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1985

1985 dag for dag
lagt alt ventilationsmateriale over lof
tet. Socialforvaltningen lover foræl
drene et retsligt efterspil.

Mandag 7. januar
Skøjteløberne møder op ved Sta
dionsøerne, men endnu er skiltene om 
isens usikkerhed ikke fjernet. Isen er 
7-8 cm. tyk, men det er ikke nok.

Januar

Tirsdag 1. januar
Både politiet, Falcks Redningskorps 
og Kommunehospitalet melder om en 
fredelig nytårsaften. Vinterens første 
snevejr med kuldegrader nævnes som 
medvirkende årsag hertil.

Onsdag 2. januar
Restauratør Jacob Evar forsøger sig 
atter i København: han forpagter Sø
pavillonen af Palle Fogtdal og vil gøre 
stedet til et mad- og kultursted. 

Torsdag 3. januar
Snevejret fortsætter, og Falck må 
hjælpe 300 bilister i gang i de tidlige 
morgentimer.

Fredag 4. januar
Politimesteren lover forøget patrulje
ring i gaderne efter at politistyrken for 
første gang i flere år er nået op på den 
normerede styrke, 319 mand.

Søndag 6. januar
Striden om karlitlofterne i kommu
nale børnehaver og vuggestuer er

endnu ikke afsluttet: i Skæring har et 
hold forældre ikke alene nedrevet et 
endnu ikke fjernet loft, men også øde-

Ved årsskiftet er mandskabsstyrken ved 
ordenspolitiet i Århus for første gang i en 

lang årrække nået op på den normerede 
styrke. Befolkningens ønske om mere politi 

på gaderne imødekommes derfor nu. Her 
ses Dan Homann (tv) og Bent Thomsen på 

Strøget 4. januar.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard).

Tirsdag 8. januar
Et nyt projekt er afleveret på Rådhu
set, hvor det ventes at blive godt mod
taget: arealerne ved Musikhuset ind
går i en plan, der bl.a. vil skaffe byen 
et nyt stort hotel- og kongrescenter.

Den strenge kulde vedvarer. Århus 
kommunale værker leverer 60 % 
mere varme til forbrugerne i forhold 
til det normale forbrug i januar. 

Torsdag 10. januar
Der er en sådan efterspørgsel efter 
varmt fodtøj, at sportsforretninger 
kun sælger de billigste støvler, hvis 
der samtidig købes ski.

Lørdag 12. januar
Som gevinst i en tegnekonkurrence 
far en 6-årig dreng lov til at finde lege
tøj i 2 minutter. Det bliver til en stor 
pose til en værdi af godt 3.000 kr.

Aarhuus Stiftstidende udskriver sam
men med forlaget Pimpernel en no
vellekonkurrence for unge under 20 år 
i anledning af ungdomsåret 1985. 

Søndag 13. januar
På restaurant Den røde Okse vinder 
en Århus-læge mesterskabet i pibe-
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1985

Det ser voldsomt ud, når der sker brud på 
en fjernvarmeledning i frostvejr. For tredje 

gang på tre dage må et sjak af håndværkere 
udbedre et brud i Risskov. Denne gang, 14. 
januar, er det på hjørnet af Skovagervej og 

Skolevangsalle.
(Foto: Ib Hansen).

rygning ved at holde ild i sin pibe i 1 
time, 19 minutter og 29 sekunder. 
Danmarksrekorden er på 1,52,08. 

Mandag 14. januar
Det gamle stråtækte hus på Hejre
dalsvej i Brabrand nedbrænder i løbet 
afkort tid. Den 80-årige ejer af huset 
reddes ud i tide sammen med lidt af 
indboet. Branden menes påsat. Der

har tidligere været to forsøg på ildspå
sættelse.

Grundejerforeningen i Tranbjerg 
indsender en klage til Planstyrelsen 
og Indenrigsministeriet: den ønsker 
en lokalplan ændret, så der ikke i om
rådet med tæt-lav bebyggelse opføres 
etageejendomme.

Tirsdag 15. januar
Et ældre århusiansk ægtepar anhol- 
des ved indrejse til Tyskland, fordi de 
indfører nynazistisk propaganda.

På Arhus Teater eksploderer en del 
fyrværkeri og løs ammunition. En

mindre brand opstår, og en rekvisitør 
forbrændes så alvorligt, at han i am
bulancefly må overføres til brandsårs
afdelingen på Hvidovre Hospital. 

Fredag 18. januar
Den danske Provinsbank forhandler 
om en overtagelse af den store sjæl
landske bank, Kronebanken, der er 
ude i store vanskeligheder.

SF’s folketingsmedlem, Ebba Stran
ge, henvender sig til justitsministe
ren: det århusianske ordenspoliti op
træder civilklædt, når det jagter 
fodgængere, der går over for rødt lys. 
Hendes kritik afvises.

Lørdag 19 januar
Mølleengens Beboerforening fremfø
rer meget skarpe protester mod den 
nye plan for bebyggelse af området 
ved Musikhuset (se 8. jan.). Den stri
der mod regionsplanen og vil, siger 
foreningen, forandre den del af midt
byen til en stenørken, hvor der hver
ken vil være muligheder for børn eller 
ældre.

Søndag 20. januar
En bølge af hærværk rammer kvarte
ret ved Poul Martin Møllers Vej: på 
et døgn flænges dækkene på 25 biler. 

Tirsdag 22. januar
Kreditforeningen Danmark åbner en 
udstilling af to vinderprojekter i Bo
ligministeriets landskonkurrence om 
fremtidsarkitektur. De to århusianske 
firmaer, der fik 1. og 2. præmien, er 
Arkitektgruppen og Kjær & Richter. 

Efter at forhandlingerne med fritids
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hjemmenes pædagoger er brudt sam
men, vil socialrådmand Jens Arbjerg 
Pedersen gennemføre, at der skaffes 
plads til 300-400 børn på kommuner
nes fritidshjem ved at øge antallet af 
børn på det enkelte hjem.

Torsdag 24. januar
Arhus Symfoniorkester samler mange 
tilhørere til en koncert med den 
græske dirigent Miltiades Caridis og 
den irske sopran Heather Harper.

Hafnia-Hånd i Hånd-Fonden bevil
ger Ulykkesanalysecentret i Århus 
50.000 kr. til en undersøgelse af cyk
listuheld.

Efter en stor kommunal annonce i 
aviserne om fordelingen af pligterne 
til snerydning mellem kommune og 
borgere, klager nogle over den dårlige 
rensning af kommunale fortove i 
Holme.

Fredag 25. januar
Musikhuset har haft et godt år: 
278.696 har overværet de mange ar
rangementer. Det er en stigning på 
45.000 i forhold til 1983. I den store 
sal har belægningsprocenten været 
93.

På Universitetet aflægger 85 nybagte 
læger deres lægeløfte.

Lørdag 26. januar
Skolebørns forældre klager over, at 
der er for fa gårdvagter i skolernes 
frikvarterer.

Søndag 27. januar
Trods et vældigt snefald strømmer

1985

folk fra hele Jylland til Jysk Amatør 
Bokse Unions stævne: lørdag solgtes 
3.000 billetter og søndag 5.500. Stæv
net giver 400.000 kr. i kassen.

Tirsdag 29. januar
80 unge fra Vorrevangens Ungdoms
skole har produceret en videofilm om 
Den kommunale Ungdomsskole i 
Århus. Filmen skal bruges til forevis
ning i skolernes ældste klasser.

Jysk Murer- og Entreprenørforret
ning far sin sjette dom for at slække på 
de sikkerhedskrav, der er gældende 
lov.

Onsdag 30. januar
Efter forældreklagerne (se 26. jan.) 
stiller formanden for skolekommissio
nen nu krav om, at de kommunale 
politikere må skaffe penge til en for-

Tirsdag morgen, 22. januar, kommer 
mange for sent på arbejde, fordi vejene er 

spejlglatte. På alle indfaldsveje, her på 
Grenåvej, snegler bilisterne sig af sted, og 

der sker kun fa uheld.
(Foto: Preben Hupfeld).

bedring af gårdvagt-ordningen, der i 
de seneste år er blevet stærkt forrin
get.

I det tidligere SBV-varehus åbner 
Daells Varehus sin første afdeling 
uden for København.

Torsdag 31. januar
Byens skraldemænd og postbude ar
bejder under meget vanskelige for
hold i disse vinterdage med spejl
glatte veje og gader. Daglig må 
adskillige skraldemænd til behand
ling på skadestuerne efter fald, og
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1985

blandt postbudene er 10% vinterska
dede.

Februar

Fredag 1. februar
Det meddeles, at JME, Jysk Murer- 
og Entreprenørforretning, har solgt 
sit datterselskab JAT, Jord- og An
lægsteknik, til entreprenørfirmaet Per 
Aarsleff A/S. Det nydannede aktiesel
skab far navnet Dan-Jord.

En pistolbevæbnet mand tvinger eks
pedienten i Munkeapoteket til at ud
levere 2000 kr. Røveren genkendes 
som en 59-årig fange, der dagen før 
var undveget fra Statsfængslet i Hor
sens.

