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Mandag 5. januar

Folkeregistret oplyser, at 3.403 børn
skal begynde i skolen efter sommer
ferien. Det er ca. 100 børn mindre
end sidste år, en tendens, der er en
fortsættelse fra de senere år.

1976 dag for dag

Januar

for at imødegå arbejdsløsheden
blandt de helt unge.

Torsdag 1. januar

Ved et møde om nedlæggelse af Nør
re Boulevards Skole går 25 forældre
ind for at søge gennemført en af
stemning om den eventuelle nedlæg
gelse. Det lykkes i månedens løb at
samle 2533 underskrifter, men dette
antal var ikke stort nok til, at der kun
ne kræves afstemning i kvarteret.

Fra Kommunehospitalet meldes om
et fald i antallet af øjenskader som
følge af nytårsskyderi. Kun to måtte
til behandling mod tyve sidste nytår.
På årets første dag sker der ildspå
sættelse med nedbrænding af to ha
vehuse i haveforeningerne Risvan
gen og Grænsen.

Nogle af kommunens skoler i yder
distrikterne lukker på grund af den
voldsomme snestorm, andre står
halvtomme; skolebusserne kan ikke
komme igennem.

I de første dage af januar kom vintervejret
for alvor. Vinterstormen truede med at
sætte de sønderjyske diger under vand, og
snart fulgte sneen efter med stort ubehag
for trafikanterne. Nogle af snevejrets gener
kunne dog afhjælpes med en paraply.
(Foto: Jørn Timm)

Lørdag 3. januar

Viby Bibliotek åbner igen efter en lo
kaleudvidelse.
En skovbrugsstuderende, Niels Elers
Koch, har foretaget en undersøgelse
af Århus-skovenes benyttelse som re
kreativt område. Det viser sig, at
mellem 3 og 4 mill, besøger skovene
årligt.
Søndag 4. januar

Kun 27 piger og 20 drenge deltager i
undervisningen i de 11. klasser, som
Kommunen oprettede sidste sommer
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Lørdag 10. januar

Efter at der er forekommet forsøg på
bestikkelse af kommunalt ansatte i
forbindelse med salg af kommunale
grundstykker i Hasle, foregår forde
lingen nu i fuld offentlighed ved lod
trækning.
Søndag 11. januar

Ved den jysk-fynske kredsfinale i
bridge er fire af de fem bedst place
rede par fra Århus.
Tirsdag 13. januar
Udstillingen »Isolér og modernisér«, der
blev afholdt dels i Rådhushallen, dels I
Kongreshuset i Amaliegade, blev mødt med
stor interesse. Materialer, modeller, tekst og
billeder viste, hvorledes en korrekt isolering
foretages. Udstillingen blev åbnet 8. januar
og varede 10 dage.
(Foto: Jørn Timm)

Trods det dårlige føre efter snestor
men bliver udlånet fra Folkebiblio
tekets nye bogbus en succes. Ca. 400
af bussens 4000 bøger udlånes.
Tirsdag 6. januar

I Århus-området er mange oliefyr
brændt sammen efter strømafbry
delser under stormen lørdag-søn
dag, så mange må stadig fryse.
Onsdag 7. januar

For at Kommunen i større udstræk
ning kan anvende spildvarmen fra
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Midtkraft foreslår rådmand HaarNielsen en udvidelse af ledningsnet
tet til Hasle og Viby.

Ved By- og Herredsretten er ejeren af
Saralystgården blevet dømt til at give
adgang til en sti, som naboer har
vundet hævd på at bruge.
Onsdag 14. januar

På Byrådets møde vedtages at bygge
et musikhus på det gamle kasernea
real. 400.000 kr. bevilges til forbere-delser til planens gennemførelse.

I Rosensgade 24 skaffer Kommunen
lokaler til to af byens frimærkeklub
ber, Århus Philatelistklub med ca.
170 medlemmer og Jydsk Filatelist
klub med ca. 300 medlemmer.

Fredag 9. januar

Takket være tilskuddene til isole
rings- og reparationsarbejder er ef
terspørgslen på faglige bygnings
håndværkere så stor, at det ikke er
muligt at dække den.

Torsdag 15. januar

På Flydedokken er alle dokker opta
get, og ekstra mandskab har måttet
ansættes, så der nu beskæftiges 650
mand.

På Flydedokken begynder en 3-dages
strejke, efter at samtlige arbejdere
ved et brev indskærpes, at mødeti
den og spisepausen skal overholdes.

Trøjborg Beboerforening klager til
Folketingets ombudsmand over By
rådets behandling af foreningens
protest mod byggeriet Trøjborg-centret. Arbejdet er nu i fuld gang.

1976

Fredag 16. januar

Onsdag 21. januar

20.000 telefonabonnenter i Århus
området får nu adgang til mod beta
ling at udskifte drejeskiven på deres
telefon med et hurtigtvirkende tasta
tur.

Den århusianske læge, C. Brundin,
interesserer sig for nye flytyper: Han
flyver som passager på Concorde-flyets jomfrurejse fra Paris til Rio de J a 
neiro, Brasilien.

højede huslejer. Ejendommenes dår
lige vedligeholdelse berettiger ikke
huslejestigninger på helt op til 50%.

Lørdag 17. januar

Det er lykkedes at samle så mange
underskrifter fra utilfredse forældre
til børn på Skt. Annagades skole, at
kravet om en afstemning om skolens
eventuelle nedlæggelse må opfyldes.
Det planlagte musikhus på kasernearealet bliver årsag til en voldsom di
skussion: Er det »finere« at interes
sere sig for klassisk musik end for
jazz? Stridens æble er den største
koncertsal, som mange frygter vil bli
ve for lille.
Søndag 18. januar

I Adventskirken afsløres efter guds
tjenesten en glasmosaik i kirkens for
hal. Arbejdet er udført af Helle
Scharling, Risskov. Motivet er hentet
fra lignelsen om sædemanden. Mo
saikken er 5 m lang og 80 cm høj.
Mandag 19. januar

En beboergruppe i Vorrevangskvarteret ønsker det gamle spædbørns
hjem »Højvang« bevaret og indrettet
til medborgerhus.
Tirsdag 20. januar

De private skoler har efter den nye
folkeskolereform, som skaber usik
kerhed hos forældrene, en så øget
indskrivning af nye elever, at der er
ventelister flere steder.

På Arkitektskolen holder billedhug
geren Robert Jacobsen og forfatte
ren Suzanne Brøgger en fælles fore
læsning om »Mennesket og boligen«
under meget stor tilstrømning.
Torsdag 22. januar

Beboerforeningen på Poul Martin
Møllers Vej klager til Huslejenæv
net efter Kommunens krav om for

Rektor Svend Bundgård afslørede 21.
januar på professor Peter Skautrups 80-års
dag en hæderstavle, der er opsat som tak
for hans store arbejde på Nordisk Institut
ved Universitetet. Som en yderligere hyldest
I anledning af professor Skautrups indsats
(først og fremmest det store værk »Det
danske sprogs historie«) havde yngre
kolleger ladet udgive et festskrift, der
rummer optryk af en række af Skautrups
artikler og afhandlinger.
Det er professor Carl Krebs, der til højre i
billedet betragter hæderstavlen.

1976

Lørdag 24. januar

Efter otte alvorlige fodgængerulyk
ker i løbet af en måned sætter politi
et nu vagt ved forskellige fodgængerovergange i byen. De første 15 bili
ster er noteret, og der venter dem bø
der på 600-700 kr.

Århus Damekor fejrer 40-års stiftel
sesdag med en festmiddag. Den æld
ste nulevende deltager har været med
i 38 år.
En 45-årig kvinde i Risskov skydes
ned af en tidligere ven, som straks til
står ved anholdelsen.

Søndag 25. januar

Store prisstigninger på papir og løn
ninger forårsager økonomiske van
skeligheder for Stiftstidende; der for
handles om besparelser på persona
le.
Tirsdag 27. januar

På Langelandsgades Kaserne er
samarbejdsforholdene nu så dårlige,
at en meget stor del af det faste per
sonel, konstablerne, truer med at sige
deres stillinger op.

Fredag 30. januar

I Brabrand Boligforening har bøl
gerne ikke lagt sig: Nu er forenin
gens direktør afskediget med øje
blikkelig virkning.
15 dages festival til støtte for Chri
stianias bevarelse indledes med en
stor fest i Stakladen. 300 skuespille
re og musikere har tilbudt deres
medvirken vederlagsfrit under festi
valen.

Onsdag 28. januar
Fra havnen blev udskibningen af 150.000
rummeter træ til Norge og Sverige
påbegyndt. Det jyske træ skal anvendes i
celluloseproduktionen, og transporten
foretages på storp lægtere, der af
bugserbåde bliver slæbt til
bestemmelseshavnene. Træet stammer fra
udtyndingsarbejder i de jyske skove; der er
tale om både gran, fyr, bøg og lærk.
(Foto: Bjarke Larsen)

58 århusianske præster protesterer
mod nedskæringen af timeantallet i
religionsundervisning; men skole
kommissionen afviser protesten.
Beboerne i Skæring samler under
skrifter til en protest: De ønsker taget
større hensyn til stedets landsby-mil
jø.
Torsdag 29. januar

Fredag 23. januar

De tyrkiske skolebørn får nu specielt-mærkede skolemadpakker, da
disse af hensyn til børnenes muham
medanske tro ikke må indeholde svi
nekød som pålæg.
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Skolekommissionen opfordrer ele
verne i 6. klasse til ikke at benytte
muligheden for at bortvælge tysk
som fag. En væsentlig forringelse af
grundlaget for tilegnelse af sprog vil
ellers blive følgen.

Februar
Mandag 2. februar

Det meddeles, at fabrikant Karl
Krøyer har købt ejendommen Eng
toften 3, og at fabrikkens afdelinger
ved Banegårdsgade og Oddervej flyt
ter hertil.
Ti unge mennesker overfaldes af en
flok berusede i Volden og klager til
Lokalnævnet over passivitet fra poli
tiets side.

1976

Onsdag 4. februar

I Byrådets møde viser en foreløbig af
stemning 16 tilhængere af en motor
vej øst om Brabrand Sø, 15 vest om
søen.
Det vedtages efter afstemning at
dække Svalegangens underskud i
1975/76 med 120.000 kr. og yde et
driftstilskud på 572.000 kr. for
1976/77. Palle Krogh (FRP) beteg
ner teatret som en »gøgeunge«.

postanvisninger fra postsorterings
kontoret, begået i årene 1972-74.
Lørdag 7. februar

To lejligheder i Skt. Pauls Gade 47
hærges af brand. En 32-årig mand,
der har forårsaget branden ved to
baksrygning i sengen, reddes ud efter
flere timers søvn i den brændende lej
lighed.
Mandag 9. februar

Torsdag 5. februar

Det meddeles, at Jyllands-Posten fra
10. februar ophører med udsendelsen
af distriktsblade i Århus-området
(med fællestitlen Lokal-Avisen), og
at bladene bliver erstattet med Stifts
tidendes distriktsblade (med fælles
titlen Tilbuds-Avisen).

Et halvt hundrede arbejdsløse de
monstrerer ved Arbejdsformidlin
gens kontrolafdeling på Søren Frichs
Vej mod arbejdsformidlingschef H.
E. Thomsen, der skal have efterlyst
mere energi hos de arbejdssøgende.

Tirsdag 10. februar

I Amtsrådets møde viser en foreløbig
afstemning 18 tilhængere af en mo
torvej øst om Brabrand Sø, 9 vest om
søen.
Det vedtages at oprette et voksenpæ
dagogisk center i Amtet, foreløbig på
Langkær Gymnasium.

Den 6. februar prøvekørte Statsbanerne et
fra Tyskland lejet motortog af typen VT 628
på strækningen Århus-Hornslet. Interessen
samlede sig om, hvorvidt togtypen ville
egne sig til det eventuelle nærbaneprojekt.
Med i toget var et stort følge af teknikere.
Toget består - ligesom promenadevognen af to ens afdelinger.
(Foto: Børge Venge)

Ved et indbrud i en guldsmedforret
ning i M. P. Bruuns Gade 50 stjæles
guldvarer for 146.000 kr. Forretnin
gen er ikke tyveriforsikret.

Fredag 6. februar

Et halvt hundrede kommunalpoliti
kere og embedsmænd, heriblandt
rådmændene Thorkild Simonsen og
Axel Haar-Nielsen, prøvekører et
tysk nærbanetog på strækningen Århus-Hornslet.
Ved By- og Herredsretten idømmes
en 40-årig kvinde 15 måneders fæng
sel for tyveri af 142.000 kr i checks og
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Tirsdag 17. februar

30 chauffører ved A/S Århus Beton
fabrik nedlægger arbejdet for at opnå
ligeløn med blandemestre og maskinførere. Sagen indbringes for Ar
bejdsretten.
Onsdag 18. februar

Stud. mag. Ole Bollesen modtager af
Handelsstandsforeningen købmand
S. M. Holsts Mindelegat på 3.000 kr.
for en afhandling om »Handelsstan
den i Århus ca. 1870-ca. 1914«.
Den 9. februar udviklede sig til
demonstrationsdag ved
Arbejdsformidlingen på Søren Frichs Vej.
Anledningen var en påstået udtalelse fra
arbejdsformidlingschefen om, at »han
efterlyste mere energi hos de arbejdsløse«.
Den »eftersøgte« var imidlertid ikke til stede,
og demonstrationen blev hurtigt opløst.
(Foto: Hans Bølcho)

Torsdag 12. februar

Som led i den amerikanske video
kunstner Fred Lichts udstilling i
Kunstmuseet, arrangerer Jens Jør
gen Thorsen og Tom Krøjer en friluftskoncert med forskelligt metalaf
fald uden for museet.

resolution, som fordømmer splittel
sen i BUPLs hovedbestyrelse og pro
testerer mod Folketingets nedskæ
ringspolitik.
Jens Genefke, lektor i driftsøkonomi
ved Universitetet, bliver dr. oecon, på
en afhandling om samordning, ar
bejdsdeling og planlægningssyste
mer.
Ved Københavns Tandlægehøjsko
les årsfest modtager tandlæge Niels
Nue Møller, Århus, Fluo-Calcin-prisen på 10.000 kr.

I Byrådets møde, der varer næsten 6
timer, foreslår Torsten Nielsen (R),
at der holdes byrådsmøde en gang
om ugen for at fremme forhandlin
gerne.
Mod Fremskridtspartiets stemmer
bevilges 10 mill. kr. i støtte til otte
kulturelle institutioner i kommunen.
Der bevilges 6.165.000 kr. til udvi
delse af Malling Skole.
Et areal på 12 ha mellem Grenåvej
og Vestre Skovvej, der i sin tid solg
tes til Kulturministeriet til opførelse
af en arkitektskole, købes tilbage til
kommunen for 6.5 mill. kr.

Lørdag 14. februar
Fredag 13. februar

106 daginstitutioner holdes lukket
som led i en landsomfattende »faglig
dag«. Om aftenen afholdes møde i
Stadionhallen med deltagelse fra in
stitutioner i Amtet. Der vedtages en
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Det meddeles, at den socialdemokra
tiske byrådsgruppe og Socialdemo
kratiets forretningsudvalg har opsagt
den i 1974 indgåede 11-punkts aftale
om samarbejde i byrådet med R, SF,
VS og DKP.

Fredag 20. februar

Havnen trues af olieforurening, da
den engelske tankbåd »Texaco Glou
cester« får en revne i skroget på halv
anden meter. Falck-Zonen stopper
midlertidigt lækagen.

1976

Tirsdag 24. februar

Et nyt kommunalt omsorgscenter på
300 m2 åbnes Silkeborgvej 268. Cen
tret vil få navnet »Samlingsstedet«.
Onsdag 25. februar

Over 500 børn deltog i tøndeslagningen i
Tranbjerg Skoles gård i anledning af
fastelavn. De mange børn havde 16 tønder
at sid til, hvilket resulterede i kåring af 16
fastelavnskonger og -dronninger. Efter
tøndeslagningen var der naturligvis
fastelavnsboller, sodavand og andet godt.
(Foto: Børge Venge)

Møllevangskolen fejrer 25 års jubi
læum med reception, tryllekunster,
teaterforestilling, beatkoncert samt
boller og sodavand. Eleverne får fri
kl. 11.

og forretningscentrene bevaret ved en
huslejeforhøjelse på 3.50 kr. pr. m2
om året gennem 10 år.
Svalegangens Abonnementsforening
holder møde på Gellerup-Scenen og
gør i en udtalelse opmærksom på den
fare, det påtænkte turnerende lands
teater frembyder for det decentrali
serede teater, for landsdels-interesse
og miljø.

40 faglærte og 360 ufaglærte arbej
dere på fabrikken Danfoss i Viby
nedlægger arbejdet, da ledelsen har
afvist krav om lønforhøjelser. Arbej
det genoptages den 27.

Også i Egå forsamlingshus var der fest i
anledning af fastelavn. Her var områdets
dagplejemødre samlet med småbørnene,
der i rigt mål blev forsynet med sodavand
og boller.
(Foto: Ib Hansen)

Lektor Wenja Rothe bliver dr. phil.
på afhandling om Rohrschachtesten.
Lørdag 21. februar

Det engelske tankskib »British Wil
low« støder på grund ved Sletterha
ge. Efter at 2.500 tons olie er pumpet
over i en mindre tankbåd, kan skibet
gå ind i havnen hvor en lækage på 2.5
m bliver repareret.
Mandag 23. februar

På et møde i Gellerupparkens Bebo
erforening vedtages med knebent
flertal at søge kontrollen over kultur-
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Under den herskende influenzaepi
demi meldes om 200 syge elever i
Møllevangskolen.
Torsdag 26. februar

En maskeret, bevæbnet røver tøm
mer pengekassen i Handelsbankens
Charlottehøj-afdeling efter at have
skræmt personalet ved at knuse en
flaske. Hans udbytte er 72.000 kr.

Folkemusikskolen foreslås gjort til en
selvejende institution på et møde for
skolens lærere. Skolens leder gennem
mange år, Jette Tikjøb, ønsker at
trække sig tilbage.

Antallet af anmeldte cykeltyverier er
faldet, idet der i 1975 er anmeldt
3.200 savnede mod 3.800 året før.

Mandag 8. marts

På byrådsmødet oplyses, at de 30
kommunale byggegrunde i Skåde
skal koste 190.000 kr. hver.

Efter flere års lukning åbner Dansk
Pressemuseum og Arkiv igen. Denne
gang i lokaler, der er en del af Dan
marks Journalisthøjskole.

Torsdag 4. marts

Marts
Mandag 1. marts

Stormen flænger tagboblen over
Svømmestadion. Ingen kommer til
skade: Hallen er tom, fordi det er Fa
stelavnsmandag.
I Egå Forsamlingshus holder 200
børn og deres dagplejemødre i områ
det fastelavnsfest inviteret af Ris
skovs dagplejekontor.

De entreprenører, der har byggear
bejder hos Brabrand Boligforening,
trues nu af konkurs, idet de har 7
mill. kr. til gode hos boligforenin
gen.
Influenzaen i Århus har slaet sin
egen rekord fra 1973: I den forløbne
uge blev 1828 lægebehandlet for syg
dommen.
Fredag 5. marts

Den kommunale Fællesrepræsenta
tion klager til Byrådet over, at Kom
munen i stigende omfang lader pri
vate firmaer løse de kommunale op
gaver.

Tirsdag 2. marts
Lørdag 6. marts

31 laboranter på Grindstedværkets
afdeling strejker, efter at de har fået
afslag på et krav om lønforhøjelse.

Dizzi Gillespie spiller på Tagskæg
get.

Onsdag 3. marts

Søndag 7. marts

Kommunen dømmes til at betale en
husejer i Brabrand 15.000 kr. for ta
bet af en god udsigt, efter at naboen
har fået kommunal tilladelse til en
ombygning.

Efter bygningen af Gellerup Biblio
tek skal biblioteket i Brabrand mod
beboernes protester gøres 40% min
dre og udlånstiden nedsættes fra 36
til 26 timer ugentligt.
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I Ellevangskirken giver Svend Asmussen koncert sammen med to
svenske musikere, klarinetisten Putte
Wickman og klavervirtuosen Ivan
Renliden.
Tirsdag 9. marts

Til støtte for restaureringen af Bernt
Notkes altertavle i Domkirken starter
nu en offentlig indsamling. For at
fremme interessen sælges en mappe
med nærbilleder af tavlens figurer.

Onsdag 10. marts

Beboerne i boligbyggeriet »Højvang«
indsamler underskrifter for at få je r
net et par vagthunde, der passer på
det tidligere spædbørnshjem af sam
me navn, som står tomt. Et par små
børn er allerede blevet angrebet af
hundene.
Blikkenslagernes Fagforening retter
kritik mod de uorganiserede mestre,
som siges at udnytte arbejdsløshe
den ved at give mindre i løn end ta
riffen.
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Torsdag 11. marts

I Stautrup indsamles 200 under
skrifter til en protest mod en udvidel
se af Mondrupvej, hvorved et gam
melt landsbymiljø vil blive ødelagt.

Ved samme lejlighed drøftes mulig
heden for en samordning af de to
havne i Esbjerg og Århus. Den øje
blikkelige konkurrence mellem de to
havneudvalg anses ikke for frugtbar.

Influenza-epidemien
være på retur, efter
uge opviser et tilkald
tilfælde, en nedgang
før.

Seks drenge fra besætningen på
skonnerten Fulton består duelig
hedsprøverne i sejlads med kun 25 ti
mers undervisning, mens det norma
le er 72 timer.

menes nu at
at den seneste
aflæger i 1.759
på 69 fra ugen

Sømændenes utilfredshed med
arbejdsminister Erling Dinesens nye
hyreanvisningssystem, der trådte i kraft 1.
april, kom til udtryk i aktioner og strejker
over hele landet. 40 sømænd søgte at
blokere landgangen til »»Prinsesse
Elisabeth«, men 30 betjente med 4 hunde
skaffede bilerne adgang til færgen, der kom
afsted med en mindre forsinkelse. For en
enkelt strejkende endte aktionen med et par
ødelagte bukser.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard)

Onsdag 17. marts
Fredag 12. marts

Kommunens bogbus har i februar
med 26 timers åbningstid udlånt
11.762 bøger mod 10.999 i januar,
som var den første måned for bussens
kørsel.
Lørdag 13. marts

Fødselsanstalten nægter stadig unge
fædre adgang til at overvære deres
børns fødsel ; der henvises til den
stærkt øgede smittefare i de ikke tids
svarende fødestuer.
3 drenge på 15 og 16 år er anholdt og
sigtes for flere tasketyverier. Trods
deres unge alder opretholdes fængs
lingen til forholdene er undersøgt.

Byrådet bevilger 3 mill. kr. til af
hjælpning af arbejdsløsheden blandt
de unge.
Kommunen overtager som forsøg i et
år busruten gennem skovene til
Moesgård Strand.
Torsdag 18. marts

Kreditforeningen Danmark begærer
tvangsauktion over Gellerup Center
og Kultur- og Aktivitetscentret Gel
lerup. Milliontab til de implicerede
må forudses.
Fredag 19. marts

Tirsdag 16. marts

45 skolepiger i 9. klasse har deltaget i
en undersøgelse af kostvaner hos pi
ger, en undersøgelse der viser, at og
så de unge spiser for meget sødt og
for meget fedt.

Folketingets trafikudvalg med Jens
Kampmann i spidsen kommer til by
en dels for at drøfte motorvejen øst
eller vest om Brabrand sø med de
kommunale myndigheder, dels for at
studere forholdene på stedet.

En undersøgelse på Universitetet vi
ser, at halvdelen af de studerende har
lønnet arbejde ved siden af studier
ne, og at 23% klarer sig med studie
støtten.
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Politiet åbnede 26. marts en 3-dages
udstilling pä Rådhuset i anledning af
Politiforeningens jubilæum. Man havde
forventet et besøg på noget over 10.000,
men det blev til 75.000. Under udstillingen
havde publikum lejlighed til at prøve sin
skydefærdighed, få taget fingeraftryk - og
enkelte blev foreviget til politiets album ved
hjælp af det gamle fotoatelier. Det var
indrettet, så fotografen med en trækstang
kunne dreje den »mistænkte«, der for en
sikkerheds skyld er udstyret med et
nummer rundt om halsen.
(Foto: Børge Venge)

I en konkurrence arrangeret af Phi
lips vinder en gymnasieelev - Jes
Madsen fra Lystrup - hovedpræmi
en på 3.000 kr. for at have skildret
astronomiens historie på 600 sider.
Da ca. 40 demonstrerende blokerer
DSB-færgen Prinsesse Elisabeth,
sættes politiet ind med hunde, og
færgen afgår med tre kvarters forsin
kelse.
Lørdag 20. marts

I anledning af Skt. Lukas Kirkes 50års jubilæum udsender menigheds
rådet en lille bog om kirkens historie.
Mandag 22. marts

Den tidligere berlinske studenterle
der, Rudi Dutschke, er vendt tilbage
til Århus efter at have fået »erhvervsforbud« i Vesttyskland.
Tirsdag 23. marts

Kommunens tandklinik for stiknar
komaner står på tredje måned parat
til at blive taget i brug, men for
handlinger med Dansk Tandlæge
forening om aflønningen under hen
syn til de risikofyldte vilkår er stadig
ikke afsluttet.
Ved afstemningen på Skt. Annagades Skole stemmer kun 65 af 1.543
nej til skolens nedlæggelse.
Torsdag 25. marts

Århus Studenter-sangere giver af
skedskoncert på Katedralskolen in
den afrejsen til Amerika, hvor der gi
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ves 15 koncerter i anledning af 200året for uafhængighedserklæringen.
Fredag 26. marts

Århus Politiforenings jubilæumsud
stilling åbner i Rådhushallen. Den
viser sig at blive en af de bedst besøg
te udstillinger i hallen, idet 75.000
besøger udstillingen i de tre åb
ningsdage.
200 bryggeriarbejdere på Ceres strej
ker i protest mod bryggeriets ansæt
telses- og afskedigelsespolitik.
Universitetets direktør, Jens Søren
sen, og regnskabschefen, Kurt Bøje,
kræves af rektor Svend Bundgård
fjernet fra deres poster, da han ikke
mener dem i stand til at bestride dis
se.
Mandag 29. marts

Kommunen nedsætter sammen med
Boligministeriet et udvalg, der skal
finde en udvej for de økonomiske
vanskeligheder i Brabrand Boligfor
ening.
Tirsdag 30. marts

I Skødstrup vælter en oliebil under
en overhaling, og 11 tons olie løber
ud af tankene.
Onsdag 31. marts

200 skolebørn medvirker som sang
kor ved Byorkestrets BenjaminBritten-koncert i Rundhøjhallen.
2.000 demonstrerer fra Klostertorv til
Rådhuspladsen dels mod nedskæ
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ringerne på institutionsområdet, dels
mod arbejdsløsheden.
På plejehjemmet Abildgården fejrer
Andrea Petersen sin 106. fødselsdag.
Den yngste gæst er et tipoldebarn på
et par uger.

April
Torsdag 1. april

Mandag 5. april

Der afholdes en sympatidemonstra
tion på Rådhuspladsen til fordel for
Fristaden Christiania med taler af
bl.a. byrådsmedlem Inger Lillelund
(R) og folketingsmand Steen Folke
(VS). Om aftenen sluttes der med
fest i Huset.

På en generalforsamling i Rederiak
tieselskabet Dannebrog vælges skibs
reder Ebbe Wedell-Wedellsborg, for
mand for Århus Flydedok A/S, til
formand.

Statshospitalet i Risskov overtages af
Amtet og skifter samtidig navn til
Psykiatrisk Hospital i Århus. Fød
selsanstalten for Jylland, der også
overtages, skal have navnet Gynækologisk-obstetrisk afdeling ved År
hus Kommunehospital.
Fredag 2. april

På grund af en telefonisk bombe
trussel mod Teatret må aftenens fo
restilling udsættes i 3 kvarter, og fil
men i Scalabiografen aflyses.
Kommunens dagcenter for handi
cappede indvies i Abildgade. Det vil
blive anvendt i omsorgsarbejdet for
både pensionister og handicappede.

På et debatmøde i Skt. Annagades
Skole, arrangeret af Socialdemokra
tiet i Østkredsen, udtaler rektor Jens
Ahm, Langkær Gymnasium, at
30.000 unge hvert år lades i stikken
uden uddannelsesmuligheder.
Tirsdag 6. april

På et møde i Radiorådet vedtages en
ny strukturplan for Danmarks Radi
os provinsafdeling. Der oprettes et
»superdistrikt« Århus med programsekretær Tage Elmholdt som di
striktchef.
I Amtsrådets møde er der enighed
om, at fædre bør have adgang til at
overvære fødsler, men at det forelø
big ikke kan gennemføres på grund af
pladsforholdene i Gynækologisk-obstetrisk afdeling (Fødselsanstalten).

Byorkestret holdt i samarbejde med
skolevæsenet en koncert 31. marts i
Rundhøjskolen. Blandt tilhørerne sås
mange forældre og kammerater til
børnesangerne. Det var værker af den
engelske komponist Benjamin Britten, der
stod på programmet.

Onsdag 7. april

I Byrådets møde vedtages det at af
skaffe rabatten på busmærker, men i
øvrigt lade taksterne være uændret.
Det meddeles, at Undervisningsmi
nisteriet har givet tilladelse til, at
EFG-uddannelsen i Århus udvides
med faget bygge og anlæg. I forvejen
undervises der i handel og kontor,
jern og metal, grafiske fag samt jord
brug.
Justitsministeriet har bevilget 20.000
arbejdstimer årligt til et P-korps,
men til de 20 deltidsstillinger har der
kun meldt sig én ansøger.
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Torsdag 8. april

Mandag 12. april

Det meddeles, at Søværnet ved hjælp
af et nyt sonar-system har fundet en
bombe på 1 ton i sejlrenden i Koral
dybet.

Der observeres en UFO med rødligt
lys, som bevæger sig over byen fra
sydvest mod nordøst.
Tirsdag 13. april

Fredag 9. april

I Kunstmuseet åbnes udstillingen
»The Liberation« af 14 kvindelige
amerikanske kunstnere i overværelse
af den amerikanske ambassadør
John Gunther Dean og rådmand
Thorkild Simonsen.

DSU og HK demonstrerer foran A/S
Salling med opfordring til boykot af
Føtex-koncernen efter afskedigelse af
en medarbejder i Kolding.
Lektor Steen Hildebrandt bliver lie.
mere. ved Handelshøjskolen på en af
handling om operationsanalyse.

Lørdag 10. april

Dronning Margrethe med familie
kommer med kongeskibet »Danne
brog« for at tilbringe påskeferien på
Marselisborg Slot.
Lederen af Frelsens Hær, general
Clarence Wisemann, besøger byen.

I begyndelsen af april åbnede Århus Yoga
Værksted, hvor interesserede kan modtage
undervisning. En lektion varer to timer og
indeholder renselsesprocesser, fysiske
øvelser, åndedrætsøvelser og
dybdespændinger. Billedet viser en
afslapningstime.
(Foto: Ib Hansen)

Århus Yoga Værksted åbnes i Frederiksgade 31 med undervisningslo
kaler, butik og informationsafdeling.
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En konflikt i april omkring en Føtexforretning I Kolding udviklede sig hurtigt til
en række demonstrationer mod koncernens
øvrige forretninger. Den 13. april
demonstrerede DSU og HK’s ungdom foran
Salling på Søndergade. Hensigten med
aktionen var at boykotte koncernens
påskehandel.
(Foto: Brit)
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Onsdag 14. april

Det meddeles, at sognepræst Svend
Voss i Sabro-Fårup vil blive afskedi
get i henhold til tjenestemandslo
vens § 43 på grund af varig uover
ensstemmelse mellem præst og me-'
nighed.
Cirkus Dania (direktør Claus Jes
persen) har verdenspremiere ved
Tangkrogen.
Søndag 18. april

Påskemorgen bliver en ung pige og
hendes lilebror dræbt med gevær
skud på en gård i Bjødstrup. Drabs
manden, en 28-årig tjener, har hand
let i jalousi. Politiet stormer hans lej
lighed i Frydenlunds Allé, men fin
der ingen hjemme. Om aftenen anholdes han i en klublejlighed i Hotel
Mercur, hvor han holder en ung
kvinde som gidsel.

En ansøgning om tilskud på
1.2 mill. kr. til Huset udsættes efter
kritik af Lars P. Gammelgård (K),
der hævder, at Huset driver »ensidig
politisk venstreorienteret virksom
hed«.
Torsdag 22. april

Tirsdag 20. april

I Huset indledes en debat- og temau
ge om børn og unge med optræden af
teatergrupper, musik og sang, film,
foredrag, diskussioner, loppe- og byt
temarked.
Onsdag 21. april

Byrådet bevilger 2.6 mill. kr. til byg
gemodning af 28 sommerhusparcel
ler i Skæring Plantage og 86.000 kr.
til indretning af en dampgenerator i
Svømmehallen.

På Næshøjskolen i Harlev indvies
sidste byggeafsnit, bestående af en
svømmehal, en idrætshal og en kanti
ne. Dermed er skolen den største i
kommunen.
Brandvæsenet kaldes otte gange i lø
bet af otte timer. Det drejer sig dels
om småbrande, dels om falske alar
mer.

I Tyrkiet holdes 24. april en Børnenes Fest.
Børn samles overalt i landet for at hylde
deres afdøde statschef Kehmal Atatürk, der
skabte det moderne Tyrkiet. For mange
tyrkiske gæstearbejdere, der var samlet til
fest på Brobjergskolen, gik tankerne til
hjemlandet, mens børn med sange og
optrin hyldede deres store politiske
lederskikkelse.
(Foto: Jens-Krlstian Søgaard)

nansåret 1976/77 ikke vil betale over
arbejde af faste lærere, med mindre
det kræves af ministeriet. Årsagen er
den »urimelige og for skolen skadeli
ge« kritik af overarbejdsomkostnin
gerne.
Lørdag 24. april

Fredag 23. april

Handelshøjskolen har meddelt Un
dervisningsministeriet, at skolen i fi-

Ca. 200 tyrkiske børn og deres foræl
dre samles til en Børnenes Fest i Bro
bjergskolen.
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Onsdag 28. april

Torsdag 29. april

Den amerikanske forfatter Erskine
Caldwell besøger byen og taler i Uni
versitetets engelske institut.

På Universitetet boykottes undervis
ningen i protest mod undervisnings
ministerens indgreb over for Roskil
de Universitetscenter med bortvis
ning af 203 studerende. Institut for
Statsvidenskab og Psykologisk Insti
tut bliver blokeret, og der holdes de
batmøde i Stakladen med 1500 del
tagere. Under mødet kastes en tåre
gasbombe, men politiet bliver ikke
indblandet.

De seks »Åben-radio«-udsendelser, som
Regionalradioen sendte fra Caslno-studiet
3.-5. maj, var DR's første eksperiment med
en »folkets radio«. De mennesker, der
mødte op, valgte selv en ordstyrer og
bestemte programindslagene, der blev en
blanding af underholdning, debat, kritiske
indslag og ideologiske propagandataler.
Radiofolkene medvirkede som teknikere og
mikrofonholdere - undertiden dog med
løftede pegefingre. Omkring 300
århusianere deltog i udsendelserne, færrest
den første aften, hvor »ventebænken« flere
gange stod ubesat.
(Foto: Jens-Kristian Søgård)

Dagcentret Højvang for handicap
pede, indrettet i et tidligere butiks
hus i Kalmargade, indvies af råd
mand Arbjerg Pedersen.

klæring til bestyrelsen. Hospitalsar
bejderne og sygehusportørerne søger
at danne en selvstændig sygehussek
tion.
Fredag 30. april

Egå mølle genindvies af borgmester
Orla Hyllested efter fuldført restau
rering.

Maj
Lørdag 1. maj

På en generalforsamling i Dansk
Kommunalarbejder-Forbunds Århus-afdeling gives en mistillidser

16.000 deltager i årets 1. maj de
monstrationer, heraf 10.000 i den så
kaldte Enhedsdemonstration, der er
arrangeret af VS, SF, RSF og KF.
Politiet har afsløret tyverier af spiri
tus, tobak, guld- og sølvsmykker
samt narkotika til et samlet beløb af
henimod en mill. kr. 20 danskere og
udlændinge sidder fængslet i sagen.
Mandag 3. maj

I Casino-studiet åbner Østjyllands
Radio mulighed for, at folk fra gaden
kan gå lige ind og deltage i selve ud
sendelsen; men der bliver ikke den
søgning, som var ventet.
Fru Karen Kristensen holder 85 år
gammel 50 års jubilæum som leder af
Hotel Garni i Borgporten.
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Efter IV2 døgns strejke går 200 to
baksarbejdere ved Skandinavisk To
bakskompagni i Højbjerg i gang
igen, efter at der er optaget forhand
linger om betaling for arbejde, der ik
ke kunne gennemføres på grund af
strømsvigt.
Tirsdag 4. maj

6.000 studenter ved Universitetet de
monstrerer i piskende regn på Råd
huspladsen for Roskilde Universi
tetscenter.
Onsdag 5. maj

Som det sidste soldaterhjem i byen
lukker KFUMs soldaterhjem på Poul
Martin Møllers Vej. KFUM har dre
vet soldaterhjem i 68 år for tusinder
af soldater.
1.000 ældre mennesker inviteres af
Århus Kommunes Sommeraktivite
ter til en løvspringstur i Tivoli Frihe
den.
Byrådet bevilger 83.700 kr. til et sær
ligt vagtkorps, der skal opretholde ro
og orden på bibliotekerne i Gellerup
og i Mølleparken.

hus. Deres stemmer er optaget på
bånd, og man orienteres om lokali
teter, hvor man hører dem mere end
andre steder.

Torsdag 6. maj

I Tivoli Friheden forfejler en artist,
Roy Frandsen, et 20 m dybt spring
ned i et flammende bassin. Han kø
res bevidstløs på hospitalet, men alle
rede søndag springer han igen.

I Kunstbygningen åbner en udstil
ling af malerier og billedtæpper ind
købt af Kommunen inden for de sid
ste fem år.

Søndag 9. maj

Lørdag 8. maj

Naturhistorisk Museum åbner en
udstilling om fuglene omkring År

Den daglige leder af Huset, Aksel
Blåbjerg, oplyser ved sin afgang, at
600-700 i alle aldre daglig besøger
stedet.

Militærnægterne demonstrerede i
København og Arhus den 5. maj i protest
mod, at de ikke som de militære
værnepligtige overgik til »soldaterløn« fra 1.
april. Her i byen deltog henved 300 i et
protesttog fra Banegårdsplads til Clemens
Bro, hvor der blev spillet gadeteater - en
parodi på en sessionsdag for værnepligtige.
Efter demonstrationen, der var organiseret
fra militærnægterskolen I Sjellebro ved
Randers, samledes deltagerne i
Kongreshuset for at lægge strategien for
opfølgende aktioner.
(Foto: Børge Venge)

På Vesterbro Torv hjemsøger tyvene
samtlige 12 virksomheder i en ejen
dom i nattens løb.
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MandaglO. maj

Den daglige leder af byens største
biograf, Mogens Betzer, bliver den
kommende leder af to biografer, som
indrettes på Trøjborg; han er der
med leder af i alt 5 af byens biogra
fer.
Onsdag 12. maj

Det program for nyt skolebyggeri,
som Byrådet vedtog for et år siden for
at nedbringe anlægsudgifterne, bru
ges som mønster af Undervisnings
ministeriet i dets vejledning af andre
kommuner.
Kommunens sommeraktiviteter om
fatter 163 meget forskellige arrange
menter, og man håber på en kvart
million tilskuere i alt.

Friheden bød på ekstraordinær
artistoptræden, promenadekoncert og
musiceren af Århus Pigegarde, da
pensionisterne fra kommunens
yderdistrikter var på løvspringstur til haven
den 5. maj. For mange af de ældre var den
vellykkede tur deres første besøg i
Friheden. Bag arrangementet stod »Århus
kommunes Sommeraktiviteter«, et udvalg
under kulturrådmanden, der siden 1972 har
tilrettelagt megen af den
sommerunderholdning, der finder sted i
byen (koncerter, folkedanseropvisninger,
dukke- og gadeteaterforestillinger).
(Foto: Jørn Timm)
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Foreningen for Bykultur beslutter
ved at annoncere i pressen at gøre en
aktiv indsats for at beskytte ældre
ejendomme mod facadeødelæggelse
ved indsætning af moderne termoru
der.
Torsdag 13. maj

5 dekaner ved Universitetet klager til
Undervisningsministeren og forlan
ger Universitetet sat under admini
stration.

Kommunens økonomiudvalg bevil
ger 2 mill. kr. til en videreførelse af
Hasle Ringvej.
Efter at Renholdningsselskabet har
overtaget dagrenovationen for hele
Århus-området, udsendes en orien
terende pjece til samtlige forbruge
re.
Søndag 16. maj

Kommunen kan i øjeblikket tilbyde
byens sportsudøvere 13 boldspilhal
ler, 1 atletikhal, 11 sportsaulaer, 8
svømmehaller, 1 skøjtehal og et par
hundrede boldspilbaner og gymna
stiksale.
På en restauration i Jægergårdsgade
bliver en 38-årig mand under et
slagsmål livsfarligt såret med en slag
terkniv.
Mandag 17. maj

Der er stadig uro inden for Taxa: Ca.
100 vognmænd truer med at forlade
selskabet på grund af økonomiske
vanskeligheder, forårsaget af tidlige
re udmeldelser.
Skotøjsforretningen Engelbredt bli
ver bestjålet for 15 par sko i nr. 43 til
en samlet værdi af ca. 4.500 kr.

Fredag 14. maj

Efter en undersøgelse af lystbåde
ejernes sociale standard har Havne
væsenet besluttet sig til at fastholde
kravet om en stigning på 50% på
bådpladslejen.

Onsdag 19. maj

I Tivoli Friheden optræder resten af
måneden 4 chimpanser, der skal for
lyste havens gæster med musik, cy
kelkørsel og andre kunster.
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Der er så mange ansøgere til semina
rierne i Århus, at kun hver fjerde kan
forvente optagelse.
AOF indvier et nyt uddannelsescen
ter i Kongreshuset, hvor foreløbig
tredje etage er indrettet til undervis
ning.
Torsdag 20. maj

To narkotika-bagmænd er ved Byog Herredsretten blevet idømt hen
holdsvis to og seks måneders fængsel,
efter at de har financieret indkøb af
narkotika for 121.000 kr.
Også i år vil advarslen mod badning i
Tangkrogen blive opretholdt. Først
til næste år, efter det nye bugtrør er
blevet kontrolleret i sommerens løb,
vil der ske ændring heri.
Fredag 21. maj

I den forløbne uge er 140 århusiane
re blevet afsløret som »sort-seere«, og
byen anses af Danmarks Radios li
censkontor som en af landets værste i
den henseende.

Jernstøberiet Dania nedlægger en del
af Århusafdelingen, hvorved 60
mand står uden arbejde.
Søndag 23. maj

Ved racerbådsløbet i Ålborg Havn
sikrer to århusianere, Henrik Kruse
og Johan Black, sig de to første plad
ser i SE-klassen.

På trods af forureningen i Bugten kan man
stadig fra stranden fange en fisk til
middagsmaden. På billedet her fra
Saltvandssportsfiskernes
juniorkonkurrence den 27. maj viser de
stolte præmietagere deres fangster frem.
(Foto: Børge Venge)

Tirsdag 25. maj

Repræsentanter for 14 gadesam
menslutninger, og dermed 600 butik
ker, vedtager på et møde på Hotel
Tre Ege at flytte den lange åbnings
tid om fredagen frem til torsdag af
ten.
Onsdag 26. maj

Efter opsætningen af midterhegnet
på de Mezas Vej, som nu har stået et
år, modtager rådmand Olaf P. Chri
stensen stadig både protester og ano
nyme skrivelser med perfidt ind
hold.
Torsdag 27. maj

Efter en lang periode uden regn er
der i nattens løb faldet 21,1 mm i Århus-området.
Lørdag 22. maj

Kommunen sagsøger Nordisk Textiltryk A/S i Viby for ved udledning af
vaskemidler og syreforbindelser at
have forårsaget tæring på kloakrør
på en strækning af 100 m.

Byens handelsstandsforening og er
hvervsvejledning går sammen med
handelsskolerne i et fælles initiativ
for at skaffe 500 unge en læreplads
inden for handelen.

Foreningen Saltvandssportsfiskeren
holder junior-fiskekonkurrence på
stranden mellem Varna og Moesgård.
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Juni
Tirsdag 1. juni

Stenkælderen i Skolegade overtages
af I/S Bøffen, der i forvejen driver Vi
king Bøfhus, Rottehullet, Barberen
og Årslev Kro.
Diskoteket La Belle Epoque, hvor
der i nogen tid har været uro, lukkes i
et forsøg på at »sanere forholdene«.
Det er hensigten fremtidig at forbe
holde diskoteket for Hotel Atlantics
gæster.
Brandvæsenets nyeste materiale blev taget I
brug ved bekæmpelsen af branden på
Østjysk Korns lagerbygning på kornpieren
den 2. juni. Flytbare vandkanoner, der
kunne anbringes inde i den brændende
bygning; et internt samtaleanlæg, hvormed
røgdykkerne under hele branden kunne tale
med hinanden og med ledende
brandinspektør, og den nyanskaffede
»snorkel«, en vandkanon monteret på en høj
hydraulisk løftebom (yderst til højre på
billedet). I slukningsarbejdet deltog
desuden Falck samt - som det ses Havnevæsenets to slæbebåde. Efter en
times forløb havde 75 mand med 600 tons
vand slukket branden i den 1500 ma store
lagerbygning.
(Foto: Børge Venge)

Fredag 28. maj

Også i år vinder fem elever fra Folke
musikskolen en vandrepokal i Hol
land for deres guitarspil.
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Lørdag 29. maj

Kochs Skole, som har måttet skrin
lægge planerne om en ny bygning,
lejer nu klasseværelser i KFUKs byg
ning i Christiansgade og modernise
rer og brandsikrer samtidig den gam
le skole.

Ved et indbrud hos Varnich Radio,
Paludan-Müllers Vej 28, stjæles
radio- og TV-udstyr for ca.
100.000 kr.

Onsdag 2. juni
Søndag 30. maj

Århus Fiskeriforening forsøger ved
uddeling af en pjece til alle skibe, der
anløber havnen, at gøre opmærksom
på de mange ødelæggelser på trawl
o.l., der sker ved en kritikløs udkast
ning af affald på havet.
2.200 mennesker deltager i den
march, som årligt arrangeres af Po
stens Marchforening. 312 af delta
gerne gennemfører den længste af de
tre planlagte ruter, en tur på 50 km.

Østjydsk Korn- og Foderstofforret
nings silo på havnen ødelægges af
brand. Skaderne anslås til ca. 5 mill,
kr. Brandvæsenet bruger for første
gang transportable vandkanoner. Be
sætningen på det rumænske fragt
skib »Timisoara« opdager branden
og deltager i slukningsarbejdet.
I Byrådets møde vedtages det at yde
Den Jyske Opera et tilskud på
250.000 kr. indtil 1. jan. 1977, da den
bliver landsopera.
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Byrådet godkender Åbyhøj Han
delsstandsforenings plan om et bu
tikskvarter omkring Nordrevej, og et
areal på 6820 m2 sælges til forenin
gen for 1.3 mill. kr.
På Dramatisk Institut ved Universi
tetet opføres »Spillet om Trøjborg«,
der behandler striden om Trøjborgcentret.

Fredag 4. juni

Nordisk
Sporvej smusikersammenslutning holder to dages stævne med
ca. 450 deltagere. Der gives koncer
ter ved Gustav Holms Vej, på Råd
huspladsen, i Gellerup Center, på en
række plejehjem og som afslutning i
Rådhushallen.

En tysk fange flygter fra arresten ef
ter at have savet tremmerne over, an
giveligt med en neglefil. 4 timer sene
re anholdes han i en telefonboks.
Tirsdag 8. juni

Det meddeles, at lærerrådene ved
Strandskolen og Rundhøjskolen har
opgivet samlæsning af de ældste klas
ser fra næste skoleår, da lærerne ikke
har kunnet få den ønskede kompen
sation. Under et forældremøde på
Strandskolen demonstrerer 8. klasses
elever for fortsat samlæsning.
Fredag 11. juni

På Oliefabrikkens generalforsam
ling meddeler formanden, højeste
retssagfører Georg Løber, at der sø
ges gennemført en udbyttedeling
mellem fabrikkens ca. 900 ansatte.

Læge Karsten Jørgensen bliver dr.
med. på afhandling om kræft i stru
behovedet.
Lørdag 12. juni

Det Danske Brandværnsmuseum,
der har fået lokaler i den tidligere
sporvognsremise ved Dalgas Ave
nue, indvies af rådmændene Olaf P.
Christensen og Thorkild Simonsen.

Kirkesalen i den nye Gellerup Kirke er i sin
opbygning ret utraditionel. Kirken ligger ud
til torvet ved Gellerup Kulturcenter. I en
kælderetage, hvortil der er indgang fra
parkeringspladsen bag torvet, er indrettet
en række lokaler til bl.a. kontorer og
konfirmandstuer.
(Foto: Preben Hupfeld)

Lektor Gorm Danscher, Anatomisk
Institut, bliver dr. med. på afhand
ling om tunge metaller i hjernen.

Lørdag 5. juni

Fiskerhuset ved Skæring Strand, der
var fredet sammen med de omliggen
de arealer, men i foråret blev udsat
for omfattende hærværk, bliver ned
revet efter samråd mellem fred
ningsplanudvalget, statsskovbruget
og kommunen.

Søndag 6. juni

Gellerup Kirke i Brabrand indvies af
biskop Henning Høirup.
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I et brev til professor Johs. Sløk tager
Direktoratet for Videregående Ud
dannelser afstand fra den af Univer
sitetets Konsistorium udtalte misbil
ligelse af professorerne Sløk og Løg
strup for »ubeføjede angreb på navn
givne personer«.
Torsdag 17. juni

Trøjborg Beboerforening stod bag en
demonstration på Dr. Margrethesvej den 12.
juni. I en håndmalet overgang for enden af
Otto Ruds Gade passerede omkring 250
den stærkt trafikerede vej i protest mod, at
Byrådet endnu ikke har igangsat bygningen
af en fodgængertunnel, der i princippet
blev godkendt allerede i 1973.
(Foto: Brit)

Tirsdag 15. juni

Trøjborg Beboerforening afspærrer i
10 minutter Dronning Margrethes
Vej ved Otto Ruds Gade for at un
derstrege kravet om en fodgænger
tunnel under vejen. Der afsluttes
med en skovtur i Riis Skov.

Blandt de nybagte studenter fra År
hus Akademi er den 74-årige fuld
mægtig Edvard Waldorff.

Søndag 13. juni

Socialdemokratiet i Brabrand ar
rangerer en offentlig cykel- og spad
seretur rundt om Brabrand Sø som
led i arbejdet for forbedring af miljø
et omkring Brabrandstien.
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Århus Flydedok tager navneforan
dring til Dannebrog Værft. Hol
dingselskabet Dannebrog omfatter
herefter tre selskaber: Dannebrog
Rederi A/S, Dannebrog Værft A/S
og Dannebrog Elektronik A/S. Sidst
nævnte er en sammenslutning af Ter
ma Elektronisk Teknik i Lystrup og
Dansk Radio A/S i Tåstrup.

Onsdag 16. juni

I Byrådets møde vedtages det at afgi
ve lokaler i den nedlagte Nørre Bou
levards Skole til EFG.
Der godkendes en ordning, hvorefter
pensionister fra 1. juli kan købe pkort til alle busser og rutebiler i kom
munen.

Sidste skoledag på Skt. Annagades
Skole, Nørre Boulevards Skole og
True Skole markeres med forskellige
festligheder for elever og lærere.
Rådmand Thorkild Simonsen og
skoledirektør Sv. Aa. Rasmussen be
søger alle tre skoler og foretager den
officielle »inddragning«.
Århus Politiforening arrangerer tat
too på Stadion med 12.000 tilskuere.
Fredag 18. juni

Beboerne i Åbyvænget, der i fjor kla
gede til Miljøstyrelsen over fårekyl
linger fra Eskelund losseplads, har
fået medhold af Amtet, der pålæg
ger renholdningsselskabet at træffe
foranstaltninger mod fårekyllingpla
gen.
Reservelæge Niels Krarup, Amtssy
gehuset, bliver dr. med. på afhand
ling om leverens gennemblødning og
funktion.
Lørdag 19. juni

Forhistorisk Museum markerer i
weekenden 200 års dagen for opførel
sen af Moesgård (byggeriet begyndte
21. juni 1776) med rundvisninger i
hovedbygningen, opførelse af Hol-
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bergs »Den forvandlede brudgom«
(ved Århus Amatørscene) på hoved
trappen og folkedans i parken.
Under anholdelse af to unge biltyve i
Fredensvang får en politibetjent en
hånd beskadiget i bildøren, hvoref
ter hans kollega skyder efter den
stjålne bil.
Mandag 21. juni

I en skrivelse til Universitetet pålæg
ger undervisningsminister Ritt Bjer-

Interessen i byen for politiets arbejde er
stor. 75.000 så politiforeningens udstilling i
Rådhushallen i marts, og den 17. juni
overværede 12.000 et stort anlagt polititatoo
på Stadion med bl.a. motorcykelopvisning,
helikopterlandsætning, »fangeflugt« og
demonstration af arbejdet med
politihundene. På billedet er en
»forbryderjagt« i fuld gang.
(Foto: Preben Hupfeld)

regård rektor omgående at fremsen
de indstilling om besættelse af tre
kontorchefstillinger, der var opslået i
december 1975 og behandlet af et be
dømmelsesudvalg i april 1976.
Onsdag 23. juni

Minister for offentlige arbejder Niels
Matthiasen har i et svar til folke
tingsmand Bernhard Baunsgaard
(R) meddelt, at staten godkender an
læg af en lystbådehavn ved Egå, men
ikke påtager sig ansvar for sejlulyk
ker i Koraldybet.
Ligesom de 3 foregående år begunstiges sankthansaften og dens bålfe
ster af smukt og stille vejr. Desværre
meldes om alvorlige tilfælde af hær
værk, således fra en villa i Egå, hvor
en vandslange var stukket ind gen
nem brevsprækken, så entreen blev
oversvømmet.

