens borgere står uden
for folkekirken. Inden for de sidste
fire år er tallet fordoblet.
Mandag 17. november

I Brabrand Boligforening træder nu
den anden afdelingsbestyrelse til
bage eftel et mistillidsvotum fra 456
beboere.

Den første sne i denne vinter be
virker, at der er tre timers ventetid
på Falcks 18 autohjælpsvogne.

Tirsdag 18. november

Søndag 23. november

Kun ca. 50 beboere i Brabrand ef
terkommer rådmand Haar-Nielsens
indbydelse til en drøftelse af de nye
busruter i og til Brabrand.

I sygekassebygningen i Østergade
deler Århus Smalfilmsklub lokaler
med
pensionistforeningerne:
En
gang om måneden viser den ene
klub film for den anden, og der
drikkes kaffe til.

Onsdag 19. november

I protest mod tvangsforflyttelse af
36 medarbejdere ved DSB trækker
Jernbaneforeningens 1. kreds sig ud
af både samarbejdsudvalg og andre
fællesgrupper inden for etaten.
Lørdag 22. november

Beat-orkestret Procul Harum spiller
i Vejlby-Risskov-Hallen; men kon
certen ødelægges i nogen udstræk
ning af, at forstærkeranlægget sætter
ud gang på gang.
Det konservative byrådsmedlem,
Lars P. Gammelgård, rejser spørgs
målet, om man ikke kan tvinge de
unge arbejdsløse ind i lærepladser
i de håndværk, hvor der er mangel
på læredrenge.
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Kunstmuseet ansøger Byrådet om
22.500 kr. til indkøb af et ønsket
maleri af Vilhelm Lundstrøm til
45.000 kr. Restbeløbet er indkom
met som entreindtægt ved Munchudstillingen i september. Beløbet be
vilges, idet kun Fremskridtspartiet
stemmer imod.

Tirsdag 25. november

For ikke at risikere en ensidig be
handling af sagen om Trøjborg-centret sender beboerforeningen miljø
ministeren et brev om de synspunk
ter, som 3500 borgere på Trøjborg
vedkender sig i sagen.
Byen modtager som sædvanligt et
juletræ fra Norge. Det rejses i disse
dage og tændes lørdag eftermiddag.
I Jazzhus Tagskægget spiller en af
cool-jazzens store navne, Warne
Marsh.
Socialforvaltningen indvier det nye
plejehjem Vikjærgården i Risskov.
Der er skabt plads til 66 ældre be
boere og 30 dagpatienter.

1975

December
Mandag 1. december

På et repræsentantskabsmøde i Spe
cialarbejderskolen for Århus og Om
egn oplyses det, at Amtet har ind
draget sit tilskud til skolen. Folke
tingsmand Svend Auken mener ikke,
at staten kan påtage sig at dække
disse udgifter.
Onsdag 3. december

Torsdag 27. november

Fomanden for Arbejdsgiverforenin
gens Århus-afdeling, Erik F. Qvist,
mødes nu med de unge i deres egne
klubber for at skabe øget interesse
for stillinger inden for erhvervsli
vet.
I Tiist og Kasted kirker har man
forsøgsvis flyttet søndagsgudstjene
sten til lørdag formiddag.
I Nørre Boulevards Skoles aula hol
des et flere timer langt og meget
bevæget møde om skolens nedlæg
gelse.
Fredag 28. november

Den første gratis-biograf i byen,
Scalas mini-bio, lukker efter ganske

Den danske stormester i skak,
Bent Larsen, spillede lørdag den 22.
november simultanskak med en række
århusianske spillere i Gellerup Centret.
Simultanskak vil sige, at en enkelt
spiller samtidig møder flere modstandere.
(Foto: Bjarke Larsen)

få dages åbning på grund af total
manglende tilslutning.

Dansk Transport Materiel A/S i
Malling er solgt til den svenske
virksomhed Kartro AB og videre
føres under navnet DTM-Kartro A/S.
Af ca. 50 medarbejdere genansættes
27.
Torsdag 4. december

To unge mænd trænger ind i en
kiosk i Nørre Allé, slår indehaver
sken ned og låser hende inde, mens
de plyndrer kiosken.

Lørdag 29. november

Århus Seminarium skal nedskæres i
løbet af de kommende tre år, så
der kun uddannes 60 %. Behovet
for uddannede lærere er mindsket.
Århus Kunstakademi har en så
voldsom tilgang af elever, at 9 ud
af 10 går forgæves. Samtidig må der
af skolen skaffes 400.000 kr. til den
daglige drift.

Fredag 5. december

Der sker atter brud på fjernvarmeledningen under Vester Allé, og flere
kvarterer i den nordlige bydel må
undvære varme i henved et døgn.
Nationalmuseets skonnert »Fulton«
bliver halet på bedding i Århus
Skibsværft til årligt eftersyn og
istandsættelse.
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1975

Mandag 8. december

På et beboermøde i Gellerupparken
vedtages det at kræve et ekstraor
dinært repræsentantskabsmøde i Bra
brand Boligforening med to punk
ter på dagsordenen: 1. Mistillidsvo
tum til hovedbestyrelsen. 2. Valg af
ny hovedbestyrelse.

Tirsdag 9. december

Ca. 2500 unge demonstrerer på Råd
huspladsen mod regeringens nedskæ
ringer på uddannelsesområdet og de
bebudede adgangsbegrænsninger. De
går derefter i protestmarch til Stak
laden, hvor der holdes møde med
musik, opførelse af situationsspil og
vedtagelse af en resolution.

Missionsforeningen Exodus, der er dannet
af folk, som har brudt med Indre Mission,
åbnede lørdag den 6. december Det
evangeliske Kaffehus på Oddervej
i Højbjerg. Blandt deltagerne ved
indvielsen var den suspenderede
sognepræst Ruben Jørgensen,
der ses som nr. to fra venstre.
(Foto: Preben Hupfeld)

Det serigrafiske trykkeri Alhof &
Schrøder indvier efter sammenslut
ning nyindrettede lokaler på Sønder
skovvej 12 i Lystrup.
Lørdag 6. december

I idrætscentret i Vejlby indvies
Skovbakkens nye atletikhal på 80 X
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15 m med plads til to tennisbaner.
Handelsbanken overrækker klubben
en check på 10.000 kr.

Missionsforeningen Exodus åbner Det
evangeliske Kaffehus på Oddervej
77. Blandt stifterne er den suspen
derede sognepræst Ruben Jørgensen,
Skibsted.

Byhistorisk Udvalg udsender sin år
lige julepublikation. Denne gang er
det »Livet i Århus i gamle viser«,
samlet og udgivet af fhv. borgmester
Bernhardt Jensen.

Onsdag 10. december

Søndag 7. december

I Byrådets møde, et af de hidtil
længste (7 timer + pauser), vedta
ges det at nedlægge Skt. Annagades
Skole, Nørre Boulevards Skole og
True Skole fra udgangen af skole
året 1975/76.

Et 100 m2 stort tag på en staklade
på kommunens oplagsplads i Lis
bjerg rives løs af stormen og lander
på en nærliggende ladebygning.

Det vedtages at godkende rådmand
Olaf P. Christensens byggetilladelse
til det omstridte Trøj borg-center.

1975

Ved en foreløbig afstemning om mo
torvejen er der 16 stemmer for en
linjeføring øst om Brabrand Sø, 15
imod.
Magistratens saneringsplan for Bra
brand Boligforening diskuteres, men
udsættes. Samtidig foretager kon
gens foged udlæg i Gellerup Center
for 3 mill. kr. i forfaldne termins
ydelser.

Fredag 12. december

Oslobåden »Terje Vigen« forlader
Århus for under navnet »Armorique«
at begynde færgefart mellem Roscoff i Bretagne og Plymouth. På
ruten Århus-Oslo indsættes »Terje
Vigen II«, tidligere »Panther«, der
sejler under engelsk flag.
Lørdag 13. december

Det meddeles, at professor Johs.
Sløk over for Undervisningsministe
riet har krævet tilbagekaldelse af
den misbilligelse, Konsistorium ved
Universitetet har tildelt ham og
professor K. E. Løgstrup for »ubeføjede angreb på navngivne perso
ner«.
Søndag 14. december

40 beboere fra kvarteret besætter
børnehjemmet Høj vangs tidligere
bygning Randersvej 127 i protest
mod manglende aktivitetsmuligheder
i Århus Nord.

Tirsdag 16. december

De HF-studerende ved Katedralsko
len strejker i protest mod 3 dages
bortvisning af en medstuderende, der
trods advarsler har parkeret sin bil
i skolegården, hvilket er forbeholdt
læreme.
Onsdag 17. december

På et ekstraordinært repræsentant
skabsmøde i Brabrand Boligforening
vælges en ny bestyrelse, der er kri
tisk indstillet over for foreningens
engagement i Gellerup Forretningsog Kulturcenter. Kun ét medlem af
den tidligere bestyrelse genvælges:
Peter Voigt, der bliver valgt til for
mand.

Dannebrog, der i forvejen ejer År
hus Flydedok.

Søndag 7. december var det et voldsomt
blæsevejr, og der skete en række skader.
Bl. a. blev taget af stakladen på
kommunens oplagsplads i Lisbjerg
revet af og kastet over på
en nabolade.
(Foto: Preben Hupfeld)

Torsdag 18. december

I et møde på Hotel Mercur drøfter
generaldirektør Povl Hjelt DSBs
»plan 1990« med amtsborgmester
R. Svane Hansen og amtsrådet.
Blandt de stationer, der tænkes ned
lagt, er Brabrand og Hasselager.
I et beboermøde på Bodøvej ved
tages en henvendelse til magistratens
4. afdeling om at indrette det tid
ligere børnehjem Høj vang til med
borgerhus.
I Vester Allé 7 åbner politiet en
permanent kriminalpræventiv ud
stilling, der bl. a. viser forskellige
tyverialarmer.
Terma Elektronisk Industri A/S er
overtaget af Rederiaktieselskabet
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1975

Lørdag 20. december

Kongefamilien kommer med toget
for at tilbringe julen på Marselisborg.
I en rapport til Undervisningsmini
steriet, udarbejdet af landsdommer
O. Agersnap, Viborg, påvises det, at
Universitetet i finansåret 1972/73
har udbetalt V2 mill. kr. for meget
i løn på grund af overgang til EDB.

Den 27. december åbnede dronning
Margrethe sammen med dronning
Ingrid på Kunstmuseet en udstilling
af kinesisk kunst fra Kong Gustav
VI Adolfs samling, som han havde
testamenteret det svenske folk.
Tilstrømningen til ferniseringen
var, som det ses af billedet, stor.
(Foto: Brit)
En permanent kriminalpræventiv udstilling
åbnedes den 18. december i Vester Allé 7.
Formålet med udstillingen, der er åben
hverdage fra kl. 9 til 16, er at vejlede
i sikring mod tyveri og indbrud.
(Foto: Bjarke Larsen)

Fredag 19. december

To pistolbevæbnede mænd bryder
ind i Privatbankens filial PaludanMüllersvej 36, holder personalet op
og røver 50.000 kr.
Blandt de mange uheld på grund af
glat føre kan nævnes et sammenstød
mellem Grenåtoget og en privatbil
i en jernbaneoverskæring ved Kankbølle.
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1975

For en tredjedel af beløbet kan man
ikke finde frem til modtagerne.
Mandag 22. december

Jernbane-Apoteket overtager fast
nattevagt som eneste apotek i byen.
Hidtil har Løve-Apoteket, SvaneApoteket og Jernbane-Apoteket haft
nattevagt på skift.

Onsdag 31. december

Nytårsaften præges af færre fyrvær
keriulykker end tidligere år. Der
imod meldes om et stigende antal
husspektakler og værtshusslagsmål. I
Studsgade bliver en yngre mand
overfaldet af to mænd og en kvinde
og frarøvet 600 kr.

Lørdag 27. december

En 16-årig dreng i Risskov bliver
dræbt og en jævnaldrende hårdt
såret ved eksplosion af en hjemme
lavet bombe. På Paludan-Müllers
Vej eksploderer en bombe af lignen
de type, og et sprængstykke knuser
et vindue.
Dronning Margrethe åbner udstilling
af kinesisk kunst fra Kong Gustav
VI Adolfs samling i Kunstmuseet.
Samtidig åbnes udstillinger af 100
tegninger af P. C. Skovgaard og
skulpturer af Arne L. Hansen.
Mandag 29. december

Konflikten i A/S Sallings EDB-afdeling er løst ved forhandling. De to
opsagte medarbejdere er genantaget,
og der ydes aftalemæssig bod for
personalets strejke i oktober.
A/S Dalsøgas og A/S Dalsø Maskin
fabrik i Brabrand har standset beta
lingerne, men fortsætter driften ind
til videre.
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Østergades
forsamlingsbygning
i 100 år
Den 18. oktober 1900, 18. oktober 1925 og 18.
oktober 1950 blev der afholdt jubilæumsfester i
Den folkelige Forsamlingsbygning - Østergades
Hotel - med flere hundrede deltagere, der efter
at have påhørt mange »festlige« taler og spist
godt og rigeligt dansede til ud på de små timer.
Jubilaren ved disse lejligheder var bygningen
selv. Eventuelle gratulanter, der mødte op på
hundredårsdagen den 18. oktober 1975, blev
mødt af et skilt med teksten: Lukket grundet på
omforandring. I juli havde forpagteren af Den
folkelige Forsamlingsbygning måttet dreje nøglen
om for hotellet og de andre aktiviteter omkring
det og standse sine betalinger. Først i slutningen
af oktober lykkedes det aktieselskabet bag for
samlingsbygningen igen at få gang i driften.
Den folkelige Forsamlingsbygning er fra en
tid, da der var et udbredt modsætningsforhold
mellem land og by. Landboere blev i årene om
kring 1870 af mange i byerne betragtet som uvi
dende om, hvordan m an opførte sig. »Bonde
knold« lå på læben, når man mødte en af slag
sen, der sagde »a« i stedet for »jeg«. Nok havde
indførelsen af grundloven i 1849 medført almin50

Øverste del af en aktie fra 1876 i Den Folkelige
Forsamlingsbygning. Bygningen ser udefra stort set ud i dag
som den gjorde dengang; dog er der i begyndelsen af 1920’erne
føjet to fag på mod øst (til venstre). Indvendig er der derimod
sket forandringer; elektrisk lys begyndte man at installere
i 1908, i 1912 Indlagdes centralvarme, og værelser og sale
er jævnligt blevet moderniserede.

delig valgret, men at give bønder væsentlig poli
tisk magt, endsige sæde i regeringen, var ganske
utænkeligt. Set fra landet tog sagen sig anderle
des ud: Grundloven havde givet politisk indfly
delse, det almindelige skolevæsen og højskoler
havde efterhånden givet boglig viden, og var
ikke landbruget det førende erhverv, hvoraf by
erne var økonomisk afhængige? Der var ikke
længere brug for formyndere. Bønderne kunne
selv!
Det kunne de bl. a., da det viste sig vanskeligt
for dem at få mødelokaler i Århus. Udlejerne en
ten ville eller turde ikke stille lokaler til rådighed.
Derfor foreslog højskolemanden fra Viby, Lars

Bjømbak, der var en af de ledende i kampen for
bøndernes politiske og sociale frigørelse, at der
blev nedsat et udvalg til at forberede opførelsen
af en bygning, hvor der frit kunne afholdes mø
der. Det skete på et møde, som det med megen
besvær var lykkedes at arrangere på rådstuen i
februar 1873. Selv om udvalget straks blev ned
sat og gik i gang med aktietegningen og købte
grund i Østergade i begyndelsen af 1874, kunne
bygningen først indvies i slutningen af december
1875. Langsom aktietegning og dårligt vejr, der
fik byggeriet til at ligge stille i flere måneder, var
årsag hertil. M an havde håbet at kunne tage
bygningen i brug ved oktober flyttedag 1875,
men den var da stadig ikke færdig. Alligevel har
m an siden betragtet denne dato, 18. oktober,
som bygningens fødselsdag.
Det var en statelig bygning, der var blevet
rejst i Østergade. Forbygningen ud mod gaden
var 3 etager høj og bygget i renæssance-stil. Byg
gematerialet var røde mursten; i stueetagen var
der dog lagt en cementafpudsning uden på, og
vinduerne var omgivet af på 1. sal pilastre og
på 2. sal karyatider. I hver ende var der øverst
en lille balustrade med 2 sfinxer. Inden i var
stueetagen indrettet til restaurationslokale, og
det samme var tilfældet med en del af første sal,
der desuden rummede værtens privatbolig samt
nogle hotelværelser. Den øverste del af bygnin
gen bestod udelukkende af hotelværelser, af hvil
ke der i alt var 24.
I en bagbygning var der en stor og en lille sal.
Den store sal, der lå på første sal, kunne med to

Undervisningsminister Frederik Borgbjerg på talerstolen
i den store sal på Østergades Hotel. Han talte ved
Det almindelige jyske Skolemøde i juni 1935. Aret før havde
Borgbjerg fremsat forslag til en ny folkeskolelov, der
bl. a. skulle indføre en eksamensfri mellemskole, og det
var dette forslag, der blev drøftet. Da Borgbjerg
døde i 1936, blev det ikke ham, men hans efterfølger,
Jørgen Jørgensen, der fik lovforslaget igennem rigsdagen.

balkoner rumme 1700 mennesker, mens den lille
sal, der lå nedenunder, kun kunne tage ca. 400
personer. I den lille sal var der nogle meget svære
jernsøjler, som bar gulvet i den store sal. Til
disse søjler knytter sig en lille historie - som vel
ikke er andet end en historie - der viser noget om
de politiske modsætningsforhold dengang. Jernstøber Søren Frich, hvis støberi lå lige om hjør
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net, der hvor nu Reginabygningen ligger, fik til
budt leveringen af søjlerne, men ville kun lave
dem, hvis Bjømbak blev hængt i den første af
dem. H an fik ikke leverancen!
Paradoksalt nok blev Den folkelige Forsam
lingsbygning et mødested for både land og by.
Efter at landboerne i de første årtier havde præ
get livet i bygningen, rykkede også århusianerne
ind. Fra begyndelsen af dette århundrede stod
land og by mindre skarpt over for hinanden, og
i hvor høj grad forsamlingsbygningen blev et
centrum for Århus og omegn får man et indtryk
af ved at se på møderne en tilfældig efterårsuge
i mellemkrigstiden. Fredag-lørdag havde For
eningen af jyske Landboforeninger delegeretmø
de, mens foreningen Århus Dilettanter om søn
dagen lagde beslag på den store sal til en fore
stilling med efterfølgende bal. Nedenunder i den
lille sal holdt Politihundeførerforeningen Århus
fællesspisning og bal. Efter at have pustet ud om
mandagen tog man fat igen om tirsdagen med
en smørudstilling, onsdag havde Den konserva
tive Vælgerforening (Højre havde ellers været
den argeste modstander af bygningen) medlems
møde, og sejlklubben Bugten afholdt generalfor
samling. Det samme gjorde Borgerforeningen
om torsdagen, mens Århus Musikhandel den føl
gende dag havde arrangeret en koncert, samtidig
med at Fredsforeningen havde generalforsam
ling. Lørdag havde Landøkonomisk Selskab ge
neralforsamling.
Møder, spisninger, udstillinger, baller og tea
terforestillinger, det var en del af Den folkelige
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Forsamlingsbygning. Hertil kom filmforestillinger,
lysbilledforedrag og politiske møder. Men aktivi
teten kulminerede omkring juletid. Utallige er
de julebasarer, julefester, nytårsfester og jule
træer, der har fundet sted her. Faktisk fortsatte
julen »lige til påske« i Den folkelige Forsamlings
bygning, for de sidste juletræsfester fandt først
sted ind i marts-april.
N år bygningen blev et centrum, skyldtes det
bl. a., at det var nogle usædvanlig dygtige vær
ter, der stod for arrangementerne. Blandt dem,
der endnu huskes, er Chr. Jørgensen, der be
gyndte som tjener på Østergades Hotel i 1885,
overtog værtskabet i 1898 sammen med en Jens
Sørensen og i 1903 kom til at stå ene med an
svaret. Det var ikke mindst under Chr. Jørgen
sens ledelse, frem til 1921, at hotellet og restau
ranten fik et landskendt navn. Hans efterfølger
stod imidlertid ikke tilbage for ham. Søren Ran
da havde været den første vært på Ørnereden,
efter at den var blevet taget i brug i 1910, og
i betragtning af den succes, han havde haft her,
var han selvskreven, da han i 1921 søgte om
værtskabet på Den folkelige Forsamlingsbygning.
Han stod i spidsen for den i 18 år, indtil han i
1939 vendte tilbage til Ørnereden.
Den folkelige Forsamlingsbygning oplevede en
ny blomstringsperiode fra midten af 1960’erne
frem til begyndelsen af 1970’eme. I 1956 overtog
Carl Ove Søgaard værtskabet på Østergades Ho
tel efter i nogle år at have drevet det nu for
svundne hotel Skandinavien. Sammen med en
forudseende bestyrelse forstod han at skabe nye

aktiviteter, da m an måtte konstatere, at der blev
færre møder og baller. I 1967 indrettedes så
ledes et cafeteria i en bygning ved siden af ho
tellet, og to år senere fulgte »Flaskehalsen« i ho
tellets kælderetage. Begge var gode forretninger.
Søgaard forlod Den folkelige Forsamlingsbyg
ning i 1972 for at koncentrere sig om Hotel Ritz,
som han allerede havde købt i 1966. Den nye
vært, J. Bue Nielsen, fortsatte med at udvide ak
tiviteten. I slutningen af 1973 indviedes således
diskoteket »Fyrtøjet« med indgang fra Asylgade.
En række omstændigheder — tilbagegang i turi
sternes hotelbenyttelse, stigende omkostninger og
vel også, at foretagendet var for stort og uover
skueligt - bevirkede, at Bue Nielsen i juli 1975
måtte standse sine betalinger.
Aktieselskabet Den folkelige Forsamlingsbyg
ning var imidlertid ikke i økonomiske vanskelig
heder, og efter at have haft lukket i 3 måneder
kunne det, som nævnt, igen åbne hotellet.
Carl Ove Søgaard var igen forpagter. Det er
tanken, at de traditionelle mødeaktiviteter skal
opgives, og i stedet vil der ske en koncentration
omkring hotellet og restaurationsvirksomheden.
»Flaskehalsen« og cafeteriet er genåbnet, »Fyr
tøjet« skal også i gang igen, ikke som diskotek,
men som restaurant. Endelig er der planer om
at indrette den store sal til et muntert forlystel
sessted med musik og dans.

C.R.J.

Utallige er de skolefester, der er blevet afholdt på Østergades
Hotel, og hvor mange børn og unge er ikke ved sådanne
lejligheder løbet ud på gaden i deres tynde festtøj for lige
at få lidt frisk luft? Billedet her er fra Elise Smiths Skoles fest
i november 1963, hvor bl. a. 5 »dristige« can-can piger optrådte.
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Dårlige tider

Erhvervslivet 1975
N år man så vrimlen af folk med pakker på Strø
get i julemåneden eller betragtede den ihærdig
hed, hvormed der købtes ind, da udsalget be
gyndte en uge efter jul, kunne man et øjeblik
komme i tvivl, om den megen tale om dårlige
tider gjaldt Århus. Det gør den imidlertid. 1975
har ikke været et godt år for byens erhvervsliv.
Den stigende omsætning, som bl. a. julehandelen
bidrog til i detailforretningerne, har ikke kende
tegnet industrien og engroshandelen i det for
løbne år. Det omslag i den økonomiske aktivitet,
der satte ind i 1974, har i 1975 vist sig at være
af længere varighed og mere dybtgående, end
m an regnede med ved udgangen af forrige år.
Konjunkturomsvinget i 1974 viste sig især ved,
at der blev bygget betydelig færre boliger, og at
det private forbrug faldt. Der er imidlertid i lø
bet af 1975 sket en ændring i denne udvikling.
Efterspørgslen efter forbrugsvarer er igen gået op,
og boligbyggeriet har stabiliseret sig på det lave
niveau, det nåede i 1974. Under sådanne om
stændigheder skulle m an ikke forvente, at er
hvervslivets kår ville blive yderligere forringet,
men tværtimod regne med en vis bedring. En
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kraftig nedgang i investeringerne har imidlertid
modvirket et sådant forløb. Mange virksomheder
har i 1975 ment, at tiderne ikke foreløbig bliver
bedre, og de har derfor været tilbageholdende
med at bygge og udvide, ligesom de ikke har an
skaffet så mange maskiner etc. Det har også sat
en bremse på den økonomiske udvikling, at det
har været vanskeligere at sælge danske varer til
udlandet. Det er et velkendt fænomen, at ekspor
ten falder i nedgangsperioder, fordi også udlan
det har vanskeligheder og som følge heraf køber
mindre. De lande, der sælger til os, har følt sam
me problem, idet importen af udenlandske pro
dukter er faldet. Især er importen af råvarer,
halvfabrikata og maskiner til industrien gået ned.
Arbejdsløsheden

Nedgangen i indkøbet af varer, der især bruges
af industrien, er et af mange vidnesbyrd om, at
industrien i usædvanlig grad er blevet ram t af
tilbagegang i 1975. Mens aktiviteten inden for
denne del af erhvervsivet frem til midten af 1974
var lige så høj som tidligere års, har den gennem
hele 1975 været lavere end på noget tidspunkt
i 1974. Industriens vanskeligheder afspejler sig
tydeligt i arbejdsløshedstallene for Århus. Mens
beskæftigede inden for jern- og metalindustrien
og nærings- og nydelsesmiddelindustrien almin
deligvis har en lav arbejdsløshedsprocent selv i
mindre gode tider for erhvervslivet, har de i fjor
i flertallet af månederne været oppe på en ledig
hed på over 7 % og nogle gange endog været
nær de 10 %. Det er for jern- og metalindustrien

5 gange og for nærings- og nydelsesmiddelindu
strien 2-3 gange højere end i 1974.
Arbejdsløsheden i Århus - som i øvrigt i hele
landet - har med dette forløb delvis skiftet karak
ter. I løbet af 1975 er alle grupper af lønmod
tagere blevet ram t af udbredt mangel på beskæf
tigelse, mens det i 1974 først og fremmest var
byggesektoren og andre udendørs fag, der mær
kede de nedadgående konjunkturer. Særlig alvor
lig har situationen dog som så ofte før været for
murerne; i de første måneder af året lå deres le
dighed på over 40 % , og selv i sommermåne
derne, hvor der normalt bygges en del, lå den på
omkring 30 %. Årsagen til denne alvorlige man
gel på arbejde, som også gjorde sig gældende
inden for andre dele af byggesektoren, var den
ofte omtalte nedgang i byggeriet. Som omtalt
i sidste årbog viste første halvdel af 1974 i mod

sætning til resten af landet en opgang i boligbyg
geriet i Århus. I efteråret vendte billedet imidler
tid, og gennem hele 1975 har byggeaktiviteten
her som i hele Danmark været lavere end de fore
gående år. Byggeriet i Århus-området har virke
lig nået et lavpunkt, og det gælder såvel parcel
husbyggeriet som opførelsen af etageejendomme
og erhvervsbygninger. Særlig kraftig har nedgan
gen i parcelhusbyggeriet været, og heri skal en
væsentlig forklaring på den ualmindelig høje ar
bejdsløshed blandt murere og andre beskæftigede
i byggeindustrien findes. Der er gennem flere år
bygget forholdsvis færre parcelhuse i Århus end
i landet som helhed, og tilmed er parcelhusbyg
geriets andel af det samlede byggeri gået tilbage
i det forløbne år. Da opførelsen af enfamiliehuse
er mere arbejdskrævende end det industrialise
rede etagebyggeri, forklarer de ovennævnte for55

hold, at de faglærte i de århusianske byggefag
har en ledighed, der ligger en del over lands
gennemsnittet.
Det eneste område inden for byggeriet, der har
vist fremgang i 1975, er det offentlige byggeri,
altså opførelsen af skoler, institutioner etc. Det
skyldes bl. a., at det i 1973 indførte bygge- og
anlægsstop blev ophævet i sidste halvdel af 1974,
ligesom der både i efteråret 1974 og foråret 1975
mellem regeringen og kommunerne blev aftalt
lempelser af de begrænsninger på bygge- og an
lægsområdet, der tidligere var truffet beslutning
om. Hensigten med disse lettelser har været at
bremse op for konjunkturnedgangen ved at få
noget mere byggeri i gang og få flere bygnings
håndværkere i arbejde. Det er nemlig en almin
delig erfaring, at fremgang for byggesektoren
hurtigt breder sig til resten af samfundet. På
samme måde var et væsentligt formål med moms
nedsættelsen i september og tilskuddene til for
bedringer og isolering at fremme beskæftigelsen
inden for byggefagene. De forskellige bestræbel
ser synes at have haft en vis effekt, idet der er
sket et fald i ledigheden blandt bygningshånd
værkere i månederne før årsskiftet. Især tømrerne
og snedkerne har oplevet en vældig beskæftigel
sesmæssig fremgang. Meget tyder på, at bygge
riet mod slutningen af 1975 igen er på vej op
efter at have nået bunden i begyndelsen af året,
og at der således er udsigt til en varig forbedring
af beskæftigelsen inden for byggefagene.
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Industrien

Også inden for industrien var der i årets sidste
måneder antydninger, der kunne give håb om, at
lavpunktet var passeret, og produktion og be
skæftigelse igen på vej op. M an kan imidlertid
ikke betegne industriens forventninger som særlig
optimistiske, men 1975 har som tidligere nævnt
også været et hårdt år at komme igennem.
Maskinindustrien har haft de største vanske
ligheder. Det skyldes først og fremmest, at in
vesteringerne som før omtalt er faldet; der købes,
bl. a. fordi produktionen er gået ned, færre ma
skiner til at erstatte de brugte, og få har mod på
at anskaffe maskiner, der udvider produktions
kapaciteten. Den største producent af maskiner
her i byen, Thomas Ths. Sabroe & Co., har så
ledes tydeligt mærket en afmatning. Mens virk
somheden i 1974 havde en stor omsætningsfrem
gang - næsten 50 % - har den i år været nødt
til at indskrænke driften og foretage ikke ube
tydelige afskedigelser. En af måderne, hvorpå det
er sket, er ved lukning af afdelingen på Østbou
levarden. Det samlede resultat for koncernen
Thomas Ths. Sabroe & Co. bedømtes til at blive
væsentlig ringere i 1975 end i 1974, da selskabet
offentliggjorde sin halvårsberetning i august. Når
en virksomhed udtaler sig således, er det ikke
gået godt.
Det samme kan siges om en lang række af de
små og mellemstore maskinfabrikker. Enkelte har
endog måttet standse betalingerne, således bl. a.
A/S Dalsø Maskinfabrik i Brabrand, der dog
fortsætter driften. Andre har haft tilbagegang

eller stagnation i omsætningen. Hos Højbjerg
Maskinfabrik A/S, der fremstiller kraner til last
biler, er salget faldet fra 46 mill. kr. i 1974 til
ca. 37 mill. kr. i det forløbne år, mens virksom
hederne A/S Nielsen Holsts Eftf. i Brabrand
( palleløftevogne ) og P. Campens Maskinfabrik i
Hasle (maskiner til tæppeindustrien) har haft
stort set uforandret omsætning på henholdsvis
ca. 21 og 37 mill. kr.
Ser man bort fra maskinfabrikkerne, synes den
industrigren, de tilhører, nemlig jern- og metal
industrien, at have klaret sig hæderligt gennem
året, om end tidligere års stærke fremgang er
ophørt. Det kan således ikke betragtes som typisk,
når en virksomhed som Århus Flydedok A/S i sin
halvårsberetning kunne meddele, at første halv
del af 1975 havde givet et overskud på næsten
3 mill. kr. Overskuddet for hele 1974 var på ca.
3,5 mill. kr., det hidtil største i værftets historie.
Selv om der kan være sket ændringer i andet
halvår, er det ikke sandsynligt, at de skulle være
af en sådan karakter, at overskuddet i år bliver
mindre end sidste år. Tværtimod tyder de nye
ordrer, virksomheden har fået i årets løb, på, at
aktiviteten er uforandret. Der er da også fore
taget betydelige nyinvesteringer. Således fik værf
tet i juni en ny dok, der var ca. 50 % større end
den hidtil største, det havde. I alt er der gennem
de sidste tre år investeret for ca. 40 mill. kr. i byg
ninger og maskiner.
Jern- og metalindustrien er langt den største
industrigren i Århus. Den næststørste er næringsog nydelsesmiddelindustrien, der efter at have

Jernstøberiet Dania, der er et datterselskab af Sabroe, har til
huse dels i Finlandsgade, hvor billedet er taget, dels i Ars.
Især sidstnævnte afdeling har haft problemer på grund af
den økonomiske afmatning, bl. a. fordi de store serier af
støbegods, der fremstilles her, er mere konjunkturfølsomme
end den specialiserede produktion i Finlandsgade.

haft en del problemer i begyndelsen af året fik
en vis bedring, efterhånden som forbruget steg.
Ceres har således - som andre danske bryggerier
- præsenteret et regnskab, der er væsentlig bedre
end sidste år; overskuddet er steget fra ca.
450.000 kr. til ca. 2 mill. kr. Dette overskud er,
når bortses fra regnskabsåret 1972-73, det stør57

ste, bryggeriet nogensinde har opvist, og i virke
ligheden er resultatet endnu bedre, end tallene
tyder på, idet der er foretaget betydelige afskriv
ninger og henlæggelser. En væsentlig grund til
det fine resultat har været den varme sommer,
men også en god fremgang for øleksporten har
spillet ind. Det store overskud og en betydelig
omsætningsfremgang har imidlertid ikke medført,
at arbejdskraften på bryggeriet er blevet forøget;
tværtimod har rationaliseringer medført afskedi
gelse af en del medarbejdere.
I øvrigt er Ceres igen blevet dansk. Som følge
af den hårde konkurrence og spekulationer i Ceres-aktier optog bryggeriet i årene omkring 1970
lån hos de svenske Pripp-bryggerier. Disse lån
blev i 1971 konverteret til 2 mill. kr. aktier, og i
de følgende år købte Pripp-bryggerieme yderli
gere aktier, således at de efterhånden fik majori
teten. For De forenede Bryggerier (TuborgCarlsberg) var det ret ubehageligt, at Ceres var
svenskdomineret, idet et for stærkt fremstød på
det svenske marked for Tuborg og Carlsberg kun
ne udløse en reaktion fra Pripp på det danske
marked via Ceres. Denne trussel er imidlertid nu
blevet fjernet, idet De forenede Bryggerier sam
men med Thor i Randers og Albani i Odense
har overtaget de svenske aktier i Ceres. Samtidig
med overtagelsen har De forenede Bryggerier
sluttet en aftale med Pripp om, at sidstnævnte
skal fremstille Tuborg og Carlsberg på licens i
Sverige. Med købet af de svenske aktier er Ceres
igen kommet helt på danske hænder. Pripp-bryg
gerieme vil dog snart igen få Ceres-aktier, idet
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Ceres stadig har en gæld til svenskerne, og denne
gæld vil nu blive konverteret til 1 mill. kr. aktier.
Det forventes dog ikke, at aktierne vil blive i Sve
rige, men derimod blive solgt til de ovennævnte
danske bryggerier.
Mens tobaksfabrikker gennemgående har haft
en uændret, i nogle perioder af året endog lavere,
produktion i 1975 end i det foregående år, har
billedet været lidt anderledes for den eneste virk
somhed af denne art, der findes i Århus, nemlig
Skandinavisk Tobakskompagni. Skandinavisk
Tobakskompagni blev stiftet i 1961 ved en sam
menslutning af 3 gamle tobaksfirmaer, Chr. Au
gustinus i København, C. W. Obel i Ålborg og
Færch, der havde fabrikker i Holstebro og her
i byen. Allerede ved stiftelsen havde selskabet en
væsentlig del af markedet, og gennem yderligere
opkøb af andre tobaksfirmaer er det blevet næ
sten eneherskende. I 1975 har Skandinavisk To
bakskompagni overtaget P. Wulff i København
og N. Tørring i Odense. Begge steder er produk
tionen blevet nedlagt og overført til andre fabrik
ker, bl. a. til Skandinavisks afdeling i Holme, der
er en videreførelse af Færchs Århus-fabrik. Der
er derfor her sket en produktionsudvidelse og
ansættelse af flere medarbejdere.
Dette »den enes død er den andens brød« har
også gjort sig gældende i andre tilfælde inden for
nærings- og nydelsesmiddelindustrien her i byen.
Således har Beauvais-Plumrose, der ejes af ØK,
nedlagt sin pølsefabrik i Kødbyen i København
og overført produktionen til koncernens afdeling
i Viby. Her var der efter en række rationaliserin

ger opstået en ekstra kapacitet, som man ønskede
at udnytte. Plumrose-afdelingen i Viby er den
gamle Århus Flæskehal, der oprindelig lå ved
Strandvejen, men som - efter i 1970 at være
overtaget af ØK - i de følgende år flyttede ud til
Viby. Mens der således er tilført den århusianske
levnedsmiddelindustri arbejde ved overflytningen
fra København, mister den til gengæld noget
ved, at en anden virksomhed, der også ejes af
ØK, flytter til Ebeltoft. Det er Vigo Charcuteri
A/S, der, indtil det i 1972 blev overtaget af ØK,
hed Viggo Østergaard. Denne virksomhed be
gyndte en udflytning fra Strandvejen til Ebeltoft
i oktober, og den vil være tilendebragt i midten
af 1976.
Konservesindustrien, som de to ovennævnte
virksomheder hører under, har haft betydelige
problemer de sidste år. Hvordan de to ØK-ejede
virksomheder i Århus har klaret sig, kan ikke
vurderes på de foreliggende oplysninger, da de
kun er dele af langt større selskaber. Derimod er
det klart, at JAKA i Brabrand ikke har klaret
sig godt. I 1974 havde dette andelsselskab en til
bagegang i omsætningen på 15 % , ikke mindst
som følge af afsætningsvanskeligheder på det en
gelske og især det amerikanske marked. I betragt
ning af, at konserveseksporten til disse lande i
1975 har vist en betydelig nedgang, er det ikke
sandsynligt, at dette års resultat bliver bedre.
Knyttet til nærings- og nydelsesmiddelindu
strien som leverandør er Aarhus Oliefabrik A/S,
idet dens olier og andre produkter i vid udstræk
ning anvendes i levnedsmiddelindustrien. Des

Segaltmøllens Brødfabrik i Løgten, der ses på billedet,
måtte træde i likvidation i juli 1975. Likvidationen var en følge
af de tab, fabrikken led ved sit samarbejde med
Magdalene Brød, hvis historie og vanskeligheder i 1974 blev
omtalt i sidste års årbog. Et nyt aktieselskab købte straks efter
likvidationen Segaltmøllen og fortsatte driften af brødfabrikken
under navnet Noba Løgten.
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uden er foderstoffer væsentlig i fabrikkens! pro
duktion og omsætning. Ifølge udtalelser og regn
skabsberetninger fra virksomheden har den gen
nem de sidste år haft mange besværligheder at
kæmpe med, og der er da næppe heller tvivl om,
at konkurrencen på det internationale marked
for de produkter, AO fremstiller, er meget hård.
Desuden er fabrikken blevet plaget af nogle store
brande i 1970’eme, der selvfølgelig har fået ind
virkning på produktionen. Alligevel er det hidtil
lykkedes at præsentere nogle ganske pæne regn
skaber. I 1973 nåede Aarhus Oliefabrik sin indtil
da største omsætning og fortjeneste. Men 1974
blev som følge af prisstigninger omsætningsmæs
sigt endnu bedre; fabrikken havde dette år en
stigning på 47 %. Derimod blev overskuddet
ikke så stort som i 1973, men var dog højere
end i de første år af 1970’erne. Resultatet for
1975 betegnes af A O ’s direktion som langt fra
tilfredsstillende. Der er da også i løbet af året
blevet afskediget nogle medarbejdere, først og
fremmest i fabrikkens værksteder. Her er der i
de foregående år sket en udvidelse som følge af
de store bygge- og anlægsarbejder, virksomheden
havde i gang. Da disse arbejder var ved at være
færdige, reduceredes antallet af beskæftigede i
denne sektor, og det samlede personale er der
med igen blevet det samme, som det var for nogle
år siden. Netop det moderne produktionsappa
rat, som er blevet opbygget gennem de sidste år,
er en styrke for AO i den nuværende situation.
På det fremstilles højt forædlede specialproduk
ter, der næppe i så høj grad er underkastet kon
60

junktursvingninger. Så mon Aarhus Oliefabrik
ikke alligevel præsenterer et pænt regnskab for
1975? Nogle af følgerne.af det prisfald på vege
tabilske olieprodukter, der satte ind i slutningen
af 1974, er der allerede taget højde for i 1974regnskabet ved en betydelig nedskrivning af vare
lagerets værdi.
For tekstil- og beklædningsindustrien, den tre
die store industrigren i Århus efter jern- og me
talindustrien og nærings- og nydelsesmiddelindu
strien, synes 1975 at have været knap så slem en
oplevelse som for de andre industrigrene. Det
skyldes imidlertid, at allerede 1974 var et dårligt
år, og man ikke havde forventninger om, at 1975
blev bedre. Hverken Weston Tæppefabrik eller
Nordisk Textiltryk havde i 1974 en tilfredsstil
lende indtjening og venter heller ikke, at det bli
ver tilfældet for 1975. Nordisk Textiltryk, der
fremstiller sengelinned og boligtekstiler, havde en
tilbagegang i omsætningen fra 118 mill. kr. i
1974 til 108 mill. kr. i 1975, mens Weston Tæp
pefabrik trods de dårlige tider er gået frem fra
ca. 250 mill. kr. til ca. 270 mill. kr. På begge de
to virksomheder er der sket en mindre reduktion
i antallet af medarbejdere.

Damekonfektionsfabrikken Tage Vanggaard, der siden 1957 har
ligget ved Ringgaden, synes efter nogle års vanskeligheder
igen at have haft en vis, om end beskeden, fremgang.
Virksomheden blev grundlagt i 1933 og havde da til huse i
Jægergårdsgade. Senere flyttede den til Frederiks Allé,
og i 1956 begyndte man at bygge ved Ringgaden
for året efter at tage fabrikken her i brug.
Siden er den blevet udvidet to gange.