I Dansk Pressemuseum på Danmarks 
Journalisthøjskole åbnes udstillingen 
»Udvandrerne og pressen«. Den be
lyser udvandringen til Amerika fra 
midten af 1800-tallet til første ver
denskrig.

Lørdag 2. februar
I det glatte føre vælter en lastbil det 
store masteskilt på Grenåvej ved Nor
dre Ringgade og påkører derefter en 
personbil. Chaufføren sidder fast
klemt i lastvognens førerhus og må 
skæres fri. De øvrige implicerede slip
per med lettere kvæstelser.

Sabro Rideklub indvier sin nye ride
hal ved Grønvej. Den har kostet 1.6 
mill. kr., hvoraf kommunen har betalt 
500.000 kr. Der tales af formanden 
Villy Andersen og af rådmand Thor
kild Ibsen.

Mandag 4. februar
Handelsbankens afdeling Silkeborg
vej 248 plyndres for ca. 50.000 kr. af 
en pistolvæbnet mand. Signalementet 
passer nøje på røveren fra Munkeapo
teket 1. februar.

Natten til tirsdag 5. februar er 
Aboulevarden afspærret fra Immervad til 

Skolegade, fordi tøbruddet giver store 
oversvømmelser langs Århus Å ud til

Brabrand Sø. Frømænd må skære 
spunsvæggene ved Clemens Bro over for at 

give bedre afløb.
(Foto: Ib Hansen).

Tirsdag 5. februar
På et debatmøde i Vejlby-Risskov- 
Hallen, arrangeret af Venstre i 
Århus, præsenteres planerne for et 
kongreshotel ved Godsbanegården og 
en overbygning af banegraven for et 
panel af kommunalpolitikere. Olaf P. 
Christensen (K) og Frits Gundahl Sø
rensen (V) er positive, Alfred Mogen
sen (S) er forbeholden og Dorthe 
Laustsen (SF) stærkt kritisk.

Til en høring i Holme Sognegård om 
opnormering af fritidshjemmene, ar
rangeret af medarbejdere og forældre 
fra 8 fritidshjem, møder kun byråds
medlemmer fra SF, VS, DKP og R, 
mens de øvrige partier, der er tilhæn
gere af planen, ikke er repræsenteret. 

Onsdag 6. februar
En guldsmedebutik i Frederiks Allé 
har besøg af en pistolbevæbnet røver, 
der binder indehaveren og hans kone 
til to stole og forsvinder med guldva
rer for ca. 100.000 kr.

Ejendommen Trepkasgade 14 hjem
søges af en brand, der raserer hele 
tagetagen.

I Virupskolens aula afsløres 12 store 
malerier med motiver fra den nordi
ske mytologi, udført af maleren Hans 
Gregersen i samarbejde med skolens 
elever.

I Byrådets møde diskuteres de nye 
centerplaners indpasning i kommu
neplanen. Det vedtages, at man vil gå 
ind for messe- og udstillingsfaciliteter 
i Hasselager, men uden et nyt lavpris
varehus, at kongres- og hotelfacilite
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ter bør placeres i eller tæt ved midt
byen, og at større indendørs 
idrætsfaciliteter henlægges til area
lerne ved Arhus Idrætspark.

Det vedtages på trods af beboerprote
ster at godkende opførelsen af 20 ræk
kehuse ved Hørhavevej i Skåde Bak
ker.

Torsdag 7. februar
Dansk Pressalit A/S, Århus, modta
ger SAS’ eksportpionerpris på 30.000 
kr. for sin fremstilling af badeudstyr 
til handicappede.

Fredag 8. februar
Den engelske guitarist og sanger Nik 
Kershaw giver koncert i Vejlby-Ris- 
skov-Hallen.

Lørdag 9. februar
Bestyrelsen for Radio Århus har be
sluttet at ansætte tre ledende medar
bejdere foruden den radiochef, der er 
bevilget af kommunen.

Mandag 11. februar
En taxachauffør trues med pistol i 
Harald Skovbys Gade af to passage
rer til at udlevere 400 kr., hvorefter de 
flygter ad Åboulevarden.

SOS, en sammenslutning af bistands
klienter, holder offentligt møde i Sø- 
mændenes Hus under betegnelsen 
»Fattigdom i Århus«. Man diskuterer 
kommunens kontanthjælp-forsøg 
med deltagelse af to socialrådgivere 
samt byrådsmedlemmerne Poul B. 
Skou og Lone Hindø.

Den engelske gruppe Spandau Ballet

1985

Søndag 17. februar bliver der slået katten af 
tønden mange steder i landet, og det 

vrimler med festlige dragter og 
udklædninger.

(Foto: Jens-Kristian Søgaard).

giver et show i Musikhuset med mu
sik, sang, dans og lyseffekter.

Onsdag 13. februar
På et offentligt møde i Skt. Annagades 
Skole, arrangeret af forældrenævnet, 
erklærer rådmændene Thorkild Ibsen 
og Bjarne Ørum sig som modstandere 
af opnormering i fritidshjemmene. 
Rådmand Jens Arbjerg Pedersen har 
meldt afbud, men hans stedfortræder, 
byrådsmedlem Lis Petersen, forsva
rer opnormeringen som en midlerti
dig foranstaltning.

I Hotel Marselis afholdes en heldags 
erhvervskonference, arrangeret af Er-

hvervskontaktudvalget med delta
gelse fra Århus Kommune, Århus 
Handelsstands- og Industriforening, 
Arbejdernes Fællesorganisation, 
Sammenslutningen af Arbejdsgivere i 
Århus, Det Kooperative Fællesråd, 
Havnerådet og de vigtigste lærean
stalter. Man diskuterer bl.a. forslag 
om en forskerpark, bedre kongresfaci
liteter, om en lokal filial af Udenrigs
ministeriet samt nedsættelse af en er
hvervskommission.
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1985

Torsdag 14. februar
Det meddeles, at familien Barnow har 
solgt Arhus Tømmerhandel til Alex 
Poulsen, Holdningsselskabet af 1970.

En værtshusgæst bliver fundet nøgen 
og udplyndret uden for Restaurant 
Vejkrydset i Nørrebrogade.

Arkitektfirmaet Friis & Moltke mod
tager Bendix-Fondens pris på 25.000 
kr. for opførelsen af rådhuset i Nykø
bing Mors.

Fredag 15. februar
Boligforeningen Ringgårdens række
husbyggeri ved Bodøvej, der blev af
leveret i 1973, er i årenes løb blevet 
ramt af vandskade og andre alvorlige 
følger af byggesjusk. Det kræves en 
erstatning på flere mill. kr., men 
Voldgiftsnævnet for Bygge- og An
lægsvirksomhed har ganske vist fun
det klagerne berettigede, men fri
kendt hovedentreprenøren JME, da 
sagen er forældet.

Lektor Poul Holm Pedersen, Arhus 
Tandlægehøjskole, modtager Fluo- 
Calcinprisen på 15.000 kr. for sit ar
bejde med tandpleje for ældre.

Den tysk-russiske sanger Ivan Re- 
broff giver koncert i Musikhuset. 

Søndag 17. februar
Byrådet udskriver en åben idékon
kurrence om Tivoli Frihedens frem
tid. Førstepræmien bliver på 50.000 
kr.

Ved premieren i Stakladen på Arhus 
Studenterrevy kåres skuespilleren

Lisbeth Dahl til årets »revykeyser- 
inde«.

Mandag 18. februar
Ved Retten i Arhus dømmes en 
28-årig mand til fængsel i 8 år for et 
antal røverier og røveriforsøg forskel
lige steder i Jylland, alle begået mens 
han var flygtet fra Statsfængslet i 
Horsens. Hans 19-årige medskyldige 
idømmes fængsel i 4 år, mens hans 
veninde, der har deltaget i røverierne, 
slipper med halvandet års betinget 
fængsel.

London City Ballet optræder med et 
blandet program i Musikhuset. Kol
ding Byråds kulturudvalg, der forbe
reder opførelse af et musikhus i byen, 
overværer forestillingen.

Onsdag 20. februar
I Byrådets møde vedtages det at sige 
nej til politiets krav om udlevering af 
navnelister over forældre i de institu
tioner, hvor der i 1984 blev nedrevet 
karlit-lofter. Anmeldelsen om hær
værk og kravet om erstatning vil dog 
blive opretholdt.

Den nye plan for Musikhusets struk
tur og drift som en selvstændig insti
tution under Magistratens 4. afdeling 
vedtages efter flere timers debat. 

Torsdag 21. februar
Den undvegne fange fra Statsfængslet 
i Horsens, der begik røverier i Århus 
1. og 4. februar, anholdes i Odense 
efter at have plyndret to lokale bank
afdelinger for ca. 200.000 kr. 

Boligretten i Århus giver beboerne i

pensionistboligerne Bøgeskovhus 
medhold i en klage over huslejen og 
pålægger Århus Kommune, der over
tog institutionen i 1982, at nedsætte 
lejen med tilbagevirkende kraft. Der 
skal tilbagebetales 560.000 kr.