Omkring et festligt pyntet henved 100 m
langt bord tog de 375 elever og deres
lærere afsked med Skt. Annagades Skole.
Som Nørre Boulevards Skole og - for nogle
år siden - Paradisgades og Ingerslev
Boulevards skoler er den nedlagt, fordi der
stadig bliver færre børn i den indre by.
Bygningen, der blev opført 1880-82,
rummede indtil 1935 Arhus Amtssygehus
og var detefter i nogle år indrettet som
ortopædisk klinik, inden den blev taget i
brug som skole! 1949.
(Foto: Ib Hansen)

Torsdag 24. juni

I et konsistoriemøde ved Universite
tet meddeler rektor Svend Bund
gård, at han vil søge Undervisnings
ministeriet om tilladelse til at træde
tilbage.
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Ved et indbrud i Risskov Præste
gård stjæles bl.a. et hjemmeberettelsessæt fra o. 1825, der anslås til en
værdi af 25.000 kr.
Fredag 25. juni

Det meddeles, at Handelsministeri
et har lempet reglerne for sejlads i
Koraldybet, så kulskibe med dybde
gang på 33 fod og tankskibe, der stik
ker 30 fod, må gå ind til Studstrup
værket. Søværnets kontrol af sejlren
den skal fortsætte.

Trods algesuppe og kritiske
badevandsrapporter var der stærk søgning
til badestrandene i den hede sommer. Her
er det ungdommern, der boltrer sig i
bølgerne ved Bellevue.
(Foto: Bjarke Larsen)

Tirsdag 29. juni

Som led i moderniseringen af Bane
gårdspladsen bliver et af byens van
skeligste gadekryds - mellem Park
Allé, Banegårdsgade og M. P. Bru
uns Gade - lysreguleret.
Onsdag 30. juni

På en tvangsauktion i Tinghuset i
Vester Allé bliver Gellerup Center
solgt til Assurance-Compagniet Baltica-Scandinavia for 125.7 mill. kr.
Kultur- og Aktivitetscentret overta
ges af Kreditforeningen Danmark,
mens Gellerup-Badet forbliver under
Brabrand Boligforening, idet Kom
munen vil betale dets restancer.
I Byrådets sidste møde før sommer
ferien vedtages en forsøgsvis etable
ring af kantiner i Næshøjskolen,
Skæring Skole og Tranbjerg Skole.

mill. kr. En del af arealet skal dog
udlægges til grønt område med lege
plads.
Der bevilges 2.5 mill. kr. til udvidel
se af Marselisborg Renseværk og
500.000 kr. til anlæg af en natursti
fra Moesgård over Vilhelmsborg og
Hørret til Holme Bjerge.

Juli
Torsdag 1. juli

Der ventes ingen restriktioner på
vandforsyningen, skønt det varme
vejr medfører øget forbrug: 95.000
kubikmeter vand er tappet i det for
løbne døgn.
Fredag 2. juli

Der godkendes en aftale mellem råd
mand Thorkild Simonsen og Århus
Lærerforening om vederlag til lærer
ne for samlæsning på de ældste klas
setrin.
Det vedtages fremtidig at yde støtte
til istandsættelse af forsamlingshuse i
kommunen efter »krone-til-kroneprincippet«.
Det vedtages (imod beboerprotester
og imod flertallet i teknisk udvalg) at
sælge arealer i Vestervang-kvarteret
til Boligfonden Bikuben for 4.2
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Livgardens Musikkorps spiller i Sta
dionhallen ved en offentlig koncert.
Lørdag 3. juli

Politiet vil ikke længere tolerere den
omsiggribende knallert-terror. For
fremtiden vil der straks blive optaget
rapport eller foretaget anholdelse.
Søndag 4. juli

Århus Festival 1976 afholder stor friluftskoncert på Stadion. På forhånd
er der solgt 6.000 billetter, og unge
kommer rejsende fra de andre nordi
ske lande for at høre de store uden
landske orkestre, der spiller.
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Der var hedt på Stadion for de omkring
7200 unge, der den 4. juli overværede den
af Tagskægget arrangerede Århus Festival
1976, og oplevelsen var intens. Det var også
sportsfolkenes vrede, da de dagen efter så
ødelæggelserne af flere af atletikanlæggene
samt de tusindvis af smadrede flasker og
andre efterladenskaber, der lå spredt på
hele området.
(Foto: Brit)

Den amerikanske square-dance - udført af
århusianske folkedansere - på Clemens
Bro den 4. juli var et led i festivitasen i
anledning af USA’s 200 års jubilæum.
Arrangørerne, Århus Bicentennial-komité,
havde endvidere smykket gågaden med
»stars and stripes« samt sørget for, at et lige
så indfødt Dixieland-orkester jazzede sig
ned gennem Strøget.
(Foto: Brit)

Århus Kommunes Sommeraktivite
ter har nu anskaffet en teatervogn for
derved at skabe mulighed for arran
gementer i yderdistrikterne. Første
forestilling på Ajstrup Strand bliver
modtaget med interesse af de mange
sommergæster.
Tirsdag 6. juli

Efter adskillige tyverier på Moesgård, hvor endog dørhåndtag er ble
vet fjernet, har man måttet installere
flere tyverialarmer, der går direkte til
politiets vagtcentral.
Mandag 5. juli

Hos familien Thomasen i Niels Juels
Gade har vinduer og døre stået åbne
om natten på grund af varmen med
det resultat, at et duepar har bygget
rede i en krog af stuen.

Blandt de arbejdssøgende studeren
de er ledigheden så stor, at 1200 stu
denter får socialhjælp i denne som
mer.
Mens antallet af biografer i Midtby
en vokser, sejler forstadsbiograferne
på pumperne: I øjeblikket er tre af
dem til salg.
20 røgdykkere deltager i bekæmpel
sen af en kæmpebrand på Gasa. Der
er tale om et milliontab.
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for geofysik ved Universitetet i gang
med indledende undersøgelser.
Søndag 11. juli

85 børn og voksne fra Sjællandsgade
slår telte op på Sønderstranden på
Anholt for i en uge at leve i et mere
primitivt og afvekslende fællesskab
end det der kan skabes i et byområ
de.
De to Århus-arkitekter, Knud Friis
og Elmar Moltke, tildeles det tyske
arkitektforbunds Bayern-pris 1975
for et stort byggeri udført for Siemens-koncernen.
Onsdag 14. juli

Amtssygehuset får bevilget en udvi
delse af hospitalets kirurgiske afde
ling, som derved får 60 senge mere til
disposition.
Temperaturer på op mod 1000 grader samt
kvælende sort røg fra grøntsagernes
plasticemballage gjorde bekæmpelsen af
branden i kælderetagen på Gartnernes
Salgsauktion i Finlandsgade d. 5. juli yderst
vanskelig.
(Foto: Jens-Kristian Søgård)

Torsdag 8. juli

AGF-svømmepigen Susanne Nielsson rejser på sin 16-års fødselsdag i
dag til De olympiske Lege, hvor hun
ventes at deltage både på 100 m- og
200 m-distancen i brystsvømning.
Bogbussen til kommunens yderom
råder har været så stor en succes, at
en udvidelse af udlånstiden planlæg
ges.
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Fredag 9. juli

Tivoli Friheden har trods det gode
vejr ikke flere gæster end sædvanligt,
men mærkeligt nok ligger omsæt
ningen langt over, hvad der var til
fældet sidste år i samme periode.
Lørdag 10. juli

Rådmand Jens Arbjerg Pedersen fo
reslår, at Kommunen på Vilhelmsborg indretter et mindre, moderne
landbrug specielt beregnet til under
visning og underholdning af bybørn,
for hvem livet på en gård er en frem
med verden.
Med henblik på en eventuel udnyt
telse af jordvarmen går laboratoriet

I Botanisk Have samler den kom
munale underholdning 5.000 menne
sker i den smukke sommeraften.
Torsdag 15. juli

Folketeatret åbner efter endt ombyg
ning og er blevet til Århus Bio Cen
ter, idet den store biograf er blevet
opdelt i tre mindre med hver sit pro
gram.
Fredag 16. juli

Redningsposten på stranden ved Bel
levue brydes op og groft hærværk forøves, idet den 220 m lange redningsline brændes over på midten, hvoref
ter den rulles op igen, så ødelæggel
sen er usynlig.
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Tilmeldingen af nye studenter ved
Universitetet slutter i dag. Tilgangen
er på 2564 mod 2662 i fjor.

hjælper med forskellig underhold
ning som radisedyrkning og bygning
af fantasihuse.

Lørdag 17. juli

Efter en lang tørkeperiode falder der
20 mm regn i selve Århus på mindre
end 20 minutter. Vandskader forår
sager en telefonstorm, først på Falck,
og da det efterhånden bliver umuligt
at komme igennem der, så på politi
et. Under uvejret må et brudepar og
dets gæster bæres ud af Domkirken,
hvor vandet trænger ind ved dørene.
Det viser sig senere, at tusindvis af
rotter er druknet ved, at regnvandet
er trængt op i deres tilholdssteder.
Døde rotter bliver ført ud til kloak
pumpestationerne, hvor de ligger i
tykke lag i bassinerne.

Også i år er byens skolegårde åbne
for de børn, der er hjemme i sommer
ferien. Der er ansat pædagoger, der

Kartofler kan skrælles på mange måder.
Men denne, hvor de stikkes ned i
strandsandet og drejes et par gange rundt,
er dog vist ny. Den blev praktiseret af de 85
børn og voksne fra Sjællandsgade, der midt
i juli var på en uges utraditionel ferie på
Anholt.
(Foto: Jens-Kristian Søgård)

Man føler med ham. Nu var han lige blevet
kåret som den bedste cowboy, og så blev
han løftet op på Cleos stærke kvindearme i
stedet for »at ride langsomt ud af byen på
sin hest«. Det skete den 14. juli ved
parkunderholdningen i Botanisk Have, som
blev overværet af i alt 8000 mennesker.
(Foto: Jørn Timm)

Mandag 19. juli

6 mandage i træk giver klokkenist Pe
ter Litrup en halv times koncert på
rådhusklokkerne.
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Endnu i dag indløber der talrige an
meldelser til Falck om vandskader
forårsaget af tordenregnen lørdag ef
termiddag. Foreløbig opgøres ud
rykningerne til ca. 200.

Tirsdag 20. juli

Et stort japansk børneorkester giver
koncert på Rådhuspladsen.

Niels Fredborg, eneste danske guld
medaljevinder ved olympiaden i
München, tager »kun« en bronzeme
dalje hjem i Montreal. Selv siger han,
at han er ved at være for gammel.

Det var faktisk muligt at tage et forfriskende
bad under jernbaneviadukten den 16. juli,
og børnene var ikke sene til at udnytte den
sjældne lejlighed. Spanien måtte en tid
afspærres for trafik efter den voldsomme
tordenskylle i den centrale og sydlige bydel.
(Foto: Jens-Kristian Søgård)

En kvinde i Brabrand blev i nat vold
taget af 2 mænd: Hun sov i sin seng,
men havde på grund af varmen ladet
altandøren stå åben.

Torsdag 22. juli

Den gamle svømmehal i Spanien er
under reparation. Denne ventes af
sluttet til oktober og forventes at ville
koste ca. 1 mill. kr.

Også et af byens gamle gymnasier,
Marselisborg Gymnasium, skal for
bedres. For at kunne give eleverne de
samme vilkår som på de nybyggede
skoler, skal der moderniseres for ca.
4.5 mill. kr.
Fredag 23. juli

Biografen Park Teatret, som af Ed
vard Betzer for et par år siden solg
tes for 1.7 mill. kr., købes af sønnen
Just Betzer for 1.3 mill. kr.
Susanne Nielsson opnår at komme
med i semifinalen i brystsvømning
ved olympiaden, idet hun bliver nr.
14 i det indledende heat, men længe
re når hun heller ikke, da hun her
kun bliver nr. 7 ud af 8.
Lørdag 24. juli

Universitetet har bevilget 50.000 kr.
til en genopsætning af maleren Pre
ben Hornungs store vægudsmyk
ning, som har været nedtaget i ca. 5
år, og som ødelægges helt, hvis den
blot skal ligge sammenpakket.
Under indsejlingen til havnen eks
ploderer en motor på færgen »Prin
sesse Elisabeth«. Adskillige passage
rer får hårde knubs på grund af ry
stelsen, men alle kan udskrives fra
hospitalet efter endt behandling.
Søndag 25. juli

På Jazzhus Tagskægget optræder 17
engelske folkemusikere, bl.a. The
Stratford Morris Men og The Co
ventry Mummers.
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I nat måtte politiet rykke ud til re
staurant Rio Bravo: Et stort antal
tørstige gæster kunne ikke forstå, at
restauranten ikke kunne holde åbent
hele natten. Nogle stykker måtte i de
tentionen.
Tirsdag 27. juli

Ved kirke-sommerkoncerten i Dom
kirken synger den tidligere Århus-pige Else Paaske værker af Franck,
Langlais og Durufé. Ved orglet An
ders Riber.
To af kommunens små vandværker,
Elev og Ravnholt, drejer hanerne om
og lader Århus Vandforsyning over
tage leveringen. Vanskelighederne
under de to sidste års tørke har været
medvirkende til lukningen.
Ved en hurtig indsats fra en livred
der i Viby Friluftsbad overlever en 7årig dreng, som findes liggende be
vidstløs på bunden af bassinet.

tavle, et arbejde, der vil beløbe sig til
ca. 3 mill. kr.
Lørdag 31. juli

Der er hidtil i årets løb i Århus-området født 2 børn mindre om dagen
sammenlignet med året før.

Til premieren på »Kassen stemmer« var
filmens hovedpersoner mødt op til
reception på Regina (fra venstre Ebbe
Langberg, Axel Strøbye, Vivi Rau, Birgitte
Bruun, Bjørn Watt Boolsen og Buster
Larsen). Kriminal-lystspillet, der er skrevet
af Jyllands-Postens Sven Aagaard, er
optaget i Århus. Centrum for handlingen er
Provinsbankens Højbjerg-afdeling på
Oddervej.
(Foto: Preben Hupfeld)

Onsdag 28. juli

Narkotikapolitiet har anholdt fire
mænd og kvinder, som har tilstået
handel med heroin for 500.000 kr.
Aarhuus Stiftstidende afholder feriefest for skolebørn i Botanisk Have.
18.000 børn bliver underholdt bl.a. af
Peter Belli, Freddy Fræk og Simon
Rosenbaum.
Torsdag 29. juli

Privatbankens Fond skænker Dom
kirken 250.000 kr. til hjælp ved re
staureringen af Bernt Notkes Alter

August
Mandag 2. august
Søndag 1. august

En 15-årig grønlandsk dreng, der sig
tes for biltyverier og indbrud ind
sættes i arresten, da der ikke kan
skaffes plads på en børneinstitution.
Dette lykkes dog den 5. august.
Mårslet Festuge indledes med en Gi
ber å-march fra Mårslet til Vilhelmsborg, i alt 5 km, med 378 del
tagere.

Der åbnes en Jyllandsredaktion af
dagbladet Land og Folk på Østbanetorvet 3.
Onsdag 4. august

Det meddeles, at Jysk Murer- og En
treprenørforretning (JME) har over
taget Tømrermester Svend Andre
sen A/S i Viby med 140 medarbej
dere. Svend Andresen fortsætter som
konsulent i firmaet.
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De århusianske mejerier lancerer nye
mælkekartoner med lokalhistoriske
motiver fra Østjylland.
Ceres-Bryggerierne starter salg af
fadøl på flasker.
På Cyklebanen vinder Niels Fredborg for 9. gang dansk mesterskab i
1000 m på tid, hvor han i forvejen har
3 verdensmesterskaber samt olym
pisk guld, sølv og bronze.
Torsdag 12. august

I Kongreshuset afholdes et solidari
tetsmøde for de strejkende ved Den
Kongelige Porcelænsfabrik, og der
indsamles 14.000 kr. til de strejken
de.
Protestmødet mod augustforliget pâ
Rådhuspladsen den 19. august var
arrangeret af Byggefagenes
Sammenslutning og Fællesklubben på
Flydedokken, men de blev bakket op af
Arbejdernes Fællesorganisation. På billedet
ses et udsnit af de omkring 3000, der deltog
i demonstrationen.
(Foto: Preben Hupfeld)

To udlændinge bliver såret af kniv
stik på Europaplads uden for disko
teket La Belle Epoque.
Otte hollandske minestrygere med
213 mands besætning aflægger be
søg.

Fredag 13. august

Den amerikanske ambassadør John
Gunther Dean kommer til byen og
besøger bl.a. Mejerikontoret og Oliefabrikken.

Mandag 9. august
Torsdag 5. august

Den danske kriminalfilm »Kassen
stemmer«, der er indspillet i Høj
bjerg, har Danmarkspremiere i Regi
na.
Fredag 6. august

En pistolbevæbnet røver truer perso
nalet i Andelsbankens Rådhusafde
ling i Skt. Nicolaus Gade til at udle
vere 37.500 kr., hvorefter han flygter.
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På årets første skoledag tager Skjold
højskolen en ny sportshal, et skole
køkken og et sløjdlokale i brug.
Grønløkkeskolen starter i lånte loka
ler i Tranbjerg Skole. Den kristne fri
skole Jakobskolen åbner i lejede loka
ler Frederiks Allé 42-44. Skoleleder
er tidligere missionær Georg Kjeld
sen.
Foreningen Træf Nye Mennesker åb
ner sæsonen i fritidscentret Skov
vang, Skovvangsvej 127-29.

Søndag 15. august

Kontorassistent Jørn Nielsen, Århus
Kommunes Biblioteker, vender hjem
fra Toronto, hvor han i de olympiske
lege for fysisk handicappede har vun
det tre guldmedaljer, en sølvmedalje
og en bronzemedalje.
Tirsdag 17. august

Ligesom sidste sommer klages der
over store mængder af alger i hele
bugten.
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Onsdag 18. august

Blandt de mange arbejdspladser over
hele landet, der strejker som protest
mod det såkaldte mini-forlig i Folke
tinget, er Dannebrog Værft med ca.
500 mand og Seest Maskinfabrik
med 30 mand.
Der meldes om hamstring, særlig af
sukker, i forretningerne, en følge af
de forventede afgiftsforhøjelser.

rencen) holder Århus Fiskerifor
ening havnefest med tivoli og blind
sejlads i fiskerihavnen og fiskere
staurant og bal i auktionshallen.
Søndag 22. august

FDF/FPFs femte kreds indvier over
natningshuset »Giberhytten« i Ful
den.
Tirsdag 24. august

Under ledelse af professor Olaf Pe
dersen holdes på Universitetet et 3
dages internationalt symposium over
Ole Rømer, der for 300 år siden i Pa
ris opdagede »lysets tøven«.

På et møde i Bispehaven, der hører
under Boligselskabet Præstehaven,
besvarer borgmester Orla Hyllested
og rådmand Olaf P. Christensen
spørgsmål vedrørende kommunens
overtagelse af et tilgrænsende areal,
hvor et centerbyggeri er opgivet.

Torsdag 19. august

Onsdag 25. august

På mange af byens arbejdspladser
holdes faglige møder, og på Rådhus
pladsen er der protestmøde med ca.
3000 deltagere mod det politiske for
lig i Folketinget.

En 65-årig kvinde og hendes søn bli
ver taget som gidsler af en restaura
tør, der mener sig forurettet af hen
des mand i en ejendomshandel. Ved
Følle Strand bliver hun skudt med et
oversavet jagtgevær. Drabsmanden
hævder, der er tale om et vådeskud.

Ejendommen Østbanetorvet 4 hær
ges af en påsat brand. Seks beboere
må til behandling på Kommunehos
pitalet, og en røgdykker bliver kvæ
stet ved fald gennem den udbrændte
trappe.
I et aftapningslokale på FDBs fabrik
ker i Viby opstår en voldsom brand
som følge af en eksplosion, og en
kvindelig arbejder omkommer.
Lørdag 21. august

I forbindelse med den internationale
fiskerifestival (Sletterhage-konkur-

18 smede og maskinarbejdere ved
Studstrupværket nedlægger arbej
det efter afvisning af lønkrav.

Der var mange mennesker i den gamle
ejendom på Østbanetorvet, der brændte
den 19. august, idet den hovedsagelig var
udstykket i små værelser. Ilden bredte sig
så hurtigt, at flere af beboerne på de øverste
etager måtte evakueres ad brandvæsenets
stiger.
(Foto: Jens-Kristian Søgård)

Torsdag 26. august

Professor Erik Rasmussen vælges til
rektor ved Universitetet med 79
stemmer mod 60, der afgives på lek
tor Jørn Vosmar. Overlæge Palle
Juul-Jensen, der var favorit til po
sten, har vist sig ikke valgbar, da han
kun er deltidsansat lektor ved Uni
versitetet.
En 62-årig landsretssagfører melder
sig til politiet for underslæb til ca.
900.000 kr.
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Søndag 29. august

Fredag 3. september

Tivoli Friheden slutter sæsonen med
et besøgstal på 497.000, højere end i
fjor, men mindre end i rekordåret
1973.

I ejendommen Fiskergade 33-37 op
står der en omfattende brand i hele
tagetagen. Tyrkiske gæstearbejdere
med koner og børn mister alt.

Mandag 30. august

16 studienævn ud af 18 ved det hu
manistiske fakultet på Universitetet
sættes under administration, da de
ikke mener at kunne opretholde en
forsvarlig undervisning med de nu
begrænsede bevillinger.

Efter en eksplosionsbrand i et gartne
ri i Lisbjerg bliver to Falck-reddere
syge af giftdampe og må indlægges
på Kommunehospitalet.

September

I et halvt år har den amerikanske
film »Gøgereden« været vist i »Bio
grafen«, og den har med 82.460 til
skuere slået alle rekorder for film vist
i Århus.

Onsdag 1. september

Falck-Zonen har i de tre sommer
måneder haft 85 udrykninger til
markbrande i Århus-området.
I Byrådet stiller Venstre krav om af
skaffelse af skolebørnenes kommu
nale madpakker; de konservative og
Fremskridtspartiet tilslutter sig den
ne anskuelse, men kravet afvises.
Sig ikke, at byens vise fædre ikke har evner.
Deres formåen i den vanskelige yo-yo-kunst
viste de på Set. Pauls Kirkeplads, da
Bruunsgade Sammenslutningen den 7.
september markerede festugen. Vinder af
den arrangerede konkurrence blev
operachefen, Otto Hallstrøm, men
borgmesteren kom ind pâ en fin
andenplads.
(Foto: Preben Hupfeld)
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Torsdag 2. september

Ved semestrets begyndelse står mere
end 400 studerende uden tag over ho
vedet. Studenterrådet henvender sig
til Kommunen og foreslår økono
misk støtte, så de studerende i fælles
skab kan flytte ind i de store, dyre lej
ligheder, der alligevel står tomme.
Borgmesteren svarer, at de kan få
den samme boligsikring som andre
borgere.

Lørdag 4. september

Den 12. Festuge indledes med alle de
sædvanlige »tilbud« og nogle nye over
hele byen.

Søndag 5. september

Kl. 14 affyrer borgmester Hyllested
startskuddet på Marselisløbet; i år
deltager 9.775 af byens borgere.
7.926 gennemfører de 12 km, mens 8
må på hospitalet af overanstrengel
se.
Hotel Marselis venter i Festugen
1.000 gæster til sit store fiskebord
med 35 forskellige anretninger. Siden
juni har alle pladser været reserveret.
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Mandag 6. september

Torsdag 9. september

I Universitetsparken gør Århus Uni
versitets-Sport forsøg på at slå ver
densrekorden i stafetløb. I 25 dage
skal der til stadighed være en stu
dent, der løber en nærmere fastlagt
rute i parken. Løber man blot en
runde på 1Vi km, deltager man i lod
trækning om en Mallorcarejse.

På Albrechtsens bogbinderi i Åbyhøj
har 10 bogbindere strejket i mere end
en uge. De forlanger bl.a. 1.50 kr.
mere i timen og bøjer sig ikke for ar
bejdsrettens pålæg om at genoptage
arbejdet. Strejken fortsætter endnu
en uge og slutter med lønforhøjelse,
dog ikke så meget som oprindelig for
langt.

Tirsdag 7. september

Forskere ved Universitetet har foreta
get målinger, der tyder på, at der 2
km under byen ligger varmtvandsførende lag, som muligvis vil kunne
pumpes op og bruges til opvarm
ning.
I Bruunsgade afvikles en konkurren
ce i Yoyo-spil blandt rådmændene og
andre notable borgere. Borgmeste
ren bliver nr. 2 efter at have givet vin
deren, operachef Otto Hallstrøm, en
god kamp.
Onsdag 8. september

I byrådet foreslår de konservative,
Venstre og Kristeligt Folkeparti be
sparelser på i alt 30 mill. kr., idet de
ikke vil medvirke til en forhøjelse af
udskrivningsprocenten fra 15,8 til
16,9. 14 dage senere indgår socialde
mokraterne og Det radikale Venstre
et budgetforlig, og skatteprocenten
lægges fast på 16,7.
På Langkær Gymnasium i Tiist vil
man foretage forsøg med solopvarm
ning, og 75.000 kr. er bevilget til for
målet.

I Rosensgade overtager Socialfor
valtningen en børnehave, som foræl
dre i kvarteret har oprettet og drevet i
4 år, de første par år helt uden kom
munal støtte.
14 af byens skoler deltager i år i Fest
ugens skolemusikfestival.
Fredag 10. september

Som et bidrag til debatten om hjemmefødsel contra hospitalsfødsler de
monstrerer repræsentanter for kvin
de- og forældreforeninger over for
amtsrådet, som går ind for at fjerne
støtten til fødsler i hjemmet og på
privatklinikker.
I Universitetsparken afvikles en ju 
belfest for semestrets begyndelse.
5.000 studenter deltager, men hele
arrangementet er ved at drukne i et
af sommerens sjældne regnvejr.
Lørdag 11. september

Århus tekniske Skole har uden tilla
delse fra de bevilgende myndigheder
lejet undervisningslokaler og ladet

dem ombygge for 4,4 mill, kr., men
Folketingets finansudvalg betaler,
dog ikke uden alvorlige irettesættel
ser.
Et muntert indslag i Festugen var en
75 m lang orm med 80 ben tilhøren
de elever fra Århus Kunstakademi.
Den vandt i dag efter en lang march
gennem byen 1. præmie i en konkur
rence om den mest originale ud
klædning som et eller andet dyr.

Mandag 13. september

I Højbjerg bygges administrationslo
kaler til Århus Amt for mere end 50
mill, kr., men endnu før byggeriet er
afsluttet, må man erkende, at lokale
behovet er blevet undervurderet.
Markedet i Den gamle By, et af Fest
ugens mange velbesøgte arrange
menter melder, at 110.000 er gået
gennem tælleapparaterne, 25.000 fle
re end sidste år.

I haveforeningen »Åbrinken« bræn
der igen et havehus ned til grunden.
Det er det fjerde hus i sommerens
løb; en pyroman menes at være på
spil.
Tirsdag 14. september

600 kontraktansatte ved Jyske Tele
grafregiment opfordrer Byrådet til at
modsætte sig en udflytning af regi
mentet, hvorved byen vil miste en
stor arbejdsplads.
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Fredag 17. september

92 smede på Oliefabrikken nedlæg
ger arbejdet og kommer først igen
mandag. Mislykkede lønforhandlin
ger gives som grund.

Lørdag 18. september

Kommunen udarbejder en pjece om
gårdrydning og indretning af læ
pladser, legepladser og beplantnin
ger i de gamle gårde. I enkelte tilfæl
de opnås kommunale lån.

Mandag 20. september
Turistbureauet og Jysk Kunstavis havde i
anledning af festugen udskrevet en
konkurrence om det morsomste festugedyr.
Lørdag den 11. september vandrede
slanger, aber, en krokodille, forskellige
tøjdyr og andre mærkelige skabninger
rundt i byen, og i Botanisk Have blev en
75 m lang orm med 80 ben, fremstillet af
elever fra Århus Kunstakademi, kåret som
vinder.
(Foto: Børge Venge)

Den gamle Grenåvej udvides og får
fremtidig 4 spor gennem Risskov.
Det er et vejarbejde til over 60 mill,
kr., og en snes villaer vil blive eks
proprieret og nedrevet.
Onsdag 15. september

Dagplejeformidlingen har en venteli
ste på 1.333 børn, hvis forældre søger
hjælp til pasningen, men trods ar
bejdsløsheden er der ikke kvinder
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nok, der søger ind til den kommunale
dagpleje.
Byrådet vedtager at påbegynde
bejdet med bygning af en tunnel,
skal føre Marselis Boulevard ind
der Strandvejen med henblik på
dre tilkørselsforhold til havnen.

ar
der
un
be

Torsdag 16. september

Århus Skolevæsen opretter to klasser
i ungdomsskolen med heldagsun
dervisning for de elever i de ældste
klasser, som ikke kan tilpasse sig den
almindelige skolegang.
En 16-årig pige har tilbragt 13 døgn i
arresten, men Socialforvaltningen
ansætter nu en pædagog, der kun
skal tage sig af denne ene unge pige
for derved at forsøge at fjerne hende
fra det narko- og prostitutionsmiljø,
der bragte hende i fængsel.

Landsforeningen Sindslidendes Vel
opretter et kontaktcenter for ud
skrevne patienter. Det får karakter af
en fritidsklub, så de sindslidende kan
få adgang til samvær med andre un
der hyggelige former.

Tirsdag 21. september

Røde Kors opstiller bl.a. tombolaer i
byen i et forsøg på at forhøje antallet
af medlemmer. De 1.000 medlem
mer, foreningen har her i byen, er for
lidt i forhold til indbyggertallet.

Onsdag 22. september

Efter at have gennemført udvidet tra
fikundervisning for knallertkørende
skoleungdom foretager politiet nu
razziaer med eftersyn af knallerter;
det møder så talrigt op, at ingen får
lejlighed til at smutte uden om.
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Uden at der sker ulykker kører en fø
rerløs bil, der ikke har været forsvar
ligt parkeret, ned ad Bruunsgade
midt i eftermiddagens stærke trafik.
En snarrådig mand springer på og
trækker håndbremsen.
Torsdag 23. september

I Kunstbygningen åbner en udstil
ling, arrangeret af Landsforeningen
til Sindslidendes Vel. 11 patienter fra
Psykiatrisk Hospital får her lejlighed
til at fremvise deres kunst. Udstillin
gen får stort besøg og et betydeligt
salg af de udstillede arbejder.
Hvert 5. barn i byen har en eller an
den nervøs lidelse, oplyser skoleover
læge Kirsten Barfoed, og der sættes
ind allerede i børnehaveklassen på at
afhjælpe skaderne.
Fredag 24. september

Chefredaktør Erik Schmidt, som hid
til har haft aktiemajoritet på 90% i
Aarhuus Stiftstidende, overdrager for
7 mill. kr. aktier til en fond og gør
derved avisen til en selvejende insti
tution.
Ved By- og Herredsretten idømmes
en ung mand 1Vi års fængsel efter at
have begået 60 indbrud for at skaffe
sig penge til narkotika.

førte personbiler i samme tidsrum
med 2.000 til 41.500, og det overvej
es at udvide kapaciteten ved at forsy
ne færgerne med hængedæk.
Mandag 27. september

Efter at have kontrolleret de 62 kom
munale rensningsanlæg i 4 år frem
sætter Amtet en stærk kritik af kvali
teten og råder Kommunen til en for
bedring.
I Skåde Kirke tager man konsekven
sen af den dårlige søgning til gudstje
nesten søndag eftermiddag: Kirke
gangen flyttes til tirsdag aften i håb
om, at det er et bedre tidspunkt at
kalde på menigheden.
Århus Studentersport, ÅUS, slår ver
densrekorden i stafetløb (se under 6.
sept.): 932 studenter har løbet 6526
km siden starten. For at udbygge re
korden fortsættes til 1. oktober.
Onsdag 29. september

På Kommunehospitalet åbnes der
mulighed for en bedre hjælp til ast
maramte børn: En læge med en ræk
ke specialkurser bag sig er ansat, og
der er bevilget 2 mill. kr. til bedre lo
kaler, bl.a. til et ambulatorium.

Søndag 26. september

I byrådet opnås enighed om at bevil
ge 2,1 mill. kr. til de kommunale dag
plejeinstitutioners lønforhøjelse med
tilbagevirkende kraft fra 1. april.

På hurtigruten til Kalundborg er an
tallet af rejsende uden biler faldet
med 15.000 i alt i de tre sommermå
neder; samtidig steg antallet af over

»Huset« i Vester Allé bevilges 1,2
mill. kr. i driftstilskud, efter at sagen
har været behandlet 2 gange tidlige

re, denne gang stemmer kun Frem
skridtspartiet imod.
Torsdag 30. september

Direktør Leif Andersen, Restaurant
Den Høje i Skolegade, køber »Maritza« for 2,1 mill. kr. Han vil ombygge,
så restauranten kommer til at passe
til det publikum, der kom der i direk
tør Gravholts tid.

Oktober
Fredag 1. oktober

Undervisningsminister Ritt Bjerregård nægter at diskutere med grup
pen af undervisningsassistenter på
Nordisk Institut ved Universitetet,
der i et brev har bebrejdet hende »na
iv godtroenhed, uvidenhed og non
chalance«.
Lørdag 2. oktober

På fireårsdagen for folkeafstemnin
gen om Danmarks tilslutning til EF
holdes på Rådhuspladsen protest
møde mod direkte valg til Europa
parlamentet med taler af byråds
medlem Gurli Madsen og sogne
præst Jesper Langballe, Thorning. I
Vejlby-Risskov-Hallen holder DKP
møde med taler af partiformand
Knud Jespersen og folketingsmand
Freddy Madsen.
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Onsdag 6. oktober

I byrådets møde bevilges 350.000 kr.
til udbygning af Civilforsvarets øvel
sesanlæg ved Kirstinesminde. SV,
VS og DKP stemmer imod.

Statsminister Anker Jørgensen sammen
med den mexicanske ambassadør i
Danmark foran en kopi af aztekernes
kalendersten, da han overdrog den til
Forhistorisk Museum på Moesgård.
Kalenderstenen, eller som den også kaldes,
solstenen, er en af Mexicos største
nationale skatte og vidner om den
højtudviklede kultur, der herskede her frem
til spanierne erobrede landet omkring 1520.
Anker Jørgensen havde fået den ca. 4 meter
høje sten under sit officielle besøg i Mexico i
sommer.
(Foto: Ib Hansen.)

Der godkendes en forhøjelse af hyre
vognstaksterne fra 5,40 kr. til 5,80 kr.
i startpenge og fra 40 øre pr. 154 m til
40 øre pr. 138 m.
Det vedtages at overtage to vuggestu
er, otte børnehaver og et fritidshjem
fra »Børneinstitutioner i Vejlby-Risskov« for 3,09 mill. kr.
Der bevilges 9.275.000 kr. til 4. byg
geafsnit på Solbjergskolen, der særlig
omfatter idrætsanlæg.
Der bevilges 500.000 kr. til istand
sættelse af den Schmalfeldske gård,
Vestergade 29, der er udlejet til År
hus Kunstakademi.

Den islandske kanonbåd »Tyr« er i
disse dage på Dannebrog Værft for at
få udskiftet stålpladerne i skroget ef
ter den britisk-islandske torskekrig.
Torsdag 7. oktober

Bestyrelsen for A/S Jyllands-Posten
afskediger administrerende direktør
Rolf Haugstrup og chefredaktør Otto
Lippert på grund af samarbejdsvan
skeligheder. Redaktør Erhardt Lar
sen konstitueres som ansvarshaven
de redaktør.
De Samvirkende Revalidend- og Bi
standsforeninger åbner rådgivnings
kontor i Nørre Allé 83.
Den tyske forfatter Siegfried Lenz be
søger byen, holder foredrag på Han
delshøjskolen over litteratur og poli
tik og læser op af egne værker på
Universitetet.
Fredag 8. oktober

Det meddeles, at Dannebrog Elek
tronik A/S i Lystrup har fået ordre
på udstyr af den europæiske rum
fartsorganisations Exosat-satellit til
12 mill. kr.
Dyrlæge Jens C. Harmsen, Hygiej
nisk Institut, bliver dr. med. på af
handling om kviksølv i spisefisk.
Lørdag9. oktober

Statsminister Anker Jørgensen over
rækker på Moesgård museet en 4 m
høj kopi af en aztekisk kalendersten,
som han modtog under sit officielle
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besøg i Mexico i sommer. Højtide
ligheden overværes af den maxicanske ambassadør Bernardo Reyes.
Århus Amts Landboungdom holder
pløjekonkurrence ved Thomasminde. Carsten Balle, Lisbjerg, bliver
amtsmester for anden gang.
Mandag 11. oktober

Den
sydkoreanske
ambassadør
Chang Chi-Ryang besøger byen.
Tirsdag 12. oktober

I By- og Herredsretten sigtes en ad
vokat for underslæb til et beløb af
160.000 kr. Det er den femte Århus
advokat, der udsættes for denne sig
telse i 1976.
Onsdag 20. oktober
Torsdag 14. oktober

Kraftige regnskyl og østenstorm
medfører oversvømmelser ved Kyst
værnsvej.
Søndag 17. oktober

Lyngby Kirke genåbnes efter tre års
hovedistandsættelse.
Mandag 18. oktober

Mejeriet Enigheden fejrer 40 års ju 
bilæum. Det meddeles, at mejeriets
bestyrelse har besluttet at sælge byg
ningerne ved Silkeborgvej og Vestre
Ringgade og flytte til Gjellerupvej,
hvor man har købt M. H. Jægers tid
ligere pengeskabsfabrik.
Den britiske u-båd »Ozelot« aflægger
et fire dages besøg i byen.

Byrådet bevilger den konservative
ordfører Bent Dohm tilladelse til at
udtræde af helbredsmæssige grunde.
I hans sted indtræder bogtrykker
Erik Linde, mens Lars P. Gammel
gård bliver ordfører.

Under en kraftig østenstorm sandede et
udløb fra en vandledning, der fører
regnvand ud i Bugten, til, og da det samtidig
skyllede ned, opstod der snart
oversvømmelse på Kystværnsvej. Rundt
omkring og inden i Århus Transit Lager stod
vandet ca. 30 cm højt. Falck søgte at pumpe
vandet væk, men først da sandproppen blev
fjernet, forsvandt det.
(Foto: Ib Hansen)

På mødet vedtages i øvrigt at færdig
gøre Hasle Ringvej, så snart vejbe
styrelsesforholdet mellem kommune,
amt og stat er afklaret.
Der bevilges 75.000 kr. til opførelse af
en bådebro ved Varna.

Lørdag 23. oktober

Torsdag 21. oktober

På hjørnet af Vestergade og Møllega
de åbnes Café Mahler, en spiserestaurant med fransk køkken.

En Sukuma-hytte fra Tanzania bli
ver opstillet i den etnografiske park
ved Moesgård, skænket af National
museet.

Carsten Balle, Lisbjerg, bliver Dan
marksmester i pløjning ved en kon
kurrence på Bornholm.
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Mandag 25. oktober

Første byggeafsnit af Grønløkkeskolen, omfattende 7 normalklasser,
børnehaveklasser og administrati
onsafdeling, tages i brug. De 200 ele
ver har siden sommerferien midlerti
digt fået undervisning i Tranbjerg
Skole.
En beboer i Vejlby Vest melder By
rådet til politiet for overtrædelse af
bistandsloven, der pålægger kom
munalbestyrelsen at sørge for det for
nødne antal daginstitutioner. An
meldelsen afvises af politimesteren.
Fredag 29. oktober

Ved en brand hos Radio Thygesen,
Ryesgade 24, ødelægges radio og tvudstyr for ca. 2 mill. kr.
Det oplyses, at en overlæge ved Kom
munehospitalet for sit ekstraarbejde
som patolog i en enkelt måned har
fået udbetalt 319.000 kr. fra Syge
sikringen.
Lørdag 30. oktober

I protest mod, at kommunen efter halvandet
års forhandlinger Ikke havde villet give
tilsagn om at medvirke ved beplantning af
Sjællandsgade-kvarteret, plantede en
række beboere et træ midt i asfalten i
Sjællandsgade. Kommunen var oprindelig
positiv over for tanken, men skiftede siden
opfattelse. I Sjællandsgade mener man, at
grønt er godt, også for andet end øjnene, og
derfor tog man sagen i egen hånd.
(Foto: Børge Venge)
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Sjællandsgades Beboerforening pro
testerer mod Kommunens sendræg
tighed i forhandlingerne om kvarte
rets beplantning ved selv at plante en
platan til 1000 kr. ud for gadens nr.
54.
Søndag 31. oktober

Ravnsbjerg Kirke, der er tegnet af ar
kitektfirmaet C. F. Møller og kunst
nerisk udsmykket af billedhuggeren
Erik Heide, indvies af biskop Hen
ning Høirup. Samtidig udskilles
Ravnsbjerg sogn fra Viby sogn.

November
Mandag 1. november

Kommunen åbner på Næshøjskolen i
Harlev en kantine, der skal betjene
dels de ældste elever, som ikke om-

Ravnsbjergkirken i Viby blev indviet den 31.
oktober, og den nye sognepræst, Aage
Andersen, indsat samtidig. Ravnsbjerg er
blevet udskilt fra Viby som et selvstændigt
sogn. Den nye kirkes indre er præget af
billedhuggeren Erik Heides arbejder.
(Foto: Brit)
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fattes af skolebespisningen, dels af
tenskoleelever og idrætsfolk.
Onsdag 3. november

I Rådhushallen åbner Handelsmini
steriets Energi-Spareudvalg en ud
stilling, der sigter mod at vise, hvor
dan også lejere kan nedsætte beløbet
til deres boligers opvarmning.
Byrådet vedtager en bevilling på 2,4
mill. kr. til beskæftigelsesarbejder. 30
arbejdsløse vil kunne arbejde i et
halvt år for denne.
Torsdag 4. november

I oktober måned har 413 bilejere
måttet betale for ulovlig parkering,
mod kun 161 samme måned sidste
år; det civile parkeringskorps er sta
dig ikke etableret.
Lørdag 6. november

En 18-årig mand nedskydes i Skole
gade efter et restaurationsskænderi
med en jævnaldrende hjemme
værnsmand; skuddet er ikke dræ
bende.
Søndag 7. november

På Stadion vinder AGF over Svend
borg og kommer derved atter i 1. di
vision efter tre år i 2. division.
Onsdag 10. november

Ensomme Gamles Vel flytter sine af
tenarrangementer til eftermiddage,
da mange ældre ikke tør vove sig ud i
mørket åf frygt for overfald.

På Helsingør Theater i Den gamle
By giver det belgiske Parnassus En
semble en barok-koncert, arrangeret
af Århus Musikforening.
På mindre end et døgn er der sket
mange trafikulykker; 10 mennesker
bliver kvæstet, en 88-årig knallertkø
rer dræbt.

Torsdag 11. november

I lighed med 500 andre århusianske
sygeplejeelever strejker på Amtssy
gehuset 8 sygeplejeelever fra opera
tionsafdelingen. Uden deres assi
stance må de mindst presserende
operationer udsættes.
Det jydske Kunstakademi sender de
42 elever hjem og lukker skolen indtil
videre, efter at der har været interne
stridigheder i mere end en måned.

Lørdag den 13. november havde social- og
sundhedsforvaltningen arrangeret en
»pensionistdag« i Marselisborg Hallen. I
dagens løb var der forskellige former for
underholdning, ligesom der blev holdt en
række taler og foredrag og afholdt
udstillinger. Formålet med dagen var at
fortælle de ældre, hvilke
fritidsbeskæftigelser der tilbydes dem fra
kommunal og privat side.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard)

Ny-nazisten, cand. phil. Povl Hein
rich Riis-Knudsen, klager til Dansk
Magisterforening, da han mener at
være blevet forbigået ved en stil
lingsbesættelse på grund af sin poli
tiske overbevisning.
Fredag 12. november

Monopoltilsynet har nægtet Kom
munen at foretage så høj en stigning
af priserne på vand, gas og el som
planlagt; kun en mindre forhøjelse
gennemføres.
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En århusianer anholdes i Frederiks
havn, da han kommer for at hente
fremkaldte film med børnesex.

Ruden til Fremskridtspartiets kontor i
Vestergade blev knust. Om der blot var tale
om en drengestreg, eller om det var
politiske modstandere, der stod bag, vides
ikke.
(Foto: Jørn Timm)

Lørdag 13. november

Kommunen arrangerer en informa
tions- og festdag for byens 36.000
pensionister. I Marselisborg-Hallen
opstilles skilte og plakater om de æl
dres rettigheder, og der er under
holdning bl.a. af Pigegarden og fol
kedansere.
Århus Pryd- og Dværghønseklub
holder kåringsskue i Vejlby-Risskov
Idrætscenter.
Mandag 15. november

Lønkonflikten på Studstrupværket
gav i dag anledning til en »besættel
se« af kantinen på Midtkraft: Arbej
derne er ikke tilfredse med den til
lidsmand, de har til fælles med Midt
krafts folk, og det ønskede de at vise
ham.

46

Under kloakeringsarbejde neden for
Strandvejen ved Sumatravej dukkede 4-5
meter under gadeniveauet en sten på
mellem 30 og 35 tons frem. Stenen blev
fundet neden for det sted, hvor den gamle
Set. Nicolaus Kilde lå Indtil de første årtier af
dette århundrede; måske har den hørt til en
gammel helligdom ved kilden.
(Foto: Jørn Timm)

Tirsdag 16. november

3 unge århusianere, som er på jord
omsejling i en hjemmebygget cata
maran, forliser i Biscaya-bugten,
men reddes efter flere timer i vandet.
Fartøjet forsøges bjerget, efter at det
er fundet med bunden i vejret.
Ruden til Fremskridtspartiets partikontor i Vestergade knuses.
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Onsdag 17. november

Tirsdag 23. november

Torsdag 25. november

Efter nogen diskussion forhøjer Byrå
det tilskudet til Århus Forbrugerko
mité med 2.000 kr. til 7.000 kr.

Amtet har efter flere klager over
manglen på lægehjælp ansat 21 nye
læger.

En lastvogn blokerer i tre timer ad
gangen til havnen efter at have ramt
jernbanebroen over Spanien med det
øverste af et læs byggeelementer.

Omlægningen af Banegårdsplads
blev 625.000 kr. dyrere end de 1.4
mill, kr., Byrådet havde bevilget.
Torsdag 18. november

En stor sten på mere end 30 tons fin
des på havneterrænet neden for den
gamle Set. Nicolaus Kilde. Den anta
ges at være en del af en gammel hel
ligdom.
Lørdag 20. november

Det naturvidenskabelige fakultet ved
Universitetet holder lørdag og søn
dag åbent hus. Den kosmiske strå
ling kan konstateres af interesserede i
et kernefysisk gnistkammer, der lige
er blevet stillet op.

Under den strejke, chaufførerne i Ka
strup sætter i gang, hamstrer bileje
re i Århus så megen benzin, at alle
tankanlæg hurtigt får udsolgt. Ved
tankanlæg på havnen begår strejke
vagter hærværk mod en tankbil.
Onsdag 24. november

På havnen samles benzinchauffører
ne for at afvente, hvad deres køben
havnske kolleger vedtager. Stemnin
gen er sådan, at politiet må tilkaldes
for at beskytte* ejerne af oliefirmaet
Dansk Olie Handel.

Det naturvidenskabelige fakultet på
Universitetet havde fået den glimrende ide
at arrangere »åbent hus« i weekenden
20.-21. november. Mange benyttede
lejligheden til gennem film, forelæsninger
og rundvisning at få et indblik I det
forskningsarbejde, der foregår inden for
fakultetets rammer.
(Foto: Jørn Tlmm)

Ved en urafstemning i Socialistisk
Folkeparti genvælges Ebba Strange
som partiets folketingskandidat i
Amtet.
Søndag 21. november

En brand opstod i nat i et rengø
ringsrum på Møllevangsskolen. Den
var så voldsom, at den brændte gen
nem taget. En opbrudt dør peger på
ildspåsættelse.
Mandag 22. november

Omkring 200 benzinchauffører strej
ker sammen med kolleger over hele
landet for at få højere løn.
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Århus-frisørernes »Klub 72« vinder i
Ålborg over den stedlige »Klub Hair«
med 422 points mod 397.
Mandag 29. november

I nattens løb sprænges en rem på en
benzinpumpe i BP-husets kælder, og
5.000 I benzin løber ud i kælderen.
Kun et tilfælde forhindrer en eksplo
sion med følgende brand.
Tirsdag 30. november

Salling og Magasin beslutter sig til at
vende tilbage til den sene åbningstid
alene fredag aften. Desuden forlæn
ger man handelen om lørdagen til kl.
14.
Under benzin- og oliechaufførernes strejke
ville en tankvogn fra Dansk Olie Handel, ført
af brødrene Gisselbæk, hente forsyninger
ved firmaets tankanlæg på havnen, men et
halvt hundrede strejkevagter stillede sig op
og spærrede vejen. Politiet blev tilkaldt og
skaffede vognen adgang til anlægget.
Senere viste det sig, at den ikke kunne køre
derfra, fordi den var beskadiget, og da
brødrene Gisselbæk ville forlade havnen,
måtte politiet igen tilkaldes for at få dem ud.
Strejkevagterne meddelte efter
begivenhederne, at sygehuse, plejehjem
etc. ikke ville få leveringer, hvis Dansk Olie
Handel fortsatte med at hente olie ved
anlægget.
(Foto: Preben Hupfeld)

Fredag 26. november

Ved de to sidste dages valg til Uni
versitetets styrende organer deltager
så få studenter, at stemmeprocenten
falder fra ca. 30 til ca. 25. Af lærer
staben stemmer 66,5%.
Lørdag 27. november

På Bispetorvet, som hidtil har været
brugt til korttidsparkering, opstilles
billetparkomater til anvendelse ved
parkering i længere tid, dog kun
uden for teatertid.
Søndag 28. november

På grund af den landsomfattende
benzinstrejke stopper leveringen af
skolemad; dels kommer varerne ikke'
frem, dels er der ingen benzin til ud
bringningen.
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På Søndervangsskolen forsøger man
at give undervisning i 1. klasserne
med to lærere samtidig. Formålet er
at undersøge, om man herved kan
undgå den megen specialundervis
ning.

December
Onsdag 1. december

Kraftigt snefald giver trafikvanske
ligheder på indfaldsvejene.
I Byrådets møde vedtages det at be
vare Vester Alle’s Kasernes ridehus
og officersbygning og at afholde en
lukket arkitektkonkurrence over det
kommende musikhus på kaserne
arealet med deltagelse af fire lokale
arkitektfirmaer og rådhusarkitekten
Erik Møller, København.

1976

Det vedtages at købe de private bus
ruter Århus-Stjær-Galten, ÅrhusKasted-Rigstrup og Århus-Hjortshøj-Mejlby for knap 7 mill. kr.
Der bevilges 5.2 mill. kr. som lån til
Århus Idrætspark til køb af Marselisborg-Hallen fra Tivoli Friheden.
Torsdag 2. december

Trøjborg-Centret åbnes i stilhed. De
to biografteatre Saga 1 og Saga 2 ind
vies af Dirch Passer. Om eftermid
dagen demonstreres der mod centret
af Trøjborg Beboerforening.
Stjernepladsen, et af byens vanske
ligste gadekryds, bliver lysreguleret.
Da Randers vej er statsvej, afholder
staten udgiften på 1.3 mill. kr.

lysere årsagerne til det stigende me
dicinforbrug og de stærkt øgede læ
gehonorarer.
På et borgermøde i Løgten med del
tagelse af de fire rådmænd viser der
sig en betydelig modstand mod pla
nerne om en nærbane.
Det meddeles, at Olaf Sørensen, tid
ligere direktør for Brabrand Bolig
forening, har anlagt sag mod forenin
gen og krævet 100.000 kr. i fratræ
delsesgodtgørelse.
Det meddeles, at biografdirektør Er
land J. Bech har overtaget Rio-Teatret i Højbjerg og solgt Kino i Viby til
operatør Søren Rye Petersen.

Onsdag 8. december

Rådmand Axel Haar-Nielsen og
sporvejsdirektør Leif Marcussen kø
rer med linje 4 og linje 7 med et hold
syersker, der har klaget over dårlig
busbetjening, til H. C. Marcussens
tekstilfabrik ved Sindalsvej. Busturen
varer 50 minutter, hvorefter der er
350 m at gå.

En lastvogn med 24 tons byggeelementer
ramte ved 6-tlden om morgenen den 25.
november jernbanebroen over Spanien, og
en del af elementerne faldt ned på vejen. I
ca. 3 timer måtte politiet dirigere de
sydpåkørende biler op ad Sønder Alle, før
det lykkedes Falck at få ryddet op efter
uheldet.
(Foto: Preben Hupfeld)

Fredag 3. december

Den franske forfatterinde Nathalie
Sarraute holder gæsteforelæsning på
Universitetet.
Mandag 6. december

I Skæring Skole indvies en skolekan
tine, der holdes åben i to lange fri
kvarterer. Der serveres en varm ret,
smørrebrød og alkoholfrie drikke.
Tirsdag 7. december

I Amtsrådets møde godkendes en til
lægsbevilling på 26.4 mill. kr. til sy
gesikringen. Man vil forsøge at ana
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Fredag 10. december

Antiforureningsgruppen Noah de
monstrerer foran danske brugsfore
ninger med plakater og brochurer og
ved at sætte advarende mærkesedler
på forskellige varer. I Skåde Brugs
forening bliver demonstranterne for
drevet af vrede kunder.
Lørdag 11. december

Borgmesteren i Moss Bjørn Barang
tænder lysene på det 15 m høje jule-

I midten af december fløj knap 200 fra
Århus Pigegarde, AGF og Århus
Sportsdanserforening suppleret med
elitegymnaster fra Holstebro til Israel, hvor
de under navnet The Group gav en række
opvisninger. På billedet ses AGF's
springpiger efter hjemkomsten, da turens
program blev præsenteret i Stadionhallen
den 28. december.
(Foto: Preben Hupfeld)

træ, der efter traditionen er rejst på
Rådhuspladsen.
Mandag 13. december

Maleren Mogens Andersen, der ud
stiller i Kunstbygningen, skænker
Kommunen syv malerier fra perio
den 1964-70, repræsenterende en
værdi af 386.000 kr. Det er tanken at
anbringe dem i det kommende mu
sikhus.
Ved et indbrud i Århus Kunstaka
demi, Vestergade 29, begås der hær
værk mod syv vægtæpper under ar
bejde. De ødelagte tæppers værdi
anslås til 20.000 kr.
Tre dådyr i Riis skov kommer i livs
fare ved at få opsatserne indviklet i
hegnstråd. To af dem kan befries
med det samme, men det tredje,

førerhj orten, må bedøves ved et skud
af en dyrlæge, før ståltråden kan fjer
nes.
Tirsdag 14. december

Det meddeles, at Dannebrog Værft,
der i november afskedigede 50 med
arbejdere, har genansat 9 og lejet 6
mand fra et firma i Kolding og desu
den kræver overarbejde for at klare
presserende reparationsordrer.
Efter en uoverensstemmelse affyrer
en taxachauffør en tåregaspistol mod
en beruset kunde og sætter ham af
ved en busholdeplads i Holme.
Onsdag 15. december

I Byrådets møde godkendes en hel
hedsløsning af problemerne omkring
Brabrand Boligforening, omfattende
bl.a. Kommunens køb af 122 hajord
for 22.7 mill. kr. og dækning af Gellerup-Badets underskud med indtil
900.000 kr. Et kommunistisk forslag
om en undersøgelseskommission bli
ver afvist.
Amtets projekt om udvidelse af Grenåvej til firesporet facadeløs vej god
kendes, idet det dog henstilles, at
midterrabatten gøres så smal som
muligt, og at der forhandles med
skovrideren, før der sker indgreb i
Riis skov.
Der bevilges 4 mill. kr. til etablering
af 3 mobile vuggestuer og 1 mobil
børnehave for at imødekomme den
svingende efterspørgsel efter dagin
stitutionspladser.
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Tirsdag 21. december

I Langkær Gymnasium indvies solfangeranlægger på taget, der skal le
vere 15% af skolens varmeforbrug,
bl.a. varmt vand til brusebad.
En købmand i Lystrup trues på livet,
hvis han ikke lægger 5.000 kr. i en te
lefonkiosk. Pengeafpresseren anholdes ved kiosken af politiet.