Havnen og engroshandelen

Mange ting viser afmatningen inden for er
hvervslivet: den høje arbejdsløshed, den lave
byggeaktivitet og de enkelte virksomheders til
bagegang eller ringe stigning i omsætningen samt
deres dårlige fortjeneste. Endnu et sikkert vid
nesbyrd er nedgangen i godsmængden, der er
blevet losset og lastet i havnen. Allerede 1973 vi
ste en stagnation i havnens, godsomsætning, og i
1974 fulgte en om end beskeden tilbagegang.
Denne tilbagegang er blevet væsentlig forstærket
i det forløbne år; den vil formentlig blive på ca.
10 % , hvilket i tons vil sige et fald fra ca. 4 mill,
til ca. 3,6 mill. Det er udelukkende mængden af

lossede varer, der er gået ned, mens udførslen
stort set har været uændret. Den største nedgang
viser varer som jern og træ samt andre materia
ler, der bruges i byggesektoren, men også olie og
stykgodsvarer er blevet indført i mindre mængder.
Derimod har omsætningen på containertermina
len været i fremgang, og der er næppe tvivl om,
at flere og flere varer, f. eks. inden for stykgods
gruppen, ekspederes i containere. Et syn, som
m an gennem de sidste to år har mødt stadig hyp
pigere på havnen, er lange rækker af fabriksnye
biler. I 1974 begyndte ikke mindst japanske biler
til det skandinaviske marked at blive importeret
over Århus havn, og importen steg i 1975. I alt

er ca. 15.000 vogne kommet ind over havnen i
o
ar.
Der har i det forløbne år været en del diskus
sion omkring den konkurrence, der efter havne
udvalgets og erhvervslivets opfattelse påføres År
hus havn af Esbjerg havn. Århus havn er en
selvejende institution, der dog styres af kommu
nen, idet havnens øverste organ, havneudvalget,
består af byrådsmedlemmer, og byrådet har også
på anden måde betydelig indflydelse på havnens
udvikling. At havnen er selvejende betyder, at
den selv gennem forskellige afgifts- og lejeind
tægter m å dække sine udgifter til såvel drift som
investeringer. Det indebærer bl. a., at man for
at foretage store udvidelser som f. eks. bygningen
af den nye Østhavn kan blive nødt til at låne på
det almindelige lånemarked til den gældende
markedsrente. Esbjerg havn er derimod en stats
havn, der får finansieret sine investeringer gen
nem statslån til en lav forrentning og får dækket
det underskud, den gennem en årrække har haft
på driften. De bedre økonomiske betingelser for
Esbjerg har medført, at virksomhedernes leje af
areal på havnen her er væsentlig billigere end på
Århus havn. Derimod er afgifterne for benyttel
sen af selve havneanlægget (skibs- og vareafgif
terne) de samme; de er blevet sat op med 10 %
i 1975. Århus havn havde ønsket en stigning på
30 %, men trafikministeriet ville kun godkende
de 10 %. Gennem en stigning på 30 % ville hav
nen bedre kunne klare de stigende drifts- og in
vesteringsudgifter. For Esbjerg havn er disse ud
gifter ikke det samme store problem.
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At Esbjerg trækker omsætning til sig fra År
hus, fik man et konkret eksempel på nu ved års
skiftet. Da meddelte andelsselskabet Smøreksport
foreningernes Fællessalg, almindeligvis kaldet
Andelssmør, at det i løbet af 1976 ville afvikle
sit lager ved havnen og flytte det til en ny lagerbygning, der var under opførelse i Esbjerg. Be
grundelsen var her, at der ingen afskibningsmu
ligheder var for smør til England, efter at DFDS
havde nedlagt sin forbindelse Århus-England. En
væsentlig grund til, at staten har måttet investere
så meget i Esbjerg havn, er netop, at DFDS gen
nem de sidste år har koncentreret sin sejlads på
England i Esbjerg.
Andelssmør er et andelsselskab, der gennem
fællessalg af et stort antal andelsmejeriers smørproduktion søger at skaffe medlemmerne den
største afsætning og de bedste priser. Fællessalget
blev oprettet i 1955 og har siden starten haft
hovedsæde i Århus. I det forløbne år har det
omsat ca. 68 % af den danske smørproduktion,
hvilket er en lille tilbagegang i forhold til sidste
år. Gøres omsætningen op i kroner, er den der
imod steget med ca. 10 % til knap 1,5 milliard.
Langt det største salg har selskabet i England,

Arbejdet på bygningen af den nye Østhavn begyndte først på
efteråret. Før man kunne starte på nedramningen af
molehovederne, måtte en gravemaskine fjerne noget af
havbunden. Billedet giver et indtryk af, hvor stor afstanden
vil blive fra den nye havns ydermole ind til det
nuværende havneanlæg og byen.

nemlig ca. 72 % af den omsatte mængde eller
knap 50 % af dansk smørproduktion. Hidtil er
afsætningen i England foregået gennem agenter,
men pr. 1. januar 1976 har Andelssmør etableret
sit eget landsdækkende salgsselskab her med nav
net Butterdane.
Fra gammel tid har Århus været et centrum
for andelsbevægelsen. Denne position er blevet
styrket i 1975, idet mejeriselskabet Danmark har

flyttet sit domicil til Århus. Gennem de sidste
5-10 år er der sket en væsentlig strukturændring
inden for dansk mejeribrug ved, at de enkelte
mejerier har sluttet sig sammen i eller er blevet
opkøbt af større mejeriselskaber. Langt det stør
ste af disse selskaber er andelsselskabet Danmark,
der i dag består af 37 mejerier og beslægtede
virksomheder først og fremmest i Jylland. Det
blev dannet i 1970 og havde de første 5 år af sin
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levetid hovedsæde i Vejle, men er altså nu flyttet
her til byen. Danmark havde i regnskabsåret
1974-75 en omsætning på lidt over 1 milliard kr.,
en fremgang på ca. 20 % i forhold til foregående
regnskabsår. Dets overskud er gået op fra ca. 28
til ca. 51 mill. kr.
Det synes, som om de engrosfirmaer, der har
tilknytning til landbrugsproduktionen, har .klaret
sig godt i det forløbne år. Foruden resultatet fra
de ovennævnte to andelsfirmaer peger Korn- og
Foderstof Kompagniets i samme retning. Denne
koncern, hvis kamp med Superfos der er givet en
redegørelse for andetsteds i årbogen, havde i
1974 en omsætningsfremgang på knap 2 0 % ;
meget tyder imidlertid på, at der i 1975 er sket
en endnu kraftigere forøgelse af omsætningen,
måske i nærheden af de 40 %. Forøgelsen skyl
des naturligvis for en del prisstigninger, men den
er uden tvivl også udtryk for en kvantumsmæssig
fremgang. Sidste års overskud var ikke så stort
som i 1973, bl. a. som følge af ikke ubetydelige
tab på K FK Fjerkræ A/S, et selskab, der blev
dannet i 1974 ved en sammenslutning af de fjer
kræslagterier, KFK gennem en årrække har haft
interesser i. Da fjerkræindustrien også i år har
haft problemer, vil K FK Fjerkræ A/S også be
laste det nyeste regnskab, men det skulle være
mærkeligt, om det ikke viser et større overskud
end det foregående.
Udviklingen hos Andelssmør, mejeriselskabet
Danmark og K FK kan ikke betragtes som gæl
dende for engroshandelen som helhed. Bl. a. til
bagegangen i omsætningen på havnen vidner om,
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at den afmatning, som mange firmaer inden for
denne del af erhvervslivet oplevede i 1974, er
fortsat med øget styrke i 1975. Hårdest ram t er
de virksomheder, der sælger byggematerialer. Det
danske Trælastkompagni var ude for et fald i
omsætningen på fra ca. 636 mill. kr. i 1973 til
ca. 600 mill. kr. i 1974. Med den lave bygge
aktivitet og den faldende tendens i træpriserne,
det forløbne år har fremvist, vil selskabets om
sætning i 1975 formentlig være dalet yderligere.
Detailhandelen

Endelig er der et område inden for erhvervslivet,
hvor der generelt har været en fremgang i 1975.
Vi har købt mere i år end i 1974, og det betyder,
at detailforretningerne har haft en fremgang i
omsætningen. I de sidste måneder af 1974 var
forbruget under indtryk af den almindelige kri
sestemning faldet ganske betydeligt, men billedet
vendte straks i det nye år. Da trådte de af folke
tinget gennemførte skattelettelser i kraft og gav
folk flere penge mellem hænderne. I første om
gang bevirkede de en forøgelse af forbruget, men
i løbet af nogle måneder ophørte folk med at
købe så meget. I stedet synes de at have sparet
penge op - et ikke ukendt fænomen i dårlige
tider: Da forholdene er usikre, ønsker man ikke
at indlade sig på noget, der i en given situation
kan true ens økonomi, men tværtimod sørger
m an for at opbygge en reserve. Det politiske for
lig i september, der bl. a. betød frigivelse af den
tvungne opsparing og momsnedsættelse, satte
imidlertid nyt skub i den private efterspørgsel,

og ikke mindst julehandelen blev som nævnt i
indledningen meget stor.
Det stigende forbrug har givet sig udslag i om
sætningen hos næsten alle former for forretnin
ger. Naturligt nok har salget i butikker, der
handler med føde- og drikkevarer samt tobak,
været mest stabilt, mens der har været større ud
sving i afsætningen af beklædning, fodtøj og an
dre forbrugsgoder. Således havde møbel- og tæp
peforretninger samt radio- og fjernsynsforhand
lere en forholdsvis m at omsætning i de første 9
måneder af 1975; til gengæld er deres salg steget
ganske voldsomt efter momsnedsættelsen.
Bilforhandlerne har også haft et godt år. I for
året 1974 blev registreringsafgiften forhøjet med
50 %. Det medførte et kraftigt fald i bilsalget,
men efter afgiftsforhøjelsens bortfald ved årets
udgang steg det igen, og 1975-salget vil forment
lig nå op på næsten samme niveau, som var gæl
dende i 1973.
Det forholdsvis gode år, detailhandelen har
haft, kan være en forklaring på, at 1975 ikke
synes at have bragt så mange lukninger og over
tagelser som de foregående år. Desværre er det
ikke muligt i år at dokumentere denne påstand
ved den sædvanlige oversigt over antallet af de
tailforretninger i Århus og forstæder. Opgørelsen
foretages nemlig først den 15. februar, og årbo
gen vil i år være i trykken på dette tidspunkt. Det
kan dog nævnes, at en enkelt kendt forretning
har måttet træde i likvidation i 1975, nemlig
Engelsk Beklædnings-Magasin, EBM, i Østerga
de. Forretningen er dog ikke blevet lukket, men

er blevet overtaget af et Ålborg-firma inden for
samme branche. Årsagen til EBM’s likvidation
var for store udgifter i forbindelse med en mo
dernisering af dets ejendom i Østergade.
Udsigter

Som flere gange nævnt var der i slutningen af
1975 en vis bedring at spore hos erhvervslivet.
Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, om den
er af reel og permanent karakter, eller om den
danske befolkning i virkeligheden er i gang med
at trække sig selv op ved håret ved at yde hinan
den tilskud og nedsætte priserne. Afgørende for
erhvervslivets kår i det kommende år vil være
udviklingen i udlandet. Her kunne en svag frem
gang i USA og Japan tyde på, at bedre tider er
i vente, men der vil nok gå en tid, før de rigtig
mærkes herhjemme. Endnu er der stagnation i de
fleste af de lande i Europa, vi har mest handels
samkvem med.

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

Borre, Ole,
lektor i statskundskab.
1. februar professor i politisk socio
logi ved Århus Universitet.
Brask, Else,
lærer.
1. august skoleleder ved Skt. Knuds
Skole.

Abrahams, Henrik,
forstander.
1. januar afsked fra Statens Institut
for Talelidende, Risskov.

Ahm, Jens,
rektor for Viby Amtsgymnasium.
10. juni rektor for Langkær Gymna
sium.
Andersen, Hans C.,
professor, overlæge.
31. juli afsked fra Århus Universitet
og Århus Kommunehospital.
Andersen, Sven Lerche,
kontorchef.
1. marts kommunebogholder i År
hus.
Armann, Kaj,
direktør for Idrætshøjskolen og Vejlby-Risskov-Hallen.
10. december udnævnt til direktør
for Århus Kommunale Værker.

66

Bach, H.,
professor i germansk filologi.
31. juli afsked fra Århus Universi
tet.
Baunsgaard, Bernhard,
folketingsmand, fh. rektor.
19. december valgt til statsrevisor.
Bechmann, Fritz,
kranfører.
5. marts tiltrådt som formand for
Kommunale Arbejdsmænds Fagfor
ening.
Bendixen, A. G.,
afdelingschef.
31. august afsked fra Jydsk Telefon
A/S.
Bertelsen, Mogens,
afdelingsleder.
(meddelt 11. marts:) Regnskabschef
ved Mejerikontoret.

Carstensen, Ole Erik,
oberst.
1. april chef for Jyske Telegrafregiment.
Christensen, Arne,
ekspeditionssekretær.
1. april kontorchef, leder af Århus
Skattevæsens 2. ligningskontor.

Danhuus, Aage D.,
generalmajor, chef for Jyske Divi
sionskommando, Åbenrå.
1. marts chef for Vestre Landsdels
kommando i Århus.
Daugaard, B. S. J.,
oberstløjtnant.
14. august fratrådt som chef for
Hjemmeværnet i Århus.

Ehrenreich, Niels,
dommer i Århus By- og Herredsret.
1. maj tiltrådt som forbrugerombuds
mand.

Eskesen, Per G.,
lods.
(meddelt 11. september:) Havnefo
ged i Århus.

Frandsen, G. 0 .,
major.
14. august chef for Hjemmeværnet i
Århus.
Frederiksen, Ole,
afdelingsleder ved Centralmejeriet.
1. februar direktør for Mundelstrup
Andelsmejeri.
Frier, Johan,
restauratør.
1. december adm. direktør for Re
staurant Varna.

Genster, Helge,
overlæge.
(meddelt 6. november:) Overlæge
ved Århus Kommunehospitals urin
vejskirurgiske afdeling.

Græsborg, Kristian,
stud. mag.
(meddelt 30. august:) Formand for
Studenterrådet ved Århus Universi
tet.
Hammershaimb, Erling,
professor i semitisk filologi.
31. marts afsked fra Århus Univer
sitet.
Hansen, Børge,
forpagter, Moesgård.
15. oktober valgt til formand for
Sammenslutningen af Landbrugets
Arbe j dsgiverforeninger.
Hansen, Helge,
restauratør.
31. august fratrådt som direktør for
Restaurant Varna.
Hansen, Karl P. Brogaard,
reservelæge.
(meddelt 14. juni:) Overlæge ved
F ødselsanstalten.
Hansen, William Werner,
lektor.
30. november afsked fra Århus Ka
tedralskole.

Giversen, Søren,
dr. theol.
1. januar professor i teologi ved År
hus Universitet.

Henriksen, Ole Bernt,
redaktør.
13. august fratrådt som medarbejder
ved Jyllands-Posten for at starte
selvstændigt kommunikationsbureau.

Gravesen, Finn,
højskoleforstander.
31. juli afsked fra Ask Højskole.

Herholdt, Viggo,
skoleinspektør.
31. december afsked fra Vorrevangskolen.

Holm, Else,
socialrådgiver.
1. april leder af Kriminalforsorgen
i Århus.
Holm, Heinrich Kaae,
lærer, pædagogisk konsulent.
1. marts skoleinspektør ved Hasselager skole.
Haarder, Andreas,
lektor i engelsk ved Århus Universi
tet.
(meddelt 14. juni:) Professor i en
gelsk ved Odense Universitet.

Jensen, Erik,
studielektor.
1. oktober rektor for Viby Amts
gymnasium.
Jensen, Helga,
residerende kapellan.
12. januar indsat som sognepræst
ved Helligåndskirken.
Jensen, Lars Rand,
lektor ved Den Sociale Højskole.
1. februar sekretariatschef i Det
Kriminalpræventive Råd, Køben
havn.
Jensen, Viggo A.,
professor i oftalmologi, overlæge.
31. december afsked fra Århus Uni
versitet og Århus Kommunehospital.
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Jepsen, Gunnar Thorlund,
professor.
1. juli valgt til formand for Askov
Højskoles bestyrelse.
Juki, Ole,
lektor.
1. august rektor for Århus Stats
gymnasium.
Justesen, O. N.,
maskinmester.
(meddelt 30. april:) Formand for
Brabrand Boligforening.
Juul, Knud,
overlærer.
31. juli afsked fra Hasle Skole.
Jørgensen, A. Feilberg,
rektor.
31. juli afsked fra Århus Statsgym
nasium.
Jørgensen, N. C.,
viceskoleinspektør.
31. juli afsked fra Hasle Skole.

Kielland, Jacob,
dramaturg.
(meddelt 14. august:) Teatersekre
tær ved Århus Teater.
Kierkegaard, P.,
regnskabschef.
(meddelt 11. marts:) Afsked fra
Mejerikontoret.
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Klok, Robert,
kaldskapellan ved Ansgar Kirke i
Ålborg.
20. juli indsat som sognepræst ved
Skt. Johannes Kirke.

Ladefoged, Kjeld,
skovrider.
25. februar valgt til formand for
Sparekassen SDS.

Koch, Freddy,
skuespiller.
13. marts fratrådt som rektor for
Skuespillerskolen ved Århus Teater.

Lumby, Herluf,
redaktør.
(meddelt 30. april:) Fratrådt som
formand for Brabrand Boligfor
ening.

Koch, Poul-Børge,
lærer.
(meddelt 5. maj:) Fritidskonsulent i
Århus Kommune.

Løgstrup, K. E.,
professor i teologi.
30. september afsked fra Århus Uni
versitet.

Koch-Petersen, Aage,
direktør.
(meddelt 14. august:) Forretnings
fører for Foreningen af Kioskejere
i Danmark.
Kopp, Ingrid,
stud. mag.
(meddelt 30. august:). Fratrådt som
formand for Studenterrådet ved År
hus Universitet.
Kristensen, Børge Lund,
kriminalassistent.
30. april afsked fra Århus Politi.
Kyng, Birthe,
lektor ved Psykologisk Institut.
1. februar professor i udviklings
psykologi ved Århus Universitet.

Malmros, Richard,
professor, overlæge.
31. juli afsked fra Århus Universitet
og Århus Kommunehospital.
Mikkelsen, Ove,
bankdirektør.
31. marts afsked fra Århus Discontobank.
Miletic, Tomislav,
reservelæge.
(meddelt 6. november:) Overlæge
ved Århus Kommunehospitals neuroradiologiske afdeling.
Møller, Niels,
lærer ved Sølystskolen.
1. august formand for Århus Fælles
lærerråd.

Møller-Mikkelsen, Poul,
bankbestyrer.
(meddelt 13. november:) Leder af
Provinsbankens Nørre Afdeling,
Guldsmedgade 42.
Maarbjerg, Jesper,
afdelingschef i Århus Kommunes
Social- og Sundhedsforvaltning.
6. maj ansat som leder af det kom
mende amts-socialcenter.

Nielsen, T. H.,
stationsforstander.
31. januar afsked fra Århus Hoved
banegård.

Poulsen, Henning C.,
overlæge ved Århus Kommunehospi
tals anæsthesiologiske afdeling.
1. april direktør for Dansk SygehusInstitut.

Orheim, Martin,
ekspeditionssekretær.
31. december afsked fra Byrådskon
toret.

Rasmussen, Børge Klercke,
kontorchef.
31. maj afsked fra Århus Skatte
væsen.

Nielsen, Gerhard,
professor i psykologi.
31. december afsked fra Århus Uni
versitet.

Pedersen, Edward,
lærer i Solbjerg.
(meddelt 5. maj:) Fritidskonsulent i
Århus Kommune.

Nielsen, Harald,
cand. theol.
(meddelt 11. december:) Sekretær
for Århus KFUK og KFUM.

Pedersen, H. A. I.,
generalmajor.
28. februar afsked som chef for Ve
stre Landsdelskommando i Århus.

Nielsen, Niels,
professor.
(meddelt 23. december:) Genvalgt
til rektor for Handelshøjskolen i År
hus.
Nielsen, O. Borch,
overingeniør.
1. april teknisk direktør for Jydsk
Teknologisk Institut.
Nielsen, Svend,
havnefoged.
1. september tiltrådt som havnekap
tajn i Århus.

Pedersen, Leo,
kontorchef.
30. april afsked fra Århus Skatte
væsen.
Pedersen, Viggo M.,
direktør for Pedersen & Poulsen
A/S.
(meddelt 8. januar:) Fratrådt som
formand for RATEKSA, radiofor
handlernes landsforening.
Petersen, Waage Sandøe,
skuespiller, teaterleder.
8. februar afsked fra Svalegangen.

Rasmussen, Hans,
kontorchef.
30. juni afsked fra Sparekassen SDS,
Østergade 4.
Rasmussen, Karen,
dr. med.
(meddelt 5. marts:) Overlæge ved
Århus Kommunehospitals centralla
boratorium.
Rasmussen, Knud,
afdelingsleder ved Danmarks Lærer
højskole.
1. juli forstander for Statens Insti
tut for Talelidende, Risskov.
Rasmussen, Peter,
overlæge ved Rigshospitalet.
1. oktober professor i neurokirurgi
ved Århus Universitet og overlæge
ved Århus Kommunehospital.
Rehfeld, Jens Fr.,
reservelæge ved Bispebjerg Hospital,
(meddelt 23. maj:) Professor i me
dicinsk biokemi ved Århus Univer
sitet.
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Rickers, G.,
lektor.
31. maj afsked fra Århus Statsgym
nasium.
Riis, Svend,
uddeler.
30. september fratrådt som brugs
uddeler i Tiist.
Rosenquist, Hans,
instruktør.
8. februar leder af Svalegangen.

Schønheyder, Fritz,
professor i medicinsk biokemi.
31. januar afsked fra Århus Univer
sitet.
Seidelin, Paul,
sognepræst i Knebel; lektor i bibelsk
eksegese ved Århus Universitet.
27. november æresdoktor ved Køben
havns Universitet.
Simonsen, Chr.,
afdelingsingeniør.
31. marts afsked fra DSB, Århus.
Skibelund, Palle,
instruktør.
13. marts rektor for Skuespillersko
len ved Århus Teater.
Skou, Erik,
direktør.
1. januar leder af Århus Handels
standsforenings og Provinshandels
kammerets kontor.
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S trüb, Andreas,
viceskoleinspektør, Søndervangskolen.
31. juli fratrådt som formand for År
hus Fælleslærerråd.

Westphal, Otto,
postmester.
31. december afsked fra Århus Post
kontor.

Staack, Gustav,
kontorchef.
28. februar afsked fra Kreditfor
eningen Danmarks Århusafdeling.

Vibe-P edersen, J.,
professor i økonomi ved Århus Uni
versitet.
31. maj fratrådt som medlem af Det
Økonomiske Råds Formandskab.

Sørensen, Hellmut,
afdelingsleder.
31. marts afsked fra Kriminalforsor
gen i Århus.

Voigt, Peter,
stud. oecon.
17. december formand for Brabrand
Boligforening.

Sørensen, Jørgen Kold,
butikslederassistent.
1. oktober tiltrådt som brugsuddeler
i Tiist.

Worm-Leonhard, F.,
oberst.
31. marts afsked som chef for Jyske
T elegrafregiment.

Sørensen, Marius Aakjær,
fagforeningsformand.
5. marts fratrådt som formand for
Kommunale Arbejdsmænds Fagfor
ening.
Sørensen, Max,
professor i retsvidenskab.
31. december afsked fra Århus Uni
versitet.

Thamdrup, Harald,
museumsdirektør, professor i zoo
logi.
31. marts afsked fra Århus Univer
sitet.

Zeuthen, Hans E.,
lektor i økonomi ved Århus Univer
sitet.
1. juni medlem af Det Økonomiske
Råds Formandskab.

Øjenholt, Erik,
direktør.
1. oktober adm. direktør for Bildele
Århus APS, Nørreport 19.

Aaes, Ejnar,
skoleinspektør.
28. februar afsked fra Hasselager
Skole.

Byarkæologisk status

Århus er en af Danmarks ældste byer. Den næv
nes allerede år 948, altså i vikingetiden; men da
de skriftlige kilder er yderst få og tilfældige for
denne ældste del af Danmarkshistorien, er det
i væsentlig grad gennem arkæologiske fund og
iagttagelser, at vi kan få indsigt i byens opståen
og tidligste udvikling. I den forbindelse kan vi
glæde os over, at renligheden ikke plagede for
tidens borgere. Der var ikke tale om noget orga
niseret renovationsvæsen, så affaldet fra hushold
ningerne hobede sig op, og ved byggerier udjævnedes de gamle huse kun nødtørftigt, inden nye
rejstes på deres sted. Som tiderne gik skød byen
således i vejret, og i den ældste bykerne i kvar
teret omkring domkirken ligger nutidens gadenet
da også 3 meter over stedets oprindelige bosæt
telsesflade. I de metertykke byaflejringer henter
arkæologerne deres studiemateriale.
Allerede før vort århundrede var de første vi
kingetidsfund registreret fra Århus. Det drejede
sig om ikke mindre end 6 runesten samt et par
fornemme drikkehomsbeslag fra 1000-årene; og
så tidligt som i 1916 foretog bibliotekar Ejler

Haugsted for Århus Museum en arkæologisk un
dersøgelse af den gamle byvold ved Borgpor
ten. I 1920-1940’eme gennemførte snedkerme
ster Th. Rasmussen en række større og mindre
udgravninger, hovedsagelig af gejstlige bygnings
levn fra middelalderen; men hvor værdifulde
disse bygningsundersøgelser end var, så bragte de
dog kun materiale tilveje, som også de fleste an
dre danske købstæder kunne opvise. Helt enestå
ende var det derimod, da arkitekt C. G. Schultz
ved undersøgelser for Nationalmuseet i 1956 op
dagede krypten under Frue kirke. Denne fråd
stensbyggede krypt er den tilbageblevne rest af
Århus’ ældste domkirke, rejst engang omkring
1070, men siden nedrevet, da dominikanermunke
i 1200-årene byggede den nuværende Frue kirke
og kloster. I sin restaurerede skikkelse er krypten
det ældste stenbyggede kirkerum i Norden. Gen
nem påvisningen af den var m an efter rune
stensfundene i forrige århundrede så at sige på
ny ved at få kontakt med det vikingetidige År
hus, og denne kontakt blev i 1950’eme yderligere
udbygget, da Den gamle By foretog arkæologiske
sonderinger i forbindelse med nybyggerier f. eks.
ved Store Torv og Katedralskolen. Herved frem
kom nemlig fund af keramik, kamme og red
skaber, der tydeligvis måtte stamme fra vikinge
tiden.
Da dr. Helge Søgård i 1961 udgav en kilde
samling til det ældste Århus’ historie, omtalte
han også disse arkæologiske iagttagelser, og netop
på grund af dem kunne Søgård slutte sig til den
fløj inden for lokalhistorien, der opfattede det
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ældste Århus som opstået, ikke ved Frue kirke/
Lille Torv, men derimod i området ved den nu
værende St. Clemens domkirke.
I 1963 indledte Forhistorisk Museum en ny
serie af mere systematisk anlagte byudgravnin
ger, og det er måske rimeligt kort at skildre bag
grunden for dette initiativ. Efter 2. verdenskrigs
ødelæggende bombardementer blev det i flere
nordeuropæiske byer muligt at foretage arkæo
logiske udgravninger i større stil, og man fik
herigennem indsigt i den ældste fase af byernes
historie, som hidtil havde været så godt som
ukendt på grund af den mangelfulde skriftlige
overlevering. Da Forhistorisk Museum i 1950’
erne var blevet udbygget med en stab af udgrav
ningstrænede arkæologer, var det derfor rimeligt
at forsøge, om man også i Århus kunne fremdrage
sammenhængende spor af den vikingeby, som de
gamle tekster og spredte fund vidnede om.
Eftersom et byggestop i en periode hindrede
nybyggeri på tomten af det nedrevne hotel
»Skandinavien« nær domkirken, og bygherren
viste sig velvillig, var der skabt praktisk mulig
hed for en byudgravning, der kunne tilgodese
almindelige arkæologiske undersøgelsesmetoder.
Århus kommune hjalp økonomisk, og et udgrav
ningsprojekt dækkende 580 m2 kunne således
gennemføres i løbet af juni-december 1963 og
Plan over de nyere byudgravninger i Århus foretaget af
Forhistorisk Museum 1963-1975. A: Katedralskolen,
B: Rosensgade 32-34, C: Møllestien, D: Frue Kirkeplads,
E: Hotel Skandinavien, F: Nygade. Byens vikingetidige
halvkredsvold er antydet.

april-september 1964. Resultaterne fra denne
undersøgelse, der var den første større byudgrav
ning i Danmark, er siden blevet offentliggjort
såvel i form af udstillinger som gennem populære
og videnskabelige skrifter, og her kan vi da kort
sammenfatte dem således:
Under metertykke aflejringer fra middelalde
ren fandtes dybest nede et lille udsnit af det
ældste Århus fra tiden omkring år 900. Husene
var små nedgravede »grubehuse«, og der viste
sig også spor af den gamle byvold, der nu på
grund af sin placering i aflejringerne kunne ses
at være anlagt i vikingetiden. Da vi på forskellig
måde har et nogenlunde godt kendskab til vol
dens forløb, fik vi således også ved denne ud
gravning videre indsigt i omfanget og placerin
gen af det ældste Århus.
For det fortsatte arbejde har denne indsigt
naturligvis været af største betydning. Byudgrav
ninger er kostbare, bl. a. fordi de kræver en me
get omfattende teknisk og videnskabelig efterbe
arbejdning, og da de næsten altid gennemføres
i forbindelse med saneringer og omlægninger, er
det for planlægningen formålstjenligt at vide,
hvor der bør sættes ind i større omfang, og hvor
m an kan gå mere begrænset til værks. Hvad pro
blemerne om det ældste Århus angår har For
historisk Museum koncentreret sin videre ud
gravningsvirksomhed om to områder, domkirkekvarteret og Frue kirke-kvarteret, og i det føl
gende skal disse undersøgelser kort omtales én for
én, idet det dog fremhæves, at ingen af dem har
været af tilnærmelsesvis samme omfang som den
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Del af udgravningsfeltet under Hotel Skandinavien.
Udgravningen er ført igennem de 3 meter tykke aflejringer
ned til det lyse undergrundssand, hvori grubehuse
og stolpehuller aftegner sig som mørke partier.
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indledende gravning på hotel Skandinaviens
tomt.
I 1966 var der i forbindelse med saneringen
af Nygade lejlighed til at gennemføre en under
søgelse af dette område lige vest for Frue kirke.
Spredt over arealet anlagdes 9 udgravningsfelter
med et samlet omfang på 254 m2. Det viste sig,
at aflejringerne her var meget begrænsede. Der
fandtes affaldsgruber og stolpehuller, men ingen
egentlige huspartier. Efter oldsagerne at dømme
er bebyggelsen her startet i 1000-årene og ophørt
igen i tiden omkring 1200. Dette stemmer med,
at byens ældste domkirke som nævnt blev rejst
herude i sidste halvdel af 1000-årene, og fra
senere kilder ved vi, at Nygadekvarteret i mid
delalderen var inddraget til have for det domini
kanerkloster, der blev bygget i forbindelse med
Frue kirke omkring 1235.
Foranlediget af en speciel interesse hos da
værende rektor C. Bertelsen kunne m an i som
merferietiden 1969 foretage en udgravning i K a
tedralskolens gårdhave, Mejlgade 6. Undersøgel
sen skete gennem anlæggelsen af 4 udgravnings
felter på i alt 30 m2. Eftersom lokaliteten jo er
beliggende inden for den vikingetidige byvold,
kunne vi meget rimeligt følge bebyggelsen helt
tilbage til omkring år 900, og ligesom ved hotel
Skandinavien bestod den ældste bosættelse af
små grubehuse. Det var bemærkelsesværdigt, at
der intetsteds her nær den gamle strandlinje sås
spor efter nogen vold. Da m an heller ikke ad
anden vej kender til en byvoldsstrækning langs
havbredden, kan vi regne med, at volden har

omsluttet byen i form af en halvkreds, åben mod
havet, som vi også kender det fra andre vikinge
tidsbyer såsom Birka i Sverige og Hedeby ved
Slesvig.
I 1973 anlagde Forhistorisk Museum i for
bindelse med saneringen ved Møllestien en søgegrøft fra området bag Nicolaigården, Vestergade
21, med retning ned imod Åboulevarden. Søgegrøften var 3,5 m bred og 68 m lang. I grove
træk viste den, at Vestergade/Møllestien løber
på en sandbanke med et brat fald ned imod den
oprindeligt sumpede ådal. Nær Vestergade sås
spor af middelalderlig bebyggelse, hvorimod om
rådet nærmere Åboulevarden bestod af diverse
fyldlag med materiale fra de seneste århundre
der.
I sidste udgave af Århus-Årbogen blev der i
kalenderafsnittet bragt et fotografi af et lille dyrehoved fra 1000-årene, udskåret i ben. Bag
grunden for dette nye fund var, at der ved om
lægningen af Frue kirkeplads i 1974 kunne gen
nemføres en mindre arkæologisk udgravning i
form af to felter nær kirken med et samlet areal
på 35 m2. Undersøgelsen viste her ligesom ved
Nygade-udgravningen, at der havde været en
bebyggelse i området i 1000-1100 årene, derfra
bl. a. det lille udskårne dyrehoved; men allerede
i middelalderen blev stedet udlagt til kirkegård,
og som sådan fungerede det helt op i forrige
århundrede. Den hedenske vikingetidsgravplads,
som Århus oprindelig må have haft, og som kun
ne have været placeret her, skal vi øjensynligt
søge andetsteds.

Resterne af et grubehus fra vikingetiden nedgravet omtrent en
meter under daværende jordoverflade. Langs to af væggene har
der været en jordfast træbeklædt bænk, og på den lille
mørke gulvflade ses adskillige gennemborede lerskiver, såkaldte
vævevægte fra husets lodretstående væv. Det kun 6 m* store
hus har haft trævægge og et saddelformet stråtag, der
nåede helt ned til den omgivende jordoverflade.
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Udgravningsfeltet i baggården Rosensgade 32-34.
Vikingetidens byvold viser sig som skråtliggende lag i de
tværgående jordvægge. Voldkronen befinder sig
under huset til højre.

76

Til slut skal det nævnes, at Forhistorisk M u
seum i sommeren 1975 foretog en undersøgel
se af saneringsområdet i baggården Rosensgade
32-34. Ialt androg udgravningsarealet 40 m2.
Længst tilbage nær bebyggelsen imod Graven af
slørede to udgravningsfelter tilstedeværelsen af
den vikingetidige byvold, og ligesom ved hotel
Skandinavien kunne man også her se, at volden
var blevet udbygget flere gange. I byområdet
inden for volden kunne bosættelsen følges tilbage
til vikingetiden; men det var tydeligt, at den
ældste bebyggelse her ikke har været nær så in
tensiv som tilfældet var ved hotel Skandinavien
og Katedralskolen. Der fandtes således ingen
grubehuse, kun spredte stolpehuller, enkelte gru
ber, en pigbrolægning samt en beskeden samling
genstande fra vikingetiden. Den efterfølgende
middelalder var bedre repræsenteret.
Alt ialt har de arkæologiske udgravninger på
flere væsentlige punkter udvidet kendskabet til
Aros, som byen jo oprindeligt hed. Vi har fået
indsigt i de ældste byfolks huse, handelsliv, red
skaber, klædedragt, spisevaner m. m., og skal vi
kort opridse byens tidligste udvikling, kan det
gøres således:
Omkring år 900 synes den ældste bebyggelse
at opstå på en lav sandholm mellem åmundingen
og havet, der hvor nu domkirken ligger. Vikingebyen, der næppe har haft 1000 indbyggere, blev
hurtigt omgivet af en byvold, der senere blev
gjort både bredere og højere. Fund af pilespidser
og voldfylden vidner om, at den har m åttet stå
for skud, og de skriftlige kilder fortæller da også,

at Århus blev overfaldet flere gange i 1000- og
1100-årene. På et tidspunkt er voldrammen ble
vet byen for snæver, for omkring 1070 bygges
den ældste domkirke uden for volden imod vest,
og i begyndelsen af 1100-årene rejses Olufskirken uden for volden imod nord. Begge steder kan
der tænkes at være anlagt forstadsagtige bebyg
gelser. I 1200-årene ændredes bybilledet på af
gørende måde, da den mægtige bisp Peder
Vagnsen påbegyndte byggeriet af den nuværende
domkirke midt inde i den voldomkransede han
delsby, og i løbet af middelalderens sidste år
hundreder udvidedes forstadsbebyggelseme også
syd for åen, hvorved Århus i store træk fik den
byplan, der holdt sig helt op til nyeste tid.
Mange punkter i udviklingen er dog stadig
væk uklare. Forhistorisk Museum prioriterer Århus-udgravningerne meget højt, og de kommu
nale myndigheder støtter på fortræffelig måde
dette arbejde; men alligevel er kun godt og vel
én procent af det gamle voldomkransede byom
råde hidtil blevet undersøgt. Forhåbentlig bliver
der lejlighed til flere nye udgravninger i de kom
mende år. Skal der til den tid atter gives en
oversigt over det ældste Århus, vil det derfor nok
blive en noget anden, men også på flere punkter
en mere korrekt historie.

Skakbrik af ben, tårn, fra 1300-årene fundet i middelalderlagene
ved Rosensgade 34.
(Foto: Preben Dehlholm)

H. J.M .
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Om selskabet
„Polyhymnia"s liv nedgang og fald

Bellonaklubben og mysteriet der, som lord Peter
Wimsey løste så elegant, kender vel de fleste
fjernseere. Mange medborgere, især af de lidt
ældre årgange, som i deres ungdom har læst
Jules Verne, kender også Reformklubben fra
»Jorden rundt i 80 dage«. Lidt komiske er de
begge, og værre karrikaturer kendes fra andre
film og fra anden litteratur; men alle er de åh
så engelske - således som man nu engang har
vedtaget, at englændere skal gebærde sig slige
steder, selvhøjtidelige med skarpe klasseskel og
verdensherredømmet i baggrunden.
At der også her i landet har eksisteret tilsva
rende indretninger, er måske mindre kendt - og
dog! Dyrkere af Wessel vil vide, at han bl. a.
udfoldede sig i Det norske Selskab. Dyrkere af
klassiske drikkeviser vil have sunget Mener du,
at den har lykken fat - Kom brødre, lad os drikke
—Vi elske dig alle livsalige fred - Vi sømænd gør
ej mange ord - og vide, at disse og skokkevis af
andre har forbindelse med punchesold, piberøg
og hede diskussioner, en del af dagliglivet netop
i klubberne. De opstod i sidste fjerdedel af 170078

tallet i stort tal i København, hvor den berøm
teste blev Drejers Klub. Mønstret var naturligvis
engelsk, og ligeså naturligt fandt klubberne i ho
vedstaden efterlignere i den såkaldte provins. I
Århus oprettedes så tidligt som 1772 et patrio
tisk selskab, der holdt til i salen på det rådhus,
der til midten af forrige århundrede lå lige foran
Domkirken ud mod Store Torv. Selskabet, hvis
udfoldelser ved forskellige festlige lejligheder
m an kender lidt til, antog 1796 navnet Kron
prinsens Klub. Navnet har m an ikke bluedes
ved, ihvorvel der måske kunne have været grund
til det. Også København havde nemlig en Kron
prinsens Klub, og den var kendt som et »uroligt«
sted, hvor man ikke skyede oprørsk tale og sang
mod staten og det enevældige monarki. En af dens
hovedfigurer var P. A. Heiberg, der sluttelig blev
landsforvist for sin løse mund.
Sligt lå nu Århusborgerne fjernt, således som
det også fremgår af lovens § 16, der opridser
klubbens formål: »Fælles uskyldig fornøjelse og
selskabelig omgang mellem mennesker af god
tænkemåde og sædelighed var bestandig formålet
for Kronprinsens Klubs bestræbelser. Og, held

Fra L. Kruses frise: Medlemmer stævner til klubaften.
I baggrunden Domkirkens vestende med rådhuset foran.
Fra L. Kruses frise: Billardspil. Helt til højre rektor H. H. Blache,
der som »ugens direktør« skal holde øje med, at spillet
går rigtigt til. Herren i skjorteærmer er provisor
Piesner, der var mesterspiller i a la guerre, pyramide
og a la chasse, en anerkendt billardautoritet.
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dens medlemmer! Dette sande gode savner i
klubben ingen, som skønner dens værd og vil
nyde det. Men til et for den forstandige mand
ikke mindre vigtigt gode, åndsdannelse, åbner
klubbens bibliotek en blid udsigt. Her kan m an
den, som trættende sysler eller vedholdende sjæls
anspændelse har afkræftet, gå hen og udhvile sit
legeme, muntre sin sjæl og samle nye kræfter til
de pligter, hans stand pålægger ham«. Selv om
det ikke udtrykkeligt fremhæves, er det dog klart,
at ovenstående er møntet på en ret begrænset
kreds af byens indbyggere, nemlig »selskabet« embedsmænd, større handlende o. a. fra samfun
dets øverste lag. Det var dem, der samledes i
klubben, sang, drak, diskuterede og fejrede maje
stæten og hans søn på deres respektive fødsels
dage med spisning, ydmyg hyldest og balfaldera.
Om trent sideløbende med klublivets opblom
string fulgte en vågnende interesse for teatret,
således at forstå, at borgerskabets damer og her
rer selv ville spille. Det er herom sagt, at denne
interesse efterhånden udviklede sig til et sandt
raseri. Rundt om opstod dramatiske foreninger,
hvor man vinteren igennem forlystede sig selv og
dem, der ville se på, med komedier og tragedier
i lokal tilretning og udførelse. Et i århundreder
kendt underholdningsmedium blev — vel ved et
modelune - allemandseje og har været det siden,
selv om »raseriet« nok er forsvundet. Også i
Århus spillede man dilettantkomedie, og da man
i 1800 oprettede Det forenede dramatiske Sel
skab, blev dette, takket være den enorme inter
esse, en følelig konkurrent for klubben. Kampen
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kom til at vare i 14 år, indtil 21. december 1814,
da Kronprinsens Klub gav op. Pr. 14. januar
1815 blev de to organisationer forenet som sel
skabet Polyhymnia, der derefter eksisterede i 160
år. Det blev ophævet i 1975.
Det er blevet diskuteret, hvorfor klubben netop
fik navnet Polyhymnia - hymnens og pantomi
mens muse i den græske mytologi. Ingen synes
at kunne besvare spørgsmålet, og det må vel så
skrives på regning for oplysningstidens alminde
lige interesse for antikken, en tilfældig idé fra en
af »sammenslutterne«, der er blevet godtaget.
Allerede Kronprinsens Klub havde i årene
1799-1806 erhvervet de arealer i Kannikegade,
hvor Polyhymnia i et århundrede kom til at ud
folde sin virksomhed, nemlig de nuværende num
re 14 (Århuus Stiftstidende), 16 (posthuset) og
18 (Bruun & Sørensen). Allerede 1816 havde
man mod til trods gammel gæld fra forgænge
rens tid at opføre den teaterbygning, der århun
dredet ud blev hovedcenter for denne side af
byens kunstliv. Det var på dens plads, det nye
hovedposthus blev opført i dette århundredes be
gyndelse. I rådmand Hasselbalchs gård (nr. 18)
indrettedes lokaler til klubbens selskabelige sek
tion (de to funktioner blev opretholdt adskilte),
og på nr. 16 og i øvrigt på resten af arealerne
ned mod Ågade var der haver, som på forskellig
måde indgik i denne del af virksomheden. Ved
midten af 1800-tallet opførtes den pompøse byg
ning, der endnu, undergået ‘flere ombygninger,
ligger i Kannikegade. Den blev i 1913 købt af
Århuus Stiftstidende.