Fredag 22. februar
Der afholdes et møde på Århus Råd
hus mellem borgmestre fra en række 
øst- og nordjyske byer om planerne 
for en fast forbindelse over Storebælt. 
Professor H. P. Myrup, Århus Uni
versitet, hævder at Storebæltsbroen 
vil betyde en katastrofe for Århus-om- 
rådet. Der nedsættes et ottemands 
udvalg under ledelse af borgmester 
Thorkild Simonsen, der skal mod
virke den frygtede forvridning af lan
det, trafikalt og erhvervsmæssigt.

Skolekøkkenet på Tiist Skole lukkes 
på grund af rotteplage. Kloaksyste
met er defekt og må udbedres.

Kunstnersammenslutningen Jylland 
har fernisering på sin årlige udstilling 
i Kunstbygningen med deltagelse af 
15 malere, grafikere og billedhuggere. 

Lørdag 23. februar
Århus Brandvæsen og Århus Brand- 
korps-Forening fejrer 100 års jubi
læum med receptioner på Rådhuset 
og Brandstationen og udsendelse af et 
festskrift.

I Rådhushallen åbnes udstillingen 
»Dansk -  årets fag 1985« af rådmand 
Thorkild Ibsen. Samtidig begynder i 
Brobjergskolen kursus i den nye læse
plan for dansklærere fra Århus Amt.
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1985

Der er stor fest, da Århus Brandvæsen, 23. 
februar, .fylder 100 år. Den skønne Triangel 

stigevogn er i dagens anledning udlånt fra 
Brandværnsmuseet i Århus.

(Foto: Preben Hupfeld).

Mandag 25. februar
DSB indsætter indtil videre færgen 
»Kalundborg« på ruten Århus-Kolby 
Kås, da Hou-Sælvig-ruten har måttet 
give op på grund af issituationen. 
Man kan ikke bruge Samsøbådens 
tidligere leje ved Færgepieren, da det 
er under ombygning, men må benytte 
Oslobådens gamle anløbsplads i 
nordhavnen.

Skovrider Kjeld Ladefogeds hus, den 
tidligere skovfoged bolig Frydenlund,

hærges af en brand, der ødelægger 
sidebygningen, mens det lykkes at 
redde stuehuset.

Onsdag 27. februar
Biografteatret Kosmorama, der star
tede 1905 og i 1912 flyttede til sin 
nuværende adresse Store Torv 11, 
lukker på grund af bygningens fore
stående nedrivning. Den sidste fore
stilling hedder »Den uendelige histo
rie«.

I Byrådets møde bevilges 1.3 mill. kr. 
til forbedring af undervisningen for 
fremmedsprogede elever, 296.000 kr. 
til ligestilling mellem flygtninge og 
andre indvandrere vedrørende

danskundervisning og 211.500 kr. til 
biblioteksaktiviteter for indvandrere.

Torsdag 28. februar
En 34-årig englænder, der 10. decem
ber røvede 33.000 kr. fra postkontoret 
Viborgvej 30, idømmes ved Retten i 
Århus 3 års fængsel.

I Forhistorisk Museum på Moesgård 
åbnes udstillingen »Drømmen om 
Amerika« om den danske udvandring 
til Amerika. Sangeren Kim Larsen 
indleder med en beretning om tre års 
ophold i USA.

M arts

Fredag 1. marts
Brabrand Boligforening kæmper sta
dig med store økonomiske vanskelig
heder: byggeriet i Holmstrup skal re
pareres for millionbeløb, og 
boligministeriet nægter økonomisk 
støtte. Uden denne trues byggeriet 
med tvangsauktion.

De ansatte i Århus kommune har ikke 
alle hentet deres feriepenge, i alt dre
jer det sig om 500.000 kr., som nu 
indbetales til Dansk Folkeferie.

Lørdag 2. marts
I Retten i Århus indrømmer en 
48-årig mand at have påsat i alt ca. 60 
brande inden for de sidste ti år. Han 
idømmes 6 års fængsel.
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Det vesttyske containerskib »Gustav 
Behrmann« mangler en del af stævnen. Den 

blev hængende i stævnen på det østtyske 
stykgodsskib »Rhinsee« efter en frontal 

kollision ved Sletterhage 2. marts.
(Foto: Preben Hupfeld).

På Brobjergskolen afholdes den hidtil 
største skakturnering for børn. Sko
lens skakklub fejrer 25 års jubilæet 
med deltagelse af 230 skoleelever. 

Søndag 3. marts
Efter en større ombygning åbnes på 
Hovedbanegården et nyt billetsalgs
lokale. Ombygningen, der består i en 
tilbygning over banegraven mod øst, 
har kostet 13 mill. kr.

I jagten på nedgravet giftigt gasaffald 
henvender de kommunale værker sig 
til 41 pensionerede medarbejdere.

Antallet af nye studiepladser på Uni
versitetet bliver i år beskåret med 
10%, så kun 1950 studenter kan be
gynde til september.

Mandag 4. marts
På medlemsmødet i Sammenslutnin
gen af lokale radio- og TV-stationer 
bliver diskussionerne om reklamer, 
afgifter til Koda og Gramex og andre 
spørgsmål så voldsomme, at sam
menslutningens eksistens er truet. En 
generalforsamling indkaldes til april.

Post- og Telegrafvæsenet placerer for
søgsvis en parabolstation på Søster
høj. Det bliver herefter muligt at ned
tage udenlandske satellit-program
mer, dog foreløbig kun til en meget 
snæver kreds af modtagere.

Tirsdag 5. marts
I Kanal A-TV sender Den gamle By 
fire udsendelser om museets seneste 
nyerhvervelser.

I tæt tåge bakker Kalundborg-færgen 
Prinsesse Elisabeth mod kajen. En 
nødtørftig reparation gør det muligt 
at fortsætte onsdag, men færgen må 
alligevel på værft.

En 53-årig invalidepensionist røver 
56.000 kr. i Den jyske Bank på Ryes- 
gade, men da han forlader banken 
gående, bliver han indhentet og over
mandet få meter fra banken.

Onsdag 6. marts
Århus kommune optager lån på mere 
end 1 milliard i Den europæiske Inve
steringsbank. Pengene skal bruges til 
udbygning af kraftvarmeplanen.

Kommunen og amtet har planer om 
placering af en lufthavn i Sabro, til 
afløsning af Kirstineminde flyve
plads, men Sabro-Fårup Beboerfore
ning melder straks fra: de har ikke 
brug for en støjende flyveplads i om
rådet.

Torsdag 7. marts
Det går ikke så godt med handlen i 
Hafnia-Arkadens butikker: indtil nu 
har fire forretningsdrivende -  trods de 
favorable lejebetingelser -  givet op og 
lukket butikkerne.

Lørdag 9. marts
De »gammeldags« skolemadpakker 
er ved at være »out«. Afsætningen er i 
den seneste tid faldet mærkbart, og nu 
tilbydes i stedet en såkaldt gnave- 
pakke. Foreløbig synes den at skulle 
blive en succes, idet 1350 elever på 
seks forsøgsskoler har tegnet sig for 
den.

Havnen nåede sidste år op på at eks
pedere 170.000 containere, og da der 
stadig er en stigende omsætning frem
skyndes udvidelsesplanerne.

En planlagt tunnel under Hasle Ring
vej vækker protester hos beboerne. 
Den vil, siger de, blive så lang og dyb, 
at ingen tør benytte den af frygt for 
overfald: de 5 mill. kr. vil være spild af 
penge.

Mandag 11. marts
Det konkursramte Århus-firma 
Bruun & Sørensen kræver en million
erstatning af Bagmandspolitiet, som 
beskyldes for at være medvirkende til 
konkursen.
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På mindre end en time antænder en 
pyroman i kvarteret ved Gellerup-ba- 
det fire holdende biler. Falck og poli
tiet er lige i hælene på ham, men han 
undslipper.

Tirsdag 12. marts
Aarhus Symfoniorkesters medlem
mer demonstrerer ved at udsætte da
gens prøve og i stedet aflevere en pro
test imod de prøvevilkår, der bydes 
medlemmerne.

Onsdag 13. marts
Inden for socialforvaltningen er der 
uro: de borgerlige partier i byrådet 
kræver socialdirektørens afgang, og 
SF ønsker ikke ansat en vicedirektør, 
der efter planen skulle aflaste social
direktør Jørgen Kock.

Torsdag 14. marts
En vandprøve fra gasværksgrunden i 
Åby viser en alvorlig forurening: der 
er 130 mg. fenol pr. liter vand, mens 
der højst må være 0,0005 mg. hvis det 
skal bruges som drikkevand.

Fredag 15. marts
Til sygehjælperuddannelsen i Arhus 
Amt har der meldt sig 3.300 interesse
rede til de 220 pladser, der er til rådig
hed.

En mindreårig dreng bliver ved 
Landsretten dømt til at betale Århus 
Sporveje 930 kr. for at have misbrugt 
systemet med kreditposer, som nu er 
opgivet. Sagen går videre til Højeste
ret, fordi drengen ikke er 15 år.