Ind under jul vandrede Østjysk
Musikforsyning op og ned ad strøget, iklædt
nissetøj og syngende »vemodige« sange om
julen og dens materialisme. Men Anders
Errboe måtte trutte i en ny tuba, for hans
gamle var blevet ødelagt ved et biluheld.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard)
Den 17. december blev der i Århus og flere
andre steder i landet afholdt
antijuledemonstrationer. Her i byen var
demonstrationen arrangeret af den lokale
komité for »Støt Christiania«. Med
Christianias flag - Dannebrog med 3 gule
prikker - drog den nisseklædte flok fra
Klostertorv til Huset i Vester Alle, hvor der
blev holdt alternativ julefest tif ud på de små
timer.
(Foto: Ib Hansen)

Der bevilges 400.000 kr. til udvidelse
af Naturhistorisk Museum og
100.000 kr. til modernisering af for
samlingshusene i Borum og Harlev.
Det meddeles, at det nye komman
ditselskab Scanticon Invest, der ejer
kursusbygningerne i Skåde, har slut

tet salget af andele. Der er solgt for
15.1 mill. kr. Scanticon A/S er nu et
driftselskab, der har lejet sig ind hos
Scanticon Invest.
Torsdag 16. december

I et konsistoriemøde på Universite
tet vedtages en udtalelse til Under
visningsministeriet, der går ind for
stopprøver efter normalt 1 års studi
um.

Fredag 17. december

I forbindelse med de årlige julefro
koster melder politiet om usædvan
lig mange berusede i detentionen
samt om talrige tilfælde af hærværk
og husspektakler.

51

1976

Søndag 26. december

Papirsorteringsvirksomheden Aver
hoff & Co., Mundelstrup, raseres af
en formentlig påsat brand.
På Vestre Kirkegård har der været
hærværk; ca. 30 gravsteder er øde
lagt.
Mandag 27. december

En nytårsraket knuser et vindue i Ni
els Juels Gade og antænder en seng.
Branden slukkes dog omgående.
Tirsdag 28. december

Omkring en uge før jul begundte det at sne
voldsomt, og som så ofte før overraskede
den første sne alle. Selv om det var tøvejr i
de følgende dage, Id der endnu sne
juleaften, og mellem jul og nytår faldt der
yderligere noget, så Århus for første gang
siden 1969 kunne glæde sig over en rigtig
hvid jul.
(Foto: Børge Venge)

Torsdag 23. december

Tre påsatte brande, i ejendommene
Vestergårds vej 22, Birkedalsvej 3 og
Skanderborgvej 25, bliver hurtigt
slukket, men på Vestergårdsvej må
beboerne evakueres, og der er omfat
tende røgskader i flere lejligheder.

The Group, en gruppe bestående af
23 »springpiger« fra AGF, Århus Pi
gegarde, 6 par fra Århus Sportsdan
serforening og 24 elitegymnaster fra
Holstebro, der er vendt hjem fra en
turne i Israel, giver opvisning i Sta
dionhallen for 1.700 tilskuere.
Torsdag 30. december

En røver truer med kniv ekspedien
ten i en kiosk i Hasle til at udlevere
kassebeholdningen, der dog kun er
på 1.300 kr.

Fredag 24. december

På Ceres-Bryggeriernes generalfor
samling fratræder formanden Knud
Ilium og bestyrelsesmedlemmerne
Vagn Klæbel, Erik Trolle-Schultz og
Viggo Bruun. Fhv. bankdirektør C.
B. Andersen, der indtræder som nyt
medlem, vælges til formand. Aktio
nærernes udbytte sættes til 8%.
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Kongefamiliens juleaften på Marselisborg forstyrres af en opringning
om en bombe i kælderen. Kriminal
politiet tilkaldes, men finder ikke no
get.
En påsat brand raserer ni lejlighe
der i Niels Juels Gade 80. Alle bebo
erne er bortrejst.

Fredag 31. december

Kjoleforretningen DERES på hjør
net af Amaliegade og Østergade øde
lægges af brand.
Nytårsaften forløber usædvanlig ro
ligt. Der meldes dog om enkelte
brandudrykninger efter antændelse
af fyrværkeri.

Den gamle rytterikaserne

»Nå, velkommen til dette hundehul af en by«.
Måske ikke lige den mest velvalgte modtagelse til
den 2O-årige løjtnant Poulsen, da han en aften i 1862
kom til Århus for at blive dragon. Men ritmester
Ravnhjelm lagde ikke skjul på, hvad han mente om
at være i Århus. Da løjtnant Poulsen senere i samta
len var så dristig at spørge, om ritmesteren aldrig
var i sit hjem om aftenen, fik han følgende svada til
svar: »Mit hjem? Du hellige enfold! Har De først set
de huler, jeg bebor, i deres fulde nøgenhed, og så
hører nogen benævne dem et hjem, så vil De nok si
ge, ligesom Napoleon den Store sagde om Polen, da
han så det ved vintertid: »Og det kalder de et fædre
land! ««.
Scenen er fra Sophus Bauditz’ bog »Krøniker fra
Garnisonsbyen«, der udkom i 1892, og hvori livet i
Århus i første halvdel af 1860’erne beskrives. Bauditz vidste, hvad han skrev om. Han var født i 1850 i
Århus som søn af en ritmester ved dragonerne. Der
var dog delte meninger om Århus. Da vor løjtnant
senere samme aften mødte major Duseberg, karak
teriserede denne byen som en »behagelig garnisons
by, særdeles behagelig«.

De fleste, der lå ved dragonerne i Århus på den
tid, ville nok have givet ritmester Ravnhjelm ret.
Det var ikke gode forhold, der blev budt militæret,
og rent galt blev det i årene efter 1867. Derfor byg
gede kommunen i årene 1875-78 en dragonkaserne
på Borgmestertoften, Vester Alle’s Kaserne, lige
over for det nuværende rådhus. Det er den kaserne,
hvis ridehus og fløj langs alleen byrådet 100 år sene
re - i december 1976 - efter megen debat og deling
af den socialdemokratiske byrådsgruppe besluttede
at bevare, selv om det nye musikhus muligvis skal
ligge på kasernearealet.
Når militærets kår efter 1867 var så dårlige skyld
tes det, at en ny hærordning dette år forøgede gar
nisonen fra ca. 600 til ca. 1500 mand. Århus var
dermed blevet provinsens største garnisonsby. Ud
over rytteri, som havde været fast placeret her siden
ophøret af Store Nordiske Krig (1700-21), og som

Skolekasernen set fra kasernegården. Billedet kan ikke
tidsbestemmes med nøjagtighed, men er formentlig fra omkring
1. verdenskrig. Kasernebygningen har hverken i det ydre eller
indre forandret sig nævneværdigt i dens 100 års levetid, bortset fra
at den altså er blevet slidt og efterhånden også nedslidt.

53

54

Plan over Rytteri kasernen som den sâ ud, da den stod færdig i
1878. Vest for kasernen var der ridebaner, men de egentlige
militære øvelser foregik på Skejby Mark. Gaden langs
eskadronkasernen er ikke Set. Nikolaus Gade, men derimod
Dagmarsgade, der blev nedlagt i 1959 i forbindelse med
sammenlægningen af Frederiks Alle's og Valdemarsgades skoler.

nu bestod af 3. Dragonregiment, fik byen også in
fanteri, ligesom 2. Generalkommandos og 1. jyske
Brigades stabe fik sæde her. Indkvarteringen af de
mange soldater var ikke militærets opgave; den
påhvilede borgerne. Egentlige kaserner fandtes ik
ke, men en række privatpersoner havde efter kon
trakt med kommunen stillet ejendomme til rådig
hed for militæret, og her var en stor del af tropperne
placeret; således havde dragonerne en »kaserne« i
Mindegade, Lewerckhusens kaserne, og en i Søn
dergade, Bauditz’ kaserne (bygget 1857 af Sophus
Bauditz’ faders fætter, major Ferdinand C. A. Bau
ditz). Men disse ejendomme var ikke tilstrækkelige
til at huse soldaterne, og mange var derfor indkvar
teret privat, ofte hos den fattigste del af befolknin
gen under kummerlige forhold som uopvarmede
loftværelser og i tomandssenge.
En række forskellige forhold foranledigede, at År
hus kommune i 1870’erne gik i gang med at bygge
kaserner. Utilfredsheden med garnisonsforholdene
var nu både i krigsministeriet og i militære kredse i
byen så udbredt, at det kunne få konsekvenser for
bevarelse af tropperne. I krigsministeriet, som for
svarsministeriet hed dengang, havde man planer
om at koncentrere Danmarks forsvar omkring Sjæl
land, at gøre øen til en fæstning og at nedskære mi
litærstyrken i Jylland. Århus frygtede, at nedskæ

ringerne især ville ramme den som følge af de dårli
ge garnisonsforhold, en tanke der var så meget mere
nærliggende, som man vidste, at den nye krigsmini
ster, der tiltrådte i 1872, lagde stor vægt på gode
forhold for mandskabet. Hertil kom, at en række jy
ske byer - Ålborg, Randers og især Viborg - udfol
dede forskellige bestræbelser på at trække yderlige
re militærforlægninger til sig. Tabet eller en reduk
tion af garnisonen ville være meget uheldig for År
hus. Ganske vist havde byen en del udgifter ved mi
litærets tilstedeværelse, og officerernes skattebeta
linger var ikke store; men udover den prestige, som
hovedvagten i rådhuset (den nuværende politistati
on) og de hyppige parader på Store Torv gav, skab
te militæret en betydelig omsætning. Af byens ca.
15.000 indbyggere i 1870 var omkring 1.000 fastbo
ende militærpersoner og deres pårørende, og hertil
kom det værnepligtige mandskab. Alle gav de na
turligvis handel i butikkerne og søgning på bevært
ningerne, ligesom deres indkvartering betød ind
tægter, som nævnt især for den dårligst stillede del
af byens borgere.
På initiativ af byrådet begyndte en række for
handlinger med krigsministeriet i sommeren 1873,
og i august-september indgik kommunen en over
enskomst med ministeriet om bygningen af en dra
gonkaserne, en fodfolkskaserne samt diverse andre
bygninger, bl.a. et garnisonssygehus. Ifølge over
enskomsten skulle kommunen skaffe grunde til ka
sernerne, bygge dem, sørge for inventar samt vedli
geholde dem sålænge, forsvaret ønskede det. Deri
mod havde krigsministeriet ingen forpligtelser; det
var således ikke bundet til at bevare garnisonen i
Århus i en bestemt årrække eller størrelsesorden.
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Folketingsvalg i ridehuset 31. januar 1882. Der var ikke tale om et
helt almindeligt valg. Dengang foregik valg principielt ved kåring,
dvs. at vælgerne stemte ved håndsoprækning, og den kandidat,
der efter valgbestyrelsens skøn havde de fleste stemmer, blev
erklæret valgt. Ved folketingsvalget I juli 1881 blev venstremanden
Lars Bjørnbak (billedet øverst til højre) kåret som folketingsmand
for Århus, men hans modstander, højremanden, godsejer
H. P. Ingerslev (billedet øverst til venstre), forlangte skriftlig
afstemning, der gav ham et beskedent flertal. Af en række
valgtekniske grunde forkastede folketinget Ingerslevs valg og
krævede omvalg. Dette, der blev afholdt den 31. januar 1882,
resulterede i, at Ingerslev nu fik et klart flertal.

Bestemmelserne i overenskomsten viser med al ty
delighed, hvor ivrig byen var for at bevare garniso
nen.
Dragonkasernen - eller som den officielt hed:
Rytterikasernen - var den første af de militære
etablissementer, man tog fat på at bygge. Dens pla
cering på Borgmestertoften skyldtes dels, at der her
var et stort, velegnet, centralt beliggende areal, dels
at dragonerne allerede i forvejen havde et ridehus
her. Det var det endnu eksisterende ridehus, der
blev bygget så tidligt som i 1860 af krigsministeriet.
Foruden ridehuset kom kasernen til at bestå af en
skoleafdeling og en eskadronafdeling. Ud mod Ve
ster Alle lå den såkaldte skolekaserne, den bygning,
der ligger der endnu. Den kunne tages i brug i 1876
og rummede i fire etager kontorer, belægningsstuer,
samlings- og undervisningsrum samt boliger til et
par officerer. Bag den lå skolestalden, der foruden
stald i stueetagen havde en stor fægtesal og foderloft
på loftsetagen. Skolestalden var den første bygning,
der kunne tages i brug, idet den stod færdig allerede
i 1875. Grunden til, at disse bygninger blev beteg
net som skoleafdelingen var, at det var her, rekrut
terne blev placeret, når de blev indkaldt. Foruden

rekrutskole var bygningerne også indrettet til en del
af det færdiguddannede personale, nemlig en eska
dron. 3. Dragonregiment bestod på den tid af 2
eskadroner, og den anden eskadron holdt til i eska
dronafdelingen. Den lå syd for skolebygningerne og
bestod ligeledes af en stald og kaserne, der begge
var mindre end skoleafdelingens. De kunne tages i
brug i henholdsvis 1877 og 1878. Sidstnævnte år
blev også underofficerskasernen i Valdemarsgade
færdiggjort (i daglig tale kaldet »De tolv Apostle«,
fordi den husede 12 underofficerer). De samlede ud
gifter ved opførelsen af kasernen var ca. Vi mill. kr.,
hvilket var betydelig mere end oprindelig budgette
ret. Den slags skete også dengang!

Genindkaldte møder på Vester Alle’s Kaserne i september 1935
for at komme i trøjen i nogle uger og deltage i efterårsmanøvren.
De mange, der blev Indkaldt ved sådanne lejligheder, blev
indkvarteret i kasernens gymnastiksale, p& foderlofterne, i telte,
offentlige bygninger ude i byen eller i sognene omkring Århus.
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Således så det ud på en af belægningsstuerne på
Vester Alle’s Kaserne 11957. Tænk hvor dejligt, der blev i rummet,
når der en kold vinterdag blev placeret våde sokker og andet godt
på den varme ovnl Ikke underligt, at der var utilfredshed med
forholdene, og at bygning af nye kaserner i eller ved byen hyppigt
blev drøftet.

Kasernen var tegnet af arkitekt og tømrermester
Carl Lange, der i 1869 havde slået sig ned i byen og
netop i 1873 var blevet medlem af byrådet, hvor han
sad til 1878. Lange satte i høj grad sit præg på År
hus. Ud over Rytterikasernen stod han bl.a. for op
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førelsen af fodfolkskasernen i Høegh Guldbergsgade
(bygget 1875-79 i henhold til overenskomsten af
1873), garnisonssygehuset i Valdemarsgade (det
nuværende socialkontor), asylbygningen i Asylgade
og ejendommen »Wormhus« ved Clemens Bro.
Hans bygninger har et tungt, borgagtigt udseende,
der gjorde sig gældende i meget - især offentligt byggeri i sidste halvdel af det 19. århundrede. De er
udtryk for den arkitekturform, der kaldes den histo
ristiske, fordi den består af en blanding af stilele
menter fra forskellige tider. I skolekasernen indgår
således senromanske (stil fra omkring 1100-1200)
bestanddele, som f.eks. den rundbuede gesims lige
under taget, og byzantinske (stil fra omkring 600)
ingredienser som de stærkt markerede halvcirkel
formede vinduer og mønsteret i murværket. Små
hjørnetårne, der intet formål tjente, gav bygningen
et vist krigerisk udseende. Den historistiske arkitek
tur har netop på grund af sin blanding af stilele
menter gennem mange år ikke været særlig værd
sat. En del bygninger fra den periode er allerede
forsvundet, og der er fare for, at denne arkitekturform efterhånden helt vil gå tabt. Også ridehuset er
typisk for sin tid; ikke mindst har det ved sin vældi
ge dimension og konstruktion uden søjler betydelige
arkitektoniske og bygningstekniske værdier. Byrå
dets beslutning i december 1976 om at bevare skole
kasernen og ridehuset skal ses på den baggrund.
Hvis afgørelsen var blevet en anden, ville i hvert fald
ridehuset nok alligevel være blevet stående, idet Det
særlige Bygningssyn, der har til opgave at indstille
bygninger til fredning, ville have stillet forslag her
om til kulturministeriet, der har den endelige afgø
relse. Det særlige Bygningssyn gik - om end mindre

kategorisk - også ind for bevarelsen af skolekaser
nen, mens stadsarkitekten var imod, først og frem
mest fordi en bibeholdelse af bygningerne ville for
ringe mulighederne for en god udformning af det
kommende musikhus og dets omgivelser.
Om dragonkasernens historie mellem dens fær
diggørelse i 1878 og beslutningen i 1976 om at beva
re dele af den, skal der kun berettes kort. Den rum
mede 3. Dragonregiment indtil 1932, da regimentet
blev lagt sammen med 5. Dragonregiment og flyttet
til Randers under navnet Jyske Dragonregiment. I
forbindelse med sammenlægningen blev der under
Jyske Dragonregiment oprettet to cyklist-eskadro
ner og et panservognskompagni, og disse enheder fik
garnison i Århus på Rytterikasernen. Samtidig ryk
kede også to feltartilleriafdelinger fra 3. Feltartille
riregiment (senere Nørrejyske Artilleriregiment)
ind her. Deres kanoner var hestetrukket, så hestene
forsvandt ikke helt fra kasernen. Men dragonerne,
det egentlige rytteri, var væk, og derfor besluttede
man i 1934, at det gamle navn Rytterikasernen
skulle erstattes af navnet Vester Alle’s Kaserne, el
ler for at være helt nøjagtig: Kasernen, Vester Alle.
Hestene forsvandt først i begyndelsen af 1950’erne,
da feltartilleriet afhændede de sidste, og for at kano
nerne kunne få plads i ridehuset, blev der lagt ce
mentgulv i det. Ridehuset var gennem en årrække
kun blevet benyttet af nogle få officerer samt af flere
rideskoler, der blev drevet af underofficerer for egen
regning.
Under besættelsen var Vester Alle’s Kaserne
overtaget af tyskerne, men allerede i juni 1945 ryk
kede der igen danske soldater ind. I første omgang
var det de indkaldte gardere fra Jylland og Fyn, der

Haubitser- og andet materiel i ridehuset 1969.
For at få kanoner m.m. ind i ridehuset, efter at det var ophørt med
at fungere som sådant omkring 1950, blev der i langsiden ind mod
kasernegården hugget plads til en række store porte.

tog ophold i kasernen, men senere fulgte feltartille
riet. Derimod kom der efter krigen ingen soldater
fra Jyske Dragonregiment til Århus. Tyskerne hav
de opført flere barakker på kaserneområdet, bl.a.
flere vest for de egentlige kasernebygninger på et
areal, der tidligere havde været benyttet til rideba
ner. Da militæret i efterkrigsårene var i pladsnød i
Århus, bl.a. fordi Langelandsgades kaserne (opført
1889) var blevet bombet i 1944, fik barakkerne lov
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til at blive stående, og selv om de mildt sagt ikke var
særlig anvendelige, blev de brugt til belægningsstu
er, kantine m.m. helt frem til 1969.
I september dette år forlod Nørrejyske Artillerire
giment Århus, og dermed var det slut med militær i
Vester Alle’s Kaserne. Det var heller ikke for tidligt.
Gennem årtier havde der været planer om at bygge
nye kaserner ved Århus, bl.a. var der allerede før 2.
verdenskrig et projekt fremme om at lægge en så
kaldt soldaterby på Skejby Mark. Forventningerne
om nye kaserner medførte, at vedligeholdelsen af
bygningerne var yderst nødtørftig, og flere gange i
1950’erne og 1960’erne blev Vester Alle’s Kaserne
betegnet som den ringeste i landet. Situationen hav
de lighedspunkter med den, der herskede før byen
gik i gang med kasernebyggeriet i 1870’erne.
En lang række planer om områdets benyttelse
har været fremført, siden militæret rømmede stedet.
Nævnes kan: hotel- og kongrescenter, politigård,
anneks til rådhuset og det formentlig endelige resul
tat: et musikhus med bevarelsen af skolekasernen
og ridehuset. Disse to bygninger er i dag de eneste,
der er tilbage af det, der blev bygget i 1875-78. Re
sten er nedrevet i årene efter 1969, og i stedet er der
nu parkeringsplads. Ridehuset har været benyttet
til forskellige formål i festugen, ligesom der afholdes
loppemarkeder. Dets tilstand er forholdsvis god,
mens derimod skolekasernen, hvor i dag en ung
domsklub, Goodtemplarordenen og forskellige or
ganisationer som Aldrig mere Krig, Amnesty Inter
national, Noah og Venskabsforbindelsen DanmarkKina har til huse, er i tydeligt forfald. Der er heller
ikke gennem de sidste år ofret mange penge på dens
vedligeholdelse. En restaurering er anslået til at ko
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ste i hvert fald 10 mill. kr. Til gengæld vil en sådan
betyde bevarelsen af nogle bygninger, der sammen
med andre på Vester Alle, Tinghuset, Erhvervsarki
vet og Huset, giver et godt indtryk af ældre Århus
arkitektur.
C.R.J.

Byens første forstad

Forhistorisk Museum på Moesgård har flere vigtige
arbejdsfelter rundt om i landet, først og fremmest i
Jylland; men et af dem ligger bekvemt nok lige uden
for døren, nemlig Århus by. Aros, som den jo oprin
delig hed, opstod allerede i vikingetiden o. år 900 og
hører således til blandt Nordens allerældste byer,
og udgravningerne her har derfor ikke blot lokalhi
storisk interesse, men bidrager med deres resultater
til en bedre forståelse af den ældste nordiske bykul
tur.
I sidste nummer af Århus Årbogen blev det skil
dret, hvorledes museet gennem større og mindre
udgravninger i årene 1963-1975 har klarlagt, at by
en først opstod i kvarteret omkring den nuværende
domkirke, og at den allerede i vikingetiden blev om
givet af en halvkredsformet vold, hvis forløb vi dag
ligt bliver mindet om gennem gadenavnene »Borg
porten«, »Volden« og «Graven«.
I 1976 var der ikke lejlighed til at foretage ud
gravninger inden for det ældste, voldbeskyttede by
område, men til gengæld kunne der gennemføres
mindre sonderinger i terrænet umiddelbart vest
herfor, nemlig i Badstuegade og i Vestergade, og

også dette har interesse, for herigennem kan man
skaffe sig indsigt i, hvornår bebyggelsen så at sige
sprængte voldrammerne og bredte sig over det
udenfor liggende terræn. Allerede i slutningen af
1000-årene anlagdes byens ældste domkirke uden
for volden imod vest - kryptkirken under Frue kirke
er de underjordiske rester af denne bygning - og
gennem tidligere udgravninger ved Nygade og Frue
kirkeplads var der da også påvist svage spor af en
bebyggelse netop fra tiden o. 1100. Problemet var
derfor nu arkæologisk at vise, hvorledes denne vest
bebyggelse fra 1100-årene havde udviklet sig op
Snit gennem byaflejringerne ved Nikoiajgârden i Vestergade.
De nedre lag indeholdt bebyggelsesrester fra tiden omkring 1100,
hvorimod de øvre horisonter med deres ovnkakler, kridtpiber og
fajance tydeligvis tilhører perioden ca. 1600-1900.
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Langdyssen i Hørret skov efter endt udgravning og restaurering.
Fra den ene langside fører en kort gang ind til gravkammeret,
der nu ligger åbent, men som oprindeligt har været forsynet med
to dæksten.

gennem tiden til 1600-årene, da vi gennem skriftlige
kilder og gamle kort kender Vestergade-kvarteret
som et af byens fornemme strøg. Lad os se på, hvad
årets udgravninger så bragte af nyt.
I gården til Badstuegade 1 B kunne der i forbin
delse med omlægningsarbejder foretages en under
søgelse af terrænet umiddelbart uden for Borgpor
ten gennem en udgravning, placeret kun en snes
meter fra den gamle byvold, hvis forløb her kendes
ganske nøje. Stedets oprindelige overflade fandtes
ca. 1x/i m under nutidens gårdsplads og viste sig at
have været udmærket egnet til bosættelse. Alligevel
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kunne der ikke iagttages egentlige bebyggelsesspor
fra byens ældste tid; men det var tydeligt, at stedet
engang i middelalderen - måske i 1300-årene - bog
staveligt talt forsumpede, for eng- og moselag bred
te sig da over terrænet, formodentlig som følge af
kunstig vandopstemning et sted i nærheden. Først
fra et relativt sent tidspunkt, d.v.s. efter 1400, mel
der sig egentlige bebyggelsesspor i disse aflejringer
ved Badstuegade.
Efter nedrivningen af ejendommene nr. 26-34 på
Vestergades nordre side var der også her lejlighed
til at undersøge et par felter inden for det ryddede
areal. Ligesom tilfældet var ved den tidligere ud
gravning af nabogrundene i Nygade, kunne der nu
ved Vestergade afdækkes svage spor af en bosættel
se på stedet i 1100-årene; men herover var der igen
kun aflejringer fra nyere tid. Dette kunne måske for
klares ved, at området omkring 1235 var blevet ind
draget til frugthaver m.v. for det kloster, dominika
nermunkene dengang oprettede ved Frue kirke;
men den samme forklaring ville ikke kunne gives,
hvad angår Vestergades sydside, for klostret har - så
vidt det vides - aldrig ejet jorden her.
Det var derfor af stor betydning, at museet i no
vember måned ved velvilje fra Frue sogns menig
hedsråd kunne gennemføre en udgravning i Nikolaigården på Vestergades sydside. Nikolaigården,
der for få år siden blev erhvervet af Frue sogn, har i
flere århundreder været en ærværdig borgerbolig,
og der skulle her være de bedste betingelser for at
følge bosættelsen tilbage i tiden og således klarlæg
ge Vestergades ældste historie.
Selv om udgravningen naturligvis måtte foregå
på gårdspladsen bag ved gadens husrække, skulle

en gadebebyggelse dog give sig tilkende i aflejrin
gerne i form af tabt husgeråd, affaldsgruber og re
ster af baghuse m.v. Alt dette blev da også fundet,
men vel at mærke altsammen tilhørende tiden fra
ca. 1600 til ca. 1900, og dybest nede kunne afdækkes den samme bosættelse fra tiden o. 1100, som fle
re gange tidligere har været sporet i kvarteret om
kring Frue kirke. På ny måtte det altså konstateres,
at fundene fra en bymæssig bebyggelse herude i
høj- og senmiddelalderen, 1200-1400-årene, mang
lede, til trods for, at Vestergades sydside umiddel
bart kunne tænkes at være et af de ældste beboede
strøg uden for Borgporten.
Dette var overraskende, for hidtil har man med
henvisning til det førnævnte domkirkebyggeri i slut
ningen af 1000-årene forestillet sig tilstedeværelsen
af en middelalderlig Århus-forstad i området ved
Frue kirke. De nye arkæologiske iagttagelser be
kræfter ikke en sådan anskuelse. De bevidner, at der
i tiden o. 1100 var en bebyggelse herude; men af en
eller anden grund blev den ret snart opgivet, og
først flere hundrede år senere slog Århusborgerne
sig for alvor ned i dette område og etablerede Ve
stergade som en vigtig økonomisk akse for byen.
Om den overraskende mangel på fund fra 1200-,
1300- og 1400-årene i Frue kirke kvarteret også kan
overføres til andre områder uden for byvolden kan
endnu ikke siges. Det vides, at der i middelalderen
rejstes visse gejstlige bygninger forskellige steder
uden for volden; men de kan have ligget uden by
mæssig bebyggelse omkring sig. I hvert fald har så
danne bebyggelser ikke hidtil kunnet påvises, og det
bør derfor opstilles som et problem: Lå Århus by
gennem størstedelen af middelalderen stadigvæk in

den for den halvkredsvold, der var anlagt allerede i
vikingetiden? Kom »forstadsbebyggelserne« i virke
ligheden først til med renæssancens økonomiske
opsving i 1500- og begyndelsen af 1600-årene? Kun
fortsatte udgravninger kan løse problemet.
Foruden de decideret by-arkæologiske udgrav
ninger foretager museet naturligvis også registrerin
ger og undersøgelser af de oldtidsminder, der lejlig
hedsvis påtræffes ved bygge- og anlægsarbejder
rundt omkring i kommunen, og i byens yderdistrik
ter har Moesgårds arkæologer i sommeren 1976 til
lige kunnet gennemføre udgravnings- og restaure-

Gravkisten i Hørret skov. To af loftets dæksten er I tidens løb
blevet fjernet. I virkeligheden er kisten knap så monumental, som
billedet antyder. Loftshøjden er kun 70-80 cm.
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ringsarbejder i både Hørret skov og Thorskov med
økonomisk støtte fra de midler, Århus kommune
stillede til rådighed for bekæmpelse af ungdomsar
bejdsløsheden.
I Hørret skov er der i de seneste år registreret et
betydeligt antal oldtidsminder, og udgravningerne i
maj og juni 1976 gjaldt to storstensgrave fra yngre
stenalder. Begge gravanlæg er beliggende i skovens
sydlige del; men inden udgravningen og restaure
ringen var de næppe synlige for det utrænede øje.
Ved det ene drejede det sig om en betydelig lang
dysse med et gravkammer præcist midt i højen.
Gravkammerets gulv havde en belægning af flade
stenfliser og flint; men af gravgaver fandtes kun et
par ravperler, en flintskraber og enkelte lerkarskår.
Uden for graven fandt man imidlertid talrige skår af
Thorskoven. Den tidligere udgravede, men nyrestaurerede
jernalderhøj øst for Mårvadshus.
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de lerkar, som de efterladte i sin tid havde henstillet
til ære for den døde, og ved hjælp af denne keramik
kan langdyssen dateres til tiden o. 2500-2600 f. Kr.
Ved det andet gravanlæg var der tale om en lav
stenkiste, placeret i en lang-oval jordhøj, der oprin
delig havde været omgivet af randsten. Kisten inde
holdt et fuldstændigt bevaret lerbæger fra tiden o.
2000 f. Kr., så på dette tidspunkt har den altså væ
ret anvendt til begravelse; men visse bygningstræk
tyder på, at kisten kan være bygget flere hundrede
år tidligere.
I Thorskoven har Forhistorisk Museum tidligere
foretaget undersøgelser, først og fremmest ved at
kortlægge et betydeligt agerfelt fra ældre jernalder.
Agerfeltet, beliggende mellem Dyrehaven og Høj
bjerg, giver sig tilkende ved lave, stenfyldte mark
skel - såkaldte digevoldinger - samt dyrkningster
rasser, og man må formode, at der også et sted i om
rådet har ligget en landsby. Naturligvis blev denne
landsby eftersøgt ved de nye udgravninger i maj
juni, men forgæves. Til gengæld undersøgtes digevoldingerne nærmere, og en tidligere undersøgt
gravhøj på en bakketop i agersystemet blev restau
reret. Højen, der stammer fra ældste jernalder ca.
500 f. Kr., ligger ca. 250 m øst for Mårvadshus. 150
m vest for Mårvadshus udgravedes en anden højt
liggende gravhøj inden for agersystemet. Den viste
sig at være omgivet af randstenskæder og rummede
otte brandgrave, hvoraf de fire var egentlige urnebe
gravelser tilhørende tiden o. 500 f. Kr. Også denne
høj blev efter udgravningen restaureret med henblik
på, at skovens mange besøgende skal kunne opleve
oldtidsminderne i dette gamle kulturlandskab.
H J.M .

Myten om et
kongeligt »lystslot«

I sommeren 1826 åbnedes i Riis Skov ved Århus et
nyt traktørsted. I de samme dage havde byen besøg
af kong Frederik den sjette. De to begivenheder har
tilsyneladende ikke noget med hinanden at gøre, og
dog er det muligt, at deres sammenfald - og ikke
mindre kongens besøg i skoven to år senere - dan
ner spiren til en besynderlig myte, der har levet i
bedste velgående lige op til vor tid. Nemlig påstan
den om, at den bygning, der nu hedder »Sjette Fre
deriks kro« oprindelig skulle være opført som et
»lystslot« eller en »jagthytte« for den nævnte enevæl
dige monark.
Der er ikke noget mærkeligt i, at folkelige overle
veringer - sagnstof og traditioner - gerne knytter sig
til romantikken omkring kongelige personer og kri
gere. Mærkeligt er det derimod, at næsten ingen,
der modtager eller viderebringer traditionsstoffet,
gør sig den ulejlighed at efterprøve dets påstande.
Således får da en »krønike« god tid og fred til at vok
se og sætte sig fast.
En anden fantasihistorie med Riis Skov som sku
eplads er den hårdnakkede påstand om, at ramsløgene i skovbunden er bragt hertil af spanske hjæl

petropper, der blev sendt herop under Napoleons
krigene og i 1808 var indkvarteret i Århus. Denne
beskyldning mod spaniolerne kunne ellers let tilba
gevises ved at henvise til en beretning fra 1768, der
siger, at løgplagen i skoven var »utålig for hornkvæ
get«, der ellers færdedes mellem træerne.
Sjette Frederik-myten er dog langt mere fanta
stisk og kunne afgive et godt stof for folkemindefor
skere, der ville finde ud af, hvordan en tradition bli
ver til på et falsk grundlag.
Den hyggelige, stadig eksisterende restauration
på strandsiden i Riis Skov blev, da den åbnede for
150 år siden, døbt Salonen, og det hed den, indtil der
i 1937 foretoges en ombygning, som førte den tilba
ge til dens oprindelige skikkelse. Ved den lejlighed
besluttedes det, at den nu skulle hedde Sjette Frede
riks kro. Translatør, dr. phil. Peter Holm skriver i
»Den gamle By «s årbog 1938, at det misvisende
navn valgtes af turistmæssige grunde. Det ser ikke
ud til, at byrådet nogensinde har taget stilling til
det, hvorimod skovudvalgets mødeprotokol to år ef
ter navneskiftet, den 28. september 1939, indehol
der følgende: Udvalget vedtager, at Salonen frem
tidig hedder »Sjette Frederiks kro«. Nogen begrun
delse er ikke givet - men lad os prøve at finde nogle.

Frederik den sjette, der kom på tronen i 1808 efter
allerede i mange år at have været landets regent un
der den sindssyge Christian den syvende, besøgte
flere gange Århus, således i 1824 (da han allernådigst tillod de tro undersåtter at omdøbe Brobjergs
port til Frederiksport og dermed også gaden Bro
bjerg til Frederiksgade), igen i 1826 og i 1828. Sidst65

Fra sommeren 1844 stammer denne lidet kendte tegning, udført af
O. J. Rawert. Den forestiller »Salonen« (Sjette Frederiks Kro) fra
bagsiden, hvor der var et haveanlæg. Terrænet falder brat ned
mod bugten, der ses til højre for bygningen.

nævnte år behagede det »vor dyrebare landsfader«,
som avisen kaldte ham, at blive hele otte dage i by
en, hvor der var »troppesamling« med øvelser og in
spektion af samtlige jysk-fynske hærafdelinger. Ind
imellem fik majestæten dog også lejlighed til at bese
byens institutioner, og en smuk junidag tillige »an
læggene uden for byen«, som reportagen kortfattet
oplyser.
At han ved den lejlighed har kigget på Salonen er
nok muligt, men ikke registreret. Derimod skal han
have dvælet i det i 1802 opførte skovfogedhus, som
lå dér, hvor senere »Pavillonen«, nu Vandrerhjem
met, placeredes. Dette skovfogedhus med den store
plæne, hvor der serveredes, og hvor militærmusik
ken spillede to gange om ugen i sommertiden, var i
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forrige århundrede sommerforlystelsernes cen
trum. Det lykkedes skovfogeden at få kongen til at
skrive sit navn med kridt på en loftbjælke. Den sen
sation har der jo nok været mange inde at kigge på i
årenes løb, men da navnetrækkene efterhånden ud
viskedes, måtte man foretage en opmaling af auto
grafen.
Da det gamle skovfogedhus blev nedrevet i 1869
for at give plads for den nye pavillon, udtryktes i
Aarhuus Stiftstidende det håb, at bjælken måtte
blive bevaret, hvilket dog ikke synes at være sket.
Men Sjette Frederiks minde levede videre i skoven.
To-tre menneskealdre efter skovbesøget kan den
kongelige inskription meget vel have skiftet plads i
den folkelige erindring, og dens ophavsmand bliver
da forbundet med det etablissement, der står fra
hans tid.
I 1897 blev Salonen forpagtet af restauratør Ludvig
Thürmann, der residerede her i 40 år og gjorde ste
det til et af de mest folkeyndede samlingssteder for
Århusskovenes publikum. Makwarths og Carl Møl
lers orkestre sørgede for musik, og de to dirigenter
leverede flittigt nye »Salon«-valse og -marcher år ef
ter år. Og mindst én ny årlig vise til Salonens pris
blev sunget i den dejlige have, hvor folk i hundrede
vis hyggede sig med hinanden og med en ubrudt
række af solister. Der måtte da også gøres noget for
at modvirke den publikumsstrøm, som var begyndt
at gå til de sydlige skove, da kommunen overtog
Marselisborgskovene året, før Thürmann startede i
Salonen. Da Hans Rising så i 1904 åbnede »Frihe
den« med indvielse den 31. juli, skyndte Thürmann
sig at avertere, at den følgende dag, den 1. august,

ville Salonens 100 års fødselsdag blive fejret med en
stor fest. Nogen historisk mulighed for en fejldate
ring, der gør stedet 22 år ældre end det er, kan ikke
findes. Men da man nu én gang var begyndt på fød
selsdagene, så blev man stædigt ved i samme skure
og fejrede de følgende års 1. august 101, 102 og
mange flere års fødselsdag.
Og så var det, Thürmann genopvækkede Sjette
Frederik. En af de mandlige solister blev iført mo
narkens velkendte uniformsfrakke og åbenbarede
sig for sine undersåtter, hvem han tiltalte i den ro
mantiske guldalders lyriske sprog.
- Ved midnatstid, når gøgen kukker inde i Salo
nen,
hvad ser man da i vindvet dér - vor Sjette Fre
drik, kongen udråbte skuespiller Max Gerhard i 1908, og kort ef
ter så man grangiveligen »ham selv« som et gen
færd dukke ud af mørket i et af husets 1. sals vindu
er.
I 1910 lod Marx Gerhard sig fremkalde ved, at
det store publikum sang den af ham forfattede, om
delte sang på melodien »Skamlingsbanken« med
bl.a. dette vers, hvormed Salonens funktion som
jagtslot udvidedes til at omfatte amourøse eventyr
(med fru Dannemand eller lokale damer?):
Snart er midnatsstunden inde - gøgen kukker,
Sjette Fred’rik viser sig ved tolvte slag.
Kongen hilser folket - majestæten sukker:
»Herregud, er det Salonens fødselsdag!
Å, jeg husker jo, jeg vandret har dernede
mellem bøg og gran - jeg kyssed hendes kind,
og Salonen var vor hyggelige rede,
derfor skal den også i historien ind«.

Det var restauratør Ludvig Thürmann, der i et »lyst« øjeblik
genopvækkede Frederik VI. Her ses Thürmann ved
»fødselsdagsfesten« 1926 sammen med skuespiller Jacoby
Warnich, der den gang førte sig frem som landsfaderen.

Dette tema fortsættes den efterfølgende sommer
med en vise, smykket med kongens billede, hvor det
hedder:
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Hvor er en plet så herlig
udi Guds fri natur;
her Sjette Fredrik kærlig
med pigen gik en tur. . .
Nu var det visesangeren Marry at Lauritzen, der
havde overtaget affattelsen af den årlige fødsels
dagssang. Det blev til adskillige i årenes løb. Og al
drig blev den hedengangne monark glemt i teksten.
Som da Sjette Fred’rik vandred
om sit lille, kære slot,
lige smukt og uforandret
ligger det så lunt og godt -.
Eller - på Flygar-valsens melodi - et refræn, som
fra 1928 benyttedes i etablissementets annoncer:
Kom til Salonen blot,
her er så lunt og godt.
Herligt, herligt, her ved kong Frederiks slot.
Ofte gentaget undgår et sådant postulat ikke at sæt
te sig fast i offentlighedens bevidsthed.
Marryat Lauritzens skikkelse tillod ham ikke selv
at illudere som kong Frederik. Det var i 20’erne
skuespilleren Jacoby Warnich, der udrustet med
uniform, trekantet hat og bakkenbarter holdt de
versificerede midnatstaler, hvoraf en enkelt er be
varet.
En gang imellem dukker en »historisk« beretning
op. Karakteren heraf fremgår bl. a. af en artikel i
det da eksisterende middagsblad »Århusposten«,
som i 1913 om det 109-årige (!) kongelige »jagtslot«
fortæller: »Det blev af den gavmilde Frederik d. sjet
te skænket til en enkemadam Knudsen, der resolut
lavede slottet om til - kro! Som sådan eksisterede
stedet, indtil den nævnte dames søn først i 70’erne
samtidig med, at Ryombanen blev anlagt, solgte
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ejendommen til Århus kommune for en pris af 6000
kr.«.
Sidste gang, det kongeskabte jagtslot figurerer i
pressen, er vist nok ved rejsegildet på ombygningen
i 1937. Men Turistforeningen var gladelig hoppet
på vognen, og så sent som for ca. 15 år siden har un
dertegnede måttet imødegå en turistmands forsøg
på at pådutte et værgeløst selskab af fremmede den
gamle Frederik-krønike.
Blottet for al sin kongelige pynt er Salonens histo
rie i korthed: Det var en skibskaptajn Peter Knud
sen Møller, der i 1825 af kommunen fik overladt en
plads i skoven til opførelse af et sommerforlystel
sessted for »embedsmænd og borgere«. Efter et læn
gere åremål med skiftende bestyrere overtog han
selv restaurationen i 1840. I annoncerne kaldes han
skiftevis Knudsen og Møller, men i 1842 døde han og så har vi »Århusposten«s enkemadam Knudsen.
Efter som Sjette Frederik var død tre år tidligere,
nød hun ingen gavmildhed fra ham, men hendes en
kestand varede også kun fem måneder - så giftede
hun sig med gartner N. P. Sørensen, der på den må
de blev vært i Salonen. Konen overlevede også ham,
men da hun påny sad som enke i 1866, meldte der
sig ingen ny bejler, hvorfor hun lejede etablisse
mentet ud. Da hun selv døde i 1874, ønskede hendes
arvinger at sælge til kommunen, der overtog Salo
nen i 1875 for - ikke 6000, men 14.000 kr.
At en lille fjer kan blive til fem høns, har vi altid
vidst. Nu véd vi også, at en blanding af folkesnak,
misforståelser, restauratørsmartness og turistlyrik
kan blive til et kongeligt slot.
B .J.

Århus By-Orkester
-genn em 40 år

Året 1975 blev et jubilæumsår for dansk musikliv:
Radiosymfoniorkestret kunne fejre de 50 år, Sjæl
lands Symfoniorkester rundede de 10, og i det loka
le musikliv fyldte AUT (Århus Unge Tonekunstne
re) ligeledes 10 år, mens Århus By-Orkester havde
40 års jubilæum.
Derfor blev koncertsæsonen 1975/76 måske en af
de rigeste hidtil. Århus By-Orkester forsøgte at leve
op til begivenheden gennem et større og mere alsi
digt udbud af solister, dirigenter og repertoire end
tidligere samtidig med, at institutionen tog hul på
et helt nyt abonnementssystem (herom senere). Og
så tidligere på den ofte så trange vej frem mod de 40
år har ABO (Århus By-Orkester) markeret de min
dre jubilæer - således udsendte institutionen, da or
kestret havde eksisteret i 10 år, et lille festskrift for
fattet af Gustav Albeck, og ved 25 års jubilæet 1960
udkom på Universitetsforlaget i Århus et større
værk med titlen »Vort første By- og Landsdelsorke
ster - Århus By-Orkester 1935-1960«. Dette skrift,
der er tilegnet Per Dreier og »alle de andre unge,
der skal føre Århus By-Orkester videre frem«, udgør
bl.a. en kronologisk gennemgang af orkestrets 25
sæsoner, data vedrørende den kunstneriske og ad

ministrative virksomhed samt en opregning af kon
certfremførelser og teatertjenester.
Thi ABO har gennem størstedelen af sin levetid
haft forpligtelse til at medvirke ved Århus Teaters
forestillinger - ja, faktisk opstod ABO af det tidlige
re Teaterorkester, som i 1927, da Thomas Jensen til
trådte stillingen som kapelmester og samtidig som
dirigent for Århus philharmoniske Selskab, kun be
stod af 12 musikere. Der gik ikke mange år, førend
et længe næret ønske skulle blive til en realitet: fra
Teaterorkester til By-Orkester. Efter en række møder
og forhandlinger, som blev holdt på foranledning af
Gustav Albeck og Thomas Jensen med det formål
at opnå økonomisk støtte til at kunne udvide tea
terensemblet til et fast symfoniorkester, kunne man
se grundlæggelsen af institutionen Århus By-Orkester vinke forude.
To punkter i planen om oprettelse af ByOrkestret syntes af særlig interesse: 1) at orkesterstammen skulle udvides til 26 musikere og 2) at der
sigtedes mod både et by- og et landsdelsorkester heraf forøvrigt ABO’s undertitel, »Jydsk Symfonisk
Orkester«, et navn som institutionen bærer den dag
i dag. Og det var netop på baggrund af koncertvirk
somheden uden for Århus - deriblandt en koncert i
Odd Fellowpalæet 1937, hvor ABO forenet med
Det unge Tonekunstnerselskabs Orkester under le
delse af Thomas Jensen spillede Carl Nielsens 4.
symfoni, samt en række koncerter i Sønderjylland
og Flensborg - at det efter årelange forhandlinger
lykkedes at komme på finansloven, hvad der bl.a.
muliggjorde en udvidelse af orkesterbesætningen.
Samtidig opnåede ABO allerede i året 1938 en
transmissionsaftale med radiofonien, hvad der kom
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til at danne baggrund for det senere samarbejde
mellem Danmarks Radio og landsdelsorkestrene.
Med landsdelsorkesterloven af 1961 er aftalerne
yderligere forbedret, således at bl.a. ABO hvert år

Århus By-Orkesters medstifter og 1. kapelmester, dirigenten
Thomas Jensen, der var orkestrets kunstneriske leder fra
1935-57, og som var årsagen til, at mange unge og talentfulde
musikere i tidens løb søgte til Århus.
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indgår i en såkaldt kvote-ordning med Danmarks Ra
dio. Da aftalerne med Radioen udgør en væsentlig
økonomisk eksistensbetingelse for landsdelsorke
strene, skal de i korthed beskrives her: Danmarks
Radio forpligter sig til årligt 1) at købe et vist antal
koncerter inden for sæsonplanen til transmissionsbrug (kvote-ordning) og 2) at udsende studieopta
gelser med orkestrene - de såkaldte radioproduktioner,
der forløber over 2 dage, med 1 dags prøvearbejde
og 1 dags studie-optagelse.
En del af disse produktioner kan man bl.a. høre
på P3 i løbet af formiddagen - en ny metode til at
gøre P3-lyttere bekendt med vore 5 landsdelsorke
stre. I aftalerne mellem ABO og Danmarks Radio
indgår desuden møder, hvor man i fællesskab finder
frem til det materiale, der skal fremføres ved radio
produktionerne. Radioen står nemlig frit stillet
m.h.t. at udvælge de koncerter i sæsonplanen, der
skal transmitteres. Men da Danmarks Radio samti
dig også har forpligtelse til at udbringe sjælden
dansk musik, fordeler den ofte denne på landsdels
orkestrene for ikke at overbelaste Radiosymfonior
kestret, hvorfor en stor del af ABO’s radio-optagel
ser består af dansk orkestermusik.
Samarbejdet mellem ABO og Danmarks Radio
har skabt adskillige vanskeligheder gennem de se
nere år p.g.a. mangel på akustisk tilfredsstillende
lokaler. Koncertsalens stilling i Århus er så proble
matisk, at radioen så vidt muligt undgår at trans
mittere fra Kongreshuset. Det vil sige, at størstede
len af ABO’s koncerter, der netop løber af stablen i
det nuværende, faste tilholdssted i Amaliegade, kun
sjældent har chance for at blive transmitteret, idet
akustikken med et fuldtalligt publikum i den grad

Det var Århus By-Orkesters 2. kapelmester, Per Dreier,
der Instituerede sommerkoncerterne i Marsellsborg-Hallen.
I dag forløber disse koncerter samtidig med Tivoli Frihedens
sommersæson, dog således, at orkestret holder ferie omkring juli
måned. Antallet af besøgende ved disse populære koncerter har i
de senere år været stærkt stigende. Billedet viser hele
By-Orkesteret med dets 3. kapelmester, Jorma Panula.

forringes, at det næppe ville være kunstnerisk for
svarligt at optage koncerter herfra. Men Kongres
huset benyttes dog ofte til radio-produktioner, da
salen uden tilhørere synes velegnet. Derimod bliver
der regelmæssigt transmitteret fra By-Orkestrets
sommerkoncerter i Marselisborghallen og ind imel
lem fra Stadionhallen, hvortil de store symfonikon
certer med sjældne solister som oftest bliver henlagt

- ikke fordi akustikken i disse haller er ideel, men
fordi lydforholdene med et større publikum er ac
ceptable.
Igennem 40 år har ABO haft 3 kapelmestre, og det
var først og fremmest på grund af orkestrets med
stifter og første kapelmester, Thomas Jensen, der
var den kunstneriske leder fra 1935-57, at ABO op
nåede berømmelse og høstede anerkendelse, ikke
blot i Århus og det ganske land, men også i udlan
det. Således kunne man i en Rotterdam-avis læse
følgende omtale efter en af de 5 koncerter, som or
kestret og Thomas Jensen gav i Holland i oktober
1953 på initiativ af Det danske Selskab og med of
fentlig og privat århusiansk støtte: »Det var åben
bart, at denne gennemsigtige klang og ensartethed i
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rytmisk præcision var de skønne resultater af den
store dygtighed hos den store dirigent Thomas Jen
sen, som er blevet et navn ved dette orkester, og som
er uløseligt knyttet til det.«
Som bevis på Århus’ taknemmelighed over for
Thomas Jensen, hans mangeårige virke for byens
musikliv og ABO, som Thomas Jensen fuldt havde
helliget sig efter at have taget sin afsked fra stillin
gen som kapelmester i Tivoli i 1948, kåredes kapel
mesteren 1956 til æreskunstner af Studenterforenin
gen i Århus under en koncert i Scala. Men denne
begivenhed kunne dog ikke opveje de sørgelige
kendsgerninger, at orkester og dirigent for fremti
den var låst fast i den fælde, som så snedigt var ble
vet sat op i 1955, og som 2 år senere fik den konse
kvens, at den højtestimerede og -elskede Thomas
Jensen definitivt forlod Århus: Scala-projektet.
Baggrunden herfor, som Thomas Jensen selv har
beskrevet den i en kronik i Aarhuus Stiftstidende d.
17. februar 1957, hvad der indirekte betegnede hans
officielle afskedserklæring til Århus, må primært ses
i ønsket om et musikhus. Allerede efter krigen blev
der arbejdet seriøst med planer om et musikhus
med lokaler til bl.a. ABO, som kommunen havde
stillet både orkester og kapelmester i udsigt. Tho
mas Jensen var tilmed på gentagne spørgsmål om
musikkens fremtidige forhold i Århus blevet lovet
koncerthus, større orkesterbesætning m.m., om
»blot han ville blive«.
At det var falske løfter beviste den pludselige løs
ning af problemerne, som Scala-udkastet angav, og
som både By-Orkestret og Thomas Jensen blev lok
ket til at acceptere, så man godt »kunne skyde en
hvid pind efter et koncerthus i mange, mange år«.
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Trods de indvendinger, som Thomas Jensen frem
satte over for arkitekten angående salens spidse fa
con, blev Scala-projektet alligevel en realitet, og de
bange anelser, som prægede det møde, hvor projek
tet blev vedtaget, kunne nu bekræftes: Salen var
akustisk problematisk, og med den forholdsvis lille
scene var det umuligt at fremføre værker, der kræ
vede et større kor og/eller et udvidet orkester, hvis
der samtidig også skulle være plads til et dirigentpodie!
I disse lokaler skulle nu ABO forsøge at fortsætte
den så strålende karriere, som var blevet skabt un
der Thomas Jensen - men uden denne for orkestrets
fremgang så betydningsfulde dirigent og henvist til
et sted, der kun kunne forringe dets arbejdsmulig-

Det blev hævdet, at akustikken i Scala var bedre, jo mindre tøj
tilhørerne havde på. Her er tegneren Bo Bojesens opfattelse af
situationen. Teksten tyder: Den herre på tredje række bedes tage
slipset af, når vi kommer til den vanskelige passage i fjerde sats.

heder og kunstneriske resultater. Selve grundtanken
i Scala-projektet var dog ikke uden kvaliteter. Et
fast tilholdssted for orkestret med mulighed for så
vel radio-produktioner som koncertvirksomhed og
samtidig beliggende ved siden af Århus Teater, så
ledes at orkestrets arbejdsområder - der tænkes i
den forbindelse også på samarbejdet med Den jyske
Opera - var samlet under ét tag. Men som de fleste
sikkert ved, var Scala-bygningen ikke udelukkende
baseret på ABO, men skulle samtidig tjene som bio
graf, og heri ligger måske en af forklaringerne på,
hvorfor Scala-projektet aldrig kom til at opnå de
scene- og lydmæssige kvaliteter, som netop var en
betingelse for tilfredsstillende arbejdsvilkår for or
kestret.
Ikke desto mindre gik ABO’s 2. kapelmester, Per
Dreier ind på de faktiske forhold og forblev kunstne
risk leder af orkestret fra 1957 til 1973. Det var un
der kapelmester Per Dreier, at ABO kom til at be
skæftige sig med specielt moderne musik - mange
danske uropførelser og i det hele taget nyere orke
stermusik har ABO og Per Dreier haft på repertoi
ret. Det var også i denne periode - slutningen af 60’erne - at ABO blev udvidet til 58 musikere, det an
tal, som institutionen stadig råder over. Men de
utilfredsstillende lokaleforhold gjorde med tiden ar
bejdet trangt for begge parter, selv publikum be
gyndte at klage over Scalas elendige akustik, og
man sporede en vis nedgang i Scala-koncerternes
tilhørerantal, specielt i de sidste år af Per Dreiers
kapelmestertid.
Samtidig havde koncerthus-tanken fået næring,
idet den finske dirigent, Jorma Panula, som med
stor succes havde gæstet ABO ved flere lejligheder i

disse år, nægtede at dirigere mere i Scala. Og såle
des fik By-Orkestret 1973 både ny kapelmester
(Jorma Panula) og et nyt »hjem« - Kongreshuset i
Amaliegade. »Et midlertidigt hjem«, som Gustav
Albeck understregede det i sin åbningstale ved kon
certen d. 10. oktober, og dermed syntes det at være
underforstået, at nu kunne det ikke vare længe, in
den musikhuset og således et »rigtigt hjem« for
ABO var en realitet. Selv om drømmen om musik
huset i dag efterhånden synes at skulle realiseres,
forekommer den nuværende situation - bl.a. på
baggrund af den heftige debat i dagspressen om
kring det kommende musikhus’ udformning og
funktion - på en måde at være en gentagelse af tiden
før Scala-projektet, som om skæbnen har bestemt
ABO til enten at flakke hvileløst rundt eller at slå
sig til tåls med utilfredsstillende eller direkte ringe
arbejdsvilkår og lydmæssige forhold.
Inden man er kommet så vidt som til en offentlig
gørelse af musikplanerne, har ABO så at sige mistet
en kapelmester mere. Efter den vellykkede jubilæ
umssæson 1975/76 har Jorma Panula ikke fornyet
sin kapelmesterkontrakt. Han ønskede at give af
kald på den administrative side af den kunstneriske
ledelse. Så med den nuværende situation har ABO
ikke mere nogen fast kapelmester - koncertmester
Ove Vedsten Larsen er i stedet for valgt - foreløbig
for et år - som kunstnerisk leder. Men trods den
omstændighed, at orkestret nu må arbejde under
skiftende kapelmestre, håber man på at kunne høste
de samme gode erfaringer, som Sjællands Symfoni
orkester har gjort, idet dette orkester aldrig har
kendt til den faste kapelmester-ordning. Selv om
Jorma Panula i denne sæson 1976/77 ikke længere
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hvorved man har mulighed for at vælge mellem for
skellige koncertgrupperinger med 4 koncerter i hver
til en reduceret pris - eller om man vil, et partout
kort til alle sæsonens koncerter. Dette abonne
mentssystem har ikke tidligere været benyttet af or
kestret i programlægningen, men mange husker
måske Århus philharmoniske Selskab’s først 4, se
nere 5 årlige By-Orkester-koncerter, som forenin
gen købte inden for det årlige koncertudbud og til
bød sine abonnenter. Den nye abonnementsordning
i ABO medførte en ophævelse af Århus philharmo
niske Selskab.