Det liv, der udfoldede sig i Polyhymnia - i al
fald i forrige århundrede - er ofte beskrevet: i
erindringer, i jubilæumsskrifter, i lokalhistoriske
skildringer - og i Sophus Bauditz’ Århusroman
»Krøniker fra garnisonsbyen« (1892). Det vil
være halsløst på en begrænset plads at afmale
det fuldstændigt i al dets fordums glans og her
lighed. Men nogle få træk kan måske illustrere
lidt af det.
Klubbens grundlag var et lovkompleks på ikke
mindre end 225 paragraffer plus et tillæg. M an
har spekuleret over, hvorfor det blev fundet nød
vendigt med så mange bestemmelser. Den bedste
forklaring er vist den, der fastslår, at lovgiverne
har moret sig ved arbejdet; det har været en
sport at sætte hver detalje fra dagligliv og fest
i faste rammer. Hvor meget man har moret sig,
kan måske dette uddrag af § 116 vise: »Er
stemmerne forskellige, uddrages middeltallet af
de på stemmesedlerne nævnte summer, hvilket
bestemmer den mulkt, som den skyldige haver at
erlægge, dog således, at denne enten bliver 4 eller
8 skilling, 1, 2, 3 eller 4 mark, eller og én eller
flere hele rdl., samt at den, når den falder imel
lem 2 størrelser, af hvilke hver især kan vælges,
og den del af samme, hvormed den overstiger
den mindste størrelse, er lige med eller større end
forskellen imellem bemeldte 2 størrelser, da væl
ges den største, men i andet fald den mindste af
disse«. Det vil umiddelbart forstås, at en sådan
paragraf yderligere kunne forøge morskaben, når
den skulle til at fungere.
I den første halve snes år var dilettantkome-

Fra L. Kruses frise:
Fatter er kommet »træt« hjem fra klubaften.
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Bygningen i Kannikegade efter ombygningen 1901.
Ved plankeværket i baggrunden arbejdes der på det nye
hovedpostkontor. Til højre O. Jønssons konditori.

dien et dominerende element i Polyhymnia. 1816
-2 5 opførtes hele 325 skuespil, hvoraf 151 var
forskellige. De meget produktive tyske forfattere
Kotzebue og Iffland dominerede repertoiret;
men man spillede også Holberg, P. A. Heiberg,
K. L. Rahbek, Oehlenschläger og mange, mange
flere, hvis navne i dag er glemt. Efter 1825
ebbede interessen ud, bl. a. på grund af det sti
gende antal omrejsende selskaber, som for en
billig penge kunne leje teatret.
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For det nye: teatret, ballerne og koncerterne sådanne holdtes også med lokale kræfter - glemte
man dog ikke den gamle klubstemning. Punchen
eksisterede stadig, og i 1831 kom første udgave
af klubbens visebog. Den hyldede fædrelandet for
dets skønhed og frugtbarhed, dets sønners tap
perhed og loyalitet; den hyldede Frederik VI
med et ordvalg, der ikke ville have været mere
strålende, hvis han havde været den største mo
nark i historien; men den hyldede naturligvis
også det venskabelige samvær, livsglæden og
drikkelaget. Til drikkeviserne bidrog i øvrigt ad
junkt, senere rektor ved katedralskolen H. H.
Blache med gode ting. Af den rolle, soldet og
viserne spillede, skal man ikke uden videre lade
sig forlede til at tro, at Polyhymnia var et center
for drukkenskab. Det har i al fald været tidli
gere forfattere meget om at gøre at påvise, at
det var klubben ikke. Men det er på den anden
side påfaldende, at malermester L. Kruse, da
han i 1900 ved en ombygning i vægfriser skil
drede tilværelsen i klubben anno ca. 1850, lod
adskillige af sine personer bære en mindre og navnlig - større perial.
Frisen, der indeholder mange portrætter, gi
ver i øvrigt et fortræffeligt indtryk af klublivets
vekslende sider: billardspil, keglespil, kortspil,
medlemmerne på vej til og fra møder, fatter, der
går hjemmefra og kommer hjem, det sidste no
get »udmattet« — men modtaget med mildhed
og overbærenhed. Det sidste kunne hænge sam
men med det særlige forhold, at Polyhymnia i
modsætning til andre klubber tog særligt hensyn

til koner og døtre. Vigtigst i denne henseende
var det, at enker faktisk kunne blive medlemmer,
om end de kun kunne deltage i arrangementer,
hvor de i forvejen kunne komme med som hu
struer. De kunne dog til bal og maskerade også
have deres døtre med, og det spillede en stor
rolle for datidens »afsætningsmuligheder«.
Meget af det selskabelige samvær hørte vinte
ren til; men der fandtes også enkelte sommer
glæder. Hertil hørte keglespillet og promenader
ne i haven. Til hverdag kunne man se koner her
med strikketøj, og om søndagen samledes man
for at »tage hinanden af« - vise søndagstøjet og
drøfte sidste nyt om familie og tjenestefolk, mens
herrerne lod kuglen rulle med larm og rabalder.
Kredsen var snæver, og var man ikke i familie,
var alle dog gode bekendte. M an havde i almin
delighed god hånd i hanke med, hvem man tog
ind som medlemmer. Der skulle nemlig stemmes
om hver ny optagelse ved den såkaldte balottering - en sort kugle for nej og en hvid for ja,
der lagdes i hver sin urne eller »maskine«, som
de også kaldes. Med i billedet hører det også, at
Polyhymnia var et særdeles anerkendt spisested.
Restauratør var i mange år italieneren Lorenzo
Marzetta, som m an havde haft med helt fra
Kronprinsens Klub. Marzettas køkken blev med
tiden en institution i byen.
Det er nævnt et par gange, at Polyhymnia var
forbeholdt »den fine portion«. Men det betød
ikke, at det jævnere borgerskab, håndværkere og
småhandlende, var udelukket fra lignende ud
foldelser. De oprettede deres egen klub Harmo-

En del af Polyhymnias gamle møbler, opstillet i lokalerne
Skt. Clemens Torv 15. I midten genkendes det sammenklappelige
spillebord, ved væggen et bogskab med en rest af
biblioteket og forneden nogle af klubbens protokoller.
(Foto: Jørgen Timm)
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nien, der fik lo-kaler på Vestergade. Ved stiftelsen
af Århus Håndværkerforening 1848 blev H ar
monien imidlertid overflødig, og i 1854 realise
rede den sine ejendele ved en auktion.
Polyhymnias storhedstid faldt i første halvdel
af forrige århundrede. Og selv om klubben end
nu i adskillige årtier udfoldede sig på minderne,
betød den stadige ændring i samfundsmønstret,
at der blev mindre og mindre brug for den som
kommunikationsled for borgerne. Hertil kom be
standige økonomiske besværligheder, der blev en
belastning for medlemmerne. Da den sidste af
bygningerne i Kannikegade i 1913 var afhæn
det til Århuus Stiftstidende, måtte man se sig om
efter nye lokaler. Det blev en omflakkende tilvæ
relse: Hotel Royal, Store Torv 6, Skolegade 5,
Skt. Clemens Torv 8, Lille Torv 1-3, Skt. d e 
mens Torv 15 - der blev sidste station! Men da
havde Polyhymnia i mange år af sine gamle ak
tiviteter kun beholdt kortspillet - fortrinsvis
bridge. Der kunne dog stadig spises og læses, og
der blev fra medlemmernes side på forskellig
måde gjort forsøg på at fastholde denne rest fra
19. århundredes borgerkultur. Men det blev for
kostbart. Et årligt underskud på 10.000 kr. på restaurationsdrift og husleje - var for meget
i længden. I juni 1975 drejede man nøglen om
og realiserede som Harmonien 121 år før sine
værdier ved en auktion.
En del pretiosa, sølv og arkivalier, skal efter
oplysninger i Århuus Stiftstidende være gået i
bankboks, og det er da i grunden en skam. Et
museum og et arkiv havde været naturligere op
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bevaringssteder for disse erindringer om en insti
tution, der har spillet en betydelig rolle i Århus
bys historie. Af de faste ejendomme var der ingen
tilbage. Provenuet af dem skulle ellers have været
anvendt til en eller anden nyttig indretning for
Århus købstad, som magistraten, sognepræsten
til Domkirken og to medlemmer skulle bestemme.
Åh ja - således forgår verdens herlighed!

F.H.L.

Ændringer i bybilledet

Nye kontorhuse

I de sidste årtier er der sket en begyndende af
folkning af den indre by. Årsagen hertil m å først
og fremmest søges i de miljømæssige forhold. I
stedet for trange boligforhold i det støj- og luftforurenede miljø i bymidten foretrækker borger
ne mere plads i roligere og sundere omgivelser
i omegnen, i nye boligkvarterer med enten etage
ejendomme eller parcelhuse. Tidligere skete ud
flytningen til de nærmeste forstæder, men nu da bilen er blevet et almindeligt transportmiddel
- søger man længere ud.
En anden årsag til den befolkningsmæssige ud
tynding af centrum er den udflytning af indu
strivirksomheder, der foregår, og som skyldes, at
den gamle bykerne er udbygget, således at der
mangler frie arealer til udvidelse for de indeklemte virksomheder, der nødvendigvis m å ud
vide. Disse tvinges derfor til at søge ud til nye in
dustriområder i oplandet. Udflytningen af virk
somheder og dermed af arbejdspladser »træk
ker« de ansatte med og forstærker dermed den
nævnte flytning af miljømæssige hensyn.
De arealer, der frigives som følge af udflyt

ningen af boliger og virksomheder, bliver i øje
blikket i stor udstrækning anvendt til opførelse
af store kontorhuse med udlejning for øje. Her
ved forstærkes tendensen til etablering af et vir
keligt »city-område« med stor aktivitet i dag
timerne, men som om aftenen er affolket og om
natten nærmest uddødt.
Også i 1975 blev et par kontorhuse taget i
brug, som var rejst på grunde, hvor der tidligere
havde været henholdsvis beboelse og fabriksvirk
somhed.
Kontorhuset Kystvejen 17

Det areal, som det nye kontorhus dækker, var
oprindeligt den bageste del af fire, smalle men
lange grunde, hvis facadehuse lå på Mejlgades
østside, nemlig ejendommene nr. 36, nr. 38, nr.
40 og nr. 42.
For godt 100 år siden gik havet helt op til
grundenes østgrænser, og de enkelte ejere havde
stort besvær med at sikre haverne mod østen
stormene. Men 1867-70 byggedes ved et økono
misk samarbejde mellem byen og de interesse
rede lodsejere en »kystbeklædning« fra Skole
bakken til Mejlgades Port, der lå nær det nu
værende Mejlborg. Herved muliggjordes anlæg
ningen af først Kystvejen i 1871 og senere jern
banesporet fra Hovedbanen til Østbanen i 1877.
Med Kystvejen havde byen fået en meget på
skønnet strandpromenade i umiddelbar nærhed
af havet, og færdselsåren Havnegade-Skolebakken-Kystvejen var skabt. Efter at Kystvejen var
anlagt, fulgte de første huse hurtigt, f. eks. byg85

Kystvejen omkring 1873, set mod syd.
»Kystbeklædningen« fra 1867-70 og selve
vejen fra 1871 ses. Jernbanesporet langs
kysten blev først anlagt i 1877. Bag
Skt. Olufs Badeanstalt fra 1872 ses
Skt. Olufs Kirkegård.
Arealet for det nuværende kontorhus er
endnu ubebygget. Det relativt store
lysthus, der ses foran badeanstalten, og
som er sammenbygget med plankeværket,
ligger på den grund, hvorpå J. V. Esmann
i 1874 byggede sin villa. På denne grund
og de følgende tre mod højre er
kontorhuset rejst.
I baggrunden til højre ses Domkirkens
tårn med barok-spiret.

Grunden for det nuværende kontorhus
Kystvejen 17 fotograferet i 1973
umiddelbart før pladsen blev ryddet.
Esmanns villa virker noget præget af
alderen, således mangler hovedgesimsen
på østfacadens midterparti. Haven foran
huset er derimod bevaret. Dette er ikke
tilfældet for haven foran den to-etages
udlejningsejendom, det gamle
Kystvejen 17, fra 1875. Dette areal og
de to andre grunde er anvendt til
parkeringspladser. På Kystvejen 19 ses
en moderne mellembygning til
Mejlgade 42.
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Det nye kontorhus Kystvejen 17,
fotograferet i januar 1976. På grund af
facadens beklædning med moccafarvede
teglsten falder bygningen diskret ind i
gadebilledet mellem nr. 7 fra 1895,
der på billedet næsten er skjult af
nybygningen, og nr. 21 fra 1915.
På 6. etage ses tagterrassen mod gaden.
Bygningens hovedindgang og port er
placeret i hver sin ende af bygningen.
Skt. Olufs Badeanstalt, der blev bygget
i 1872, men som senere er blevet forhøjet
et par gange, fungerede som badeanstalt
helt til 1945, da bygningen blev til
Kawo-gården. Nu har Røsfeld Kontor
montering til huse i bygningen.

Interiør fra 5. etage (4. sal) set mod
gården. Opdelingen af det åbne
kontorareal ved hjælp af lette vægge
er endnu ikke tilendebragt. Midt i
bygningen ses de to rækker søjler,
hvorimellem fordelingsgangen kommer
til at ligge. Denne har - som det fremgår
- forsænket loft. I forgrunden til venstre
er væggen ud til gangen rejst. I bag
grunden til højre ses bagsiden af en
tværvæg, der adskiller et 3-fags modul
på ca. 3Vi m, som igen eventuelt kan
deles for hver ca. 120 cm, jvf. udsug
ningsventilerne mod midtergangen.
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gedes i 1872 Skt. Olufs Badeanstalt, senere Kawo-gården, nu Røsfeld Kontormontering.
På to af de nævnte grunde - Mejlgade 36 og
40 - blev der også hurtigt bygget. Nr. 36 var
i 1871 blevet købt af kammerråd Jørgen Victor
Esmann (1827-1904). H an var sagfører og
branddirektør samt senere byrådsmedlem og kre
ditforeningsdirektør. På sin grund lod han «nogle
side- og baghuse nedrive og opførte i stedet i
1874 en herskabelig villa i røde sten med brede
pudsede bånd. Arkitekten var Carl Lange (1828
-1900), der bl. a. også har bygget Høegh Guldbergs Gades Kaserne, Vester Allés Kaserne og
Frederiks Allés Skole (nu en del af Brobjergskolen). Huset var på to etager over en høj
kælder. Det var orienteret mod øst med udsigt
over Bugten. Ud for stue-etagen var der en træloggia, der afsluttedes opad med en altan ud for
1. sal. Over hovedgesimsen sad en kvist, der var
udformet som et kikkenborg. Villaen lå lidt til
bage på grunden, således at der var en have
foran mod Kystvejen.
Blandt husets senere beboere kan nævnes bil
ledhuggeren Elias Ølsgaard (1873-1964), der
havde sit første atelier her fra 1909 til 1919.
Mere beskeden end Esmanns villa var den to
etages grundmurede bygning med kælder til hus
brug, tækket med sten og indrettet til beboelse,
der i 1875 blev bygget som Kystvejen 17 af
stolemager Casper Dich. Denne havde i hvert
fald fra 1845 ejet Mejlgade 40 og dermed grun
den. Efter stolemager Dichs død omkring 1895
arvede en ugift datter, frøken T. F. A. Dich,
88

Mejlgade 40 og Kystvejen 17 og havde disse
ejendomme til sin død i begyndelsen af 1930’
erne, da de overgik til smedemester M. Laigaard,
Mejlgade 38.
Kystvejen 17 benyttedes til udlejning med en
lejlighed på hver etage. Stolemager Dich boede
selv i stuen fra huset blev bygget til begyndelsen
af 1890’erne, da han flyttede op i Mejlgade 40.
Efter faderens død flyttede datteren tilbage til
Kystvejen 17, hvor hun boede på kvisten resten
af sit liv.
De andre to grunde - Mejlgade 38 og 42 blev aldrig rigtig orienteret mod Kystvejen, men
vedblev at fungere som baggårde eller oplags
plads til ejendommene på Mejlgade. Grunden
mellem kammerråd Esmanns villa og Kystvejen
17, der hørte til Mejlgade 38, ejedes fra 1846
af smedemester R. Chr. Jelling og fra slutningen
af 1870’erne af dennes søn, vognfabrikant Fr.
Chr. Jelling, hvis firma, i 1916 blev overtaget af
smedemester M. Laigaard.
Såvel Esmanns villa som Kystvejen 17 blev
først nedrevet i 1973, da grundene blev ryddet
af hensyn til kontorhusets bygning.
Det nye kontorhus er rejst i løbet af 1974 efter
tegning af arkitekt Jørgen Ejsing, Højbjerg, der
sammen med tømrermester Svend Andresen, li
geledes Højbjerg, havde erhvervet Kystvejen 1119 og Mejlgade 38-40 pr. 1. april det foregående
år. Byggearbejdet blev afsluttet i 1975.
Bygningen måler 35 1/2 m langs gaden, 14 m
i dybden og er 6 etager høj. Den er opført
i en betonsøjlekonstruktion med præfabrikerede

søjle-elementer og præfabrikerede dæk-elemen
ter. I såvel gade- som gårdfacaden står der 8
søjler, og midt gennem bygningen er der 2 ræk
ker på henholdsvis 7 og 6 søjler. Facaden mod
gaden består af moccafarvede tegl-elementer, me
dens gårdfacaden og gavlene er udført i såkaldte
sandwich-elementer. Taget er dækket med vingeteglsten. Hver etage er på 487 m2 og består af
et åbent kontorareal, der efter ønske kan opdeles
ved hjælp af lette vægge med en fordelingsgang
mellem midtersøjlerne samt med tværgående sek
tionsopdeling pr. ca. 120 cm. Øverste etage har
en tagterrasse mod gaden i husets længderetning
og måler som følge heraf kun 383 m2. Bortset
fra halfen er gulve og trapper tæppebelagte.
Gennem en port i husets sydende er der ind
kørsel til 34 underjordiske P-pladser og via en
rampe - på grund af niveauforskellen mellem
Kystvejen og Mejlgade - op til 36 overjordiske
P-pladser. Udkørslen sker til Mejlgade gennem
nr. 38.
Takket være sin teglbeklædte facade passer ny
bygningen ganske godt sammen med nabohuse
ne, hvoraf nr. 7 er et ny-renæssance hus fra 1895
og nr. 21 et ny-barok hus fra 1915. Gadebilledet
har kun vundet ved, at det skæmmende hul i
husrækken er blevet lukket.
Fjerde Sø’ Hus, Åboulevarden 11-13

Langs Åens løb gennem byen lå der tidligere en
række håndværks- og industrivirksomheder, hvis
arbejdsfunktioner forudsatte let adgang til vand
i rigelige mængder. Til disse virksomheder hørte

farverierne, idet de forskellige farveprocesser kræ
vede vand til udvaskning og skylning af garner
og tøjer.
Virksomhederne langs Åen vendte ligesom ryg
gen mod denne. Langs vandløbet lå arbejdsbygningeme, medens virksomhedernes butikker
fandtes i de ejendomme, der lå ud til gaderne
parallelt med Åen, henholdsvis Vestergade og
Fiskergade.
På en sådan tidligere industrigrund mellem
Åen og Fiskergade, umiddelbart sydvest for M in
debroen, er Fjerde Sø’ Hus bygget. Her lå i sin
tid Stampes Klædefabrik og Farveri. Denne virk
somhed var grundlagt af Peter Vincentz Stampe
(1819-90), der i 1846 fik bevilling som konge
lig priviligeret farver og trykker, og som etable
rede sig i et lille hus i Fiskergade nær Minde
broen. Selve farveriet var indrettet i et baghus,
medens butikken, som konen passede, fandtes i
forhuset.
Virksomheden, der ikke blot betjente byens
borgere, men også omegnens bønder, voksede
støt. Fra slutningen af 1850’eme indrettedes
spinderi og væveri til fremstilling af klæde. Na
bogrundene erhvervedes, og der foretoges omog nybygninger. Navnlig i årene omkring 1880
rejstes der flere nye, to-etages fabriksbygninger
samt et kedelhus med tilhørende dampskorsten.
Efter P. V. Stampes død i 1890 overtog sønnen,
Niels L. Stampe (ca. 1851-1921), klædefabrik
ken, som efterhånden fyldte hele firkanten mel
lem Fiskergade, Mindebroen og Åen. Byggeriet
fortsatte. I forbindelse med etableringen i 1896
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P. V. Stampes fabrik omkring 1890.
Den røde bygning langs Aen må være
fra omkring 1880-81, da fabrikant Stampe
foretog store byggearbejder på grunden.
Bl. a. blev der opført et grundmuret og
teglhængt baghus, 2 etager højt, til
fabrik m. m., 116 alen langt og 171/j alen
dybt, samt et grundmuret og skifertækket
kedelhus, 1 etage højt, med tilhørende
dampskorsten, 120 kvadrat-alen.
I forgrunden ses Mindebroen.

Niels Stampes Klædefabrik som den så
ud efter tilbygningen af den østligste del
af fabrikken i ny-gotisk stil med
trappegavle såvel mod Aen som mod
Mindebrogade. Denne ændring er sket
umiddelbart før eller lige omkring 1900.
Den står i forbindelse med, at
Mindebroen og Mindebrogade i 1896
blev gjort bredere.

Efter at klædefabrikken og farveriet
havde indstillet virksomheden omkring
1930, erhvervedes den østlige del af
grunden af grossererne Nielsen og
Laursen Brandt. Disse foretog i 1937-38
dels en modernisering af fabriksbygningen
på hjørnet af Åen og Mindebrogade,
bestående i ind- og udvendige
forandringer, dels et nybyggeri på hjørnet
af Mindebrogade og Fiskergade, hvor de
opførte en 3-etages grundmuret og
asbestdækket bygning. På billedet, der
er fra 1938, ses denne bygning under
opførelse til venstre. Til højre ses den
vestlige del af den gamle fabriksbygning,
som endnu i dag er nogenlunde
uforandret bortset fra indsætningen af
store butiksvinduer i stueetagen.

Fjerde Sø’ Hus der blev indviet 23.6.1975.
Den 7-etages høje bygning er på alle
sider beklædt med italiensk stiftsmosaik
i forskellige blålige farvetoner, hvad der
giver bygningen et vist blikfang.
I stueetagen bag de grå betonlameller
langs Åboulevarden findes parkerings
arealer, der står i forbindelse med den
bag bygningen liggende gårdsplads, som
langs Mindebrogade og Fiskergade er
hegnet af tilsvarende betonlameller.

af den nye og bredere Mindebro skete der såle
des ændringer i fabrikkens ydre som følge af til
bagerykningen af facadelinien for bygningen på
hjørnet af Mindebroen og Åen.
Efter 1921 førtes forretningen videre af Niels
Stampes to sønner indtil omkring 1930, da virk
somheden standsede.
Også i 1930’erne rejstes der nybygninger på
grunden af de nye ejere og brugere. Men af
større betydning var det, at grunden, der hidtil
havde været orienteret mod Fiskergade, i slut
ningen af 30’erne blev »vendt« og orienteret mod
den nyetablerede gade, som var skabt ved over
dækningen i 1938-39 af Åen mellem Immervad
og Dynkarken. Såvel det gamle åløb som Ågade
blev en ny, bred gade, der dannede en forlæn
gelse af den i 1933 skabte Åboulevard fra Grønnegade/Christiansgade til Immervad.
I 1940 var der planer om at indrette hele byg
ningskomplekset til station for Falcks Rednings
korps med facade mod Åboulevarden. Dette blev
imidlertid ikke gennemført, men i slutningen af
krigen erhvervede sejlmagerfirmaet H. B. Hansen
og Co. den vestlige del af grunden og indrettede
sit firma i de der eksisterende bygninger.
På den østlige del af Stampes tidligere grund,
ud mod Åboulevarden, har Fjerde Søforsikrings
selskab Lmt. indviet sit nye kontorhus den 23.
juni 1975. Det er tegnet af arkitekt Aage Nielsen,
København, og opført af Bygningsfirmaet A m 
holm, Randers, som hovedentreprenør.
Også dette kontorhus er opført af beton i søj
lekonstruktion af præ-fabrikerede elementer. I fa
92

caden mod gaden er der 8 søjler og mod gården
7, medens der midt i bygningen er 2 rækker à 6
søjler. Huset er langs Åboulevarden 3P/3 m o g i
dybden 142/3 m. Bygningen er på 7 etager over
en kælder. Hele huset rummer ca. 2.300 m2 kon
torareal fordelt på 5 etager. Et 3-fags kontormodul er på ca. 6,45 X 4,29 = ca. 28 m2. Stue
etagen er indrettet som en overdækket parke
ringsplads, der er skjult bag en række betonla
meller, og hvortil der er til- og frakørsel fra
Fiskergade. På den øverste etage er der indrettet
dels en kantine til lejerne, dels taghave og op
holdsareal.
Facaden er beklædt med italiensk stiftsmosaik,
der er holdt i nuancer af blåt. Blå er nemlig
forsikringsselskabets farve, der henviser til søen
eller havet. Selskabet er jo, som det fremgår af
navnet, oprindelig et søforsikringsselskab. Den
blå farve bevirker imidlertid, at bygningen er lidt
dominerende i gadebilledet, men på den anden
side må det indrømmes, at alt for meget grå
beton i sig selv ikke er spændende.
Af de to samarbejdende forsikringsselskaber Fjerde Søforsikringsselskab Lmt. og Forsikringsaktieselskabet Dannevirke - der har kontorer i
nybygningen, hvor de disponerer over halvdelen
af første sal, er Fjerde Sø det ældste. Det er
grundlagt i 1863 i København. Dannevirke, som
har hovedsæde i Fredericia, er godt 60 år gam
melt. Begge selskaber har haft agenturer i Århus
på forskellige adresser siden henholdsvis midten
af 1930’eme og slutningen af 1920’erne.
G. R .

Hen over
de skrå brædder
Teateråret 1975

Århus Teater

I 1975 fyldte Århus Teater 75 år. Det blev fejret,
som det nu en gang i dette land er vedtaget, at
den slags skal fejres: Med festskrift, ditto-forestilling, laurbærkrans, hyldest og skåler. Festskrif
tet blev udgivet af Kannike Tryk, der drives af
Århuus Stiftstidende, et flot, traditionelt værk
med mange forfattere og gode billeder. Georg
Andrésen, Stiftstidendes »teaterreporter«, som
Jyllands-Posten »elskværdigt« benævner ham,
havde skrevet om de sidste 25 år. Det er ikke
blevet til egentlig historie, kun et lidt flot - for
det er velskrevet og letlæst - henkastet rids med
masser af navne og småcitater, fortrinsvis fra for
fatterens eget blad. Når Jyllands-Postens anmel
der gør det til noget flovt, at Andrésen »på side
143 allerede« har gjort Bering Lüsberg til direk
tør for Det kongelige, må det flove spilles tilbage
til anmelderen. Andrésen nævner Det kongelige
Teaters direktørstol som en plads, mange havde
spået Bering Lüsberg. Men det, han »måtte blive
manden« til, »hvis han ville«, er rigtig nok Århus
Teaters stol. Det kan man vist kun misforstå, hvis

Fra Arhus Teaters jubilæumsreception 15. september:
Lillian Tillegreen, Ingeborg Brams, Ingeborg Jensen,
mangeårig suffløse, næsten født i huset, og formanden
for Dansk Skuespillerforbund Holger Perforth.
(Foto: Jørn Timm)

man skimmer i stedet for at læse. Direktøren har
i øvrigt selv bidraget til bogen med en udmærket
artikel om hans teaters fremtidsmuligheder. H an
konstaterer her, at man med en fortsat vækst i
belægningsprocenten (fra 55 % i 1972/73 til
75 % i 1974/75) en dag kan nå dertil, at der må
meldes alt udsolgt. Forklaringen på den voksende
interesse finder han ikke blot i den gunstige abon
nementsordning og det mere publikumsfængende
repertoire, men også i, hvad han, lidt upræcist,
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kalder »en tendens i sammenhæng med levevil
kårene i øvrigt«. Udvejene er enten et billetra
tioneringssystem eller mere teater. Til den sidste,
som han naturligvis finder bedst, vil han gerne
have sit teater bygget om. Det skal ske ved en
inddragelse af Scalasalen, indretning af en mel
lemstor scene (4-500 pladser) med biograf, en
art cinema ( 150-200 pladser) - og overtagelse af
posthuset i Kannikegade til værksteder, prøvesale og magasiner. Det hele skulle give mulighed
for en øget decentralisering af virksomheden på
basis af flere og mere selvstændige produktions
enheder, koordineret af afdelingsråd og overle
delse. En ønskedrøm - javist, men den kan, efter
Bering Lüsberg, realiseres for 1/10-1/15 af, hvad
det vil koste at opføre en ny teaterbygning.
Jubilæets anden akt var fra 30. august »Rose«,
en »Århus-musical« af teatrets dram aturg Jørgen
Ljungdahl, med musik af Fini Høstrup (fra
Odense). Det med Århus var nu så som så. Rose,
modvilligt på vej til et plejehjem, havde været
korpige på Vennelyst i 20’eme, og i flash-back
så m an hendes ungdomsliv, hvor hun i usikker
hed og trods havde held til at »få« den forkerte.
Den lokale identifikation lå faktisk kun i bagtæp
pet med Domkirken let genkendelig. Showet var
rapt og sikkert stillet op af instruktøren Benny
Poulsen; men selve historien var der ikke meget
ved, selv om Tove Bang skabte en udmærket ka
rakter af den aldrende Rose, og den nyengagerede Kirsten Norholt var sød og kvik som den
unge. Børge Hilbert fik megen ros for et par
gamle viser.
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Jubilæets tredie akt var en reception og fest
forestilling 15. september. Til receptionen kom
»alle«, og til festforestillingen også dronningen.
En prolog, »Alligevel« af Jens Kruuse, ville Århuus Stiftstidende have haft givet som epilog i betragtning af, at det var »Rose«, man skulle se!
I den bemærkning samledes i al fald pressens
vurdering af Århus-musical’en.
Men tilbage til årets begyndelse: Det var
Tjekhovs »Tre Søstre« (4. jan.) med Lone
Rode, Karen Wegener og Ilse Rande i »titel
rollerne«. De led, og de sled deres smuldrende
overklassehverdagsliv igennem, velspillende som
de fleste af de øvrige medvirkende, veliscenesatte
af Bertil Lunden i en lidt træg forestilling, som
man alligevel ikke kunne lade være med at følge
med interesse, men også med den irritation, hvor
med man ofte ser Tjekhov. Et slag i bordet eller
på snuden eller et »borgerligt« ord kunne løse
mange af hans problemer. Det kommer bare
aldrig.
Frank Marcus: Kærlighedsaffæren (19. feb.)
var vel ment som en lille mellemret til Bonds
»Lear« : En forfatterinde samler stof ved at iagt
tage sin eksmands udfoldelser med en pige af
folket. I baggrunden lurede et par dybsindighe
der om den fiktive verden og virkeligheden og
faren ved at blande de to sammen. Men mere
end at lure gjorde dybsindighederne ikke, og det
var heller ikke nødvendigt. Stykket var net uden
at være pralende.
Net var Edward Bonds »Lear« til gengæld
ikke, derimod nok en smule pralende. Men det

var skuespillets skyld, ikke opførelsens. Med bag
grund i Shakespeare skildres magt og ondskab,
krig og vold, der slås ned og genopstår, det sidste
fordi heller ikke revolutionen kan komme videre
uden. Det er sagt før, også fra en scene, men vel
sjældent med et maskineri og en ødselhed med
tomatketchup, eller hvad m an nu bruger til at
fremstille sceneblod, som her. Selv om film gør
den slags bedre, blev »Lear« alligevel en stærk
oplevelse, og endnu engang lagde Aksel Erhardtsen som kongen en alen til sin vækst. Lidt af den
sædvanlige bulder var der vel, men også en ægte
sandhedens galskab, da alt var tabt.
Sæsonen 1974/75 sluttede med Cole Porters og
Abe Burrows musical »Can-can« (29. april), om
den berømte og berygtede dans’ historie i Paris.
Stykker af den art får egentlig altid en ublid med
fart i Danmark eller i al fald kun et forbeholdent
skulderklap. Deres rygte er ilet i forvejen. De har
været spillet af genrens store, og de har ofte end
og været filmatiserede. Her skete der ydermere
det, at Ulla Henningsen på grund af et uheld på
scenen måtte afgive sin hovedrolle til Helle
Winge, der er specialist i den slags »overtagel
ser«, og heri kom en del af forbeholdene til at
ligge. I virkeligheden var det nok mindre væsent
ligt, selv om det unægtelig kunne være spæn
dende engang at se Ulla Henningsen i en virkelig
»stor« rolle. H un må efterhånden være moden
til det. Som senere i »Rose« var det showet, der
bar igennem, og det gjorde det egentlig godt.
Årets to sidste forestillinger, da jubilæet var
overstået, var klassikere. Først Moliéres »Tar-

Dameben i fuld figur var just det farlige ved den famøse
can-can dans - således som det fremgår af dette billede
med Helle Winge og balletten.
(Foto: Børge Venge)

tuffe« (11. okt.), af Bertil Lunden gjort til farce,
først og fremmest ved Erhardtsens tåbelige Orgon og dernæst ved Erno Müllers totalt skurk
agtige Tartuffe. N år det er sagt, og det kunne
også diskuteres, må det dog erkendes, at der var
kommet noget festligt ud af det. M an har vel før
nydt »Tartuffe«, men sjældent ligefrem leet. Det
gjorde m an her, hjerteligt, takket være Erhardt
sens veloplagte fjols. O m det hele var »rigtigt«,
får være. Et forsøg i den retning var gjort ved
at lade Ludvig d. 14. og en kardinal være til
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fra et jugendskovinteriør - passende til huset lidt fuglepip og et åbent tæppe, når man kom
ind i teatret, var forestillingen såmænd meget
traditionel. Der var en idelig skriden ud og ind;
Theseus og Hippolyta (John Martinus og Susan
ne Lundberg) vandrede flere kilometer i »høj
stil«; men de løftede da fødderne i modsætning
til Oberon (Stig Hoffmeyer), der på en underlig
måde skøjtede over scenen. Nogle af skuespil
lerne, blandt disse mærkeligt nok også John M ar
tinus, havde vanskeligheder med Shakespeares
vers. Nogle overspillede en kende: mest Lars
Lohmann som Spohl (Rendegarn). Noget var
uvant i Danmark, som Puk fremstillet af en
dreng eller rettere mand (Lars Junggreen). Og
anmelderne var dels enige — det var de forbe
holdne - og dels uenige - det var de begejstrede.
Det var ikke helt traditionelt, men næsten!
At Jaques Brel lever og har det godt, er muligvis rigtigt.
Men det er forkert, at han bor i Paris - i al fald hele tiden.
I de senere år har Schweiz været hans foretrukne opholdssted.
På billedet fra Salonens Brel-kabaret ses Lars Waage med
en besvimet Anne-Vibeke Mogensen, Pia Trøst, og med
mikrofonen initiativtageren til forestillingen Hother Bøndorff.
(Foto: Ib Hansen)

stede og på en måde deltage i spillet, der i 1600tallets Frankrig ved sit angreb på kirken var en
skandale. Kardinalen var sminket som Richelieu,
der var død et kvart århundrede før. Det havde
Lundén glemt at slå efter!
Næste og sidste klassiker var Shakespeare, den
ne gang i original - »En Midsommernatsdrøm«
(26. nov.), hvis titel for en gangs skyld (af Ole
Sarvig) var direkte oversat fra engelsk. Bortset
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Århus Teater: Salonen, Scala, Scalas foyer,
Studio og Gruppen

- de små scener taget samlet for at give et ind
tryk af husets mangfoldighed. Salonen blev kun
brugt til en enkelt ting, der til gengæld var noget
nyt, kabaretten »Jaques Brel lever, har det godt
og bor i Paris«, givet nogle lørdags- og søndags
aftener i februar-marts. Ideen var Hother Bøndorffs, og han havde Anne-Vibeke Mogensen,
Pia Trøst og Lars Waage, den sidste operasan
ger, til at hjælpe sig. Musikken blev leveret af
konservatorieelever. Teksterne kom med succes
ser fra Det kongelige Teater-Comediehuset og
fra TV, og de blev på det smukkeste fulgt op
i Århus.

Scala lagde ud i september (den 26.) med
den legendariske »Godspell«, et verdensnummer,
der tidligere havde været vist i gæsteopførelse.
Det er Matthæusevangeliet udsat for klovnedragter og -masker samt beatmusik, en glad forestil
ling, langt fra den blasfemi, en og anden på
grund af emnet måske kunne have befrygtet.
Hele seks fra elevskolen boltrede sig med tre
»ældre« og en nyengageret (Nis Bank-Mikkelsen, Ulla Henningsen, Susanne Lundberg og
Lars Lohm ann). Som en særlig børneforestilling
til jul spillede Scala »Leif Løvebrøl« af Torben
Jetsmark - om løven Leif, der, efter at det blev
forbudt at fremvise vilde dyr i cirkus, var kom
met i en zoologisk have. Kedsomheden her flyg
tede han fra, men løb derefter ind i samfundets
talrige fordomme og skranker. Det var lidt over
barnligt, men på den anden side fri for den ama
tørsvaghed, emnet kunne indbyde til !
Også i Scalas foyer spillede man for børnene.
Det var i september, hvor Århus Teater i forbin
delse med festugen havde dansk rekord: 51 fore
stillinger og koncerter på ni dage. Denne fore
stilling var »Mellem himmel og jord« af Staffan
Westerberg, en bearbejdelse af tre børnebøger af
Ionesco. Samtidig startede man en opsøgende ka
baret til plejehjem og lignende, »Fra de gode
gamle dage«, samlet og tilrettelagt af Bering Lüs
berg.
Studio opførte tre egne indstuderinger, men
blev desuden gæstet af flere »selvstændige pro
duktionsenheder«, som direktøren ville kalde
dem. M an lagde ud med Ionescos »Dødens Tri-

»Til kamp mod dødbideriet«. Fenrisulven, i Ejnar Hans Jensens
maskering, føres frem af Anne Jensen. Nis Bank-Mikkelsens
Grundtvig tilkaster den fra læsepulten et vurderende sideblik.
(Foto: Preben Hupfeld)
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umf« (25. jan.), kendt og berømt fra Flemming
Flindts ballet til Thomas Koppels musik, en øre
døvende succes med stribevis af fulde huse, men
vel egentlig lidt banal og opstyltet, pseudofilosofisk. M an skal imidlertid ikke undervurdere T ri
umfen som politisk budskab; dertil passede dens
forenklinger for godt. Selve forestillingen: Nå da
da, sikke et teater! Det var dets triumf, skrev
Århuus Stiftstidende, og det var i grunden rigtigt.
I maj fik Studio besøg af Gruppen, en af pro
duktionsenhederne, fortrinsvis bestående af et
udvalg af teatrets faste unge. Den opførte en
dramatisering (ved Caspar Koch) af William
Heinesens roman »De fortabte Spillemænd« (10.
maj ) om vindharpespillerens tre sønner og deres
Færøliv i lyst og nød. Det store sus af skæbne og
dæmonien i Heinesens roman var ladt i stikken.
Men anderledes kunne det næppe være, når så
meget skulle koncentreres til så lidt. Til gengæld
blev adskilligt vundet tilbage af musikken, kom
poneret af Anders Barfoed og fremført foruden
af denne af Anders Errboe og Malling. Den løf
tede, bar og vævede sig ind i forestillingen til en
ganske forbavsende sammenhæng. Det var blæn
dende gjort. Og så burde det vel nævnes, at
Gruppen havde været ude allerede før »Spillemændene«, nemlig i februar med »Det er bare
mærkeligt, at det ka’ ta ’ så hårdt på en«, et
opsøgende spil til skoler, baseret på stof leveret
af 14-18 årig ungdom fra Århus.
Endnu en produktionsenhed var elevskolens
afgangshold, der i sidste uge af maj kom med
collagen »Shakespeare og kærligheden«. Den
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vakte ikke samme opsigt som forrige års herligtuartige »Kvindernes Oprør«.
Fest- og jubilæumsugen tog Studio del i med
Howard Brentons »Militært område«, et barsk
spil om England en halv snes år fra nu, om in
tolerance og nedgøring - i en interneringslejr - af
anderledes tænkende. Alle medvirkende var
mænd, hvilket fremgik, når de smed tøjet, og
det kunne egentlig have været tilstrækkeligt; men
det blev yderligere understreget ved en kollektiv
masturbation. Det var nok til ære for visse poli
tiske kritikere, der dog ikke synes at have be
mærket det. I stykket var det inderlig overflødigt.
Året sluttede med en Grundtvig-revy af Ej
vind Larsen og Ebbe Kløvedal Reich »Til kamp
mod Dødbideriet«. Grundtvig-revy lyder umid
delbart barokt; men der var ikke spor barokt
over revyen. Der er brugt så mange rosende ad
jektiver om den, at de næsten ikke lader sig va
riere. Det dødbideri, der kæmpes imod, er origi
nalt nok fra det 19. århundrede; men det er
også højaktuelt: kønsrollemønsteret, kapitalismen, fornuften, den golde lærdom og den sorte
skole, undertrykkelsen af den frie, glade livsud
foldelse - samt fra dagens Danmark: EF, atom
kraftværker m. v. I glimt fulgtes korrekt episoder
fra Grundtvigs liv. Nis Bank-Mikkelsen, der siden
blev berømt som T V ’s Aladdin, var en strålende
Grundtvig. Undskyld adjektivet! Det var nød
vendigt og må derfor også stå alene.
Svalegangen

For Svalegangen har Gjellerupscenen været en

belastning i 1975. De første antydninger kom i
februar, da Stiftstidende skrev om kommunens
eventuelle 15. biograf i teaterrummet, en biograf,
der dog kun skulle køre, når »det lille teater«
ikke benyttede det. Antydningen fulgtes mere di
rekte op, da abonnementsforeningen i juli holdt
generalforsamling. Formanden Ole Nørgaard
Madsen angreb i sin beretning Artes abonne
mentsordning, der i en tid med decentralisering
og nærdemokrati tværtimod centraliserer og bu
reaukratiserer. Det var en fare for et nyt og mo
derne teater, at forestillinger skal sælges, før de
er produceret og anmeldt. Det vil uundgåeligt
påvirke repertoirevalget og skabe tilbageholden
hed over for eksperimenter. For Gjellerupscenen
var hovedmiseren, at befolkningsunderlaget var
for lille. Hvis ikke hele byen ville komme derud,
kunne Svalegangen godt pakke sammen. »M an
får kun ondt af fem kilometer, hvis man går i for
små sko«, sagde Nørgaard Madsen, der også be
klagede, at den højtkvalificerede Waage Sandø
var trådt tilbage som leder. Det samme gjorde
Stiftstidende, og Georg Andrésen benyttede lej
ligheden til at foreslå, at bystyret i festugen som
tak for en stor indsats tildelte Sandø den årlige
hæderspris til en fortjenstfuld århusianer.
Sandøs afløser blev Hans Rosenquist, uddannet
på Statens Teaterskoles skuespiller-instruktørlinje,
der senere i juli i stærke ord supplerede angrebet
på Arte. Hans argumenter var nogenlunde de
samme som Nørgaard Madsens; men sammen
ligningen af Artes orienteringsbrochure med va
skepulverreklame var nu hans egen. I et inter-