Arbejdernes Fællesorganisations og 
Funktionærernes og Tjenestemænde-

Dyreambulancens redningsfører Benny 
Krogh far her, 13. marts, ved hjælp af en 

slynge fat i en påkørt grævling, der havde 
gemt sig i Dannebrogsgade 23. Ved en 

senere undersøgelse viste det sig, at venstre 
side af hoften var brækket, og grævlingen 

måtte aflives.
(Foto: Ib Hansen).

nes Fællesråds afdelinger i Århus 
samles til en demonstration på Råd
huspladsen for at minde både LO og 
DA om de oprindelige krav i overens
komstforhandlingerne, der synes at 
være gået i hårdknude.

Lørdag 16. marts
På Århus Kunstmuseum åbner en 
udstilling omkring maleren Edvard 
Petersens udvandrerbillede fra Lar
sens Plads fra 1890.

Til den novelle-konkurrence, som 
Aarhuus Stiftstidende og forlaget 
Pimpernel har udskrevet blandt 
byens unge, er der indsendt mere end 
200 bidrag, størstedelen skrevet af pi
ger. Af de fire vindere er da også de tre 
piger.

Mandag 18. marts
En 83-årig kvinde indlægges på Kom
munehospitalet med forbrændinger 
efter brand i sin kvistlejlighed. Hun 
måtte ud på taget, hvorfra hendes 
nabo reddede hende.

Diskotek La Fayette lukkes af politiet 
efter to nætter med slagsmål og trus
ler på livet over for restauratøren med 
gadeuorden til følge.

Tirsdag 19. marts
A/S Scanticon fremviser sit hidtil 
bedste årsresultat med et overskud på 
1,8 mill. kr.

Århus Folkemusikskole flytter ind i 
den nu restaurerede Vester Allés ka
serne.

Sabroe-koncernen beskæftiger i dag 
2.000 mand, heraf halvdelen i Århus. 
Årsomsætningen er på en milliard kr., 
og 1984 gav et overskud på 55,1 mill, 
kr.

Onsdag 20. marts
Foreningen Norden har startet en ud
veksling af unge, der ønsker sommer
job. Ca 250 unge fra Århus får chan
cen for et job i et af de andre nordiske 
lande.

Århus Tandlægehøjskole far 465.000
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Onsdag 20. marts bliver seks personer 
reddet ud fra den brændende ejendom,

Saltholmsgade 27. Trappegangene og 
kælderetagen bliver ødelagt, men da 

ejendommen er brandsikret, lider 
lejlighederne ikke megen overlast.

(Foto: Ib Hansen).

kr. fra Ingeborg og Leo Dannins Le
gat til videre forskning i arbejdet med 
at få løsnede tænder til at gro fast 
igen.

Byens nærradio beskyldes for at have 
ført byrådet bag lyset: et kommunalt 
tilskud til driften på 75.000 kr. skulle 
ikke være nødvendigt, når Radio 
Arhus har en månedlig indtægt på ca. 
100.000 kr. ved Radiobingo.

Fredag 22. marts
Århus Amt opretter et korps af tand
læger, der fremtidig skal opsøge ældre 
patienter i deres hjem eller på pleje
hjem.

Den truende konflikt på arbejdsmar
kedet skaffer byens madvarebutikker 
en omsætning udover det sædvanlige, 
især bliver brød, mælk og kød udsolgt 
ret hurtigt.

Lørdag 23. marts
Dannebrog Værft har fået til opgave 
at bundbehandle og male 5 DSB-fær- 
ger, der trænger til eftersyn efter is
vinteren. Det sikrer beskæftigelsen i 
to måneder.

Søndag 24. marts
Torsdagens »Operation Dagværk« til 
fordel for sydafrikanske flygtninge gi
ver i Århus, hvor elever fra 18 uddan
nelsessteder deltog, et udbytte på 
587.000 kr.

På Moesgård har udstillingen Drøm
men om Amerika, som åbnede 1. 
marts, allerede haft 12.000 besø
gende.

Mandag 25. marts
Arbejdet nedlægges på de fleste af 
byens virksomheder, mens Folketin
get drøfter lov-indgreb i storkonflik
ten på arbejdsmarkedet.

Onsdag 27. marts
Handelsbankens afdeling i Åbyhøj 
holder 50 års jubilæum og skænker 
10.000 kr. til ungdomsarbejdet i by
delen.

Fredag 29. marts
I de tidlige morgentimer dækkes år
husområdet endnu en gang af nyfal
den sne, mange steder i V2 m-s højde.

Trafikken i byen vanskeliggøres yder
ligere ved, at bustrafikken delvis ind
stilles i protest mod arbejdskonflik
ten.

Lørdag 30. marts
Kunstnernes Påskeudstilling har fer
nisering i Kunstbygningen. 700 ama
tører har indsendt 4.000 arbejder, 
hvoraf kun 400 er blevet antaget. Af 
anmelderne betegnes udstillingen 
som »tynd«.

Søndag 31. marts
Dronning Margrethe og de tre prinser 
indleder påskeferien på Marselisborg 
Slot.

April

Mandag 1. april
Der strejkes på talrige offentlige og 
private arbejdspladser i protest mod 
regeringens og folketingets indgreb i 
overenskomstsituationen. De fleste 
børneinstitutioner holder lukket, al 
bustrafik er standset af blokade, og 
Renholdningsselskabet har opgivet 
dagrenovationen. De fleste blokader 
iværksættes af det såkaldte faglige 
overenskomstinitiativ OK 85, der
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holder til i Sømændenes Hus på 
Åboulevarden, og dirigeres ved hjælp 
af de lokale sendere Radio Århus og 
Byens Radio.

På Rådhuspladsen afholdes en de
monstration med ca. 20.000 delta
gere.

»Århus ligger stille«, rotationspressen på 
Aarhuus Stiftstidende ligger i hverttilfælde 
stille efter at have trykt 5.000 eksemplarer 

af tirsdagsudgaven 2. april. En fysisk 
blokade umuliggør at den kan komme på 

gaden.
(Foto: Dan Jakobsen).

Dyreparken i Riis Skov nedlægges, og 
dådyrene overføres til en dyrepark på 
Djursland. Indhegningen vil forsøgs
vis blive benyttet som »hundeskov«. 

Tirsdag 2. april
Strejkerne fortsætter. Århus-Kalund- 
borg-overfarten standses ved blokade 
af færgelejet.

Varmeplan Århus indvies officielt i 
Århus Kommunale Værkers admini
strationsbygning af prins Henrik, der 
sammen med dronning Margrethe 
overværer begivenheden. Blandt gæ
sterne er energiminister Knud Eng- 
gaard og amtsborgmester Ib Frede
riksen. Rådmand Axel Handevitt- 
Haar oplyser, at varmeplanen skal 
dække 90 % af Århus’ samt flere na
bokommuners varmebehov. Der de
monstreres af miljøfolk, og en blokade 
må hæves med politiets hjælp.

Onsdag 3. april
Borgmester Thorkild Simonsen op
fordrer i Radio Århus til genoptagelse 
af arbejdet.

Mange blokader ophæves ved ind
greb af politiet, de fleste uden større 
episoder. Bl.a. brydes blokaden mod 
Århus Sporveje, og busdriften genop
tages i fuldt omfang.

Aarhuus Stiftstidende udkommer 
igen efter at være standset siden 25. 
marts.

En 32-årig mand dræbes af et pistol
skud i en lejlighed i Klostergade. Der 
er formentlig tale om et vådeskud un
der demonstration af våbnet.

Skærtorsdag 4. april
Århus Sporvejes sommerkøreplan 
træder i kraft. Der er ændringer på 
linjerne 3, 6 og 7, og linje 51 (til Gal
ten) overdrages til amtet, hvorefter 
sporvejene ikke mere har linjer ud 
over kommunens grænser.

Langfredag 5. april
Flere blokader ophæves. Kalund- 
borgruten genåbnes, og postgangen 
normaliseres.

Påskelørdag 6. april
Trafikken fungerer nu normalt. Der 
etableres blokade omkring forbræn
dingsanlægget i Lisbjerg og de kom
munale lossepladser, hvor borgerne 
plejer at aflevere stort affald om lør
dagen.

Tirsdag 9. april
Århus Sporvejes garager i Hasselager 
og ved Bryggervej bliver atter bloke
ret, men politiet bryder blokaden. Ar
bejdet på havnen er lammet af faglige 
møder.

Kriminalpolitiet meddeler, at der i 
påskedagene har været 155 indbrud 
og tyverier i Århusområdet.

Onsdag 10. april
På Rådhuspladsen afholdes et folke
møde mod regeringsindgrebet, der 
menes at være den hidtil største de
monstration i Århus. Antallet af del
tagere anslås forskelligt, fra ca. 25.000 
til op mod 50.000.

Der er atter omfattende arbejdsned
læggelser. De fleste børneinstitutio
ner er lukket, personalet på hospita-
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Der er uenighed om det endelige tal for, 
hvor mange der møder op til 

demonstrationen mod regeringsindgrebet 
på Rådhuspladsen i Århus, 10. april, men 

at det er den største demonstration 
nogensinde, er alle dog enige om.