I begyndelsen af 7O'erne blev der indledt et spændende og
frugtbart samarbejde mellem Århus og Ålborg By-Orkester, de
såkaldte »Fælleskoncerter«. Projektet er imidlertid sä kostbart, at
der kun kan blive til 1 koncert om året, som dog strækker sig over
to opførelser - 1 i hver af orkestrenes hjem byer. Begge orkestre er
særdeles glade for dette samarbejde, ikke mindst strygerne, der
ved disse lejligheder bliver sä talrige, at de ikke længere behøver
at forcere. Af disse fælleskoncerter husker man specielt koncerten
i februar 1972, hvor Efrem Kurtz dirigerede Mahlers 6. symfoni i
Stadionhallen.

er tilknyttet ABO som fast kapelmester, figurerer
han dog hyppigt som dirigent i koncertprogram
merne, som fra og med jubilæumssæsonen er blevet
omstruktureret.
Som tidligere nævnt tog ABO da hul på et helt
nyt abonnementssystem efter AR TE’s princip,
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Århus By-Orkesters primære opgave er at skabe
koncerter, og disse kan stort set inddeles i 1) symfonikoncerter 2) kammerkoncerter og 3) kirkekoncerter.
Hertil kommer de såkaldte »fælleskoncerter« mel
lem Ålborg og Århus By-Orkestre samt sommer
koncerterne i Tivoli Friheden. To af disse koncerttyper er af forholdsvis ny dato. Det gælder kammerkoncerterne og fælleskoncerterne. (Sidstnævnte er
omtalt i Århus Årbog 1975). Kammerkoncerterne
startede i Festugen 1971 - ABO er nemlig som stør
re kulturel institution ifølge Festugens vedtægter
forpligtet til at medvirke gratis i denne kulturelle
uge - og lige siden har det været en tradition med 1
kammerkoncert i løbet af Festugen. Samtidig har
denne kammerkoncert-tradition betydet, at der i
ABO’s 3 sidste koncertsæsoner er indgået 6-7 årlige
kammerkoncerter med forskellige musikalske be
sætninger.
For orkestrets musikere må dette afgjort betegnes
som en stimulans, idet de her får mulighed for at vi
dereudvikle dels det solistiske spil, dels det kam-

mermusikalske sammenspil, hvad der i høj grad
kommer dem til gode i det daglige orkesterarbejde.
Disse koncerter, der fortrinsvis spilles i det hertil
velegnede Helsingør Teater, arrangeres i samarbej
de med Købstadmuseet »Den gamle By«, som gratis
stiller teatersalen til rådighed. ABO medvirker end
videre også på anden måde i Festugen, idet orke
stret er med til at åbne den kulturelle uge og desu
den afslutter begivenheden med en symfonikoncert,
der som oftest byder på en eller flere berømte soli
ster.
Som led i Festugen har Danmarks Radios Pro
vinsafdeling siden 1973 produceret 3 populære ud
sendelser, hvori bl.a. ABO har medvirket og således
fungeret som redningsplanke i kunstnerisk set alt
for ringe underholdningsprogrammer. Orkestrets
status synes at være for god til den slags provinsmisk-mask. I stedet kunne Provinsafdelingen have
optaget Festugens afslutningskoncerter med ABO i
de forgangne år eller have anvendt By-Orkestret til
mere klassiske udsendelser som f.eks. en studiepro
duktion i anledning af 40 års jubilæet - men mu
sikudsendelser med seriøst indhold ligger åbenbart
ikke inden for provinsafdelingens kapacitet. Ud over
de ovenfor nævnte arbejdsområder må til sidst ikke
glemmes, at der i ABO’s daglige arbejde også ind
går et sammenspil med Den jyske Opera, og at or
kestret i samarbejde med »Det jydske Musikkon
servatorium« medvirker ved de såkaldte »værk
steds-koncerter«, hvor de kompositionsstuderende
får lejlighed til at høre deres egne værker opført.
Enkelte af disse optages af Danmarks Radio.
Med alle de aktiviteter, som ABO beriger det
danske musikliv med - specielt naturligvis i Århus,

burde det efterhånden være en selvfølge at skænke
institutionen anstændige lokaleforhold, således at
den arkitektplan, som kommer til at danne grund
lag for musikhusets udformning, især tager højde
for ikke at genskabe de samme problemer, som præ
gede Scala-proj ektet.

L.J.
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Skt. Josephs Hospital

Den del af Marselisborg-kvarteret, der ligger
mellem Odensegade, Ingerslevs Plads, Dalgas Ave
nue og Hans Broges Gade, fremtræder i dag som en
fredelig bydel uden stærk trafik og med et vist arki
tektonisk helhedspræg. Det er stilen fra før første
verdenskrig, der dominerer. Ligesom englænderne
taler om Edwardian, kan vi kalde den Frederik
VIII’s stil. Det er rolige facader med en enkel ud
smykning, lige langt fra historismens udskejelser og
senere tiders kolde funkis.
De to mest markante bygninger i kvarteret er
Hack Kampmanns, Handelshøjskole fra 1905, nu
Århus Købmandsskole, og Skt. Josephs Hospital, et
af Århusarkitekten Thorkel Møllers bedste arbej
der, opført i 1907. Hospitalets adresse er Bülowsgade 68, men facaden vender ud mod Bogensegade, og den lille hospitalshave danner en naturlig
fortsættelse af Tietgens Plads’ træbevoksede idyl.
Det lidt tunge, trefløjede hus i to høje etager med
mansard og kviste var for sin tid et imponerende
bygningsværk. Gennem de forløbne 70 år har det
været rammen om en betydningsfuld indsats inden
for byens hospitalsvæsen.
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Omsorgen for de syge er en ældgammel traditi
on i den katolske kirke. Her i landet fik kirkens ar
bejde på dette område en brat afslutning ved refor
mationen, men grundlovens trosfrihed af 1849 gjor
de det atter muligt for de nonneordener, der havde
sygepleje som formål, at tage sagen op. Den mest
aktive var Skt. Joseph-Ordenen, der kom til Dan
mark i 1856 og stiftede sit første hospital i Køben
havn 1875. Her i Århus etablerede den sig først i
Ryesgade, hvor Romersk-Katolsk Kirke blev indvi
et i 1880. Nonnerne virkede her som lærere ved den
katolske skole, senere kaldet Skt. Knuds Skole, og
påtog sig endvidere sygepleje i hjemmene »uden
hensyn til trosbekendelse«.
1901 åbnede søstrene i Frederiksgade 32 en poli
klinik for ubemidlede, hvortil var knyttet en hospi
talsafdeling med 20 senge. Allerede 3 år senere flyt
tede man til større lokaler i Østergade 31, der tidli
gere havde rummet Frøknerne la Cours og Tvedes
pigeskole. Nonnernes efterfølgere her blev først År
hus Kvindehjælp, senere i mange år de mere verds
lige etablissementer Koncerthallen og Café Maxim.
Århus Kommune, hvis hospitalsforhold endnu
lod meget tilbage at ønske, var interesseret i Skt. Jo
sephs Hospital som et værdifuldt supplement og
overlod det på fordelagtige vilkår den attraktive
grund i Marselisborg-kvarteret, hvor den ny, store
bygning med 96 sengepladser blev opført. Indviel
sen fandt sted 20. september 1907.
Hospitalsvirksomheden var lige fra starten delt i
en række forskellige afdelinger, hvortil var knyttet
adskillige højt ansete læger. Flere af dem havde
samtidig privatpraksis andetsteds i byen. Man kan
nævne medicinerne Aage Rahlff (1868-1948, senere

overlæge ved Kommunehospitalet) og M. MunchAndersen, kirurgerne Severin Nordentoft (18661922) og Max Brammer (1874-1966), tuberkuloselægen Otto Lassen (1881-1951, senere overlæge ved
Kommunehospitalet), neurologerne Haagen Jes
sen (1887-1954) og Hans Ingerslev (1916-61), øre
lægerne Carl Jacobsen (1869-1955) og Ejnar Lan
ge (1895-1968), øjenlægerne Hugo Thomsen
(1882-1945) og Arne Jessen (1908-1969) og endelig
radiologen, professor Carl Krebs, der i mange år le
dede hospitalets røntgenafdeling. Fælles for alle af
delinger var den kærlige og omhyggelige pleje, der
ydedes af nonnerne, dygtige, men traditionelt uløn
nede sygeplejersker.
Efterhånden som de offentlige sygehuse udbygge
des med specialafdelinger, gik Skt. Josephs Hospi
tal over til at fungere som modtageafdeling for lang
tidspatienter og som genoptræningsafdeling for
Kommunehospitalet og Amtssygehuset. Denne sta
tus er blevet endelig fastslået, efter at Århus Amt i
1971 købte hospitalet for 3 mill. kr. Overtagelsen
fandt sted pr. 1. april 1972. De sidste nonner, der
havde eneværelser, opholdsstue og kapel i tageta
gen, rejste fra Århus i februar 1976. Hermed var der
sat punktum for en mangeårig, uegennyttig indsats
til gavn for byens borgere. Mange århusianere vil
med taknemmelighed tænke tilbage på den pleje, de
selv eller deres pårørende har oplevet i Skt. Josephs
Hospital.
K.E.

Skt. Josephs Hospital set fra Tietgens Plads. Den massive, røde
murstensbygning rager op over grønne træer og plæner midt i det
enkle, stilfulde Marselisborg-kvarter.
(Foto 1971)
To af Skt. Josephs Hospitals nonner: den 82-årige tidligere
priorinde ordenssøster Marie Gudule og den fungerende
priorinde, ordenssøster Marie Hermance fotograferet I anledning
af hospitalets 50 års jubilæum I september 1957.

Egå Mølle maler igen

Århus fik i 1976 en »ny« mølle. Den gamle Egå
Mølle, der havde stået uvirksom i 25 år, blev taget i
brug igen. Ved et træk i kæden til møllens bremseværk, under faglig vejledning af den 72-årige møller
Martin Larsen satte borgmester Orla Hyllested vin
gerne i gang den 30. april.
En talrig forsamling af mølle-fans, officials fra
kommunen og lokale beboere råbte hurra, så det
rungede ud over de grønne kornmarker i det dejlige
landbrugsområde nord for Egådalen. Her vil den
fuldt restaurerede mølle nu i mange år kunne stå
som et smukt symbol på gamle tiders landbrugs
kultur, netop Den selvejende institution Egå Møl
les tanke med restaureringen.
Men møllen er ikke »en tom attrap på nogle mar
ker ved Egå«, som en kommunalpolitiker - mod
stander af, at kommunen skulle yde tilskud til dens
restaurering - engang udtrykte det. Den fungerer.
Det er nemlig lykkedes at restaurere Egå Mølle så
langt, at dens maskineri nu påny er intakt. Det har
endog vist sig, at vingerne snurrer rundt selv ved
forholdsvis svag vind, når sejlene er sat. Der er ved
flere lejligheder blevet puttet korn i kværnen, og de
første brød af »ægte Egå-mel« er bagt.
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I virkeligheden er der således tale om et arbej
dende museum, idet det er meningen, at møllens
funktioner og indretning skal kunne demonstreres
ved særlige lejligheder. Man håber, at den vil blive
flittigt besøgt af århusianske skolebørn, som her som et led i samfundsorientering - kan stifte be
kendtskab med vore forfædres snilde. Der er allere
de eksempler på, at netop den geniale enkelhed i et
mølleværks mekaniske principper har fascineret
børn og ganske unge mennesker.
Men Egå Mølle vil også indgå som en af Århus
kommunes specielle turistattraktioner, når den er
blevet tilstrækkelig kendt. I kælderen er der ved at
blive opbygget et mindre museum af gamle redska
ber med tilknytning til mølleri, og hvad man for
binder med det. Institutionen sikrede sig således et
formentlig 400-årigt dejtrug, som blev fremdraget
ved nedbrydningen af den historisk kendte Skæ
ring Munkegård. Truget står i kælderen og er en se
værdighed for sig.
Den selvejende institution Egå Mølle blev stiftet i
1971. Året efter erklærede Nationalmuseets mølleekspert, civilingeniør A. Jespersen, møllen for be
varingsværdig, og samme år søgte institutionen År
hus byråd om et tilskud til restaureringen.
Trods stor skepsis hos nogle byrådsmedlemmer
med hensyn til, om det overhovedet var muligt at
restaurere den temmelig forfaldne mølle, vedtoges
det at bevilge 90.000 kr. Det var halvdelen af det be
løb, man dengang anså for tilstrækkeligt til at klare
opgaven. Det endelige beløb blev godt 300.000 kr.,
men Den selvejende institution havde ved hjælp af
frivillig arbejdsindsats, indsamlinger, lotteri og til
skud fra forskellige fonds præsteret godt 150.000 kr.

Der manglede ca. 63.000 kr., for at man kunne
klare alle udgifterne. Dem søgte man byrådet om,
og denne gang var der ingen vaklen i geledderne hos
byrådsmedlemmerne. Bevillingen blev vedtaget en
stemmigt. I virkeligheden er Århus byråds nuvæ
rende medlemmer meget glade for, at møllen blev
reddet fra undergang.
Det vil være retfærdigt på dette sted at tilføje, at
Egå Mølle næppe ville være blevet restaureret, hvis
ikke den tidligere Hjortshøj-Egå kommune var ble
vet lagt sammen med Århus i 1970. Kun en stor
kommune kunne bakke et projekt som dette op;

møllen ville være gået til grunde, hvis kommune
sammenlægningen ikke var kommet. For befolknin
gen i de ydre distrikter i Århus kommune er det en
opmuntring at have konstateret, at Århus byråd og
så har blikket åbent for værdien af bevarelse af kul
turelle bygværker, selvom de ligger »langt ude på
landet«.

E. H.
Til venstre ses Egå Mølle, som den så ud i 1969. Billedet til højre er
fra sommeren 1976 og er taget under afprøvning af møllevingerne
med sejl på. Det var første gang efter restaureringen, at der var
korn I kværnen.
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Private kunstforeninger

Som det ses af kunstudstillingskalenderen s. 84, har
århusianerne haft rig lejlighed til at stille deres be
hov for at se på kunst i 1976. Der har været udstil
linger med kinesisk kunst, 14 unge amerikanske
kvinder har udstillet i fællesskab, kunstnersam
menslutningen Guirlanden har vist sine nyeste ar
bejder, kommunen har fremvist lidt af sin samling; i
det hele et mangeartet udbud, og dog er der i kalen
deren kun medtaget fire »udstillere«; blandt de tal
rige gallerier er denne gang kun nævnt Galerie Lar
sen. Heller ikke de udstillinger, der fra tid til anden
dukker op i banker, på skoler og lign. er medtaget,
skønt der her udfoldes meget initiativ, ofte af en lille
kreds, der kun arbejder med kunstformidlingen for
fornøjelsens skyld.
Helt eller delvis skjult for offentligheden eksiste
rer der imidlertid i erhvervslivet, i uddannelsessek
toren, i organisationer og på offentlige kontorer,
grdpper, som ved fælles økonomisk og arbejdsmæs
sig indsats laver kunstudstillinger. I første omgang
er det til glæde for kollegerne, idet de udstillede ar
bejder oftest ophænges i kantiner, hvor alle kom
mer, og i anden omgang til glæde for dem selv, da
en del af kunstgenstandene bliver inden for kredsen.
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Disse foreninger - firmaforeninger kaldes de - er
oprettet her i byen gennem de sidste 20-30 år. Selv
om de alle har samme formål, kunstforståelse, og
mange træk i deres opbygning er ens, vil det dog
fremgå af nedenstående tabel, hvor 21 af disse fore
ninger gennemgås, at der også er mange uligheder.
Yderste række til venstre er en fortegnelse over
firmaer, skoler og enkelte andre, der har en kunst
forening. Desværre er den nok ikke fuldstændig; de
forskellige foreninger står ret isolerede og kender ik
ke alle hinanden, og de har ingen fælles organisati
on; derfor er de vanskelige at opspore. Kun en grup
pe på 8 har givet sig ind i et fællesskab under den
samme »Paraply«, men herom senere. De fleste fore
ninger har ikke noget specielt navn; Handelshøjsko
len kalder dog sin »Kommers«, Grindstedværket
bruger forbogstaver, idet Å og B i »G.V.Å.B.« står
for de to afdelinger i Århus og Brabrand. Ingeniør
firmaet Rambøll og Hannemann har døbt forenin
gen »Århuset«, men ellers hedder de gennemgående
blot Kunstforeningen ved Jydsk Telefon A/S etc.
Næste række angiver årstallet for oprettelsen. Det
ses, at Den danske Provinsbank har den ældste fore
ning; den er allerede 30 år gammel. Så kommer
Centralværkstedet, Århus Rådhus, Socialforvalt
ningen, Jyllands Papirværk og Ceres Bryggerierne,
som alle rækker tilbage til 50’erne. 4 foreninger så
dagens lys i 60’erne, men af resten har kun 4 bestået
i mere end 5 år.
Da Århus Amtssygehus’ kunstforening begyndte,
var der kun 23, der sluttede sig til kredsen; men i lø
bet af de 5 år, der er gået siden, er medlemstallet
steget til 103, sikkert en følge af, at der i hver måned

ophænges en ny udstilling i sygehusets kantine. El
lers synes det at være normen med et halvt hundre
de medlemmer ved oprettelsen uden hensyn til fir
maets størrelse. Denne faktor kommer først ind i

billedet, når man iagttager medlemstallet i dag:
Halvdelen har nu over 100 medlemmer, men sam
menlignes der med firmaernes samlede antal ansat
te, ses det, at der, som det var at vente, gennemgå81

Kunstforeningen ved Arhus Amtssygehus har her foretaget en
ophængning i kantinen - et fint eksempel på indføring af kunst i
dagligdagen.

ende er tale om en høj deltagelsesprocent i de min
dre firmaer og omvendt. Højest ligger Revisionsfir
maet Seier-Petersen med 82 pct., mens de firmaer,
der har flere hundrede ansatte, som f.eks. Rådhu
set, Centralværkstedet og Århus Oliefabrik er nede
på henholdsvis 3, 6 og 10 pct.
I tabellen er også noteret prisen for medlemsska
bet. Der er naturligvis sket en regulering af kontin
gentet i langt de fleste tilfælde, og lige så naturligt
er det, at de ældste foreninger har de største for
højelser, simpelthen en konsekvens af inflationen.
Hvad der er mere bemærkelsesværdigt er, at det i
alle foreninger kun er et ringe beløb, der betales,
sædvanligvis i månedlige rater, ellers hvert kvartal.
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Den billigste forening, bortset fra de to købmands
skolers, der virker på en anden måde, er Handels
skolens »Kommers«, der opkræver 30 kr. årligt. I
den dyrere ende har vi Jyllands-Posten med 216 kr.,
Kunstforeningen ved Århus Amtssygehus, ved Aarhuus Stiftstidende og på Århus Rådhus med hver
180 kr. Ellers svinger prisen, som det ses, omkring
100 kr. Enkelte af foreningerne arbejder også med
halvt medlemskab, men med fulde rettigheder, til
firmaernes og skolernes unge: elever, lærlinge og
lignende medarbejdere med mindre lønninger. Ad
skillige foreninger åbner mulighed for fortsat med
lemskab efter pensionsalderen, ligesom også ægte
fæller optages.
Med dette er vi fremme ved selve formålet med
foreningerne: kunstudstillingerne og -indkøbene.
Nogle oplyser, at de skifter udstillinger næsten i
hver måned, som f.eks. Jyllands-Postens Kunstfore
ning; men det er ikke normen. Det almindelige er
en 5-6 stykker i vinterens løb. Disse udstillinger mu
liggøres ved henvendelse fra foreningen til en eller
flere kunstnere, eller ved at kunstnerne selv tilbyder
at udstille deres arbejder med salg for øje. I denne
sammenhæng kan nævnes, at medlemmerne af den
føromtalte »Paraply« ved at slutte sig sammen bliver
i stand til på forhånd at sikre kunstneren et salg på
3.000 kr., og udstillingen »vandrer« så fra den ene
forening til den anden, et fællesskab, der nok er anbefalelsesværdigt. Det forenkler hele det tekniske
arbejde, formindsker udgifterne til ophængningen
og øger derved det beløb, som foreningerne har til
rådighed til indkøb af kunst: nemlig kontingentet
plus det beløb, som firmaerne i nogle tilfælde stiller
til rådighed.

Og hvilke beløb købes der så for? Som det ses af
tabellen har de mindre foreninger 3-4.000 kr. til rå
dighed, mens de store, f.eks. Landbrugets EDBcenters Kunstfraktion og Århus Rådhus’ Kunstfor
ening har et budget på henholdsvis ca. 22.000 kr.
og 31.000 kr. At Den danske Provinsbank når op på
113.000 kr. skyldes, at der her ikke udelukkende er
tale om en Århus-afdeling, men at sammenslutnin
gen omfatter en stor del af provinsen.
Hvordan pengene gives ud fremgår ligeledes af
tabellen. Her ses, at de grafiske arbejder er i over
tal : Dels er de i mange tilfælde billigere og dermed
mere delsomme end de andre grupper, dels er de
måske også de mest »neutrale«, og det kan godt spil
le en rolle, når man når frem til fordelingen. Det er
bestyrelsen, som gerne består af 4-5 medlemmer,
der foretager indkøbene; først og fremmest på de
udstillinger, den selv arrangerer, men i nogle tilfæl
de også på andre af byens salgssteder: gallerier, of
fentlige udstillinger og endelig også ofte hos kunst
nerne selv, her i byen eller udenbys. Fordelingen af
det indkøbte til medlemmerne foregår næsten uden
undtagelse ved bortlodning, sædvanligvis på den år
lige generalforsamling og ofte efter sindrige syste
mer for lodder: Man får f.eks. et lod for hvert år,
man har været medlem. Vinder man, må man afstå
et vist antal lodder næste gang, så ens chancer
mindskes, uden at de dog helt bortfalder. I Grindstedværkets G.V.Å.B. sker fordelingen på en aukti
on, hvor et pointssystem benyttes; her sigter man
mod, at hvert medlem får et arbejde hvert 4.-5. år. I
Århus Oliefabriks Funktionærforenings Kunstkreds
skyder man et ekstra led ind mellem købet af bille
derne og selve bortlodningen, idet medlemmerne

har arbejderne hjemme til ophængning i en nærme
re afgrænset periode året rundt.
I de fleste foreninger har medlemmer, og som re
gel også andre på stedet ansatte, lejlighed til almin
deligt køb af de udstillede værker. Da de på denne
måde undgår salæret til galleri eller kunsthandler,
er der også her en økonomisk gevinst at hente.
På de to købmandsskoler købes der årligt en halv
snes arbejder med tilskud fra skolernes fonds, og
heraf går nogle værker til udsmykning af lokalerne,
mens resten sælges til alle, lærere og elever, der har
deres arbejde på skolen.
Foretages der nogle sammentællinger, fremgår
det, at de 21 foreningers ca. 2.000 medlemmer årligt
køber 3-400 kunstværker for godt 300.000 kr., et be
løb, der næsten er 3 gange så stort som det, Århus
Kommune årligt kan anvende til dette formål ; og et
beløb, som måske ikke ville være kommet kunstner
ne i hænde, hvis ikke netop de pågældende grupper
tog initiativet til kunstformidlingen. Når hertil læg
ges, at nogle af foreningerne, f.eks. Århus Amtssy
gehus’, også arrangerer foredrags- eller filmsaftener
om kunst og samler medlemmerne til fælles udstil
lingsbesøg, er det et vidnesbyrd om, at der skabes
en interesse og forståelse, som kommer byens mere
offentlige kunstliv til gode. Tillige viser det, at der
også på dette område ganske stille lever et kulturliv,
som ikke registreres noget sted.

A.D.

Redaktionen vil gerne takke ledelserne for de enkelte foreninger,
som velvilligt og interesseret har bidraget med oplysninger.
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Udstillingskalender 1976

31. januar: Tommy Storkholm: Klip
fra mit billedbånd.

20. februar: Jørgen Brynulf : Malerier,
skulpturer og grafik.

20. februar: Århus 76.

2. april: Ole Find: Tegninger og
skulptur.

Arhus Kunstmuseum

13. august: Grafik fra Bodensee.

7. januar: Kinesisk kunst fra Gustav
VI Adolfs samling. P. C. Skovgaard: Tegninger fra museets
samlinger. Arne L. Hansen: Ke
ramik.

3. september: Genspejling og virkelig
hed (Ung hollandsk kunst).
Constant: Det ny Babylon.

10. februar: International Videofesti
val.

26. november: Mogens Andersen: Ma
lerier og sten—tøj.

6. marts: Eva Sørensen: Skulpturer
og tegninger.

Århus Kunstbygning

9. maj: Gruppeudstilling.

9. april: The Liberation. 14 Women
Artists. Ung kunst fra U.S.A.
26. juni: Storm P.-udstilling.
3. september: Landskaber fra Hol
lands Guldalder. Ger Dekkers:
Landskabserkendelser.
2. oktober: Kunstnersammenslutnin
gen Sonde.
30. oktober: Fra Grünewald til Schiö
ler. Mogens Gissel m.fl.: Cirkus.
6. november: Sven Hauptmann: Col
lager.

23. oktober: Å-udstillingen 1976.

11. ttrør/r Jysk Stenklub.
11. april: Kunstnernes Påskeudstil
ling.
6. maj: Århus Kommunes kunstind
køb: Malerier og billedtæpper.
23. september: Patienter fra Psykia
trisk Hospital udstiller.
2. oktober: Sammenslutningen Guir
landen.
12. november: Udstilling fra Hvide
rusland. Arrangør: AOF.

Århus Kunstforening af 1847

Galerie Larsen

9. januar: Naiv kunst fra Israel.
Mindeudstilling for Elof Risebye.

9. januar: Leif Lage: Malerier og ak
vareller.
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13. august: Hugo Frandsen Møller:
Malerier og akvareller.
4. september: Jørgen Haugen Søren
sen, Giovanni Meloni, Kai Lin
demann, Niels Guttormsen og
Peter Lautrop.
9. oktober: Dyke Johansen: Maleri og
akvarel.
13. november: Per Baagøe og Niels
Reumert.
10. december:
Malerier.

Ingvald

Holmefjord:

Hen over de skrå
brædder
Teateråret 1976

Arhus Teater

Første halvdel af 1976 var egentlig anden halvdel af
1975-76. Sådan er et teaterår jo indrettet, og det var
derfor stadig jubilæumssæson, da man midt i janu
ar havde ny premiere. 75-året blev foruden med ju 
bilæumsbog og festforestilling - omtalt i Århus-Årbog 1976 - også markeret med en ny fremgang i
publikumstallet, en forøgelse på ca. 30.000 i Arteabonnementerne og en belægning på omkring 80%,
måske endda lidt mere. Successen, der naturligvis
også gælder alle andre teatre i landet, har været di
skuteret. Idealister og sortseere ser en fare i den;
den tvinger repertoiret nedad og hindrer eksperi
menter, siger de. Det kan der vel være noget om;
men er det i grunden så galt? I huset på Bispetorvet nægter man ikke - og »man« er teaterchefen,
Henrik Bering Lüsberg - at det underholdende ve
jer tungt, i al fald på Store Scene. Det søger man at
afbøde med en modsvarende »dristighed« på de små
scener, og det er man egentlig ganske heldig med.
Når chefen samtidig søger en slags forklaring deri,
at folk er utilfredse med TV - man vil ikke mere
passivt bare sidde og se, men i fællesskab opleve

mennesker i kød og blod - så er det måske mere
tvivlsomt. De billige billetter er nok stadig udslags
givende, og det er da helt legalt, ikke mindst hvis de
medvirker til at skabe og stimulere teaterinteressen
hos nye generationer, og det må de gøre. Det borger
den fortsatte fremgang for. Chefens håb til udvidel
se ligger i Scala, der nu, da Byorkesteret er ude,
kunne blive en fortrinlig mellemscene med 3-400
pladser. Det ville give mulighed for at realisere den
tanke, han før har luftet: at give skiftende grupper
mulighed for at spille et repertoire efter deres spe
cielle interesser.
I september konstaterede Stiftstidende, at Århus
Teater med et nyt lys- og lydanlæg var kommet sto
re skridt foran andre danske teatre. En jævn, daglig
teatergænger kan samstemme i, at lysanlægget er
fortrinligt. Det giver mulighed for mange raffine
menter, der udnyttes virtuost. Derimod synes man
endnu ikke rigtig at kende lydsystemet, i al fald ikke
fra tilskuerpladserne. Det er ofte indstillet alt for
højt, højere end rummet er indrettet til, og ødelæg
ger derved enhver illusion. Der må eksperimenteres
og findes passende mellemveje. Begge anlæg er i
øvrigt fantastiske vidnesbyrd pm, hvad den moder
ne teknik formår, også på dette område. Lys og lyde
kan indkodes på bånd og anvendes påny, hvis en
mis-en-scene af en eller anden grund skulle genop
tages.
Og nu til forestillingerne: Heldet i 1972 med
Alan Ayckbourn’s »Hvor de dog elsker hinanden«,
en »dum boulevardkomedie«, som det hed, men gni
strende spillet, fristede til gentagelse. Det blev »Røg
i køkkenet« (17. jan.), der tidligere, under en anden
titel, havde været givet i Gladsaxe. Var det så så
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morsomt denne gang? Ja, det var velspillet af alle;
men den charmerende tåbelighed fra det første
stykke var borte. Dette her var sort, kulravende sort
og sørgeligt - til tider ubehageligt. Men det var
krydret med masser af gags og crazy-situationer,
som man en gang i mellem lo ad. I hele andenakten
forsøgte Birte Fynne at begå selvmord - uden et ord
og uden nogen som helst opmærksomhed fra sine
medspillende. Det var meget tragisk og meget, me
get morsomt. Med vanlig sikkerhed kikkede Emo

»Røg i køkkenet«. Tove Wisborg byder Birte Fynne en anden drink
end den, hun tilsyneladende planlægger at tage - ikke for at
forhindre den pä flasken klart markerede, tragiske hensigt, men
som et velment forslag om noget bedre.
(Foto: Børge Venge)
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Müller på sin person udefra; det bliver han bedre
og bedre til - især på baggrund af, at han udmærket
kan krybe ind i en figur.
20. februar blev »Køkkenet« afløst af Oehlenschlägers »Hakon Jarl« i en manipuleret opsætning ved
Benny Poulsen. Manipulationen bestod i, at Poul
sen ved strygninger og enkelte tilføjelser havde foku
seret på trosskiftet fra asatro til kristendom i stedet
for på den »herlige, gamle eg«, som »Skjaldenes
Adam« i stykkets første scene lader en af trællene si
ge om sin helt. I sin anmeldelse i Politiken skrev Ro
bert Naur, at det var galt med Oehlenschlägertraditionen på den danske scene: »Gennem hele forrige
århundrede blev han spillet og spillet igen, og hver
generation havde en gruppe skuespillere, som kend
te hans stil, kunne hans sprog, og som overbeviste
om hans storhed«. Åh ja, det er da rigtigt, at der var
en slags tradition; men rent faktisk har Oehlenschlager nu ikke været spillet så forfærdelig meget på
den danske scene. Og hvilke skuespillere husker
man egentlig for en Oehlenschlagerfigur - bortset
fra digterens samtidige, dr. Ryge? Anmelderne var
ikke tilfredse, og det var Oehlenschlagerselskabet
heller ikke. Det protesterede allerede før premieren,
hvad Bering Lüsberg blev sur over - og vel med ret
te. For en tilskuer, der gennem flere skoleklasser har
fået det berømte værk gennemterpet, var det vel nok
i det store og hele noget hø; men de passager, man
kunne genkende, var ikke uden virkning. I en kort
slægts- og historisk oversigt i programmet var den
gamle delkonge fra 800-tallet blevet til Harald Svar
te. Det var ikke så godt. Han hed Halfdan.
Dario Fo har siden midten af 60’erne flere gange
været spillet i Århus, sidst i en af Svalegangens »sto

re« forestillinger, »En tilfældig anarkists hændelige
død« 1974. Denne gang gjaldt det »Det 7. bud: Stjæl
lidt mindre«, der 19. marts havde premiere på Store
Scene. Forestillingen er svær at skrive om. Den fore
går hos en kvindelig kirkegårdsgraver, verdens ene
ste af dette køn, og i et galehus, og den handler om ja det glade vanvid og korruptionen i det moderne
samfund, specielt det italienske. Stykkets titel går
på dets morale: Det er håbløst at ændre forholdene,
for de hænger uhjælpeligt sammen; men man kan
prøve på at mildne dem lidt. Det vil være en lang
rejse. Det er dog næppe derfor, at damegraveren
hedder Æneas som den klassiske digter Virgils ho
vedperson i »Æneiden«. Her er der nok mere tale
om en grotesk modsætning mellem det »ophøjede«,
gamle værk og det stinkende nye Italien. Apropos
stinke: Erno Müller lugtede denne gang ude fra til
sin person. Han stank! Det var skægt. John Marti
nus kørte sit eget løb, og det er vist slet ikke Fo’s fa
con; men midt i alle turene, der ind imellem var al
deles overspillede, var han da ganske morsom.
Forårets sidste udspil var den berømmelige »Ca
baret« (24. april). Der er skrevet så meget om denne
musical, om det syndens og depravationens Berlin,
der lagde sted til, om nazismens hæslige ansigt, der
netop stikker frem, om Sally Bowles og Liza Minelli, om hvem der har givet den bedst, og om den kun
ne gøres og gøre sig igen. Pressen var ikke helt nå
dig, især var man hård ved Lars Junggreens konfe
rencier - en detalje, som måske kunne pege på, at
det i virkeligheden er forkert at anmelde på grund
lag af generalprøver og eventuelt premiere. Men det
er nu diskuteret til bevidstløshed. Nok er det, at
Junggreen i al fald senere var en aldeles strålende

»Chicago«. Nis Bank-Mikkelsen, korrupt advokat, lader
mordersøsteren Birgitte - som bugtalerdukke - udtale sig til
pressen. Til venstre Folmer Rubæk som damejournalist og,
omkring, korets damer og herrer, alle som herrejournalister.
(Foto: Ib Hansen)

undergangens ypperstepræst. Det var en figur og
kun en figur, det skal indrømmes; men den var su
veræn - og skræmmende. Når det gælder Ulla Henningsens Sally Bowles havde man en fornemmelse
af, at rollen ikke rigtig interesserede hende. Den rø
rende uskyld, det ukomplicerede fordærv (undskyld
sammenstillingen) manglede - og så gad hun næ
sten ikke tage mod bifaldet! Om forestillingen i vir
keligheden, som fremhævet af enkelte anmeldere,
blev Gerda Gilboes Fräulein Schneiders og Børge
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Hilberts Herr Schulzes er måske nok et spørgsmål.
Gode var de da, og hos dem lå jo stykkets egentlige
problem - den spirende antisemitisme. De brød sti
len lidt, men var vel også de eneste, der var en slags
mennesker. Selve showet var som altid i de senere år
perfekt.
Det var det også i »Chicago«, en flot opsat musi
cal vaudeville af det samme amerikanske forfatterog komponisthold, som havde lavet »Cabaret«, og
som indledte teatrets efterår 2. september. Histori
en var en gang braider om den korruptionsberøm
te, fordærvede by, som den tog sig ud i tyverne. M u
sikken var uden iørefaldende melodier, serveringen
var støjende ud over al måde, personerne dukker og
postulater; men der var knald og fart over det hele,
professionelt som bare helvede var det - for nu at
nærme sig stilen. Pressen gjorde meget ud af de to
morderdamer, der slap vel gennem retsmaskineriet
trods den skyld, alle var klar over. Det var Susanne
Breuning og Birgitte Bank-Mikkelsen, af hvem den
første har været ganske sjov at følge i de senere år fra kor til småroller og til større. Hun har appetit på
det hele og kører ufortrødent løs med et lille forso
rent glimt i øjet. éirgitte Bank-Mikkelsen bliver
måske en stor skuespillerinde, hvis hun ellers bliver
i branchen. Når hun er på scenen, er den hendes,
ikke fordi hun bevidst dominerer, men fordi hun har
en sikkerhed og situationsfornemmelse, der natur
ligt gør hende til centrum, bare fordi hun er der.
Det obligate spark til USA indbød stoffet, så kun
stigt det end var, i høj grad til, og det udeblev da
heller ikke. Om det var velrettet, var svært at se; det
gemte sig i glimmer og lårsving - men sikke lår
sving!
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Århus Teater har været en ganske flittig aftager
for den engelske dramatiker Arnold Wesker. Hele
fire stykker har man opført fra ca. midten af 60’er
ne. I 1976 gjaldt det hans omdigtning af Shakespea
res »Købmanden i Venedig« - »Købmanden« kaldet
for ikke helt at bryde forbindelsen - og selv om
mange detaljer og skikkelser fra Shakespeare var
bevaret, var det alligevel et nyt stykke. Hovedfigu
ren var Shylock - jøden og dermed jødeproblemet en humanistisk lærd, åndfuld og klog, næsten besat
af sin lærdom. Portia var den nye tids kvinde på vej
til selvstændiggørelse, mens hendes bejler Bassanio
var en lykkeridder, der sang med i det antisemitiske
kor. Situationsdramatik var der kun lidt af; spæn
dingen lå i det talte ord, og der blev talt meget, næ
sten tre timer. Det var ind i mellem rent ud sagt
svært at følge med. Den mest talende var Erno Mul
ler som Shylock. Ser man bort fra de strejf af manér,
som Müller sjældent er helt fri for, var det en pragtpræstation af talekunst og da også et slags menne
ske, om end nok et noget specielt et. At skikkelsen i
virkeligheden er tragisk, gik man ikke fejl af; men
Müller lagde hertil megen munterhed og selvironi,
der i virkeligheden trak stykket bort fra den dyster
hed, emnet kunne indbyde til - et forhold, hvori na
turligvis også Wesker havde sin andel.
Store Scenes sidste udfoldelse i 1976 var H. C.
Andersens »Snedronningen«, i en fri dramatisering
ved den svenske i Danmark bosatte forfatterinde
Barbro Boman. I opsætningen var alle sejl sat til »ødsel« er vist det tillægsord, man i gamle dage
brugte om udstyrsstykker - og endnu en gang var
showet fortræffeligt. Men mere var der heller ikke.
Kirsten Norholt stred bravt med kærlighedens stær

ke arm mod forstandens iskulde. Og dog: så sød
hun end var, og det var hun, havde hun ikke fylde
nok til at sandsynliggøre sin sejr, og det var synd, at
hun hos røverne skulle udsættes for både vold
tægtsforsøg og et forsøg på lesbisk tilnærmelse. An
dersen har roteret i sin grav derude på Assistens.
Tove Wisborg var snedronning, troldkvinde, prin
sesse og røverkælling, men alligevel hele tiden sne
dronning. Benny Poulsen - instruktøren, hvis det
da var ham - havde lagt hende en diktion i munden,
som man troede for længst var uddød i dansk teater.
Det er den ikke; den var rædselsfuld. Anmeldelser
ne var gennemgående negative, og Stiftstidendes
Holger Christensen gerådede for gud ved hvilken
gang i debat. Denne gang med forfatterinden, der
ganske vist fremhævede anmelderens ret til om et
dårligt stykke at skrive, at det er dårligt; men det
behøvede ikke, fandt hun, som her at blive gjort i en
aura af »glad ødelæggelsesdrift«. Christensen svare
de med et nålestik til Arteordningen, der forhindrer
afkortning af fiaskoer. Selv om tiden, indrømmede
han, er kulturfjendtlig, har teatret alligevel, og det
skyldes også Arte, de gunstigste vilkår nogensinde.

Arhus Teater, Studio,
Stiklingen og Scala

- vel ikke sådan særlig eksperimenterende nogen af
dem, men med forestillinger, der er velegnede til de
små scener og som regel meget velspillede, ja over
ordentlig velspillede - for nu at slå helt fast, at det er
de virkelig.
Studio opførte i 1976 hele fire egne indstuderinger,
en mere end året i forvejen, samt gav plads for elev

skolens afgangsforestilling »Barokdiskotek« (24.
maj), en collage af scener fra Moliéres »Don Juan«
og »Misantropen«. Man lagde ud 30. januar med to
gange Ionesco »Den skaldede sangerinde« og »Jac
ques eller underkastelsen«, iscenesat af rumæneren
Lucian Giurchescu og med scenografi af lands
manden Dan Nemteanu. Stykkerne er velkendte;
men kun »Jacques« havde tidligere været givet i År
hus (1959). Når instruktøren hævdede, at det mere
er ideerne end formen, der påkalder interessen i Io
nescos skuespil, så gjaldt dette næppe »Sangerin
den«. Han havde ganske vist forsøgt at lægge ideer,
lidenskab og menneskelighed ind i det; men det
kunne ikke skjule, at det hele netop er - et stykke
formkunst. »Jacques« er et mere traditionelt stykke
- om den unge oprører, der knuses af familie, kon
ventioner og samfund. Alle medvirkende var gode
og et par stykker endog med det pift af galskab i sig,
som skal til for at forløse en digter som Ionesco.
Næste forestilling på Studio (22. april) var et
kup. Det var endnu en gang Oehlenschläger; det
hed egentlig »Hugo von Rheinsberg« og var fra
1814. Det var et rabalderstykke med masser af
greueleffekter og var Oehlenschlagers tribut til ti
dens almindelige litterære smag. En nutidig opførelse
måtte blive en slags »Svend, Knud og Valdemar«.
Det blev det også, men i høj stil. Titlen var ændret
til »Hugo på Bjerget. Et drama om danske sjælekva
ler« - en trekant med helt moderne træk, det sidste
fordi vi i virkeligheden i disse forhold ikke er så pok
kers moderne, som vi giver det udseende af: Den
forsmåede hustru lader mandens på afstand tilbed
te komme i sit hjem - og håber, at der af lidenska
bens sammenstød også falder noget af til hende. Det
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Trekanten samlet i »»Hugo på Bjerget«.
Stig Hoffmeyer, Hugo, gør med foragt hustruen, Susanne
Lundberg, opmærksom på, at hun ikke skal vente resultater for sig
selv af det lille trick med at tage den tilbedte i huset. Ilse Rande
ser, som sidstnævnte, lidt skeptisk til fra baggrunden.
(Foto: Jørn Tlmm)
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gør der ikke, for manden drukner i sin kødelige el
skov, alle dør, og hun går i kloster. Men herudover
meget, meget andet, der alt var arrangeret af in
struktøren Klaus Hoffmeyer i et festfyrværkeri af vi
talitet og fin ironi, men helt uden »gas«. Det var »be
gavet« gjort, hvis man vil tillade en forslidt vending;
men måske var Oehlenschläger også i virkeligheden
her trådt lidt ved siden af, mere end hans ry og hans
tid kunne bære det. I forberedelserne til opførelsen
prøvede teatret noget nyt : Professor Gustav Albeck
introducerede det ca. 14 dage før ved en offentlig fo
relæsning på Stiklingen.
Efteråret indledtes - til festugen 4. september med Carl Sternheims »Den politiske glaspuster« el
ler »Tabula rasa« (rent bord), der i modsætning til
»Bukserne« og »Snobben« ikke tidligere har været
spillet herhjemme. Stykket handler om kunstglas
puster Ständer, der under dække af socialistisk-idealistisk frasemageri stræber mod den totale frigørel
se, mod retten til at leve for og dyrke det egentlige i
tilværelsen - ham selv. Visse kredse ville i dag kalde
det en realisation af den borgerlige livsholdning.
Ständer var en typisk Aksel Erhardtsenrolle, og han
gav den da også, vittigt og tøjlet og i øvrigt helt fri
for den poseren, der ind i mellem præger ham.
Havde »Hugo« været forårets kup på Studio, blev
Per Olov Enquists »Tribadernes nat« (6. november)
i ikke mindre grad efterårets. Det er allerede, et år
gammelt, verdensberømt og på vej til de store teatre
i Europa og Amerika. Det handler, som alle teaterinteresserede vil vide, for der har været skrevet me
get om det, om Strindberg og hans opsætning af
skuespillet »Den stærkeste« på Det skandinaviske
Forsøgsteater, som han i 1889 søgte at etablere i

København. Det handler også om hans første kone,
Siri von Essen, og de sidste krampetrækninger af
deres ægteskab. Her til byen kom skuespillet via
Det kgl. Teater-Comediehuset og Gamle Scene,
men fik helt sit eget ansigt - bl.a. ved en understreg
ning af komikken i flere scener. Karl Erik Christop
hersen var Strindberg, et i denne sammenhæng »lil
le« geni, hvis mereværdskompleks stod så meget
over hans mindreværdsditto, at han selv i nederla
get kunne fastholde forløbets litteraturhistoriske be
tydning. Det var meget morsomt, underholdende og barskt.
Stiklingen er det samme som det, der i fjor hed
Scalas foyer. Her flyttede den opsøgende forestilling
»Sku det nu også være et problem?« ind 30. januar.
Det var en teenagecollage for 13-16 årige, der
oprindelig var finsk, men efter bearbejdelser fra
Nordgårdsskolen i Brabrand, Risskov skole, Rønde
skole, instruktøren Mads-Peter Neumann og de fire
unge skuespillere, der opførte den, var det meste af
det finske forsvundet.
Scenens første »egenproduktion« var en lomme
eller kuffertudgave af Brechts »Skillingsoperaen«
(»Laser og Pjalter«), opført af elevskolens afgangs
hold, der dermed stillede sig frem til auktion, som
en af dem, Søren Spanning, formulerede det - også
derved, at flere af dem spillede flere roller. Det kom
både de og stykket udmærket fra. Alle fik engage
ment, her og andetsteds.
Også Stiklingen kom i 1976 til at byde på et
»stort« skuespil, stort og sort, som det kaldes med et
af tidens modeord - Arrabals »Arkitekten og kejse
ren af Assyrien«. Lars Junggreen og Benny Poulsen,
menneskeheden skruet ned til to personer, som Hol-

Benny Poulsen, kejseren, og Lars Junggreen, arkitekten, I
Arrabals »Arkitekten og kejseren af Assyrien«.
(Foto: Jens-Krlstian Søgaard)

ger Christensen så rigtigt skrev, gennemspiller på
en øde ø alle menneskelivets vilkår. De søger lykke,
tryghed, beskyttelse, men også overtag, modsæt
ning og fornedrelse. I kærlighed stræber de efter en
enhed, der sluttelig manifesteres ved, at den ene
dræber og æder den anden. Da kejserens knogler
ligger tilbage, er arkitekten kejser, og det hele kan
begynde forfra. Det var rystende, komisk, tragiko
misk og latterligt teater - forløst med imponerende
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sikkerhed af de to; men det skulle nok ses to eller
rettere flere gange, før man fik alt med.
Og så spillede Scala til jul »Pippi Langstrømpe«,
sødt, sjovt og livligt - så livligt, at historien næsten
forsvandt deri. Men børnene morede sig, og så var
det hamrende ligegyldigt, om forestillingen var god
eller dårlig. Den var solgt på forhånd til et eller an
det astronautisk antal opførelser. Det skrev Holger
Christensen i Stiftstidende.

Svalegangen

Hans Rosenquist var »glødende optimist«, da han i
1975 overtog den kunstneriske og administrative le
delse af Svalegangen. I januar 1976 takkede han af angiveligt i erkendelse af, at hans teatermæssige
ambitioner og ideer ikke havde nogen muligheder
på Svalegangen fremover ved tabet af Gjellerupscenens sceniske muligheder og de afgørende teatermæssige divergenser mellem ham og personalet un
der disse forhold (et indirekte citat af afskedsan
søgningen). Så skarpt, så godt. Men det blev unæg
telig skarpere. I byrådsdebatten 4. februar om den
fortsatte støtte til dét lille teater tonede konturerne
af en injuriesag frem. Årsagen var Fremskridtspar
tiets Palle Krog, der kaldte sagen en skandalesag og
mente, at »betroede midler var ødet bort«. Svale
gangen var »en gøgeunge, der var udruget og nu
hårdnakket krævede føden«. Med et ja til de
700.000 kr., der var tale om, ville man give pengene
til »intet« - allerhøjst til et politisk, enøjet teater. Pe
ter Morthorst-Jensen fra Kristeligt Folkeparti var af
delvis samme anskuelse, men mente desuden, at et
tilskud burde gøres betinget af et meget folkeligt re
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pertoire, samt at de politiske partier burde støtte te
atret. Bevillingen blev givet efter en afstemning, der
var ønsket af Krog - for at alle kunne se, hvem »de
naive« byrådsmedlemmer var, der kunne støtte Sva
legangen. Injuriesagen blev der ikke noget ud af.
Det kom der heller ikke af et teaterpolitisk møde,
som Svalegangens abonnementsforening holdt på
Gjellerupscenen senere på måneden. Der faldt
mange kloge ord, og der var enighed om, at det på
tænkte turnerende Landsteater ville betyde en fare
for det decentraliserede teater, for landsdelsinter
esser og miljø. Der var også enighed om, at såvel
Svalegang som Gjellerup skulle bevares. Det sidste
problem er til dato ikke løst. Ikeakoncernen har set
på rummet for eventuelt at anvende det til møbel
udstilling. Det duede det heller ikke til - eller rette
re koncernen var ikke for øjeblikket interesseret i
disse himmelstrøg.
I marts fik det lille teater ny leder. Det blev dra
maturgen, lektor Palle Jul Jørgensen, medlem af det
lille kollektiv Gruppen på Århus Teater. Han fik
følgeskab af tre andre medlemmer af Gruppen: El
sebeth Steentoft, Peter Bork og Caspar Koch.
Årets første premiere fandt sted 17. februar. Det
var »Nede i fru Hansens kælder«, skrevet og instrue
ret af hele ensemblet. Kælderen var pulterkammer
for den fru Hansen, som man ifølge børnerimet kan
købe frikadeller hos. Den var fuld af oplagret og
kasseret bagage fra tilværelse og samfund, og det
ryddede man så op i. Holger Christensen fandt, at
stykket var symptomatisk for scenen. Oprøret og
det alternative var krøbet i ly i kælderen i et kramp
agtigt forsøg på at »forsvare noget, som var engang,
en svalegang«.

Gjellerupscenen sagde man et foreløbigt farvel til
2. april med kabaretten »Frihed, lighed og beton«,
en sammenstykning af svenske og danske tekster
med alt det, som intellektuel cabaret handler om i
dag: demokrati, velfærd, kvindesag, fremmedar
bejdere, arbejdsløshed, krig, biler osv. osv. Det blev
forløst med uomtvisteligt talent, men formentlig
glemt med det samme - ud over måske den tilknyt
ning, forestillingen kunne få, til håbet om en gen
opstandelse som teater for »den moralske ruinhob«,
som Jens Kruuse skrev med tanke på hele Gjellerupplanen.
I efteråret 1976 bød Svalegangen på to forestillin
ger. Først 3. september med »Kim og Anne«, en
dramatisering af Niels Lunds roman fra 1974 »Dage
med Kim og Anne« - om et par unge mennesker i ti
dens Danmark. De vil mere med deres liv end det,
deres nuværende dagligdag byder dem; men de kan
i al deres forskellighed ikke rigtig finde ud af det.
Stil og sprog var ganske veltruffet, og mange unge
har sikkert kunnet kigge ind af »egne vinnever«.
Mere spændende var imidlertid »Kasimir og Ka
roline« (2. november) af den tyske forfatter Ödön
von Horwath (dræbt af et lyn i Paris 1938). Spæn
dende, fordi Horwath var Brechts samtidige - uden
nogensinde, måske fordi han døde så ung, at nå så
vidt som denne, og spændende fordi han aldrig hav
de været vist på en dansk scene. Horwath var demo
krat og antinazist, men placerede sig aldrig i nogen
partibås. Som Kim og Anne er Kasimir og Karoline
to, der ikke kan få deres forbindelse til at fungere de har for øvrigt pudsigt nok samme beskæftigelse:
chauffør og kontorpige. Stykkets ærinde var at vise,
at tidens ugunst, f.eks. arbejdsløsheden, gennem

den svaghed, den skabte, åbnede vej for de stærke,
kompromisløse og kyniske. Det gælder også i dag,
sagde Svalegangen ved at opføre det. Rammen:
Marked med rutsjebane og gøglertelt og Graf Zep
pelin svævende over det hele, replikkernes klicheer
og fraser, der skal tjene til at understrege kommu
nikationskløften, skulle vel føre længere end til Lille
Mand - hvad nu? Det gjorde den knapt i Svalegan
gens opsætning, der havde lagt mere vægt på det al
menfolkelige end på satirens skarp- og groteskhed.
Men det gjorde nu ikke så meget. Ideen med at vise
Horwath var god nok.