At »Forår i Milkwood« på Gellerup-Scenen foruden at være
poetisk også var en både realistisk og »moderne« forestilling
turde fremgå af dette scenebillede med fra venstre
Ejnar Hans Jensen, Karen Lis Ahrenkiel, Sascha World,
Ole West-Madsen, Lotte Hermann og Ole Wegener.
(Foto: Børge Venge)

view 28. juli fortalte Rosenquist, at Svalegangen
havde et »underskud fra fortiden«, som han ikke
havde været bekendt med, da han modtog stil
lingen. H an var dog sammenbidt energisk og m å
ske en smule desperat —»glødende optimist«.
Svalegangens første forestilling efter »Melo
dien, der blev væk«, der gik lidt ind i det nye år,
var Rainer Werner Fassbinders »Petra von
Kants bitre tårer« (18. feb.), et skuespil om kær
lighed og magt på det personlige plan. Det var
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»Hele personalet« i Amatørscenen Århus’ velmodtagne revy
»Vores egen lille STORBY«. Prøvebillede fra Rosensgade 24.
(Foto: Preben Hupfeld)

det første teateropførte stykke i Danmark af den
produktive og meget dyrkede tyske dramatiker og
filmmand. Anmeldelserne var ganske pæne med
undtagelse af Stiftstidendes. Her skrev Holger
Christensen om »et veludført mord på en teater
tekst, som ellers på forhånd frister« - og gerådede herved endnu en gang i polemik med det
lille teater. Der udveksledes diverse særdeles per
sonlige »elskværdigheder«, og anmelderens op
gave blev diskuteret ud fra de mest forskellige
opfattelser. Den er da forresten også ganske svær
at fastlægge, selv om debattørerne her, hver på
sin post, var skråsikre.
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Et par dage efter premieren på »Petra« (20.
feb.) gik det løs i Gjellerup. Det kunne lade sig
gøre, fordi »Ostindienfarerne« (af et kollektiv fra
Göteborgs Stadsteater) skulle spilles af ene
mænd, som »Petra« blev det af ene kvinder.
Stykket var et af de »frelste«, hvor der på histo
risk baggrund (en handelsrejse til Kina i slutnin
gen af 1700-tallet) blev trukket paralleller til
vore dages samfund. Formen skal ikke nærmere
diskuteres. Den er håbløs, og stykket var irrite
rende. Til gengæld var opsætningen et vellykket
forsøg på at lave totalteater. Hele den åbne scene
var et skib med alt, hvad dertil hører, og inden
spillet begyndte, larmede og regerede mandska
bet på et værtshus i land.
Svalegangen sluttede foråret i Rosensgade med
et topersonersstykke af Peter Terson: » Mooney
ejer campingvogne« (17. april) om et ungt æg
tepar på jagt efter en position, en jagt, der som
så ofte må betales med fællesskabets fortabelse.
I Gjellerup takkede man af med »Forår i Milkwood« af waliseren Dylan Thomas, der drak sig
fra livet under en turné i USA i 1954. Det kan
diskuteres, om det er et skuespil; men det er for
så vidt mindre væsentligt. Drama har teksten
med sin poesi, humor og tragik, og dram a blev
den til med de seks skuespillere som mange flere
individer og funktioner i den lille fiskerby. Der
var ingen dekoration, kunstnerne var inde hele
tiden og skiftede deres karakterer, i Niels Damkjærs eksersits, med disciplin og sikkerhed.
Efter ferien har det lille teater kun bidraget
med to forestillinger, en hvert sted. Der begynd-

tes i Gjellerup med Strindbergs »Hr. Bengts hu
stru«, et af hans tidligste skuespil - fra 1882 angiveligt skrevet mod Ibsens »Et Dukkehjem«.
Nora gik, og den løsning fandt Strindberg for
nem. Man kunne ikke gøre sig fri af alt. Der
måtte være fejl på begge sider. Det viste han i
»Hr. Bengt«. Stykket er noget svulstigt, og det
kneb for skuespillerne at finde ud af, om de
skulle se på deres roller udefra, eller om de skulle
gøre dem til en slags mennesker. Resultatet blev
et både-og; men det gjorde nu ikke så meget.
Lotte Hermann var som fru Margit varm og fin
- hun går sjældent galt af en rolle, og Klaus
Wegener demonstrerede som hr. Bengt, at også
han ejer fætteren ( ?) Ole Wegeners evne til at stå
ved siden af og se på en figur, han laver.
Strindberg afløstes, nu i Rosensgade (2. nov. ),
af Robert Patricks »Kennedys Børn«, en verdenssucces om generationen, hvis håb blev knust ved
præsidentmordet i 1963. Skuespillet er en slags
dramaturgisk fidus, fem monologer af forskellige
unge med amerikanske og almene problemer. Det
er ikke uden styrke og sandhed - naturligvis men det er uden mennesker. Personerne er kli
cheer og postulater; det må siges, uanset hvor
godt hver enkelt gengav dem.
Andet

»Filuren« Bodil Lindorffs Børneteater har fortsat
sin udmærkede virksomhed i 1975. Et par af
opførelserne har endog givet anledning til »an
mærkninger« i pressen. Det gjaldt »Oprøret« (6.
jan.) af Jesper Jensen og Per Schultz, et stykke

om Cuba og kampen mod Battistaregimet. Det
var beregnet for skoler; men mange sagde nej
tak - det fatale ord »indoktrinering« lå i luften.
Og det gjaldt collagen »Danmark besat« (6.
m arts), der fik skyld for at »ligge for højt« for
de 13-14 årige. De lo, når de skulle græde, og
det var ikke meningen. Ordet »pop-marxistisk«
var også fremme i samme anledning. Til julefo
restillingen »Lille Virgil« (3. dec.) havde man
hentet Aksel Erhardtsen som instruktør. I et in
terview forud for premieren erklærede han det
fattige teater sin kærlighed. Det var ikke blot
charmerende, men også »rigtigt teater«. Ak ja,
få måneder før havde Hans Rosenquist sagt det
stik modsatte.
Tivoli-Teatret var for andet år i træk overladt
pianisten og showmanden Simon Rosenbaum, der
med sit ensemble i »Wild wild vest for Storebælt«
gav den lokale rekordsommer en kvik og pudsig
revy. Den legendariske Cleo var hans og vestens
dronning.
I Rosensgade, i Huset (her børn), i Åby høj
og andre steder har amatørerne udfoldet sig.
Højdepunktet blev nået i festugen, hvor alle var
i ilden, og hvor især Rosensgade fik megen ros
for sin revy »Vores egen lille STORBY«. Scenen
i Rosensgade 24, der blev indviet i januar, er
med kommunal støtte blevet en fortrinlig indret
ning, der efter sigende skal betragtes med misun
delse af interessefæller andre steder.
Er Århus blevet Danmarks teatermetropol?
Næppe - men der sker nu meget!
F. H. L.
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Flere, små biografer

Nils Malmros filmer igen. Selv om det tog lang tid, før
»Lars Ole 5.c.« slog igennem, gjorde den det til gengæld
grundigt, da det skete. Dermed kom instruktøren til at arbejde
under helt andre gunstige forhold med sin kommende film
»Drenge i mørke«; en stor stab af teknikere arbejdede med
under optagelserne, og Malmros kan nu tilbringe vinteren
ved et klippebord hjemme i sin lejlighed.
Her ses Nils Malmros sammen med sin filmfotograf, Dirk Brüel.
(Foto: Hans Bølcho)
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Filmindustri og biograf drift er i tydelig fremgang
i disse år. Fjernsynsapparatet er ikke mere en
nyopfindelse, men en brugsting i hverdagen, og
derfor heller ikke længere i stand til at tryllebinde
al folket foran kukkassen aften efter aften. Denne
tilvænning har bl. a. betydet, at folk er begyndt
at vende tilbage til biografsalens komfortable
mørke med dens specielle tillokkelse af både fæl
les oplevelse og isoleret indlevelse. Dog synes de
store sales dage på vej til at være talte - som et
sidste fænomen fra filmens første storhedstid
mellem de to verdenskrige: Vore dages ideelle
biografdrift er en kombination af to eller flere
sale under samme tag - og gerne små sale fra
o. 300 pladser helt ned til o. 50.
Denne nye struktur er naturligvis startet i ud
landet. Første skud her i landet var Folketeatret
i Odense, der blev ombygget til to sidst i 60’eme,
og siden fulgte København efter med Dagmar
1—4, ABCinema 1-2-3 osv. Her i byen fik vi
først Regina I—II, efterfulgt af Royal AB, og
det næste der skal ske, ser ud til at blive Folke
teatrets ombygning fra en til tre sale ca. midtvejs
i 1976. Hvis det planlagte Trøjborg-Center gen
nemføres, bliver det udstyret med en dobbelt
biograf, ligesom der i hvert fald en overgang var
forsøg i gang på at få indrettet to eller tre små
i Demokratens gamle hus på Banegårdspladsen.
En anden tendens i tiden er kædedrift, altså at
en enkelt mand — eller ofte et selskab — ejer en
kæde af biografer i en by, eller endda ud over
hele landet. I Århus indtager direktør E. Feldballe en særposition, idet han er ansat som an

svarlig leder for såvel de kommunalt-ejede Regina-teatre som Folketeatret, der ejes af Arbej
dernes Fællesorganisation; hvilket vil sige, at han
efter Folketeatrets planlagte ombygning vil have
fem biografsale at disponere over.
Fordelen ved at have mange sale, siger direktør
Feldballe, er for det første, at det rent personale
mæssigt er en besparelse at have dem samlet un
der et, og for det andet at de over for udlejnings
selskaberne kan køres samlet. For selv om de to
huse er to separate forretninger, hvor kommu
nens er budgetteret til bare at løbe rundt, mens
Fællesorganisationens helst skal spille et over
skud hjem, vil det være muligt at starte en
publikumstræffer i Regina I og senere trappe
den nedad i Folketeatrets mindre sale. Dette,
understreger Feldballe, medfører samtidig at en
film, der førhen i en biograf på o. 600 pladser
havde en uges levetid her i byen, nu kan få tre
uger, og dermed kommer strukturen også pub
likum til gode.
Efter ombygningen får Folketeatret, der i dag
har over 800 pladser, en stor sal på ca. 350 stole
og to små (i hver side af den nuværende terrasse)
på o. 100-150 hver. Dette skulle også give mulig
hed for at aflaste Regina II m. h. t. den mere
kommercielle del af kvalitetsfilmene, som der i
dag ikke er tilstrækkelig plads til i byens biografer.
Direktør Feldballe erkender således, at det var
en fejlplacering at lade en kommerciel, men
kunstnerisk lødig film som »Æblekrigen« blokere
den lille art-cinema i over tre måneder. Regina
Ils mission er at vise de kunstnerisk værdifulde

film, som ellers ikke ville komme op i byen, og
give dem i det mindste en uges chance, uanset
besøgstallet.
Men er Århus ved at blive overmættet med
alle de nye biografsale? Direktør Feldballe erken
der, at det nok kan få indflydelse på repertoirets
kvalitet, for jo flere der er om buddet på de ca.
100 film af værdi, der kommer frem herhjemme
årligt, jo mere vil der blive fyldt op med sekunda
varer: B-filmen. Publikum vil måske nok få lej
lighed til at se de gode film hurtigere end nu,
men samtidig vil de få en masse andet skidt.
Grænserne mellem skidt og kvalitet er dog selv
sagt flydende, bl. a. afhængig af smag og behag.
Det største biografpublikum kommer til film
der morer, som »Olsen-Banden«, »Æblekrigen«
eller »Sidste stik«, og til den stort anlagte under
holdnings- og action-film, som »Navarones ka
noner« eller »Kelly’s helte«; men hverken pro
duktionsselskaber, udlejere eller biografer har på
noget tidspunkt i filmhistorien været i stand til
at afgøre en films popularitet på forhånd. I de
seneste par år kan man med lethed finde adskil
lige eksempler på denne vilkårlighed: »Den store
Gatsby« var en stor og dyr produktion, og »Eksor
cisten« var en film, der kom hertil med gigantiske
salgstal i USA. I begge tilfælde satsede den dan
ske udlejningsafdeling alt, hvad reklametrommeme kunne bære, men ingen af de to fik tag i
det brede publikum. Til gengæld listede »Sidste
stik« lige så stille ind og blev et af de største træk
plastre nogen sinde. Direktør Feldballe er ikke i
tvivl om sammenhængen: For biografdirektøren
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Jack Nicholson markerer sig stadigt stærkere som 70’ernes
betydeligste karakter-skuespiller: fra gennembruddet i 60'erne
med »Easy Rider« og »Five Easy Pieces« og frem til idag.
I det forløbne år kunne han ses i Polanski’s detektivfilm,
»Chinatown« (øverst) og i Antonioni’s thriller om identitetskrise
(til højre sammen med Maria Schneider).
Endvidere havde han en mindre rolle i Ken Russells
rock-opera »Tommy«, hvorimod Bob Rafelson’s
»Jeg køber Rådhuspladsen« ikke nåede til byen.

er det helt centralt, at der bliver talt om en film
mand og m and imellem. Hvis en film har været
på plakaten i en 6 -7 -8 uger, så begynder man
at være udenfor, hvis man ikke har set den, og
så skal man ind at se den.
Med hensyn til hvilke film det er muligt at få
fat på, er biograferne helt og holdent afhængige
af udlejningsselskabeme. I Danmark er der ni
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store selskaber med et eller flere amerikanske eller
danske produktionsselskaber i ryggen, og for dem
går det næsten fuldautomatisk at afgøre, hvilke
film der skal tilbydes de danske biografer; selv
om et stort antal film fra de amerikanske kanaler
hvert år droppes, fordi det skønnes at være uren
tabelt at investere i en dansktekstet kopi til o.
15.000 kr. På denne konto går mange kunstnerisk
værdifulde film tabt for det danske marked.
Derudover er der 10-15 småselskaber, der selv
opsøger kontakter i udlandet, fortrinsvis på de år
lige filmfestivaler, hvor varerne vises frem og fal
bydes. Disse selskaber bringer hovedsageligt film
fra Europa (selv om de amerikanske monopoler
har et sikkert tag i den kommercielt rentable del
af det europæiske marked) og fra den 3. verden.
Tre af de små udmærker sig ved udelukkende at
koncentrere sig om kunstnerisk lødige film: Ca
mera Film og Dagmar Film, der begge har kø
benhavnske biografer bag sig, og D an-Ina Film,
der er hovedkontakten til Østeuropa og Sovjet
unionen.
En filmkopi er normalt i cirkulation i Dan
mark i omkring fem år, så er den som regel slidt
op og må fornyes med en ny kopi og kontrakt,
og det bliver den selvfølgelig kun, hvis der er
penge i den. Ellers forsvinder filmen - den bliver
destrueret, eller havner i sjældne tilfælde på Det
danske filmmuseum.
Den normale filmleje i en århusiansk biograf
er 32 % af billetindtægterne, men dertil kommer
den kategori af film, der kaldes ‘frit forhandlelige’, d. v. s. alle danske film, samt to udenland

ske pr. halvår pr. selskab efter eget valg, og det
er normalt denne gruppe, der er rift om. Her
aftales filmlejen specielt med hver enkelt biograf
med en såkaldt glidende lejeskala, hvor man har
en høj procentafregning på den høje belægnings
procent og derefter trapper nedad i forhold til
besøgstallene.
Før i tiden, forklarer direktør Feldballe, havde
hvert selskab en eller to, måske tre, biografer som
man normalt handlede med i en by. Selv om
dette system er ved at gå i opløsning, er der stadig
rester af det tilbage, idet de gode film (træk
kerne) stadig tilbydes en bestemt biograf i før
ste omgang, forudsat at det er en film i en genre,
der normalt kan gå på det pågældende sted; og
kun hvis der ikke er plads dér, tilbydes et andet
sted. Der finder således en kraftig styring sted
fra udlejningsselskabernes side, selv om de ikke
kan diktere, at de vil have en bestemt film op i
en bestemt biograf.
Den nye stil med den mindre biograf har den
indlysende fordel, at den automatisk giver højere
belægningsprocenter, men det kan samtidig være
en ulempe m. h. t. de frit forhandelige film, fordi
lejen her udregnes i forhold til belægningen; der
med sparker biografdirektørerne sig selv bagi, når
de gør salene mindre. Feldballe mener, at der må
helt nye beregningsmetoder til, for som det fun
gerer nu, æder udlejerne en stadig større del af
biografernes overskud.
Men filmproduktion og -forevisning er først og
fremmest en forretning, og jo bedre det går, jo
lettere er det for producenter og udlejere at rejse
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Gene Hackman er en anden amerikansk skuespiller, der placerer
sig stadigt solidere fra film til film. Det forløbne år bragte
ham som robust farmer i Jan Troell’s »Ægteskabsannoncen«,
som desillusioneret detektiv i Arthur Penn’s »Skakmat« og
som den blinde eneboer i »Frankenstein Jr.«
(en lille, men vittig gæsterolle).
Øverst ses han som den jævne og solide cowboy
i Richard Brooks’ film, »Bid tænderne sammen«,
om et langdistancehestevæddeløb omkring århundredskiftet.
Til højre ses han som ‘Popeye’ Doyle i »French Connection II«
- en fortsættelse af hans Oscar-rolle fra 1971.

kapital til nye produktioner. Det er der meget
sundt i, så længe man ikke kun satser på det
brede publikum, men også på kvaliteten.
Som biografby hører Århus rent publikums
mæssigt hjemme blandt landets allerbedste. Men
hvodan med servicen over for publikum? I sidste
års årbog refereredes direktør for Biografen, Poul
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Pedersens tanker om et udvidet samarbejde mel
lem byens biografer m. h. t. repertoirefordeling
og annoncering.
Udviklingen går imod at koncentrere stadig
flere biografer på færre hænder, siger direktør
Feldballe, og hvordan det ser ud om 20 år, ved
m an jo ikke. Det kunne godt tænkes, at der til
den tid blot sidder en enkelt mand og admini
strerer alle byens biografer, men det ville nok
mere være af nød end af gavn - et spørgsmål om
økonomi simpelthen.
Den fælles annoncering indebærer også en
række problemer. En biografdirektør kan ikke
som en teaterdirektør fastsætte sit repertoire et
helt år frem i tiden, det kan være, han kommer
til at spille film, som der slet ikke er tænkt på
endnu. Hvad man kunne gøre var at udsende
en fælles brochure, der blot skal give orientering
om, hvilke film der er på vej —uden at placere
dem på de enkelte biografer, men overlade det til
avisannonceringen. Men det giver straks et nyt
problem: Udlejningsselskaberne betaler eller gi
ver tilskud til de store dagbladsannoncer. Bør de,
eller skal de, så også være med til at dække ud
gifterne til en sådan brochure? Det kunne laves,
og det ville være en god investering, mener direk
tør Feldballe; men det kræver, at man bliver
enige om det, og det er nok straks sværere.
Alt i alt må man konstatere, at fremtidsudsig
terne tegner sig lyst for biograflivet. Tilbage i
slutningen af 60’eme var der kraftige røster i
gang imod hele det kommercielle produktions
system som sådan. I film tidsskrifter kom adskil

lige filmskribenter så vidt som til at forkaste
selve filmsproget som en række bevidsthedsfor
drejende klicheer, der udelukkende tjente til at
lulle folk ind i velbehagelig virkelighedsflugt og
dermed tilsløre en politisk og social bevidstgørelse.
Denne destruktive grundholdning over for fil
men som kunstart ser nu ud til at være på vej
ud. M an hylder ikke længere en Jean-Luc
Godard for hans konsekvente nedbrydning af
filmsproget - det medførte jo også kun en fuld
stændig afskæring fra enhver form for filmisk
kommunikation. I stedet har vi nu om stunder
talentfulde filmkunstnere som Claude Chabrol
og Rainer Werner Fassbinder, som med afsæt i
traditionen har formået at frembringe originale
og ofte fremragende værker, som samtidig hen
vender sig til et stort publikum. At en film er
kommerciel betyder ikke kun, at den giver penge;
ofte har den noget væsentligt at fortælle.
I hele det forløbne år har der konstant været
mindst 3-4 film af kunstnerisk værdi blandt til
buddene til byens biograf publikum. Kan man
måske med nogen rimelighed forlange mere?

A .S.
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Kommunens
kunstkøb

Kunstens udøvere blev langt tilbage i tiden un
derholdt af rige velyndere: Kirkens store mænd,
konger og fyrster »ansatte« dem ved deres hof,
og de kunne arbejde med frie eller bundne arbej
der eller begge dele. Senere var det samfundets
nye rige, ofte mænd af borgerlig herkomst, der
ved at samle sig store kunstskatte blev kunstner
nes mæcener og derved styrkede deres mulighed
for at eksistere udelukkende af den kunst, de var
i stand til at skabe. Disse kunstsamlinger dan
ner i dag ofte kernen i mange offentlige museer,
men samtidig er mæcenernes rolle overtaget
dels af store private foretagender, dels af stat og
kommune.
Sådan også herhjemme: Privatejede fabrik
ker og store kontorer udsmykkes med indkøbte
eller bestilte arbejder, ofte værker i en størrelses
orden, der stiller store krav til talenterne (og
vægpladsen!). Også Statens Kunstfond under
støtter kunstnerne, indkøber deres arbejder og
stiller dem konkrete opgaver, som ønskes løst til
glæde for landets borgere. Enhver statsinsti
tution kan søge om andel i disse indkøb til brug
på steder, hvor mange færdes. De samme vilkår
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åbner kommunerne adgang til; i Århus har man
i en menneskealder indkøbt kunst til ophæng
ning på institutioner, til opstilling i parker og på
torve. Det sker ikke udelukkende for, at kunst
nerne skal overleve, men i erkendelse af, at by
ens borgere trives bedst ved at være omgivet af
kunstværker, der appellerer til fantasi, skønheds
sans eller diskussionslyst.
Oprindelig købte Kommunen først og frem
mest billeder med motiver fra Århus og omegn,
malet af lokale kunstnere, men godt begyndt ud
videdes indkøbene til også at omfatte non-figurativ kunst, og enhver kunstretning og -art er nu
repræsenteret i Kommunens store samling. Ind
købene er også lagt i mere faste rammer, end til
fældet var blot for en halv snes år siden. Da gik
bølgerne højt i byrådet, før regnskabet over den
indkøbte kunst blev godkendt. På et spørgsmål
fra et af medlemmerne om, hvem der bestemte
indkøbene, svarede daværende rådmand Rudolf
Jensen, som var leder af magistratens 4. afde
ling, at det var »den del af magistraten, der hav
de forstand derpå«, underforstået ham selv.
Diskussionen fortsatte en rum tid, da man ikke
kunne nå frem til en definition af, hvilken kunst
der var bedst, og om det i det hele taget var et
spørgsmål om forstand.
I dag er det rådmanden for magistratens 4. af
deling, som sammen med det kulturelle udvalg,
der består af 7 byrådsmedlemmer, træffer afgø
relse om de indkøb, der foretages. Nogle bestem
te retningslinier for karakteren af den kunst, der
vælges, er der ikke. M an stræber efter en ligelig

fordeling inden for de forskellige kunstarter og man skeler samtidig lidt til de lokale kunst
neres arbejder — men da der ikke må foretages
indkøb, så budgettet overskrides, bliver den dy
reste kunstart, skulpturen, som det også vil frem
gå af det følgende, dårligt eller næsten slet ikke
repræsenteret. Med en beløbsramme, der i 1971
/72 var på 80.000 kr. og nu er sat op til 125.000
kr., bliver der ikke mulighed for indkøb af me
gen skulptur, uden at der vil ske væsentlige ned
skæringer for den øvrige kunst.
Der er i det regnskabsår, der er afsluttet i
1975, blevet købt 103 arbejder for i alt 102.621
kr. Det drejer sig om kunst af næsten enhver art
- skulpturer dog undtaget. 47 kunstnere er re
præsenteret, debutanter, mindre kendte og »gam
le« accepterede kendinge, mest danske med kun
nogle få tyske imellem. Alt er indkøbt på udstil
linger her i byen, som enhver har adgang til at se ;
men blandt de første købere har stadig været
Århus Kommune, for »det bedste går altid først«,
som der blev sagt i det tidligere omtalte byråds
møde.
På Kunstnernes Påskeudstilling indkøbtes 15
arbejder af 10 kunstnere, mens Guirlanden står
som den største »leverandør« med 20 arbejder af
13 kunstnere. Det dyreste maleri (Sommerbille
de til 12.000 kr.) købtes på Kunstmuseet, da
Vilhelm Freddie udstillede, mens Bent Karl Ja 
cobsen og Karl Åge Riget på Å-udstillingen
hver solgte et maleri til henholdsvis 9.000 kr. og
8.500 kr. At man også sikrede sig på Ib Geertsens udstilling i Kunstbygningen er kun naturligt :

Den 22. maj blev Erik Heides skulptur ved Lyseng Svømmehal
afsløret; det farverige og muntre værk liver op i
gulstensomgivelserne.
Her ses kunstneren under arbejdet.
(Foto: Børge Venge)
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Det var gode sager af en gammel Århus-dreng,
der klarer sig fint (2 malerier og 3 serigrafier).
Den tyske repræsentation Bubenik, Nagel, Trökes
og Winner skyldes Galerie Dierks’ indsats bl. a.
med udstillingen »Tyske tendenser« i Rådhushal
len. Til sidst skal måske lige nævnes, at man er
tilbage, hvorfra der begyndtes, når der er ind
købt 2 malerier af Freddie Dybris, en akvarel og
en collage af Ib Lauritzen, en træfigur af Foersom Hegndal, grafik af Bente Christensen og
Kirsten Ruth Mikkelsen: Århus og omegn er nok
ikke deres motiver, men lokale kunstnere er de
alle. I tabellen er specificeret kommunens kunst
køb 1974/75.
Kunstkøb fordelt på typer og priser
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Som det ses af rækken yderst til venstre, er de
indkøbte 103 arbejder fordelt på 10 forskellige
kunstarter med en overvejende vægt lagt på m a
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lerier (25 i alt) og litografier (35 i alt). Mens
malerierne varierer stærkt i pris (se øverste lod
rette række) fra 250 kr. op til mere end 10.000
kr. (de fleste dog mellem 500 kr. og 2.000 kr.),
har litografierne tilsyneladende en nogenlunde
fast pris fra 250 kr. op til 750 kr. De grafiske
blade er de billigste; der er ingen, der har kostet
mere end 500 kr., og de fleste ligger fra kun 150
kr. til 250 kr.
Og hvad sker der så med disse mange værker,
når de har hængt på udstillingerne med Kommu
nens skilt om købet påhæftet? De passerer alle
gennem magistratens 4. afdeling, hvorunder
»kulturen« hører, og en del af dem kommer ikke
derfra lige med det samme. Ser vi på »vore« 103
billeder fra sidste år, så er kun 69 gået videre
i det kommunale »kredsløb«, af de resterende
hænger nogle på magistratens kontorer, mens an
dre tages midlertidigt på lager, idet de anvendes
som gaver ved forskellige institutioners indviel
ser, jubilæer eller andre markante dage; Århus
Teater modtog således et maleri, da det havde
75-års-jubilæum i september. De 69 arbejder
fortsatte til rådhusforvaltningen, hvor deres eks
istens registreres på kort, først og fremmest for
brandforsikringens skyld; men på kortet noteres
ligeledes deres placering: De 29 af de 69 hænger
nu rundt omkring på selve rådhuset; byrådskon
toret har således fået 8 malerier og litografier,
stadsingeniørens kontor har fået både grafik, teg
ninger og litografier, i alt 5 arbejder. Der er her
ikke tale om nogen fast årlig fordeling. Der sker

Blandt de nyeste indkøb, kommunen har foretaget, er disse
billeder. Nederst ses et stykke grafik af Mogens Egholm:
»Rød snor«; det hænger på socialkontoret i Brabrand.
Til højre den tidligere Arhusmaler Ib Geertsens
»Grøn-gul-blå I«, ophængt på magistratens 4. afdeling.
(Foto: Henrik Juhl)
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blot en udvælgelse, en »omhængning«, efter både
lyst og behov, og hvad der ikke øjeblikkeligt bli
ver »afsat«, tages på lager af rådhusforvaltnin
gen, så der til enhver tid er adgang for kommu
nens afdelinger til en fornyelse.
De tilbageværende 40 værker er gået til de
nyere kommunale afdelinger i forstæderne. Såle
des har socialkontoret og skattevæsenets kontor i
Holme fået 10 arbejder, nemlig 8 grafiske blade,
en collage og en serigrafi. I Viby har skattekon
toret, sikringsydelsens kontor og kantinen fået
det samme antal, mens den nye socialforvalt
nings-afdeling i Risskov har m åttet nøjes med
to litografier i år.
M ed disse erhvervelser foretaget af magistra
tens 4. afdeling slutter de kommunale kunstind
køb ikke. De kommunale værker har selv afsat
et årligt beløb til nyerhvervelser til ophængning
i egne lokaler; en anden kommunal afdeling, sko

levæsenet, har også egen bevilling til udsmykning
af klasselokaler, kontorer og festsale. Her er det
ordnet således, at hver skole årligt får sit eget
beløb, og inden for denne ramme må indkøb af
kunst af enhver art foretages af den gruppe eller
enkeltmand, udvælgelsen betroes.
Det er således et ganske stort antal kunstvær
ker, der indkøbes hvert år. Mange af disse ar
bejder møder den enkelte borger, når han har
ærinde på de offentlige kontorer, men en meget
væsentlig del af dem hænger »inde bag ved«, og
- for at gentage afslutningen på den tilsvarende
kunstartikel sidste år - så kunne vi nok ønske
os at se noget af alt det, vi ikke har adgang til
i det daglige: Lad os få en udstilling i Rådhus
hallen eller i Kunstbygningen, gerne med års
mellemrum, så vi kan glæde os over det, vi alle
ejer: Kommunens kunstsamling.

A.D .

I anledning af maleren Tommy Storkholms 50 års-dag i oktober
havde Privatbanken i Brabrandhus en velbesøgt udstilling
af mange af hans arbejder. Samtidig ophængtes dette
»billeddigt« på Vandrerhjemmet i Risskov. Det tilhører
Århus Kommune, som Tommy Storkholm forærede
billedet for et par år siden.
(Foto: Børge Venge)
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Udstillingskalender 1975

12. april: Norsk og islandsk kunst.

Århus Kunstmuseum

26. april: Elna Fonnesbech-Sandberg
m. fl., maleri, billedvæv og
keramik.

22. februar: Moderne finsk kunst.
22. marts: Mogens Zieler, tegninger.
Kenneth Armitage, skulpturer.
I. juni: Tegninger fra Leningrad.
18. juli: Sofastykker, genrebilleder
fra museets samling.
13. september: Edvard Munch.
25. oktober: Kunstnergruppen
Sonde.
8. november: Christian Elling,
arkitekturfotografier. Guiseppe
Santomaso, grafiske arbejder.

12. september: »Begyndelsen« af
Svend Wiig Hansen.
78. september: Brandetæppet.

8. februar: Thomas Arnel, retro
spektiv grafik. Carl Faarup
Christensen, malerig og grafik,
billeder fra Mols.

7. juli: Billedkunstnernes Forbund i
Århus amt, malerier og grafik, 2.
ophængning.
28. november: Udstilling fra Sov
jetrepublikken Kasakhstan.

3. oktober: Erik Clemmesen,
malerier, tegninger og grafik.
25. oktober: Å-udstillingen 1975.

Galerie Dierks

7. januar: Miniaturer.
75. november: Død. Mixed-Media.
Udstilling af Zygo-gruppen.
6'. december: Tjekkiske kunstnere
fra Prag.

Århus Kunstbygning

12. januar: Lene Adler Pedersen Bjørn Nørgaard - Per Kirkeby.

10. juni: Billedkunstnernes Forbund
i Århus amt, malerier og grafik,
1. ophængning.

12. august: Moderne svensk grafik.

27. december: Kong Gustaf VI
Adolfs kinesiske samling.

Århus Kunstforening af 1847

22. marts: Kunstnernes Påskeudstil
ling 75.

Foruden at have været hovedsæde
for udstillinger arrangeret af Århus
Kunstforening af 1847 har bygnin
gen huset følgende præsentationer:
30. januar: Udstilling fra Sovjetre
publikken Azerbajdjan.
8. marts: Syv kvindelige kunstnere.

7. februar: Bernd Kastenholz, gra
fik og originaltegninger.
7. marts: Internationale tegninger
og grafik, Berges, Hausner, Riediger m. fl.
76. april: Timm Ulrichs, Forsigtig
kunst.
7. maj: Pravoslav Sovak, grafik.
30. august: Paul Wunderlich.
/. oktober: Per Kleiva, malerier,
tegninger og grafik.
1. november: Rudolf Hassier, den
grafiske suite Ramblaen.
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Jazzselskab
og Tagskæg

I de forløbne år har musikartikleme i denne
årbog delvis svigtet de alsidige fænomener i vor
tids musikkultur, som man normalt under en fæl
lesbetegnelse kalder for rytmisk musik. Dette års
musikindlæg vil behandle et enkelt aspekt af
dette emne, nemlig jazz’en i Århus, da en stadig
stigende interesse og aktivitet omkring jazz grad
vis har gjort byen til et blomstrende centrum for
jazzudfoldelse. Det hører således ikke til sjæl
denhederne at træffe københavnske tilhørere ved
en jazzkoncert i Århus, så noget kunne tyde på
- bl. a. under indtryk af jazzhus M ontm artre’s
stadig tilbagevendende kriser - at Århus lang
somt, men støt har udviklet sig til Danmarks jazzkerne - måske også til Skandinaviens førende
jazzby.
Det kan vi primært takke jazzhus »Tagskæg
get« og al dets musikaktivitet for (herom senere)
- men Århus byder også på et jazzselskab, der 21.
september i år (1975) kunne fejre sit 5 års jubi
læum. Ideen, at starte et jazzselskab, var oprin
delig trommeslageren Palle Lauridsens: I 1970
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bar den frugt - en lille gruppe jazz veteraner
stiftede denne forening (Århus Jazzselskab), ef
ter at Århus Studenterjazz var blevet lukket.
I første omgang dannede man en »kom-sammenforening« med formålet dels at skabe kon
takt mellem de gamle jazzfolk indbyrdes, der i
tidligere tider havde virket på den århusianske
jazz-scene, og dels at udbrede kendskabet til jazz
gennem regelmæssige arrangementer. De initia
tivtagende veteraner dannede en 6 mands besty
relse bestående af Bent J. Jensen, førnævnte Pal
le Lauridsen, Jens Helm Petersen, O. P. Iversen,
Flemming Kirkholt og Bent Knudsen, hvoraf
både Bent J. Jensen og Bent Knudsen stadig fun
gerer som aktive bestyrelsesmedlemmer. Denne
kreds fik til opgave at planlægge koncerter og an
den formidlende jazz-aktivitet, deriblandt at un
derrette medlemmerne om, hvad der måtte foregå
jazzmæssigt i byen. Allerede i november 1970
afholdtes det første arrangement, og siden er det
gået slag i slag med næsten månedlige sammen
komster; i tidernes løb er det ikke ukendte kunst
nere, som Jazzselskabet har haft besøg af: f. eks.
Dexter Gordon, Hal Singer, Copenhagen JazzOrchestra samt den nu afdøde pianist John Fo
ster, bl. a. kendt for sit samarbejde med bassi
sten Charles Mingus.
Gradvis er interessen for Århus Jazzselskab
steget; medlemsantallet når i dag op på ca. 150,
hvoraf en stor del er udenbys boende, en del
endog i udlandet. Til den sidste gruppe hører
bl. a. Clark Terry (New York), Randi Hultin
(Oslo), Finn Alberth (Sverige), »vores egen«

tidligere solo-basunist i Radioens Big Band, Torolf Mølgaard (Berlin).
M an kan ikke melde sig ind i Jazzselskabet —
eller ’Skabet, som det populært er blevet forkor
tet til blandt medlemmerne - men man kan
blive opfordret til medlemsskab, der er gratis.
For tiden overvejes det at udvide medlemskred
sen for at kunne forøge aktiviteterne, idet der i
de senere år er sket en indskrænkning af arran
gementerne. Nu afholdes der kun 3 store jazzfester årligt: 1) til kyndelmisse (første søndag i
februar), 2) til solhverv (i juni) og endelig 3)
en fødselsdagsfest (ca. 20. september).
I forbindelse med fødselsdags-arrangementet
vedtog bestyrelsen i 1971 at oprette et såkaldt
»Jazzselskabet i Århus’ Fødselsdagslegat«, som
skulle uddeles hvert år ved denne lejlighed. Le
gatets midler fremskaffes gennem frivillige bidrag
fra bl. a. Jazzselskabets medlemmer, og beretti
get til at modtage legatet er »enhver person fysisk eller juridisk — der gennem musikalsk ud
øvelse, kompositionsvirksomhed, grammofon- el
ler bladudgivelse, skribent-, film- eller oplys
ningsvirksomhed eller på anden måde i Danmark
virker eller har virket for jazzmusikkens udbre
delse og for kendskab til jazzmusikken som kunst
art.« Samtidig med overrækkelsen af legatet
modtager den udkårne en stemmegaffel — en
form for symbol - hvorfor legatet også benævnes
»Gaffelprisen«.
Der er imidlertid kun uddelt to gaffelpriser,
den ene i 1973, som deltes i to: Modtagerne var
dels Peder Pedersen for hans arbejde med Big

I løbet af »Tagskæggets 8 års fødselsdagsuge (19.-25. oktober)
kunne man i jazzhuset opleve en lang række af jazz’ens
giganter, deriblandt Earl Hines Trio, der ved to store koncerter
den 29. akkompagnerede saxofonisterne Benny Carter,
Eddie »lockjaw« Davis og Bud Freeman samt trompetisten
Harry »sweets« Edison. Pianisten Earl Hines blev inden
Arhus-besøget hædret af byen Washington, idet den har
erklæret 3. oktober for »Earl ‘fatha’ Hines Day«.
Billedet viser Earl Hines og Benny Carter.
(Foto: Hans Bølcho)

Bandet af samme navn, dels Vips Jørgensen, der
har gjort en stor indsats for »Jazzens Hvem-Hvad
-Hvor.« I år gik legatet til Bent Eriksen, en af
de få danske jazz-pianister, der har formået at
holde sin stil ren.
Fødselsdagsfesten, der samtidig markerede
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Jazzselskabets 5 års jubilæum blev holdt på
Jazzhus »Tagskægget«. Legatmodtageren gav
koncert, og desuden medvirkede det forrygende
Niels Jørgen Steens Beatkapel fra København,
bestående af Niels Jørgen Steen, klaver, Jesper
Thilo, tenorsaxofon, Torben Munk, guitar, Hugo
Rasmussen, bas og Ove Rex, trommer, alle hyp
pige gæster på »Tagskægget«. Naturligvis var
»Skægget« rammen om begivenheden. Dette jazz
hus’ historie går tilbage til efteråret 1967, hvor
nogle taglokaler i Paradisgade på lørdag aftener
dannede rammen omkring mindre jazz- og folke
musik-arrangementer. Publikumsinteressen viste
sig imidlertid at kunne bære først en udvidelse
af musikaktiviteterne til alle ugens dage, dernæst
(i 1969) en udvidelse af klubvirksomheden til
større og bedre omgivelser: en nedlagt chokoladefabrik i Klostergade, der siden har huset »Skæg
get« og hvad dertil hører - barer, restaurant,
kontor, men frem for alt en levende rytmisk mu
sikudfoldelse.
Ret hurtigt udviklede »Tagskægget« sig til et
decideret jazzhus, hvortil beat og folkemusik
kun undtagelsesvis fandt vejen. For en alt for
kort stund (september/oktober 1972) afspaltede
»Tagskægget« et imponerende tvillinge-foretagende, et jazz-tempel ved navn »Royal Birdland«
i det gamle hotel Royals underetage, der gennem
nogle gigantiske koncerter for et øjeblik gjorde
Århus til Europas jazzcentrum. Projektet var
kostbart - også for kostbart til at blive båret af
et enkelt foretagende, hvilket er beskrevet ved
en tidligere lejlighed (se Århus Årbog 1973 ).
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Herefter har jazz-aktiviteteme stort set været
koncentreret til Klostergade - større koncerter
med f. eks. Duke Ellington, Count Basie, Miles
Davis, Lionel Ham pton er dog tillige løbet af
stablen i flere af byens uinspirerende haller. Men
det er primært i lokalerne i Klostergade, at Århus
har et alsidigt og enestående jazz-marked.
Det gik først for alvor op for Danmarks Radio
i år, da den i forbindelse med »Tagskægget«s
8 års fødselsdag nærmest besatte jazzhuset en hel
uge - det var i slutningen af oktober - for dels
at skabe »dokumentariske« udsendelser om jazz
huset og dets aktiviteter, dels for at optage selv
stændige musikprogrammer med flere af de soli
ster, der i fødselsdagsugen gæstede »Tagskægget«;
f. eks. de to saxofonister Benny Carter og Bud
Freeman samt trompetisten Harry »sweets« Edi
son. Per Møller Hansen og hans medarbejderstab
producerede bl. a. et 40-minutters TV-program
med titlen »Portræt af et jazzhus«, og Roland
Baggenæs lavede en lille times radio-udsendelse
fra og om »Tagskægget«, der blev sendt 17. no
vember.
Det var samtidig i disse dage, at »Tagskægget«
nåede et musikalsk klimaks, både 28. oktober
med en mindekoncert for Louis Armstrong
med bl. a. Joe Newman, Ruby Braff, Pee Wee
Erwin og den 29., der udviklede sig til en for
midabel jamsession med så fremragende musikere
som Eddie »lockjaw« Davis, Benny Carter, Earl
Hines, Harry »sweets« Edison og Bud Freeman
- men også den følgende løsslupne »Hot Night«
den 30. med Niels Jørgen Steens Beatkapel og

Bent Jædig, Allan Botschinsky, Richard Boone
og Gene »mighty flea« Connors blev et musikalsk
højdepunkt.
Blandt øvrige berigende jazzkoncerter i dette
år er der specielt to arrangementer, der bør frem
hæves: Duke Ellingtons orkester under ledelse af
Mercer Ellington (i begyndelsen af marts) og
ikke mindst, hvad man fristes til at kalde for
»verdens bedste Big Band«: Thad Jones/Mel
Lewis (i begyndelsen af september). Endnu et
Big Band fik »Tagskægget« til Århus i midten af
Festugen, nemlig Lionel Hamptons, og det er da
også symptomatisk, at et for Festugen så opsigts
vækkende arrangement på forhånd måtte være
ekskluderet af komiteens planlægning.
For selv om man gerne vil tilgodese enhver
musikinteresse i Festugen, så bliver det alligevel
til - inden for rytmisk musik - arrangementer
på et nærmest underlødigt plan, såsom lidt »fol
kelig« misk-mask i Ridehuset, hvorimod der er
nok af klassiske tilbud, dog stort set med samme
medvirkende som i de forgangne år. Således hol
des den rytmiske musik, som »Tagskægget« og i
særdeleshed også »Vestergade 58« tilbyder alt
for ofte uden for Festugens programlægning og
økonomiske fordeling.
I den forbindelse bør det lige nævnes, at netop
Festugekomiteens forhold til rytmisk musikaktivi
tet kraftigt blev behandlet i tidsskriftet for ryt
misk musik, »M M « (5/75) af Jens Jørn Gjedsted, der i sin artikel om Århus Festuge 1975
afslørede en foruroligende inkompetence blandt
komiteens medlemmer.