(Foto: Preben Hupfeld).

lerne holder faglige møder, og et stort 
antal lærere strejker, så der på mange 
skoler må etableres nødpasningsord
ninger for børnene.

På havnen holdes en særlig demon
stration med påfølgende blokade af 
Kalundborgbåden. Politiet må bryde 
blokaden, to anholdes.

I Byrådets møde bevilges 14.6 mill, 
kr. til indeklimaarbejder i 33 daginsti

tutioner, herunder udskiftning af kar- 
litlofter.

Torsdag 11. april
Dagrenovationen i Århus genoptages 
efter at have ligget stille siden 27. 
marts.

Arbejdsnedlæggelserne er i det store 
og hele afsluttet. Dog er Bryggeriet 
Ceres stadig strejkeramt, da ledelsen 
har suspenderet en tillidsmand, der 
hævdes at have deltaget i blokade
virksomhed.

På en generalforsamling i Århus Olie
fabrik meddeler formanden, højeste
retssagfører Georg Løber, at virksom
heden i 1984 har haft et overskud på

39 mill. kr. Samtidig gør han rede for 
de gennemførte sikkerhedsforanstalt
ninger og imødegår den kritik, der er 
rejst mod fabrikken som en af landets 
farligste.

Lørdag 13. april
I Marselisborg-Hallen åbnes Forårs- 
og Fritidsmesse af borgmester Thor
kild Simonsen. Messen er arrangeret 
af TS Travel og giver tilbud på biler 
og cykler, hus og have, sport og ferie. 
Der uddeles 100.000 smagsprøver fra 
organisationen Den Frie Købmand. 
Blandt de optrædende er gruppen La
ban, fodboldspilleren Allan Simonsen 
og museumsdirektør Erik Kjers- 
gaard, der leder en quiz med titlen 
»Kend din by«. Politiorkesteret opfø
rer Finn Dyrneslis »Borgmester- 
march«.

Århus Badmintonklub fejrer 50 års 
jubilæum i badmintonhallen ved Dy
rehavevej .

Søndag 14. april
I Musikhuset afholder Lions Club et 
gallashow med optræden af Poul 
Bundgaard, Susse Wold, Dario Cam- 
peotto, Birthe Kjær og Grethe Mo
gensen. Kor fra Hasle Skole og Arhus 
Katedralskole opfører »West Side 
Story«.

Mandag 15. april
Bryggeriarbejderne på Ceres fortsæt
ter strejken og far tilslutning fra 
Carlsberg- og Tuborg-depoterne. Der 
er begyndende ølmangel i Århusom
rådet.

550 arbejdere på Århus Oliefabrik
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nedlægger arbejdet, idet de kræver 
omgående lokale lønforhandlinger.

På et møde i Tranbjerg Sognegård 
diskuterer folketingsmændene Svend 
Auken og Lars P. Gammelgaard, ord
førere for henholdsvis socialdemokra
terne og de konservative, den politi
ske situation efter regeringsindgrebet. 

Tirsdag 16. april
I Restaurant Bræddehytten i Nørre 
Allé bliver værtinden såret ved et vå
deskud, affyret af en ung mand, der 
vil demonstrere sin nyerhvervede re
volver.

Torsdag 18. april
Ca. 5000 elever fra folkeskoler, gym
nasier og tekniske skoler går i demon
stration fra Klostertorvet til Rådhus
pladsen som protest mod regeringens 
uddannelses- og skolepolitik. Blandt 
talerne er rådmand Thorkild Ibsen.

I Musikhuset opfører Århus Symfo
niorkester Gustav Mahlers 2. sym
foni. Det er Ole Schmidts afskedskon
cert efter 6 år som chefdirigent; han 
fejres med en laurbærkrans af Musik
husets direktør Poul Koch.

Fredag 19. april
Gladys Baez, medlem af Nicaraguas 
nationalforsamling, besøger Århus 
(hun er fra venskabsbyen Leon), 
modtages på Rådhuset, taler til ele
verne i Åby Skole og deltager i et of
fentligt møde i værtshuset Æsken.

Vandrerhjemmet i Riis Skov indvies 
af rådmand Bjarne Ørum efter en om

bygning og modernisering, der skal 
gøre det velegnet også til vinterbesøg. 

Mandag 22. april
Hjerteforeningens årlige »hjerteuge« 
starter med et offentligt møde i Pato
logisk-Anatomisk Institut. Der bydes 
velkommen af professor Tyge Sønder- 
gaard og rådmand Olaf P. Christen
sen. Formanden, professor A. Ty
bjerg Hansen, København, taler over 
emnet »Hvor højt er dit blodtryk?« 
Hver dag er der gratis måling af blod
tryk i fem århusianske stormagasiner. 

Tirsdag 23. april
Handelshøjskolen i Århus afholder en 
»karrierebørs«, hvor 11 erhvervsvirk
somheder orienterer de studerende 
om produktion og behov for erhvervs
økonomisk arbejdskraft.

Skala, et nyt tidsskrift for arkitektur 
og design, begynder at udkomme med 
hovedredaktion i Århus.

Onsdag 24. april
I byrådets møde vedtages den om
stridte plan om opnormering af fri
tidshjemmene i Århus Kommune. 
Antallet af pladser forhøjes med 356, 
og der skal ansættes 22 nye pædago
ger.

Politiet meddeler, at der i det sidste 
døgn er stjålet 15 skydevåben i Århus
området, deriblandt 8 salonrifler fra 
en skydeklub.

Med Musikhuset som ramme afhol
des i fem dage den såkaldte NUMUS- 
festival, der skal vise et fyldigt udvalg 
af dansk og udenlandsk musik.

1985

Efter at have været bod på Himmelbjerget 
og lysthus i Hammel ender den 90 år gamle 
Ørne Boden som slikkiosk i den kommende 

beværterhave i Den gamle By. 
(Foto: Jens-Kristian Søgaard).

Blandt de medvirkende er Den Kon
gelige Livgardes Musikkorps, den 
amerikanske Kronos-kvartet og 
Århus Symfoniorkester.

Arkitektgruppen A/S, Århus, har 
vundet førstepræmien på 75.000 kr. i 
en idékonkurrence om et boligområde 
i Esbjerg.

Torsdag 25. april
På en generalforsamling i Lager- og 
Pakhusarbejdernes Fagforening ud-
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skiftes bestyrelsen som følge af dens 
holdning under overenskomstkonflik
ten. Eigil Kracht afløses som formand 
af postarbejder Otto Magnussen. 

Fredag 26. april
Arhus Oliefabrik, der har været strej
keramt siden 1. april, søger at genop
tage en del af produktionen ved hjælp 
af virksomhedens funktionærer og et 
antal udenbys håndværkere. En kort
varig blokade hæves af politiet.

Skonnerten »Brita Leth«, der er byg
get 1911 og i de senere år har været 
anvendt i arbejdet for unge med soci
ale problemer^ adopteres af Den 
Gamle By (se Arhus-Arbog 1974). 

Lørdag 27. april
Det meddeles, at Århus-firmaet Da
nish Turnkey Dairies har faet ordre 
på levering af to mejerier i Kina til i 
alt ca. 100 mill. kr.

Besættelsesmuseet i Århus, der endnu 
ikke er åbnet officielt, viser en udstil
ling om krigsårene i sine midlertidige 
lokaler i den tidligere politistation.

Som afslutning på konkurrencen »Fra 
kyst til kyst« optræder 10 udvalgte 
ungdomskor med 300 deltagere i Mu
sikhuset. Fra Århus deltager Hasle 
Skoles kor.

Mandag 29. april
På Dansk Arbejdsgiverforenings År
husafdelings generalforsamling i 
Håndværkerforeningen tilslutter for
manden Erik F. Qvist sig LOs ønsker 
om fremtidige decentrale overens
komstforhandlinger. Rådmand Olaf

P. Christensen appellerer til arbejds
giverne om at vise større interesse for 
kommuneplanen.

På en generalforsamling i Syerskernes 
Fagforening hævder formanden Gurli 
Madsen, at danske syerskers løn hø
rer til de laveste i den vestlige verden. 
Samtidig oplyser hun, at tre lokale 
beklædningsvirksomheder har givet 
op til 6 % i lønstigning imod regerin
gens ramme på 2 %.

SAS markerer sin overtagelse af Mu
sikhusets restauranter med en recep
tion, hvor der er fri udskænkning og 
musik af bl.a. Spillemandslauget Øst
jyderne og Østjysk Musikforsyning. 
Til Musikhusets arrangementsvirk
somhed giver SAS en check på 
275.000 kr.

Efter et møde i Kongreshuset demon
strerer de strejkende oliearbejdere 
foran proteinkoncentrat-fabrikken 
under Århus Oliefabrik i protest mod 
fabrikkens anvendelse af funktionæ
rer og udenbys arbejdere. Det hæv
des, at sikkerhedshensyn dermed er 
tilsidesat. Arbejdstilsynet, der tilkal
des af fabrikkens ledelse, erklærer 
dog, at sikkerheden er i orden.