Finn Hesselager og Karen Lis Ahrenkiel nyder en is i
»Kasimir og Karoline«. Klaus Wegener, i midten, synes ikke at tage
del i nydelsen.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard)
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Der danses i »Huset«s børneteater.
Elegancen antydes ved korførerens skæg, briller og slapstick.
Bensvingene er lidt lave endnu; men de er på vej.
(Foto: Brit)

Andet

Andet er efterhånden blevet til meget i Århus. Nu er
teater jo ikke alt kulturliv, men en masse mennesker
er da optaget af det og bruger deres tid på det. Pro
fessionelt fortsætter »Filuren« og Simon Ro
senbaum; den sidste med en velbesøgt sommerrevy
i »Friheden«, »Simonfoni i Gas-dur«. Men den store
mængde tegner amatørerne sig for. »Gruppe 38«
spiller og leger børneteater i Århus Klichéfabriks
tidligere lokaler i Frederiksgade. Gruppen, der også
virker opsøgende, bl.a. med gadeteater, har imidler
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tid vanskeligt ved at vinde de offentlige kassers be
vågenhed. I Huset i Vester Allé har »Leif Bachs
børne- og ungdomsteater« tag over hovedet. Som
også Gruppen spiller han en del dukketeater og rej
ser dertil meget - 82.ooo km i forrige sæson. Ama
tørscenen i Rosensgade har som sædvanlig haft fle
re forestillinger, ligesom den i festugen med succes
opførte den obligate revy. »Panik i studie 24« hed
den. Åbyhøj Amatør Teater opførte på Thorsvej i
samme festuge en kabaret »Afgang Topløse« og
Henrik Hertz’ »Indquarteringen«. Det skete med
sloganet: »Gå i teatret for en femmer - vi gir kaffen«.
Og det gjorde de faktisk.
Om baggrunden for det hele er så »filosofisk«,
som det blev lagt frem til den internationale ama
tørteatermåned 27. marts-27. april, er måske et
spørgsmål. Det hed om amatør - eller fritidsteatret, at det er »et område, som virkelig er for hele
folket - hvor arbejdere, akademikere og borgere kan
mødes, hvor unge og gamle har mulighed for at be
skæftige sig med de problemer, som man nu er op
taget af, i et dramatisk sprog, som er mere engage
rende og igangsættende end det rent verbale«. Det
gælder vel nok for nogle, og måske nogle få, af de
mange, mange deltagere. Men mon ikke de fleste
bare holder af at lege teater - og heraf er der igen en
og anden, som realiserer en drøm. Det er da helt le
galt. »Der er noget latterligt ved at være skuespil
ler«, sagde Ulla Henningsen til Jyllands-Posten i fe
bruar. Det er der måske noget om; men er der ikke
noget latterligt ved al kunstudfoldelse? Det vil man
kunne få mange til at skrive under på i disse år.
F. H. L.

Født i Århus

»Nej til tvangsindlæggelse af fødsler på hospitaler« »Vi ønsker familievenlige fødsler«.
Plakater med disse og andre slagord bar deltager
ne i en demonstration den 10. september 1976 foran
amtsgården på Marselis Boulevard. Det var repræ
sentanter for en række af amtets kvindeorganisatio
ner, der protesterede imod planerne om at nedlæg
ge de private fødeklinikker samt helt fjerne mulighe
den for hjemmefødsler. En sådan ordning - at alle
fødsler skulle foregå på sygehus - havde amtets sy
gehusudvalg foreslået gennemført. Begrundelsen for
forslaget var økonomisk og praktisk. Ved at samle
fødslerne på hospitaler kunne jordemødrene - der
siden 1973 alle har været ansat af amtet - »klare« et
større antal fødsler. Hjemmefødsler er - set fra en
jordemoders synspunkt - mere tidkrævende. Desu
den kan de ikke indpasses i den arbejdsfordeling,
som jordemødrene i Århus har etableret efter opret
telsen af det fælles jordemodercenter i Østergade i
januar 1973.
Diskussionen omkring ordningen af byens fød
selsvæsen er ikke af ny dato. Også tidligere har der
været modsætninger mellem mødrene, der ønskede

at føde i hjemmet i de kendte omgivelser, og myndighederne/lægerne, som opfordrede til et mere be
tryggende fødested.
Et tidligt eksempel på dette fremgår af det følgen
de uddrag af stadslæge Johs. Lunddahls årsberet
ning for 1907 :
»Grundet på erkendelsen af de uheldige forhold, un
der hvilke kvinder - særlig ugifte - ofte var henviste
til at opholde sig under fødsler og barselssenge, ale
ne, i dårlige rum uden pleje og tilsyn, eller også i
overbefolkede lejligheder, hvor det ikke var muligt
at skaffe ordentlig pleje og renlighed og den fornød
ne ro, har det ofte været på bane i byrådet at oprette
et kommunalt fødehjem for ubemidlede kvinder. Da
dette af økonomiske grunde hidtil ikke har kunnet
lade sig gøre, bevilgede byrådet for finansåret 190708 en sum - 1000 kr. - til »hospitalshjælp for føden
de«, dvs. væsentlig til anbringelse af sådanne kvin
der uden for hjemmet. Men anvendelsen af pengene
har ikke ganske været den oprindelig påtænkte. De
pågældende kvinder har som regel - ofte i væsentlig
grad påvirket af deres mødre, når de boede hjemme
- med hænder og fødder sat sig imod tanken om an
bringelse uden for deres hjem, og kun ganske få har
ladet sig formå til at tage bort fra hjemmet. Der har
ikke været tale om hospitalsindlæggelse så det er ik
ke publikums frygt for hospital, operation osv., der
har gjort sig gældende; der har været budt pleje i
hyggelige omgivelser i privathjem. Men uviljen er
stærk mod at forlade hjemmet, om så dette er nok
så slet, indskrænket, overfyldt af mindreårige sø
skende, så at det både af personlige og hygiejniske
grunde er ønskeligt at få den fødende fjernet der
fra.«
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Oversigt over folketal og fødsler I Århus + forstæder (til 1969) og
Århus kommune (fra 1970). Til kurven over folketallet (den
punkterede linie) hører målestokken til venstre, til fødselskurven
skalaen i højre side. De anførte tal ved fødselskurven viser
fødselshyppigheden (antallet af fødsler pr. 1000 indbyggere), og
det ses, at den efter det høje fødselstal i besættelsesårene
(ca. 25 pr. 1000) efter krigen er formindsket. Indtil 1975
svingede den mellem 16 og 19 pr. tusinde, men faldt i 1976
til det hidtil laveste - omkring 14.

Beretningen giver også et indtryk af, hvor meget
»fødselsforholdene« i byen har ændret sig siden år
hundredskiftet, både med hensyn til mulighederne
for udefødsel og hvad angår forholdene i hjemmet
omkring fødselstidspunktet og det offentliges om
sorg for svangre, fødende og spædbørn.
En i øvrigt sund og rask kvinde, der skulle føde i
Århus i årene lige før århundredskiftet, var ikke i
tvivl om, hvor fødslen skulle finde sted. Naturligvis i
hjemmet, for andre muligheder var der normalt ik
ke. Helt ubemidlede mødre, der af forskellige årsa
ger ikke kunne føde hjemme, blev henvist til syge
stuen på fattiggården i Vester Allé. At føde der var
imidlertid ensbetydende med, at mor og barn kom
under det offentlige fattigvæsen, og det var kun i
yderste nød, at de meget fattige tyede til den udvej.
Det var for det meste unge, ugifte piger, der var
kommet »i ulykke«, og simpelt hen ikke havde noget
hjem at opholde sig i.
Flere af byens læger og andre socialt indstillede
var dog på denne tid begyndt at interessere sig for,
hvorledes man kunne hjælpe disse piger, så de und
gik at komme under fattigvæsenets nedværdigende
behandling. Bistanden bestod i første række i at
skaffe dem midlertidigt ophold i private hjem, hvor

fødslen kunne foregå i rolige omgivelser. Enkelte
blev optaget på det i 1894 oprettede redningshjem
»Bethesda« ved Skovvangs vej - drevet af Indre Mis
sion - idet det i 1901 ændredes til også at være et fø
dehjem med plads til omkring 15 mødre. Det var
dog kun et fåtal af de ubemidlede og betrængte pi
ger, der blev hjulpet på denne måde, også efter at
byrådet fra 1907 - som nævnt i stadslæge Lunddahls beretning ovenfor - begyndte at yde et tilskud
til »hospitalshjælp for fødende«.
De mere velstående familier i byen havde i nogle
år lige efter århundredskiftet mulighed for at kunne
lade fødslen foregå uden for hjemmet. I efteråret
1900 åbnede nemlig sygeplejerske Elise Schwartz i
Vestergade nr. 70 en privat fødeklinik. Efter omta
len i Aarhuus Stiftstidende at dømme var den det
første egentlige fødehjem i Jylland, »indrettet efter
nutidens fordringer med hjemlig hygge, dagligstue
og spisestue«. Særlig stor var klinikken ikke, idet
den kun i alt havde 7 sengepladser, 3 i enkeltværel
ser og 4 på en fællesstue. På trods heraf var interes
sen i de betalingsdygtige kredse (satsen var 5 kr. pr.
eneværelse og 3 kr. på fællesstue) ikke tilstrækkelig
til, at klinikken kunne svare sig. I hvert fald ophørte
»Århus Fødehjem« - som klinikken hed - igen efter
nogle få års forløb. I 1906 nævnes den for sidste
gang i vejviseren.
Først med åbningen af »Fødselsanstalten i Jyl
land« i 1910 fik de århusianske kvinder en reel mu
lighed for at føde uden for hjemmet. Fødselsanstal
ten var en statsinstitution. Den blev vedtaget ved en
særlig lov i 1908 og først efter en del tovtrækning
mellem forskellige jyske byer, bl.a. Horsens, Ål
borg, Århus, Viborg og Silkeborg, blev det besluttet
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Fødselsanstalten blev tegnet af arkitekten Christian Sylow og
opført i en herregårdslignende stil 1909-10. På grund af det
stigende antal fødende (fra 3-400 til mere end 2000) er den
adskillige gange blevet udvidet med tilbygninger. Allerede fä är
efter oprettelsen blev også generalkommandantbollgen (nederst
til højre) købt og indrettet som børneafdeling. Som korset på taget
viser, er billedet fra besættelsesårene.

at placere den i Århus, hvor kommunen vederlags
frit stillede en grund til rådighed ved Randers lan
devej nord for Vennelystparken.
Fødselsanstalten var i første række tænkt som en
social institution på linie med Fødselsstiftelsen i
København, der har eksisteret siden 1759. Det skul
le være et sted, hvor ubemidlede, ugifte og enligtstil
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lede mødre kunne få hjælp og pleje før og efter føds
len. Rammerne for den nye fødselsanstalt blev dog
noget videre for at tage hensyn til »gifte og ikke ab
solut fattige koners nu så almindelige ønsker om at
komme til at føde på en dertil særlig indrettet stif
telse eller klinik«. Derudover skulle fødselsanstalten
også tage mod patienter med fødselskomplikatio
ner. Som navnet antyder var den ny institution ikke
alene beregnet for fødselspatienter fra Århus, men
fra hele Jylland. Beliggenheden i byen har dog bety
det, at omkring halvdelen af de indlagte vordende
mødre har været århusianere.
Opbygningen af Fødselsanstalten var præget af
det socialtbetonede formål. Den rummede fra star
ten foruden selve fødeafdelingen en afdeling for
svangre, en plejeafdeling og en børneafdeling. Me
ningen var, at de ugifte og vanskeligt stillede unge
mødre kunne blive indlagt i de sidste måneder før
fødslen og opholde sig der et stykke tid efter denne
mod at udføre let arbejde. Ja, i nogle tilfælde kunne
de blive der, indtil barnet var ét år gammelt, hvis
lægelige eller sociale hensyn talte derfor. De kom
ind på svangreafdelingen og blev efter fødslen flyttet
til enten plejeafdelingen eller børneafdelingen. Her
gik mødrene til hånde med pasningen af børnene
under vejledning af en afdelingssygeplejerske og
havde samtidig tid til at sy udstyr o.l.
En nyskabelse i forhold til den københavnske fød
selsstiftelse var i øvrigt spædbørnsafdelingen, der
blev oprettet i et forsøg på at formindske datidens
store spædbørnsdødelighed. Den var især voldsom
hos børn i de socialt dårligt stillede samfundsgrup
per, som anstalten var beregnet for: de ugifte, enlige
mødre. Således fødtes i 1910 i Århus 1474 børn i og

257 uden for ægteskab. Heraf døde i første leveår
212, altså gennemsnitlig ca. hvert ottende. Opgjort
på de to nævnte grupper var spædbørnsdødeligheden i byen 10% for »ægteskabelige« og godt 22% for
»uægteskabelige« børn. Mellem hvert fjerde og
hvert femte barn født uden for ægteskab døde altså
dette år inden for det første leveår. Og dødeligheden
var ikke på nogen måde usædvanlig stor blandt by
ens spædbørn i 1910. Tværtimod lå den for begge
grupper meget nær det gennemsnitlige niveau for
hele landet på denne tid.
Væsentlige årsager til den store spædbørnsdødelighed og grunden til, at den især ramte børn af en
lige mødre, er nævnt ovenfor i den citerede beret
ning fra stadslægen: usunde boliger, dårlig sund
hedstilstand, utilstrækkelige hygiejniske forhold
samt mangel på pleje og omsorg omkring og efter
fødselstidspunktet. Hertil kan føjes, at mange af de
ugifte mødres børn led under følgerne af utilstræk
kelig ernæring. Mulighederne for en forsvarlig pas
ning af spædbørnene, mens mødrene var på arbej
de, var desuden få, og mange af de ugifte mødre
måtte sende børnene bort som plejebørn hos priva
te. I 1904 oprettedes den første vuggestue i byen i
Thunøgade, og året efter fulgte endnu en i Fredens
gade.
Efter etableringen af Fødselsanstalten blev efter
hånden en betydelig del af fødslerne i byen flyttet
fra hjemmene hertil. Allerede i 1915 kom hvert fem
te af de omkring 1500, der dette år fødtes i byen, til
verden her, og i begyndelsen af 1930’erne var antal
let vokset til ca. 600, d.v.s. mere end en tredjedel af
det samlede antal nyfødte. For landet som helhed lå
andelen af udefødsler på denne tid langt lavere, om

kring 10%. I de samme år havde spædbørnsdødeligheden været stærkt faldende. Den lå for Århus’ ved
kommende i 1930’erne på omkring 5%, hvilket var
noget lavere end landsgennemsnittet på godt 7%.
Det kunne således være nærliggende at se en sam
menhæng mellem denne forskel i spædbørnsdødeligheden og det større antal klinikfødsler i Århus.
Forskellen er dog ikke særlig stor, set i forhold til
den samlede nedgang fra de omkring 12% i 1910, og
en række andre forhold har formentlig været af stør
re betydning, herunder først og fremmest forbedrin
gerne inden for spædbørnsplejen.
På dette felt stod den private Århus Pleje- og Bør
nehjemsforening i mange år som organisator af ar
bejdet i byen i samarbejde med kommunen, stads
lægen og byens omkring 15 jordemødre. Forenin
gen forestod bl.a. fra 1898 tilsynet med de udstatio
nerede plejebørn, ligesom det fra 1904-20 selv ejede
et børneoptagelseshjem - fra 1914 beliggende i Valdemarsgade - hvor mindre børn midlertidigt kunne
få hjælp og pleje. Også efter gennemførelsen af lo
ven af 1923 om tilsyn med børn (indtil 7 års alder
en) født uden for ægteskab var det Pleje- og Børne
hjemsforeningen, der under kontrol af sundheds
kommissionen førte dette tilsyn. De tilsynsførende
damer aflønnedes dog af kommunen, der også yde
de en del af den hjælp, der blev uddelt i form af pen
ge eller naturalier (mælk, tøj o.a.). Ved foreningens
opløsning i 1934 overgik tilsynet helt til kommunen,
der ligeledes fra 1925 drev spædbørnshjemmet
»Højvang« ved Randersvej.
I 1930 skete der en yderligere udvidelse af spæd
børnsplejen ved åbningen af Børneplejestationen i
Frederiksgade (den flyttede senere til Kvindernes
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At føde på den private klinik i Østergade var naturligvis Ikke gratis.
Mange patienter måtte i begyndelsen selv betale hele opholdet,
men efterhånden refunderede nogle sygekasser en del af
udgifterne.
På kortet, der er fra omkring 1950, ses Sygekassen Århus’
bygning, hvor klinikken havde til huse.

Hus i Vestergade og derfra igen til Paradisgades
Skole for fra 1936 at have lokaler i kommunens bør
nehjem i Christiansgade 18). Initiativet til oprettel
sen udgik fra Århus Husmoderforening og en af by
ens kendte læger, dr. Fredericia, efter amerikanske
forbilleder og med tilsvarende institutioner i Kø
benhavn som direkte mønstre. På Børneplejestatio
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nen kunne mødre med spædbørn dels få råd og vej
ledning om børnenes ernæring og pasning, dels om
fornødent få tildelt gratis mælk i en periode på op til
7 måneder efter fødslen. Institutionen havde nor
malt åbent en gang om ugen og besøgtes efterhån
den årligt af mellem 200 og 400 mødre, deraf hoved
parten med helt spæde børn. Sammen med det
ovenfor nævnte børnetilsyn samt - naturligvis Fødselsanstaltens spædbørnshjem betød Børneple
jestationens virksomhed, at skønsmæssigt omkring
en fjerdedel af byens fødende kvinder fik vejledning
i spædbørnspleje. De fleste af disse har givetvis hørt
til de socialgrupper, i hvilke forholdsvis flest spæd
børn tidligere døde. Børneplejestationen ophørte
med sin virksomhed i 1938, idet kommunen da som
en af de første i landet ansatte sundhedsplejersker,
der havde til opgave at vejlede alle forældre med
hensyn til spædbørnenes pleje. En anden omtrent
samtidig nyskabelse var Mødrehjælpen, der indfør
tes ved lov 1939, men allerede havde virket her i by
en på privat basis i et par år i form af »Mødre
hjælpsforeningen i Århus«, der begyndte sin virk
somhed i maj 1937. Mange af de sociale opgaver
omkring de ubemidlede fødende, som Fødselsan
stalten hidtil havde stået for, overgik nu til Mødre
hjælpen, og anstalten kunne herefter i højere grad
koncentrere sin virksomhed omkring syge og »kom
plicerede« fødepatienter.
I løbet af 1930’erne var der en stigende interesse
blandt byens kvinder for at komme til at føde på
Fødselsanstalten, og mere end 40% af samtlige føds
ler fandt sted her i årtiets sidste del. Det grundlag,
som ved århundredskiftet havde manglet for driften
af et privat fødehjem, var nu til stede. Allerede i

1933 var der plan om oprettelse af et sådant, men
den blev dog igen opgivet, og først i 1938 fik byen en
privat klinik. Sygeplejerske Agnes Weilbye åbnede
»Fødeklinikken Århus« på hjørnet af Østergade og
Amaliegade. I de første år kom de fleste af klinik
kens patienter fra områder uden for Århus, da den
på denne tid var en af de få private i hele Jylland,
men efterhånden var hovedparten af dem dog fra
byen og forstæderne. Medvirkende til denne udvik
ling var også besættelsesårene. I disse var der en ek
stra stor søgning såvel til fru Weilbyes klinik som til
Fødselsanstalten, fordi restriktionerne på bl.a.
brændsel, vand og lys gjorde det langt mere proble
matisk at lade fødslerne foregå i hjemmene.
Som det ses på figuren over folketallet i byen og
de årlige fødselstal, fødtes under krigen usædvanligt
mange børn. Det var »de store årgange«, der skabte
trængsel på byens fødeklinikker. I årene efter krigen
var der en betydelig nedgang i det årlige antal føds
ler, og da samtidig forholdsvis flere kvinder igen
fødte hjemme i 1950’erne, betød det færre indlæg
gelser på såvel »Stiftelsen« som klinikken i Østerga
de. Stærkest var tilbagegangen for den sidste, der
fra besættelsesårenes 400-500 fødsler årligt i slut
ningen af 1950’erne havde gennemsnitlig ca. 150
patienter om året.
Umiddelbart efter krigen indførtes ved loven om
svangerskabshygiejne de forebyggende læge- og jordemoderundersøgelser af svangre og spædbørn.
Gennemførelsen af disse fulgtes af et markant fald i
spædbørnsdødeligheden i byen. Mens den under
besættelsen havde ligget på omkring 4%, røg den fra
1947/48 ned på et niveau omkring 2% eller derun
der.

Fra omkring 1960 har udefødslernes antal i byen
igen været voksende, i øvrigt nogenlunde i takt med
udviklingen i landet som helhed. Mens halvdelen af
børnene i 1960 fødtes i hjemmet, faldt hjemmefødslernes andel i løbet af 1960’erne til omkring 15% i
1970, og fem år senere fødte siger og skriver 5 mødre
i deres hjem, mens resten af fødslerne fandt sted på
»Stiftelsen« eller klinikken. Den sidste er dog ikke
den føromtalte privatklinik i Østergade. Den lukke
de i efteråret 1969, efter at der i februar samme år
var åbnet en kommunal fødeklinik i Finsensgade. I
løbet af få år er denne blevet den største fødselsinsti
tution i byen, hvor mere end halvdelen af byens nye
borgere (2000-2500) ser dagens lys. For både den
kommunale klinik og Fødselsanstalten gælder i
øvrigt, at de fra 1970 og 1975 administrativt er ble
vet flyttet fra henholdsvis Århus kommune og staten
til Århus amtskommune.
I de seneste års debat omkring det århusianske
fødselsvæsen har mange forhold været berørt: øko
nomien, sikkerheden, miljøet - og jordemoderbemandingen. Den sidste faktor er nok i den aktuelle
situation den vægtigste. Mens der omkring århun
dredskiftet var omkring 15 jordemødre i byen til de
ca. 1600 årlige fødslef, skal omkring 20 i dag klare
mere end 4000 - og dertil kommer de mange under
søgelser, som datidens jordemødre ikke foretog. Om
sikkerheden er væsentlig større ved hospitals- end
ved hjemmefødsler er vel et åbent spørgsmål. Set i
historisk perspektiv er det i hvert fald karakteristisk,
at faldet i børnedødeligheden snarere har sammen
hæng med forbedringerne i spædbørnsplejen end
med væksten i udefødslerne.
E.K.J.
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Det gik fremad

Erhvervslivet 1976

Er overskriften virkelig rigtig og dækkende, tænker
De måske. Her hører man næsten daglig om landets
økonomiske vanskeligheder, og så skulle det være
gået fremad for erhvervslivet i 1976? Det skal da og
så indrømmes, at fremgangen ikke er noget at råbe
hurra for, og at den måske kun er et forbigående fæ
nomen. Men produktionen og omsætningen har
været stigende i det forløbne år. Momsnedsættelse,
skattelettelse og ikke mindst en almindelig tiltro til,
at de værste økonomiske vanskeligheder var ved at
være overstået, har fået folk til at bruge penge i stor
målestok. Ved siden af det høje forbrug er erhvervs
livets aktivitet også blevet stimuleret af øgede inve
steringer og stigende eksport. Rationalisering og
høj produktivitet har imidlertid været medvirkende
til, at fremgangen ikke har ført til fald i arbejdsløs
heden.
At ledigheden har været høj ses af søjlerne over
den samlede arbejdsløshed i Århus ved månedernes
slutning i 1975 og 1976. Figuren kunne imidlertid
tolkes, som om manglen på arbejde - bortset fra ja 
nuar og februar - har været mindre i 1976 end i
1975, men den giver ikke et helt korrekt billede. Ar
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bejdsløshedsprocenten udregnes som forholdet mel
lem antallet af ledige, der er tilmeldt arbejdsløs
hedskasser, og det samlede antal medlemmer af
kasserne. Det er et kendt fænomen, at der sker en
kraftig stigning af indmeldelser i arbejdsløshedskas
ser i perioder med mangel på arbejde. Det er også
sket i år i Århus; således er antallet af medlemmer i
1976 steget med ca. 6.000 til omkring 53.000. Den
gruppe, der under normale forhold står uden for ar
bejdsløshedskasserne, og som indmelder sig af sik
kerhedsgrunde i arbejdsløshedstider, har generelt
set en lavere ledighed end de allerede forsikrede.
Det betyder, at stigningen i antallet af arbejdsløs
hedskassemedlemmer ikke følges af en tilsvarende
opgang i ledige medlemmer. Resultatet bliver et
fald i arbejdsløshedsprocenten, der ikke svarer til en
nedgang i det absolutte antal personer uden arbej
de. Selv om søjlerne i figuren således viser en pro
centvis nedgang i arbejdsløsheden, er det faktiske
antal medlemmer, der har været ledige, næsten lige
så stort i 1976 som i 1975.
I modsætning til tidligere år, hvor byggefagene
har haft langt den største ledighed i Århus, har bl.a.
isoleringstilskud og en ændring i byggeriet givet ar
bejderne inden for denne branche en forholdsvis
god beskæftigelse. Århus har ikke som resten af lan
det haft en - om end beskeden - fremgang i bygge
aktiviteten. Det skyldes først og fremmest, at opfø
relsen af etageejendomme er blevet reduceret bety
deligt. Til gengæld har der været en kraftig frem
gang i parcelhusbyggeriet, som dog ikke har kunnet
opveje faldet i opførelsen af boligblokke. Stigningen
i villabyggeriet skyldes dels momsnedsættelsen, dels
indførelsen af midlertidige, gunstige realkreditlåne-

muligheder. Da bygningen af parcelhuse kræver
mere arbejdskraft end etagebyggeri, har udviklin
gen bidraget til en bedre beskæftigelse inden for
byggefagene.
Det foranstående skal ikke opfattes, som om le
digheden blandt bygningshåndværkerne ikke har
været stor og alvorlig, men er udtryk for, at beskæf
tigelsen på området har været bedre end i 1975 og
også bedre end for arbejdsområder, hvor arbejds
løsheden normalt ligger lavere. Således har i det for
løbne år arbejdsmænd og specialarbejdere samt an
satte inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
en og beklædningsindustrien været hårdere ramt af
mangel på arbejde end byggefagenes folk under ét.
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien har endog
haft større ledighed i 1976 end i 1975. Det samme
gælder i øvrigt også for HK-området, hvis arbejds
løshed dog ikke har haft samme omfang som de
ovennævnte fag.

Hvordan har de enkelte virksomheder
klaret sig?

Generelt har industrien som resten af erhvervslivet
haft en vis fremgang i det forløbne år, men der er
naturligvis forskelle fra industrigren til industri
gren, ligesom det i høj grad er forskelligt, hvorledes
de enkelte virksomheder inden for samme branche
har klaret sig.
Virksomheder inden for byggefagene kan med
den forholdsvis lave byggeaktivitet i Århus-området
og den ringe fremgang på landsplan næppe fremvi
se særligt gode resultater for 1976, men deres situa
tion vil nok være bedre end i 1975, hvor flere firmaer
blev hårdt ramt. Således havde det kooperative en
treprenørfirma Jord & Beton i 1975 en tilbagegang i
omsætningen fra ca. 68 til 54 mill. kr., og Århus
Savværk A/S havde et fald fra ca. 60 til 52 mill. kr.
Men at der kan være væsentlige forskelle inden for
samme branche ses af, at Jysk Murer- & Entrepre
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nørforretning A/S havde en fremgang på 24% fra
ca. 160 mill. kr. i 1974 til knap 198 mill. kr. i 1975.
Da JM E i høj grad har stået for etagebyggeri, skulle
man med tilbagegangen i denne form for byggeri
forvente et mindre godt år i 1976, men virksomhe
den har på et tidligt tidspunkt taget højde fon denne
udvikling ved at satse på tæt, lavt byggeri. Det har
bidraget til, at omsætningen i 1976 steg med ca.
17% til ca. 231 mill. kr. i de firmaer, JM E bestod af i
1975. Det faktiske tal bliver endnu større, idet JM E
i det forløbne år har overtaget det store tømrerfirma
Svend Andresen A/S i Holme, og dette firmas års
omsætning ligger på ca. 30-40 mill. kr.
Med overtagelsen af Svend Andresen A/S har
JM E styrket sin position som det største bygge- og
entreprenørfirma i Århus. Det begyndte ellers be
skedent i 1920. Dengang startede murernes fagfore
ning et andelsforetagende, som blev kaldt Murernes
Cooperative Forretning. Andelskapitalen var 750
kr. Virksomheden var ikke særlig fremtrædende
frem til 1950’erne, men så begyndte der at ske no
get. I 1960’erne og 1970’erne oprettedes afdelinger i
en række jyske byer og Odense, og i 1972 overtog
Jysk Murer- og Entreprenørforretning, som andels
selskabet i 1964 havde skiftet navn til, desuden
VVS- og blikkenslagerfirmaet Blikas her i byen. Ef
ter de mange udvidelser besluttedes det at foretage
en organisationsmæssig ændring af selskabet, såle
des at det kom til at bestå af et moderselskab og en
række datterselskaber. Man begyndte med i 1973 at
omdanne moderselskabet, Jysk Murer- og Entre
prenørforretning, til et aktieselskab, og samtidig
blev Blikas udskilt som et selvstændigt aktieselskab.
Senere samme år blev afdelingen i Odense ligeledes
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et selvstændigt aktieselskab, og i begyndelsen af
1974 samledes alle afdelingerne i Jylland i JM EByg A/S. Endelig stiftedes i 1975 JM E Production
Århus A/S, der skal varetage koncernens eksportin
teresser.
Sidste nye skud på stammen er som nævnt Svend
Andresen A/S, der fortsætter som selvstændigt ak
tieselskab. Selv om Svend Andresen A/S ikke er no
get gammelt foretagende, har det i høj grad været
med til at præge Århus. Efter at have arbejdet nogle
år som svend startede Svend Andresen som selv
stændig i 1953 i Holme, flyttede i nye, moderne lo
kaler i 1965 og omdannede virksomheden til aktie
selskab i 1970. Byggerier som Gjellerupplanen,
Amtsgymnasiet i Viby, Kantorparken, Grøfthøjparken og Rundhøjparken er nogle af de arbejder, som
Svend Andresen har været med i; en del af bolig
byggeriet er udført for egen regning, og han ejer sta
dig en del af ejendommene. Svend Andresen vil ef
ter salget af sin virksomhed fortsætte med at bygge,
ligesom han vil administrere de ejendomme, han
ejer.
Byggebranchen befinder sig på grænsen mellem
håndværk og industri. Endnu spiller den enkelte ar
bejder og hans redskaber en rolle, men de præ- og
maskinfabrikerede elementer benyttes overalt. I den
egentlige industri havde maskinindustrien i 1975 et
dårligt år, og selv om den i 1976 har haft en vis
fremgang, har dens situation fortsat ikke været god.
Generelt kan det siges, at maskinindustriens pro
duktionsmængde endnu ikke er nået op på det ni
veau, den var på i 1974. Prisstigninger har dog bi
draget til, at omsætningen målt i kroner ikke er gået
tilbage. Når en virksomhed som P. Campens M a

skinfabrik i Hasle i 1976 for tredje år i træk har haft
en stort set uændret omsætning på 37 mill, kr., er
der i virkeligheden tale om en tilbagegang. Det er
heller ikke en reel fremgang for O.G. Høyers Ma
skinfabrik i Holme eller A/S Nielsen Holsts Eftf. i
Brabrand, når deres omsætning er steget fra hen
holdsvis ca. 65 og 21 mill. kr. til omkring 68 og 23
mill. kr. Derimod er der en markant fremgang for
Højbjerg Maskinfabrik. Virksomheden, der bl.a.
fremstiller kraner til lastbiler, er i 1976 gået frem
med ca. 18 mill. kr. til 56 mill. kr. Til gengæld hav
de firmaet i 1975 haft en tilbagegang i omsætning
på fra 46 til ca. 38 mill. kr.
Maskinindustriens vanskeligheder afspejler sig
tydeligt hos byens største maskinproducent Tho
mas Ths. Sabroe & Co. I 1975 havde denne virk
somhed en tilbagegang i omsætningen på fra 191
mill. kr. til 174 mill. kr., en tilbagegang, der dog
bl.a. skyldes, at salget afkøle- og frysediske fra 1975
er overgået til et nystiftet selskab, Royal-Sabroe
Køleanlæg, som Sabroe har dannet sammen med
den svenske koncern Electrolux. Sabroe kunne end
og møde med en vis fremgang i overskuddet, nemlig
fra 11 mill, til 12 mill. kr. Men Sabroe har en række
datterselskaber, og inddrages disse i bedømmelsen,
altså hvis man ser på hele koncernens resultat, svin
der de 12 mill. kr. overskud ind til lidt over 1 mill,
kr., og udviklingen har ikke ændret sig væsentligt i
1976. Ligesom i 1975 vil moderselskabet ifølge sin
halvårsberetning få et tilfredsstillende regnskabsre
sultat, og der forventes også en produktionsfrem
gang, men for koncernen som helhed bliver årets
udfald ikke godt. I øvrigt er der sket det, at A/S At
las i København, der i 1974 overtog en betydelig ak-

Firmaet M. H. Jæger blev grundlagt i 1894, da Jæger nedsatte sig
som smedemester i Mejlgade 25. To år senere flyttede han til
Mejlgade 5 for endelig i 1901 at købe ejendommen Mejlgade 48;
senere fik firmaet også lager og værksted i Knudrisgade. Det
specialiserede sig efterhånden i fremstilling af pengeskabe og
boksdøre, særlig efter at grundlæggerens søn, H. G. Jæger, var
blevet ansat i virksomheden 11916. Firmaet var det første her i
landet, der fremstillede et specielt stål, der ikke kunne
gennemskæres af en skærebrænder, ligesom det var først med
giftgasindlæg i panserdøre og pengeskabe.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard).

tiepost i Sabroe, i det forløbne år har erhvervet
yderligere andel i selskabet, således at ca. 78% af
aktierne i dag er på Atlas’ hænder.
I december 1975 blev som omtalt i sidste ÅrhusÅrbog vanskelighederne for A/S Dalsø Maskinfa
brik i Brabrand så store, at den standsede betalin
gerne. For denne virksomhed har 1976 været posi
tiv. I foråret blev der stiftet et nyt aktieselskab, Dal
sø Maskinfabrik af 1976, der overtog den gamle fa
briks bygninger, maskiner m.m. og fortsatte pro
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duktionen. I juli udvidede det nye aktieselskab alle
rede sin virksomhed, idet det overtog M.H. Jæger,
Århus Pengeskabsfabrik. Pengeskabsfabrikken, der
var grundlagt i 1894, og som lå i Mejlgade og senere
i Vestergade, indtil den i begyndelsen af 1960’erne
flyttede til en ny fabriksbygning i Brabrand, havde
standset sine betalinger i februar 1976. M.H. Jæger
og dens produktion af pengeskabe og boksanlæg
bliver videreført af Dalsø Maskinfabrik i sidstnævn
tes bygninger. M.H. Jægers bygninger blev deri
mod solgt til mejeriet Enigheden, der vil omdanne
fabrikken til mejeri og flytte derud fra sin nuværen
de placering ved hjørnet Silkeborgvej-Ringgaden.
Enighedens hidtidige bygninger er samtidig solgt til
Frisko-Sol Is med overtagelse pr. 1. januar 19*78.
Frisko-Sol Is har i øjeblikket lejet en del af Enighe
dens bygninger, men når firmaet, der ejes af det
multinationale selskab Unilever, får rådighed over
det hele, skal produktionen af is koncentreres i År
hus. Hidtil har man også haft en fabrik i Skovlunde
ved København, men det har vist sig upraktisk at
have en isfabrik der, når råvaren, mælk, skal hentes
i Jylland.
En gammel Århus-virksomhed inden for ma
skinindustrien, der også har haft vanskeligheder, er
Frichs A/S. En række forskellige forhold bevirkede,
at især regnskabsåret 1974/75 ikke blev godt. Den
internationale søfart er ramt af krise, og det medfø
rer mindre skibsbyggeri. Da Frichs har betydelige
underleverancer af mindre dieselmotorer til skibs
brug mærkes denne nedgang i virksomhedens pro
duktion. Desuden har man haft vanskeligheder ved
at klare sig i konkurrencen med både danske og
udenlandske firmaer om levering af togmateriel til
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de danske baner. På det område er det dog gået
bedre i det forløbne år. Endelig har den lave bygge
aktivitet ramt Frichs’ fabrik for fremstilling af stål
vinduer. Denne fabrik blev startet i Galten i 1966,
men er nu blevet lukket, og det er besluttet at sælge
bygningerne. Alt i alt gik Frichs’ omsætning i
1974/75 kun frem med ca. 2 mill. kr. til 66 mill. kr.,
og indtjeningen var ikke god. I 1975/76 gik det be
dre, bl.a. fordi virksomheden har fået ordre på nog
le store stålkonstruktioner til danske kraftværker;
omsætningen steg til ca. 84 mill. kr., og driften gav
overskud.
På landsplan er der inden for jern- og metalindu
strien, som maskinindustrien tilhører, en række
virksomheder, der har været endnu dårligere stillet
gennem de sidste år end maskinindustrien, og det er
skibsværfterne. Bl.a. den ovennævnte tilbagegang i
den internationale skibsfart og konkurrencen fra ja 
panske værfter har bevirket, at næsten alle vesteuro
pæiske værfter har problemer. Det gælder i og for
sig også for Århus Flydedok A/S, eller som det hed
der siden juni 1976 Dannebrog Værft A/S, selv om
det indtil nu har klaret sig betydelig bedre end så
mange andre. Det kniber med at få ordrer på byg
ningen af nye skibe. Ved slutningen af 1976 havde
man arbejde frem til begyndelsen af 1978, men nye
bestillinger er nødvendige, hvis værftet ikke skal få
yderligere vanskeligheder med at holde beskæftigel
sen. I forvejen er der i løbet af 1976 sket en redukti
on i antallet af arbejdere med ca. 100, og en række
funktionærer har modtaget deres opsigelse med se
nere fratrædelse.
Ud over Århus Flydedok har endnu en Århusvirksomhed i årets løb klart fået markeret, at den

tilhører Dannebrog-koncernen. Det er det tidligere
Terma Elektronisk Industri A/S i Lystrup og Has
le, der nu hedder Dannebrog Elektronik A/S. Fir
maet blev overtaget af rederiet Dannebrog ved be
gyndelsen af 1976 med det klare formål gennem en
sammenlægning med Dansk Radio A/S i Køben
havn, som rederiet havde ejet siden marts 1974, at
styrke de to firmaer i den hårde konkurrence, der
hersker på det internationale marked for radioma
teriel. Lige fra overtagelsen samarbejdede de to
virksomheder, og den formelle sammenlægning
fandt sted i juni i forbindelse med en omlægning af
hele Dannebrog-koncernen, i spidsen for hvilken nu
kom et holdingselskab i stedet for rederiet Danne
brog. Den hidtidige direktør for Terma blev admi
nistrerende direktør for de sammensluttede firmaer,
der fik hovedsæde i Århus. Ved dannelsen beskæfti
gede Dannebrog Elektronik ca. 440 mand og havde
en samlet omsætning på omkring 80 mill, kr., men
der er allerede sket udvidelser ved overtagelsen af en
beslægtet virksomhed i Ålborg, Printca A/S, lige
som en del af produktionen fra det københavnske
firma AP Radiotelefon A/S er købt. I årets løb har
Dannebrog Elektronik fået betydelige ordrer i for
bindelse med produktionen af de amerikanske F-16
fly, som også det danske forsvar skal udstyres med,
ligesom det skal producere satellitudstyr til forskel
lige rumfartsprojekter. Risskov-virksomheden Radartronic A/S, der har en årsomsætning på ca. 25
mill. kr., har for øvrigt også fået ordre på udstyr til
F-16-flyene.
Maskinfabrikker, skibsværfter og radiofabrikker
hører alle til jern- og metalindustrien, der under ét
må siges at have haft en beskeden fremgang i 1976.

Billedet er det samme for de lokale virksomheder in
den for nærings- og nydelsesmiddelindustrien; må
ske er fremgangen her endda endnu mere begræn
set. Ceres har haft tilbagegang i mængden af solgte
drikkevarer. Det er Toppen, der har haft et vigende
marked ; den har ikke kunnet klare sig i konkurren
cen med Hof og Tuborg. Stigende priser medfører
dog, at bryggeriet, målt i kr., kan fremvise en om
sætningsstigning, der snarere ligger på 8% end de
2%, regnskabet formelt viser. Tilsvarende er årets
overskud heller ikke så lille som anført, nemlig 2,8
mill. kr. Sammenlignes tallene for regnskabsåret
1975/76 med opgørelsen for 1974/75 må de 2,8
mill, forhøjes med ca. 2 mill. kr. til i alt 4,8 mill. kr.
mod forrige års 6,8 mill. kr. Den tidligere Jul. A.
Jørgensens Kiksfabrik, der siden 1. januar 1976
hedder Göteborg Kex A/S efter det svenske firma,
der overtog fabrikken i 1971, har efter alt at dømme
heller ikke haft en tilfredsstillende omsætning, mens
situationen er lidt mere speget for Ja k a ’s vedkom
mende. 1975 havde konservesfabrikken i Brabrand
en uforandret omsætning i forhold til 1974 på grund
af dårlige afsætningsforhold i udlandet. Langt den
største del af Jak a’s produktion eksporteres. I 1976
har den danske kødkonserveseksport mængdemæs
sigt været på samme lave niveau som i 1975, men da
varerne er solgt til højere priser, vil det formentlig
betyde, at Ja k a ’s omsætning i kroner er steget, uden
at produktionsmængden viser en tilsvarende frem
gang.
Der er mange Århus-virksomheder, der som Jaka
er afhængige af udviklingen på verdensmarkedet.
Hårdest ramt af en ugunstig udvikling her har nok
Aarhus Oliefabrik A/S været, især i 1975. Dette år

1

107

Midtkrafts gamle kulkran ved havnen er ikke mere. De fleste
århusianere, der har taget en tur pä havnen, kender den vel. Det
var Frichs, der byggede den i 1929; efterhånden var den imidlertid
blevet så nedslidt og rusten, at det var uforsvarligt at benytte den.

udviste fabrikken ifølge sit trykte regnskab et under
skud på 6,4 mill. kr. Omsætningen var faldet fra
582 til 542 mill. kr. En nærmere analyse af regnska
bet viser imidlertid, at der er lagt slør over, hvor al
vorlig situationen var for fabrikken i 1975. Under
skuddet var i virkeligheden 8-9 gange så stort som
anført, altså over 50 mill. kr. Det skyldtes først og
fremmest, at prisen på AO ’s vigtigste råvare, soya
bønner, faldt meget kraftigt i løbet af 1975. Da fa
brikken havde købt betydelige mængder til en høj
pris, og da prisfaldet på råvaren fulgtes af en tilsva
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rende, ja endog endnu stærkere nedgang på færdig
vareprisen, opstod der tab. Men yderligere en ræk
ke forhold gjorde situationen vanskelig. Gennem en
årrække er der bygget flere store, helt moderne olie
fabrikker i Vesteuropa; der er herefter fremkommet
en overproduktion af vegetabilske olier og, som føl
ge heraf, en skærpet konkurrence. De nye fabrikker
har bl.a. den fordel, at de ligger ved store og dybe
havne; de kan derfor modtage skibe af en størrel
sesorden, som Århus havn slet ikke kan tage. Da
fragten pr. ton falder meget kraftigt, når så store
ladninger transporteres, betyder det, at fabrikker
nes færdigvarepris bliver lavere end f.eks. A O ’s. Til
presset fra de vesteuropæiske fabrikker kommer
konkurrencen fra nye olieekstraktionsanlæg i et af
de lande, hvor soyabønner dyrkes, nemlig Brasilien.
Her har staten gennem subsidier gjort det muligt
for fabrikkerne at sælge på vilkår, som andre ikke
kan konkurrere med. Til alt dette skal så føjes, at
den danske importtold på vegetabilsk olie gennem
de sidste år har været under afvikling og helt vil
forsvinde i løbet af 1977. Derved fjernes den beskyt
telse på det danske marked, som tolden betød for
bl.a. Aarhus Oliefabrik.
Det store tab i 1975 var imidlertid formentlig en
engangsforeteelse, og da der i løbet af 1976 er pro
duceret på grundlag af råvarer til lav pris, må det
forventes, at resultatet for 1976 bliver nogenlunde.
En høj indtjening bliver der ikke tale om. Fabrikken
er inde i en overgangsperiode, hvor den vil lægge
mindre vægt på sin traditionelle produktion og i hø
jere grad satse på de højt forædlede specialproduk
ter, som den gennem en årrække har udviklet og in
vesteret i.

Den industrigren, der har klaret sig bedst, er
tekstil- og beklædningsindustrien. Det skyldes i be
tydeligt omfang det store forbrug, der har været
herhjemme i det meste af 1976, mens afsætningen
til udlandet ikke har været helt så gunstig. Både
Nordisk Textiltryk og Weston Tæppefabrik kan be
rette om omsætningsfremgang; for Nordisk Textil
tryk drejer det sig om ca. 18 mill. kr. til 126 mill,
kr., hvorimod fremgangen for Weston kun har væ
ret på ca. 10 mill. kr. til 280 mill. kr. Til gengæld
har Westons indtjening været bedre end Textiltrykkeriets. Men også inden for tekstil- og beklæd
ningsindustrien er der virksomheder, der har haft
problemer. Tage Vanggaard A/S har således nu i 3
år haft stort set samme årsomsætning, nemlig ca. 30
mill. kr. Det er et klart udtryk for, at produktionen
er i tilbagegang, da priserne naturligvis i samme
tidsrum er steget. Konfektionsfirmaet Christian
Meyer A/S, der fremstiller herretøj, har taget kon
sekvensen af foregående års uheldige udvikling.
Virksomheden lukker omkring årsskiftet 1976/77,
ikke fordi den er tvunget til det, men fordi det måtte
erkendes, at fortsat drift kunne betyde, at det snart
blev tilfældet, og så ville forholdene måske være
mindre heldige end nu, hvor lukningen sker frivil
ligtHavnen er byens livsnerve

Et af de steder, hvor fremgangen i 1976 har vist sig
tydeligst, er havnen. Mens der i 1975 var et fald i
mængden af ind- og udlossede varer på ca. 10%, så
ledes at det samlede tal blev ca. 3,6 mill, tons, har
der i det forløbne år været en fremgang på mellem
15 og 20%. Dermed er godsomsætningen nået op

over det niveau, den havde, før oliekrisen og den in
ternationale afmatning satte ind. Særlig markant
har fremgangen været i containertrafikken. Da hav
nen omkring 1970 besluttede at bygge en speciel
containerhavn og senere at anskaffe en stor contai
nerkran, var det lidt af en vovelig affære; i dag står
det klart, at dispositionen var rigtig. Ganske vist ud
gør omsætningen i containerhavnen under 10% af
havnens samlede omsætning, nemlig for 1976 for
mentlig omkring 250.000 tons, men den har været
konstant stigende - også i 1975 - lige siden starten.
Dertil kommer, at containerhavnen giver Århus en
placering i den internationale skibsfart, som er nød
vendig, hvis den vil hævde sig over for den stærke
konkurrence, som ikke mindst Hamborg og Göte
borg udøver, og hvis den vil bevare sin status som
basishavn. At havnens placering som basishavn og
dens udstyr for containeromsætning trækker nye
skibsruter til sig, så man så sent som i oktober, hvor
det amerikanske containerrederi Seatrain Lines
etablerede sig i Århus og i november åbnede en
ugentlig føderute med containerskib fra Århus til
Bremerhaven. Herfra ekspederes varerne videre
med rederiets store både til Amerika og Det fjerne
Østen. Hidtil er Seatrains jyske føderute udgået fra
Esbjerg, men denne sejlads ophørte med oprettel
sen af Århus-ruten.
Ud over containere er omsætningsfremgangen på
havnen især faldet på olie og træ. Mens stigningen
for oliens vedkommende skyldes, at vi er holdt op
med at spare, gør der sig en række specielle forhold
gældende for træet. Under den lave byggeaktivitet i
1974 og 1975 har forbruget af træ været nedadgåen
de, og trælasthandlerne har solgt ud af deres lagre.
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Resultatet har været, at der i 1976 måtte ske en op
fyldning, og den svage fremgang i byggeriet og lave
priser på trælast har tilskyndet hertil. Samtidig vi
ste det sig fordelagtigt at sejle træet til byen frem
for, som det i de senere år har været almindeligt, at
køre det med bane og bil. Endelig må det nævnes,
at der er sendt en del træ fra Århus til Norge og Sve
rige. Her har celluloseindustrien haft vanskelighe
der med at skaffe træ til produktionen og har derfor
opkøbt en del fra de jyske skove. Træet er blevet ud
skibet fra Århus havn af et norsk selskab.
Storhandelen

Hovedparten af træomsætningen på havnen sker
imidlertid gennem Det danske Trælastkompagni,
og stigningen vidner om, at dette selskab har haft
fremgang i det forløbne år. Der tales endog om re
kordomsætning og bedre indtjening i Kompagniet.
Dermed er der sket en ændring i forhold til de to fo
regående års forløb, der var præget af byggeudvik
lingen. Efter en omsætning i 1973 på 636 mill. kr.
faldt den i 1974 til 600 mill. kr. og i 1975 helt ned til
542 mill. kr., og overskuddet er gået tilsvarende
ned. Fortjenesten i 1975 var endog ikke stor nok til
at klare udbetaling af det sædvanlige udbytte til ak
tionærerne og henlæggelser, således at koncernen
var nødt til at angribe sin egenkapital.
Generelt kan man sige, at de firmaer, der som
Det danske Trælastkompagni tilhører storhande
len, har klaret sig ganske godt i 1976. Det gælder
f.eks. de to store andelsselskaber Mejeriselskabet
Danmark og Andelssmør, der begge har haft en væ
sentlig fremgang i salget og også i overskuddet.
Bedst er det imidlertid nok gået for Korn- og Foder
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stof Kompagniet. Denne koncern, der med en om
sætning på næsten 3 milliarder og en aktiekapital
på 130 mill. kr. er den største virksomhed, der har
til huse i Århus, har i 1976 haft en omsætnings
fremgang på knap 30%. Det er et væsentligt frem
skridt i forhold til forrige år, hvor den var ude for et
direkte fald i salget. Ved en beklagelig fejltagelse
hed det i sidste års årbog om 1975-omsætningen, at
den havde været kraftigt stigende. Det var altså
langt fra tilfældet. Som årsag til den lavere omsæt
ning angiver Kompagniet dels et generelt lavere
prisniveau i 1975 end i de foregående år, dels en
mindre international omsætning. Når der har kun
net afsættes mere i det forløbne år skyldes det, at to
tørre somre i træk har bevirket, at landbruget har
måttet købe flere foderstoffer. Men også stigende
priser har fået omsætningen til at gå op. I øvrigt på
virkede tilbagegangen i 1975 ikke regnskabsresulta
tet. Tværtimod gik overskuddet op fra ca. 42 til ca.
53 mill. kr. i 1975, men endnu bedre er det blevet i
1976, hvor Kompagniet har haft sin hidtil største
indtjening.
En række virksomheder i Århus er knyttet til en
groshandelen som serviceorganer. Det gælder såle
des de to firmaer Mammen & Drescher og Århus
Transitlager, der driver pakhus- og frilagervirksom
hed på havnen. Et frilager er et lager, der i handels
mæssig henseende betragtes som udland, dvs. at
f.eks. importerede varer kan oplægges her, uden at
der skal betales told, før importøren ønsker at »ind
føre« dem i landet, at gøre brug af dem. Et sådant
frilager er af stor betydning for handelen, idet det
gør det lettere og billigere at disponere. I øjeblikket
er det ud over Århus kun København, der med sin

frihavn har disse specielle toldrettigheder, men der
arbejdes både i Padborg og Rødby på at oprette fri
lagre, noget der naturligvis ikke vækker begejstring
hos handelsstanden i Århus. I en eventuel konkur
rence er Århus imidlertid blevet styrket ved, at de to
firmaer med frilagre er blevet slået sammen, idet
Mammen & Drescher har købt Århus Transitlager.
Midtjysk Cold Stores A/S, der ligesom de foran
nævnte to firmaer ligger ved havnen, modtager en
række varer, først og fremmest landbrugs- og fiske
riprodukter, fra andre virksomheder for at nedfryse
og opbevare dem. Cold Stores ejer ikke selv varerne
og forarbejder dem ikke. Der har gennem en årræk
ke været en stærk stigning i efterspørgslen efter den
service, som Cold Stores kan tilbyde, og derfor har
selskabet i 1976 påbegyndt bygningen af et nyt fry
sehus i Hasselager. Den nye bygning vil sammen
med den hidtidige ved havnen betyde en fordobling
af kapaciteten. Midtjysk Cold Stores A/S ejes af
Cold Stores Holdingselskab, der også står bag en
række andre Cold Stores-selskaber rundt omkring i
Danmark og udlandet. Aktiemajoriteten i holding
selskabet indehaves af De Forenede Bryggerier
(Carlsberg og Tuborg).

Det ene af de to auktionslokaler hos Gartnernes Salgsforening i
Finlandsgade. Her mødes hver morgen køberne, der sidder ved
de små borde. Foran dem køres varerne frem, og et stort »ur« på
væggen angiver prisen. Uret, der ikke ses på billedet, starter ved
en høj pris og går derefter nedad, indtil en køber siger stop. Han
har derefter købt varen til den angivne pris. Før GASA blev
oprettet i 1929, bragte gartnerne I Ärhus-omrädet alle deres varer
til torvene i byen. Nu sælges næsten alt via Salgsforeningen, der
har en årsomsætning på over 150 mill. kr.
(Foto: Børge Venge.)