En gevaldig jam-session 30. oktober er blevet udgangspunkt
for én af de udsendelser, som fjernsynet vil bringe fra
»Tagskægget« i det kommende år. Ved denne koncert
medvirkede Niels Jørgen Steens Beatkapel sammen med
en række blæsere, deriblandt basunisterne Gene »mighty flea«
Connors og Richard Boone samt trompetisten Allan Botschinsky.
(Foto: Hans Bølcho)

Næsten tragisk virker en sådan indstilling til
det rytmiske liv, når man i jazzkredse i indland
såvel som i udland betragter »Tagskægget« som
Nordeuropas bedste jazzhus; ofte sammenlignes
det med den berømte »Ronnie Scott’s Club« i
London, og en samlet beskrivelse af de forløbne
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års jazztilbud i Århus ville blot blive en uendelig
opremsning af dansk såvel som udenlandsk jazz’
største navne.
Derfor kan det i høj grad undre én, at der
ikke for længst er indgået et varigt samarbejde
mellem Kommunen og »Tagskægget«, således at
der årligt ydes tilskud til f. eks. de store koncerter,
der arrangeres uden for jazzhuset. Enhver kan
jo sige sig selv, at alle de fremragende solister
og Big Bands, der i tidens løb har besøgt Århus,
ofte har givet drønende underskud, så hvis ikke
»Tagskægget« samtidig havde sine »kommerciel
le« foretagender at trække på, ville jazzhuset
for længst være gået neden om og hjem.
Alene i indeværende år (1975) er underskud
det på musikaktiviteteme budgetteret til over en
halv million; det skal dækkes gennem entré og
restauration. Hårde betingelser? Ja, men samtidig
de nuværende vilkår, fordi »Tagskægget« primært
betragtes som et kommercielt anliggende og kun
sekundært som musikformidler. Hvad om man
vendte om på betragtningen og for alvor over
vejede at give den rytmiske musik, ikke blot jazz
en, men i lige så høj grad beat-musikken, samme
eksistensmuligheder som f. eks. Den jyske O pera
eller Århus By-orkester har? Et så frodigt rytmisk
musikliv, som Århus i de seneste år er kommet
til at opleve, må vi værne om og beskytte frem
over.

L.J.
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Pianisten Bent Eriksen blev i år af »Jazzselskabet i Århus«
kåret som »årets jazzmusiker«. Bent Eriksen har i mange år
aktivt virket for jazz’en i Arhus og spiller regelmæssigt
med skiftende musikere på både »Tagskægget« og
værtshuset »Bent J.«. At Bent Eriksen også gerne
trakterer en altsaxofon fremgår af billedet!

Hvorfor er Århus
bedst i atletik?

Dagspressen var i de sidste uger inden afslutnin
gen af danmarksturneringen i fodbold stærkt op
taget af et tilsyneladende meget væsentligt emne
- nemlig om århusiansk fodbold igen ville blive
repræsenteret i den fornemste række og derved
være med til at afgøre, hvor medaljerne efter et
års kampe skal uddeles. Det betragtes altså som
noget attråværdigt, at århusianske idrætsklub
ber er med i kampen om DM-trofæerne, og det
beklages når århusiansk idræt - ikke alene for
fodboldens vedkommende men også i andre
sportsgrene - har svært ved at leve op til dette.
Der skal ikke her gøres noget forsøg på at finde
grunde til, at topplaceringer er ønskelige; men
gennem behandlingen af en idræt, hvor århusi
anske udøvere er blandt landets ypperste, kan
der måske udledes årsager til, at andre idræts
grene har svært ved at gøre sig gældende.
Resultaterne

Inden for atletikken findes der såvel hold- som
individuelle mesterskaber. Holdmæssigt fik Århus
sit gennembrud i 1963, da Skovbakkens herrer

vandt mesterskabet — året efter måtte klubben
nøjes med sølv, men siden er mesterskabet hvert
år gået til Århus, enten til Skovbakken eller til
AGF, som 4 gange har formået at fortrænge
Skovbakken fra førstepladsen; kampen om me
sterskabet har i realiteten siden 1966 været et
internt århusiansk anliggende, en række »op
varmningsmatcher« og derefter »årets match«
mellem de to klubber. Kvinderne har været
knapt så fremtrædende, men AGF vandt dog i
1966 (hvor mesterskabet endnu ikke var blevet
et officielt DIF-mesterskab), og Skovbakken
vandt i 1972.
Individuelt har århusianere været med frem
me i forreste række længe, men op igennem 60’erne og især i 70’erne har byens atletikudøvere
været stærkt dominerende - med Skovbakken og
AGF som mesterskabernes to mest vindende
klubber. I 1974 trængte århusianske atletikud
øvere sig helt op i den internationale top, da
Skovbakkens Jesper Tørring og Tom B. Hansen
vandt henholdsvis guld i højdespring og sølv på
1500 m ved europamesterskaberne i Rom, og
Jørgen Jensen, AGF, leverede en glimrende ind
sats med en 13. plads i marathonløb.
Grundlaget

Byder Århus atletikudøvere bedre forhold end
andre byer, og er disse forhold bedre end dem,
der tilbydes andre idrætsgrene?
Hvilke faciliteter, der stilles til rådighed for
idrætsfolk, afhænger i høj grad af de bevilgende
myndigheder, og op til 1971 kan man ikke sige,
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Den 6. december blev den nye atletikhal ved idrætscentret i
Vejlby-Risskov indviet. Efter grundige forundersøgelser valgte
man en gulvbelægning af kunststof i en kvalitet, som fuldt ud
skulle kunne måle sig med tartan-belægningen på Århus Stadion.
Foruden til atletik kan hallen anvendes til forskellige
former for boldspil, f. eks. tennis, volleyball og bordtennis.
(Foto: Børge Venge)

at disse har favoriseret atletikken; cindersbanerne på Århus Stadion og Risvangens Stadion var
velholdte, men egentlig ikke over den standard,
som andre kunne byde på. Derimod har det nok
været af afgørende betydning, at atlektikudøverne har haft næsten ubegrænset adgang til
brug af banerne - især på Risvangen — således
at det virkelig har været muligt at gennemføre
en planmæssig, effektiv træning.
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Men i 1971 blev der så sandelig tale om for
bedrede forhold for de århusianske atlektikudøvere, idet disse som de første i landet fik mulighed
for træning og konkurrence på en kunststofbane
- tartanbanem e på Århus Stadion. Med gennem
førelsen af dette millionprojekt var en ønske
drøm for atletikfolkene uventet tidligt blevet en
realitet. Interessen for konkurrence på disse ba
ner medførte et pres på Dansk Athletik For
bund om henlæggelse af alle større arrangemen
ter til Århus, hvilket naturligvis virkede befor
drende på udviklingen i de lokale klubber. Da
tartanbanerne først blev taget i brug i 1971, kan
man ikke sige, at disse har været afgørende for
århusiansk atletiks styrke, men de har ganske gi
vet været stærkt medvirkende til at cementere
denne ved at øge interessen for atletik, bevirket
større træningsmotivation og givet mulighed for
konkurrence med international deltagelse. Dette
har inspireret danske atletikfolk til bedre resulta
ter og betydet internationale invitationer til
dem, så de er blevet hærdede og dermed fået mu
lighed for, som Tom B. Hansen og Jesper Tør
ring, at hævde sig i international konkurrence.
Altså, Århus har givet atletikken gode mulig
heder.
Men er atletikken i Århus blevet begunstiget
i forhold til andre idrætsgrene? Kunne udgifter
ne i forbindelse med anlæggelse af tartanbanerne
have været brugt andetsteds og have givet en
større samlet idrætsmæssig tilfredsstillelse? Det er
et spørgsmål, m an vanskeligt kan give et svar
på, for hvordan skal man måle tilfredsstillelsen?

Det blev et stort år for sejlsporten i Århus. Poul Kirketerp fra
Arhus Yachtklub vandt i Finland verdensmesterskabet i sejlads
med OK-jolle foran Peter Lester fra New Zealand. Det kostede
naturligvis - traditionen tro - en tur i Lystbådehavnens
mudrede vand efter hjemkomsten.
(Foto: Hans Bølcho)

I slutningen af juli var Århus vært for en VM-konkurrence,
nemlig i optimistjollesejlads. Der var 165 deltagere fra
25 nationer. Efter konkurrencens afslutning 1. august var
Hans Fester, Skovshoved, verdensmester, og de danske sejlere
vandt tillige holdmesterskabet.
(Foto: Børge Venge)
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i intensiteten af deltagernes oplevelse gange an
tallet af deltagere? M an kunne selvfølgelig bruge
nogle kvantitative størrelser som f. eks. antal del
tagere, antallet af deltagere pr. m2 idrætsareal
pr. døgn, den samlede forbedring i kondi-tal el
ler hvad m an nu ville finde på, men der vil
helt sikkert ikke herske enighed om disse tals re
levans.
Allerførst kan man også spørge, om en alter
nativ udnyttelse ville kunne have fundet sted el
ler ville have fundet sted. Der var ikke fra by
rådets side tale om, at der skulle bruges en mil
lion til idrætsformål, men diskussionen gik på,
om det ville være forsvarligt at bruge et så stort
beløb til tartanbaner. U d fra rentabilitetshensyn
må investeringen i tartanbanerne siges at være
rimelig begrundet, da de har betydet store be
sparelser til vedligeholdelse. Ser man på udnyt
telsen, må man sige at banerne er blevet meget
flittig brugt - antallet af atletikudøvere er ste
get, og den enkelte udøvers ophold på trænings
banen er blevet forlænget. Banerne har således
dækket et behov.
Det beløb, der er brugt på atletikken, har væ
ret til stor gavn for denne idrætsgrens udøvere,
og det må være rimeligt, at Kommunen anven
der midler til at støtte en fornuftig fritidsudnyt
telse for borgerne.
En anden årsag til styrken i århusiansk atle
tik, og en som rækker længere tilbage, er nok
den, at byen er et uddannelsescenter. Dermed
trækkes unge atletikudøvere til de århusianske
klubber, således at disse kommer til at dække et
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socialt behov ved at formidle kontakt mellem
tilflyttere. Det sociale samvær er sikkert frem
mende for træningsmotivationen og bevirker, at
tilflyttere tilbringer længere tid på træningsba
nerne, end de har været vant til. Samtidig er
atletikken som individuel idræt en fortrinlig kom
bination til studier, idet den enkelte har mulig
hed for at tilrettelægge træningen på tidspunk
ter, hvor han/hun har størst behov for en pause
i læsningen.
Det viser sig da også, at en hel del af medlem
merne i de århusianske atletikklubber er studeren
de af den ene eller anden art. M an kan måske
sige, at atletikinteresserede i Århus har gode mu
ligheder for at udvikle sig og samtidig få en ud
dannelse, og dette betyder måske så igen, at
flere unge henlægger deres studier til Århus.
Fremtiden

Der er således flere samvirkende faktorer bag
den århusianske atletikdominans, men egentlig
ikke nogle, der gør, at det specielt skulle være
atletikken, der indtager en sådan placering flere af de århusianske idrætsgrene, hvor højere
standard er ønsket, skulle have lignende mulighe
der.
Atletikken må nok forventes også at være do
minerende i en række år fremover, og man kan
afslutningsvis forsøge at give en vurdering af,
hvad fremtiden vil bringe og kræve. Medaljerne
i Rom har givetvis skabt øget interesse for atle
tik, og kan en af medaljetagerne gentage trium
fen ved de olympiske lege, vil tilgangen sikkert

blive øget endnu mere. Dette kan så igen med
føre øgede krav til myndighederne. Her tænkes
ikke så meget på idrætsfaciliteterne, men i nok
så høj grad på problemet om aflønning af trænere/ledere. Dette er selvfølgelig ikke kun et pro
blem for atletik, men i det hele taget for idræt,
hvor trænere og ledere varetager en social funk
tion på frivillig basis, og hvor det bliver sværere
og sværere at få dækket behovet for frivillig ar
bejdskraft. Men her vil jeg gerne påpege et
specielt problem. Det er sandsynligt, at en dansk
medalje i atletik ved OL vil bevirke, at atletik
klubberne får tilgang fra de yngste aldersgrupper
(8-10 årige). Dette vil kræve, at klubberne kan
mønstre flere trænere - for disse årgange er det
ikke så meget teknisk viden, der er krævet hos
lederen, men pædagogisk erfaring. Kan klub
berne klare dette? Senere begynder den egentlige
træning, som i atletik hurtigt bliver individuel,
men hvor meget kan man byde 13-14 årige kan en træningsbelastning hæmme barnets ud
vikling? H ar klubberne trænere nok med den til
strækkelige fysiologiske indsigt? Det er i høj grad
afhængigt af økonomien. For øjeblikket er for
holdene tilfredsstillende i de århusianske atletik
klubber, men vil man sikre sig, at den århu
sianske atletiksucces ikke får uheldige følgevirk
ninger, er der behov for, at klubberne sættes i
stand til at disponere over den tilstrækkelige træ
nerkapacitet, også hvis denne skal kompenseres
for brugen af fritid på andre.
Det må være en overvejelse værd for myn
dighederne !
E. J.

Stævnekalender 1975
2. januar
Tom B. Hansen bliver nr. 4 i det
årlige nytårsløb i Madeira’s hoved
stad Funchal.
20. januar
I Europa-cupturneringen i hånd
bold taber Århus KFUM i Stadion
hallen den første kamp mod de ju
goslaviske mestre Borac med 13-12.
25.-26. januar
Århus Stadionhal er rammen om de
jyske boksemesterskaber. Både i og
uden for ringen kæmpes der bravt;
desværre uden større forskel i kva
liteten.
5. februar
Den 46-årige Torben Ulrich viser
fremragende tennis i 1900’s opvis
ningsstævne i den gamle stadionhal.
14. marts
700 tilskuere overværer, at Japan
vinder badmintonlandskampen med
5-4 over Danmark, der dog stiller
op uden Svend Pri.
24. marts
Den 17-årige Brian Iversen fra
AAK vinder nordisk mesterskab i
juniorboksning.
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1. april
Det gode vejr lokker mange men
nesker til Risskov, hvor Fremad for
61. gang afvikler Risskov-løbet. Gert
Larsen fra Haderslev vinder hoved
løbet foran Arne Stigsen, Viborg.
21. april
Lilli B. Pedersen, Viby, vinder sam
men med Liselotte Gøtsche fra Her
ning det europæiske ungdomsme
sterskab i damedouble.i badminton.
21. maj
Det 7. lokalopgør i fodbold mellem
AGF og IHF vindes af AGF med
3-2.
26. maj
Ikke færre end 2092 deltager i Po
stens Marchforenings 350-års jubi
læumsmarch i det kønne område syd
for Århus.
7. juni
Fodbolddommerne i Århus strejker.
De vil ikke betale skat af de i for
vejen beskedne honorarer. Strejken
er til stor gene for afviklingen af
det stramt planlagte program, især
i sekundarækkerne.
23. juni
Den 14-årige Susanne Nielsson fra
AGF sætter sin danske rekord nr.
27 i år ved at svømme 100 m bryst
svømning i tiden 1.15.5, hvilket
også er ny nordisk rekord.
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8. juli
4200 tilskuere får en atletikoplevel
se ved Århus Games. Alle verdens
navnene er med - Dwight Stones
vinder højdespring med 2.19. Bent
Larsen, Ålborg, sætter ny dansk re
kord i spydkast med 78.32 m.
15. juli
Århussejleren Poul Kirketerp vinder
verdensmesterskabet i OK-jolle ved
sejladserne i den finske skærgård.
25. juli-1. august
Verdensmesterskabet i optimistjolle
afvikles på Århusbugten med Hjorts
høj-Egå sejlklub som vært - 165
deltagere fra 25 nationer. Efter pro
test mod den førende svensker Hans
Wallin vinder den 15-årige Hans
Fester fra Skovshoved titlen.
4. august
Der bliver 10 titler til Århus ved
DM i svømning - heraf de 7 til
Susanne Nielsson.
21. august
Niels Fredborg er uheldig og punk
terer kun 100 m fra en sikker me
dalj eplads ved verdensmesterskabet
i Liège. Efter omkørsel bliver han
nr. 16 af de 22 deltagere.
6. september
Kvartetten Niels Fredborg, Gunnar
Asmussen, Thorkild Berg og Allan
Hillers har i Gjellerup-Centret sat

ny verdensrekord i 12 timers kørsel
på ruller. De kører i alt godt 971
km.
15. september
Marselisløbet - det traditionelle
indslag i Århus Festuge - noterer
atter rekorddeltagelse - 7500 - æld
ste motionister er de 73-årige Nico
lai Jensen og Axel Nielsen.
20. september
På en meget krævende rute vinder
Mona Nørgaard fra PAN det nor
diske mesterskab i orienteringsløb.
25. september
I den første landskamp i Århus i
14 år vinder Danmarks ungdoms
landshold fodboldkampen mod Sve
rige med 2-1.
3. november
1 Århus Rideklubs Hubertusjagt må
Eigil Salling som den eneste af de
30 deltagere en tur i Giberåens
kolde og grumsede vand. Jagten vin
des af Lillian Lykkehøj på Zark.
10. november
Claus Nielsen - fodboldspiller i
AGF, tidligere Skovbakken og VRI
- scorer i år et usædvanligt hat
trick. Det er blevet til nedrykning
3 år i træk: I 1973 med Skovbak
ken fra 4. division til Danmarks-

serien - med VRI fra Danmarks
serien til Jyllandsserien i 1974, og
i år med AGF fra Danmarksserien
til Jyllandsserien.
26. november
Lars Bastrup - 20-årig studerende
fra IHF - skriver kontrakt med den
vesttyske Bundesligaklub Kickers
Offenbach. Overgangssummen er
ukendt.

T urneringsresultater
Atletik
1. division herrer (9 hold)
Skovbakken nr. 1.
AGF nr. 2.
1. division damer (9 hold)
Skovbakken nr. 7.
2. division vest damer (8 hold)
Viby nr. 2.

Badminton
2. division (8 hold)
Højbjerg nr. 1.
Århus BK nr. 4.
Basketball
1. division (10 hold)
Viby nr. 4.
Skovbakken nr. 6.
Åbyhøj nr. 10.
2. division ( 10 hold)
AUS nr. 6.
Bordtennis
1. division herrer (8 hold)
MBK nr. 3.
Rytterparken nr. 8.
Dame divisionen (8 hold)
Rytterparken nr. 4.
Bowling
1. division herrer (8 hold)
Viking nr. 3.
Exodus nr. 6.
1. division damer (8 hold)
Exodus nr. 8.

Selv om AGF’s fodboldhold spillede sæsonens sidste 13 kampe
uden nederlag, blev det alligevel kun til en tredieplads i 2.
division, og oprykningen blev ikke til noget. En skuffelse for
spillerne og for patrioterne på tilskuerpladserne; også for den
afgående træner, legendariske Henry From, der ved afskeden kom
med nogle centrale betragtninger over forholdene i dansk
fodbold. Han påpegede det urimelige i de store krav fra
professionelle trænere til amatørspillerne og konkluderede,
at en form for professionalisme ville være fremtiden.
Måske har han ret, men udviklingen i Europa som helhed
peger mod elitefodboldspillets overgang fra idræt til stenhård
showbusiness. Er det nu også rigtig noget for os?
Billedet her viser en situation fra lokalopgøret AGF-IHF
den 13. august - IHF vandt 3-0.
(Foto: Hans Bølcho)
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Cricket
1. division (10 hold)
Århus nr. 5.

Fodbold
2. division (16 hold)
AGF nr. 3.
IHF nr. 4.
3. division (16 hold)
Skovbakken nr. 5.
DS. Kreds 4 (12 hold)
AIA-Tranbjerg nr. 1
Åbyhøj nr. 8.
AGF nr. 11.
Firmafodbold
Handelsbanken nr. 1.

Håndbold
1. division herrer (10 hold)
Århus KFUM nr. 4.
Skovbakken nr. 9.
1. division damer (10 hold)
AIA-Tranbjerg nr. 4
2. division herrer (10 hold)
AGY nr. 2.
Viby nr. 3.
VRI nr. 4.
2. division damer (10 hold)
AGF nr. 9.

Ishockey
2. division (7 hold)
Skovbakken nr. 3.
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Tennis
1. division (6 hold)
Århus 1900 nr. 4.
2. division vest (6 hold)
Brabrand nr. 3.
ALTS nr. 4.
AGF nr. 5.
Vandpolo
1. division (8 hold)
Lyseng nr. 5.
Volleyball
1. division herrer (10 hold)
Ny Munkegade nr. 6.
ASV nr. 8.
1. division damer (8 hold)
ASV nr. 2.
Vægtløftning
1. division (10 hold)
Århus AK nr. 4.

Sejlads på Samsø
før og nu

»Entreprenøren af dampskibs- og smakkefarten
mellem Kalundborg og Århus er eneberettiget til
at transportere rejsende og deres gods, kreaturer,
vogne, fragtgods og deslige . ..« Sådan indledes
den første anordning, der krævede dampskib på
ruten mellem Århus og Kalundborg. Af anord
ningen fremgik det, at besejlingstilladelsen også
gjaldt Samsø, og at dette skulle opfattes som et
særligt aktiv. Det var i 1836, og sådan er det
ikke mere. I dag betragtes Samsø snarere som
en alvorlig belastning for rutens koncessionsha
ver, og anløb af Samsø hævdes endog at ville
forlænge sejltiden med hele 40 minutter - derfor
har den nuværende koncessionshaver da også op
givet at anløbe øen med de såkaldte hurtigfær
ger. Rejsende mellem Århus og Samsø overlades
i stedet til en enkelt daglig forbindelse —og den
søgte DSB endog i foråret at lade udgå af fart
planen.
Samsø har haft en omtumlet tilværelse, trafi
kalt set; mange er de selskaber og skibe, der har
besejlet øen. Snart har den været endemål for
kortere ruter, der udgik fra forskellige jyske og

fynske købstæder, og snart blot mellemstation
mellem Århus og Kalundborg, Korsør og Køben
havn. Særlig stærk har forbindelsen dog været
til Århus, men også herfra synes interessen for
besejlingen af kattegatsamfundet svindende.
Koncessionshaveren i 1836 var den fremtræ
dende købmand M. W. Sass, der indsatte sit be
rømte dampskib »Dania«. Generalpostdirektoratet havde stillet nogle minimumskrav til det skib,
der skulle besejle ruten: Maskinen skulle have
mindst 50 H.K., der skulle være kahytter til pas
sagererne, og på dækket skulle der kunne stå 3
vogne; endelig skulle der være et rum med plads
til 6 à 8 heste. Direktoratet opstillede også be
mandingsregler: én skibsfører, én styrmand, én
maskinmester, 2 fyrbødere og 3 matroser. Det
postførende skib skulle være letgenkendeligt og
måtte derfor i yderste hjørne af storsejlet dampskibe brugte endnu sejl - føre mærket F.F.
i en sortmalet firkant af P/2 fods højde. Der var
endnu en række bestemmelser, der regulerede
den første dampskibsfart. 1 time før afgang skulle
der således på skibsbroen hejses et flag, som efter
3/é times forløb skulle stryges på halv stang. Det
betød, at de rejsende skulle begive sig om bord.
Forplejningen var reguleret: Der skulle findes en
»anstændig beværtning med koldt køkken«, lige
som der skulle være »godt vand«, som skibsfø
reren skulle besørge kogt, dersom én rejsende
forlangte det.
Dampskibet var indrettet med 2 pladser: ka
hytterne og dækket. Som passagerer på sidst
nævnte regnede postdirektoratet med bønder,
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Hjulskibet »Dania« tilhørende grosserer M. W. Sass i København
besejlede fra 1833 ruten Arhus-Kalundborg med forbindelse
»under Samsø«. I 1836 fik grossereren koncession på ruten,
og der kom flere forbindelser til. Skibet, der var 108 fod
langt, var i 1827 indkøbt i London og blev dengang
kaldt »det smukkeste og største af alle danske dampskibe«.

håndværkssvende, matroser, soldater og deslige.
Hunde havde dog heller ikke adgang til kahyt
terne. Forsynet med lovligt rejsepas kunne den
rejsende gå om bord i »Dania«. Var rejsemålet
Samsø, måtte det meddeles i god tid af hensyn
til landsætningen »på den søndre kant af Sam
sø«; af billetprisen fremgik det nemlig ikke. Via
en hønsestige steg passagererne ned i en ventende
båd, der bragte dem i land. Vejret kunne natur
ligvis være så hårdt, at denne manøvre var for
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farlig, og så måtte man fortsætte rejsen og håbe
på bedre vejr på skibets returrejse; der skulle i
så fald ikke erlægges ekstra betaling.
Der var ikke megen tilfredshed med »Dania«.
Skibet synes ganske vist at være afgået til rette
tid, men fartplanen havde det vanskeligt ved at
overholde, og det gav naturligvis grundlag for
kritik; ikke mindst fordi postvæsenet netop ved
indsættelsen af dampskibet havde håbet på så
megen planmæssighed, at det skulle få succes
med de personpostvogne, der var indsat i forbin
delse med dampskibets ankomsttider.
Den herskende utilfredshed med »Dania« søgte
rederen at råde bod på ved at bygge et nyt skib
til ruten, »Christian den Ottende«. Det var nu
kun skroget, der var nyt, for maskinen fra gamle
»Dania« blev installeret. Ifølge samtidens vurde
ring var der ikke tale om nogen forbedring, og
ofte var sejltiden helt oppe på 24 timer. I 1842
fik forbindelsen en alvorlig konkurrent, idet der
blev etableret en direkte dampskibsrute mellem
Århus og København. Kampen om passagererne
blev så hård, at entreprenøren opsagde sin kon
trakt, og fra 1. januar 1848 måtte generalpostdirektoratet selv overtage ruten. Fra 1853 med
det nybyggede hjulskib »Gerda«.
1850erne var præget af en rivende udvikling
inden for trafikvæsenet. Jernbanen kom til, i
1856 blev linien mellem København og Korsør
åbnet, og dermed mistede Kalundborg sin gamle
stilling som Sjællands udfaldsport mod vest. Det
privilegerede færgeri mellem Kalundborg og År
hus blev derfor ophævet og erstattet af en post

dampskibsforbindelse mellem Århus og Korsør.
Skulle man til Samsø, måtte m an altså tage Korsør-damperen eller en af de gamle sejlførende
smakker. Den trafikale adskillelse mellem de to
byer kom til at vare helt til 1875.
Utilfredsheden med den koncessionerede sej
lads var stadig voksende blandt samsørejsende.
De kunne ikke undgå at mærke, at medpassa
gerer og besætning følte »ilandsætning« under
Samsø som en unødvendig forlængelse af rejsen
mellem landsdelene. Først i 1860erne vågnede
interessen for alvor for Samsø. Den nye nærings
lov fra 1857 gav købstæderne nye muligheder for
at udvide deres handelsopland. I Århus skær
pedes interessen for byens kystopland, hvortil
Samsø naturligt hørte, og på lokalt initiativ ind
købtes i 1866 et dampskib, som man kaldte
»Samsø«. Det var et lille skib på 25 t, men dog
med dampmaskine. Som noget nyt anløb det
lille dampskib Samsø, så passagererne kunne gå
direkte fra borde. Det var Ballen og Langøre,
man sejlede på, medtagende passagerer, kreatu
rer og gods. Ruten blev imidlertid ikke nogen
succes og måtte indstilles samme år.
Handelsstandens interesse for samsingerne var
imidlertid ikke svundet ganske bort, og initiativet
fra 1866 blev søgt genoplivet. Resultatet blev
oprettelsen af det århusianske selskab Århusbug
tens Dampskibsselskab i 1874. Initiativtageren,
Hans Broge, havde oprindelig gerne set, at Sam
sø var kommet ind i fartplanen, men han blev
nedstemt, og først fra 1877 kom Samsø ind i den
hile damper »Helgenæs«s ruteplan med anløb af

DFDS's hjulskib »Kureren« var selskabets sidste på ruten.
Det havde sejlet på Arhus-Samsø-Kalundborg siden 1905.
Som hjulskib var det dårligt egnet til issejlads,
hvorfor selskabet havde et skruedampskib
i reserve til vinteren.

den nyetablerede bro ved Sælvig; siden gled Mårup og også Kolby ind i ruteplanen. I årene frem
til selskabets likvidation i 1935 kom de små dam
pere »Helgenæs«, »Samsø«, »Mols« og »I. P.
Petersen« til at spille en betydelig rolle for for
bindelsen mellem Samsø og Århus.
Først i 1875 blev sejladsen mellem Århus og
Kalundborg genoptaget, nu af Det forenede
Dampskibsselskab, og igen med landgang under
Samsø for eventuelle passagerer via en lille ven129

Arhusbugtens Dampskibsselskab indledte regelmæssig sejlads
på Samsø i 1877 med den nybyggede damper »Helgenæs«.
Her ses en senere af selskabets dampere, »I. P. Petersen«,
med sommerklædte passagerer på Bugten omkring 1914.

tende båd. Grunden til rutens reetablering var,
at Nordvestbanen mellem København og K a
lundborg netop var blevet færdig.
Fra 1892 var der daglig forbindelse i begge
retninger på ruten Århus-Samsø-Kalundborg,
nu med anløb af Kolby. Det første skib var »Ve
sta«, siden kom en lang række til: »Avanti«,
»Falster«, »Malmø«, »Hebe« og fra årene efter
århundredskiftet »Dronningen«, »Gylfe«, »Zampa«, »H. P. Prior« og »Kureren«. Mest kendt er
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nok de sidste, der kom til at afslutte Det Forenedes æra på ruten den 31. august 1914. Be
gejstringen for disse skibe var ikke stor. På den
årlige generalforsamling i handelstandsforenin
gen plejede formanden at konstatere, at rutens
dampere nu igen var blevet ringere.
Indsættelsen af hjulskibet »Kureren«, der tid
ligere havde sejlet på andre ruter under navnet
»Edda«, betød dog en forbedring. Det var de
talrige klager og det svigtende passagertal, der
havde fået DFDS til at modernisere det gamle
hjulskib fra 1893. Skibet fik en ny tiltalende
skrogfarve - grå - og det nye navn malet i guld
på hjulkasseme. Hertil kom en delvis ny ind
vendig montering, og med Nationaltidendes ord
var det et »elegant og tiltalende skib«, DFDS i
1905 indsatte på ruten. Overfarten kunne nu
gøres på 4 timer og 35 minutter, hvoraf de 35 gik
til ophold og manøvrer under Kolby. Mange så
dog gerne rejsetiden forkortet til de 4 timer, så
man slap for Samsø. Rejsende hertil kunne jo
blot tage Århusbugtens dampere.
Der havde ikke været råd til nyt materiel, da
forbindelsen konstant havde været et dårligt ak
tiv for selskabet. Siden 1892 havde staten endog
m åttet garantere en årlig bruttoindtægt på
180.000 kr., og fra 1906 var det nødvendigt
med et månedligt tilskud. Alligevel måtte DFDS
i 1913 opgøre sit årlige tab på ruten til 18.000
kr. En forklaring var det nok, at DFDS sejlede
direkte Århus-København med nyt materiel,
hvorved selskabet selv bortrev den gennemgående
trafik fra Århus-Kalundborglinien.

Efterhånden begyndte passagererne igen at kla
ge over de gamle skibe, og selskabet undersøgte
derfor, hvad et nyt skib med en fart på 13 knob
ville koste: 550.000 kr. Det mente selskabet ikke
ruten kunne bære uden yderligere statstilskud.
Forhandlingerne med staten strandede, og bl. a.
af frygt for kostbare sammenbrud i de to gamle
hjulskibe opsagde DFDS sin kontrakt til ophør
den 31. august 1914. Dagen efter overtog stats
banerne sejladsen.
Forud var gået en heftig trafikpolitisk debat,
men den billigste løsning blev valgt : færgeforbin
delse mellem Kalundborg og Århus med anløb
af Kolby og med gamle færger fra Storebælt:
»Korsør« og »Nyborg«. Siden købtes dampski
bet »Sverige«, der kom til at sejle under navnet
»Niels Holst«, opkaldt efter Statsbanernes første
generaldirektør. Senere kom færgen »Freja« til,
hvorefter de gamle storebæltsfærger efterhånden
forsvandt. Der var ikke megen begejstring til
stede ved Statsbanernes overtagelse af ruten.
Samsø Dagblad noterede blot, at »Nyborg« på
sin prøvefart var inde ved Samsø, hvorfra den
medtog 12 føl. Videre oplystes avislæserne om,
at »der på den første ordinære tur ikke var sær
lig mange rejsende«. Anderledes var situationen
i Kalundborg. Her var grundejerforeningen hen
rykt, fordi 20 familier skulle flytte til byen: dæks
personalet, medens maskinpersonalet desværre
skulle til Århus.
I Århusbladene blev begivenheden naturligvis
også omtalt - men uden varme. De indsatte fær
ger var for ringe, og nogen forbedring betød de

Århusbugtens små dampere måtte give op over for isen;
sejladsen på bl. a. Samsø blev derfor indstillet i
vintermånederne, og de rejsende henvist til DSB*s
større færger. Her ses de små dampere
i vinterleje ved Midtermolen omkring 1926.

absolut ikke. De lokale blade var mere interesse
ret i, at den populære kaptajn på »Kureren«
netop havde 20 års jubilæum.
For samsingerne betød Statsbanernes overta
gelse af sejladsen således ikke straks nogen for
bedring. Oprindelig ville etaten ikke etablere no
get færgeleje i Kolby. M an ønskede kun at optage
og landsætte passagerer og rejsegods, da losning
og ladning af f. eks. gods og kreaturer ville forår131

Torskegabet på DSB’s hurtigfærger var med til at sluge
Samsø-forbindelsen. De manglende broklapper og den ringe
havnedybde i Kolby umuliggjorde anløb. Hertil kom,
at passagererne på hurtigfærgerne næppe af tidsmæssige
grunde ville acceptere anløb af Samsø. I baggrunden
ses en af de gamle færger, »Kalundborg«.

sage ophold af betydelig længere varighed - og
måske af forskellig længde - afhængig af gods
mængdens størrelse. For fartplanen mellem
landsdelene mentes dette at kunne få uheldige
virkninger.
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Allerede før Første Verdenskrig havde man
sukket efter nyt færgemateriel til ruten. Først i
1931 blev dette ønske opfyldt. I midten af juli
indsattes det nye dieselmotorskib »Kalundborg«
til erstatning for den gamle færge »Freja« fra
1898. Prisen var ca. P/4 mill., men til gengæld
kunne skibet medføre 1200 passagerer, og som
noget nyt 25 biler. Der var stor festivitas i forbin
delse med indsættelsen af det nye skib. Borgmester
Jacob Jensen fra Århus havde været med om bord
på præsentationssejladsen, og i sin tale bød han
skibet velkommen særlig »fordi tredie klasse var
lige så fin som første«. Naturligvis var han også
interesseret i at høre, hvornår »Niels Holst« kun
ne vente en afløser. Det blev i 1933 med søster
skibet »Jylland«.
»Jylland« var en smule forskellig fra søsteren,
bl. a. var bildækket bygget noget højere, så der
kunne medtages »flytteomnibusser« - 2 stk. - og
flere biler. Sidstnævnte var nemlig for alvor be
gyndt at trænge frem, hvilket betød, at Århus
bugtens Dampskibsselskab fra midten af 1920erne havde måttet indskrænke sin kystsejlads. Ski
bene sejlede dog fortsat på Tunø og Samsø, men
uden biler. Den nye tids rejsende var derfor hen
vist til Statsbanernes nye skibe. Trafikunderlaget
var overalt i tilbagegang for det gamle Århus
selskab, og i 1935 likviderede det. Dets nyeste
damper »I. P. Petersen« fra 1914 blev solgt for
30.000 kr. til et Samsøkonsortium: Århus-Samsø-Dampskibsselskab, der især slog sig på paketfart.
De to statsbanefærger kom til at besørge ruten

frem til 1960. Da var de blevet aldeles utidssva
rende, især på grund af bilismens stærke udvik
ling. Færgen »Prinsesse Anne Marie« kom til i
1960. Den blev kaldt en hurtigfærge, fordi den
sejlede forbi Samsø. Fire år senere fik den en
søster: »Prinsesse Elisabeth«, der også sejlede for
bi Samsø. Som sædvanlig indsattes derfor gam
melt materiel på ruten til Kolby, bl. a. »Freja«
i 1966 til erstatning for »Jylland«. For bilisterne
betød det en mindre forbedring, idet færgen kun
ne medtage 57 enheder, men til gengæld kun
600 passagerer. I september 1975 forlod også
den ruten, og tilbage er nu færgen »Kalund
borg« fra 1954. Var der tale om en mindre for
bedring med hensyn til materiel, så var fartpla
nen en udpræget forringelse, og efterhånden blev
den så kompliceret, at kun kaptajnen kunne fin
de ud af den. Det var tydeligt, at Statsbanernes
interesse for samsingerne kunne være på et lille
sted. 3 daglige dobbeltture mellem landsdelene i
hver retning på 3 timer måtte prioriteres højest.
Andre så dog muligheder i sejlads på Kattegatøen. I 1967 blev der etableret en færgeforbin
delse mellem Hou og Sælvig. Færgen »Ulla
Grau« fik hurtigt succes, og stadig flere biler og
passagerer forlod DSB’s rute til fordel for den
hurtige og bekvemme nye forbindelse. I foråret
1975 tilbød denne linie at overtage alle besej
lingsforpligtelser på Samsø. Statsbanernes færger
var pludselig blevet for gamle, og en ny færge
kunne ikke forrentes. Det er værd at bemærke,
at den nye succesrige færgeforbindelse følger en
af de færgelinier, som man diskuterede før Før

ste Verdenskrig. Det er i øvrigt den samme linie
føring, som i de senere år har været bragt frem
i diskussionen om en fast forbindelse mellem
Midtjylland og Sjælland. Var færge- og jernbaneplaneme fra før 1914 derfor blevet etableret
på dette sted, havde debatten om de faste for
bindelser måske udviklet sig ganske anderledes og så havde Samsø måske ikke skullet se hen til
en yderligere trafikmæssig isolering. Aftalen mel
lem DSB og kommunen om »Kalundborg«s sej
lads ophører nemlig til april 1976.
I 1830erne kunne staten opsætte skarpe betin
gelser til Århus-Samsø-Kalundborg-rutens kon
cessionshaver. Siden overtog det offentlige selv
koncessionen - og så var der ingen, der længere
kunne diktere betingelser.

H.F.
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Århus i regionalradioen

Danmarks Radios nye radio- og TV-hus mellem Randersvej og
Halmstadgade. Af det omfattende anlæg er hidtil kun 1. etape der bl. a. rummer radiostudierne - blevet opført, i årene
1971-74, og først i begyndelse af firserne vil hele byggeriet
være afsluttet. Billedet, der viser hovedindgangen mod
Halmstadgade, giver et godt indtryk af, hvor tillukket
bygningskomplekset virker udefra. Deraf tilnavnet Ørkenfortet.
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I 1975 var det 50 år siden, den danske stats
radio blev oprettet og begyndte at udsende dag
lige nyhedsprogrammer. Den brød dermed ind
på et område, der indtil da næsten helt havde
været forbeholdt landets mange aviser: At orien
tere om, hvad der foregik inden og uden for lan
dets grænser. Hertil kom i begyndelsen af halv
tredserne endnu et nyhedsmedium, fjernsynet,
der i hvert fald fra 1956 kunne ses i langt stør
stedelen af Danmark.
Blandt indenrigsnyhederne koncentrerede ra
dio og fjernsyn sig længe næsten udelukkende om
stof, der havde betydning i landssammenhæng,
således at aviserne har været enerådende, når det
gjaldt orientering om mere lokale nyheder og
problemer. Også dækning af dette område er dog
i de senere år taget op af Danmarks Radio, idet
m an i 1960 oprettede 6 regionalkontorer (senere
udvidet til 8), der producerede programmer til
udsendelse i hver sit område. Først i 1975 har

denne lokalbetonede orientering fået karakter af
egentlig lokal nyhedsdækning. Århus-området
havde dog i årene forud for regionalprogram
mernes start i 1960 en bedre radiodækning end
de fleste andre egne af landet, idet der allerede
i 1955 var blevet etableret faste radiostudier her
som det første sted uden for København. Stu
dierne indrettedes i Skolegade, men blev senere
- 1969 - flyttet til Fredensgade, hvor de havde
til huse, indtil første etape af den nye Radio- og
TV-bygning i Halmstadgade - »Ørkenfortet« blev taget i brug 1974. En tilsvarende forholdsvis
bedre dækning har i øvrigt også gjort sig gæl
dende på fjernsynsområdet, siden der i 1962 ind
rettedes TV-studie i Casinobygningen i Rosenkrantzgade.
Egentligt lokalstof kunne århusianerne dog
først høre i radioen, efter at der fra april 1960
blev sendt regionalprogrammer en gang om
ugen. Mange nyheder kunne det ikke blive til
i løbet af den halve times regionaludsendelse, der
skulle dække hele det midtjyske område. 1965
udvidedes sendetiden til tre kvarter og 1972 til
en time, nu fordelt på to dage ugentligt. Året
efter blev regionalprogrammerne imidlertid væ
sentlig udbygget, samtidig med at Danmarks Ra
dio oprettede en særlig provinsafdeling med ho
vedsæde i Århus. Der blev herefter mulighed for
at høre lokalt stof i radioen hver dag mellem
17,30 og 18,00, undtagen i weekenden. Endelig
kom 1. april 1975 den seneste udvidelse af re
gionalprogrammerne, idet den ugentlige sendetid
mere end tredobledes fra 2A/2 til omkring 8 ti-

Studierne i det nye radiohus i Halmstadgade er forsynet med
et avanceret teknisk udstyr. Det fremgår allerede af optagelsen
her fra et af de to talestudier, men det er endnu mere
omfattende i musikstudiet, som er det mest moderne i hele
landet. Billedet er taget under en af regionalradioens
udsendelser i august 1974. I studiet ses
programmedarbejderne Svend Frandsen og Torkil Friis,
der på skift oplæser nyhedsstoffet, mens Alice Höier
fra kontrolrummet styrer teknikken.

mer. Først med denne forøgelse, der har givet
plads til 4 daglige nyhedsudsendelser, har regio
nalradioen fået mulighed for at blive et egentlig
lokalt nyhedsmedium for Århus-borgeme i kon
kurrence med eller som supplement til den dag
lige avis.
135

Denne udvikling har naturligvis også medført
en udvidelse af antallet af medarbejdere ved den
århusianske regionalradio. Ved starten i 1960 var
kun en enkelt programmedarbejder tilknyttet,
nemlig regionalkontorets leder (indtil 1969) Chr.
Kryger. I dag medvirker henved en halv snes
journalister i tilrettelæggelsen af distriktets regio
naludsendelser.