Tirsdag 30.jipril
Politiet i Århus og Kalundborg an
holder to århusianere og to københav
nere der sigtes for omfattende handel 
med heroin. En af de anholdte er præ
sident for rockergruppen Bullshit i 
København.

M aj

Onsdag 1. maj
På denne usædvanlig kolde majdag 
afholdes de traditionelle demonstra
tionstog gennem byen. Den fælles fag
lige demonstration samler ca. 8.000 
unge.

Århus Fragtmandscentral, der har 
eksisteret i 50 år, behandler ca. 1.000 
tons gods daglig.

De mange trafikale »bump« på Carit 
Etlars Vej ud for Gammelgårdsskolen 
er et stridens æble: beboerne på vejen 
mener at fa deres biler ødelagt, mens 
skolens repræsentanter kræver dem 
bevarede for at sikre de mange skole
børn.

Torsdag 2. maj
Politiet anholder en 15-årig dreng, 
der allerede har 300 kriminelle for
hold bag sig. Denne gang sigtes han 
for at have solgt våben til en rocker
gruppe.

Lørdag 4. maj
På 40-års dagen for Danmarks befri
else afholdes der om aftenen under 
stor deltagelse, ca. 4.000 møder op, et 
folkemøde på Bispetorvet. Her taler 
borgmester Thorkild Simonsen og 
kommunisten, tidligere medlem af 
Frihedsrådet, Børge Houmann. En 
mindre højtidelighed holdes i 4. maj- 
Kollegiets have.
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Fredag 3. maj bliver Charlotte Kær 
Jørgensen konfirmeret under et gammelt 

piletræ i Den gamle By. Nogen traditionel 
konfirmation er der ikke tale om, og 

præsten er ikke præst, men pensioneret 
overlærer Victor Ehlers. 
(Foto: Preben Hupfeld).

Søndag 5. maj
I weekend’en samles 250 teaterama
tører til festival i Århus med Dansk 
Amatør Teater Samvirke som arran
gør.

Mandag 6. maj
Efter en fem uger lang strejke genop
tages arbejdet på Ceres i fuldt om
fang, mens de 550 arbejdere på Århus 
Oliefabrik stemmer for en fortsættelse 
af deres strejke.

Torsdag 9. maj
2.000 efg.elever fra Købmandsskolen 
og Teknisk Skole opsøger arbejdsgi
verne for at agitere for oprettelsen af 
flere praktikpladser. Selv om antallet 
blev øget med 10 % i 1984, er der 
stadig alvorlig mangel på disse plad
ser til unge. Aktionen giver i løbet af 
et par dage 442 tilbud.

Fredag 10. maj
Efter at være blevet grebet i taskety
veri i Føtex i Guldsmedegade stikker 
en 27-årig kvinde forretningens sou
schef ned. Han må på hospitalet med 
en lang og dyb flænge i maven.

På Kunstmuseet er der fernisering på 
en udstilling af 65 portrætter, som er

blevet set af ca. 75.000 i de fire byer, 
hvor den først har været vist. Samti
dig åbner Kvindemuseet en udstilling 
om kvinder og skønhed i det 20. år
hundrede.

Lørdag 11. maj
Midtkrafts naboer klager til byrådet: 
med jævne mellemrum sender værket 
en svovlsky ud over vasketøj og sand
kasser, og metaltrapper og -gelæn
dere tæres langsomt bort.

Der er småt med plads i prøverummet i 
Clemensstræde, som Herman Posin fra

Buksekælderen havde stillet op i forbindelse 
med vårfesten, som forretningerne i det 

indre Århus afholdt 4. maj.
(Foto: Preben Hupfeld).

21



1985

11 Store ruder til et beløb af 150.000 kr. 
bliver søndag 12. maj knust i Musikhuset.

Skadevolderen, der ikke menes at have 
været alene om hærværket, vil mandag blive 

fremstillet i grundlovsforhør.
(Foto: Dan Jakobsen).

Søndag 12. maj
Det årlige cykelløb Arhus rundt afvik
les med 1.706 deltagere, hvoraf 1.364 
gennemfører turen.

Sent på aftenen anholder politiet en 
kvinde ved Musikhuset, hvor der lige 
er smadret 11 store ruder. Retten af
slår at varetægtsfængsle hende, da 
hun nægter ethvert kendskab til sa
gen.

Mandag 13. maj
I aftenens løb antændes fire biler på 
tre kvarter i Brabrand. Politiet leder 
efter en gerningsmand til de nu i alt 29 
påsatte bilbrande siden nytår.

Tirsdag 14. maj
Et af byens smukke herskabshuse ud
bydes nu til salg efter ejerens, fabri
kant Carl Christensens død. Huset er 
bygget i 1939 og skal koste 4-5 mill, 
kr. Det giver en månedlig bruttoud
gift på knap 50.000 kr.

Onsdag 15. maj
I det nyopførte boligbyggeri ved Ve
stervang, der opføres af Ingeniørsam
menslutningens Pensionskasse, skal 
en 60 kvm. stor lejlighed koste 92.550 
kr. i leje om året. Lejernes Landsorga
nisation finder det helt urimeligt og 
indbringer sagen for Huslejenævnet.

42 elever fra byens kommuneskoler 
kvalificerer sig ved en både praktisk 
og teoretisk prøve til at deltage i 
Århus Politikreds’ cyklistfinale 1985.

Under en ombygning af arrestgår
dene lykkedes det i nat' en tyv at 
komme ind i arresten ad en stige, men 
udbyttet stod ikke mål med risikoen: 
det eneste han fik med sig var en tele
fon.

Torsdag 16. maj
Århus Seminarium er blevet god
kendt som lærested for de lærere, der 
med ønske om at arbejde i u-landene, 
har behov for et årskursus med speci
alundervisning.

En pyroman er atter på spil i den

indre by: en brand påsættes ved høj
lys dag i Set. Clemens Stræde, og her
fra må brandvæsenet køre direkte til 
brande i to trappeopgange i Guld
smedgade.

Fredag 17. maj
I Århus-området er der 700 arbejds
løse lærere. For at finde nye mulighe
der for at beskæftige dem indledes nu 
et samarbejde mellem seminariet, 
fagforeningerne, arbejdsgiverne og de 
arbejdsløse.

Lørdag 18. maj
Det er atter galt i byens socialforvalt
ning: en overassistent er suspenderet, 
mistænkt for uregelmæssigheder med 
feriekortene. Der påføres kommunen 
et tab på ca. 70.000 kr.

Som så ofte før har vinterens is været 
hård mod sommerens badebroer 
langs kysten. Denne gang er det broen 
ved Moesgård, der er så medtaget, at 
den ikke kan repareres. Da en ny bro 
vil koste ca. 50.000 kr. har byrådet 
vedtaget ikke at opføre en ny.

Mandag 20. maj
En beruset mand klatrer op på Skt. 
Pauls kirketag ved højlys dag. Da han 
råber om hjælp, kommer Falck til 
stede og hjælper ham ned, hvorefter 
han anholdes.

Efter en påsat brand i en tom barne
vogn i Guldsmedgade anholdes en 
36-årig kvinde. Hun anklages ikke 
alene for denne ildspåsættelse, men 
også for de tre brande 16. maj.
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Tirsdag 21. maj
Efter at Jydsk Teknologisk Institut 
har fældet et bælte af gamle træer i 
strid med lokalplanen for området, 
gør beboerne indsigelse, og rådmand 
Bjarne Ørum undersøger mulighe
derne for at stille erstatningskrav. 

Onsdag 22. maj
Som eneste kvindelige forsker udnæv- 
nes etnografen Kirsten Hastrup, Mo- 
esgård, til forskningsprofessor, et pro
fessorat uden undervisningspligt. 
Ligeledes udnævnes økonomen Mar
tin Paldam og biofysikeren Ole G. 
Mouritzen, begge fra universitetet, til 
forskningsprofessorer.

Medlemmerne af Østjysk Musikfor
syning har i fællesskab købt den 
gamle Pinds Café i Skolegade. Ved 
indvielsen møder borgmester Thor
kild Simonsen op og afslører en buste 
af den foregående ejer, fru Pind. Øst
jysk Musikforsyning spiller til. 

Torsdag 23. maj
Da ca. 100.000 århusianere ikke re
gelmæssigt lader deres tænder efterse 
og reparere, holder byens tandlæger 
åbent hus kl. 16-19: enhver kan gratis 
fa tænderne efterset og fa et uforbin
dende tilbud på en evt. reparation. 
Det bliver dog ikke noget tilløbs
stykke: hver tandlæge far kun besøg af 
3-4 interesserede.

Der sker omtrent ti biltyverier daglig i. 
Arhus-området. De fleste biler findes 
efter et par dages forløb.

På universitetet mødes repræsentan
ter for erhvervslivet med det humani

stiske fakultet for at drøfte mulighe
den for at fa 50 humanister herfra ind 
i et halvt års praktik hos private er
hvervsdrivende.

Fredag 24. maj
Under den vedvarende ølstrejke i Kø
benhavn har Ceres ansat 100 mand 
ekstra, alle tappelinier udnyttes effek
tivt, og det giver en daglig produktion 
på 1,2 mill. fl. øl. En ny lagerhal er 
lige taget i brug, den er på 4.000 kvm. 
og har plads til 10 mill, flasker.