Butikker og forretninger

Også den mindre handel, detailhandelen, har haft
et godt år i 1976. Det skyldes som allerede nævnt
flere gange det høje forbrug, der har været gennem
det meste af året. For alle former for butikker og for
retninger gælder det, at deres handel var forrygende
i tiden med mimsen. Nogle, f.eks. radio- og fjern
synsforretninger, forhandlere af hårde hvidevarer
og tæppeforretninger, havde disse måneder en om-

sætning, der var dobbelt så stor som sædvanlig. Til
gengæld gik handelen tilbage, da momsen igen blev
hævet. Det har medført, at året set under et for for
handlere af hvidevarer og radio- og fjernsynsforret
ninger næppe er blevet bedre end det foregående år,
der imidlertid heller ikke var dårligt. Tæppeforret
ningerne derimod har virkelig haft fremgang. Inden
for denne branche er der bl.a. sket det, at der i au111

gust med brask og bram blev åbnet en Tæppelandforretning i Egå. Bag Tæppeland, som der findes en
række af både her i landet, bl.a. i Låsby, og i udlan
det, står det københavnske aktieselskab Jørn E. Jen
sen, der også driver forretningskæden Jensen Tæp
per. En af Jensen Tæpper-forretningerne lå på Søn
dergade, men den blev lukket nogle få uger efter åb
ningen af det nye Tæppeland.
Den mest markante fremgang i mængden af solg
te varer i det forløbne år har butikker, der sælger
tøj, sko m.m. haft, men da deres priser har været ret
konstante, har deres omsætningsfremgang i kroner
og dermed formentlig også deres fortjeneste ikke
været tilsvarende høj. Faktisk er det købmænd, su112

Tllstrømningen til Bilka i Tiist har i år som de foregående år været
stor. Og det er Ikke kun dette lavprismarked, der har mærket det
øgede forbrug, men hele Dansk Supermarked-koncernen. Den
består af 4 Bilka-markeder og 18 Føtex-forretninger, der i alt har
haft en omsætning på et godt stykke over 2 milliarder i 1976 og
dermed er blevet den største private datailhandlerkæde i
Danmark. Dansk Supermarked A/S ejes af F. Salling A/S og A. P.
Møller-koncernen.

permarkeder og lignende forretninger, der sælger
nærings- og nydelsesmidler, der har haft den største
fremgang i omsætningen i 1976. Måske er der noget
om, at danskerne spiser og drikker sig fra proble
merne! Den gunstige udvikling for købmændene af-

Datailhandlerforretninger pr. 15. februar i Århus ogforstæ
der

Bagere
Cigar- og tobakshandlere
Forhandlere af el-artikler og radio
Kolonialhandlere
Manufakturhandlere
Slagtere og viktualiehandlere

1964

1974

1975

1976

380
190
126
531
323
240

194
131
126
316
247
148

173
134
133
272
231
140

161
128
146
289
227
132

spejler sig i oversigten over detailhandlere i Århus
pr. 15. februar, hvor det ses, at antallet af kolonial
handlere efter gennem mange år at have været fal
dende, i 1976 viste en svag stigning. Påfaldende i
oversigten er også forøgelsen i antallet af forhandle
re af el-artikler og radioer og fjernsyn. Det må skyl
des de forholdsvis gode kår, denne branche har haft
gennem de seneste år. Blandt nyetablerede forret
ninger kan nævnes Rea Forbrugermarked ved Bil
ka, der er åbnet af Hvidberg Neess ApS, som i for
vejen har flere butikker i byen, samt endnu en for
retning for P. Skousens Husholdningsmaskiner
A/S. Dette firma har forretninger i en række jyske
og fynske byer; i forvejen lå der to i Århus, nemlig
ved Store Torv og Spanien, men det er tanken, at
den nye, tredie, der ligger på Viborgvej, skal erstat
te den på Store Torv, således at firmaet stadig kun
får to butikker i Århus.
Bilsalget er et kapitel for sig. Der er ikke tidligere
solgt så mange biler i Danmark som i 1976. Forkla
ringen må søges flere steder. Mange har uden tvivl
haft travlt med at købe i forbindelse med de gentag

ne kriseforhandlinger på Christiansborg, fordi de
har frygtet, at politikerne nu ville give registre
ringsafgiften endnu en tak. Men hertil kommer så
virkningen af momsnedsættelsen og den almindeli
ge tiltro til fremtiden, der som tidligere nævnt har
stimuleret hele det danske forbrug.
Hvad bringer 1977?

Meget tyder på, at optimismen ved årsskiftet ikke er
så stor. I modsætning til situationen i slutningen af
1975, hvor regering og folketing ønskede at øge pro
duktionen og afhjælpe arbejdsløsheden gennem
øget forbrug, ønskes der nu en begrænsning af for
bruget og løntilbageholdenhed af hensyn til beta
lingsbalancen og konkurrenceforholdet over for ud
landet. Resultatet har allerede vist sig i en faldende
efterspørgsel, og samtidig er der også tegn på, at
produktionen ikke viser samme stigningstakt som i
det meste af 1976. At arbejdsløsheden fortsat vil væ
re høj i 1977 er vist næppe nogen i tvivl om. Alt i alt
er det således ikke uden grund, at en vis pessimisme
råder.
C.R.J.
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De fratrådte, valgtes
eller udnævntes

Blaabjerg, Aksel,
leder af Huset i Vester Allé.
1. august fængselslærer ved Krimi
nalforsorgen.
Boas, Sophus,
seminarieadjunkt, Silkeborg.
1. september forstander for Unge
Hjems Højskole.

Albeck, Gustav,
professor i nordisk litteratur.
30. juni afsked fra Århus Universi
tet.
Andersen, J. Smedegaard,
advokat, lektor i strafferetspleje.
1. november konstitueret dommer i
Vestre Landsret.
Andersen, T. Bjerglund,
direktør, konsul.
5. maj formand for Korn- og Foder
stof Kompagniet.
Andersen, Aage,
kaldskapellan i Viby.
31. oktober indsat som sognepræst i
Ravnsbjerg Kirke.
Andersson, Aase,
sygeplejelærerinde.
(meddelt 26. februar:) Formand for
Dansk Sygeplejeråds amtsbestyrelse
for Århus Amt.
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Christensen, Erik,
politimester, Frederikshavn.
1. september politimester i Århus.
Bak, Kristian,
gårdejer.
(meddelt 15. .oktober:) Fratrådt som
formand for Malling Landbrugssko
le.
Barløse, Børge,
skoleinspektør.
31. oktober afsked fra Gammelgårdskolen.
Beckmann, Fritz,
fagforeningsformand.
(meddelt 26. oktober:) Formand for
Landssammenslutningen af Kom
munale arbejdsmænd.
Beier, Mogens,
retsassessor.
1. januar dommer ved Århus By- og
Herredsret.
Bjørnager, Else,
musikpædagog.
1. september leder af Folkemusik
skolen i Århus.

Christensen, Per Stenberg,
stud. scient, pol.
(meddelt 26. april:) Formand for
Danske Studerendes Fællesråd.
Christensen, Poul Aage,
vicepolitimester.
1. maj politimester i Haderslev.
Christesen, C. A.,
sekretariatschef.
10. februar udnævnt til amtskom
munaldirektør for Århus Amt.
Christophersen, Viggo,
underdirektør.
30. september afsked fra Provins
banken.
Clausen, Ib Rahbek,
pressefotograf.
5. april formand for Pressefotografforbundet.
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Davidsen, Dagmar Kirstine,
reservelæge.
(meddelt 7. april:) Overlæge ved År
hus Kommunehospitals røntgen
diagnostiske afdeling.

Ehlers, Niels,
overlæge ved Århus Kommuneho
spital.
1. januar professor i øjensygdomme
ved Århus Universitet.
Ehrenreich, Svend A.,
stadsrevisor.
30. september afsked fra Århus Kom
mune.
Elbrønd, Ole,
overlæge ved Århus Kommunehos
pital.
1. juli professor i øre-, næse- og hals
sygdomme ved Århus Universitet.
Engberg, Jens,
lektor.
1. oktober professor i nyere historie
ved Århus Universitet.
Even, Birgitte,
inspektør ved Kosmorama.
1. juli biografdirektør i Grenå.

Frier, Henning,
restauratør.
1. august fratrådt som direktør for
Restaurant Varna.

Geil, Georg S.,
sognepræst ved Skt. Pauls Kirke,
(meddelt 9. november:) Domprovst i
Ålborg.
Grensteen, Peer,
vagtmester.
(meddelt 13. december:) Genvalgt
som formand for Landsklubben af
Vagtmestre ved Falck.
Gøtke, L.,
direktør.
(meddelt 2. april:) Afsked fra Gart
nernes Salgsforening.
Gaarn-Larsen, J.,
sognepræst.
4. juli afsked fra Viby Kirke.

Hansen, Hans Jacob,
reservelæge.
(meddelt 7. april:) Overlæge ved År
hus Kommunehospitals neurologi
ske afdeling.
Hansen, Niels Skibsted,
civilingeniør.
1. april direktør i Thomas Ths. Sabroe & Co.
Hansen, Svend,
lektor.
(meddelt 19. juni:) Professor i
landskabs- og havekunst ved Arki
tektskolen.

Henriksen, Gunnar,
direktør.
31. marts fratrådt som bestyrelses
formand og direktionsmedlem ved
Jyllands-Posten.
Herold, Johan,
overlærer.
1. december skoleinspektør
Gammelgårdskolen.

ved

Hesselager, Finn,
skuespiller.
1. august leder af Børne- og Ung
domsteatret Filuren.
Holst, Kurt E.,
fuldmægtig.
(meddelt 5. oktober:) Branddirektør
i Århus for Den Almindelige Brand
forsikring af 1792.
Hougesen, Kurt Emil,
viceskoleinspektør, Skjern.
1. marts skolebestyrer ved Forældreskolen.
Hyldkrog, Arne,
lærer, Egebjerg på Sjælland.
1. august leder af Huset i Vester Allé.

Jacobsen, J . Borch,
dommer i Århus By- og Herredsret.
1. august kriminaldommer i Silke
borg.
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Jensen, Laust,
redaktør ved Berlingske Tidende.
16. november ansvarshavende chef
redaktør og administrerende direk
tør ved Jyllands-Posten.
Jensen, Ole Aaboe,
faglærer.
1. april tiltrådt som forstander for
Beder Gartnerskole.
Jensen, Otto Skødt,
formand.
30. november fratrådt som formand
for Specialarbejdernes Fællesledel
se.
Jensen, Thorsten,
kontorchef.
1. oktober stadsrevisor i Århus.
Jepsen, Holger,
residerende kapellan.
20. juni indsat som sognepræst ved
Skt. Markus Kirke.
Jørgensen, Arne Normann,
stud. scient.
28. april formand for Brabrand Bo
ligforening.
Jørgensen, Claus,
docent.
31. august fratrådt som leder af Fol
kemusikskolen i Århus.
Jørgensen, Finn Bredahl,
skuespiller og regissør ved Odense
Teater.
1. august rektor for Skuespillersko
len ved Århus Teater.
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Jørgensen, Palle Jul,
lektor ved Institut for Dramaturgi.
1. august leder af Svalegangen.

Kruse, Mogens,
biografdirektør.
1. april vest-chef for Lademann Film.

Klougart, Bent,
forstander.
31. marts fratrådt som forstander,
fortsætter som lærer ved Beder Gart
nerskole.

la Cour, K.A.H. Domonville de,
sporvejsdirektør.
31. oktober afsked fra Århus Kom
mune.

Klougart, Erik,
31. marts afsked fra Beder Gartner
skole.
Knoth, Gunnar,
kontorchef.
1. oktober afdelingschef ved Århus
Skattevæsen.
Knudsen, Paul,
sognepræst.
25. januar afsked fra Skt. Markus
Kirke.
Koch, Harry,
skoleinspektør.
18. juni afsked fra Holme Skole.
Kracht, Eigil,
fagforeningsformand.
1. december formand for Specialar
bejdernes Fællesledelse.
Kramhøft, Otto,
afdelingsingeniør.
31. december afsked fra Thomas
Ths. Sabroe & Co.

Laider, Jytte,
vicestadsbibliotekar.
31. december afsked fra Århus Kom
munes Biblioteker, overbibliotekar i
Randers.
Laursen, Erik,
skoleinspektør ved Nørre Boule
vards Skole.
1. august skoleinspektør ved Holme
Skole.
Lindorff, Bodil,
skuespillerinde.
31. maj fratrådt som leder af Børneog Ungdomsteatret Filuren.
Lund, Peder K ,
postinspektør.
1.januar postmester i Århus.
Lundager, Svend Aage,
skoleinspektør ved Engdalskolen.
24. maj genvalgt som formand for Idrætssamvirket.
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Mareussen, Leif,
kontorchef ved Århus Kommunale
Værker.
1. november sporvejsdirektør i År
hus.
Martens, Palle,
prokurist.
20. februar formand for Forsikrings
foreningen i Århus.
Mathiasen, Jørgen,
lektor ved Københavns Universitet.
1. september professor i offentlig ret
ved Århus Universitet.
Munck, Hans,
forstander.
31. august fratrådt som forstander
for Unge Hjems Højskole.
Møller, Kristian,
administrerende direktør for An
delsbanken.
30. oktober valgt til formand for Jyllands-Posten.

Nielsen, Harald,
hjælpepræst i Viby.
1. september sognepræst ved Viby
Kirke.
Nielsen, Martin,
organist i Ballerup.
(meddelt 13. december:) Organist
ved Christianskirken.
Nielsen, N. C.,
grosserer.
21. januar udnævnt til britisk konsul
i Århus.
Nyholm, Hans,
organist.
(meddelt 13. december:) Fratrådt
som organist ved Christianskirken.

Ostenfeld, Erik V.,
overingeniør.
31. december afsked fra I/S Midt
kraft.

Pedersen, Niels Bang,
overlæge i Lund.
3. august udnævnt til chef for Marselisborg Hospitals arbejdsmedicin
ske klinik.

Ranghøj, Torben,
direktør.
(meddelt 27. februar:) Administre
rende direktør for Rammefabrikken
Jyden.
Rasmussen, Asger Nordvig,
skoleinspektør ved Skt. Annagades
Skole.
1. august skoleinspektør ved Grønløkkeskolen.
Rasmussen, Henry,
afdelingschef.
30. september afsked fra Århus Skat
tevæsen.
Rasmussen, Leif Wilier,
lærer ved Rosenvangskolen.
3. december valgt til formand for År
hus Lærerforening.

Nielsen, Ditlev,
retsassessor, Haderslev.
1. januar dommer ved Århus By- og
Herredsret.

Pedersen, GerhardJohannes,
lektor.
1. august rektor for Pastoralsemina
riet.

Ravn, Karl Erik,
direktør.
31. januar fratrådt som administre
rende direktør for Mejeriselskabet
Danmark.

Nielsen, Fanny,
organist i Herning.
(meddelt 6. juli:) Organist ved Viby
Kirke.

Pedersen, J . Held,
skolebestyrer.
29. februar afsked fra Forældreskolen.

Ribergaard, Tage,
distriktschef.
20. februar fratrådt som formand for
Forsikringsforeningen i Århus.
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Rosenquist, Hans,
instruktør.
(meddelt 16. januar:) Fratrådt som
leder af Svalegangen.

Spanggaard, Ib,
adjunkt ved Viby Amtsgymnasium.
1. april rektor ved Nyborg Gymnasi
um.

Rytter, Leif,
direktør.
(meddelt 17. september:) Fratræder
som formand for Århus Salgs- og Re
klameforening.

Steinbrenner, C.E.,
direktør.
31. marts afsked fra Vigo Charcuteri.

Röhl, Poul Erik,
lærer ved Frydenlundskolen.
1. august skoleinspektør ved Vorrevangskolen; 3. december fratrådt
som formand for Århus Lærerfore
ning.

Scherwin, Jørgen,
overlæge ved Geriatrisk Center, Kir
kegårdsvej.
3. august overlæge ved Skt. Josephs
Hospital.
Sejersen, Børge,
kriminalkommissær.
30. november afsked fra Århus Politi.

Svendsen, Poul E.,
direktør.
(meddelt 17. september:) Formand
for Århus Salgs- og Reklamefore
ning.
Sørensen, C. Jul,
hoteldirektør.
19. juli fratrådt som leder af Hotel
Ansgar.
Sørensen, Olaf,
29. januar fratrådt som direktør for
Brabrand Boligforening; 30. juni til
trådt som leder af Gellerup Center.
Sørensen, Aage Richard,
direktør.
30. april afsked fra Dansk Andels
Kondenseringsfabrik.

Skødt, E. W.,
direktør.
2. februar administrerende direktør
for Mejeriselskabet Danmark.

Tikjøb, Jette,
docent.
31. august fratrådt som leder af Fol
kemusikskolen i Århus.

Slot, Birgit,
docent.
1. august professor i germansk filo
logi ved Århus Universitet.

Toll, Carl C.,
docent.
1. februar professor i semitisk filolo
gi ved Århus Universitet.
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Trolle, Ib,
politimester.
31. august afsked fra Århus Politi.

Warrer, Sigurd,
konsul, grosserer.
5. maj fratrådt som formand for
Korn- og Foderstof Kompagniet.

Voigt, Peter,
stud. oecon.
28. april fratrådt som formand for
Brabrand Boligforening.
Voigt, S. C.,
direktør.
1. april administrerende direktør for
Vigo Charcuteri.

I bad hos kommunen
- f ø r og nu
Folkebadeanstalten og Svømmehallen

Torsdag den 21. oktober 1976 genåbnedes svøm
mesalen og svømmebassinet i den kommunale
varmtvandsbadeanstalt i Spanien, og hermed var
alle afdelinger i Svømmehallen, som hele badean
stalten kaldes i daglig tale, atter i brug.
Hvert år i juli måned har badeanstalten lukket i
en tre ugers tid af hensyn til hovedrengøring og al
mindelige vedligeholdelsesarbejder. I året 1976 har
lukningen af de forskellige afdelinger dog varet til
ind i august og september, men for svømmesalens
vedkommende har lukningen strakt sig over ca. 5/4
år, idet svømmebassinet har været ude af drift siden
lukningen i juli 1975.
Den forlængede lukning af de enkelte afdelinger
har været forårsaget af en absolut nødvendig istand
sættelse af den 43 år gamle badeanstalt, der blev
indviet den 15. september 1933. Forud for byrådets
beslutning om istandsættelsen var der - i sommeren
1975 - foretaget en grundig undersøgelse af Svøm
mehallens bygningsmæssige tilstand og kvalitet af
rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen A/S og
stadsarkitektens kontor, afdeling A. Ifølge denne
undersøgelses rapport af august 1975 var selve hu

set »i jævn god stand efter alder og brug«. Tidens
tand havde dog sat sine spor.
I rapporten betegnes grundelementerne i bygnin
gen som værende solide og i orden, idet tag, yder
vægge, fundamenter og de væsentligste jernbetonkonstruktioner var intakte. Men de bygningsdele,
der havde været udsat for stort vandtryk eller sær
ligt aggressivt vand, var tærede, og armeringsjerne
ne rustede. Dette gjaldt især svømmesalen og om
fattede såvel bassinets indvendige som udvendige
kar, banketten eller gulvet omkring bassinet og bal
konen. Men i alle tilfælde ville skaderne kunne re
pareres, således at konstruktionerne igen kunne få
fuld styrke.
Ydervægge og vinduesindfatninger havde lidt un
der indflydelse af vejrliget og sikkert også under
indflydelse af den svovldioxydholdige luft fra M idt
kraft, men også dette ville kunne repareres.
Alle afløbsror og rør i forbindelse med vandet i
Svømmehallen var så tærede, at de burde udskiftes.
Også størstedelen af el-installationerne var forælde
de, og en stor del af installationer og motorer var
stadig beregnet til jævnstrøm.
På grundlag af undersøgelsen opstillede rappor
ten tre forskellige istandsættelsesforslag, afhængig
af hvor længe bygningen skulle fungere som bade
anstalt. De tre muligheder var:
1) En løsning beregnet for 1-2 års brug af bygnin
gen ville beløbe sig til ca. 900.000 kr.
2) en løsning for 6-8 år til ca. 4 mill. kr.
3) en permanent løsning til ca. 6 2/3 mill. kr.
På basis af rapporten drøftede byrådet i sit møde
den 26. november 1975 Svømmehallens fremtid,
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idet man samtidig inddrog et helt andet perspektiv i
sagen, nemlig en eventuel vejudvidelse af Spanien.
En sådan gadeudvidelse ville betyde, at man enten
rev hele Svømmehallen ned eller i hvert fald »skræl
lede« en del af facaden af bygningen. Efter den soci
aldemokratiske gruppes ønske blev spørgsmålet om
Svømmehallens fremtid henvist til behandling i Det
kulturelle udvalg. Flere partier fremhævede dog, at
midtbyen fortsat måtte have mulighed for såkaldte
»renselsesbade«, idet der i den centrale bydel fand
tes mange lejligheder uden bad.
I byrådsmødet den 17. marts 1976 forelå Det kul
turelle udvalgs betænkning, der gik ud på, at Svøm
mehallen kun skulle restaureres nødtørftigt, samti
dig med at man undersøgte mulighederne for en
udflytning af hele Svømmehallen og alle aktiviteter
ne eventuelt til Ingerslevs Boulevard, til det allerede
eksisterende Svømme-Stadion. Rådmand Thorkild
Simonsen (S) oplyste, at hans plan var at få skabt et
center omfattende svømmebassin, badeanstalt og
kondiafdelinger. Af byrådets 31 medlemmer stemte
de 24 for Det kulturelle udvalgs indstilling. Det var
partierne til venstre samt de radikale og rådmand
A. Haar-Nielsen (V), der stemte imod eller undlod
at stemme.
På mødet den 30. juni 1976, det sidste inden som
merferien, bevilgede byrådet ca. 1 mill. kr. til den
midlertidige istandsættelse af Svømmehallen og
100.000 kr. til et skitseprojekt til et nyt svømme
center.
Folkebadeanstalten

Svømmehallen fra 1933 er ikke den første kommu
nale varmtvandsbadeanstalt i Århus. Den har haft
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en forgænger, der dog var en betydelig mere ydmyg
institution såvel med hensyn til bygning som med
hensyn til indretning. Denne badeanstalt, der blev
indviet i 1909, lå ca. 100 m sydøst for Svømmehal
len, på den anden side af jernbanesporet fra Hoved
banegården til havnen, på det nuværende Midt
krafts grund.
I løbet af det 19. århundredes sidste halvdel var
der opstået en voksende forståelse for den personli
ge hygiejnes betydning. Allerede fra 1820’erne hav
de der eksisteret forskellige søbadeanstalter ved ky
sten, men byens første badeanstalt for varme og ro
merske, (d.v.s. tørlufts-) bade blev åbnet i 1872. Det
var den privat-ejede Skt. Olufs Badeanstalt, Kyst
vejen 5, som fungerede som badeanstalt helt til
1940.
De kommunale myndigheder arbejdede imidler
tid på også at skaffe samfundets lavere klasser de
nødvendige bademuligheder. Et resultat af disse be
stræbelser var, at ubemidlede fra 1867 kunne benyt
te hospitalets nyindrettede badeafdeling efter læge
henvisning. Fra 1890 forøgedes bademulighederne
for enkelte samfundsgrupper. Efter at stiftsfysikus
Christian Bunger i 1889 havde gjort byrådet op
mærksom på, at der på Fattiggården var en kende
lig mangel på bade på lemme-afdelingen, vedtog rå
det den 13. marts 1890 at forbedre badeforholdene
på Fattiggården og samtidig at spørge Fattigudval
get, om den påtænkte, ny badeindretning kunne gi
ves en sådan størrelse, at den tillige kunne benyttes
til billige brusebade for arbejderbefolkningen.
Fattigudvalgets svar kendes ikke, men må have
været negativt, thi fra 1890’erne kunne mindrebemidlede erholde kurbade i Århus Vandkuranstalt

og fra 1893 varme bade på Kommunehospitalets
badeanstalt for en billig pris.
Endvidere installerede kommunen i begyndelsen
af 1890’erne badeanstalter i byens tre kaserner, så
ledes at den værnepligtige ungdoms hygiejniske be
hov var dækket; og byens nye skole, Nørrebros By
skole, nuværende Nørre Boulevards Skole, der blev
opført 1892-93, arkitekt H.V. Ahlmann, fik indret
tet et badeværelse til brug for børnene.
En egentlig offentlig tilgængelig kommunal
varmtvandsbadeanstalt åbnedes - som allerede
nævnt - først i 1909 på Badevej mellem Århus Svi
neslagteri og Elektricitetsværket.
Badevej lå parallelt med gaderne Spanien og
Grønland, men øst for disse, og løb fra åmundingens sydbred ved det gamle lodshus og mod syd.
Gadens navn, der findes i Århus Vejviser 1876, som

Udsigt mod nord over Århus havn i sidste halvdel af 1880'erne, set
fra Gasværkets nye gasbeholder fra 1885, hvis skygge tegner sig i
forgrunden. Statens kreaturstalde, bygget 1885, ses bag skyggen.
Staldene har form som et skævt U med »åbningen« ud mod
Badevej, der løber t.v. i billedet. Bag staldene ligger Århus
Svineslagteri med en høj skorsten og med kontorbygningen langs
Badevej. Bemærk hvor nær kystlinien ligger mod øst.
Foto i Århus Kommunes Biblioteker.

er den første med gaderegister, har relation til de
søbadeanstalter, der fra 1848 lå ved kysten syd for
byen.
Den pågældende grund mellem slagteriet og El
værket havde kommunen i 1884 uden udgift for
statskassen stillet til rådighed for staten til opførelse
af kreaturstalde til anvendelse i forbindelse med
eksporten af kvæg til England. På grunden havde
staten - ifølge bygningsinspektørens protokol - i
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Udsnit af kort over Arhus Gas- og Elektricitetsværk, 1910. T.v. ses
de gamle kreaturstalde, som kommunen havde overtaget, da byen
i 1905 generhvervede grunden fra staten. I den nordlige
staldlænge, helt t.v., med gavlen ud mod Badevej, åbnedes i 1909
den første kommunale badeanstalt for varme bade. T.h. ses
indgangen til Gas- og El-værket fra gaden Grønland. Vejen f.n. pä
kortet fører til gaden Spanien. Den er på kortet kaldt Badevej,
men har også heddet Badegyde.
Bygningsinspektørens arkiv 284/14, Erhvervsarkivet.

1885 opført tre sammenbyggede staldlænger, hvoraf
hovedfløjen var 83 alen (ca. 52 m) lang, medens den
vestre var 61 5/6 alen (knap 39 m) og den østre 23
alen (ca. 141/2 m). Staldene var 11 alen og 1 tomme
(knap 7 m) brede. Men i 1905 havde kommunen
generhvervet grunden med stalde, idet disse fra år
hundredskiftet ikke længere blev anvendt til deres
oprindelige formål, samtidig med at byen havde
brug for arealet til en udvidelse af El-værkets kedel
hus. Ved generhvervelsen måtte byen betale 5.000
kr. for staldene efter en vurdering og en påfølgende
forhandling.
Udvidelsen af kedelhuset ville imidlertid kun be
slaglægge den sydlige del af arealet. Medens den
nordlige del kunne anvendes til andet formål. Dette
var baggrunden for en indstilling fra Udvalget for
belysningsvæsenet angående indretning af en folkebadeanstalt i den nordligste staldlænge, der blev
drøftet i byrådsmødet den 6. februar 1908. Indstil
lingen fastslog i indledningen, at der har vist sig en
stedse stigende trang til en badeanstalt i Århus,
hvor enhver mod ringe betaling kan erholde tempe
rerede styrtebade, i lighed med de i de senere år i al
le andre storbyer indrettede folkebade.

Annonce ang. Folkebadeanstaltens åbning.
Demokraten 21.3.1909.

En sådan badeanstalt kunne indrettes i den nord
ligste længe af de »ny-erhvervede« kvægfolde. De
gamle mure kunne benyttes, og bygningen lå i
umiddelbar nærhed af El-værkets kedelhus, hvorfra
badeanstalten kunne forsynes med damp. På belys
ningsvæsenets foranledning havde arkitekt R. Fri123

Folkebadeanstalten 1909. Pô gavlen over indgangen læses:
Folkebade, Kvinder. Kvindeafdelingen IÔ i den vestlige del af
bygningen med adgang direkte fra Badevej. Mandsafdelingen IÔ
bag kvindeafdelingen med adgang gennem den lille portal, der
ses t.h. på billedet, men som sad midt pô bygningen,
og hvorover der stod: Mænd.
Tegning fra Demokraten 21.3.1909.

modt-Clausen udarbejdet forslag til indretningen.
Der var udarbejdet to forslag. Efter det ene skulle
badeanstalten kun indrettes i den vestlige del af
bygningen, men efter det andet i hele bygningen.
Der ville blive tale om henholdsvis 16 brusebade i
én afdeling, der kunne benyttes skiftevis af kvinder
og mænd, eller 33 bade i to afdelinger, således at
anstalten til enhver tid var tilgængelig for såvel
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kvinder som mænd. Totaludgifterne ville blive hen
holdsvis ca. 8.000 kr. og ca. 15.500 kr. Udvalget fo
reslog at påbegynde sagen i mindre omfang ved at
indrette en badeafdeling for 16 brusebade i bygnin
gens vestre ende og foreløbig stille disse bade til af
benyttelse for mænd.
Som baggrund for denne indstilling udtalte for
manden for Udvalget for belysningsvæsenet, fabri
kant Hilmar Vestesen, der sad i byrådet 1903-08
som repræsentant for Højre, bl.a., at »for kvinder
var bade måske lige så nødvendige; men erfaringen
viste, at kvinderne behøvede længere tid til at væn
ne sig til en sådan ny anstalt. . . Efter al sandsynlig
hed ville man. . . allerede næste år skride til en udvi
delse, og så ville der blive indrettet en afdeling for
kvinder«.

Maskinarbejder F.F. Samuelsen (Socialdemokra
tiet), ligeledes medlem af udvalget, anbefalede for
slaget, idet han dog foreslog, at der også blev indret
tet et par karbade, og at anstalten blev delt i en af
deling for kvinder og en for mænd med henholdsvis
6 og 10 brusebade.
Redaktør Peter Sabroe (Socialdemokratiet) hilste
det foreliggende projekt med glæde, men mente ik
ke, at det med rette kunne kaldes en folkebadeanstalt, snarere kun en renselsesanstalt.
Forretningsfører, senere borgmester, Jakob Jen
sen (Socialdemokratiet) fremhævede, at han i 8 år
havde ventet på et forslag om en badeanstalt. Selv
om han fandt den planlagte anstalt »så primitiv som

vel mulig«, ville han dog stemme for forslaget af
frygt for at skulle vente yderligere 8 år på et nyt
forslag. Hans stemme var dog betinget af, at der
blev indrettet såvel en kvindeafdeling med 6 som en
mandsafdeling med 10 brusebade.
Byrådets vedtagelse blev i overensstemmelse her
med. - På mødet den 16. juli 1908 forhøjedes bevil
lingen imidlertid til 15.000 kr., idet Udvalget for beInteriør fra Folkebadeanstaltens mandsafdeling 1909. Gennem
den åbne dør I baggrunden ser man ind i venteværelset, hvortil der
var adgang gennem den lille portal på bygningens sydside. De
store kabiner I baggrunden rummede karbade og lysbadet.
Kabinerne i forgrunden t.h. var omklædningsrum, og nicherne t.v.
rummede brusebadene. Bemærk bølgebliktaget.
Foto i Århus Kommunes Biblioteker.
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lysningsvæsenet foreslog, og fik godkendt, at der i
mandsafdelingen blev indrettet 2 karbade, 1 lysbad,
7 brusebade og 14 påklædningsrum og i kvindeafde
lingen 4 karbade og 2 brusebade.
Under indretningen af den gamle staldlænge ske
te der yderligere ændringer. Da Århus Kommunale
Folkebadeanstalt åbnede tirsdag den 23. marts
1909, var der ifølge en artikel i Demokraten
(21.3.1909) i mandsafdelingen 3 karbade med bru
se, 8 brusebade og 16 omklædningsrum samt ét
elektrisk lysbad udstyret med 64 glødelamper à 16
lys og i kvindeafdelingen 4 karbade med bruse og 2
brusebade. De to afdelinger var skilt ved et rum,
hvori dampkedlen var installeret. Foran hver afde
ling fandtes et venteværelse med bænke.
Anstalten betegnedes som en smuk og moderne
badeanstalt, der måske nok ikke tilfredsstillede et
hvert krav til luksus, men som på den anden side
var renlig, hyggelig og billig. Et brusebad kostede
10 øre og et karbad 20 øre, medens et lysbad med
brusebad kostede 1 kr.
Det ansatte personale blev aflønnet således: Det
mandlige opsyn fik 24 kr. pr. uge og det kvindelige
14 kr. pr. uge, idet man forlangte, at opsynene foru
den at være til stede i åbningstiden, jvf. åbningsan
noncen, tillige havde pligt til at møde så betimeligt
om morgenen, at anstalten kunne være rede til at
modtage publikum til den fastsatte tid, samt foreta
ge rengøring efter endt badetid.
Umiddelbart før åbningen af Folkebadeanstalten
vedtog Belysningsudvalget på sit møde den 18.
marts 1909 efter en henvendelse fra stadslæge Jo
hannes Lunddahl, at byens 18 jordemødre kunne få
frikort til badeanstalten for ét år ad gangen.
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Efter en halv snes års brug tilfredsstillede denne
primitive badeanstalt ikke længere tidens krav. I
første bind af sin historisk-topografiske beskrivelse
af Århus fra 1920 beskriver Viggo J. v. Holstein
Rathlou badeanstalten på følgende måde: Vi vil »af
lægge kommunens varmtvandsbadeanstalt et be
søg, dog ikke for at bade, thi det indbyder anstalten
ikke til. Det er et bølgeblikskur, der rummer styrteog karbade. Ingen af dem er særlig appetitlige. Det
er nærmest en skandale, at landets næststørste by
ikke ejer et ordentligt, offentligt bad. . . Den eneste
fordel denne kommunale institution har, er dens
billighed«.
Også Lægeforeningen for Århus og omegn fandt
anstalten utilfredsstillende og henvendte sig til by
rådet med en anmodning om forbedring af badefor
holdene i byen ved midlertidigt at indrette badean
stalter i skolernes baderum. I byrådsmødet den 26.
maj 1922 blev denne løsning på problemet dog af
vist, fordi disse baderum var indrettet til, at mange
skulle bade samtidigt, og fordi der ikke kunne ind
rettes karbade. Men byrådet anmodede i stedet Be
lysningsudvalget om at lade dettes teknikere i sam
arbejde med stadsarkitekten udarbejde et med be
kostningsoverslag bilagt skitsemæssigt forslag til en
ny kommunal badeanstalt i nærheden af Gas- og
Elektricitetsværket.
Først godt fire år senere - i mødet den 17. juni
1926 - genoptog byrådet sagen. Baggrunden var
planerne om El-værkets udvidelse. Det betød, at
bl.a. badeanstalten måtte nedrives. På mødet blev
det nævnt, at kommunen tidligere havde købt
Kampmanns kulplads ved Dynkarken - Spanien ud
for Sønder Allé med henblik på at placere en kom-

Svømmehallen, set fra Spanien 1933.1den vestlige del af
bygningen, der ses på billedet, findes dels vestibule med
billetkontor og trappe, dels afklædningsrum, afsæbningsrum,
damprum m.m.m. Jvf. planerne over badeanstalten.
Arkitekten, månedshæfte, 1934.

mende badeanstalt der. På et senere møde - den 9.
september samme år - fik Belysningsudvalget derpå
bemyndigelse til at lade udarbejde planer og over
slag til en ny, førsteklasses badeanstalt.
Folkebadeanstalten lukkede i sidste halvdel af
1926, og allerede i januar 1927 var bygningen ned
revet og grunden ryddet.
Svømmehallen

Det første forslag til den nye badeanstalt blev fo
relagt i byrådet den 23. juni 1927, men blev efter so
cialdemokratisk ønske sendt tilbage til yderligere
behandling i Belysningsudvalget. Efter studierejser
til udlandet og ændringer i projektet vedtog byrådet
den 15. maj 1930 at opføre en »kommunal badean
stalt med svømmehal« beliggende på den kommu
nen tilhørende grund Spanien 3-7. Udgiften blev
anslået til 750.000 kr. eksklusiv byggegrunden,
50.000 kr., og det projekterede gadeanlæg mellem
Spanien og Toldbodgade. Efter beregningerne var
der nogen sandsynlighed for, at badeanstalten kun
ne forrente sig, men nogen lukrativ forretning for
ventede man ikke.
Svømmehallen, set fra Sønder Allé 1933.1den østlige del af
bygningen, bag de store vinduer, ligger selve hallen med
svømmebassinet. Bag de små vinduer findes afdelingen for
Folkebade med damp, der omkranser svømmebassinets dybeste,
nordlige del. Jvf. planerne over badeanstalten.
Arkitekten, månedshæfte, 1934.
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Annonce ang. Svømmehallens åbning.
Aarhuus Stiftstidende 18.9.1933.

I årene 1930-33 opførtes badeanstalten på hjør
negrunden Spanien-Toldbodgade. Projektet var
udarbejdet af stadsarkitekt Fred. Draiby og belys
ningsvæsenets tekniske konsulent, ingeniør, cand.
polyt. C. Juul. Med hensyn til selve bygningen hav
de arkitekten lagt vægt på en rolig, harmonisk ind
deling af bygningens facader med hovedvægten lagt
på tårnets kompakte masse, idet dette skulle tjene
til at udligne overgangen mellem den del af badean
stalten, der ligger ud til Spanien, og som rummer
afklædningsrum, afsæbningsrum, damprum m.m.,
og den bagved liggende svømmehal, hvis facadeind
deling måtte få en anden rytme. Facaderne blev op
ført af en særlig, til dette formål fremstillet, mørk,
håndstrøget, rød mursten og med vindues- og dør
indfatninger af kunstig sandsten. Taget blev dækket
med kobber.
Selve svømmehallen var holdt i lyse og lette toner
og rummede et bassin på 25 x 12 m med en dybde
fra 0,90 til 4 m, selve rummet målte 33 x 20 m i
grundareal og havde en højde af 14 m fra bassinets
dybeste punkt til loftet.
I svømmebassinet anvendtes oprindeligt saltvand
fra Bugten. Vandet blev via El-værkets konden
satoranlæg opvarmet til 6-8°, inden det pumpedes
til badeanstalten, hvor det passerede filter- og steri
lisationsanlæggene og derefter yderligere blev op-

Planer over Svømmehallens forskellige etager.
F.n. plan over stuen, herover 1. sal, 2. sal og 3. sal.
Arkitekten, månedshæfte, 1934.

Øst-vest snit af Svømmehallen, set fra syd.
Arkitekten, månedshæfte, 1934.

varmet til ca. 23°. Siden 1961 har havvandet imid
lertid været så forurenet, at det ikke har kunnet ren
ses tilstrækkeligt. Man er derfor gået over til at an
vende ferskvand tilsat salt og klor.
Selve badeafdelingerne omfattede ved åbningen
260 omklædningskabiner, 35 brusebade, 7 karbade,
3 dampbaderum, 3 tørluftrum og 2 lysbaderum (so
larier). I disse afdelinger anvendtes ferskvand.
Badeanstalten opvarmes ved fjernvarme, hvis ho
vedledning til byen passerer gennem bygningens
kælder.
I forbindelse med indvielsen, der fandt sted fre
dag den 15. september 1933 - kun fire dage efter
indvielsen af Århus Universitets første hovedbyg
ning - blev badeanstalten betegnet ikke alene som :
et funkis-eventyr, men også som: teknisk set Euro
pas bedste. Så helt op til tidens stil og krav var byg
ningen, inventaret, indretningen og de tekniske in
stallationer.
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Ved færdiggørelsen havde anlægget kostet 116
mill. kr., altså det dobbelte af det i 1930 forventede.
Årsagen hertil var, at ideerne stadig havde udviklet
sig, nye afdelinger for begge køn var kommet til,
svømmebassinet var blevet længere og bredere, nye
tekniske raffinementer og belysningseffekter var ble
vet tilføjet til brug over og under vandet.
I weekenden efter indvielsen - den 16. og 17. sep
tember - havde århusianerne lejlighed til at tage
byens to nye institutioner i øjesyn. Såvel Universite
tet som Svømmehallen holdt åbent hus. Aarhuus
Stiftstidende beretter, at der alene om søndagen
havde været 20.000 gæster på Universitetet, men
35.000 i Svømmehallen. I løbet af lørdag-søndag
havde der været 60.000 besøgende i Svømmehallen,
og det fremhæves, at man havde set automobiler fra
samtlige jyske amter parkeret i nærheden af bade
anstalten. Endnu før dørene blev åbnet kl. 9 havde
folk stået i kø, og der måtte fire betjente og et antal
uniformerede belysningsvæsensfunktionærer til for
at lede strømmen af besøgende. Den planlagte mid
dagslukning på 2 timer måtte indskrænkes til Vi ti
me. Hele mandag og tirsdag formiddag blev der
gjort i orden efter invasionen, og tirsdag den 19.
september 1933 kl. 16 blev Svømmehallen åbnet for
publikum.
Op igennem 1930’erne var Svømmehallen en af
byens turistattraktioner og centrum for mange
svømmestævner. I de årlige beretninger fra Belys
ningsvæsenet angives i denne periode antallet af
svømmestævner og antallet af rekorder, der er ble
vet sat i svømmebassinets »hurtige vand«. Allerede i
1934/35 afholdtes der 5 svømmestævner, og der
blev sat 1 verdensrekord, 1 skandinavisk rekord, 1

hollandsk, 1 tysk, 1 engelsk, 20 danske og adskillige
jyske rekorder. I 1936/37 og i 1937/38 afholdtes 14
svømmestævner, og rekordernes tal voksede. Den
13. verdensrekord blev sat den 9. september 1941,
da den århusianske svømmepige Kirsten BuschSørensen svømmede 100 yards crawl på 59 5/10 se
kund. Denne svømmestævneaktivitet hang sammen
med, at tiden var en periode, hvor dansk svømmesport lå på verdensplan. Men den anden verdens
krig forhindrede de internationale svømmestævner
og dermed denne aktivitet.
Også »almindelige mennesker« benyttede Svøm
mehallen. I 1933/34, hvor badeanstalten åbnede
den 19. september, nåede man op på 130.268 bade.
Det følgende år var antallet 175.670 bade, og i re
sten af 1930’erne var tallet ca. 200.000 pr. år med en
stigende tendens. Fra og med 1942/43 var tallet
over 300.000 og fra og med 1944/45 over 400.000
med højdepunkter i 1945/46: 484.708 - d.v.s. i gen
nemsnit 1.455 bade pr. dag eller 129 bade pr. time og i 1949/50: 482.626. Fra og med det sidstnævnte
år begyndte en nedgang i badeanstaltens udnyttel
se, fra og med 1953/54 var tallet under 400.000, fra
og med 1969/70 under 300.000 og fra og med
1973/74 under 200.000 bade pr. år. I 1975/76 var
udnyttelsen kun 84.040 bade, men da var svømme
bassinet ude af drift i ca. K af tiden.
Denne tilbagegang i udnyttelsesgraden, der
navnlig er blevet udtalt fra slutningen af 1960’erne,
skyldes, at der i det storårhusianske område er
skabt andre muligheder såvel for »renselsesbade«
som for at dyrke svømmesport. F.eks. SvømmeStadion, Ingerslev Boulevard, Viby Friluftsbad,
Nordbyvej, Lyseng Svømmebad, Hjulbjergvej, samt

Idrætshøjskolen, Vejlby, og det private Gellerup
Badet, Brabrand. Af disse er kun badet i Viby et
rent friluftsbad, medens de øvrige nævnte anlæg har
et eller flere bassiner under tag eller eventuelt under
»boble« om vinteren. Endvidere disponerer flere af
kommunens skoler over svømmebassiner, der i flere
tilfælde stilles til rådighed for borgerne uden for
skoletiden. Således findes der svømmehaller med 25
m-bassiner ved Hasle skole, ved Sølyst skolen, Egå,
ved Næshøjskolen, Harlev, og ved Tovshøjskolen,
Brabrand, og svømmesale med bassiner på 16 2/3
m ved Gammelgårdsskolen, Åbyhøj, ved Fryden
lundsskolen, Fuglebakken, ved Tranbjerg skole og
ved Jellebakkeskolen, Vejlby.
Alle disse alternative muligheder for bade og
svømning er baggrunden for det dalende besøgstal i
Svømmehallen og dermed medvirkende til den be
slutning, byrådet traf den 17. marts 1976, om kun
at foretage en nødtørftig istandsættelse af badean
stalten fra 1933 - en beslutning, der i realiteten er
en dødsdom over Svømmehallen, selv om eksekutio
nen er udsat et par år.
G.R.
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Hurtigere - højere stærkere
- eller Århus og de olympiske lege
1896-1936

De tre ord i overskriften udgør i deres latinske form:
Citius - altius - fortius devisen på det hvide olympi
ske flag med de fem sammenkædede verdensdels
ringe. Det var i 1896, at det lykkedes den franske
baron Pierre de Coubertin i Athen at genskabe de
olympiske lege, der i virkeligheden blot er én, men
nok den kendteste, af den græske oldtids talrige
sportsfester. Nu skal legenes historie ikke her beret
tes; den kommer igen i dagens avis før hver ny
olympiade, og den kan da endelig også slås efter i
ethvert leksikon. Her gælder det Århus, byens
sportsfolk - og de berømte lege. Det kan være nød
vendigt at tage forbehold for, om alle deltagere her
fra bliver nævnt. De er nemlig ikke så ligetil at fin
de. Ikke nær alle jubilæumsskrifter for sportsfore
ningerne nævner disses olympiadedeltagere, og i al
fald før 1. verdenskrig interesserede pressen sig kun
i ret beskedent omfang for sportsverdenen og dens
kvinder og mænd. Årsagerne til det sidste, der hæn
ger sammen med det almindelige samfundsmøn
ster, vil det være for omfattende at komme ind på.
De første lege i moderne tid afholdtes som nævnt
i Athen i 1896. Aarhuus Stiftstidende, der her er an
vendt som eksempelavis, forbigik dem ingenlunde i
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Aarhuus Stiftstidendes meddelelse om Athenlegenes slutning 19.
april 1896. Læg mærke til, at journalisten angiver
marathondistancen til 48 km. Det er forkert. Den rigtige distance er
42,145 km. Men så er det da interessant, at han bruger kmangivelsen. Det var ret sjældent og skyldtes antagelig, at der er
tale om stof optaget på stedet. Metersystemet blev først indført
ved lov i Danmark 1907.

tavshed. Den åbnede dem 7. april med 14 linier un
der rubrikken »Telegrammer»; men dagen efter
havde man, og det var usædvanligt, en leder på for
siden, Olympiakoi agones, der dels præsenterede
det, der nu var igang, dels antydede vanskeligheder
med nationale spændinger, f.eks. mellem Frankrig
og Tyskland. Hvis nogen tror, at disse toner er nye

-ja , så er de det altså ikke! Ud over et par yderlige
re småstykker under »Telegrammer« og »Fra udlan
det«, der i øvrigt fortrinsvis handlede om banketter,
kom der ikke mere - og der var ingen Århus
deltagere.
Det var der heller ikke i Paris 1900, hvor legene
uheldigt var kædet sammen med den samtidige ver
densudstilling. En årsag kan måske findes i et »Idrætsbrev fra Århus«, i Stiftstidende for 27. maj.
Indsenderen konstaterer her, »at denne Jyllands ho
vedstad vistnok står over alle danske byer - Køben
havn og Smørumnedre iberegnet, med hensyn til
uinteresserethedtor idræt, af hvad art nævnes kan! Det
lader sig ikke' bestride, og mine unge og ældre ven
ner blandt idrætsdyrkere giver mig ret i denne op
fattelse. ------Den store flerhed står uforstående el
ler udeltagende over for den snart gamle idrætsbe
vægelse, der begyndte her i landet i slutningen af
halvfjerdserne. Det er ikke alene »tilskuere«, men
også de aktive (dvs. dem, som burde være aktive),
der fattes«.
Det var hårde ord i maj; men avisen fulgte dem
smukt op i 1904, hvor legene påny og påny uheldigt
- i St. Louis, USA - var lagt sammen med en ver
densudstilling: I en lang række af korrespondancer
fra USA og fra udstillingen lykkedes det korrespon
denten helt og aldeles at undgå at nævne, at der og
så var olympiske lege. Til gengæld præsenterede
man 6. september olympiske resultater fra Berlin,
hvor Danmark i løb og spring fik ene første- og an
denpladser. Det er en mystifikation, som Stiftsti
dende må tage på sin daværende kappe.
Først 1906 ved de ekstraordinære lege i Athen, af
holdt i tiåret for legenes nybegyndelse, synes der at

have været århusiansk deltagelse. I de fem stykker,
avisen bragte, nu lidt større end hidtil og med selv
stændige overskrifter, nævnes det ganske vist slet ik
ke; men går man til Århus Athletklubs jubilæums
skrift fra 1946, anføres der, at en af klubbens fine
brydere, Marius Jensen, nu Wanger, »havde gjort
sig så fordelagtigt kendt, at han blev udtaget til at
repræsentere Danmark ved de første olympiske lege
i Athen 1904«. Ganske vist er både første og 1904
galt; men da Jensen rejste 13. april, passer det godt
nok med de ekstraordinære lege. Det var dyrt for al
mindelige mennesker at tage afsted, og da brydere i
1906 næppe hørte til »den fine portion«, blev der
foranstaltet en indsamling til Marius Jensen, en
indsamling, der gav det for den tid betydelige beløb
af 300 kr. Den danske deltagelse, der var ret stor,
blev i øvrigt financieret af en anonym mæcen med
20.000 kr. samt 3.000 kr. på finansloven. Alligevel
var aktioner som ovennævnte nødvendige, ligesom
også mere velaflagte deltagere selv skød penge i fo
retagendet. Marius Jensen nåede ganske langt i At
hen. ÅAK’s jubilæumsskrift fortæller, at han først
blev stoppet i den kamp, der ville have givet ham en
tredieplads - stoppet af en muskelsprængning! Det
skal senere ses, at den slags uheld i olympiadehisto
rien har haft en sjælden evne til at ramme århusia
nerne.
Ved de næste »normale« lege (»olympiade« er
egentlig den græske betegnelse for de mellemliggen
de fire år), der afholdtes i London 1908, er der kun
en svag antydning af deltagelse her fra byen. Lege
ne var i øvrigt ved at gå i vasken, før de begyndte af pengemangel ; men i gang kom de da, og blandt
de 13 stykker, Aarhuus Stiftstidende bragte fra
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dem, findes 15. juli en hel spalte »De danske sports
damer i London«. Korrespondenten er »en af de år
husianske sportsdamer, der har deltaget i de store
idrætsfester«. Den pågældende kan have været på
holdet i damegymnastik; men hun har lykkelig und
gået at gøre dette helt klart. I al fald har hun mest
interesseret sig for det »tog af festligheder«, der fulg
te med, og selv om også sporten har været en fest, er
det nu mere gardenparties og riverparties m.m.,
hun beskæftiger sig med. I nogle af de øvrige styk
ker dukker de problemer frem, der siden er blevet
hyppige: Skytterne forklarer deres nederlag med
oldnordiske geværer og for lidt træningsammuniti
on, dommerne får nogen på hovedet, og til den
svenske sejr i gymnastik bemærker en dansk tilsku
er, at denne blev vundet, fordi svenskerne legede
»To mand frem for en enke«. Hvis danskerne havde
leget blindebuk, var de måske også blevet præmie
rede! Teknikhistorisk bød London-olympiaden på
to nyheder: Stiftstidende bragte 26. juli et foto, avi
sens første af det olympiske stadion, og i Fotorama
kunne man fra 2. august med »uafbrudt forestilling
fra kl. 4« se en filmreportage fra legene. Og så del
tog da forresten en mand, der senere skulle få stor
betydning som sportsleder, forretningsfører K.
Kaasgaard, medstifter og første formand for »Skov
bakken«; han deltog i gymnastik, men var ikke bys
barn på det tidspunkt.
Det nye fortsatte, sådan set, i Stockholm 1912,
hvor den 21-årige journalist T. Vogel-Jørgensen
fungerede som »vor udsendte korrespondent«. I en
lang række stemningsreportager skildrede han, føl
somt og levende, byen og sportsfesten, som den ud
foldede sig for ham. Formen er set senere, men

egentlig ikke overgået. Og så havde Vogel-Jørgensen tillige en vis fornemmelse af galskaben i det he
le, som når han f.eks. lader pressen udfolde sig over
for en finsk løbersejrherre: Han overfaldes af mere
end en snes fotografer. Han tages i alle stillinger, og
filmapparaterne napper ham i bevægelse. Han in
terviewes og lykønskes - og er bare træt. »Men
hvem bryder sig om det! Han må smile og nikke til
det begejstrede publikum, fortælle interviewere de
utroligste og mest ligegyldige ting . . .«. Hvem sagde
TV i dag og »begavede« journalistspørgsmål?
Første verdenskrig satte en foreløbig stopper for
de olympiske lege. De sjette var ganske vist planlagt
til Berlin 1916, og mange af sportsanlæggene også
færdige; men der skulle gå 20 år, før de, i udvidet og
ændret form, kunne tages i brug. I stedet fik Ant
werpen legene til afholdelse i 1920. En avisartikel 1.
august antyder fra forberedelserne noget af det,
man hele tiden har anet - »sports-københavneriet«.
Artiklen konkluderer ganske vist, at man ved ud
vælgelsen til Antwerpen er kommet ud over dette;
men grunden er rigtig nok den pinlige, »at vi ikke
kan klare os, fordi vi er de underlegne, de små«.
Hertil kom endvidere, at Århusløberen Merrild
Nielsen tabte - ved at udeblive! Og det var Stiftsti
dendes »Dick« forarget over: »Når de folk, der er i
stand til at bedømme løb, vil have ham til at forsø
ge, fordi de ser en mulighed i ham, bør han så ikke
tage sin chance. . . Det havde været bedre for ham
at tabe med ære end ikke at tabe, fordi han blev
borte«. Århusfolk kom der dog afsted, nemlig tre
brydere: Poul Hansen, Svend Nielsen og Aage Tor
gersen, én bokser: Holger Jensen, to vægtløftere:
Juul Jensen og Søren Petersen. Af disse nåede Poul
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Hansen til finalen, hvor han - og alt tyder på, at det
er rigtigt - blev uretfærdig bortdømt mod finnen
Lindfors. Hansen måtte altså »nøjes« med sølvme
daljen.Om det nu var, fordi brydningen ikke var no
gen smuk sport - det havde Vogel-Jørgensen frem
hævet i 1912 - eller fordi den ikke var agtet blandt
de fine, er ikke til at vide, nok er det, at Stiftstidende
23. august anmeldte Hansens placering med følgen
de to linier: »Poul Hansen, Århus, er blevet nr. 2 i
sværvægt efter Lindfors, Finland«. Bedømmelsen af
bryderne understøttes af referatet af holdgymna
stikken 31. august, hvor Danmark fik guld. To År
husdeltagere fremhæves, Harry Sørensen og Harry
Holm - den første med betegnelsen sup-superbe og
som den, der specielt hævede de danske points. Re
feratet fik tre fulde spalter. Pressehistorisk er der el
lers det interessante ved referaterne fra Antwerpen,
at man nu ser de første spirer til egentlige sportssi
der - og til en kritik af idrættens ekcesser, når de er
værst, både hos sportsfolkene og - ikke mindst hos
tilskuerne. Fanatisme og momentan vildskab er ord,
som dukker op. En enkelt, meget kendt idræts
mands deltagelse er usikker. Det er svømmeren Pre
ben Bestie. Avisen skriver 28. august, at de indle
dende heats i 100 m svømning tydeligt viste, at der
ikke var plads til Bestie i vognen; men han »så og
lærte, og hvad mere har de danske, der er sendt her
ned på landets bekostning opnået«. Bestie omtales
ikke andetsteds, heller ikke i jubilæumsskrifter, så
det må nok formodes, at han har været afsted på
egen bekostning - og som tilskuer.
Poul Hansens sølvmedalje i Antwerpen gav ham
en adgangsbillet til de næste lege, i Paris 1924. Han
fik følgeskab af fem kolleger: Herman Andersen,
136