Under den nye struktur har regionalradioen ved
årets udgang kørt i trekvart år. Det kan da være
på sin plads her at se på, hvorledes den har ud
fyldt sin funktion som formidler af lokale nyheder
fra Århusområdet. Med dette for øje er der ved
siden af en regelmæssig aflytning foretaget en
nærmere analyse af den geografiske og emne
mæssige fordeling af indslagene i de udsendte
programmer i perioden april-december. En del
af undersøgelsen har især været koncentreret om
kring månederne maj og november.
Det midt- og vestjyske område blev udskilt fra
Århusdistriktet i begyndelsen af 1974 ved opret
telse af et nyt distriktskontor i Holstebro, og Østjyllands Radio dækker herefter geografisk Århus
og Vejle amter, fra M ariager i nord til Kolding
i syd. Det er et område med en befolkning på om
kring 880.000. Heraf bor henved 560.000 i Århus
amt og af disse igen næsten en kvart million i År
hus kommune. Denne geografiske og befolknings
mæssige fordeling betyder naturligvis, at meget af
det stof, der udsendes over Østjyllands Radio, af
naturlige grunde ikke vil have lokalinteresse for
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borgerne i Århus. Det gælder ikke blot indslagene
fra Vejle amt, men også stof fra en del af de
øvrige kommuner i Århus amt.
Den nærmere undersøgelse af, hvorledes regio
nalstoffet er fordelt geografisk, har dog vist, at
Århus-området har en betydelig bedre dækning
end den resterende del af regionen. Mere end
40 % af det udsendte stof har således haft di
rekte lokalinteresse her. Fordelt i forhold til be
folkningsunderlaget skulle kun 25-30 % af ind
slagene være Århus-stof. Hovedparten af sende
tiden optages af nyheder og nyhedskommentarer.
Der sendes mandag til fredag indtil 70 minutters
aktualitetsprogram, fordelt med to korte morgen
nyhedsudsendelser kl. 6,30 og 7,30 samt to halv
times udsendelser kl. 12,30-13,00 og 18,00-18,30.
I de to sidstnævnte bringes, udover de lokale ny
heder, længere kommentarer og reportager, inter
views og diskussioner i forbindelse med indsla
gene. Sendetiden for disse programmer er fleksi
bel inden for den halve time, idet der efter af
slutningen blot køres over på radioens program
tre. Muligheden for en hurtig og effektiv lokal
nyhedsservice øges yderligere ved, at regionalra
dioen hele dagen har mulighed for at bryde ind
i program 3’s udsendelser for at bringe nyheds
stof af hastende karakter (efterlysninger, medde
lelser om brande, trafik-advarsler m. v. ). I week
enden er der ingen nyhedsudsendelser, men lør
dag formiddag sendes et blandet kultur- og ak
tualitetsprogram. Faste punkter er her bl. a. ori
entering om kunstudstillinger, koncerter og andre
musikarrangementer, teaterforestillinger og i øv

rigt sports- og andre fritidsarrangementer i Øst
jylland. Desuden er der et længere interview med
»ugens gæst«, en person, der har »gjort sig be
mærket« i dagene forud for programmet. Ende
lig har Østjyllands Radio hver mandag eftermid
dag (med genudsendelse tirsdag) bragt et temaprogram. Her behandles et aktuelt emne, der en
ten kan være udsprunget af en landspolitisk pro
blemstilling, hvis konsekvenser for det østjyske lo
kalsamfund diskuteres (Lokaltinget), eller det
kan være et lokalt problem, der kan have inte
resse også for et større område i regionen (Øst
jylland rundt ). De to typer af udsendelser har
i det forløbne år været sendt skiftevis hver anden
uge indtil efterårsferien. Omkring en fjerdedel af
stoffet i Østjyllands Radio udgøres af den direkte
nyhedsorientering. Resten af indslagene kan ind
deles i fire kategorier: interviews, reportager, dis
kussioner og baggrundsorientering. Af disse fem
typer er interview-formen overhovedet den mest
anvendte, idet 30-40 % af hele sendetiden be
nyttes hertil. Reportager, diskussioner og bag
grundsorientering anvendes i langt mindre om
fang - tilsammen omkring en tredjedel af det
samlede stof — men forholdet mellem dem ind
byrdes varierer meget efter udsendelsestype (ny
heds-, tema- eller magasinprogram ).
Mellem Århus-stoffet og indslagene fra det øv
rige østjyske område er der i øvrigt en karakte
ristisk forskel. Der er forholdsvis flere direkte re
portager samt diskussioner i indslagene fra Århus-området end fra andre dele af regionen,
mens interview-formen til gengæld er mindre be-

Et kik ind i Østjyllands Radios redaktionslokale i radiohuset
i Halmstadgade. Journalisterne Erling Madsen, Jens Nørgård
og Ann Nissen (t.h.) samt assistent Hanne Andersen
er i gang med tilrettelæggelsen af dagens udsendelser.

nyttet. Forklaringen herpå er formentlig ligetil.
Det er ikke så tidkrævende for programmedar
bejderne i Århus at lave den direkte reportage
fra denne by som f. eks. fra Mariager, ligesom
det formentlig er lettere og hurtigere at samle
forskellige mennesker herfra til en studiediskus
sion. Omvendt vokser formentlig fristelsen til at
anvende et telefoninterview i takt med afstanden
fra Ørkenfortet. Forskellen gør sig i øvrigt især
gældende i de daglige nyheds- og aktualitetsud
sendelser.
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Århus-stoffet i regionalradioen består således
dels af de daglige nyheder og kommentarer, der
bringes på ugens fem første hverdage, dels af en
række mere frit valgte emneområder i de to
ugentlige mandags- og lørdagsprogrammer.
Af indslagene er de direkte nyheder i denne
forbindelse af mindst interesse. Som oftest er det
de samme, som står i Stiften eller Jyllands-Posten, ikke fordi radioen »hugger« avisernes nyhe
der, eller omvendt. Det sker en enkelt gang, men
ellers er forklaringen, at journalisterne ved de to
medier henter deres oplysninger hos - eller får
dem fra —stort set samme kilder. Dette forhold
gør sig også hyppigt gældende i kommentarstof
fet, men i mange tilfælde har regionalradioen og
de to aviser her kunnet supplere hinanden. Et
eksempel herpå var debatten i november om fag
bevægelsens »kinesere«.
Ugeprogrammerne »Lokaltinget«, »Østjylland
rundt« og »Lørdag i Østjylland« bragte i løbet
af året 20-25 udsendelser med stof fra Århus
området. På Lokaltingets dagsorden stod bl. a.
en debat om arbejdsløsheden i byen og specielt
om den betydning, som Specialarbejderskolen i
Holme kunne have for de mange ufaglærte le
dige. En kreds af århusianske socialdemokrater
var i september samlet her til en kritisk drøftelse
af partiets forslag til nyt principprogram. I andre
af udsendelserne var det motorvejsprojekterne og
»algesuppen«, der var genstand for diskussion.
»Østjylland rundt« tog i april lytterne med på
en tur langs Giber å, hvilket dannede udgangs
punkt for en drøftelse af naturpleje, rekreative
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områder samt problemer vedrørende bevarelse af
Moesgård og Vilhelmsborg. En reportage fra
D U I’s jubilæumslandslejr i Hørhaven i juli gav
anledning til en debat omkring ungdomsorganisa
tionernes betydning og deres fremtidsmuligheder,
mens den »landsbymiljøundersøgelse«, der er be
handlet andetsteds i årbogen, dannede baggrund
for en diskussion omkring udviklingsplaner i År
hus kommune.
En væsentlig del af sendetiden for »Lørdag i
Østjylland«-programmerne har været centreret
omkring »ugens gæst«. Her har lytterne stiftet
nærmere bekendtskab med kendte og ukendte år
husianere, der af en eller anden grund har været
i rampelyset i den forløbne sommer. At skuespille
ren Aksel Erhardtsen, lederen af Svalegangen
Waage Sandø og cykelrytteren Niels Fredborg
har været blandt de interviewede, kan ikke over
raske. Det er de næsten altid. Men man kunne
også møde direktør Poul Iversen fra det koopera
tive JME-byggefirma, Poul Kirketerp, der i Fin
land blev verdensmester i OK-jollesejlads, og
museumsinspektør i »Den gamle By« Erna Lo
renzen, der i sin disputats aflivede myten om de
egnsprægede folkedragter. Et interessant indblik
i »unormale« arbejdsmiljøer gav bratschisten
Einar Sigfusson fra Byorkestret, gøgler og karus
selejer Max Fiedel fra Friheden samt veloplagte
»elever« fra Kolt Ældrehøjskole.
En ofte fremført kritik af regionalprogrammerne
har været, at en for ringe del af den tildelte
sendetid blev udnyttet, og at musikindslagene på

en uheldig måde har slået de enkelte udsendelser
i stykker. Den foretagne undersøgelse har dog
vist, at de tre fjerdedele af sendetiden er blevet
anvendt til udsendelse af regulært stof. Hertil
kommer musikindslagene. Det betyder, at de dag
lige middags- og aftenudsendelser, der er pro
gramsat til en halv time, men kan afkortes, hvis
der ikke er tilstrækkeligt nyhedsstof, i gennemsnit
har været i luften i omkring 25 minutter. Den
uudnyttede sendetid er således beskeden. Måske
kunne den dog med fordel anvendes til genud
sendelse af en lidt større del af stoffet end de om
kring 15 %, der allerede gentages.
Tanken bag oprettelsen af regionalradioen var
bl. a. at bringe dens lyttere i direkte kontakt med
mennesker, der på det regionale område træffer
beslutninger, bliver berørt af beslutninger eller bi
drager til oplevelser. Når m an betragter det ud
sendte Århus-stof med dette for øje, viser der sig
en åbenbar skævhed i fordelingen heraf. Det
kommer specielt til udtryk i forbindelse med de
mange interviews, der indgår som en hovedbe
standdel af de daglige udsendelser. Her er der i
det forløbne år blevet trukket flittigt på de lokale
beslutningstagere, kommunalpolitikerne og kom
munens embedsmænd, med Orla Hyllested,
Thorkild Simonsen og Axel Haar-Nielsen i spid
sen, mens det har knebet mere med at få etable
ret kontakten med dem, der »bliver berørt af be
slutninger«. Hertil kommer, at interviewene i
mange tilfælde er foregået på den interviewedes
betingelser, idet journalisten har undladt at styre
indslaget som »den aktive lytters repræsentant«.

Forholdet mellem Østjyllands Radio og den
lokale dagspresse har man ofte betragtet som et
konkurrenceforhold. Egentlig med urette, idet de
to mediers force ligger på forskellige områder,
hvad angår lokalstoffet. Aviserne kan give den
uddybende baggrundsorientering, mens regional
radioens hovedopgaver består i dels at »levende
gøre« begivenheder og personer, dels at sætte de
lokale nyheder ind i en regional sammenhæng.
Specielt den sidste af disse - at give Århus-stoffet
en regional dimension - er i det første år ikke
blevet tilfredsstillende løst i Østjyllands Radio,
dog med undtagelse af nogle af programmerne
i »Lokaltinget« og »Østjylland rundt«.

E. K. J.
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Folketingsvalget
i Århus 1975

Allerede to dage efter, at Härtling overraskende
for de fleste havde udskrevet folketingsvalg den
5. december 1974, holdtes det første valgmøde
i Århus: Erhard Jakobsen og Mogens Glistrup
samlede i Kongreshuset omkring 400 mennesker
til et - i øvrigt længe forinden planlagt - duel
møde.
Men bortset fra dette var valgkampen i byen
koncentreret til dagene efter nytår. Til dels skyld
tes det juletravlheden, men også, at flere partier
først efter at valget var udskrevet skulle i gang
med at vælge kandidater til opstilling i de enkelte
kredse. I løbet af december var dog alle kandida
terne udpeget - omkring 100 i Århus amt - og
kampen om vælgernes stemmer kunne begynde.
Tendensen ved de sidste 15-20 års valg har
været en stadig kraftigere udvikling bort fra de
mere lokalt betonede valgkampagner. Partiernes
valgprogrammer i radio og fjernsyn samt disse
mediers debatudsendelser omkring valgets hoved
spørgsmål har efterhånden stillet de lokale valg
møder i skygge. Denne udvikling har især været
til ugunst for de kandidater, der ikke på for
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hånd er kendt, og som på denne måde ikke får
mulighed for at komme i kontakt med så mange
vælgere som tidligere ved store lokale vælgermø
der.
Måske har denne tendens toppet. I hvert fald
viste valgkampens forløb i Århus, at mange kan
didater tog en række utraditionelle metoder i
brug for at kunne mødes direkte med byens væl
gere. En »strøgkampagne« var her obligatorisk,
men også »politiske valgboder« i Gellerup Cen
tret, arbejdspladsmøder og valgbusrundture hør
te med. I den sidste kategori var i øvrigt SFs
valgbus noget for sig: Den kørte et par dage som
gratis bybus på linie 4 i konkurrence med den
kommunale. Nyt var det også, at andre end de
politiske vælgerforeninger tog initiativ til valgar
rangementer. Således stod f. eks. Socialpolitisk
Forening og Organisationen til Oplysning om
Atomkraft som arrangør af møder, hvor man
udelukkende debatterede henholdsvis social- og
energipolitik.
Flere af disse utraditionelle initiativer fik pæn
tilslutning, selv om intet af dem trak som byens

Tabel 1. Folketingsvalget i Århus 1975 og 1973
1973

1975
Parti

Antal stemmer

Socialdemokrater
Radikale
Konservative
Retsforbundet
Socialistisk Folkeparti
Kommunister
Centrums-Demokrater
Kristeligt Folkeparti
V enstre
Venstresocialister
Fremskridtspartiet

52.078
10.444
8.101
3.775
11.394
8.565
3.127
7.262
27.613
6.358
14.463

%

%

34,0
6,8
5,3
2,5
7,4
5,6
2,1
4,7
18,0
4,2
9,4

29,1
10,1
9,5
4,2
9,0
5,5
6,5
3,2
8,1
2,4
12,4

to største valgmøder i Stadionhallen. Her sam
lede kommunisternes Knud Jespersen og Anker
Jørgensen hver i valgkampens sidste dage om
kring 1500 mennesker.

Resultatet af valget i Århus den 9. januar ses
ovenfor i tabel 1, der til sammenligning tillige
viser partiernes andel af stemmerne ved valget
i december 1973.
Som det ses, er ændringerne store for mange
af partierne, men for de fleste af dem ligger for
skydningerne nogenlunde på linie med tenden
sen for valget i hele landet. Dette gælder såle
des for socialdemokrater, radikale, konservative,
Retsforbundet, Socialistisk Folkeparti og Cen

trums-Demokraterne. Fremskridtspartiet opleve
de derimod i Århus en tilbagegang, der nærmede
sig det dobbelte af partiets tab på landsbasis.
Århus Nord var således den kreds i hele landet,
hvor partiet fik den laveste tilslutning overhove
det ( 7 ,6 % ). I modsætning hertil havde både
Venstre, Kristeligt Folkeparti og Venstresociali
sterne større fremgang i Århus end på landsba
sis. En sammenligning med disse partiers frem
gang i Odense og Ålborg viser, at en tilsvarende
stærkere fremgang kun gjorde sig gældende beg
ge steder for Venstres vedkommende. Dette fal
der godt i tråd med, at Venstre ved de seneste
valg har hentet en stigende del af sine stemmer
i byområderne. For Kristeligt Folkeparti og
Venstresocialisterne var tendensen meget forskel
lig i de tre byer.
For kommunisternes vedkommende betød val
get en næsten uændret stemmeprocent i Århus i
modsætning til en betydelig fremgang i de to
nævnte byer og i øvrigt i landet som helhed ( 17
% ). Den mest nærliggende forklaring på partiets
næsten uændrede styrke i Århus er dets usædvan
ligt store fremgang her ved det forrige valg i
1973 (se Århus Årbog 1974 s. 104). Stemme
procenten i Århus lå med 88,8 en halv procent
over landsgennemsnittet.

De enkelte
des end for
socialistiske
større andel

partiers styrke i Århus er anderle
landet som helhed. Generelt har de
partier og de konservative haft en
af stemmerne her end på landsplan,
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Tabel 2. Forskelle mellem partiernes styrke i
Århus og i hele landet 1968 og 1975. (%).
Procentvis større ( + ) eller
mindre ( 4- ) tilslutning i Århus
Parti

1968

Socialdemokrater
Radikale
Konservative
Retsforbundet
Socialistisk Folkeparti
Kommunister
Centrums-Demokrater
Kristeligt Folkeparti
Venstre
V enstresocialister
Fremskridtspartiet

+

10
5
+ 18
0
+ 31
+ 20

48
0

1975
14
4«
4
+ 39
+ 48
+ 33
-? 4
-7- 11
23
+ 100
31

+
; B

mens især Venstre har været stærkt underrepræ
senteret. Forholdet har dog ændret sig en del un
der de seneste års stærke forskydninger i partier
nes styrkeforhold. Ændringerne fremgår af ta
bel 2, der angiver, hvor meget større eller min
dre tilslutningen til de enkelte partier har været
i Århus i forhold til partiernes landsresultater i
1968 og 1975.
Tabellen viser, at SF i 1968 var det parti,
der var stærkest »overrepræsenteret« i Århus. Det
havde næsten en tredjedel større tilslutning her
end på landsplan. Også kommunisterne og de
konservative, samt i mindre grad socialdemokra
terne havde en forholdsvis større vælgerandel her.
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Derimod var Venstre svagt repræsenteret med en
stemmeprocent på kun godt og vel halvdelen af
partiets landsgennemsnit.
Det, der falder mest i øjnene ved en sammen
ligning af de to talrækker, er venstresocialister
nes styrkede position. Mens deres stemmeandel i
Århus 1968 svarede til landsgennemsnittet, lå
det i 1975 dobbelt så højt. I mindre grad har
også Retsforbundet, SF og kommunisterne styr
ket deres stilling i byen. Dog må det understreges,
at tabel 2’s store procentvise ændringer for de
mindste partier kun svarer til flytning af et for
holdsvis ringe antal stemmer (se partiernes stem
metal i tabel 1). I absolutte stemmetal er det
Venstres markante fremgang, der betyder mest.
Partiets stemmeandel i Århus var i 1975 vokset
til over tre fjerdedele af landsresultatet. De kon
servative har derimod mistet betydeligt terræn i
byen i disse år, endnu mere end partiet har
sat til på landsplan. Endelig fremgår det af
tabellen, at Fremskridtspartiet står forholdsvis
svagt i Århus. Det kan her kun mønstre en stem
meprocent på godt to tredjedele af partiets lands
gennemsnit. U nder ét er de socialistiske partiers
styrke i byen i disse år vokset en del. Den samle
de tilslutning til dem er nu en fjerdedel større
end på landsplan.

Ved valget genopstillede 18 af amtets 19 fol
ketingsmedlemmer. Den sidste, Fremskridtsparti
ets Chr. V. Gede, blev ikke nomineret her, men
opstillede i Svendborg-kredsen, hvor han dog

Nyvalgte folketingsmedlemmer i Århus amt

Ankechef Karl Hjortnæs, Herning.
Socialdemokratiet

Godsejer Oluf von Lowzow, Ørsted.
Konservative

Lektor Christian Arnfast, Århus.
Centrums-Demokraterne

Underdirektør Bent Knie-Andersen,
Risskov.
Venstre

Kursusinstruktør Anna Dorith Skriver,
Skanderborg.
Venstre

Universitetslektor Steen Folke, København.
Venstresocialisterne
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ikke opnåede valg. Af disse 18 fik de 13 påny
sæde i tinget. Det var de fem socialdemokrati
ske repræsentanter: Svend Auken, Henry Grün
baum, Søren B. Jørgensen, Otto Mørch og Jens
Kam pm ann; den radikale Bernhard Baunsgård;
Ebba Strange fra SF; kommunisten Freddy
Madsen; Kristeligt Folkepartis Inger Stilling Pe
dersen; Anders Andersen og Knud Enggård fra
Venstre, samt Fremskridtspartiets John Arentoft
og Børge Halvgård.
U d over Chr. V. Gede faldt yderligere 5 af
amtets folketingsmedlemmer som følge af for
skydningen i partiernes styrkeforhold eller for
delingen af personlige stemmer inden for partiet,
og amtet fik således 6 nye repræsentanter i tin
get. Socialdemokraterne vandt et m andat: tidli
gere justitsminister Karl Hjortnæs, som i øvrigt
var medlem 1971-73. For Venstre betød den
stærke fremgang, at partiet fik fordoblet sin re
præsentation i amtet fra to til fire; de nyvalgte
m andater tilfaldt her Bent Knie-Andersen i År
hus Vest og Anna Dorith Skriver i Randerskredsen. Og endelig fik Venstresocialisterne, der på
ny blev repræsenteret i folketinget, valgt en af
sine fire repræsentanter i Århus amt, Steen
Folke.
De to øvrige nyvalgte kom ikke i folketinget
som følge af partifremgang, men i kraft af et
stort antal personlige stemmer. For de konser
vative afløste Oluf von Lowzow Per Bendix som
partiets eneste repræsentant i amtet, mens Chr.
Arnfast på tilsvarende vis kom ind i stedet for
Svend Tønnesen hos Centrums-Demokrateme.
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Yderligere tre partier ud over Fremskridtspar
tiet mistede repræsentanter i Århus amt som følge
af det dårlige valgresultat; hos de radikale måtte
M eta Ditzel forlade tinget efter syv års medlems
skab. H un fik følgeskab af SF’s Åge Frandsen
og Ib Christensen fra Retsforbundet, af hvilke
den sidste faldt som følge af, at partiet ikke nå
ede op over spærregrænsen.

E. K .J.

Landsbymiljø
i Århus kommune

I forsommeren 1975 offentliggjorde Geografisk
Institut, Aarhus Universitet, resultatet af sine un
dersøgelser af landsbyerne i Århus kommune med
hensyn til bevaringsværdien af landsbymiljøeme.
Opgaven var et års tid tidligere overdraget
Geografisk Institut af kommunen. Projektet blev
ledet af 9 lærere ved institutet og udført af disse
samt 32 øvrige medarbejdere.
Den foreliggende rapport indeholder en over
sigt over resultaterne af undersøgelsen. Rappor
ten vil senere blive fulgt af en dyberegående rede
gørelse, der dels vil beskrive undersøgelsens meto
der mere indgående, dels indeholde de indsam
lede oplysninger vedrørende de enkelte faktorer,
som tilsammen danner miljøet i de enkelte lands
byer.
I undersøgelsen er begrebet »landsby« define
ret som en bebyggelse med mindst 3 gårde eller
et ligestillet antal huse (1 gård = 2 huse) med
en indbyrdes afstand af højst 200 m og opstået
enten som landsby før udskiftningen omkring
1800, som stationsby eller som vejby før 2. ver
denskrig. Undtaget fra undersøgelsen er dog de
gamle landsbyer, der allerede nu er egentlige for

stæder, f. eks. Risskov, Vejlby, Hasle, Åby, Bra
brand, Holme, Skåde o. s. v. Undtaget er også
den sammenhængende efterkrigstidsbebyggelse
omkring Tiist, Todderup og Mundelstrup Sta
tionsby. Medregnet er heller ikke de husmandskolonier, der voksede op dels i forbindelse med
udskiftningen, dels som følge af senere udstyk
ninger, især udstykningen efter lensafløsningslo
ven af 1919. Undtaget er også sommerhusbebyg
gelser (Ajstrup Strand og Norsminde) samt rene
efterkrigssovebyer (Tranbjerg Haveby). Det sam
lede antal landsbyer beløber sig til 105, se fig. 1.
I rapporten er en landsbys miljø - med rette opfattet som sammensat af to hovedelementer:
det fysiske miljø og det sociale miljø. Det fysiske
miljø udgøres af bebyggelsens art og fordeling,
d. v. s. husene, omgivelserne, vejene, bevoksnin
gen m. m., medens det sociale miljø omfatter
landsbylivets forskellige sider, d. v. s. beboernes
sociale relationer og aktiviteter.
Da den foreliggende opgave har været stor og
tidsfristen samtidig kort, har det været nødven
digt med et betydeligt antal medarbejdere. For
at bevare et helhedspræg over undersøgelsen har
man derfor gjort undersøgelsen kvantitativ,
d. v. s. at værdien af de enkelte elementer er ble
vet udtrykt i tal. Som følge heraf vil det derfor
være muligt, når den supplerende redegørelse
foreligger offentliggjort, direkte at sammenligne
de enkelte landsbyer.
Det fysiske miljø

En landsbys samlede fysiske miljø er sammensat
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Fig. 1.
Århus kommunes
105 landsbyer.
Liste i
alfabetisk orden.
• 106. Ajstrup
96. Ask
• 92. Astrup
6. Balle
• 95. Ballen
76. Battrup
84. Beder
• 7. Bendstrup
74. Bjøstrup
• 42. Borum
8. Brandstrup
50. Brendstrup
93. Bøgeskov
109.Drammelstrup
65. Edslev
• 38. Egå
• 16. Elev
• 20. Elsted
68. Enslev
89. Fastrup
• 52. Framlev
• 86. Fulden
31. Fårup
• 33. Geding

• 54.
18.
111.
53.
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

GI. Harlev
Grøttrup
Gunnestrup
Harlev-Framlev
Korsvej
69. Hasselager
17. Hesselballe
100. Hinnerup
12. Hjelmager
19. Hjortshøj
108. Hvilsted
79. Hørret
40. Hørslev
39. Hørslevbol
3. Hårup
112. Ingerslev
110. Jegstrup
24. Kankbølle
34. Kasted
67. Kattrup
66. Kolt
32. Kvottrup
41. Labing
85. Langballe
70. Lemming
104. Lillenor
51. Lillering
5. Lindå
35. Lisbjerg
37. Lisbjerg-Terp
45. Lyngby
21. Lystrup
11. Løgten
94. Løjenkær
101. Malling
2. Mej Iby
30. Mundelstrup
46. Mundelstrup Stby.
82. Mårslet
88. Neder Fløjstrup
91. Onsted

• 60. Ormslev
• 59. Ormslev Stby.
87. Over Fløjstrup
15. Pannerup
113. Pedholt
• 77. Ravnholt
• 29. Sabro
• 28. Sabro Korsvej
10. Segalt
• 36. Skejby
57. Skibby
26. Skæring
22. Skødstrup
• 73. Slet
90. Solbjerg
• 1. Spørring
• 63. Stavtrup
• 62. Stavtrup Stby.
• 105. Storenor
• 27. Studstrup
23. Svinbo
103. Synnedrup
98. Tander
• 80. Testrup
• 48. Tiist
• 75. Tiset
• 4. Todbjerg
47. Todderup
• 72. Tranbjerg
• 13. Trige
• 49. True
97. Tulstrup
• 55. Tåstrup
99. Vormstrup
• 9. Vorre
44. Yderup
• 14. Ølsted
• 81. Østerby
56. Abo
• 58. Arslev
25. Astrup

• angiver bebyggelser, der indgår i undersøgelsen af det sociale
miljø.

af et ejendomsmiljøindeks og et helhedsmiljøin
deks.
Ejendomsmiljøindekset er opbygget på grund
lag af de enkelte bygningers alder (se fig. 2), ar
kitektoniske værdi og bevaringstilstand, samt på
grundlag af bygningernes omgivelser, f. eks. have
eller anden tilknyttet bevoksning.
Helhedsmiljøindekset for den enkelte landsby
er sammensat af i alt 13 variabler, nemlig
1. Placering - d. v. s. beliggenhed i terrænet,
på en skråning, på toppen af en bakke, i en
dal eller på fladt terræn.
2. Bebyggelsesform - spredt eller koncentreret.
3. Vejnetform - rette eller slyngede veje.
4. Trafikforhold —ulemper og fordele.
5. Opdeling - f. eks. som følge af jernbaners
eller store vejes splittende indflydelse.
6. Åbne ikke-grønne pladser.
7. Åbne grønne pladser.
8. Bevoksning, som ikke umiddelbart hører til
ejendommene.
9. Vandområder.
10. Indre differentiering - den miljøvirkning,
som den indbyrdes placering af en landsbys
bygninger giver.
11. Reklamer, højspændingsledninger o. 1.
12. Udsigt mod landsbyen.
13. Udsigt fra landsbyen.
Det sociale miljø

Tallene foran landsbyerne er løbenumre i henhold til fig. 1.
De manglende numre refererer til byer, der ved nærmere under
søgelse ikke har kunnet opfylde den anvendte definition på
landsby og derfor er gledet ud af den oprindelige liste.

De variabler, der er undersøgt i forbindelse med
landsbyernes sociale miljø kan sammenfattes un
der følgende overskrifter:
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Fig. 2.
Landsbyernes bygningsbe
stand. Kortet er en for
enklet udgave af rappor
tens kort, idet »ældre hi
storicisme«, »yngre histo
ricisme« og »funktionalis
me« er slået sammen til
én gruppe af reproduk
tionstekniske grunde.
I kommunens 105 lands
byer findes 12.654 bygnin
ger fordelt på 9.985 ejen
domsenheder.
Heraf er
henholdsvis 12.156 og 9.928
undersøgt. Udeladelsen af
ca. 4 % af husene skyldes,
at undersøgelsen - af hen
syn til beboerne - kun om
fatter de bygninger, der er
synlige (visible) for besku
eren uden indtrængen på
privat grund.
Hovedparten af bygnings
massen, 8.608 bygninger
eller 71 % af de visible
bygninger, er villaer eller
1-2 familiehuse, der ude
lukkende anvendes til be
boelse. Under 1 % er be
boelseshuse med 3 eller
flere lejligheder. 2% er
villaer eller 1-2 familie
huse kombineret med for
retning, fabrik eller værk
sted. 5 % er huse, som
alene rummer forretning,
fabrik, værksted eller la
ger. 15 % er landbrugsbyg
ninger, heraf er 4 % stue
huse (494 stk.) og 11 °/o
udlænger (1.341 stk.).
Det totale antal landbrugs
ejendomme andrager 549,
hvoraf 531 er undersøgt.
Bygningsbestandens forde
ling efter stilperiode i de
enkelte landsbyer fremgår
af kortet. I kommunen ta
get under ét er 1 % fra

»ældre traditionalisme« (fra før ca. 1800), 6% fra »yngre traditio
nalisme« (fra ca. 1800 til sidst i 1800-årene) - på kortet er disse
2 grupper, hvis bygninger hovedsagelig består af bindingsværk,
slået sammen - 16 % fra »ældre historicisme« (fra midten af 1800årene til ca. 1915/20), 10% fra »yngre historicisme« (fra 1920’erne
og 1930’erne), 11 % fra »funktionalisme« (fra 1930’erne og 1940’erne) - disse 3 grupper, hvoraf de to første omfatter nygotik,
nyrenæssance, nybarok og nyklassicisme, er her gengivet med
samme signatur - og 56 % fra »typehustid« (fra 1950’erne og
senere).
Af landsbyernes bygninger anser undersøgelsen 4 % eller godt
500 stk. for bevaringsværdige. Bortset fra kirkerne er i dag kun
én bygning i landsbyerne - Harlev Præstegård - fredet. Ca. 440
bygninger er af bindingsværk, heraf anses godt 350 for bevarings
værdige.

4. Sociale kontaktmønstre inden for og uden for
landsbyen med hensyn til såvel familieforbin
delser som ikke-familieforbindelser, samt låne
muligheder hos andre i landsbyen.
5. Aktivitetsmål inden for og uden for landsbyen
med hensyn til fælles aktiviteter og fritidsakti
viteter.
6. Graden af tilfredshed med livet i landsbyen,
med hensyn til kontakt mellem beboerne, for
holdet mellem unge og gamle, samt tilknyt
ningen til landsbyen.
Undersøgelsens omfang

1. Stillingsstruktur og indkomstfordeling. Stillin
gerne blev grupperet på grundlag af følgende
klassifikation :
a. Selvstændige inden for landbrug, gårdejere,
husmænd m. v.
b. Direktører, liberale erhverv, overordnede
funktionærer og tjenestemænd m. v.
c. Andre funktionærer og tjenestemænd.
d. Arbejdere: faglærte arbejdere, ufaglærte og
landarbejdere.
2. Befolkningssammensætning. Her undersøgte
man følgende variabler: andel af tilflyttere in
den for de sidste 10 år, andel af fødte i lands
byen, samt aldersfordelingen (18-39 årige, 40
-6 4 årige og over 65 årige).
3. Lokaliseringsfaktorer, omfattende arbejdsplad
sernes beliggenhed inden for landsbyen og
uden for, pendlingsafstande ( d. v. s. afstande
mellem bopæl og arbejdsplads), ønske om fle
re lokale arbejdspladser, tilfredshed med kol
lektiv trafik, antal af privatbiler.

Alle kommunens 105 landsbyer er undersøgt med
hensyn til det fysiske miljø. Afsnittet om det so
ciale miljø omfatter derimod kun 55 landsbyer,
idet man har udeladt såvel de største som de
mindste landsbyer. De største landsbyer er ude
ladt af samme grund som de egentlige forstæder,
nemlig at bebyggelserne har mistet karakteren af
egentlige landsbyer. De små landsbyer - d. v. s.
landsbyer med under 30 voksne indbyggere (1 0 15 husstande) - er udeladt af »tekniske« årsager.
Undersøgelsen af det sociale miljø er nemlig fore
gået ved hjælp af interviews baseret på stikprøver
i de enkelte landsbyer. Det ville imidlertid have
været vanskeligt at bevare et givet nøjagtighedsniveau i de små landsbyer, med mindre man ud
spurgte næsten hver eneste voksen indbygger.
Udeladelsen af de små landsbyer betyder ikke,
at der ikke er et godt socialt miljø i disse. Tvært
imod er det højst sandsynligt, at et sådant findes
netop i de små landsbyer, men det har villet
være tidsrøvende at dokumentere det.
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Tabel 1.
De 55 landsbyer inddelt efter deres samlede mål for fysisk m iljø
høj
106.
42.
86.
33.
54.
40.
39,
32.
85.
51.
5.
62.
105.
4.
9.

middel
Ajstrup
Borum
Fulden
Geding
GI. Harlev
Horslev
Horslevbol
Kvottrup
Langballe
Lillering
Lindå
Stavtrup Stby.
Storenor
Todbjerg
Vorre

92.
95.
7.
38.
16.
20.
52.
19.
108.
79.
34.
66.
37.
2.
82.
80.
77.
29.
80.
48.
75.
49.
55.
14.
58.

Astrup
Ballen
Bendstrup
Egå
Elev
Elsted
Framlev
Hjortshøj
Hvilsted
Hørret
Kasted
Kolt
Lisbjerg-Terp
Mejiby
Mårslet
Ormslev
Ravnholt
Sabro
Testrup
Tiist
Tiset
True
Tåstrup
Olsfed
Årslev

lav
69.
3.
35.
30.
46.
59.
28.
36.
73.
1.
63.
27.
72.
13.
81.

høj
Hasselager
Hårup
Lisbjerg
Mundelstrup
Mundelstrup Stby.
Ormslev Stby.
Sabro Korsvej
Skejby
Slet
Sporring
Stavtrup
Studstrup
Tranbjerg
Trige
Østerby

I tabellerne 1, 2 og 3 er tallene foran landsbyerne løbenumre i
henhold til fig. 1. Angående skemaernes opbygning se teksten
side 145.

Såvel de 105 landsbyer, der indgår i under
søgelsen af det fysiske miljø, som de 55 landsbyer,
der kun er undersøgt med hensyn til det sociale
miljø, fremgår af fig. 1 og den tilhørende tekst.
Undersøgelsens resultat

Resultatet af undersøgelserne vedrørende de 55
landsbyer, der er omfattet af begge dele af under
150

Tabel 2.
De 55 landsbyer inddelt efter deres samlede mål for socialt tnilja

106.
92.
16.
52.
54.
40.
3.
5.
2.
105.
48.
4.
49.
55.
9.

middel
Ajstrup
Astrup
Elev
Framlev
GI. Harlev
Hørslev
Hårup
Lindå
Mejiby
Storenor
Tiist
Todbjerg
True
Tåstrup
Vorre

7.
42.
86.
33.
19.
108.
39,
34.
51.
35.
37,
30.
82.
60.
29,
28.
36.
73.
1,
63.
62,
80.
72.
13,
14.

Bendstrup
Borum
Fuiden
Geding
Hjortshøj
Hviisted
Horslevbol
Kasted
Liliering
Lisbjerg
Lisbjerg-Terp
Mundelstrup
Mårslet
Ormslev
Sabro
Sabro Korsvej
Skejby
Slet
Spørring
Stavtrup
Stavtrup Stby.
Testrup
Tranbjerg
Trige
Ølsted

lav
95.
38.
20.
69.
79.
66.
32.
85.
46.
59.
77.
27.
75.
81.
58.

Ballen
Egå
Elsted
Hasselager
Hørr et
Kolt
Kvottrup
Langballe
Mundelstrup Stby
Ormslev Stby.
Ravnholt
Studstrup
Tiset
Osterby
Årslev

søgelsen, fremgår af tabellerne 1, 2 og 3, der vi
ser henholdsvis det fysiske miljø, det sociale miljø
og det samlede miljø. I alle tabellerne er de 55
landsbyer fordelt på tre grupper, idet de 15
landsbyer, der har de højeste miljøværdier, og de
15, der har de laveste værdier, er udskilt, medens
de resterende 25 landsbyer udgør mellemgrup
pen. Inden for hver gruppe er landsbyerne nævnt
i alfabetisk rækkefølge. Det er således ikke muligt
på grundlag af rapportens materiale at vurdere
de enkelte landsbyer inden for samme gruppe i
forhold til hinanden.

Tabel 3.
De 55 landsbyer inddelt efter deres samlede miljømål
høj
106.
42.
52.
86.
54.
40.
39.
34.
51.
5.
105.
48.
4.
49.
9.

middel
Ajstrup
Borum
Framlev
Fulden
GI. Harlev
Hørslev
Hørsievbol
Kasted
Liliering
Lindå
Storenor
Tiist
Todbjerg
True
Vorre

92. Astrup
95. Ballen
7, Bendstrup
16. Elev
20. Elsted
33. Geding
19. Hjortshøj
108. Hvilsted
79. Horret
3. Hårup
32. Kvottrup
85. Langballe
35. Lisbjerg
37. Lisbjerg-Terp
2. Mejlby
82. Märsiet
60. Ormslev
29. Sabro
73. Slet
63. Stavtrup
62. Stavtrup Stby,
80. Testrup
72. Tranbjerg
55. Tåstrup
14. Ølsted

lav
38.
69.
66.
30.
46.
59.
77.
28.
36.
1.
27.
75.
13.
81.
58.

Egå
Hasselager
Kolt
Mundelstrup
Mundelstrup Stby.
Ormslev Stby.
Ravnhoft
Sabro Korsvej
Skejby
Spørring
Studstrup
Tiset
Trige
Osterby
Arslev

Af tabellerne 1 og 2 fremgår det, at der ikke
er nogen markant sammenhæng mellem kvalite
ten af det fysiske miljø og kvaliteten af det sociale
miljø. De to miljøaspekter synes at være ret uaf
hængige af hinanden.
Tabel 3 viser undersøgelsens hovedresultat: de
55 landsbyers samlede miljømål. Dette er frem
kommet ved en sammenlægning af værdierne for
henholdsvis det samlede fysiske miljø og det sam
lede sociale miljø. Placeringen af de tre gruppers
landsbyer fremgår af fig. 3. Det er iøjnefaldende,
at landsbyerne i den »lave« gruppe ligger i bælter

Fig. 3. De 55 landsbyers beliggenhed og inddeling efter samlet
miljømål.
Landsbyerne i »middel-gruppen« er markeret med en lille prik.

omkring de vigtigste udfaldsveje fra Århus: Grenåvej, Randersvej, Skanderborgvej og GI. Hor
sens Landevej, medens landsbyerne i den »høje«
gruppe generelt ligger i en vis afstand fra hoved
vejene og i kommunens yderdistrikter langt fra
Århus —i nord, syd og vest. En undtagelse synes
dog de tre byer True, Tiist og Kasted at danne.
Det må også undre, at Silkeborgvej ikke synes at
forringe miljøet i den vestlige del af kommunen.
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Landsbyerne i den »lave« gruppe ligger generelt
enten i eller i umiddelbar nærhed af en byzone
eller et industriområde, hvad der hænger sam
men med disses tilknytning til de store, stærkt tra
fikerede veje.
Rapporten påpeger endvidere, at landsbyer
med høje miljøværdier viser en tendens til at
være landbrugsprægede, til at have en stor andel
af mennesker, der er født i landsbyen, til at være
mindre landsbyer og til at benytte kollektiv trafik
i udstrakt grad.
I et afsluttende kapitel, der behandler forbin
delsen mellem planlægning og landsbymiljø,
fremhæves det, at på Århusegnen viser de etable
rede vækstretninger for Århus og de oprettede
byzoner stor overensstemmelse med de bælter og
områder, som har lave værdier både for det fy
siske miljø og for det sociale miljø og dermed for
det samlede miljø. I tilknytning til dette forhold
gør rapporten opmærksom på, at et par af de i henhold til »Egnsplan for Århusegnen«, 1966 ønskede vækstretninger fra de planlagte aflast
ningscentre (såkaldte B-centre) i Lisbjerg og i
Hasselager vil kunne påvirke landsbyer med høje
miljøværdier. Det gælder den nordvestlige vækst
retning fra Lisbjerg samt den vestlige og sydlige
retning fra Hasselager, se fig. 4.

Med den udførte undersøgelse af landsbymiljøer
i Århus kommune har Geografisk Institut, Aar
hus Universitet - i en tid, hvor m an ofte efter
lyser forbindelse mellem forskning og offentlige
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Fig. 4. Fremtidige vækstretninger for byudviklingen i Arhusegnen,
baseret på »Egnsplan for Arhusegnen«, 1966. På kortet er de
fremtidige B-centre i Lisbjerg og i Hasselager samt disses vækst
retninger angivet.

institutioner - udført en samfundsrelevant forsk
ningsopgave. Den foreliggende rapport kan ikke
undgå at få stor indflydelse på kommunens frem
tidige planlægning og kommende dispositioner
med hensyn til bevaring af landsbymiljøer, såle
des at også disse miljøer kan blive omfattet af
mottoet for det europæiske bygningsfredningsår
1975 : »En fremtid for vor fortid«.
G .Ä .

EFG - hvad er det?