Den af Tivoli Friheden udskrevne 
idékonkurrence vindes af den køben
havnske arkitekt Liza Hansen blandt 
35 deltagere. Hun har tidligere været

Karnevallet er forbi for denne gang, og her 
er to af deltagerne på vej hjem 27. maj.

Festen var på sit højeste lørdag 25. maj, da 
op mod 25.000 deltog. 
(Foto: Peter Laursen).
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ansat på C. F. Møllers tegnestue. I 
vinderprojektet har hun lagt vægt på 
at gøre parken eventyragtig.

Lørdag 25. maj
Ceres bringer en ny øl på markedet: 
Royal Club. Den skal på hjemmemar
kedet erstatte Red Eric, som er blevet 
forbudt i Danmark på grund af det 
røde farvestof.

I en stor annonce i Aarhuus Stiftsti
dende gør Magistratens 2. afdeling
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elskværdigt opmærksom på, at det 
står i politivedtægten, at det påhviler 
hundeejere at sørge for, at deres 
hunde ikke sviner fortove og lignende 
til.

Mandag 27. maj
Arets karneval slutter. Skønt færre 
har deltaget, har politiet anholdt 50 
deltagere siden karnevallet begyndte 
lørdag, men der har ikke været mere 
uro, end man kan vente, når ca. 
25.000 mennesker samles i midtbyen.

Bil-pyromanen i Hasle og Brabrand 
er atter på spil hen imod midnat: tre 
biler antændes, og den ene brand bre
der sig fra garagen til hele huset, der 
nedbrænder totalt.

Tirsdag 28. maj
Aarhuus Stiftstidende må nøjes med 
at udsende en nødavis på fire sider, 
fordi et nyindkøbt tekstbehandlings
anlæg viser sig at være mere kompli
ceret end forventet.

En årvågen husejer på Degnebakken i 
Hasle opdager en ny bilbrand og har 
held til at få fat i brandstifteren, som 
tilstår. Politiet mener at have god 
grund til at tro, han er ophavsmand 
til samtlige bilbrande siden februar. 
Han har tidligere faet en dom for 
brandstiftelse i Odense.

Onsdag 29. maj
Af 325 deltagere i Århus Amts iværk
sætterkurser har 143 startet egne virk
somheder.

Torsdag 30. maj
Politiet rejser sigtelse mod lokalra

dioen Byens Radio for at have opfor
dret til blokade i forbindelse med på
skestrejkerne.

768 beboere i Brabrand indsender en 
protestskrivelse til byrådet: de ønsker 
at forhindre et byggeri, der vil øde
lægge naturen omkring Villa Hans 
Broge.

Efter først om eftermiddagen at have 
slået sin kones tidligere mand ned 
vender en 28-årig mand om aftenen 
tilbage og dræber ham med et oversa
vet jagtgevær, mens konen er til stede. 
Han bliver fanget næste formiddag.

Juni

Lørdag l.juni
En gruppe store drenge terroriserer 
en bus med larm på bagperronen. 
Chaufføren, der prøver at sætte dem 
af ved Marienlund, bliver slået i hove
det, så han må køres på skadestuen.

Frydenlund-Centret overtages af 
FDB, der vil udvide den hidtidige 
brugsforening fra 500 m2 til 1500 m2, 
men i øvrigt bevare de eksisterende 
specialforretninger.

Mandag 3. juni
Lønkonflikten på Århus Oliefabrik er 
afsluttet. Arbejderne opnår kun en 
lønstigning på 2 % i 1985 og 1,5 % i 
1986.

Voldsomt ser det ud ved den store 
katastrofeøvelse, der afholdes 3. juni på 

baneterrænet. Der er fingeret en togulykke, 
hvor et godstog kolliderer med et persontog, 
hvilket resulterer i 79 kvæstede og 6 dræbte.

(Foto: Ib Hansen).

På baneterrænet ved Carl Blochs 
Gade afholdes den hidtil største kata
strofeøvelse i Århus. Der fingeres et 
togsammenstød med 6 dræbte og 79 
kvæstede. Politiet opretter en kom
mandocentral. Århus Brandvæsen, 
Falck, Civilforsvarer og Hjemmevær
net medvirker.

Korn- og Foderstof-Kompagniet, der 
ved Byretten idømtes en bøde på 
10.000 kr. for udledning af kviksølv i
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Arhus Havn, far ved Vestre Landsret 
bøden forhøjet til 100.000 kr.

Tirsdag 4. juni
Til et afsluttende borgermøde om 
kommuneplanen i Rådhushallen 
kommer der kun lidt over 100 delta
gere. I alt har 3200 borgere deltaget i 
de 27 afholdte møder. Interessen har 
været størst i oplandets lokalsam
fund. På mødet i Rådhushallen taler 
både borgmester Thorkild Simonsen 
og entreprenør Per Aarsleff, formand 
for Erhvervskontaktudvalget, varmt 
for at gøre midtbyen til et landsdel
scenter.

At bide til bolle er ikke nemt, men 
morsomt. Billedet er fra tredje børnefestival 
i Gellerup, 4. juni, hvor omkring 1.000 børn 

deltager.
(Foto: Preben Hupfeld).

Onsdag 5. juni
I et grundlovsmøde på Varna, arran
geret af partiet Venstre, forsvarer 
udenrigsminister Uffe Ellemann-Jen- 
sen regeringens politik og retter 
stærke angreb på oppositionen som 
medansvarlig for forårets urolighe
der.

Danmarks fodboldsejr over Sovjet
unionen i København fejres af ung
dommen i Arhus. Særlig i Skolegade 
går det livligt til, dog uden alvorlige 
episoder.

Lørdag 8. juni
Samrådet for amatører, orkestre, tea
tre og folkedansere arrangerer to mu
siske dage i Musikhusets område un
der mottoet »Kom og hør og se på«. 
35 grupper optræder med sang, mu
sik, dans og amatørteater.

Dansk Veteranbil-Klub og Forenede 
Danske Motorejere fejrer automobi
lets 100 års fødselsdag med en vete
ranbilparade foran FDMs Arhuskon
tor ved Skanderborgvej.

Søndag 9. juni
Århus Kristelige Sangkor fejrer 90 års 
jubilæum med en koncert i Skt. Pauls 
Kirke.

Mandag 10. juni
Det meddeles, at el-prisen fra 1. juli 
nedsættes fra 32,6 øre til 30 øre pr. 
kilowatttime. Det skyldes dels ratio
nalisering, dels en tilslutningsafgift 
for nye forbrugere.

Tirsdag 11. juni
Det meddeles, at der er skænket

500.000 kr. til den kommende forsker
park. Pengene kommer dels fra for
skellige fonds ved Århus Universitet, 
dels fra Thomas B. Thriges Fond. 

Onsdag 12. juni
De handlende på Trøjborg starter en 
protestaktion mod den nye kommu
neplan, der vil standse biltrafikken 
nordfra gennem Tordenskjoldsgade. 
Der samles underskrifter under mot
toet »sig nej til bommen, så siger du ja 
til butikkerne på Trøjborg«.

Årets UNICEF-march, arrangeret af 
foreningen Århus Fodslaw med start 
fra Skovvangsskolen, hæmmes af 
regnvejr. 192 deltagere spadserer en
ten 5 eller 10 km., og det samlede 
udbytte er på ca. 2000 kr.

Torsdag 13. juni
Det danske Trælastkompagni Detail 
A/S indvier et nyt kontorhus ved 
Daugbjergvej, der skal rumme admi
nistrationen af den landsdækkende 
Silvan-kæde.

Fredag 14. juni
Da Valdemarsdagen falder på en lør
dag, er flagsalget og faneuddelingen i 
år henlagt til fredag aften. Der er fest
gudstjeneste i Domkirken, optog gen
nem byen og uddeling af 21 flag foran 
Rådhuset ved fhv. borgmester Orla 
Hyllested.

Provinsbanken med hovedsæde i 
Århus indgår i fusion med den krise
ramte Kronebank og bliver dermed 
Danmarks fjerdestørste bank.

15 danske orlogsskibe, bl.a. fregat-
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terne »Peder Skram«, »Herluf 
Trolle« og korvetten »Niels Juel« 
samt minelæggeren »Fyn«, besøger 
Arhus efter deltagelse i flådeøvelsen 
Danex.

Lørdag 15. juni
Organisationen til Oplysning om 
Atomkraft holder en 10 timers festival 
med betegnelsen OOA -  Rock 85 på 
militærets arealer ved Vestervang. 
Man vil bl.a. fejre, at atomkraften er 
taget ud af regeringens miljøplanlæg
ning.

Mandag 17. juni
En 43-årig læge begår væbnet røveri i 
en servicestation ved Nordre Ring
gade. Han far udleveret 3.400 kr. og 4 
kartoner cigaretter, men bliver deref
ter overmandet af tankpasseren og to 
hyrevognschauffører og overgivet til 
politiet.

Overlæge Niels Schwartz Sørensen, 
Amtssygehuset, modtager Hansted- 
gårdfondens medicinske pris på 
70.000 kr.