Robert Christoffersen, Peter Eriksen, Svend Nielsen
og Aage Torgersen. Men alle tabte - også Poul
Hansen og også denne gang uretfærdigt. Han brø
des i sin anden kamp med en franskmand, og at be
sejre en franskmand i Frankrig var en umulig opga
ve. Efter hjemkomsten berettede Peter Eriksen i avi
sen, hvorfor det var gået galt: Transporten til bry
depladsen var for lang og for anstrengende, man
måtte, omklædt, vente i timevis på at komme i
gang, arrangementet var en skandale, dommerne
partiske osv. osv. I forbindelse med olympiaderefe
raterne, der nu er ganske omfattende, men stadig
uden at lægge sarlig vægt på de lokale deltagere, be
mærker man en pudsig detalje, som senere næsten
skulle blive en besættelse for Aarhuus Stiftstidende:
fremhævelsen af en selv nok så fjern tilknytning til
den jyske metropol. I omtalen af Ellen Osiiers guld
medalje i fægtning anføres det, at fruen, der egent
lig var fra Hjørring, begyndte at fægte i Århus!
Det er ovenfor nævnt, at byens manglende delta
gelse i atletikken var en torn i øjet på de klubber,
som gerne ville skaffe deres flittige folk den opmun
tring, som en olympiadeudtagelse var. I 1928 brød
man overtværs, samlede penge ind, udvalgte Aksel
Carlsen, A.I.A., og Aage Nielsen, 1900, og spurgte
den olympiske komité, om man måtte sende dem til
Amsterdam, hvor legene skulle foregå, på egen reg
ning. Det måtte man ikke. Komiteen fandt ikke, at
deres præstationer berettigede til deltagelse i inter
nationale konkurrencer. Og så var den potte ude.
Heldigere var fortsat bryderne, der dette år sendte
Herman Andersen og Einar Borges. For første gang
var der desuden deltagelse af to ryttere, ritmester
C.H. Gundelach og premierløjtnant P. Jensen. Som

official for cykelrytterne, der alle var københavnere,
fungerede Århus Cykelbanes grand old man,
skræddermester Madsen Bæk. Og så bør det også
nævnes, at arkitekt Høegh Hansen med sine stadi
ontegninger deltog i den ofte så upåagtede kunst
konkurrence. Han fik dog, ligesom de øvrige, ikke
nogen medalje. Det lignede, hvad man bortset fra
Poul Hansen tidligere havde oplevet, og det gjorde
også kritikken af dommerne, af den hollandske
mangel på gæstfrihed og meget mere. Ny var avisens
behandling af stoffet - med talrige forsideartikler og
billedreportager. De sidste var bureaustof, der kun
en enkelt gang og vel ved et tilfælde viste en Århus
deltager in action.
De 10. olympiske lege 1932 var henlagt til Los
Angeles. Det var langt borte, så langt at ingen århu
sianere blev fundet værdige til at tage med. De få
øvrige åd sig fra placeringerne - bortset fra Else J a 
cobsens bronce i brystsvømning og Svend Olsens
sølv i vægtløftning. Det kan lyde barokt; men den
megen mad og de mange fester anføres faktisk i
samtiden som en årsag til de manglende resultater.
Svend Olsen svarede bravt igen, sikkert på fleres
vegne, da han erklærede, at han ikke havde gjort sig
nogen samvittighed af at spise godt. Hjemme var
han arbejdsløs og altid sulten - og hvem vidste,
hvad der kom bagefter.
I mange henseender blev vel 1936/Berlin den
mærkeligste af alle olympiader. Mærkelig, fordi der
lå så meget under dens overflade, som et stort flertal
ikke bemærkede, og mærkelig, fordi der fra tysk si
de blev gjort meget for, at det, der lå under overfla
den, forblev der - ubemærket! Niels Bukh havde i al
fald ikke forstået noget af det hele, og hans berygte-

Det eneste af de mange pressebilleder efter 1920, hvor en Århus
deltager har været heldig at blive «taget af«. Det er premier
løjtnant P. Jensen 1928/Amsterdam i et elegant spring på »Pearl«.
Aarhuus Stiftstidende 15. aug. 1928.

de »leve« for det nye Tyskland er blevet stående i
hans minde. Aarhuus Stiftstidende havde sendt Ax
el Holm, senere en kendt Århus-skikkelse, og han
havde til at begynde med heller ikke forstået noget.
1. august skrev han: »Jeg har set ind i kilometerlan
ge rader af øjne. Ud af dem alle lyste et: Jeg tror.
Jeg ved ikke, hvad det er, de tror på. Jeg er glad over
at få lov til at være med i det bedste i dette århun
drede«. Og om Goebbels: »Han har et lysende intel137

Fra Berlinlegene findes talrige pressebilleder, hel- og halvsides
montager, men ingen med århusianere. De to boksedeltagere
Gunnar Andreasen, Frederiksbjerg Athlet-Klub, t.v. og Jens
Nielsen, Arhus Athletklub, t.h. er her af billedet efter deres
respektive klubbers jubilæumsskrifter.

ligent ansigt, fuldt af indfald og lystighed, den bed
ste repræsentant for det nye sejrrige Tyskland«. Det
var løjerligt - bortset fra, at Goebbels da vist så me
get intelligent ud (hvordan det så skal forstås) - lø
jerligt, fordi selv 14 års drenge med bare en smule
læsning og bibliotekssøgning var helt på det rene
med, at der var noget galt, og kun meget naive sjæle
herhjemme nægtede vist at erkende eksistensen af
kz-lejrene. Holms reportage lignede i mange hense
ender Vogel-Jørgensens fra Stockholm; men den
var langt mere omfattende, og det må siges til hans
ros, at han ret hurtigt fandt ud af, at ikke alt var,
som det skulle være. Derefter blev han forsigtig, me
get forsigtig; men omslaget var tydeligt nok. Og så
må man i dag tilgive ham en overskrift som »Legene
viser, at Tyskland vil freden«. Det var ganske vist et
citat af formanden for den tyske organisationskomi
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tes tale; men et eller andet formål har det vel haft at
sætte det øverst - vel den enkle, at Holm vidste, at
det var talt ud af mange ængstelige menneskers
hjerter - også i Danmark. Der kom i de følgende år
nogle stykker af den slags forsikringer. De var forre
sten hver gang beroligende.
Berlins nærhed havde naturligvis til følge, at
Danmark kunne sende sit største sportshold nogen
sinde til olympiske lege. Men det var ingenlunde
domineret af århusianere - der var i virkeligheden
ret få. Da landevejsrytteren Ejnar Nielsen tog af
sted, fotograferede Stiftstidende ham sammen med
Århus Amatørcykleklubs formand, og de så begge
vældig glade ud. De fastholdt dog næppe glæden,
da det en halv snes dage senere viste sig, at Nielsen
var rejst forgæves. Han kom ikke på holdet i 100
km’s landevejsløb - endda han havde vundet talrige
gange over Tage Møller, som fik hans plads. »Det
skal ingen hemmelighed være«, skrev avisen, »at år
husianeren følte sig dybt skuffet over at være henvist
til uvirksomhed, og det kan heller ikke forbavse, om
han i den skete tilsidesættelse vejrer usaglige hen
syn«. Det sidste er lidt kryptisk, men går vel nok
blot på det sædvanlige københavneri. Til gengæld
blev løbet som så ofte før en skandale - først og
fremmest fordi opløbsstedet var for smalt. Det hav
de man været klar over, men ikke ændret, og resul
tatet var massestyrt og ditto kvæstelser. På den
baggrund var Nielsen glad for - sagde han i al fald
til avisen - at han ikke var blevet udtaget.
Herhjemme er vel erindringen om 1936olympiaden knyttet til tre personer: Ragnhild Hveger, lille henrivende Inge (Sørensen) og Gunnar Nu
Hansen - centre i et gigantisk flop, som i al fald ikke

tidligere havde været set i vort pandekageflade land.
Det falder uden for rammerne her (men bør i øvrigt
ikke undervurderes i det almindelige billede af ti
den) - kun kan det bruges til at pege på, at Århus
også var med i svømning - ved Poul Petersen, der i
400 m fri blev nr. 4 i 5,20,3 - en ganske dårlig tid ved Erik Skou og ved Eva Arndt.
For en gangs skyld var det lykkedes at få en
atletik-mand med. Det var Svend Aage Thomsen,
der startede med ikke at deltage i stangspring, hvor
til han var tilmeldt. I 110 m hæk nåede Thomsen i
1. heat ind som nr. 4 i en efter danske forhold god
tid; men det var ikke nok, kun de to første kunne gå
videre. Også i boksning var der Århus-deltagere.
Den ene var Gunnar Andreasen, der ganske vist
som soldat i København boksede for Valby. Han
tabte i sin første kamp til en hollænder - vist nær
mest ved at tage den med ro for længe. Den anden
var Jens Nielsen, der heller ikke blev placeret.
Og resten, ja det var egentlig så meget. Hitler fik
et smækkys af en ukendt dame: »Der Führer tørrede
sig om munden og lo«. Stiftstidende beroligede: Der
var ingen grund til at tro, at Tyskland påny ville la
de udenrigspolitiske bomber springe »og bringe vor
verdensdels fred i fare«. Tværtimod var det kommu
nisterne, der nu legede med ilden: »Til det sidste
har de fortsat mistænkeliggørelsen af Tysklands
olympiadehensigter, og medens Tyskland har gjort
sporten til dagens emne, har andre væltet sig i inter
nationalt had og klassekampforgiftelse fra spanske
kilder. . . Når der så alligevel stadig tales om truslen
mod freden, forstår man efterhånden, at det ikke er
fra Tyskland, men fra kommunismens side, freden
trues«.

Det var der mange, der troede på - også af dan
ske olympiadedeltagere! 1936/Berlin blev et tide
hverv. 2. verdenskrig stoppede to olympiader, og da
den var færdig, var verden ikke mere den samme heller ikke i de lande, hvor alt så nogenlunde forblev
ved det gamle. Århus gjorde sig lidt mere bemærket
efter krigen; men det er en anden historie, der
egentlig burde fortælles anderledes end med den re
portagekarakter, ovenstående har haft.

F.H.L.
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16. maj
Tom B. Hansen starter sin internati
onale atletik-sæson ved et stævne i
Lübeck og vinder 3000 meter i 8.00.4
foran den svenske landsholdsløber
Dan Glans, som han slår på målstre
gen.

Sporten 1976

9. juni
AGF vinder lokalopgøret i 2. division
med 3-1 over IHF.

Stævnekalender
31. januar - 1. februar
Publikum får masser af dramatik, da
de jyske mesterskaber i boksning ind
ledes i Århus Stadionhal. Derimod er
det så som så med den boksemæssige
kvalitet. Den 23-årige Peter Fjendbo,
AAK, sikrer Århus det eneste jyske
mesterskab, da han i letvægtsfinalen
vinder over Carl Jørgensen, Jyden
Ålborg.
27. februar
Både amatører og professionelle gi
ver de mange tilskuere i GellerupCentret et indtryk af, hvor hård cy
kelsporten er for udøverne. Leo
Duyndam og Verner Blaudzun vin
der parløbet på ruller.
21. marts
Danmarksmesterskabet på riffel over
15 meter vindes af Henning B. Clau
sen, DSB/ASP Århus. Det er hans
14. individuelle danmarksmesterskab.
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5. maj
Skovbakkens Jesper Tørring indleder
sin olympiske sæson i Athen, hvor
han springer 2.14 m.

Peter Fjendbo blev mester I letvægt ved
de jyske boksemesterskaber. Knap så
godt gik det for letmellemvægteren Johan
Jensen. Her er han i gulvet for tredje gang.
(Foto: Hans Bølcho)

25.-26. juni
Århus dominerer atletik-konkurren
cerne ved landsstævnet i Esbjerg. I
de fire holdkampe besætter Århus
Amt førstepladserne.
10. juli
Den 24-årige Poul Kirketerp er ver
densmester i OK-jolle for andet år i
træk. I 7. og sidste sejlads ved Nykø
bing Mors måtte Kirketerp nøjes
med en sjetteplads, men det er rige
ligt til, at han vinder i det samlede re
sultat.
16. juli
Århus Bowlingcenter bliver indviet.
Fra åbningen klokken 16 flokkes de
århusianske bowlere i centret i
Eckersbergsgade - glade for at kom
me i gang på hjemmebane.
30. juli
Christian Larsen, Århus 1900, er tæt
på den store overraskelse ved dan
marksmesterskaberne i tennis. På
Hohes baner tvinger han favoritten i
herresingle, Tom Christensen, KB,
ud i fem sæt, men må til sidst bøje
sig.
21. august
Jesper Tørring, Skovbakken, bliver
dobbeltmester ved de danske mester
skaber i atletik på Århus Stadion.
Han vinder både 110 meter hække
løb og højdespring.
5. september
Cirka 25.000 tilskuere står uden for
afspærringerne, da Marselisløbets

9775 løbere bliver sendt af sted ved
Tangkrogen.
8. september
11.700 tilskuere ser IHF overrumple
AGF i lokalopgøret og vinde fortjent
5-1 efter en fortræffelig kamp.

Et af lyspunkterne inden for sporten var
AGF’s tilbagevenden til 1. division. Her er
en situation fra en af de sidste turnerings
kampe i sæsonen; Henrik Bechmann har
forsøgt sig med et hovedstød. Kampen
blev spillet mod Horsens den 31. oktober
og vundet 3-0.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard)

24. september
Mona Nørgård, Pan, bliver nr. 4 ved
verdensmesterskabet i orienterings
løb, der afholdes i Darnaway Castle,
Skotland.
30. oktober
Århus KFUM’s håndboldspillere si
krer sig billet til landspokalfinalen
ved at vinde 24-19 i København over
Ajax.

16. november
Århus Idrætspark indvier det nye
lysanlæg. Det sker med en venskabs
kamp mellem fodboldholdene fra
AGF og IHF; kampen slutter 1-1.

6. november
ASV’s damer vinder landspokaltur
neringen i volleyball, men de danske
mestre har større besvær end ventet
med at hale sejren hjem.

23. november
Torben Vandrup, Arhus Karate Sko
le, har ved et stort internationalt
stævne i Bad Homburg i Vesttysk
land besat 2. pladsen i sværvægt.
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4.-5. december
MBK’s jubilæumsstævne i bordten
nis bliver en succes for Viby Bordten
nisklub, der tager sig af fem første
pladser.
9. december
200 tilskuere overværer lokalopgøret
i herrernes 1. division i basketball
mellem Skovbakken og Viby i
Vejlby-Risskov Hallen. Opgøret får
en uhyre spændende afslutning, da
Skovbakken haler en kneben sejr på
69-67 i land.

_

.

.

Turneringsresultater

Basketball
1. division herrer ( 10 hold)
Viby nr. 6.
Skovbakken nr. 7.
7. division damer (8 hold)
Skovbakken nr. 4.
Viby nr. 6.
2. division herrer ( 10 hold)
AUS nr. 2.
Åbyhøj nr. 5.
Bordtennis
1. division herrer ( 8 hold)
MBK nr. 2.
Rytterparken nr. 8.
1. division damer ( 8 hold)
Rytterparken nr. 4.
Bowling
1. division herrer ( 8 hold)
Vikins nr. 6.

Exodus nr. 7.

Centrum nr. 8.
Atletik
1. division herrer ( 9 hold)
Skovbakken nr. 1.
AGF nr. 6.
7. division damer (9 hold)
Skovbakken nr. 6/7.
2. division herrer (9 hold)
Århus 1900 nr. 5.
2. division damer (9 hold)
Viby nr. 6/7.
Badminton
1. division ( 8 hold)
Højbjerg nr. 2.
2. division (8 hold)
Århus BK nr. 5.
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7. division damer (8 hold)
Puds nr. 4.
Cricket
1. division ( 12 hold)
Århus nr. 4.
Fodbold
2. division ( 16 hold)
AGF nr. 2.
IHF nr. 4.
3. division ( 16 hold)
Skovbakken nr. 1.
AIA-Tranbjerg nr. 10.
DS. Kreds 4(12 hold)
Åbyhøj nr. 3.

Firmafodbold
Aarhuus Stiftstidende nr. 1.
Håndbold
1. division herrer ( 12 hold)
Århus KFUM nr. 4.
AGF nr. 11.
7. division damer ( 10 hold)
AIA-Tranbjerg nr. 2.
Skovbakken nr. 6.
2. division herrer ( 12 hold)
Skovbakken nr. 1.
Viby nr. 2.
Vejlby-Risskov nr. 3.
Ishockey
2. division (7 hold)
Skovbakken nr. 2.
Tennis
1. division (6 hold)
Århus 1900 nr. 4.
2. division vest ( 6 hold)
Brabrand nr. 3.
AGF nr. 5.
ALTS nr. 6.
Vandpolo
1. division (8 hold)
Lyseng nr. 7.
Volleyball
1. division herrer ( 10 hold)
IHF nr. 6.
ASV nr. 7.
7. division damer (8 hold)
ASV nr. 1.
Vægtløftning
1. division ( 10 hold)
Århus AK nr. 7.

Vejlby forsamlingshus

På mødet den 7. april 1976 skulle byrådet behandle
spørgsmålet om, hvordan 20 forsamlingshuse og 3
beboerhuse i kommunen kunne hjælpes. Sagen hav
de allerede tidligere været drøftet, og man havde da
vedtaget senere at se nærmere på sagen. For at ska
be større klarhed havde kommunen ansat en fri
tidskonsulent, der som en af sine første arbejdsop
gaver fik pålagt at se på forsamlingshusspørgsmå
let.
Forslaget til byrådet gik ud på, at forsamlings
husene skulle hjælpes med rente- og afdragsfrie lån,
hvorimod der ikke skulle være egentlige driftstil
skud. Lånene skulle alene sikre en istandsættelse af
bygningerne, sikre gode sanitære forhold og bringe
dem i en lovmæssig og god brandværnstilstand.
Der har været langt flere end de nævnte 20 for
samlingshuse i Århusområdet. Allerede før århun
dredskiftet nåede tallet de 20, og helt frem mod
1950 blev der endnu opført nye, men så kom cen
tralskolerne med deres tilbud om mere komfortab
le lokaler. Samtidig faldt efterspørgslen efter møde
lokaler i takt med fjernsynets indtog i dagligstuen;
men før bevægelsen tog af, var der opført godt 1500
bygninger over hele landet.

Forsamlingshusbevægelsen kom for alvor til År
husområdet i 1890’erne, efter at den havde bredt sig
over størstedelen af landet fra slutningen af 1860’er
ne. Det ældste bestående i Århusområdet synes at
være Klank forsamlingshus fra 1889 i Galten sogn.
Året efter kom huset i Vejlby, men her havde man
dog allerede i 1889 fået et missionshus; ofte kunne
man nemlig i sognene vælge mellem missions- og
forsamlingshuset. Det blev også tilfældet i Grundfør, hvor der i 1893 blev opført ét hus af hver type.
Det er i øvrigt svært at skelne skarpt mellem de to
typer, der begge blev brugt til kristelige og folkelige
formål. Dog kunne bestemmelserne i lovene for for
samlingshusene ofte acceptere mere verdslige for
mål end de andre, bl.a. dans og udskænkning.
De store bygherrer var Indre Mission og Grundt
vigianerne, men der kunne dog også stå lokale folke
lige kræfter bag. Det var tilfældet i Houlbjerg, hvor
man i sommeren 1890 kunne indvi et smukt »for
eningslokale«. I forbindelse med en ny bolig for by
smeden havde man nemlig opført en sal - 14 alen
lang og 12 alen dyb - med balkon og tribune. An
lægsomkostningerne var ca. 3.000 kr. Samtidig var
der blevet oprettet en »Foredrags og Fremskridtsforening for Houlbjerg og Omegn«, der ved sin stif
telse talte 74 medlemmer.
Det synes at have været lignende kræfter, der i
begyndelsen af året 1890 tog initiativ til et forsam
lingshus i Vejlby. Her var man allerede bekendt
med andelstanken, bl.a. gennem brugsforeningen
og andelsmejeriet. Den 15. november 1890 blev den
første ordinære generalforsamling afholdt. Et vig
tigt punkt på dagsordenen var godkendelse af byg
geregnskabet. Der var lånt 2500 kr. i Landbospare143

Forsamlingshusenes arkitektur fulgte lokale traditioner og kunne
ofte henføres til en lokal håndværker. Sådan var det også med
huset i Vejlby, hvis gavl billedet gengiver. Mellem vinduerne ses en
tavle, der fortæller om husets byggeår. Det blev nedrevet i
forbindelse med de store centerplaner for Vej Iby-om rådet i
slutningen af 1960'erne.

kassen, der foruden den allerede indbetalte kapital
på 1427 kr. skulle dække regningerne, der løb op i
noget over 3.500 kr. Den største var fra den lokale
snedker Jørgen Jensen, der skulle have 3585,01. De
øvrige regninger var småposter, da medlemmerne
synes at have udført en del arbejde selv. Der var en
regning på 116,66 kr. fra jernvarehandler Fr. Winsløw i Århus og to fra lampehandler R. P. Jensen på
i alt 29,88 kr. Og endelig havde man indkøbt en la
trinspand til 1,20.
Forsamlingshuset blev etableret som et aktiesel
skab for »at afhjælpe manglen på et større lokale til
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møder og adspredelse«. Gårdenes storstuer var
nemlig efterhånden blevet opdelt i en dagligstue og
en stadsstue, og husmændene og arbejderfamilier
ne rådede naturligvis heller ikke over faciliteter til
større sammenkomster. Det fælles landsbylokale
var derfor en god løsning på pladsproblemet. Sog
nets befolkningsmæssige underlag var på omkring
1500 mennesker, fordelt på 300 husstande. Lovene
fastlagde hvad huset måtte benyttes til. Private og
foreninger kunne naturligvis leje det til deres sam
menkomster og møder, eller det kunne lejes til oply
sende og opbyggelige foredrag, eller til gymnastik
for kommunens børn og ungdom. Dog måtte det ik
ke benyttes til gøgl og offentlig dans. Alt efter ar
rangementets størrelse kunne man leje »den store«
eller »den lille« sal.
En del af det financielle grundlag for huset var
som nævnt skabt gennem aktietegning i sognet.
Man regnede efterhånden med at kunne udvide ak
tionærkredsen til i alt 400 aktier à 5 kr. dvs. til en
aktiekapital på 2.000 kr. For at sikre en hurtig teg
ning kunne beløbet indbetales i mindre afdrag. Der
var straks stor interesse for initiativet. Det kan kon
stateres, at langt de fleste familier i sognet tegnede
sig for en aktie. En enkelt aftog endog 10, ellers var
det almindelige 1-2. Uanset aktietal havde man kun
én stemme ved generalforsamlingen.
Allerede det første år var der en livlig aktivitet i
huset. Der blev afholdt 7 mejerimøder, 2 møder af
socialdemokraterne, 1 skytteforeningsbal, 1 møde i
husmandskreditforeningen, 1 »om damptærskema
skinen«, 1 bal for ungdommen, oplæsning af den lo
kale lærer, 2 foredragsmøder, 2 møder af våben
brødrene, 1 gymnastikfest, 1 våbenbrødrebal og en

delig 1 Good Templar bal. - Og så naturligvis en
stor indvielsesfest med et overskud på 11,43 kr. Pri
sen for at leje salen til et møde var sat til 50 øre.
Skulle der være bal eller større fest var taksten dog
10 kr. Indtægterne skulle bruges til at afdrage spa
rekasselånet. Snart blev danseskolerne en vigtig
indtægtskilde. I 1893 måtte de erlægge 66 kr. for lo
kalet.
Hvert år i oktober blev der afholdt generalfor
samling. Efter forhandlingsprotokollen forløb alt de
første år roligt, og ingen havde bemærkninger til be
retning eller regnskab. I 1896 indtraf dog en uenig
hed. Forinden havde man vedtaget under fuld til
slutning, at der skulle graves en brønd til huset, og
så kom det kontroversielle spørgsmål, der blev ved
taget med 10 stemmer mod 7: Der var stillet forslag
om spiritusforbud i huset. Da de fremmødte kun
udgjorde et mindretal af aktionærerne, måtte man
genindkalde til ekstraordinær generalforsamling 14
dage senere, hvor sagen blev genforhandlet. Spørgs
målet må have haft stor interesse i sognet, for ved
den efterfølgende forsamling mødte hele 57 aktio
nærer op, og spiritusudskænkningen blev fastholdt
med 38 stemmer mod 19. Det blev dog samtidig be
sluttet, at ballerne om sommeren skulle ophøre kl.
2, men om vinteren først kl. 4.
Årene frem mod århundredskiftet forløb ellers ro
ligt i bestyrelsen. Den var i øvrigt blevet betydelig
aflastet, efter at man havde ansat en vært, der skulle
forestå det praktiske arbejde, bl.a. føre kontrol med
husets beskedne inventar. I 1909 bestod det af 1 ta
lerstol, 1 musiktribune, 4 kurve, 7 stole, 24 bænke, 7
hængelamper samt 2 køkkenlamper foruden 1 løst
teater.

Først da huset var 22 år gammelt begyndte man
at tale om reparation og opfriskning. Indgangsdø
ren skulle repareres og males, soklens fuger repare
res, og nye sten indsættes enkelte steder i murvær
ket. Videre skulle taget efterses med søm og tjære,
ligesom vinduerne skulle males og kittes udvendig
og enkelte nye ruder isættes. Endelig skulle skor
stenspiben fornyes. Indvendig fandt bestyrelsen, at
en »afpudsning« var tiltrængt. Videre skulle vindu
erne til den store og lille sal males ligesom væggene.

Geding forsamlingshus danner her rammen om en festlig
sammenkomst for pensionister. Man bemærker det lette inventar
med stole, der kan stables, og borde, der kan klappes sammen.
Alt for at sikre, at salen hurtigt kunne ryddes til dans; eller gøres
klar til fjerkræavlerudstilllng.
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Der skulle bruges oliemaling; foroven dog kun lim
farve. Dørene i den store sal skulle »lakkes«, og kak
kelovnen i den store sal sortlakeres. Hvis der blev
råd, ville man anskaffe trækgardiner til vinduerne
forneden og kappegardiner foroven. Hele arbejdet
skulle udbydes i licitation.

En scene var altid fast inventar i forsamlingshuset, og mange har
derfor haft deres scenedebut på forsamlingshusets skrå brædder.
Her er det Borum Ungdomsforening, der fremfører vinterens
instudering på den »lille scene«. Som det ses var kontakten
mellem publikum og skuespillere intim, og opmærksomheden
derfor stor.
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Det viste sig imidlertid, at de indkomne tilbud
var for høje til husets økonomiske formåen. Der var
kun penge til de udvendige planer. Indvendigt måt
te man derfor nøjes med en grundig afvaskning af
de oliemalede vægge. I 1920 vedtog man en »udvi
delse og omforandring« af forsamlingshuset. Der
skulle monteres tagrender, installeres elektrisk lys
og males. I alt til en pris af 12.810 kr., der blev financieret gennem et nyt sparekasselån. På trods af
moderniseringen blev der fortsat klaget over toiletog garderobeforholdene.
Allerede i årene før 1910 begyndte de økonomiske
vanskeligheder. Vejlby sogneråd var trådt til om
kring århundredskiftet med et årligt tilskud på mel
lem 100 og 200 kr., men så skullé skolebørnene også
have lov til at låne salens gymnastikredskaber. Be
styrelsen forsøgte ganske vist at sætte lejen i vejret,
og man havde fået nye »kunder«. Det var Slagter
mesterforeningen, der holdt møder, eller Brugsfor
eningen, sygekassens bestyrelse eller vandværkets,
men det kunne også være lysbilledforedragsholdere
eller Frelsens Hær. Endelig var talrige afholdsmøder blevet en god indtægtskilde.
Bestyrelsen måtte stabilisere indtægterne ved
øgede årlige medlemsbidrag. I 1923 var lejeindtæg
terne på ca. 400 kr., men de samlede udgifter på
2.100 kr., og udgiftssiden blev stadig mere skæv i
forhold til indtægterne. Der kom en vis økonomisk
lettelse i 1925. Da lejede kommunen den store sal til
skolegang for 1000 kr. om året, men fortsat kunne
salen dog udlejes - blot uden for skoletiden. Fra tid
til anden fik bestyrelsen forskellige tilbud fra med
lemmerne. Efter at der var kommet elektrisk lys, fik
man tilbudt en stor lysekrone til 87 kr. ; siden tilbød

håndværkerforeningen i Vejlby sin garderobe for
100 kr., men man havde dog ikke råd til at købe,
selv om der var stor interesse for den - særlig blandt
amatørskuespillerne.
Omkring 1930 begyndte det at blive vanskeligt
for det gamle hus, idet aktionærerne faldt fra. Nogle
nægtede endog »at være medlemmer« af huset,
hvorfor det årlige bidrag måtte indkræves gennem
sagfører i Århus. Atter andre ønskede at melde sig
ud, bl.a. på grund af de stigende økonomiske van
skeligheder, der medførte, at der i 1933 måtte op
kræves 15 kr. pr. aktionær til afdrag på husets gæld.
Atter var der klager over toiletforholdene. For 738
kr. tilbød tømrer Rasmus Jensen at bygge et nyt,
men det kunne man ikke magte, hvorfor det i stedet
blev vedtaget at omdanne det murede brænderum
til toiletrum for damerne.
I 1941 var indtægterne 1.755 kr. - hvoraf endog
halvdelen var en arv fra en gammel aktionær - mens
udgifterne var på 1.821 kr. Samtidig var bygninger
ne utidssvarende. Den 24. marts 1943 blev der for
sidste gang afholdt generalforsamling. Formanden
kunne meddele, at man havde solgt huset til Vejlby-Risskov sogneråd under forbehold af generalfor
samlingens godkendelse. Salgsprisen var 12.000 kr.
Enstemmigt - med 22 stemmer - blev salget vedta
get.
Forholdene i en lang række forsamlingshuse ud
viklede sig parallelt med Vejlbys, og mange blev
nedlagt. En række - særlig de der lå langt fra byens
langt bedre mødefaciliteter og øvrige tilbud - kørte
nøjsomt videre og fik efterhånden gennemført for
sigtige moderniseringer. Forsamlingshuset i Ajstrup fik en tilbygning i 1949 og blev moderniseret i

Forsamlingshusenes vanskelige økonomi har ofte nødvendiggjort,
at påtrængende moderniserings- og vedligeholdelsesarbejde blev
udført af frivillig arbejdskraft. Her males Tiist forsamlingshus i
sommeren 1962 af aktive beboere.

1968. I Borum fik man centralvarme i 1970. I Mejlby blev der udført skalmuring i 1959 og installeret
oliefyr i 1965. Endelig fandt der store ændringer
sted i Skødstrup i årene fra 1971-75 med bl.a. nyt
gulv, entre, centralvarme og toiletter.
Fortsat er økonomien stram og de fleste bygnin
ger er på en lang række områder utidssvarende. Det
er nu op til byrådet og kommunen at hjælpe, så de
gamle huse fortsat kan udgøre et tidssvarende forsamlingspunkt i sognet.

H.F.
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Kongrescenter Ärhus

haller, på de udendørs baner og i de mange mødelo
kaler - i hvert fald ville denne bogs rammer ikke til
lade dette. I stedet er opmærksomheden her kon
centreret om den store og nyeste hal. I tabellen er
der foretaget en opdeling efter karakteren af arran
gementet, og tallet angiver det antal dage og/eller
aftener vedkommende foretagende har lagt beslag
på hallen.
Arrangementer i centrets store hal 1976.

I september 1975 stod sidste etape af Kongrescenter
Århus færdigt til indvielse. Det er bl.a. den hal, der
i det daglige omtales som Vejlby-Risskov Hallen.
Med udvidelsen føjedes der en helt ny dimension til
det, der oprindelig var nogle sportspladser, og som
efterhånden blev til et idrætscenter. Nu kan man
henvende sig til en langt større kreds og dække det
behov, som samfundets udvikling mod større og
større organisationer af faglig art og det bestandige
krav om bedre viden nødvendiggør.
Da arkitekterne Friis og Moltke i 1969 byggede
idrætscentret for et beløb af 7 mill. kr.,var det resul
tatet af et privat initiativ; i dag er der stadig tale om
selvejende institutioner, hvoraf idrætshøjskolen,
som er kommet til i mellemtiden, er den ene og kon
grescentret den anden. Århus Kommune har dog
bidraget med 6 mill. kr. til kongresbygningen, vel i
erkendelse af, at en sådan institution kunne blive en
god investering for byen.
Men hvad sker der så på Kongrescenter Århus?
Ved at gennemgå hele centrets arrangementsplan
for året 1976 vil det ikke være muligt at skabe sam
let overblik over, hvad der foregår i de forskellige
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Bankospil............................................................
Dans: mesterskabsturneringer.........................
afdansningsballer....................................
Eksamensprøver, skriftlige ............ ...................
Festaftener...........................................................
K oncerter............................................................
Anden kunstnerisk underholdning....................
Kongresser, landsmøder og lign..........................
K u rser..................................................................
Politiske arrangem enter.....................................
Religiøse arrangem enter....................................
Sport: Badminton..............................................
Basketball ..............................................
Boksning..................................................
Brydning ................................................
H åndbold................................................
Indefodbold............................................
Volleyball................................................

1
4
5
16
13
8
3
27
19
2
5
2
6
1
1
17
16
3

ialt 149
Ser man på de enkelte »poster«, begynder de med et
bankospil. Set. Georgs Gilderne er indbydere, og
erfaringen har vist, at man nemt kan fylde så stor en

hal med ivrige spillere: De får nogle muntre timer,
og overskuddet går til et godt formål. På »danse
fronten« begyndte hallen med de østjyske mester
skaber, men er allerede i september nået frem til at
være rammen om Europa-mesterskaberne i latin
amerikanske danse, en turnering, som via TV når
langt omkring i verden, og derved kan blive optak
ten til anden international virksomhed. Også byens
danseinstitutter benytter hallen til den årlige opvis
ning, som stadig kræver god plads til bænkevarmer
ne: forældre, bedstemodre, tanter og andre beun
drere.
De skriftlige eksamensprøver dækker over Uni
versitetets leje af hallen i eksamensperioden maj
juni. I den tid er de fleste af byens større haller ste
det for mange studerendes intensive eksamensind
sats, og det er da heller ikke Universitetet alene, der
benytter dette center: Adskillige dage bliver også de
mindre haller brugt, f.eks. af Århus Købmandssko
le.
Af de 13 store fester, der har været afholdt i årets
løb, har de 5 været jubilæumsfester for organisatio
ner og foreninger. Således samledes Århus Politifor
enings medlemmer 31. marts for at fejre 75 års ju 
bilæum, og Handelsbanken festede 1. september i
anledning af Århus-afdelingens 100-års dag. Af de
andre fester kan nævnes den høstfest, som naboen,
Landbrugets EDB-center, afholdt, mens også Kolo
nihaveforbundet henlagde sin sammenkomst til
centret. Køkkenforholdene er af en sådan kapacitet
og med et så moderne udstyr, at der uden vanskelig
hed kan serveres for ca. 1.200 middags-gæster, og i
tilknytning til hallen er der møde- og selskabsloka
ler, hvis indretning er så fleksibel, at ethvert selskab

Friis og Moltkes idrætscenter er fra 1969. Tilbygningsprojektet
står i 17 mill. kr., hvoraf kommunen har indskudt de 6.
(Foto: Bjarke Larsen)

kan få lokaler af netop den størrelse, der passer
bedst.
Af koncerter har der været 8. Den store hal er tra
ditionelt stedet, hvor beat-arrangementerne afhol
des. Blandt årets besøgende kan nævnes Frank
Zappa, Rod Stewart og Manfred Man. Derudover
har f.eks. AOF indbudt elever til en russisk aften, li
gesom Holstebro-Revyen en enkelt aften i oktober
har været vist for et lukket publikum.
Med henblik på kongresser, årsmøder og lign. er
centret indrettet, så der kan skabes aflukkede rum
til ca. 20 arbejdende grupper inden for det samme
møde, og er det ikke tilstrækkeligt, træder naboerne
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Fra et af centrets store arrangementer i 1976: europamesterskab i
latinamerikanske danse, afholdt i september.
(Foto: Mogens Laier)

til: Risskov Amtsgymnasium og Vejlby Skole ligger
i umiddelbar nærhed, så det er naturligt at udnytte
de mange lokaler, der står ledige lørdage-søndage
og i ferierne. Ligeledes stilles de 70 elevværelser på
Idrætshøjskolen til rådighed for centrets gæster i de
perioder, hvor der ikke er undervisning. I 1976 har
der i 27 dage været lagt beslag på hallen til kongres
ser, årsmøder og stævner af forskellig art. Som ek
sempler på disse aktiviteter kan i flæng nævnes
Kommunernes Landsmøde, KFUM og KFUKs
Idrætsforbunds repræsentantskabsmøde, Dansk
vandteknisk Forenings årsmøde og Toldkamrenes
Landsstævne. I juni-juli har Dansk Håndboldfor
bund i 19 dage afholdt leder- og trænerkurser i den
ne hal, så vel som i nogle af de mindre.
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De politiske sammenkomster er derimod ikke tal
rige. Partiet Venstre holdt i september sit landsmø
de, Danmarks kommunistiske Partis landsdelsorga
nisation har også brugt hallen en enkelt gang; men
det er også alt. Ved disse og lignende lejligheder
kan antallet af siddepladser bringes op på 2.300,
mens der, når gulvet skal være frit, »kun« kan sidde
1.158.
Heller ikke de religiøse sammenslutninger kom
mer på centret i større udstrækning. Kun Jehovas
Vidner samler så mange mennesker, at der skal så
store faciliteter til. Ved de fleste kirker i landet er
der mødelokaler, som fuldt ud dækker de stedlige
behov.
Tilbage er sporten. I den forbindelse er den store
hal kun et led i en langt større sammenhæng. På 52
tdr. land, som ejes af Århus Kommune, men admi
nistreres af centrets ledelse, ligger andre, mindre
sportshaller, gymnastiksale, en svømmehal og ad
skillige udendørs baner, hver til sit brug. Der er
klublokaler, som udlejes (Skovbakken og Vejlby
Idrætsforening), og det anslås, at ca. 6.000 unge
dyrker sportens forskellige grene på disse arealer.
Det er derfor helt naturligt, at en tredjedel af den
store hals arrangementer er sportslige. Af tabellen
ses fordelingen, men den viser ikke, at det er idræts
folk fra hele landet, unge og gamle, topfolk og al
mindelige sportsudøvere, der befolker hallen.
Blandt de mange bygninger og anlæg synes der
at mangle én ting: et hotel. Et sådant med værelser
vendt mod den gamle hvide kirkebygning i Vejlby
og med udsigt over Bugten til Molslandet ville være
en grund mere for kongres-arrangører til at vælge
Kongrescenter Århus frem for noget andet.
A.D.

Skete der noget?

Kommunens biblioteker siden 1970

Folkebibliotekerne er i sammenligning med folke
skolen og folkekirken for en årsunge at regne. Den
første bibliotekslov er fra 1920, og først med loven af
1964 blev det en kommunal forpligtelse at have et
bibliotek. Det er derfor ikke mærkeligt, at biblio
teksvæsenet synes at have vokseværk og en tilsyne
ladende umættelig appetit på bevillinger. Udviklin
gens tempo siden besættelsestiden kan aflæses af
nogle få tal. Der fandtes i 1948/49 i Århus centralbiblioteksområde (det gamle Århus amt +4- nogle
kommuner i udkanten) ialt 70 selvstændige biblio
teks-organisationer, heraf 68 deltidsbiblioteker
(biblioteker uden faguddannet bibliotekar) og 2
heltidsbiblioteker (Århus og Odder). I 1968/69 var
der ialt 35 selvstændige biblioteker, heraf 28 del
tidsbiblioteker og 7 heltidsbiblioteker (Brabrand,
Holme-Tranbjerg, Odder, Vejlby-Risskov, Viby,
Åby og Århus). Efter kommunesammenlægningen
1. april 1970 var der i samme område ialt 3 deltids
biblioteker (Galten, Hinnerup, Rosenholm) og 3
heltidsbiblioteker (Ebeltoft, Odder, Århus), altså
ialt 6 biblioteksorganisationer. Det kunne lyde som
en tilbagegang, når antallet af biblioteker nedsættes

fra 70 til 6, men det er udtryk for en administrativ
forenkling - og effektivisering. De mange bibliote
ker i 1948/49 havde et samlet udlån på 1.225.000
bind, menswudlånet i samme område i midten af
halvfjerdserne lå omkring 6.500.000 bind, en vækst
på godt 400%. Det er især børnenes biblioteksbetje
ning og især på landet, som er forbedret, ikke
mindst gennem den udbygning af skolebiblioteks
væsenet, som er sket. Mens udlånet til voksne er for
doblet, er udlånet til børn steget med ca. 1.200%.
Bag denne udvikling ligger den i perioden fore
tagne reorganisering af kommunestørrelserne, som
endte i kommunalreformen pr. 1. april 1970, men
dertil kommer det stigende faglige niveau og den
voksende erkendelse af bibliotekernes betydning,
udmøntet i biblioteksloven af 1964 (i kraft 1. april
1965).
Denne lov fastslår ikke alene, at kommunerne
skal have biblioteker, men den stadfæster en udvi
det opfattelse af bibliotekernes mål og midler. En
grundtanke er en fortsat udligning af niveauforskel
len i befolkningens biblioteksbetjening som den
fremtræder i forskellen på deltidsbibliotekers og
heltidsbibliotekers præstationer. Udligningen skal
ske ved decentralisering af service via filialer og bog
busser. Bestræbelsen kan sammenlignes med indfø
relsen af et købstadordnet skolevæsen over hele lan
det. Loven pålægger bibliotekerne at fremme oplys
ning, uddannelse og kulturel aktivitet og dertil an
vende bøger og »andet egnet materiale«, hvilket sid
ste stort set betyder audiovisuelt materiale (gram
mofonplader, lydbånd, film, dias, etc.). Biblioteket
har med andre ord en aktiv rolle, og det er mere end
bøger.
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Dette er baggrunden for biblioteksudviklingen i
Århus storkommune siden 1970. Da loven ikke
anerkender mere end een biblioteksorganisation i
hver kommune, måtte i 1970 ialt 20 selvstændige
biblioteker organiseres som en enhed. Af disse hav
de de 6 bibliotekaruddannet ledelse og personale:
Århus (siden 1934), Risskov (siden 1948), Viby (si
den 1955), Åby (siden 1958), Højbjerg (siden 1963)
og Brabrand (siden 1968) - medens resten havde
status som deltidsbiblioteker.
Ud fra ønsket om at decentralisere virksomheden
blev biblioteksvæsenet med forbillede fra Göteborg
organiseret i et regionssystem, som i dag består af 6
regioner, nemlig Risskov (den nordlige, ca. 43.000
indbyggere), Åby (den vestlige, ca. 48.000 indbyg
gere), Viby (den sydvestlige, ca. 28.000 indbyggere)
samt det gamle Århus, som er delt i en region for
voksenbetjening og en region for børnebetjening, og
hvor hovedbiblioteket ligger(ca. 95.000 indbygge
re). (Se kortet).
Centraliseret i hovedbiblioteket er økonomi, per
sonaleadministration, planlægning og principielle
retningslinier, decentraliseret er aktiviteter over for
publikum, d.v.s. udlån og oplysningsvirksomhed,
arrangementer for voksne og børn samt bogvalg o.a.
Lederne af regionerne er overbibliotekarer, som er
underlagt vicestadsbibliotekaren, på hvem ansvaret
for den samlede publikumsvirksomhed hviler. De
lingen af det administrative ansvar mellem overbib
liotekarerne og den centrale ledelse har det dobbel
te formål at lægge flest mulige, daglige afgørelser
længst muligt ud i organisationen og at give den
centrale ledelse mulighed for at samle sig om de sto
re linier i planlægning og forvaltning.
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Koordinering af den omfattende, daglige virk
somhed sker bl.a. gennem den fastlagte, interne
mødeordning. Regionssystemet, som ikke kendes i
andre danske biblioteker, fungerer godt, ikke
mindst i kraft af en effektiv distribuering gennem
den pr. 1. april 1971 startede kørselsafdeling, som i
dag råder over 6 vogne.
Alt i alt må den organisatoriske samling som
fandt sted ved sammenlægningen siges at have
yderligere fremmet den gode udvikling biblioteker
ne i Århus-området befandt sig i.
En sammenligning mellem de samlede udlån
(voksne, børn, skolebiblioteker) i det sidste år før
sammenlægningen (1969/70) og udlånene i
1975/76 viser en stigning fra 2.333.000 bind til
5.320.000 bind eller godt 140%. Hovedbibliotekets
oplysningstjeneste (læsesalen) besvarede i 1969/70
ca. 26.000 henvendelser, men i 1975/76 ca. 36.000.
Den stærke vækst har sammenhæng med opret
telse af nye afdelinger i både folkebiblioteksområdet
og skolebiblioteksområdet, men også med en for
bedret service i de mindre afdelinger, bl.a. i kraft af
den stærkere organiserede adgang til større bogres
sourcer i regionsbibliotekerne og det udbyggede,
kollegiale samarbejde. Det har også haft betydning,
at musikafdelingerne i hovedbiblioteket, Risskov,
Højbjerg og Åby trods beskedne midler har haft
stor tiltrækningskraft. Og endelig har folkebibliote
kerne udfoldet en temmelig omfattende arrange
mentsvirksomhed med foredrag, diskussioner, ud
stillinger, film, teater (især for børn) og koncerter en kulturel aktivitet, som har givet bibliotekerne
mange kontakter og megen publicity.

TRANBJERG BIBLIOTEK
Filial af Højbjerg Bibliotek. Betjener en befolkning på omkring
4.000 indbyggere.
Biblioteket har et eventyr- og aktivitetsrum for børn med fælles
aflytning og plads til arrangementsvirksomhed. Billedet viser en
del af småbørnsområdet, en eventyrkuppel hvor børnene kan høre
eventyr og musik i fællesskab.
Åbnet 1974. Placeret i Tranbjerg butikscenter.

Siden 1. april 1970 er ialt 15 biblioteksafdelinger
blevet oprettet eller gennemgribende fornyet. Det
drejer sig om følgende biblioteker: Langenæs
(1970), Åby, Holme, Søndervang (1971), Beder,
Malling, Hasselager (1972), Lystrup (1973), Hasle,
Tiist, Tranbjerg, Gellerup, Risskov (ændring + nye
lokaler) (1974), Solbjerg, Viby (ændring + nye lo153

kaier) (1976). Desuden blev i januar 1976 igangsat
en bogbus med station i Risskov og med 10 holde
pladser (nye servicepunkter) i den nordlige og vest
lige del af kommunen. Endelig blev der i december
1975 igangsat en stor til- og ombygning af det
stærkt belastede hovedbibliotek, som påregnes fær
digt til oktober 1977. Desuden er der udarbejdet
skitseprojekt for en egentlig udvidelse af Viby bibli
otek, og der er købt en grund til et nyt bibliotek i
Højbjerg ligesom der arbejdes med planer for et nyt
bibliotek i Trige. Andre biblioteksmæssigt ømme
punkter er Egå, Skødstrup og Århus Vest, ligesom
en bogbus mere til betjening af spredt bebyggelse
omkring i kommunen, især i nord og vest, også er
på ønskesedlen.
Udviklingen kan beskrives på en anden måde,
som viser tendensen. Der var i april 1970 ialt 38 of
fentligt tilgængelige biblioteker, hvoraf 16 (de stør
re) var betjent af faguddannede bibliotekarer. I
april 1976 er der ialt 43 tilsvarende steder (heri 10
bogbusstop), hvoraf 30 betjenes af faguddannede
bibliotekarer.
For at få en praktisk retningslinie som grundlag
for den nødvendige udvikling efter bibliotekslovens
hensigter og borgernes interesser, lod biblioteksud
valget, hvis formand er rådmand Thorkild Simon
sen, i 1973 udarbejde en betænkning »Udvikling og
vækst. Forslag til strukturplan for Århus Kommu
nes Biblioteker 1973-85«. Denne bog bygger kon
krete forslag til biblioteksudbygningen på redegø
relser for et moderne folkebiblioteks målsætning,
struktur, typer af biblioteker, typer af materialer,
virksomhedsformer etc. og indeholder som noget
nyt i bibliotekslitteraturen forslag til normer for fili
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alers lokaler. Som et grundprincip ved placering af
biblioteker anvendes den erfaring, at 80% af et bib
lioteks benyttere vil bo inden for en cirkel med 1
km’s radius. Med kendskab til en bogbestands nød
vendige størrelse, hvis den skal være alsidig, og til
gennemsnitslånerens årlige antal lån, kan biblio
tekstypers størrelse tilpasses en rimelig grad af »ren
tabilitet«, og der bliver en undergrænse m.h.t. be
folkningsunderlag for oprettelse af faste afdelinger.
Under denne grænse bør der indsættes bogbusser.
Betænkningens hovedideer er kort udtrykt i et
program for Århus Kommunes Biblioteker, som i
januar 1977 er behandlet af byrådet. Programmet
siger klart, at biblioteket er en central kulturinstitu
tion, som er mere end bøger. Gutenbergs opfindelse
er stadig genial, men siden har man lært at opbeva
re og gengive både lyd og levende billeder, og bibli
oteket må formidle disse medier såvel som dem med
de trykte bogstaver. Bibliotekets opgaver i det mo
derne samfund udvides med det stigende behov for
kontakt, information, uddannelse og oplevelse - og
derfor oprettes musikafdelinger, udbygges informa
tionstjenesten (også mellem bystyre og borger), kø
bes bøger for de uddannelsessøgende, hvoraf der er
186.000 i Århus Amt i år, og arrangeres forfatter- og
diskussionsaftener, filmforevisninger, udstillinger
etc. Den sidste del af virksomheden tjener dels me
ningsdannelsen, dels ytringsfriheden. Og endelig
skal bibliotekerne gerne være venlige steder i lokal
miljøet, hvor man mødes uformelt.
På nogle særlige områder er der efter 1970 sket en
særlig udvikling. Det gælder den virksomhed, for at
lære ordblinde at læse bøger, som i Viby bibliotek
blev igangsat i begyndelsen af 60’erne af forfatteren

Sigrid Thomsen og bibliotekarerne Erik og Marie
Svendsen. Her har man arbejdet med en kombinati
on af lydbånd og bøger, som har vakt megen tak
nemlighed og anerkendelse, også ud over kommu
nens grænser. Hvorledes denne hjælpende virksom
hed generelt kan indarbejdes i bibliotekstilbuddet,
er et problem, som en kommende planlægning skal
tage stilling til.
Et andet område, hvor der i ÅKB er gjort en sær
lig indsats, er forholdet til de lokalhistoriske samlin
ger (undertiden kaldet egnsarkiver). Der er nu i År
hus Kommune ialt 18 lokalhistoriske samlinger,
som alle er afdelinger i biblioteksvæsenet og som
dækker ialt 46 af kommunens 50 sogne. (Kun
Borum-Lyngby og Sabro-Fårup er uden lokalhisto
riske samlinger). I samarbejde med de sagkyndige
medarbejdere er der udarbejdet retningslinier for
arbejdet, som i vidt omfang hviler på frivillig ar
bejdskraft. Som særlige kapaciteter på området må
nævnes fru Gerda Reppke (Solbjerg) og fhv. gård
ejer Rasmus Bendixen (Lisbjerg) samt hovedafde
lingens leder, afdelingsbibliotekar Kjeld Elkjær.
Det skal endelig bemærkes, at skolebibliotekerne
i kommunen har haft en meget positiv udvikling un
der ledelse af skolebiblioteksinspektør Hakon Bolle
sen. Der er skolebibliotek på samtlige 55 skoler og
en omfattende fællessamling. Skolebibliotekerne er
et led i skolevæsenet, men samarbejder med folke
bibliotekerne m.h.t. budget, bogvalg og biblioteks
teknik. Med den moderne pædagogiske udvikling
bort fra lærebogen bliver skolebiblioteket et stadig
mere centralt punkt i skolen. Sidebemærkning:
gymnasier, seminarier, højskoler o.fl. har meget at
lære hos folkeskolen på dette felt!

TILST BIBLIOTEK
Filial af Åby Bibliotek. Betjener en befolkning på omkring 6.000
indbyggere. Biblioteket har et stort eventyr- og aktivitetsrum for
børn med fælles aflytning og plads til arrangementsvirksomhed.
Endvidere er der mødesal. Billedet viser udstillingen vedr.
kommunal information, en virksomhed, der lægges stor vægt på,
og som findes i alle bibliotekerne I Århus.
Filialen blev åbnet 1974 og er placeret i Langkjærparkens
butikscenter.