Erhvervsfaglige grunduddannelser betyder de tre
bogstaver, og det er igen et led i den totale æn
dring af den gamle lærlingeuddannelse, som skal
være afsluttet 1981. Noget specielt Århusfænomen
er der altså ikke tale om. På den anden side har
problemerne omkring EFG lokalt i nogen tid væ
ret så heftigt debatteret, at der måske kunne være
grund til kort at ridse baggrunden op - om ikke
for alle så for de mange, der ikke uden videre
er klar over, hvad det egentlig drejer sig om.
Mesterlæren, den hidtidige uddannelsesform ordet fortrinsvis anvendt for håndværkere - har
ofte været angrebet: Den var ineffektiv, lærlin
gene blev brugt til at hente øl, feje værksted,
passe mesters børn, hænge mesterfruens vasketøj
op osv., historierne er utallige. Mester tjente tykt
på dem, især når de var på tredie eller fjerde år,
og de måtte være tvungne skruebrækkere, når
der var arbejdskampe. Og den tekniske skole el
ler handelsskolen: Mange har inderligt for
bandet de aftener, da man efter en lang og drøj
arbejdsdag skulle på skolebænken endnu et par
timer. Oprindelig havde det været om søndagen,
den eneste tid man havde nogenlunde fri fra

værksted og butik. M en det blev nu ændret alle
rede i forrige århundrede.
Medens der ikke til efter 2. verdenskrig havde
været pillet ved selve principperne i mesterlæ
ren, kom den teoretiske undervisning tidligere,
end man vist forestiller sig, i søgelyset. Allerede
i århundredets begyndelse var der røster fremme
om efterhånden at lade aftenskolerne afløse af
dagskoler; men selv om spørgsmålet nåede helt
op på rigsdagsplan, blev der dog aldrig tale om
realiteter. Kun for københavnske bogtrykkerlær
linge indførtes dagundervisning. Det var i 1938.
Det er blevet hævdet, at de ældres trang til at
sige ungdommen tak for god indsats i krigsårene
var en hovedårsag til de nye toner, der unægte
lig kom efter 1945. Det får være, hvad det vil.
En anden og nok vigtigere var den rivende tek
niske udvikling, der havde fundet sted i de krigs
førende lande, en udvikling, som den traditionel
le mesterlære med hele sit stive system ikke kunne
leve op til uden væsentlige ændringer. Hertil kom
et voksende politisk krav om dagskole, der skulle
kombineres med en centralisering af undervisnin
gen for efterhånden alle fag. Det politiske skulle
i øvrigt efterhånden komme til at spille en stadig
voksende rolle, ikke mindst i lærlingenes eget re
gie, først i Faglig Ungdom siden i Lærlingenes
Landsorganisation ( LLO ).
Først i 1956 var man klar med en ny lov, den
fjerde i rækken af danske lærlingelove (de tidli
gere var fra 1889, 1921 og 1937). Den brød på
afgørende punkter med principper, der havde
været gældende i 150 år. Den indførte skolepligt
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for alle lærlinge, forskole (som allerede anvend
tes af visse fag) og anden praktisk undervisning
kunne gøres obligatorisk, hvis faget ønskede det,
og dagskolen skulle være gennemført senest otte
år efter lovens vedtagelse. Disse par detaljer dæk
ker over en ganske kompliceret udvikling, som
efterhånden skulle indskrænke antallet af skoler
og gøre lærlinge af enhver art parate til at virke
i den nye tid, hvor teknik, produktion, produk
tivitet og højnelse af den materielle levestandard
blev nøglebegreber for tilværelsen. Men mester
læren var der ikke pillet afgørende ved!
Det blev der først, da det af undervisningsmi
nisteren 20. august 1970 nedsatte udvalg til re
vision af lærlingeloven i april 1971 afgav sin be
tænkning. Denne betænkning var et virkeligt ny
brud, en fuldstændig ændring af formen for ud
dannelse af lærlinge. Hovedsigtet var ensartet
hed, en fjernelse af lærlingens afhængighed af
den enkelte mesters faglige og menneskelige kva
lifikationer til fordel for en sikker og dækkende
all-round faglig uddannelse. Hertil kom indførel
se af en række almene fag, der skulle give den
unge viden og baggrund til at håndtere de mangehånde problemer, han eller hun ville komme
til at møde i en moderne virksomhed. Udvalgs
betænkningen resulterede i en forsøgslov af 1972
for følgende fag: Bygge- og anlæg - Grafiske
fag - Handel og kontor - Jordbrug - Jern og

Fra basisåret: Elever i praktisk arbejde engelsklæreren ved tavlen.
(Fra orienteringspjece for jern og metal 1975)

metal - Levnedsmiddelområdet - Servicefag. Lo
ven skal revideres i folketingsåret 1976-77.
Den lærling, der vælger EFG-uddannelsen,
starter på en godkendt skole med et såkaldt ba
sisår, der strække sig over 40 uger. Efter et præ
sentationskursus (to uger) for det pågældende
fag, følger liniekursus (32 uger) for fagets for
skellige områder, og der sluttes af med et over
gangskursus (seks uger), jør hvilket lærlingen
skal have valgt sit endelige fagområde. Sidelø
bende med den faglige undervisning kører den
almene (12-14 timer af 36 ugentlige) med
Dansk - Samtidsorientering - Virksomhedslære
- Samarbejdslære - M atematik - Datalære Fremmede sprog - Fysik kemi - Musiske fag Idræt m. v.
Anden del består af afvekslende skole- og prak
tikophold. Det sidste finder sted på godkendte
virksomheder, og her specialiserer man sig i det
fag inden for området, man har valgt som sit
endelige (for de grafiske fags vedkommende f.
eks. Fagfotograf - Reprofotograf - Typotekniker
- Reprokopist - Offsettrykker - Tryktekniker
- Håndbogbinder - Industribogbinder). Elever
ne får en godtgørelse svarende til lærlingelønnen
både i basisåret og på andendelen, i begge til
fælde på basis af de for faget gældende lønnin
ger. I praktik betales lærlingeløn af arbejdsgive
ren. For lærlinge, der af hensyn til skolens pla
cering må rejse efter den, ydes der godtgørelse
for udgifterne hertil, ligesom der i visse tilfælde
kan anvises bolig på kollegier eller skolehjem.
Det er klart, at en sådan revolution, for det

må det vel kaldes, har vakt modstand, en mod
stand, der ikke er blevet mindre af, at LLO har
ført sig så stærkt frem i debatten og det med
synspunkter, som m an med en moderne kliché
kalder venstreorienterede. Her i Århus tog de
batten fart, da direktøren for Teknisk Skole, Bør
ge Linaa Jørgensen på et repræsentantskabsmøde
i Specialarbejderskolen for Århus og Omegn i de
cember 1975 kom for skade at sige, at det var de
bedste unge, der gik i mesterlæren, og de ringe
ste til EFG. Linaa Jørgensen hævdede, at de, der
valgte mesterlæren, var de motiverede og bevid
ste, mens EFG fik dem der ikke vidste, hvad de
ville. H an ville væk fra at starte med det teore
tiske til fordel for det praktiske - og vel altså
opretholde systemet så nogenlunde, som det var.
En hovedanstødssten ved det nye system fandt
han i et interview i Århus Stiftstidende i det for
hold, at der ikke var pladsdækning for de øn
sker, de unge fremsatte; han nævnede som eks
empel, at 96 af 176 ansøgere til hans skole havde
ønsket at blive fotografer. Af dem, man optog,
var der 53, som havde sat kryds ved fotografud
dannelsen, og efter de oplysninger, man lå inde
med, var der for tiden højst brug for 10 foto
grafer. Det højtbesungne frie erhvervsvalg var
altså bare en grå teori. Såvel direktørens almene
betragtninger som et par »krydderier« - bl. a.
om vanskeligheder med at møde om morgenen
- bragte hans elever i harnisk, og såvel i læser
breve som i et kollektivinterview med en flok ele
ver fik han læst og påskrevet og fik besked om
enten at dementere eller gå af. Det sidste var vel
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nok noget sludder, for selvfølgelig har direktøren
lov til at have sin mening og også til at sige den
- ligesom lærlingene ligeså selvfølgeligt har lov
til det samme. Det sidste i sagen på det princi
pielle plan er en udtalelse af forstander Niels
Elmose, Vejlby Landbrugsskole, der hævder, at
EFG vil blive en alvorlig konkurrent for skoler
som hans. EFG-uddannelsen inden for landbru
get er oprettet uden kontakt med de eksisterende
skoler og vil derfor ikke blive det supplement,
man kunne have ventet. En landbrugsuddannelse
koster i øjeblikket 11.-12.000 kr. om året, og
hertil kan eleverne kun regne med ca. halvde
len i tilskud fra amt og kommune. Det vil sige,

Fra orienteringspjece for
de grafiske fag 1975.
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at de må betale tusinder af kroner for et ophold,
hvor en EFG’er får løn for nogenlunde det sam
me. Der må nok findes en samarbejdsform.
Hvor om alting er: EFG er kommet for at
blive. Uddannelsen er i dag så stærkt udbygget
med ca. 12.000 elever landet over, at det næppe
er muligt at sige stop. Men derfor kan der da
komme endnu mangt et bråvallaslag, før den fin
der sit leje. Der er jo nemlig ikke tale om noget
lille og inferiørt samfundsområde. I princippet
er det fremtidens erhvervsliv, hvilken form det
nu skal have, det drejer sig om.

F. H. L.

Grovvarekrigen

I oktober 1975 vakte en kamp inden for er
hvervslivet megen opmærksomhed i aviser, radio
og fjernsyn. De kæmpende var Superfos og det
gamle Århus-firma Kom- og Foderstof Kompag
niet (K FK ). Striden stod tilsyneladende om to
bestyrelsesposter i KFK, men i virkeligheden om
en væsentlig del af gødningshandelen i Danmark.
At det ikke var småpenge, det drejede sig om,
fremgår alene af, at de involverede parter har
satset mellem 100 og 200 mill. kr. på udfaldet.
Superfos hed oprindelig Dansk Svovlsyre- og
Superphosphat-Fabrik. Virksomheden blev stif
tet i 1891, og den blev hurtigt Danmarks eneste
væsentlige producent af kunstgødning. Dansk
Svovlsyre fremstillede imidlertid ikke kun gød
ningen, men gik også ind i den direkte handel
med den til landbruget. Oprindelig skete det
gennem selskabets bifirma Det danske Gødnings
kompagni, men i de sidste 10-15 år er varerne
desuden blevet leveret dels direkte fra fabrik til
forbruger med last- og tankbiler, dels gennem
lokale grovvareselskaber, som er overtaget af
Dansk Svovlsyre. Selskabet har endvidere i åre

nes løb udvidet sit virkefelt til mange andre om
råder, især dog inden for den teknisk-kemiske
industri. Det kan således nævnes, at dattersel
skaber fremstiller isolerings- og vejbelægningsma
terialer. I 1971 tog Dansk Svovlsyre- og Super
phosphat-Fabrik navnet Superfos, ligesom et
stort antal af dets mange datterselskaber fik sat
Superfos foran det oprindelige navn. På den
måde blev koncernen mere overskuelig, og dens
sande størrelse klar. Den er i dag en af landets
største med en omsætning på ca. 2,5 milliarder
kr.
KFK-koncernen er omtrent lige så stor som
Superfos; og næsten lige så gammel. Kom- og
Foderstof Kompagniet blev stiftet i Århus i 1896
ved en sammenslutning af en række store korn
købmandsforretninger. Blandt købmændene var
så kendte navne som Hans Broge, Otto Mønsted
og Joh. Baune, alle fra Århus, H. Meulengracht,
Horsens, og J. Ankerstjeme fra Randers. Komog Foderstof Kompagniet var fra starten et stor
firma og er i dag et yderst velkonsolideret sel
skab, der dog næppe er helt så økonomisk stærkt
som Superfos.
K FK har stort set - i modsætning til Superfos
- holdt sig inden for sin branche, kom- og foder
stofhandelen. Selskabet har dog ikke mindst i
1950’eme og 1960’erne overtaget en lang række
lokale grovvarefirmaer og er derved kommet ind
i gødningshandelen. De lokale firmaer har nem
lig ud over at handle med korn og foderstoffer
også solgt gødning til landbruget. Efter at K FK
således var kommet ind i gødningshandelen, kom
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Straks efter at Korn- og Foderstof Kompagniet var dannet
påbegyndtes opførelsen af en statelig bygning ved havnen,
nemlig Havnegade 8 lige over for Toldboden. Et af kontorerne
ses på billedet, der er fra omkring 1910. I løbet af 1960’erne
blev pladsen i det gamle hovedsæde for lille,
og i 1965 flyttede selskabet ud på Grøndalsvej i Viby.

det snart i kontakt med de to store gødnings
firmaer på det danske marked, nemlig, foruden
Superfos, Norsk Hydro.
Norsk Hydro er Norges største selskab med en
omsætning, der er over 50 % større end K FK ’s.
Aktiemajoriteten indehaves af den norske stat,
men der er også betragtelige franske kapitalin
teresser i koncernen. Dens vigtigste produkt er
kunstgødning. I 1905 begyndte Norsk Hydro
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som noget helt nyt at fremstille salpetergødning
ad kunstig vej (Norgessalpeter), således at land
bruget ikke længere alene var henvist til den
naturlige Chilesalpetergødning. En stor del af
Norsk Hydros gødningsproduktion eksporteres,
og et vigtigt eksportland er Danmark. Koncernen
har desuden optaget produktionen af en lang
række andre varer uden for gødningssektoren.
Det blev således under 2. verdenskrig kendt, at
selskabets Rjukanfabrik fremstiller det til atom
forskning vigtige tunge vand, og gennem de sid
ste år har Norsk Hydros deltagelse i olieudvin
dingen været meget omtalt.
K F K ’s kontakt med henholdsvis Superfos og
Norsk Hydro førte til direkte samarbejde om
overtagelse og drift af lokale grovvareselskaber.
Når Superfos og K FK gik sammen, skete det op
rindelig ved, at hver indskød 50 % af kapitalen i
et enkelt firma. Senere, i 1971, blev hovedparten
af de fællesejede firmaer sluttet sammen i to da
toselskaber, A/S af 1.11.1971 og A/S af 2.11.
1971. Derimod dannede K FK og Norsk Hydro
fra starten af deres samarbejde, dvs. i 1965, et
holdingselskab, KFK-Holding, hvori hver havde
50 % af aktiekapitalen. Et holdingselskab er et
aktieselskab, der kun har kapitalinteresser i an
dre virksomheder og ikke selv har nogen produk
tion. K FK solgte en snes lokale firmaer til hol
dingselskabet, der yderligere har overtaget et an
tal forretninger i det forløbne tiår. I 1970 blev
firmaerne under KFK-Holding sluttet sammen i
A/S Kom - og Gødningsforretningen af 1. okto
ber 1970.

K F K ’s samarbejde med Norsk Hydro har væ
ret betydelig mere intenst end med Superfos. Det
har bl. a. givet sig udslag i, at man ejer langt
flere lokale firmaer sammen med Norsk Hydro,
end man gør med Superfos, og desuden er KFK
og Norsk Hydro repræsenteret i hinandens be
styrelser. Denne situation har været særdeles
ubehagelig for Superfos. Således betød salget af
et 100 % KFK-ejet grovvarefirma til KFK-Holding hver gang, at firmaet nu kun solgte gød
ning fra Norsk Hydro. Hvis Superfos blev re
præsenteret i K FK ’s bestyrelse, var der mulighed
for at ændre på dette forhold. Formanden for
Superfos’ bestyrelse, professor Per Søltoft, udtalte
i den fjemsynsdebat, der blev afholdt om sagen,
at Superfos ville ind i K F K ’s bestyrelse for at
opnå en regulering af markedet mellem K FK og
Superfos. Med andre ord: Superfos ønskede en
aftale, der på en eller anden måde skabte en be
stemt og for Superfos bedre fordeling af salget af
Norsk Hydros og Superfos’ varer.
For Superfos er det temmelig afgørende at få
en større afsætning af sine produkter. Gennem
en række år har koncernen m åttet se på, at dens
salg af det vigtigste gødningsstof, NPK-gødning,
er steget forholdsvis mindre end det samlede for
brug; andre firmaers markedsandel er altså ste
get. Samtidig har Superfos kraftigt udvidet pro
duktionskapaciteten på sin fabrik i Fredericia;
yderligere kapacitetsudvidelse er der opnået ved,
at Superfos i år har indgået en aftale med den
vesttyske storkoncern Vebas datterselskab Veba
Chemie om bygningen af en fabrik i Slesvig-Hol-

Rejsegilde på Havnepakhuset - det senere Karensmølle i 1890. Få år efter, at Korn- og Foderstof Kompagniet var stiftet,
lejede det sig ind i Havnepakhuset, der lå ved det nuværende
bassin II lige ved Falck-stationen. Efterhånden blev bygningen
helt overtaget af KFK. I 1930’erne fik den navnet Karensmølle,
da et bifirma fra Hørning med dette navn flyttede ind
i pakhuset. Bygningen nedbrændte i 1961.

sten. Superfos har forpligtet sig til at aftage 40 %
af fabrikkens produktion. Som gødningsmarke
det er i øjeblikket, ser det ud til, at Superfos vil
få vanskeligt ved at afsætte den store fabrikation,
idet salget af gødning — efter gennem de sidste
20 år at være steget meget kraftigt —siden 1974
har vist en nedadgående tendens.
En reguleringsaftale med K FK kunne afhjælpe
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den uheldige situation for Superfos, men ville be
tyde en tilbagegang for Norsk Hydro. Og hos
Norsk Hydro var der ikke stemning for at afgive
noget til Superfos; de to selskaber er ganske vist
sammen medejere af en række foretagender her
i landet - A/S Ny-Nitrogen og A/S Ammonia,
begge København, og I/S Dansk-Norsk Kvæl
stoffabrik i Grenå - men siden 1974 har der
været kold luft mellem dem. Det år sprang Su
perfos fra en aftale med Norsk Hydro om at
bygge en ammoniakfabrik i Skotland, og i ste
det indgik Superfos i år den nævnte aftale med
Veba Chemie.
At Norsk Hydro og Superfos var de egentlige
modstandere i kampen om K FK blev hurtigt
klart, efterhånden som begivenhederne udviklede
sig i efteråret. I begyndelsen af september med
delte Superfos på et møde med K FK ’s direktø
rer, at man gennem et års tid havde købt 25 %
af aktiekapitalen i K FK gennem et til lejligheden
overtaget selskab, H. M. Leasing. I K FK havde
m an allerede nogle måneder før haft mistanke
om Superfos’ opkøb, men forespurgt benægtede
Superfos dette. To dispositioner blev dog taget,
formentlig for at sikre sig mod de opkøbere, som
K FK kunne se måtte være på færde: En række
lokale grovvareselskaber blev solgt til KFK-Holding, og Norsk Hydro begyndte at øge sin andel
af K FK ’s aktiekapital.
Superfos gjorde det klart over for K FK efter
at have spillet åbent ud, at det ønskede en eller
to bestyrelsesposter i KFK. Svaret var et klart
nej. Da der derpå i midten af oktober efter øn
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ske fra Superfos blev afholdt et møde i Oslo
mellem Superfos, K FK og Norsk Hydro, kunne
sidstnævnte meddele, at det bakkede K F K ’s af
slag op, og at det i øvrigt i den forløbne måned
havde bragt sin aktiepost i K FK op på 25 % , så
den var lige så stor som Superfos’.
Dette kom ikke bag på Superfos. Allerede 8
dage tidligere havde selskabets bestyrelse truffet
beslutning om at søge at købe aktiemajoriteten
ved at tilbyde at købe yderligere 25 % af aktie
kapitalen i K FK til en kurs af 325 for gamle,
320 for nye aktier. På dette tidspunkt lå aktie
kursen på ca. 270, og allerede denne kurs må
betegnes som en overkurs. K FK anslår selv 200
som værende realistisk, og ved årsskiftet 1974-75
var kursen 160. Superfos’ tilbud var afhængigt
af, at fulde 25 % blev deponeret hos dets bank
forbindelser inden 5. november. Hvis det ikke
skete, var man ikke forpligtet til at købe.
Efter dette udspil gik det slag i slag. K FK sva
rede igen med tilbud om, at aktionærer, der
ønskede at sælge, straks kunne gøre det til kurs
325 kontant. Opkøberne var »KFK’s venner«,
der først og fremmest dækker over Norsk Hydro.
Superfos’ svar var, at aktier, der var deponeret,
ville blive købt, selv om der ikke var indkommet
25 % . Købet ville ske til den højeste kurs, sel
skabet indtil den 5. november havde betalt på
det åbne marked, dog mindst kurs 325 for gamle
og 320 for nye aktier. Så var turen kommet til
»K FK ’s venner«: De tilbød det samme som Su
perfos, men med øjeblikkelig kontant betaling
og efterbetaling ved eventuel yderligere kursstig-

ning. På dette tidspunkt var kursen for gamle
aktier nået op i 339V2.
Men hermed var det også slut. Efter nogle
dages forløb ophørte Superfos med at købe ak
tier på det åbne marked, og snart efter eklærede KFK, at kampen var vundet. Der gik dog
flere måneder, før de to kombattanter rykkede ud
med, hvor store aktieposter, de kunne råde over.
Først i januar 1976 meddeltes det, at Norsk Hy
dro havde 49 % af K F K ’s aktiekapital. Disse
49 % var fordelt således, at moderselskabet i
Norge havde 15 %>, mens et datterselskab her i
landet, Norsk Hydro Danmark, havde 34 %. Ud
over Norsk Hydros afgørende aktiebesiddelse har
K F K ’s bestyrelse uden tvivl også kunnet råde
over andre aktieposter, bl. a. medarbejdernes og
Handelsbankens. Handelsbanken havde, før be
givenhederne tog fart, 5 % af aktiekapitalen.
Banken erklærede på et tidligt tidspunkt i kam
pen, at den var neutral, men i betragtning af den
nøje forbindelse, der gennem årtier har været
mellem Handelsbanken og KFK, er det sandsyn
ligt, at bankens aktier har været til disposition for
K F K ’s bestyrelse.
Superfos fik købt 33.4 % af aktiekapitalen,
altså lige over en trediedel. Det betyder, at en
række betydningsfulde beslutninger på general
forsamlinger kun kan tages med Superfos’ til
slutning. Generalforsamlingsbeslutninger om f.
eks. kapitaludvidelse og vedtægtsændringer kræ
ver nemlig to trediedels-flertal. Superfos har så
ledes - selv om det tabte kampen - fået en posi
tion, som gør det vanskeligt for K FK og Norsk

KFK har anlæg tre steder ved Arhus havn. I nordhavnen
lå indtil 1961 Karensmølle, på hvis plads i dag et stort siloanlæg
er placeret. I sydhavnen er der to anlæg, dels Kornpieren,
hvor det siloanlæg, der ses på billedet, ligger. Dette siloanlæg
er netop blevet taget i brug efter at være blevet genopbygget,
udvidet og moderniseret efter en brand i 1968.
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Hydro at se bort fra selskabet. Superfos kan
næppe råde over væsentlig flere end sine egne
aktier. Der har ganske vist været rygter fremme
om, at Veba-koncernen skulle besidde en betyde
lig aktiepost i KFK. Der er nævnt mellem 15 %
og 25 %, der i givet fald skulle være til Super
fos’ disposition. Superfos har imidlertid benægtet,
at Veba havde aktier i KFK, og intet tyder på, at
det er tilfældet. Aktieposten er i hvert fald ikke
stor.
Kampen KFK-Superfos har givet anledning
til mange skarpe udtalelser. Hårdest er det gået
ud over Superfos, idet offentligheden, pressen og
vel også de fleste inden for grovvarehandelen har
stået på K F K ’s side. Der kan derfor være grund
til at gøre opmærksom på, at Superfos kun har
foretaget sig, hvad der jævnligt sker i såvel dansk
som internationalt erhvervsliv. Køb af indflydelse
gennem store aktieposter er en ganske almindelig
foreteelse og er fuldt ud lovlig. En aktionær, der
har 25 % af aktiekapitalen, vil normalt få sæde
i bestyrelsen, og som regel vil besiddelse af 3040 % betyde, at man kan besætte flertallet af
bestyrelsesposterne. N år Superfos har fået en så
forholdsvis dårlig PR, skyldes det formentlig to
forhold. For det første har det været et alminde
ligt indtryk, at selskabet har været mindre ærligt.
Det har bl. a. opkøbt aktierne gennem et ano
nymt selskab, og det har på et tidligt tidspunkt
benægtet, at det var opkøber. For det andet har
det ført sig vel bombastisk frem. Det var Super
fos, der begyndte med at byde aktionærerne i
K FK den høje overkurs, og det var Superfos, der
162

talte om lovindgreb og klage til handelsministe
ren, da det var blevet afvist af KFK. I forbin
delse med den dårlige omtale af Superfos må det
imidlertid ikke overses, at K FK har udført en
dygtig PR-virksomhed og forstået at lade de
rette oplysninger tilfalde offentligheden.
I øvrigt er kampen formentlig ikke afsluttet
endnu, men vil fortsætte bag lukkede døre.

C.R.J.

Bak, Aage
(11. juli 1913-21. maj 1975).
Politiassistent; ansat i Århus Politi
1940-75.

Døde i 1975

Ballegaard, Svend
(24. april 1900-23. november 1975).
Politiassistent; ansat i Århus Politi
1932-67.
Agtby, E. C.
(27. februar 1902-5. februar 1975).
Kriminalassistent i Århus 1958-72.
Albrekt, Hartvig
(7. september 1921-22. november
1975).
Fotograf; kirketjener ved Vor Frue
Kirke.

Andersen, K. B.
(10. oktober 1928-12. juni 1975).
Lokomotivfører; formand for Århus
Akvarieforening.
Appel, Ingrid
(26. april 1893-3. oktober 1975).
Biblioteksassistent; ansat ved Stats
biblioteket 1917-59.

Andersen, Anders P.
(19. oktober 1908-3. marts 1975).
Direktør for Mundelstrup Andels
mejeri 1946-75.

Berleme-Nix, Karen
(29. januar 1883-10. juli 1975).
Politifuldmægtig i Århus 1919-50;
formand for Dansk Kvindesamfund
i Århus 1931-37.
Blak, Peter
(28. juli 1907-12. august 1975).
Chauffør i Åbyhøj; formand for Ru
tebilchaufførernes Klub i Danmark
og for DSBs Oplandschauffører.

Andersen, Anders R.
(4. marts 1891-22. april 1975).
Murermester; formand for Lystrup
Vandværk og Lystrup Andelsfryseri;
kirkeværge i Elsted.
Andersen, Bent
(4. marts 1902-5. januar 1975).
Overlæge ved Århus Kommuneho
spitals børneafdeling 1940-66; pro
fessor i pædiatri ved Århus Univer
sitet 1940-66.

Bendixen, Magda
(29. august 1905-26. november 1975).
Organist ved Skejby og Lisbjerg
Kirker 1930-75.

Borg, August
(16. februar 1896-16. oktober 1975).
Elektroinstallatør, direktør; leder af
Installationsfirmaet Eifa 1929-68.

Bent Andersen

Brink, Marie
(27. november 1888-18. januar 1975).
Skuespillerinde ved Århus Teater
1955-72.
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Brøchner, Svend Aage
(18. september 1902-24. september
1975).
Guldsmed i Jægergårdsgade 3.
Bnus-Pedersen, Lars
(25. februar 1897-7. januar 1975).
Trafikinspektør; ansat ved DSB, År
hus, 1936-^2 og 1945-53.

Christensen, Nicoline
(7. december 1893-15. juni 1975).
Lærerinde ved Paradisgades Skole
1922-32; viceskoleinspektør 1932—
63.
Christiansen, Carl
(6. marts 1902-28. april 1975).
Altmuligmand ved Århus Teater
1943-72; orkestertjener ved Århus
By-Orkester 1946-54.
Dal, Svend
(13. marts 1913-13. maj 1975).
Dommerfuldmægtig i Århus 1936—
41; fuldmægtig i Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening 1941-55; kon
torchef 1955—60; direktør 1960-67;
adm. direktør 1967-72, i Kreditfor
eningen Danmark 1972-75.
Dich, Jørgen S.
(7. oktober 1901-16. september
1975).
Professor i socialpolitik og finansvidenskab ved Århus Universitet
1950-72; forstander for Journalistkursus ved Århus Universitet 1958—
60.
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Jørgen S. Dich

Jens Due-Petersen

Due-Petersen, Jens
(23. februar 1900-3. juli 1975).
Ingeniør ved A/S Frichs 1928-37;
direktør 1938^45; administrerende
direktør 1945-72.

Enemark, Ingvard
(2. december 1895-2. juli 1975).
Lærer ved Valdemarsgades Skole
(Brobjergskolen) 1920-48; overlærer
1948-62.

Edslev, Ove
(24. november 1896-3. juni 1975).
Købmand i Århus; bestyrer af Nør
rebros Materialhandel 1921-25; in
dehaver 1925-64.

Enemark, Jacob
(9. oktober 1893-6. februar 1975).
Lærer ved Valdemarsgades Skole,
Finsensgades Skole og Skovvangsko
len
1919-41;
viceskoleinspektør
1941-63.

Elgaard, Carl
(29. juni 1898-18. maj 1975).
Musikdirektør, restauratør; indeha
ver af sommerrestauranten Bellevue
1940-47, af Skæring Strandkro 1956
-73.

Ersted, Max
(14. december 1898-3. marts 1975).
Ingeniør; radioforhandler i Østerga
de 1927-59.

Fenger, Paul G.
(29. september 1901-18. november
1975).
Trikotagehandler i Østergade; ama
tørmaler.
Folmann, V. E.
(8. juli 1918-20. januar 1975).
Direktør; automobilhandler i Århus
1954-75; formand for Danmarks
Automobilhandlerforening 1966-70.
Frydenberg, Ove
(13. december 1929-7. april 1975).
Professor i genetik ved Århus Uni
versitet 1967-75.

Groth, Frank
(13. april 1931-5. maj 1975).
Overlæge ved Århus Kommuneho
spitals neuroradiologiske afdeling
1969-75.
Gudnæs, J.
(20. maj 1888-5. februar 1975).
Overlærer; ansat ved Ingerslevs Bou
levards Skole 1915-55.
Gullager, Henry
(21. juli 1910-9. august 1975).
Frisørmester i Lystrup 1932^12, i
Århus 1942-75.

Hansen, Annelise
(31. januar 1930-6. april 1975).
Overlæge ved Psykiatrisk Bømehospital 1971-75.

V. E. Folmann

Magda Baes Hansen

Hansen, Egon
(13. maj 1923-6. marts 1975).
Ejendomsmægler i Århus 1956-75;
formand for Dansk Ejendomsmæg
lerforenings 8. kreds.

Hansen, Marius
(1. august 1891-26. februar 1975).
Smedemester; leder af Marius Han
sen & Søn A/S og Jyllands Mar
kisefabrik, Jægergårdsgade 29.

Hansen, Harald
(20. marts 1906-25. november 1975).
Slagtermester i Solbjerg 1937-75;
medlem af Tiset Sogneråd 1950-58,
af Solbjerg Sogneråd 1966-70.

Hansen, Magda Baes
(30. august 1906-23. marts 1975).
Kæmner i Brabrand-Årslev Kommu
ne 1940-70.

Hansen, Oluf
(24. juni 1898-18. oktober 1975).
Faktor ved JyIlands-Posten 1937-64.
Hansen, Peter
(4. juni 1900-12. maj 1975).
Murermester i Århus; formand for
Missionshuset Carmel; søndagssko
leleder.
Hansen, Aage B. P.
(14. november 1903-23. juni 1975).
Postforvalter; leder af Postekspedi
tion 6, Thorvaldsensgade, 1956-70.
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Hauerslev, Jens Chr.
(14. januar 1915-4. april 1975).
Diakon; forstander for syge- og hvi
lehjemmet Elanka, Åbyhøj.
Heeno, Karen Margrethe
(25. februar 1910-7. november 1975).
Ekspeditionssekretær; ansat ved År
hus Kommunes Skattevæsen 193041, ved Rådhusforvaltningen 194173.
Iversen, Holger
(6. juli 1914-30. marts 1975).
Fagkyndig direktør i Ny Jydsk
Land-Hypotekforening, senere Jyl
lands Kreditforening, 1959-74; for
mand for Forsikringsselskabet Vermund.
Jensen, Ebbe Alex
(27. juni 1938-6. november 1975).
Ekspeditionsleder i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie; ungdomsleder i Århus
Idrætsforening af 1900.
Jensen, Elisabeth
(22. oktober 1891-3. april 1975).
Fabrikant; medindehaver af Vandex
A/S 1946-75.
Jensen, H. P.
(1. januar 1886-22. oktober 1975).
Gartner; indehaver af planteskole
ved Århus 1915-22; gartner under
Århus Kommune 1922-37; afde
lingsgartner 1937-56; formand for
Christiansbjerg Folkebibliotek 1924
-37; medlem af Århus Byråd 1937—
58; viceborgmester 1954-58.
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Jensen, J. C.
(31. maj 1889-4. december 1975).
Cigarmester; ansat ved J. E. Schmal
felds Tobaksfabrik; formand for År
husafdelingen af Arbejdsledere i
Danmark.
Jensen, Karl
(3. april 1897-11. oktober 1975).
Cykel- og Sygevognsfabrikant i Ris
skov 1934-75.
Jensen, Peder
(24. december 1918-5. februar 1975).
Overpostbud; ansat ved Århus Post
kontor 1941-59; arkivar ved Demo
kraten 1959-74; lokalhistoriker.
Jørgensen, Kaj Lykke
(12. april 1905-12. marts 1975).
Afdelingsgartner; ansat ved Århus
Parkvæsen 1927-75.
Kerstens, Ejnar S.
(16. august 1901-21. juli 1975).
Sikringsingeniør; ansat ved DSB,
Århus, 1926-71.
Kristensen, Marius Ingvar
(14. marts 1896-22. maj 1975).
Gårdejer i Skødstrup; vurderings
mand og auktionsholder; medlem af
Skødstrup Sogneråd 1950-54.
Larsen, Elisabeth
(4. november 1900-20. januar 1975).
Sygeplejerske; leder af Institut for
Syge- og Sundhedsplejersker ved År
hus Universitet (Danmarks Syge
plejerskehøjskole) 1938-69.

H. P. Jensen

Larsen-Ledet, Dorte
(22. februar 1927-17. juli 1975).
Journalist ved Demokraten 1948-74;
forfatter.
Laursen, Helge Brøndum
(5. juli 1898-29. oktober 1975).
Læge i Tranbjerg 1927-66.
Laursen, Kirstine
(22. december 1889-17. april 1975).
Overlærer; ansat ved Fru Laursens
Realskole 1916-65.
Laursen, Kristen
(9. marts 1889-7. september 1975).
Tømrermester i Skæring; medlem af
Hjortshøj-Egå Sogneråd 1933-43.
Lydolff, Tage
(17. juni 1917-7. januar 1975).
Fabrikant af dekorations- og rekla
mematerialer.

Madsen, Halvor E.
(16. december 1905-23. september
1975).
Direktør, ingeniør; ansat i firmaet
Wright, Thomsen & Kier 1931-75.
Madsen, Kai Hauge
(27. september 1896-19. januar
1975).
Guldsmed og gravør i Århus.
Mikkelstrup, Henry
(1. juli 1912-31. august 1975).
Fabrikant; indehaver af Solbjerg
Stålvarefabrik 1947-75.
Mogensen, Carlo
(6. august 1919-17. oktober 1975).
Ekspeditionssekretær ved Århus
Kommunale Værker 1950-54; kon
torchef 1954-68; direktør 1968-75.
Mogensen, Edmund
(1. januar 1899-20. marts 1975).
Købmand i Århus; indehaver af Kay
Schmidts Eftf., Skt. Pauls Kirke
plads, 1945-73.
Moldkjær, Anker
(10. februar 1900-16. september
1975).
Afdelingsleder, prokurist; ansat i
Louis Poulsen & Go. A/S 1932-65;
medstifter af Teknisk Kollegium i
Århus.
Mortensen, Richard
(21. marts 1909-13. maj 1975).
Fiskeskipper i Århus 1941-75; for
mand for Dansk Fiskeriforenings re
præsentantskab 1967-74; forfatter.

Hans Nielsen

Knud V. Morbech Nielsen

Nathan, John
(27. februar 1912-24. september
1975).
Kunsthandler i Århus 1960-75.

Nielsen, Erik Slot
(17. juni 1914-14. februar 1975).
Civilingeniør; vicebrandchef i Århus
1949-51; brandchef 1951-71.

Nellemann, Hans
(8. februar 1897-27. juni 1975).
Frisørmester; faglærer ved Århus
Tekniske Skole 1931-67.
Niclasen, Frode F.
(11. april 1910-4. november 1975).

Nielsen, Hagbart
(24. februar 1901-2. marts 1975).
Stationsforstander i Viby 1954-70;
medlem af Viby Sogneråd 1958-66.

Arkitekt i Århus.

Nielsen, Albert
(30. september 1878-23. april 1975).
Tømrermester i Elev; medlem af
Elev Sogneråd 1917—43.
Nielsen, Anton
(1. oktober 1898-4. februar 1975).
Læge i Spørring 1925-53, i Højbjerg
1953-75; formand for Århus Travamatørklub.

Nielsen, Hans
(3. januar 1883-21.januar 1975).
Maskinfabrikant;
administrerende
direktør for Århus Flydedok ogMaskinkompagni 1945-54.
Nielsen, K. P.
(10. februar 1903-14. januar 1975).
Lærer i Hvilsted 1938-65; overlærer
ved Solbjergskolen 1965-70.
Nielsen, Knud V. Morbech
(22. december 1907-29. april 1975).
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Havnekaptajn; ansat ved Århus
Havn 1936-75; formand for For
eningen af Havnefogeder i Danmark
og for Århus Skipperforening.
Nielsen, Aage
(11. april 1893-3. april 1975).
Handelsgartner; gartneriejer i Møl
levangen og i Risskov; formand for
Gartnernes Landspropaganda 194459.
Nygaard, Ole Stjerne
(22. oktober 1925-10. juni 1975).
Overlærer; ansat ved Forældreskolen
1951-75.

Olsen, Hans
(24. marts 1895-17. marts 1975).
Kriminalkommissær; leder af krimi
nalpolitiet i Århus 1962-65.
Ovesen, Rudolf
(12. februar 1903-8. december 1975).
Slagtermester i Århus; direktør for
Anton Ovesen A/S 1944-72.

Pedersen, Else Marie, /. Nielsen
(15. februar 1888-9. juli 1975).

Lotterikollektrice i Århus 1936-65.
Pedersen, Gustav
(3. april 1893-22. november 1975).
Bankassistent; ansat i Købmandsog Håndværkerbanken 1909-16; for
mand for HK i Århus 1918-23;
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landsformand 1938^19; medlem af
Århus Byråd 1921-23, af Folketin
get 1924-26 og 1934-64; Folketin
gets formand 1950-64; statsrevisor
1949-64.
Pedersen, Henry Simon
(6. februar 1904-11. august 1975).
Murermester og entreprenør i År
hus.
Pedersen, Jens
(10. maj 1924-15. januar 1975).
Afdelingsleder; ansat ved Mejeri
kontoret 1946-75.
Pedersen, Thomas
(17. marts 1900-21. september 1975).
Fotograf i Århus 1926-75; forstan
der for Dansk Fotografisk For
enings Fagskole i Århus 1948-56.
Pedersen, Aage Holmsgaard
(30. september 1912-22. april 1975).
Kasserer ved Århus Kommunale
Værker 1959-75; sekretær i hoved
bestyrelsen for AGF.
Petersen, Johs.
(1. november 1892-16. januar 1975).
Lærer ved N. J. Fjordsgades Skole
1920-44; skoleinspektør ved Læssøesgades Skole 1944-62.

Rasmussen, Carlo
(12. januar 1915-14. oktober 1975).
Restauratør; ansat i Restaurant Maritza 1941-73; indehaver af Molino
Bar 1973-75.

O. P. Rasmussen

Rasmussen, O. P.
(15. august 1901-28. april 1975).
Tækkemand; måleraflæser; formand
for Holme-Tranbjerg
Sygekasse
1943-70; medlem af Holme-Tran
bjerg Sogneråd 1950-66; sogneråds
formand 1954-58.
Rogersen, Rasmine
(18. januar 1867-15. februar 1975).
Vaskeriejer i Malling; Danmarks
ældste indbygger.

Schjøtz-CKristensen, Børge
(7. februar 1914-2. maj 1975).
Entomolog; afdelingsleder ved Na
turhistorisk Museum.

Schmidt, Holger
(15. august 1903-11. oktober 1975).
Organist ved Romersk-Katolsk Kir
ke 1924-26, ved Skt. Lukas Kirke
1926-73; lærer ved Det Jydske Mu
sikkonservatorium og Folkemusik
skolen.
Skonning, G.
(25. oktober 1881-2. april 1975).
Lærer ved Nørrebrogades Skole og
Finsensgades Skole 1904-34; vice
skoleinspektør 1934-51.
Sloth, Kresten
(9. december 1912-31. maj 1975).
Gartneriejer i Brendstrup 1939-75.
Snog, Niels B.
(28. juli 1914-22. juni 1975).
Ejer af Engtoftegården i Todbjerg;
formand for Kaløvigegnens Landbo
forening, for Vejlby Landbrugsskole
og Århusegnens Husholdningsskole.
Staarup, Hans A.
(6. august 1888-4. september 1975).
Havnedirektør; ansat ved Århus
Havn 1924-58.
Solling, Carl Aug.
(21. september 1875-29. juni 1975).
2. residerende kapellan ved Skt.
Pauls Kirke 1914-22; sognepræst
1922-45.

Rasmine Rogersen

Hans A. Staarup

Thun, Niels
(13. januar 1907-4. juni 1975).
Sognepræst i Åbyhøj 1945-66.

Villadsen, Rasmus Holme
(5. januar 1910-10. oktober 1975).
Ejer af Minesminde i Egå; medlem
af Hjortshøj-Egå Sogneråd 1954-62;
formand for Andelsmejeriet Viruplund, for Egå Vandværk og Egå For
samlingshus.

W et lesen, A. Wessel
(2. juli 1879-24. maj 1975).
Retsstenograf; indehaver af Jydsk
Stenografbureau; redaktør af Vejlby-Risskov-Bladet og »Murermeste
ren«.
Wilhelmsen, Børge
(6. februar 1916-11. oktober 1975).
Restauratør i Århus 1945-75; inde
haver af Restaurant Westend og
General Rye; direktør for Special
Smørrebrød; ejer af Testrup Sønder
gård.

Willesen, Arthur
(2. maj 1909-27. marts 1975).
Sognefoged i Risskov 1948-70; må
leraflæser, strandfoged og stævnings
mand.
Vorbeck, Henning
(17. marts 1900-12. februar 1975).
^Afdelingslæge ved Statshospitalet
1939-58; overlæge 1958-70.
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Børne- og Ungdomspædagogernes
Landsorganisation (BUPL), 19, 34
Børne- og Ungdomsværnet, 34
Campens, P., maskinfabrik, Hasle
57
Caritas, plejehjem, 39
Carstensen, Ole Erik, oberst, 66
Carter, Benny, saxofonist, 115-16
Casino, 135
Centralmejeriet, Århus, 67 .
Centrum-Demokraterne, 141, 142
Ceres-Bryggerierne A/S, 26, 57, 58
Chas E., Ryesgade, 34
Chaufførenes Fagforening, 35
Christensen, Arne, kontorchef, 66
Christensen, Bente, grafiker, 110
Christensen, Carl Faarup, kunst
maler, 113
Christensen, Holger, journalist, 99
Christensen, Ib, fhv. folketingsmand,
114
Christensen, Nicoline, lærerinde,
163
Christensen, Olaf P., rådmand, 25,
41, 46
Christensen & Nielsen A/S, bygnings
materialefirma, 17
Christesen, C. A., amtskommunal
direktør, 31
Christiansen, Carl, altmuligmand,
163
Christiansgade, 92
Christianskirken, 41
Clemensbro, 37
Clemmesen, Erik, kunstmaler, 113
Cleo, sangerinde, 101
Connors, Gene, jazzmusiker, 117
Copenhagen Jazz Orchestra, 114
Dal, Svend, dommerfuldmægtig, 164
Dalgas Avenue, 11
Dalsøgas A/S, 49
Dalsø Maskinfabrik A/S, Brabrand
49, 56
Danhuus, Aage D., generalmajor,
66
Dania A/S, jernstøberi, 57
Danmark, mejeriselskab, 64
Danmarks Kommunistiske Parti,

13, 25, 27, 39, 141, 142
Danmarks Lærerhøjskole, Århus, 69
Danmarks Radio, 134, 135
Danmarkssamfundet, 25
Da-No-Linjen A/S, Århus, 24
Dansk Blomsterhandlerforening, 34,
35
Dansk Esso A/S, 43
Dansk Kvindesamfund, forening, 17
Dansk Røde Kors Vuggestue, 41
Dansk Transport Materiel A/S,
Malling, 45
Danske Securitas A/S, 11
Danske Spejderkorps, Det, 27
Danske Trælastkompagni, Det, A/S,
64
Daugaard, B. S. J., oberstløjtnant,
66
Davis, Eddie »lockjaw«, saxofonist,
115,116
Davis, Miles, jazzmusiker, 116
de Mezas Vej, 12, 18
Demokraten, 19, 20
DFDS, 62, 129, 130, 131
Diakonhøjskolen, 33
Dich, Casper, stolemager, 88
Dich, Jørgen S., professor, 164
Dich, T. F. A., frk., 88
Dittmar, Hanne, guitarspiller, 22
Ditzel, Meta, fhv. folketingsmand,
144
DSB, 16, 2 9 ,4 1 ,4 4 , 69, 70, 131,
132 133
DTM-Kartro A/S, Malling, 45
Due-Petersen, Jens, ingeniør, 164
D U I - Leg og Virke, 29
Dybris, Freddie, kunstmaler, 110
Dynkarken, 16, 92
Eckersbergsgade, 25
Edison, Harry »sweets«, 115, 116,
117
Edslev, Ove, købmand, 164
Egå, 12, 20
Ehrenreich, Niels, forbrugerombuds
mand, 66
Ejsing, Jørgen, arkitekt, 88
Elgaard, Carl, musikdirektør, 164
Elling, Christian, grafiker, 113
Ellington, Duke, jazzmusiker, 116,
117
Elmose, Niels, forstander, 156
Enemark, Ingvard, lærer, 164

Enemark, Jacob, lærer, 164
Engelsk Beklædnings Magasin A/S,
36,65
Enggård, Knud, folketingsmand, 144
Engtoften, 19
Erhardtsen, Aksel, skuespiller, 95,
101, 138
Eriksen, Bent, pianist, 115, 118
Errboe, Anders, musiker, 98
Ersted, Max, ingeniør, 164
Erwin, Pee Wee, jazzmusiker, 116
Eskelund Losseplads, 38
Eskesen, Per G., havnefoged, 67
Esmann, Jørgen Victor, kammerråd,
88Esmanns villa, 86, 88
Evangeliske Kaffehus, Det, 46
Exodus, bowlingklub, 125
Falck-Zonen, 9, 12, 44, 92
Fairport Convention, engelsk rock
gruppe, 12
FDB, 18, 21
FDF/FPF, 22, 30, 41
Feldballe Petersen, E., direktør, 102,
103, 106, 107
Fenger, Paul G., trikotagehandler,
164
Fiedel, Max, karusselejer, 138
Filuren, børneteater, 101
Finlandsgade, 57
Fiskergade, 89, 91, 92
Fjerde Søforsikringsselskab, 89, 91,
92
»Flaskehalsen«, restaurant, 53
Folke, Steen, universitetslektor, 143
folkelige Forsamlingsbygning, Den,
50, 52, 53
Folketeatret, 103
Folmann, V. E., direktør, 164
Fonnesbech-Sandberg, Elna, kunst
maler, 113
Forenede Mejerier, De, 18
Foreningen af Arbejdsgivere ved
Århus Havn, 36
Foreningen Vægtvogterne, 12
Forhistorisk Museum, Moesgård, 30,
71, 72, 73, 75, 76, 77
Forsikringsaktieselskabet Danne
virke, 92
Forældre-Pædagog-Samrådet, 32
Forældrenes Børnekamp, sammen
slutning, 39, 41
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Foster, John, pianist, 114
Frandsen, G. 0 ., major, 67
Frandsen, Svend, programleder, 135
Frandsen, Aage, fhv. folketingsmand,
38, 144
Fredborg, Niels, cykelrytter, 124,
138
Freddie, Vilhelm, kunstmaler, 109
Fredensgade, 135
Fredensvang, 13
Frederik, prins, 35
Frederiks Allé, 60
Frederiks Allés Sammenslutning, 12
Frederiksbjerg, 12, 31
Frederiksbjerg Handels- og Hånd
værkerforening, 12
Frederiksbjerg KFUM og KFUK, 43
Frederiksen, Ole, direktør, 67
Frederiksgade, 25, 33, 35
Frederikshøj Kro, 25
Fredsforeningen i Århus, 52
Freeman, Bud, saxofonist, 115, 116,
117
Frej asvej, 32
Fremskridtspartiet, 141, 142
Frich, Søren, jernstøber, 51
Frichs A/S, 26, 28
Frier, Johan, restauratør, 67
Friis, Torkil, programleder, 135
Frisco-Sol Is A/S, 25
From, Henry, fodboldtræner, 123
Fryd, Paul, skolebestyrer, 19
Frydenberg, Ove, professor, 164
Frydenlund, 10
Frydenlundskolen, 26
Fulden, 20, 25
»Fyrtøjet«, diskotek, 53
Fællesudvalget for Uddannelses
søgende, (FUA). 15, 17
Fødselsanstalten i Jylland, 67
Galleri Fo, kunstgalleri, 113
Galleri Larsen, kunstgalleri, 113
Gallerie Dierks, kunstgalleri, 110, 113
Galten, 17, 27
Gamle By, Den, 20, 71
Gammelgård, Lars P., byrådsmedlem,
44
Gede, C'hr. V., folketingskandidat,
142, 144
Geertsen, Ib, kunstmaler, 111
Gellerup Bladet, 39
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Gellerup Centret, 9, 23, 39, 40, 41,
43, 45, 47, 124
Gellerup-Kollegiet, 24
Gellerupparken, 12, 46
Genster, Helge, overlæge, 67
Gertrud Rasks Vej, 29
Giber-Å-March, 31
Giversen, Søren, professor, 67
Gjedsted, Jens Jørn, jazzmusiker,
117
Gjellerupscenen, 98, 99, 100
Glasalstrup, 15, 19
Glob, Allan, kunstmaler, 37
Gordon, Dexter, jazzmusiker, 114
Graham Bells Vej, 39
Graven, 76
Gravesen, Finn, højskoleforstander,
67
Grenåvej, 11, 12, 25
Groth, Frank, overlæge, 165
Grunnet, Kai, lektor, 42
Grünbaum, Henry, folketingsmand,
144
Græsborg, Kristian, stud. mag., 67
Grønlænderforeningen Kajak, 23
Grønlænderhus, 11
Grønnegade, 92
Gudnæs, J., overlærer, 165
Guldmedgade, 69
Gullager, Henry, frisørmester, 165
Guru Maharaj Ji’s 50 disciple, 11
Gustav VI Adolfs samling, Kong,
48,49,1 1 3
Gøtsche, Liselotte, badmintonspiller,
124
Gågaden, 12, 13
Gaarn-Larsen, Juul, sognepræst, 34
Halmstadgade, 134, 135, 137
Halvgård, Børge, folketingsmand,
144
Hammershaimb, Erling, professor,
67
Hampton, Lionel, jazzmusiker, 116,
117
Handelsbanken, 46, 126, 161
Handelshøjskolen, 18, 39
Hansen, Annelise, overlæge, 165
Hansen, Arne L., billedhugger, 49
Hansen, Børge, forpagter, 67
Hansen, Egon, ejendomsmægler, 165
Hansen, H. B., & Go., sejlmagerfirma,
92

Hansen, Harald, slagtermester, 165
Hansen, Helge, restauratør, 67
Hansen, Jørgen G., direktør, 16
Hansen, Karl P. Brogaard, overlæge,
67
Hansen, Magda Baes, kæmner, 165
Hansen, Marius, smedemester, 165
Hansen, Oluf, faktor, 165
Hansen, Peter, murermester, 165
Hansen, Robert Svane, amtsborg
mester, 47
Hansen, Svend Wiig, kunstner, 113
Hansen, Tom B., løber, 119, 120,
124
Hansen, William Werner, lektor, 67
Hansen, Aage B. P., postforvalter,
165
Harlev, 27
Harlev Præstegård, 13, 149
Harmonien, klub, 83
Hasle Skole, 68
Hasselager, 15, 19, 47
Hasselager Skole, 67, 70
Hasselbalchs gård, rådmand, 80
Hassier, Rudolf, grafiker, 113
Hauerslev, Jens Ghr., diakon, 165
Haugsted, Ejler, bibliotekar, 71
Havnegade, 85
Havsteen-Mikkelsen, Sven, kunst
maler, 20
Heeno, Karen Margrethe, ekspedi
tionssekretær, 165
Heide, Erik, billedhugger, 23, 109
Helligåndskirken, 67
Henningsen, Ulla, skuespillerinde,
95, 97
Henriksen, Ole Bernt, redaktør, 67
Herholdt, Viggo, skoleinspektør, 67
Hermann, Lotte, skuespillerinde, 99,
101
Hilbert, Børge, skuespiller, 94
Hillers, Allan, cykelrytter, 124
Hines, Earl, pianist, 115
Hjelt, Povl, generaldirektør, 47
Hjemmeværnet, 66, 67
Hjerteforeningen, 13, 14
Hjorth, Erling, fabrikant, 25
Hjortnæs, Karl, folketingsmand, 143,
144
Hjortshøj, 12, 27
Hjortshøj-Egå sejlklub, 124
Hoffmeyer, Stig, skuespiller, 96
Holbergsgade, 25

Holm, Else, leder af kriminal
forsorgen i Århus, 67
Holm, Heinrich Kaae, skole
inspektør, 67
Holm-Andersen, E., skolebestyrer, 34
Holme, 10, 15, 31
Holme Kirke, 24
Holmstrup, 24
Hotel Mercur, 47
Hotel- og Restaurationspersonalets
Samvirke, 35
Hotel Ritz, 53
Hotel Royal, 84
Hotel Skandinavien, 52, 72, 73, 74,
76
Hultin, Randi, jazzmusiker, 114
Huset, 101
Huslejenævnet, 22
Hyllested, Orla, borgmester, 18, 20,
21, 22, 39, 139
Høegh Guldbergs Gades Kaserne, 88
Høegh, Oluf, fhv. borgmester, 30
Høgevej, 34
Höier, Alice, tekniker, 135
Høirup, Henning, biskop, 20, 34
Højbjerg, 46
Højbjerg Maskinfabrik A/S, 57
Hørhaven, 29, 138
Høstrup, Finn, komponist, 94
Haar-Nielsen, Axel, rådmand, 17,
18, 44, 139
Haarder, Andreas, professor, 67
Idrætshøjskolen, 28, 66, 120
IHF, idrætsforening, 123, 124, 125,
126
Immervad, 92
Ingerslevs Boulevard, 24
Ingrid, dronning, 48
International Fashion A/S, 14
Iversen, Brian, bokser, 124
Iversen, Holger, fagkyndig direktør,
165
Iversen, O. P., jazzmusiker, 114
Iversen, Poul, direktør, 138
Jacobsen, Bent Karl, kunstmaler, 109
Jaka, Jydske Andelsslagteriers Kon
servesfabrik, 59
James, Misser, indehaver af dukke
museum, 22
Jelling, Fr. Ghr., vognfabrikant, 88
Jelling, R. Ghr., smedemester, 88

Jensen, Anne, skuespillerinde, 97
Jensen, Bent J., jazzmusiker, 114
Jensen, Bernhardt, fhv. borgmester,
11, 22 46
Jensen, Ebbe Alex, ekspeditionsleder,
166
Jensen, Ejnar Hans, skuespiller, 99
Jensen, Elisabeth, fabrikant, 166
Jensen, Erik, rektor, 67
Jensen, H. P.. gartner, 166
Jensen, Helga, sognepræst, 67
Jensen, Ingeborg, suffløse, 93
Jensen, J. G., cigarmester, 166
Jensen, Jacob, borgmester, 132
Jensen, Jørgen, marathonløber, 119
Jensen, Karl, cykel- og sygevognsfabrikant, 166
Jensen, Lars Rand, sekretariatschef,
67
Jensen, Nicolai, motionist, 125
Jensen, Peder, arkivar, 166
Jensen, Rudolf, rådmand, 108
Jensen, Viggo A., professor, 67
Jepsen, Gunnar Thorlund, professor,
68
Jernaldervej, 24
Jernbane-Apoteket, 49
Jespersen, A., & Søn A/S, 16
Jeune, Bernard, læge, 13
Joachim, prins, 30, 35
Johning, G. I. A/S, 15
Jonasen, Viggo, byrådsmedlem, 20
Jones, Thad, jazzmusiker, 117
Juhl, Ole, rektor, 68
Junggreen, Lars,, skuespiller, 96
Justesen, O. N., maskinmester, 68
Juul, Knud, overlærer, 68
Jydsk Murer- og Entreprenørfirma,
138
Jydsk Teknologisk Institut, 69
Jydsk Telefon A/S, 16, 66
Jydske Opera, Den, 118
Jydske Telegraf regiment, 66, 70
Jyllands-Posten, 13, 14, 67, 93, 138
Jædig, Bent, jazzmusiker, 117
Jægergårdsgade, 26, 60
Jønsson, O., konditor, 82
Jørgensen, A. Feilberg, rektor, 68
Jørgensen, Anker, statsminister, 9,
29
Jørgensen, Børge Linaae, direktør,
155
Jørgensen, Ghr., restauratør, 52

Jørgensen, Jørgen, undervisnings
minister, 51
Jørgensen, Kaj Lykke, afdelings
gartner, 166
Jørgensen, N. C., viceskoleinspektør,
68
Jørgensen, Ruben, suspenderet
sognepræst, 46
Jørgensen, Søren B., folketingsmand,
144
Jørgensen, Torben Ejsing, reserve
læge, 20
Jørgensen, Vips, jazzskribent, 115
Kalenderkvarteret, 42
Kampmann, Jens, folketingsmand,
144
Kannikegade, 80, 82, 84, 94
Kannike Tryk A/S, 93
Kankbølle, 48
Kasernearealet, Vester Allé, 11, 17,
43
Kasted Kirke, 45
Kastenholtz, Bernd, grafiker, 113
Katrinebjergparkens Vuggestue, 41
Kawo-gården, 87, 88
Kertens, Ejnar S., sikringsingeniør,
166
Kielland, Jacob, teatersekretær, 68
Kierkegaard, P., regnskabschef, 68
Kileparken, 12, 27
Kirkeby, Per, kunstner, 113
Kirketerp, Poul, OK-jollesejler, 29,
121, 124, 138
Kirkholt, Flemming, jazzmusiker,
114
Kirstinesminde Flyveplads, 25
Kleiva, Per, kunstmaler, 113
Klindt-Jensen, Ole, professor, 34
Klok, Robert, sognepræst, 68
Klostertorvet, 19
Klostervangen, 36
Knie-Andersen, Bent, folketings
mand, 39, 143, 144
Knudsen, Bent, jazzmusiker, 114
Koch, Gaspar, instruktør, 98
Koch, Freddy, skuespiller, rektor, 68
Koch, Poul-Børge, forretningsfører,
68
Kochs Skole, N., 24, 34
Kolt Ældrehøjskole, 138
Kommunale Arbejdsmænds Fag
forening, 66, 70
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Kommunale Værker, De, 112
Kongsvang, 42
Konservative Folkeparti, Det, 39,
141, 142
Konservative Vælgerforening, Den,
52
Kopp, Ingrid, stud, mag., 68
Korn- og Foderstof Kompagniet A/S,
64, 157, 158, 159, 160, 161
Kragelundsskolen, 11
Kreditforeningen Danmark, 70
Krejbjerg, 25
Kriminalforsorgen, Århus, 67, 70
Kristeligt Folkeparti, 141, 142
Kristensen, Børge Lund, kriminal
assistent, 68
Kristensen, Marius Ingvar, gårdejer,
166
Kristensen, Per, byrådsmedlem, 31
Kronprinsens Klub, 78, 80, 83
Kruse, L., malermester, 82
Kruuse, Jens, forfatter, dr. phil., 94
Kunstnergruppen Sonde, 113
Kunstnernes Påskeudstilling, 109
Kvindernes Internationale Kampdag,
16
Kyng, Birthe, professor, 68
Kystvejen, 85-89
Købmandsudstillingen »Skibet er
ladet med«, 40
Ladefoged, Kjeld, skovrider, 68
Laigaard, M., smedemester, 88
Lambertsen, Arne, amtspløjemester,
40
Landøkonomisk Selskab, 52
Lange, Carl, arkitekt, 88
Langelandsgades Kaserne, 22
Langenæs, 31
Langenæs Børnehave, 12
Langkær-Gymnasiet, 31, 66
Larsen, Bent, skakstormester, 43, 45
Larsen, Elisabeth, sygeplejerske, 166
Larsen, Gert, løber, 124
Larsen-Ledet, Dorte, journalist, 166
Lauge Kochs Vej, 41
Lauridsen, Palle, trommeslager, 114
Lauritzen, Ib, kunstmaler, 110
Laursen, Helge Brøndum, læge, 166
Laursen, Kirstine, overlæge, 166
Laursen, Kristen, tømrermester, 166
LD Glas A/S, 15, 19
Lewis, Mel, jazzmusiker, 117
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Lüsberg, Henrik Bering, teaterchef,
93, 94, 97
Lillelund, Inger, 25
Lille Torv, 84
Lings, J. K. Mylliin, ingeniørfirma,
16
Lions Club, 42, 43
Lisbjerg, 46, 47
Ljungdahl, Jørgen, dramaturg, 94
Lohmann, Lars, skuespiller, 96, 97
Lollesgaard, Sv. R., fhv. amtskommu
naldirektør, 31
Lorenzen, Erna, museumsinspektør,
dr. phil., 20, 138
von Lowzow, Oluf, folketingsmand,
143, 144
Lumbye, Herluf, redaktør, 68
Lundberg, Susanne, skuespiller, 96,

97,

Lundén, Bertil, instruktør, 94, 95
Lundstrøm, Vilhelm, kunstmaler, 43,
44
Lydolff, Tage, fabrikant, 166
Lyhne, Jørgen, guitarspiller, 22
Lykkehøj, Lillian, jockey, 125
Lyngby kirke, 14, 15
Lyseng Allé, 33
Lyseng idrætsforening, 126
Lyseng Stadion, 23
Lyseng Svømmehal, 109
Lyseng ungdomsforening, 23
Lystrup, 46
Lystrupvej, 15
Løgstrup, K. E., professor, 17, 47, 68
Løgten, 24
Løve-Apoteket, 49
Madsen, Erling, journalist, 137
Madsen, Freddy, folketingsmand, 144
Madsen, Halvor E., direktør, 166
Madsen, Kai Hauge, guldsmed og
gravør, 166
Madsen, Ole Nørgaard, amanuensis,
98, 99
Magasin du Nord A/S, 9
Magdalene Brød A/S, 21, 59
Maintz-Andersen, Torben, byråds
medlem, 31
Malling, 45
Malling Landbrugsskole, 13
Malmros, Niels, filminstruktør, 19,
102
Malmros, Richard, professor, 68

Margrethe, dronning, 26, 30, 48, 49
Marselisborg-Hallen, 25, 32, 40, 42
Marselisborg Hospital, 22
Marselisborg Slot, 25, 26, 27, 30, 48
Marselis-Løbet, 36, 37, 125
Marselis Tryk, 19
Marsh, Warne, jazzmusiker, 44
Martinus, John, skuespiller, 96
Marzetta, Lorenzo, restauratør, 83
MBK bordtennisklub, 125
Mejerikontoret, 66, 68
Mejlborg, 85
Mejlby, 27, 40
Mejlgade, 28, 75, 85, 86, 88, 89
Mejlgades Port, 85
Metro, selvbetjeningsengrolager, 17
Midtkraft I/S, 9, 10
Mikkelsen, Ejnar, entreprenørfirma,
42
Mikkelsen, Kirsten Ruth, grafiker,
110
Mikkelsen, Ove, bankdirektør, 68
Mikkelstrup, Henry, fabrikant, 167
Miletic, Tomislav, overlæge, 68
Miljøstyrelsen, 41
Miljøtilsynet, 23, 38
Mindebroen, 89, 90, 92
Mindebrogade, 90, 91
Mingus, Charles, bassist, 114
Missionsforeningen Exodus, 46
Moesgård, 15, 22, 30, 34, 40, 138
Moesgård Skov, 20
Moesgård Strand, 30
Mogensen, Anne-Vibeke, skuespiller
inde, 96
Mogensen, Carlo, ekspeditionssekre
tær, 167
Mogensen, Edmund, købmand, 167
Moldkjær, Anker, afdelingsleder, 167
Monopoltilsynet, 34
Mortensen, Richard, fiskeskipper,
167
Munk, Torben, guitarist, 116
Munch-Udstillingen, Edvard, 39, 43,
44, 113
Mundelstrup, 13
Mundelstrup Andelsmejeri, 67
Mundelstrup Kro, 44
Mølgaard, Torben, solo-basunist, 115
Møller, Niels, lærer, 68
Møller-Mikkelsen, Poul, bankleder,
68
Møllestien, 72, 73, 75

Mønsted, Otto, købmand, 157
Mørch, Otto, folketingsmand, 144,
Maarbjerg, Jesper, afdelingschef, 69
Mårslet, 31, 32
Mårslet Borgerhus’ have, 25
Mårslet Fællesråd, 39
Nathan, John, kunsthandler, 167
Nellemann, Hans, frisørmester, 167
Neptun, børnehave, 12
Newman, Joe, jazzmusiker, 116
Niclasen, Frode F., arkitekt, 167
Nicolaigården, 75
Nielsen, grosserer, 91
Nielsen, Albert, tømrermester, 167
Nielsen, Anton, læge, 167
Nielsen, Axel, motionist, 125
Nielsen, Bernhard, byrådsmedlem,
13
Nielsen, Claus, fodboldspiller, 125
Nielsen, Erik Slot, civilingeniør,
167
Nielsen, Flemming Kissmeyer, pro
fessor, 27
Nielsen, Gerhard, professor, 69
Nielsen, Hagbart, stationsforstander,
167
Nielsen, Hans, maskinfabrikant, 167
Nielsen, Harald, cand. theol., 69
Nielsen Holsts Eftf. A/S, Brabrand,
57
Nielsen, K. P., lærer, 167
Nielsen, Knud V. Morbech, havne
kaptajn, 167
Nielsen, Niels, professor, 69
Nielsen, O. Borch, direktør, 69
Nielsen, Svend, havnedirektør, 69
Nielsen, T. H., stationsforstander, 69
Nielsen, Tage, fagforeningsmand, 13
Nielsen, Aage, handelsgartner, 168
Nielsson, Susanne, svømmepige, 124
Nissen, Ann, journalist, 137
Noba Løgten A/S, brødfabrik, 59
Nordgårdskolen, 25
Nordisk Textiltryk A/S, 60
Nordre Ringgade, 39
Norholt, Kirsten, skuespillerinde, 94
Notke, Bernt, billedskærer, 30
Nygade, 72, 73, 74
Nygaard, Ole Stjerne, overlærer, 168
Nørgaard, Bjørn, kunstner, 113
Nørgård, Jens, journalist, 137

Nørgaard, Mona, orienteringsløber,
125
Nørre Allé, 45
Nørre Boulevards Skole, 40, 41,
45, 46
Nørrebrogade, 32
Nørregade, 30
Nørreport, 70
Oddervej, 46
Olsen, Hans, kriminalkommissær,
168
Olsen, Karen Herold, forfatter, 29
Otto Ruds Gade, 39, 40
Ottosen, Poul, hjertekirurg, 14
Ovesen, Rudolf, slagtermester, 168
Pan, orienteringsklub. 125
Paludan-Müllers Vej, 48, 49
Panula, Jorma, dirigent, 32
Pedersen, Edward, fritidskonsulent,
69
Pedersen, Else Marie, lotterikollektrice, 168
Pedersen, Gustav, folketingsformand,
168
Pedersen, H. A. I, generalmajor, 69
Pedersen, Henry Simon, murer
mester, 168
Pedersen, Inger Stilling, folketings
mand, 144
Pedersen, Jens, afdelingsleder, 168
Pedersen, Jens Arbjerg, rådmand,
9, 20, 21, 34, 39, 41
Pedersen, Lene Adler, kunstner, 113
Pedersen, Leo, kontorchef, 69
Pedersen, Lilli B., badmintonspiller,
124
Pedersen, Poul, biografdirektør, 106,
107
Pedersen, Thomas, fotograf, 168
Pedersen, Viggo M., direktør, 69
Pedersen, Aage Holmsgaard,
kasserer, 168
Peitersen, Ove, fagforeningsmand, 13
Perforth, Holger, skuespiller, 93
Petersen, Jens Helm, jazzmusiker,
114
Petersen, Jobs., lærer, 168
Petersen, P. Kjær, telefoningeniør, 16
Petersen, Waage Sandøe, skuespiller,
teaterleder, 69, 99, 138
Pihi, E., & Søn, entreprenørfirma, 19

Piesner, provisor, 78
Politihundef ørerf oreningen, 52
Polyhymnia, 25, 78, 80—84
Postens Marchforening, 124
Post- og Telegrafvæsenet, 70
Poul Martin Møllers Vej, 24
Poulsen, Benny, instruktør, 94
Poulsen, Henning C., overlæge, 69
Pri, Svend, badmintonspiller, 124
Privatbanken A/S, 48
Procul Harum, beat-gruppe, 44
Provinsbank, Den Danske, 69
Qvist, Erik F., direktør, 45
Radikale Venstre, Det, 13, 39, 141,
142
Randa, Søren, restauratør, 52
Rande, Ilse, skuespillerinde, 94
Randersvej, 32
Rasmussen, Børge Klercke, kontor
chef, 69
Rasmussen, Carlo, restauratør, 168
Rasmussen, Hans, kontorchef, 69
Rasmussen, Hugo, bassist, 116
Rasmussen, Karen, overlæge, 69
Rasmussen, Knud, forstander, 69
Rasmussen, O. P., tækkemand, 168
Rasmussen, Peter, professor, 69
Rasmussen, Stig Gynther, fhv. SFformand, 38
Rasmussen, Th., snedkermester, 71
RATEKSA, Radioforhandlernes
Landsforening, 69
Ravnholt Hede, 39, 41
Ravnsbjerg Kirke, 34
Rederiaktieselskabet Dannebrog,
47
Regina I og II, 103
Rehfeld, Jens Fr., professor, 69
Rengøringskoncernen ISS, 22
Resting, C. C., kæmner, 30
Retsforbundet, 141, 142
Rickers, G., lektor, 70
Ridehuset, 36, 43, 117
Riget, Karl Åge, kunstmaler, 109
Riis Skov, 22, 31
Riis, Svend, brugsuddeler, 70
Ringgadebroen, 43,
Ringgaden, 60
Risskov, 11,32, 44, 49, 112
Risskov Kirk^, 20
Risvangens Stadion, 120
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Rode, Lone, skuespillerinde, 94
Rogersen, Rasmine, 168
Rosenbaum, Simon, cabaretkunstner,
28, 101
Rosenkrantzgade, 135
Rosensgade, 72, 73, 76, 100, 101
Rosenquist, Hans, instruktør, teater
leder, 70, 99, 101
Rundhøj hallen, 36
Rundhøjskolen, 26
Rutebilstationen, 24
Rye, Olaf, general, 32
Ryesgade, 34
Rytterparken, bordtennisklub, 125
Rytterstenen, 32
Rødstrømperne, 17
Røsfeld Kontormontering A/S, 87, 88
Rådhushallen, 41, 110, 112
Rådhusparken, 26, 29
Rådhuspladsen, 12, 14, 16, 17, 19,
34, 46
Sabro, 32
Sabroe, Thomas Ths. & Co. A/S, 10,
12, 13, 15, 17, 28, 56
Salling, A/S, 40, 41, 49
Salling, Eigil, jockey, 125
Skt. Anna Gade, 18
Skt. Anna Gades Skole, 40, 41, 42,
46
Skt. Giemens Bro, 41
Skt. Giemens Stræde, 35
Skt. Giemens Torv, 83, 84
Skt. Johannes Kirke, 68
Skt. Knuds Skole, 66
Skt. Olufs Badeanstalt, 86, 87, 88
Skt. Olufs Kirke, 77
Skt. Olufs Kirkegård, 86
Santomasa, Guiseppe, 113
Sass, M. W., købmand, 127
Scalas mini-bio, 45
Scanticon A/S, 17, 22, 27
Schjøtz-Christensen, Børge, entomo
log, 168
Schlemmer, W., afdelingsingeniør, 41
Schmidt, Holger, organist, 169
Schmidt, Steen Erik, redaktions
sekretær, 25
Schultz, G. G. arkitekt, 71
Schønheyder, Fritz, professor, 70
Seests, M., maskinfabrik, 16
Segaltmøllens Brødfabrik A/S, 21, 59
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Seidelin, Paul, sognepræst, 70
Sejersen, Morten, guitarspiller, 22
Sejlklubben Bugten, 52
Serigrafiske trykkerie Alhof & Schrø
der, Det, 46
Sigfusson, Einar, bratschist, 138
Simonsen, Ghr., afdelingsingeniør,
70^
Simonsen, Jesper, guitarspiller, 22
Simonsen, Thorkild, rådmand, 11,
13, 18, 23, 25, 34, 40, 139
Sindalsvej, 17
Singer, Hal, jazzmusiker, 114
Sjællandsgade, 12
Sjællandsgades Beboerforening, 21,
31
Skandinavisk Tobakskompagni A/S,
58
Skejby, 39
Skibelund, Palle, rektor, 70
Skjoldager, Helge, SAS-stationschef,
18
Skjoldhøjskolen, 13, 17
Skolebakken, 32, 85
Skolegade, 84, 135
Skoleskibet »Danmark«, 25
Skonning, G., lærer, 169
Skou, Erik, direktør, 70
Skovbakken, 46, 119, 125, 126
Skovby, 17
Skovgaard, P. C., tegner
Skovmøllen, restaurant
Skovvangsvej, 10
Skriver, Anna Dorith, amtsråds
medlem, 144
Skydeselskabet Centrum, 25
Skæring, 12
Skødstrup, 24
Skødstrup Forsamlingshus, 25
Slet, 17
Sloth, Kresten, gartneriejer, 169
Sløk, Johs., professor, 47
Smiths Skole, Elise, 19, 29, 53
Snedker- og Tømrerforbundet, 23
Snog, Niels B., gårdejer, 169
Socialdemokratiet, 12, 13, 25, 39,
141, 142
Sociale Højskole, Den, 67
Socialistisk Folkeparti, 10, 13, 25,
27,38,141, 142
Socialpædagogisk Seminarium, 41
Solbjerg Fritidscenter, 41
Sovak, Pravoslav, grafiker, 113

Sparekassen SDS, 68, 69
Specialarbejderskolen, 45, 138, 155
Spejder-Sport A/S, 25
Spencer, Edwin S., overlæge, 26
Staack, Gustav, kontorchef, 70
Stakladen, 15, 16, 17, 46
Stampe, Niels L., klædefabrikant, 89,
92
Stampe, Peter Vincentz, klædefabri
kant, 89
Statens Institut for Talelidende, 66,
69
Statshospitalet, 12, 24
Stautrup Fjernvarme, 33
Steen, Niels Jørgen, pianist, 116
Stefanshjemmet, plejehjem, 41
Stjerne-Magasinet, 14
Stjær, 27
Store Torv, 71, 78, 84
Storkholm, Tommy, kunstmaler, 112
Strandvejen, 12, 59
Strange, Ebba, folketingsmand, 20,
144
S trüb, Andreas, viceskoleinspektør,
70
Studsgade, 16, 22, 23, 49
Studstrup, 24
Studstrupværket, 10, 35, 40
Staarup, Hans A., havnedirektør, 169
Svalegangen, 69, 70, 98, 99, 100,
138
Svane-Apoteket, 49
Sweet, The, engelsk beat-gruppe,
20
Søgaard, Carl Ove, restauratør, 52,
53
Søgård, Helge, dr. phil., 71
Sølling, Carl Aug., res. kapellan, 169
Sølystskolen, 20, 68
Sønder Allé, 16
Søndergades Grundejere, 22
Sønderskovvej, 46
Søndervangskolen, 26, 70
Søndervangskvarteret, 21
Sørensen, Hellmut, afdelingsleder, 70
Sørensen, Jens, restauratør, 52
Sørensen, Johs. M., stadsingeniør, 24
Sørensen, Jørgen Kold, butiksleder
assistent, 70
Sørensen, Marius Aakjær, fagfor
eningsformand, 70
Sørensen, Max, professor, 70
Sørensen, Olaf, direktør, 39

Sørensen, S. G. A/S, jern og stål, 24
Søværnets Operative Kommando, 28,
41
Tagskægget, jazzhus, 39, 44, 114-18
Taifo Stil, møbelexport, 14
Tangkrogen, 26, 40
Tempress A/S, maskinfabrik, 31
Terma Elektronisk Industri A/S, 47
Terry, Clark, jazzmusiker, 114
Thai-hus, Moesgård, 34
Thamdrup, Harald, museumsdirektør,
professor, 70
Thilo, Jesper, tenorsaxofonist, 116
Thun, Niels, sognepræst, 169
Thunøgården, fritidshjem, 41
Tientsin Truppen, 39, 40
Tillegreen, Lillian, skuespillerinde,
93
Tiist, 23, 27, 31, 70
Tiist Kirke, 45
Tiist Skole, 13, 17
Tiist Skytteforening, 10
Tivoli-Friheden, 18, 20, 25, 27, 28,
32
Tivoli-Teateret, 101
Tordenskjoldsgade, 19
Tranbjerg Skole, 20
Trillegårdskollegiet, 24
True Skole, 41, 46
Trøjborg, 33, 38, 40, 41, 43, 44
Trøjborg Beboerforening, 19, 34
Trøjborg Grundejerforening, 19
Trøjborg-revyen, 34
Trøjborgvej, 32
Trøst, Pia, skuespillerinde, 96
Turistforeningen for Århus og Om
egn, 28, 30
Tønnesen, Svend, fhv. folketings
medlem, 144
Tørring, Jesper, højdespringer, 119,
120
Ulrich, Torben, tennisspiller, 124
Ulrichs, Timm, kunstner, 113
Ungdomspensionen Katrinebjerg, 40
Universitetsparken, 17
Vagnsen, Peder, bisp., 77
Valentin, Bo, guitarspiller, 22
Vanggård, Tage, kjolefabrik, 24, 60
Varmestuen, 35

Varna, restaurant, 67
Wegener, Karen, skuespillerinde, 94
Wegener, Klaus, skuespiller, 101
Wegener, Ole, skuespiller, 99, 101
Vejlby, 10, 17, 46
Vejlby Landbrugsskole, 156
Vejlby Ringvej, 12
Vejlby-Risskov-Hallen, 20, 21, 39,
40, 41, 44, 66
Vejlby Skole, 26
Vennelyst, 16, 17
Venstre, 141, 142
Venstresocialisterne, 13, 25, 27, 34,
39, 141, 142
West-Madsen, Ole, skuespiller, 99
Vester Allé, 38, 45, 47, 48
Vester Allé’s Kaserne, 88
Vestergade, 17, 21, 75, 89
Weston Tæppefabrik A/S, 60
Westphal, Otto, postmester, 70
Vestre Kirkegård, 34
Vestre Landsdelskommando, Århus,
66, 69
Wetlesen, A. Wessel, retsstenograf,
169
Vibe-Pedersen, J., professor, 70
Viborgvej, 13
Viby, 19, 21, 32, 34, 50, 58
Viby Amtsgymnasium, 66, 67
Viby idrætsforening, 125, 126
Viby Ringvej, 21
Vigo Charcuteri A/S, 59
Viking, bowlingklub, 125
Vikjærgården, plejehjem, 44
Vilhelmsborg, 20, 31, 138
Wilhelmsen, Børge, restauratør, 169
Villadsen, Rasmus Holme, sogneråds
medlem, 169
Willemoesgade, 39
Willesen, Arthur, sognefoged, 169
Winge, Helle, skuespillerinde, 95
Voigt, Peter, stud. oecon., 47, 70
Vorbeck, Henning, overlæge, 169
Vor Frue Kirke, 71, 73, 74
Vor Frue Kirkeplads, 72, 73, 75
World, Sascha, skuespillerinde,
99
Worm-Leonhard, F., oberst, 70
Vorrevangskolen, 26, 67
V R I/125, 126
Wulfs Flak, 40
Wunderlich, Paul, kunstner, 113
Waage, Lars, operasanger, 96

Zeuthen, Hans E., lektor, 70
Zieler, Mogens, tegner, 113
Zygo-Gruppen, 113
Øjenholt, Erik, direktør, 70
Ølsgaard, Elias, billedhugger, 88
Ørnerede-konkurrencen, 39
Ørnereden, 40, 52
Østboulevarden, 10, 12, 13, 15, 28,
56
Østergade, 36, 44, 51, 62
Østergades Hotel, 50, 51, 52, 53
Østergaard, Viggo A/S, 59
Østjyllands Radio, 136, 139
Østjysk Køre Selskab, 30
Østjysk Musikforsyning, 34
Åboulevarden, 25, 37, 38, 43, 75, 89,
91, 92
Åby, 38
Åbyhøj, 31, 101
Åbyhøj idrætsforening, 125, 126
Aaes, Ejnar, skoleinspektør, 70
Ågade, 80. 92
Århus 1900, 126
Århus AK, idrætsforening, 126
Århus Amtsråd, 12, 31, 47
Århus Amtssygehus, 20, 38
Århus arrest, 15
Århus BK, idrætsforening, 125
Århus Borgerforening, 52
Århus Bowlingcenter, 25
Århus Brandvæsen, 12, 26
Århus Bugten, 28, 30, 31, 32, 40, 42
Århus-bugtens Dampskibsselskab,
129, 130, 132
Århus By- og Herredsret, 18, 21, 23,
26, 29, 36, 37, 43, 66
Århus By-Orkester, 32, 36, 118, 138
Århus Byråd, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
20, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 36,
39, 40, 41, 43, 44, 46, 62
Århus Dampmølle A/S, 10
Århus Dilettanter, forening, 52
Århus Discontobank A/S, 68
Århus Domkirke, 30, 71, 76, 77,
78, 86
Århus Faldskærmsklub, 25
Århus Festuge, 35, 37, 117, 124
Århus Flydedok A/S, 15, 16, 25, 47,
57
Århus Flæskehal A/S, 59
Århus Folkemusikskole, 22 .
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Århus Fælleslærerråd, 68, 70
Arhus Games, 124
Arhus Handelshøjskole, 69, 113
Arhus Havn, 11, 18, 19, 34, 35, 36,
39, 41, 61, 62, 67, 69
Arhus Havneudvalg, 19, 35, 62
Arhus Håndværkerforening, 84
Århus Idrætslærerforening, 37
Arhus Industriforening, 16
Arhus Jazzselskab, 114-117
Arhus Katedralskole, 32, 47, 67, 71,
72, 74, 76
Arhus KFUK, 17, 69
Arhus KFUM, 17, 69, 124, 126
Arhus Klichéanstalt, 11
Arhus Kommunale Værker, 11, 66,
112
Arhus Kommune, 68, 69, 73, 108,
109, 110, 122, 145
Arhus Kommunehospital, 9, 11, 26,
32, 66, 67, 68, 69
anæsthesiologisk afd., 69
centrallaboratorium, 69
neuroradiologisk afd., 68
urinvejskirurgisk afd., 67
Arhus Kommunes Hjælpemiddelcentral, 30
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Århus Kongreshus, 12, 13, 15, 140
Århus Kunstakademi, 45
Århus Kunstbygning, 109, 112, 113
Århus Kunstforening af 1847, 113
Århus Kunstmuseum, 39, 44, 48,
109,113
Arhus Lystfiskerforening, 39
Århus Motor Gompagni A/S, 32
Århus Musikhandel, 52
Århus Oliefabrik A/S, 26, 59, 60
Århus Pensionistforening, 36, 44
Århus Politi, 39, 68
Århus Renholdningsselskab, 33
Århus Retshjælp, 12
Arhus Rideklub, 125
Arhus-Samsø-Dampskibsselskab, 132
Århus Seminarium, 21, 45
Århus Skattevæsen, 13, 29, 66, 67
Århus Skibsværft, 45
Århus Skolekommission, 17, 41, 43
Århus Skolemusikfestival, 36
Arhus Skolevæsen, 11, 24, 34, 36,
112
Århus Smalfilmsklub, 44
Århus Social- og Sundhedsforvalt
ning, 30, 69

Århus Sporveje, 17, 24, 42
Århus Stadion, 120
Århus Stadionhal, 9, 124, 141
Århus Statsgymnasium, 32, 68, 70
Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S, 19
Aarhuus Stiftstidende. 13, 14, 80, 84,
93, 94, 97, 98, 99, 138, 155
Århus Studenter jazz, 114
Århus Svømmehal, 19
Århus Teater, 68, 70, 93, 96, 110
Salonen, 96
Scal^, 97
Scalas foyer, 97
Skuespillerskolen, 68, 70, 98
Studio, 97, 98
Århus Tekniske Skole, 34
Århus Universitet, 16, 22, 24. 29, 33,
34, 36, 38, 40, 41, 43, 48, 66-70
geografisk institut, 145
germansk institut, 33
naturvidenskabelige fakultet, Det,
36
psykologisk institut, 68
studenterforeningen, 16
studenterrådet, 17, 41, 67, 68
Å-udstillingen, 109