Skete der noget med bibliotekerne i Århus efter
1970? Ja, det gjorde der. Kommende problemer ud over en fortsat indre og ydre udvikling? Der er
disciplinære problemer i nogle biblioteker med
børn og unge. Der er skrevet en stor rapport herom
af personale i Århus Kommunes Biblioteker (iVæ155

restedsforhold og uroproblemer«, 1976), hvoraf det
bl.a. fremgår, at bibliotekerne som åbne institutio
ner registrerer et stærkt behov hos mange børn i nye
beboelseskvarterer for steder, hvor de kan være
sammen uforpligtet.
Et andet, moderne problem: planlægning og
nærdemokrati. Den stærke betoning af det lokale og
det nærdemokratiske er et kapitalt problem ved
planlægning af biblioteker, fordi disses kvalitet som
biblioteker forudsætter en vis størrelse og en snæver
tilknytning, ikke til det lokale område som sådan,
men til det øvrige bibliotekssystem. Problemet må
søges løst i et samarbejde, hvis former p.t. ikke er
fastlagt.
Et tredie problem med aktuel baggrund i efterå
rets offentlige interesse for folkebibliotekernes kas
sationer af bøger: modsætningsforholdet mellem
kravet om alsidighed og aktualitet i bogbestanden
og kravet om begrænsede kassationer. Hvis biblio
teket skal købe nye exemplarer nok til at publikums
ventetid på en ny bog ikke bliver urimelig lang, må
det også kunne skille sig af med en del af dem, når
aktualiteten er aftaget. Og bøger forældes hurtigere
end førhen. Hvor mange læser i dag bøger om Viet
namkrigen? Hvad er en 5 år gammel bog om EDB
eller rumforskning værd?
Et fjerde og stort problem: Hvorfor kommer kun
ca. 40% af den voksne befolkning i bibliotekerne? Er
40%, hvad man med rimelighed kan nå, så længe de
erhvervsaktive er så belastede? Eller kan der gøres
mere i det aktivt opsøgende - og kan folkebibliote
kerne blive mere folkelige?
Til sidst en bemærkning om penge. Århus Kom
munes Bibliotekers budget for 1977 lyder på en to
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taludgift på knap 59 mill. kr. Heraf betaler kommu
nen 46 mill., mens 13 mill, betales af stat og amt
m.fl. 54% af budgettet er til lønninger, 13% til loka
ler, 21% til indkøb af bøger og andre materialer og
12% til andre ting. Det er på landsbasis meget nor
male tal.
Biblioteksudgiften udgjorde i 1970/71 2,8% af det
samlede, kommunale budget. For 1977 udgør den
3,1%. Hvilket fortæller, at der er sket en udvikling
også på andre, kommunale forvaltningsområder.

P.D.

Biblioteksvæsenets symbol er tegnet af
Arhuskunstneren Finn Hjernøe

Æ ndringer i bybilledet

Trøjborg Center

I løbet af 1976 fik byen endnu et butikscenter:
Trøjborg Center.
På trods af trøjborgensernes protestaktioner, der
i oktober og november 1975 gav sig udslag i beboer
møde med tre byrådsmedlemmer og folketingsmed
lem Freddy Madsen, i indsamling af protestunder
skrifter fra 3558 beboere og 95 butiksindehavere og i
en henvendelse til miljøminister Helge Nielsen, ud
stedtes byggetilladelsen til det planlagte butiks- og
biografcenter den 11. december 1975.
Den grund, det nye center skulle rejses på, lå
mellem Nordre Ringgade, Willemoesgade, Otto
Ruds Gade og Aldersrovej, og det var her Trøj borgs
beboere ønskede sociale institutioner i stedet for
indkøbscenter. Grundens bygningshistorie er - som
hele Trøjborg-kvarterets - kort. Først 1896-1902 be
byggedes arealerne nord for Trøjborgvej. En del af
disse jorder ejedes af familien Ormslev. Det var der
for naturligt, at Jens Ormslevs Spritfabrik, der var
etableret i 1879 i Mejlgade nr. 59 på hjørnet af
Tværgade, men brændt i januar 1901, samme år
blev flyttet op til disse dengang fjerne egne, hvor
Bryggeriet Trøjborg allerede i 1899 havde rejst sin

fabriksbygning, senere Jyllands Papirværk, nu en
del af Århus Universitet. Den nye fabriksbygning
blev tegnet af arkitekt Thorkel Møller (1868-1946).
Spritfabrikken, der ejedes af grundlæggerens
yngste søn, cand.pharm. Viggo Ormslev, blev i
1907 solgt til A/S Kjøbenhavns Spritfabriker, som i
1918 blev overtaget af De danske Spritfabrikker
A/S, hvorefter fabrikationen i Århus standsedes, og
bygningerne solgtes i 1919 til A/S Jydsk Elektro,
der fremstillede elektromotorer og transformatorer.
Denne virksomhed trådte i likvidation kort før an
den verdenskrig, og ejendommen overgik til nye eje
re, først Århus Ejendoms Societet A/S, senere Sin
ding og Knudsen og endnu senere A/S Vagn Knud
sen. I denne periode var bygningerne udlejet til for
skellige industri- og håndværksvirksomheder.
1 1975 erhvervede Chartering Agents af 1934, Kø
benhavn, grund og bygninger med det formål her at
opføre et butikscenter med to biografer, og ca. en
uge efter byggetilladelsens udstedelse, altså umid
delbart før julen 1975, påbegyndtes byggearbejdet.
Centret er tegnet af arkitekt Torkild Bang Termansen, København, medens Byggeplan-Data A/S, År
hus, har været tilsynsførende og byggeleder. Cen
tret blev taget i brug den 2. december 1976.
Centret dækker 5.823 m2 og har et bruttoareal på
ialt 8.065 m2. Den vestlige del af centret, der ligger
langs Aldersrovej, har en højde svarende til to eta
ger over en underetage, medens den østlige, den
største del, består af én etage over underetagen.
Denne underetage giver plads til de nødvendige la
gerlokaler for butikkerne samt til 111 parkerings
pladser, hvortil der er nedkørsel fra Otto Ruds Ga
de, og hvorfra der er udkørsel til Willemoesgade.
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Til venstre: Jens Ormslevs Spritfabrik 1903-04, set fra syd. Billedet
viser facaderne langs Otto Ruds Gade, der løber tværs gennem
billedet. Helt t.v. ses Aldersrovej. Tværbygningen t.v. med årstallet
1879, fabrikkens grundlæggelsesår, rummede brænderiet.
Tværbygningen t.h. med årstallet 1901 var et silopakhus. I
mellembygningen fandtes malteriet. Den lave bygning foran den
50 alen høje skorsten, der blev bygget i 1903, indeholdt
maskinrum og værksted. Bag de synlige bygninger Id hestestald
og pakhus.

Herunder: Fabrikskomplekset i begyndelsen af 1920'erne, set fra
nordøst. Det ejedes og udnyttedes dengang af A/S Jydsk Elektro.
T.v. ses Willemoesgade. Bygningen på hjørnet af Willemoesgade
og Otto Ruds Gade var bygget i 1906 og rummede
funktionærboliger for spritfabrikken.
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Desuden findes der 42 udvendige parkeringsplad
ser.
Facaderne i den vestlige, den høje del af centret
er muret af blødstrøgne, røde sten, der står blank
såvel på yder- som indersiderne. Denne del rum
mer de to biografer, Saga 1 og Saga 2, med hen
holdsvis 332 og 192 siddepladser samt et par butik
ker. Facaderne i den østlige, den lave del er for un-

Model af Trøjborg Center, set fra sydøst. I forgrunden Otto Ruds
Gade, hvorfra der er nedkørsel til parkeringskælderen. T.v. den
høje del af centret langs Aldersrovej med de to biografer.
Modellens glatte flader svarer til de murede facader. Espalieret på
de lette facader er markeret p& den lave, østlige del. Indgangen fra
Otto Ruds Gade til centret ligger oven for trappen umiddelbart øst
for den høje fløj. Willemoesgade ses t.h.

deretagens vedkommende ligeledes muret af røde
sten, medens overetagen har en let, grå pladebe
klædning af eternit, hvorpå der er sat espalier af 50
x 50 mm trælægter, vandret og lodret. Langs disse
vægge er der plantet klostervin, således at den lave
del af centret om 5-6 år vil være dækket af grønt lov,
der må forventes at stå smukt til den høje, røde del
af komplekset mod vest. Den bærende konstruktion
såvel for etageadskillelsen som for det flade tag ud
gøres af et antal betonsøjler.
Tværs gennem centret fra Nordre Ringgade til
Otto Ruds Gade, langs biograffløjen, ligger den
overdækkede butiksgade, hvorfra der er adgang til
de to biografer, til Trøjborg Bistro, til Trøjborg
Center Kiosk, til Radio Thygesen og til Vime hypermarked.
G.R.
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Bendixsen, Elise
(7. august 1913-16. maj 1976).
Læge i Århus 1952-74.

Døde i 1976

Brix, Torben
(29. nov. 1899-26. nov. 1976).
Skolebestyrer; overlærer ved Fru
Laursens Realskole 1959-69; real
kursusbestyrer i Århus 1974-76.
Ahm, Marinus
(3. december 1890-24. januar 1976).
Overingeniør; ansat ved Jydsk Tele
fon A/S 1918-59.
Andersen, Jørgen Peter
(16. juli 1908-15. oktober 1976).
Repræsentant i A/S Expanko, År
hus, 1947-76; medlem af Folketinget
1968-71.

Axelsen, A. F.
(2. sept. 1907-25. november 1976).
Reklamekonsulent; direktør for År
hus Kioskselskab, Århus Annoncebureau og AFA Bus- og TrafikReklame

Carlsen, J. L.
(2. januar 1886-27. juni 1976).
Viceskoleinspektør; ansat ved Viby
Skole 1920-56.

Baltsersen, Frederik
(12. august 1909-10. oktober 1976).
Installatør i Nørrebrogade 1954-68.

Christensen, Kaj
(6. februar 1904-30. maj 1976).
Direktør; leder afjern-, rør- og sani
tetsfirmaet S. C. Sørensen 1931-71.

Aage Fredslund Andersen

Torben Brlx

Andersen, Kristian
(20. november 1902-9. oktober 1976).
Ingeniør; lærer ved Århus Teknikum
1947-76.
Andersen, V. T. Dam
(9. august 1927-4. december 1976).
Politiassistent; ansat ved Århus Poli
ti 1951-76.
Andersen, Aage Fredslund
(7. juni 1904-27. april 1976).
Maler; pressefotograf ved Demokra
ten 1931-40.
Andreasen, H. C.
(15. september 1894-22. marts 1976).
Fabrikant; indehaver af Skandina
visk Auto-Fj ederfabrik 1930-65.
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Paul Draminsky

Asger Flach

Peder Grønborg

Christensen, Leif
(2. februar 1911-1. oktober 1976).
Hjælpemester; ansat ved Central
værkstedet 1932-62.

Due, Leif
(6. marts 1921-18. juni 1976).
El-installatør i Risskov 1946-76.

Flach, Asger
(4. marts 1899-29. december 1976).
Driftsingeniør ved Århus Gasværk
1929-35; driftsbestyrer 1935-45; tek
nisk direktør 1945-69.

Christiansen, Carlo
(10. juli 1916-14. oktober 1976).
Ingeniør og VVS-installatør i Hjortshøj.

Dam, Arne Chr.
(20. juni 1916-26. november 1976).
Apoteker; indehaver af MunkeApoteket 1966-76.
Draminsky, Paul
(6. maj 1901-12. januar 1976).
Telefondirektør; leder af Jydsk Tele
fon A/S 1947-71; formand for Århus
philharmoniske Selskab, Århus ByOrkester og Den Jyske Opera.

Edelholt, Stinne
(29. marts 1922-9. september 1976).
Leder af Fritidshjemmet i Peder
Skrams Gade 1948-76; lærer ved
Jydsk
Fritidshjems-Seminarium;
divisions- og distriktschef for KFUKSpejderne.

Floor, Rudolph
(10. oktober 1896-18. juni 1976).
Civilingeniør; ansat hos A/S Frichs
1924-64.

Evensen, Alf
(24. juni 1892-7. april 1976).
Speditør og skibsmægler i Århus
1916-75.

Friis, Kirsten Hancke
(5. maj 1943-6. juli 1976).
Fuldmægtig i Århus Kommunes
Socialog
Sundhedsforvaltning
1971-76; lærer ved Den Sociale Høj
skole og Forvaltningshøjskolen.

Eyvind, Poul
(5. januar 1919-12. august 1976).
Skuespiller og instruktør; program
sekretær ved TV i Århus 1963-76.

Frøslund-Jensen, Kai
(15. maj 1910-27. august 1976).
Skræddermester i Nørre Allé
1949-75.
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Grønborg, Peder
(2. februar 1895-8. marts 1976).
Civilingeniør; driftsleder for FDB’s
fabrikker i Viby 1931-38; admini
strerende direktør 1938-62.

Hammerich, Agnete
(8. juni 1903-10. marts 1976).
Afspændingspædagog i Århus.
Hammerschmidt, Arthur
(2. sept. 1923-15. december 1976).
Fabrikant; indehaver af Ham
merschmidt Kliché og Offset og
Hammerschmidt Foto 1967-76.

Hansen, Knud
(8. april 1924-2. oktober 1976).
Overlærer; ansat ved Rosenvangskolen 1951-76.

Holm, Hakon
(21. januar 1906-24. juni 1976).
Forfatter.

Hansen, Otto
(16. maj 1889-7. juni 1976).
Frisør i Søndergade 1913-64.

Holm-Pedersen, Mikael
(15. maj 1909-6. april 1976).
Kirkegårdsgartner og kirkebetjent
ved Frederikskirken 1944-72.

Herschend, Henrik
(30. juni 1913-31. maj 1976).
Landsretssagfører i Århus 1946-76;
formand for Forhistorisk Museum.
Hindsgaul, Arne
(29. marts 1908-24. sept. 1976).
Isenkræmmer i Frederiks Allé 70.

Hviid, Jens
(29. juli 1902-5. august 1976).
Murer; forretningsfører for Andels
boligforeningen Ringgården 194472.

Hansen, Helga
(15. marts 1904-7. marts 1976).
Jordemoder i Malling 1941-73.

Hjorting, Carlo
(16. juni 1901-6. marts 1976).
Forsorgssekretær; ansat ved Århus
Socialkontor 1933-68).

Jacobsen, Johannes Abildgaard
(16. april 1915-7. juli 1976).
Journalist ved Demokraten 1949-73,
ved Aarhuus Stiftstidende 1973-76.

Arthur Hammerschmidt

Erna Hedtoft Larsen

Hakon Holm
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Jensen, Bertel V.
(2. april 1900-25. marts 1976).
Blikkenslagermester; medstifter af
Blikkenslagernes Cooperative Forret
ning.

Jørgensen, Anna
(27. juni 1915-5. marts 1976).
Bibliotekar i Åby 1946-58; overbibli
otekar 1958-72; bibliotekar i Brab
rand 1972-76.

Jensen, Børge Selmer
(27. februar 1921-21. juli 1976).
Ingeniør; medindehaver af Construc
tion Chemicals Danmark A/S.

Jørgensen, Jens
(23. februar 1893-22. februar 1976).
Ejer af Yderupgård 1936-73; med
lem af Borum-Lyngby Sogneråd
1938-46; formand for Landbospare
kassen, Århus, 1945-66.

Jensen, Carlo
(13. januar 1906-3. november 1976).
Smed og maskinarbejder i Århus;
medstifter af og kasserer for Småværkstedernes Fællesklub 1945-73.
Jensen, Harry Kudahl
(27. december 1898-5. januar 1976).
Murermester i Århus 1925-76.
Jensen, Tage Vestergaard
(22. juli 1911-23. juni 1976).
Lønningschef; ansat i varehuset SBV
1955-68, i Salling-Føtex 1968-76.
Jensen, Thomas
(10. sept. 1900-7. oktober 1976).
Radiohandler i Hasselager 1936-76.
Jespersen, Otto
(30. oktober 1913-14. sept. 1976).
Sagfører i Århus 1943-45; landsrets
sagfører 1945-76; formand for Århus
Baneklub.
Johansen, Andreas
(24. august 1893-30. nov. 1976).
Lærer ved Læssøegades Skole
1921-46; viceskoleinspektør ved
Fjordsgades Skole 1946-63.

Klinke, Helge
(3. december 1913-30. januar 1976).
Tømrer- og snedkermester i Åbyhøj
1953-76.
Ladefoged, Ejnar
(13. juni 1898-16. september 1976).
Isenkræmmer i Jægergårdsgade
1925-76.
Larsen, Erna Hedtoft
(17. juli 1901-27. februar 1976).
Bestyrer af Alderdomshjemmet Sol
vang 1953-69; formand for Kong
Chr. IX ’s Børnehjem; medlem af År
hus Byråd 1943-54.

Laursen, Kaj
(8. januar 1913-4. september 1976).
Typograf; reklamekonsulent ved
Jyllands-Posten 1970-76.
Liljeroth, Magnus
(8. august 1891-22. august 1976).
Lærer ved Ny Munkegades Skole
1932-44; viceskoleinspektør 1944-61.
Loft, Johannes
(28. maj 1901-27. april 1976).
Gas- og vandmester i Århus 1930-76.

Marcussen, Svend
(30. maj 1905-20. april 1976).
Direktør for Århus Dampvæveri
1929-76; formand for Århus Manu
fakturhandlerforening.
Meineche, Thage
(8. januar 1905-23. november 1976).
Grosserer i Århus 1931-73.
Munck, Hans
(18. februar 1906-3. oktober 1976).
Missionær i Århus 1949-61; for
stander for Unge Hjems Højskole
1961-76.

Larsen, K. Langkilde
(13. juni 1902-30. maj 1976).
Statsautoriseret revisor i Århus
1932-72; formand for Århus Middel
stands Sygekasse 1941-61.

Møller, Karl Birkemose
(10. oktober 1912-10. juli 1976).
Rådgivende ingeniør i Århus
1946-76; medindehaver af firmaet J.
Sardemanns Eftf. 1949-76.

Larsen, Poul
(30. oktober 1909-8. juli 1976).
Professor i plantefysiologi ved Århus
Universitet 1967-76.

Møller, Olaf
(J>. august 1900-18. juli 1976).
Tandlæge i Århus 1924-70.
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Hans Munck

Helmer Nielsen

Erik Nymark

Nielsen, Helmer
(22. oktober 1920-3. juni 1976).
Afdelingsleder hos A/S Frichs; træ
ner og sportsleder ved Århus Cykel
bane 1959-68; formand for Århus
Cykleklub 1971-76.

for Kalk- og Teglværksforeningen
1949-64, for Jydsk Teknologisk Insti
tut 1949-58 og for Det Danske Træ
lastkompagni 1962-68.

Pedersen, Jens E.
(8. februar 1908-1. december 1976).
Fotohandler i Århus 1932-76.

Offenberg, Maren f Eskildsen
(31. juli 1890-4. marts 1976).
Fotograf i Århus 1921-39.

Pedersen, Magda
(22. oktober 1886-29. dec. 1976).
Læge i Århus 1920-53.

Nielsen, Marius Djørup
(31. januar 1914-11. juli 1976).
Tømrer; formand for Vorrevangens
Grundejerforening.
Nielsen, Svend
(17. august 1899-31. oktober 1976).
Landinspektør i Århus 1925-76; for
mand for Landinspektørforeningen
1957-69.
Nymark, Erik
(13. nov. 1901-25. nov. 1976).
Direktør i A/S De Forenede Tegl
værker ved Århus 1941-69; formand
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Olesen, Ole
(14. juni 1892-14. december 1976).
Lektor i fransk; ansat ved Århus Ka
tedralskole 1924-62; undervisnings
assistent ved Århus Universitet
1929-58; formand for Fransklærer
foreningen.
Olrog, Børge T.
(3. oktober 1911-17. marts 1976).
Sagfører i Århus 1944-51; landsrets
sagfører 1951-76.

Pedersen, Niels
(16. dec. 1918-10. dec. 1976)
Konsulent i planteavl for De Samvir
kende Jyske Husmandsforeninger
1955-73; landskonsulent for De
Samvirkende Jyske Landbo- og Hus
mandsforeninger 1973-76.
Pedersen, Thorvald
(13. november 1904-6. august 1976).
Direktør for Dansk KlæberulleIndustri 1929-76.

Petersen, Hans
(15. august 1889-3. maj 1976).
Overlærer; ansat ved Åby Skole
1926-57 ; kommunalrevisor i Åby.
Petersen, Johannes Th.
(24. marts 1890-3. april 1976).
Savværksejer i Århus 1916-76.
Petersen, Karl Arnold
(23. dec. 1902-16. februar 1976).
Vognmand i Århus; formand for
Ring-Bilen og for Århus Taxa.
Petersen, M. P.
(26. dec. 1892-17. januar 1976).
Bygningskonduktør ved A/S Frichs
1919-25; kommuneingeniør i Åby
1925-62.

Mads Peter Petersen

Rasmussen, Else
(8. dec. 1919-15. september 1976).
Ledende børnebibliotekar; ansat ved
Århus
Kommunes
Biblioteker
1946-76.
Rasmussen, Hans Jørgen
(9. marts 1907-17. september 1976).
Kriminalassistent; ansat ved Århus
Politi 1934-76.
Rasmussen, Knud
(17. maj 1912-14. juli 1976).
Købmand i Trepkasgade 1926-76.

Rasmussen, Peter Kreutzfeldt
(10. november 1901-10. april 1976).
Gårdejer i Onsted 1923-70; medlem
af Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne
råd 1937-63, af Solbjerg Sogneråd
1963-70; sognerådsformand 195966.
Rasmussen, Svend Aage
(10. januar 1912-7. marts 1976).
Slagtermester i Århus 1954-76; ol
dermand for Århus Slagterlav
1962-76.

Rasmussen, Kristian Fogh
(1. sept. 1899-3. december 1976).
Købmand i Sabro 1928-42, i Fulden
1942-76.

Schmidt, K. M.
(16. april 1892-24. juni 1976).
Telegrafbestyrer i Århus 1939-62;
formand for Kristelig Post- og Tele
grafforening.

Peter Kreutzfeldt Rasmussen

Kristian Marius Schmidt
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Thomsen, Gunnar
(29. november 1911-23. juli 1976).
Ejer af Røde Mølle ved Lisbjerg; for
stander for Hadsten Højskole
1940-47.

Østrup, Laurits
(6. maj 1913-22. juli 1976).
Overlærer; ansat ved Skt. Annagades
Skole 1953-68, ved Gammelgårdskolen 1968-76.

Thor, Kai
(16. september 1902-3. januar 1976).
Tobakshandler i Århus 1929-56; so
cialkonsulent for blinde og svagsyne
de 1956-65; formand for Dansk Blindesamfunds 8. kreds.

Aagaard, Immanuel
(31. marts 1902-2. marts 1976).
Urmager i Ryesgade 1948-76.

Tindbæk, Ove
(25. marts 1914-8. maj 1976).
Ingeniør og importør i Århus
1953-76.
Kal Thor

Schrøder, Ellen Margrethe
(27. februar 1903-5. juli 1976).
Undervisningsleder; ansat ved Dan
marks Sygeplejerskehøjskole (Insti
tut for Syge- og Sundhedsplejersker)
1938-67.

Topp-Pedersen, Poul
(14. maj 1893-25. marts 1976).
Køkkenchef ved Hotel
Royal
1927-62.

Vedel, Ingrid
(15. august 1900-10. dec. 1976).
Indehaver af Malling Sæbehus og
Boghandel.

Schrøder, Ove
(22. januar 1901-18. sept. 1976).
Civilingeniør, entreprenør; admini
strerende direktør i A/S Ove Schrø
der 1952-68, i A/S N.M. Bak & Søn
1958-68.

Wessberg, Helge
(28. marts 1920-19. marts 1976).
Mejerirevisor; ansat ved Mejerikon
toret 1955-76.

Sørensen, Aksel Johs.
(15. januar 1905-20. juli 1976).
Frisør og trikotagehandler i Århus;
eksamensleder ved Handelshøjsko
len.

Worm, William
(1. sept. 1892-5. sept. 1976).
Overassistent ved Telegrafvæsenet;
medlem af Viby Sogneråd 1933-37
og 1939-43; formand for Rosenvæn
gets Grundejerforening.
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Navneregister

Ved Ole Düring

Abildgade, 19
»Abildgården«, plejehjem, 19
Adventisternes Kirke, 11
AGF, idrætsforening, 45, 50, 52, 140, 141,
142
Ahlmann, H. V., arkitekt, 121
Ahm, Jens, rektor, 19
Ahm, Marius, overingeniør, 160
Ahrenkiel, Karen Lis, skuespillerinde, 93
AIA-Tranbjerg, idrætsforening, 136, 142
Ajstrup Forsamlingshus, 147
Albeck, Gustav, professor, 69, 73, 90, 114
Albrechtsens bogbinderi A/S, 39
Aldersrovej, 157, 158, 159
ALTS, Århus Lawn-Tennis Selskab, 142
Amaliegade, 10, 52, 70, 73, 101
Amatørscenen i Århus, 29, 94
Andelssmør, (Smøreksportforeningernes
Fællessalg), 110
2. Generalkommando, 55
Andersen, C. B., fhv. bankdirektør, 52
Andersen, Herman, bryder, 136
Andersen, J. Smedegaard, konstitueret
dommer, 114
Andersen, Jørgen Peter, repræsentant,
160
Andersen, Kristian, ingeniør, 160
Andersen, Leif, direktør, 41
Andersen, Mogens, kunstmaler, 50, 84
Andersen, T. Bjerglund, direktør, konsul,
114
Andersen, V. T. Dam, politiassistent, 160
Andersen, Aage, sognepræst, 44, 114
Andersen, Aage Fredslund, maler, pres
sefotograf, 160
Andersson, Aase, sygeplejerske, 114

Andreasen, Gunnar, bokser, 138, 139
Andreasen, H. C., fabrikant, 160
Andresen, Svend A/S, snedker- og tøm
rerfirma, 35,104
AOF, 25, 84, 149
AP Radiotelefon A/S, 107
Arbejdernes Fællesorganisation, 36
Arbejdsformidlingen, 13, 14
Arkitektskolen i Århus, 11, 115
Arndt, Eva, svømmepige, 139
Asmussen, Svend jazzmusiker, 16
ASV, volleyballklub, 141, 142
Asylgade, 58
Averhoff & Co., A/S, papirsorteringsan
stalt, 52
Axelsen, A. F., reklamekonsulent, 160
Bachs børne- og ungdomsteater, Leif, 94
Badegyde, 123
Badevej, 121, 123, 124
Badstuegade, 61,62
Bak, Kristian, gårdejer, 114
Balle, Carsten, amts- og danmarksme
ster i pløjning, 43
Baltica-Scandinavia, assurance-compagni, 30
Baltzersen, Frederik, installatør, 160
Banegårdsgade, 12
Banegårdspladsen, 23, 30, 47
Bank-Mikkelsen, Birgitte, skuespillerin
de, 88
Barang, Bjørn, borgmester, 50
Barberen, restaurant, 26
Barfoed, Kirsten, skoleoverlæge, 41
Barløse, Børge, tidl. skoleinspektør, 114
Bauditz, Ferdinand C. A., major, 55

Bauditz, Sophus, forfatter, 53, 55
Bauditz’ kaserne, 55
Baunsgaard, Bernhard, folketingsmand,
29
Bech, Erland J., biografdirektør, 49
Bechmann, Henrik, fodboldspiller, 141
Beckmann, Fritz, fagforeningsformand,
114
Beder Bibliotek, 153
Beder Gartnerskole, 116
Beier, Mogens, dommer, 114
Bellevue, 30, 32
Belli, Peter, sanger, 35
Bendixen, Rasmus, lokalhistoriker, 155
Bendixsen, Elise, læge, 160
Bestie, Preben, svømmer, 136
»Bethesda«, rednings- og fødehjem, 97
Betzer, Edvard, fhv. biografejer, 34
Betzer, Just, biografejer, 34
Betzer, Mogens, biografejer, 24
Bikubens Boligfond, 30
Bilka, lavprisvarehus, 112, 113
Biografen, 38
Birkedalsvej, 52
Bispehaven, 37
Bispetorvet, 48, 85
Bjødstrup, 21
Bjørnager, Else, institutionsleder, 114
Bjørnbak, Lars, fhv. folketingsmand, 57
Black, Johan, racerbådsejler, 25
Blaudzun, Verner, cykelrytter, 140
Blikas 72 Århus A/S (Blikkenslagernes
Cooperative Forretning), 104
Blikkenslagernes Fagforening, 16
Blaabjerg, Aksel, fængselslærer, 23, 114
Boas, Sophus, forstander, 114
Bogbussen, 10, 17, 32, 154
Bogensegade, 76
Bollesen, Hakon, skolebiblioteksinspek
tør, 155
Bollesen, Ole, stud. mag., 14
Boman, Barbro, forfatterinde, 88
Boolsen, Bjørn Watt, skuespiller, 35
Borges, Einar, bryder, 136
Borgmestertoften, 53, 57
Borgporten, 22, 61-63
Bork, Peter skuespiller, 92
Borum, 51
Borum Forsamlingshus, 147
Borum-Lyngby, 155
Borum Ungdomsforening, 146
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Botanisk Have, 32, 33, 35, 40
BP-Huset, 48
Brabrand, 16, 27, 28, 34, 91, 106, 107
Brabrand Bibliotek, 153,
Brabrand Boligforening, 12, 16, 18, 49,
50, 116, 118
Brabrand Idrætsforening, 142
Brabrandstien, 28
Brabrand Sø, 13, 17, 28
Brammer, Max, overlæge, 77
Breuning, Susanne, skuespillerinde, 88
Brix, Torben, skolebestyrer, 160
Brobjerg, 65
Brobjergskolen, 21
Brundin, C., læge, 11
Bruun, Birgitte, skuespillerinde, 35
Bruun, Viggo, landsretssagfører, 52
Bruuns Gade, M. P., 13, 30, 39, 41
Bruunsgades Sammenslutning, 38
Bryggeriet Trøjborg, 157
Brynulf, Jørgen, kunstner, 84
Brøgger, Suzanne, forfatterinde, 11
Bundgård, Svend, fhv. rektor, 11, 18, 19
Busch-Sørensen, Kirsten, svømmepige,
131
Byggefagenes Sammenslutning, for
ening, 36
Byggeplan- Data A/S, 157
Biilowsgade, 76
Bünger, Christian, stiftsfysikus, 120
Bæk, P. Madsen, skræddermester, 137
Bøffen I/S, 26
Bøje, Kurt, regnskabschef, 18
Børneplejestationen, 99, 100
Baagøe, Per, kunstner, 84
Café Mahler, spiserestaurant, 43
Café Maxim, etablissement, 76
Caldwell, Erskine, amerikansk forfatter,
22
Campens Maskinfabrik, P. A/S, 104, 105
Carlsen, Aksel, sportsmand, 136
Carlsen, J. L., viceskoleinspektør, 160
Casino, 22
Centralværkstedet, 80-82, 161
Centrum, bowlingklub, 142
Ceres Bryggerierne A/S, 18, 36, 52, 80,
81, 107
Charlottehøj Bibliotek, 152
Chartering Agents af 1934, 157
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Chi-Ryang, Chang, sydkoreansk ambas
sadør, 43
Christensen, Erik, politimester, 114
Christensen, Holger, teateranmelder, 89,
91,92
Christensen, Kaj, direktør, 160
Christensen, Leif, hjælpemester, 161
Christensen, Olaf P., rådmand, 25, 27, 37
Christensen, Per Stenberg, stud. scient.
pol., 114
Christensen, Poul Aage, politimester, 114
Christesen, C. A., amtskommunaldi
rektør, 114
Christian VII, Kong, 65
Christiansbjerg Bibliotek, 152
Christiansen, Carlo, ingeniør, VVS-installatør, 161
Christiansgade, 26, 100
Christianskirken, 117
Christoffersen, Robert, bryder, 136
Christophersen, Karl Erik, skuespiller, 91
Christophersen, Viggo, tidl. underdirek
tør, 114
Cirkus Dania, 21
Clausen, Henning B., skytte, 140
Clausen, Ib Rahbek, pressefotograf, 114
Cleo, sangerinde, 33
The Coventry Mummers, engelske folke
musikere, 34
Dagmarsgade, 55
Dagplejeformidlingen, 40
Dalgas Avenue, 27, 76
Dalsø Maskinfabrik af 1976, 105, 106
Dam, Arne Chr., apoteker, 161
Danfoss A/S, 15
Dania A/S, jernstøberi, 25
Danmarks Journalisthøjskole, 16, 81
Danmarks Kommunistiske Parti, 14, 41,
42, 150
Danmarks Radio, 19, 25, 70, 75
Danmarks Sygeplejerskehøjskole (insti
tut for Syge- og Sundhedsplejersker),
166
»Dannebrog«, kongeskib, 20
Dannebrog Elektronik A/S, 28, 42, 107
Dannebrog Rederi A/S, 19, 28
Dannebrog Værft A/S, 28, 37, 42, 50,106
Danscher, Gorm, lektor, dr. med., 27
Dansk Kommunalarbejder-Forbund, År
hus, 22

Dansk Olie Handel, Lavprisselskab, 47,
48
Dansk Pressemuseum og Arkiv, 16
Dansk Radio A/S, 28, 107
Dansk Røde Kors, 40
Dansk Supermarked A/S, 112
Danske Brandværnsmuseum, Det, 27
Danske Trælastkompagni, Det A/S, 110,
164
Davidsen, Dagmar Kirstine, overlæge,
115
de Mezas Vej, 25
Dean, John Gunther, amerikansk am
bassadør, 20, 36
Dekker, Ger, kunstner, 84
Demokraten, 160, 162
»Den Højea, restaurant, 41
DERES, kjoleforretning, 52
Dohm, Bent, tidl. byrådsmedlem, 43
Draiby, Fred., stadsarkitekt, 129
Draminsky, Paul, telefondirektør, 161
Dreier, Per, kapelmester, 71, 73
Dronning Margrethes Vej, 28
DSB, 13
DSB/ASP, skytteklub, 140
DSU, 20
Due, Leif, el-installatør, 161
Dutschke, Rudi, tysk studenterleder, 18
Duyndam, Leo, cykelrytter, 140
Dynkarken, 126
Dyrehaven, 64
Eckersbergsgade, 141
Edelholt, Stinne, fritidshjemsleder, 161
Egå, 29, 79
Egå Bibliotek, 154
Egådalen, 78
Egå Forsamlingshus, 15, 16
Egå Mølle, 78, 79
Ehlers, Niels, professor, 115
Ehrenreich, Svend A., tidl. stadsrevisor,
115
Elbrønd, Ole, professor, 115
Elev, 35
Elkjær, Kjeld, afdelingsbibliotekar, 155
Ellevangskirken, 16
Elmholdt, Tage, distriktschef, 19
Engberg, Jens, professor, 115
Engdalsskolen, 116
Engelbredt, skotøjsforretning, 24

Engtoften, 12
Enigheden, Mejeriet A/S, 43, 106
Ensomme Gamles Vel, 45
Erhardtsen, Aksel, skuespiller, 90
Erhvervsarkivet, 60
Erhvervsvejledningen, 25
Eriksen, Peter, bryder, 136
Errboe, Anders, musiker, 51
Eskelund losseplads, 28
Europaplads, 36
Even, Birgitte, biografdirektør, 115
Evensen, Alf, speditør, skibsmægler, 161
Exodus, bowlingklub, 142
Eyvind, Poul, skuespiller, instruktør, 161
Falck-Zonen, 14, 26, 33, 34, 38, 43
FDB, 37, 162
FDF/FPF, 37
Filuren, Børne- og Ungdomsteater, 94,
115, 116
Find, Ole, kunstner, 84
Finlandsgade, 32, 111
Finsensgade, 101
Fiskergade, 38
Fiskerihavnen, 37
Fjendbo, Peter, bokser, 140
Fjordsgades Skole, N. J., 163
Flach, Asger, teknisk direktør, 161
Floor, Rudolph, civilingeniør, 161
Folke, Steen, folketingsmand, 19
Folkebadeanstalten, 119, 120, 123-127
Folkebiblioteket, 10, 23, 116, 151
Folkemusikskolen i Århus, 114, 116, 118
Folketeatret, 32
Foredrags- og Fremskridtsforening for
Houlbjerg og Omegn, 143
Foreningen for Bykultur, 24
Forhistorisk Museum, Moesgård, 28, 42,
61, 64
Forsikringsforeningen i Århus, 117
Forældreskolen, 115, 117
Fotorama, biograf, 135
Frandsen, Roy, artist, 23
Fredborg, Niels, cykelrytter, 34, 36
Fredensgade, 99
Frederik VI, kong, 65, 66, 68
Frederiks Allé, 36, 162
Frederiks Allé skole, 55
Frederiksbjerg Athlet-Klub, idrætsfor
ening, 138

Frederiksbjerg Bibliotek, 152
Frederiksgade, 20, 65, 76, 94, 99
Frederikskirken, 162
Frederiksport, 65
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Rising, Hans, tivoliejer, 66
Risskov, 12, 40, 154, 161
Risskov Amtsgymnasium, 150
Risskov Bibliotek, 152, 153
Risskov Dagplejekontor, 16
Risskov Præstegård, 30
Risskov Skole, 91
»Risvangen«, Haveforeningen, 9
Rosenbaum, Simon, cabaretkunstner, 35,
94
Rosenquist, Hans, instruktør, 92, 118
Rosensgade, 10, 39, 94
Rosenvangskolen, 162
Rosenvængets Grundejerforening, 166
Rothe, Wenja, lektor, dr. phil., 15
Rottehullet, restaurant, 26
Royal - Sabroe Køleanlæg, 105
Rundhøjhallen, 18
Rundhøjparken, 104
Rundhøjskolen, 19, 27
Ryesgade, 44, 76, 166
Ryombanen, 68
Rytter, Leif, direktør, 118
Rytterparken, bordtennisklub, 142
Röhl, Poul Erik, skoleinspektør, 118
Rømer, Ole, astronom, 37
Rønde Skole, 91
Rådhushallen, 10, 18, 27, 29, 45
Rådhuspladsen, 18, 19, 23, 27, 34, 36, 37,
41,50
Sabro, 165
Sabro-Fårup, 21, 155
Sabroe, Peter, redaktør, 125
Sabroe & Co., Thomas Ths., 105, 115,
116
Saga I og II, 49, 159
Salling A/S, 20, 48, 112, 163
Salonen, restaurant, 65-68
Saltvandssportfiskeren, Foreningen, 25
Samlingsstedet, kommunalt omsorgscen
ter, 15
Samuelsen, F. F., maskinarbejder, 125
Samvirkende Revalidend- og Bistandsforeninger, De, 42
Skt. Annagades Skole, 11, 18, 19, 28, 29,
117, 166
Skt. Clemens Bro, 23, 31, 58
Set. Georgs Gilderne, 148
Skt. Joseph-Ordenen, 76
Skt. Josephs Hospital, 76, 77, 118
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Skt. Knuds Skole, 76
Skt. Lukas Kirke, 18
Skt. Markus Kirke, 116
Skt. Nicolaus Gade, 36, 55
Skt. Nicolaus Kilde, 46, 47
Skt. Olufs Badeanstalt, 120
Skt. Pauls Gade, 13
Skt. Pauls Kirke, 115
Skt. Pauls Kirkeplads, 38
Saralystgården, 10
Sarraute, Nathalie, fransk forfatterinde,
49
SBV, varehuset, 163
Scanticon A/S, 51
Scanticon Invest, kommanditselskab, 51
Scharling, Helle, kunstner, 11
Scherwin, Jørgen, overlæge, 118
Schmalfeld’s Gård, 42
Schmidt, Erik, chefredaktør, 41
Schmidt, Kristian Marius, telegrafbesty- *
rer, 165
Schrøder, Ellen Margrethe, undervis
ningsleder, 166
Schrøder, Ove, adm. direktør, 166
Schwartz, Elise, sygeplejerske, 97
Seatrain Lines, containerrederi, 109
Seest Maskinfabrik Eftf., M. A/S, 37
Seier-Petersen, revisionsfirmaet, 81, 82
Sejersen, Børge, tidl. kriminalkommis
sær, 118
Silkeborgvej, 15, 43, 104
Simonsen, Thorkil, rådmand, 13, 20, 27,
28, 30, 120, 154
Sindalsvej, 49
Sinding & Knudsen, murer- og entreprenørfirma, 157
Sjette Frederiks Kro, 65-67
Sjællandsgade, 32, 33, 44
Sjællandsgades Beboerforening, 44
Skanderborgvej, 52
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, 23
Skautrup, Peter, professor, 11
Skejby Mark, 55, 60
Skjoldhøjskolen, 36
Skolegade 26, 41,45
Skou, Erik, svømmer, 139
Skousens Husholdningsmaskiner, P.,
A/S, 113
Skovbakken, idrætsforening, 135, 142,
150
Skovgaard, P. C., kunstner, 84
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Skovvang, fritidscenter, 36
Skovvangsvej, 36, 97
Skæring, 12
Skæring Munkegård, 78
Skæring Plantage, 21
Skæring Skole, 30, 49
Skæring Strand, 27
Skødstrup, 18
Skødstrup Bibliotek, 154
Skødstrup Forsamlingshus, 147
Skødt, E. W., adm. direktør, 118
Skåde, 51
Skåde Brugsforening, 50
Skåde Kirke, 41
Slot, Birgit, professor, 118
Sløk, Johs., professor, 28
Socialdemokratiet, 14, 19, 28, 39, 125
Sociale Højskole, Den, 161
Socialistisk Folkeparti, 14, 22, 42, 47, 53
Solbjerg Bibliotek, 153
Solbjerg Skole, 42
Solvang, Alderdomshjemmet, 163
Sonde, Kunstnersammenslutningen, 84
Spanggaard, Ib, rektor, 118
Spanien, 34, 47, 113, 119, 120, 121, 126,
127,129
Spanning, Søren, skuespiller, 91
Specialarbejdernes Fællesledelse, 116
Stakladen, 12, 22
Statshospitalet (psykiatrisk Hospital i
Århus), 19
Stautrup, 17
Steentoft, Elsebeth, skuespillerinde, 92
Steinbrenner, C. E., tidl. direktør, 118
Stenkælderen, restaurant, 26
Stewart, Rod. sanger, 149
Stjernepladsen, 49
Stjær, 49
Store Torv, 55, 113
Storkholm, Tommy, kunstner, 84
Storm P. - udstilling, 84
Strandskolen, 27
Strandvejen, 40, 46
Strange, Ebba, folketingsmedlem, 47
The Stratford Morris Men, engelske fol
kemusikere, 34
Strøbye, Axel, skuespiller, 35
Studstrupværket, 30, 37, 46
Sumatravej, 46
Svalegangen, 13, 15, 86, 92, 93, 116, 118
Svendsen, Erik, bibliotekar, 155

Svendsen, Marie, bibliotekar, 155
Svendsen, Poul E., direktør, 118
Sygekassen Århus, 100
Sylow, Christian, arkitekt, 98
Sølyst Skolen, 131
Sønder Allé, 49, 126, 127
Søndergade, 20, 55
Søndervang Bibliotek, 153
Søndervangsskolen, 48
Søren Frichs Vej, 13, 14
Sørensen, Aksel Johs., frisør, trikotagehandler, 166
Sørensen, C. Jul., tidl. hoteldirektør, 118
Sørensen, Eva, kunstner, 84
Sørensen, Harry, gymnast, 136
Sørensen, Inge, svømmepige, 138
Sørensen, Jens, universitetsdirektør, 18
Sørensen, Jørgen Haugen, kunstner, 84
Sørensen, N. P., gartner, restauratør, 68
Sørensen, Olaf, leder af Gellerup Center,
49, 118
Sørensen, S. C. A/S, jern-, rør- og
sanitetsfirma, 160
Sørensen, Aage Richard, tidl. direktør,
118
Søværnets Operative Kommando, 20, 30
Tagskægget, Jazzhus, 31, 34
Tangkrogen, 21, 25, 141
Terma Elektronisk Teknik A/S, 28, 107
Termansen, Torkil Bang, arkitekt, 157
Thomasminde, 43
Thomsen, Gunnar, mølleejer, 166
Thomsen, H. E., arbejdsformidlingschef,
13
Thomsen, Hugo, øjenlæge, 77
Thomsen, Sigrid, forfatter, 155
Thomsen, Svend Aage, sportsmand, 139
Thor, Kai, socialkonsulent, 166
Thorning, 41
Thorsen, Jens Jørgen, kunstner, filmin
struktør, 14
Thorskov, 64
Thors vej, 94
Thunøgade, 99
Thürmann, Ludvig, restauratør, 66, 67
Tietgens Plads, 76, 77
Tikjøb, Jette, docent, 16, 118
Tilbuds-Avisen, 13
Tiist, 39
Tiist Amtsgymnasium, 13, 19, 39, 51

Tiist Bibliotek, 153, 155
Tiist Butikscenter, 155
Tiist Forsamlingshus, 147
Tindbæk, Ove, ingeniør, importør, 166
Tinghuset, 30, 60
Tivoli Friheden, 23, 24, 32, 38, 49, 66, 71,
74, 94
Tolbodgade, 127, 129
Toll, Carl C., professor, 118
Topp-Pedersen, Poul, køkkenchef, 166
Torgersen, Aage, bryder, 135, 136
Tovshøjskolen, 131
Tranbjerg Bibliotek, 153
Tranbjerg Skole, 15, 30, 44, 131
3. dragonregiment, 57, 58
3. Feltartilleriregiment, 59
Tre Ege, Hotel, 25
Trepkasgade, 165
Trige Bibliotek, 154
Trolle, Ib, tidl. politimester, 118
Trolle-Schultz, Erik, direktør, konsul, 52
True Skole, 28
Træf Nye Mennesker, foreningen, 36
Trøjborg, 24
Trøjborg Beboerforening, 10, 28, 49
Trøjborg Bibliotek, 152
Trøjborg Bistro, 159
Trøjborg Center Kiosk, 159
Trøjborg-Centret, 10, 27, 49, 157, 159
Trøj borgvej, 157
Turistbureauet, 40
Turistforeningen for Århus og Omegn, 68
Tværgade, 157
Tæppe-land, lavprisvarehus, 112
Tørring, Jesper, højdespringer, 140, 141
Unge Hjems Højskole, 114, 117, 163
Unilever, multinationalt selskab, 106
Universitetsparken, 39
Valdemarsgade, 57, 58
Valdemarsgades Skole, 55
Vandrerhjemmet i Risskov, 66
Vandrup, Torben, sportsmand, 141
Vanggaard, Tage A/S, kjolefabrik, 109
Varna, restaurant, 25, 43, 115
Varnich Radio, 26
Vedel, Ingrid, bog- og sæbehandler, 166
Vejlby, 131, 144, 150

Vejlby Håndværkerforening, 147
Vejlby Idrætsforening, 150
Vejlby-Risskov, 42, 142
Vejlby-Risskov-Hallen, 41, 142, 148
Vejlby-Risskov Idrætscenter, 46
Vejlby-Risskov Sogneråd, 147
Vejlby Skole, 150
Vejlby Vest, 44
Vennelystparken, 98
Venstre, 39, 150
Venstresocialisterne, 14, 22, 42
Vester Allé, 30,51,60
Vester Allé’s Kaserne, 48, 53, 57-60
Vesterbro Torv, 23
Vestergade, 42, 43, 46, 50, 57, 61-63, 97,
100, 106
Vestergårdsvej, 52
Vestervang, 30
Vestesen, Hilmar, fabrikant, fhv. byråds
medlem, 124
Vestre Kirkegård, 52
Vestre Landsret, 114
Vestre Ringgade, 43
Vestre Skovvej, 14
Viby, 10, 15, 25, 35, 37, 44, 49
Viby Amtsgymnasium, 104, 118
Viby Bibliotek, 9, 153, 154
Viby Bordtennisklub, 142
Viby Friluftsbad, 35, 131
Viby Idrætsforening, 142
Viby Kirke, 115, 117
Viby Skole, 160
Vigo Charcuteri A/S, 118
Viking, bowling klub, 142
Viking Bøfhus, restaurant, 26
Vilhelmsborg, 30, 32, 35
Vime hypermarked, 159
Vogel-Jørgensen, T., journalist, 135,136,
138
Voigt, Peter, stud. oecon., 118
Voigt, S. C., adm. direktør, 118
Volden, 12, 61
Vor Frue Kirke, 61-63
Vor Frue Kirkeplads, 61
Vorrevang, 11
Vorrevangens Grundejerforening, 164
Vorrevangskolen, 118
Vosmar, Jørn, lektor, 37
Voss, Svend, sognepræst, 21
Waldorff, Edvard, fuldmægtig, 28

Warnich, Jåcoby, skuespiller, 67, 68
Warrer, Sigurd, grosserer, konsul, 118
Wedell-Wedellsborg, Ebbe, skibsreder,
19
Wegener, Klaus, skuespiller, 93
Weilbye, Agnes, sygeplejerske, 101
Wessberg, Helge, mejerirevisor, 166
Weston Tæppefabrik, 109
Wickmann, Putte, klarinettist, 16
Willemoesgade, 157, 158, 159
Wisborg, Tove, skuespillerinde, 86, 89
Worm, William, overassistent, 166
Wormhus, 58
Zappa, Frank, sanger, 149
Østbanetorvet, 35, 37
Østergade, 52, 76, 95, 100, 101
Østjyllands Radio, 22
Østjysk Korn- & Foderstofforretning
A/S, 26
Østjysk Musikforsyning, 51
Østrup, Laurits, overlærer, 166
»Åbrinken«, Haveforeningen, 39
Åby, 165
Åby Bibliotek, 152, 153, 155, 163
Åby Skole, 165
Åbyhøj, 39, 163
Åbyhøj Idrætsforening, 142
Åbyhøj Amatør Teater, 94
Åbyhøj Handelsstandsforening, 27
Åbyvænget, 28
Aagaard, Immanuel, urmager, 166
Aagaard, Sven journalist, forfatter, 35
Århus AK, idrætsforening, 140, 142
Århus Akademi, 28
Århus Amatør Cykleklub, 138
Århus Amts Landboungdom, 43
Århus Amtsråd, 13, 19, 49
Århus Amtssygehus, 29, 32, 45, 77, 80-83
Århus Arrest, 27
Århus Athletklub, 132, 138
Århus Badmintonklub, 142
Århus Betonfabrik A/S, 14
Århus Bio Center, 32
Århus Bowlingscenter, 141
Århus Brandvæsen, 21, 26
Århus Bugten, 25, 36, 129
Århus By- og Herredsret, 10, 13, 25, 41,
43, 114, 115, 117
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Århus Byorkester, (ABO), 18, 19, 69-75,
85, 161
Århus Byråd, 9-52, 55, 58, 65, 78, 79, 95,
125, 126, 163
Århus Cykelbane, 36, 137, 164
Århus Cykleklub, 164
Århus Damekor, 12
Århus Dampvæveri A/S, 163
Århus Domkirke, 16, 33, 35
Århus Ejendoms Societet A/S, 157
Århus Fattiggård, 97, 120
Århus Festival, 30, 31
Århus Festuge, 38-40, 74, 75, 90, 94
Århus Fiskeauktion, 37
Århus Fiskeriforening, 26
Århus Flydedok A/S, 10, 19, 28, 106
Århus Folkemusikskole, 16, 26
Århus Forbrugerkomité, 47
Århus Fødehjem, 97
Århus Gas- og Elektricitetsværk, 121,
123, 126
Århus Handelsstandsforening, 14, 25
Århus Havn, 12, 14, 47, 120, 121
Århus Hovedbanegård, 120
Århus Husmoderforening, 100
Århus Idrætspark, 141
Århus Karate Skole, 141
Århus Katedralskole, 18, 164
Århus KFUM, 141, 142
Århus Kioskselskab, 160
Århus Klichéfabrik, 94
Århus Kommunale Værker, 35, 117
Århus Kommune, 9-52, 55, 64, 68, 76, 83,
84, 97, 101, 115, 116, 148, 150, 155
Århus Kommunehospital, 9, 41, 44, 77,
115, 121
Gynækologisk-obstetrisk afdeling, 19
Neurologisk afdeling, 115
Røntgendiagnostisk afdeling, 115
Århus Kommunes Sommeraktiviteter, 23,
24,31
Århus Kongreshus, 10, 23, 25, 36, 70, 71,
73
Århus Kunstakademi, 39, 40, 42, 50
Århus Kunstbygning, 23, 41, 50, 84
Århus Kunstforening af 1847, 84
Århus Kunstmuseum, 14, 20, 84
Århus Kvindehjælp, 76
Århus Købmandsskole, 76, 81, 149
Århus Lærerforening, 30, 117, 118
Århus Musikforening, 45
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Århus 1900, 136, 141, 142
Århus Oliefabrik A/S, 27, 36, 40, 81, 83,
107, 108
Århus Philatelistklub, frimærkeklub, 10
Århus philharmoniske Selskab, 69, 74
Århus Pleje- og Børnehjemsforening, 99
Århus Politi, 22, 30, 35, 40, 47, 51, 118
Århus Politiforening, 28, 29, 149
Århus Politiforenings jubilæumsudstil
ling, 18
Århus-Posten, 68
Århus Pryd- og Dværghønseklub, 46
Århus Renholdningsselskab, 24
Århus Rådhus, 55, 80, 82, 83
Århus Salgs- og Reklameforening, 118
Århus Savværk A/S, 103
Århus Skattevæsen, 116, 117
Århus Skolekommission, 12
Århus Skolevæsen, 40
Århus Slagterlav, 165
Århus Social- og Sundhedsforvaltning,
39, 40, 45, 58, 80, 81
Århus Sportsdanserforening, 50, 52
Århus Stadion, 29, 30, 45, 49, 141
Århus Stadionhal, 14, 30, 52, 71, 140
Aarhuus Stiftstidende, 12, 35, 41, 66, 72,
81, 82, 85, 97, 132-134, 136-138, 142,
162
Århus Studenter-sangere, 18
Århus Svineslagteri, 121
Århus Svømmehal, 21, 34, 119, 120, 127,
129-131
Århus Svømme-Stadion, 16, 120, 131
ÅvhllC
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Århus Teater, 19,69, 73,85, 88, 89, 92
Scala, 19,72, 73, 75,85, 89, 92
Skuespillerskolen, 116
Stiklingen, (tidl. Scalas foyer), 89-91
Store Scene, 87, 88, 91
Studio, 89
Århus Teaterskole, 69
Århus Teknikum, 160
Århus Tekniske Skole, 39
Århus Transitlager A/S, 43, 110, 111
Århus Unge Tonekunstnere, (AUT), 69
Århus Universitet, 14, 17, 22-24, 28, 29,
33, 34, 37-40, 48, 49,51, 114, 115, 117,
130, 149, 157
Anatomisk Institut, 27
Dramaturgi, Institut for, 27, 116
Engelsk Institut, 22

Geofysik, Laboratoriet for, 32
Germansk filologi, 118
Hygiejnisk Institut, 42
Naturvidenskabelige fakultet, Det, 47
Nordisk Institut, 11, 41
Psykologisk Institut, 22
Semitisk filologi, 118
Statsvidenskab, 22
Studenterforeningen, 72
Studenterrådet, 38
Århus Universitets-Sport, (AUS), 39, 41,
142
Århus Vandkuranstalt, 120
Århus Yoga Værksted, 20
Årslev Kro, 26
Å-udstillingen, 84
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