Tirsdag 18. juni
I Amtsrådets møde forkastes et for
slag fra SF om over for Trafikministe
riet at afvise tanken om en Storebælts
bro. Derimod vedtages det at rejse 
krav om motorvejsforbindelse nordpå
1 Jylland og opretholdelse af en Katte- 
gatrute, såfremt broen realiseres. 

Onsdag 19. juni
110 havnearbejdere og truckførere 
ved Arhus Havn nedlægger arbejdet i
2 timer for at gå til fagligt møde. 
Grunden menes at være utilfredshed

Fredag 21. juni åbner Dansk
Billedhuggersamfunds store 

vandreudstilling i og omkring
Kunstbygningen i Mørksgade i Århus. Her 

er det Niels Chr. Frandsens
»Frihedskæmper«, der dukker op på 

Åboulevarden.
(Foto: Peter Laursen).

med arbejds- og lønforhold på contai
nerterminalen.

På plænen foran Huset i Vester Allé 
afslører borgmester Thorkild Simon
sen »Menhir«, en 2.80 m. høj kobolt
blå keramikfigur, udført af Arnt 
Uhre, Gad Zorea og Lars Bo.

Fredag 21. juni
En maskeret røver med tromlerevol
ver tvinger kassereren i Privatban
kens afdeling ved Holme Møllevej til 
at udlevere 34.600 kr., hvorefter han 
flygter på cykel.

Dansk Billedhuggersamfunds van
dreudstilling »Skulptur 85«, arrange
ret i anledning af samfundets 80 års 
jubilæum, åbnes i Kunstbygningen.

En del af skulpturerne er opstillet 
rundt om i byen, bl.a. i Mølleparken, 
på Aboulevarden og foran Huset.

I Den gamle By åbnes udstillingen 
»Det musselmalede stel, mønstrets 
anvendelse og historie fra 1740 til i 
dag.«

Lørdag 22. juni
En kinesisk delegation fra Århus’ ven
skabsby Harbin, ledet af viceborgme
ster Sheng Zuhang, modtages på
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Rådhuset af borgmester Thorkild Si
monsen. Besøget varer otte dage og 
gælder bl.a. Varmeplan Århus, for
brændingsanlægget i Lisbjerg, Uni
versitetet, Tandlægehøjskolen, Tho
mas Ths. Sabroe og Århus Oliefabrik.

Dronning Margrethe med familie 
kommer til Århus med kongeskibet 
»Dannebrog« for at holde sommerfe
rie på Marselisborg.

Dansk Kennel-Klub åbner en inter
national hundeudstilling med over 
2500 hunde i Christiansbjerghallen 
ved Århus Skøjtehal.

I tilslutning til udstillingen »Drøm
men om Amerika« indvies på Moes- 
gård præriebyen »Bluff City« med 
handelsstation, saloon og amerikansk 
folkemusik.

Søndag 23. juni
Sankthansaftens festligheder afvikles 
i Århusområdet i nogenlunde tørvejr. 
I Tangkrogen er der et større fredsar
rangement, iværksat af Kultur og 
Fred, Frederiksbjerg Fredsgruppe og 
Nej til Atomvåben. Der bydes på mu
sik, dans, sport og båltænding med 
tale af sognepræst Lis Bisgaard, Åby. 

Tirsdag 25. juni
Folketingets finansudvalg besøger 
Århus.

Ved en højesteretsdom bliver Århus 
Amt frikendt for at betale 350.000 kr. i 
erstatning til en kvinde fra Brabrand, 
der for 10 år siden blev invalideret 
efter en rygmarvsundersøgelse på 
Kommunehospitalet.

Torsdag 27. juni
En maskeret røver truer med en at
trappistol kassereren i postkontoret 
Viborgvej 30 til at udlevere 16.300 kr. 
Han flygter gennem Botanisk Have, 
hvor man kort efter finder en plastic
pose med »våbnet« og røverens for
klædning.

En biltyv prøver at undslippe en af 
politiets patruljevogne med det resul
tat, at han på Ringkøbingvej påkører 
en cyklist, en kørende personvogn og 
tre parkerede biler samt en container, 
hvorefter han bliver anholdt og kørt 
på skadestuen.

Fredag 28. juni
94 nyuddannede læger aflægger læge
løftet på Århus Universitet til over
læge Palle Juul-Jensen og professor 
Hans Ørskov. Festtalen holdes af Eva 
Steiness fra København^ der netop er 
udnævnt til professor i Århus.

Århus Teknikum holder årsafslut
ning med 145 færdiguddannede inge
niører. Rektor R. Gaunholm oplyser, 
at de fleste allerede har faet job, men 
at skolen fortsat har pladsproblemer 
og mangel på kvalificerede lærere.

Den britiske fregat »Juno« aflægger et 
6 dages besøg i Århus.

Lørdag 29. juni
Fem fanger, der dels er dømt, dels 
sigtede for manddrab, brandstiftelse, 
narkohandel og røveri, flygter fra ar
resten i Århus efter at have holdt fem 
arrestbetjente op med en indsmuglet 
revolver og derefter låst dem inde i en 
celle. Først en halv time senere lykkes 
det at slå alarm.

Ju li

Tirsdag 2. juli
På grunden i Frederiks Allé ved siden 
af Mejerikontoret opfører Kommu
nernes Pensionskasseforsikring en 
ejendom med kontorer, butikker og 
30 boliger.

Onsdag 3. juli flytter flydekranen Magnus 
en 330 ton tung kran fra 

containerterminalen til den nye 
multiterminal på østhavnen.

(Foto: Jørn Timm).
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Onsdag 3. juli
Cirkus Benneweis gæster byen med et 
festligt program med bl.a. elefanter, 
søløver og hunde.

Fredag 5. juli
Stadsingeniørens kontor fjerner efter 
henstilling fra de handlende omkring 
Badstuetorv bænkene på torvet, da de 
kun bruges af »uheldige elementer«.

Den månedlange konflikt om overar
bejde mellem Århus Stevedore Kom
pagni og terminalarbejderne afslut
tes, og der indledes nye 
forhandlinger.

Lørdag 6. juli
I forbindelse med udstillingen Drøm
men om Amerika åbnes på Moesgård 
en udstilling af indianske træskærer
arbejder, med bl.a. masker og redska
ber.

Antallet af fjernvarmeforbrugere er 
stigende. I de sidste par måneder har 
1.236 husejere bestilt tilslutning til 
fj ernvarmenettet.

Mandag 8. juli
Sommer-udsalget starter i fint som
mervejr, der meldes om et godt salg.

2500 haletudser sættes ud i nyanlagte 
damme, så der atter om et par år er 
grønne løvfrøer i Århus-naturen, en 
paddeart, der ellers har været uddød 
her i ca. 30 år.

Tirsdag 9. juli
De meget forfaldne småhuse i Nørre
gade saneres nu. Der skal opføres 98 
nye boliger med tilhørende grønne

områder ud til Nørreport, Studsgade 
og Paradisgade.

En ung mand, der i stedet for fæng
selsstraf blev idømt ulønnet sam
fundstjeneste, er anholdt og sigtet for 
en lang række indbrud i byens sydlige 
del.

Onsdag 10. juli
En snes elever og lærere fra Risskov 
Amtsgymnasium rejser sammen med 
gymnasiaster fra Paderup til Wales 
dels for at give koncerter, dels for at 
deltage i musikkurser og -seminarer. 

Torsdag 11. juli
A/S Arkitektgruppen i Århus lever at
ter op til sit navn -  Gulddrengene.

Som et led i Århus kommunes store projekt 
med at genskabe den oprindelige natur, og 
bl.a. skaffe løvfrøen tilbage, udsættes 2.500 

haletudser i nyanlagte damme. I 
begyndelsen af juli er de første løvfrøer 

allerede gået på land; fuldt udvokset måler 
den 4 cm., denne er knap 1 cm.

(Foto: Peter Laursen).

Denne gang hjemtager den en præmie 
på 100.000 kr. i en konkurrence om 
500 nye boliger med butikscenter i 
Hundige.

En transformatorbrand på Bushøj be
røver Skåde, Holme og Højbjerg den 
elektriske strøm i nogle timer. Skaden 
beløber sig skønsmæssigt til ca. V2 
mill. kr.
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Lørdag 13. juli
Jehovas Vidner holder sit sommer
stævne på Stadion. Denne gang delta
ger ca. 8000.

I Feed Back-studierne i Viby mødes 
de bedste danske pop- og rockgrup
per. Her indspiller de for Dansk Røde 
Kors en fællesplade, hvis indtægter 
skal bruges til nødlidende i Afrika. 

Mandag 15. juli
Kollegiekontoret har en venteliste på 
ca. 1600 unge boligsøgende, det høje
ste tal indtil dato. Kontoret kan kun 
tilbyde 150 værelser.

Tirsdag 16. juli
Firmaet Lux Time i Egå sælger på en 
amerikansk messe 27.000 bøjlearm
båndsure, en handel, der indleder en 
millionordre for det kommende år.

Torsdag 18. juli
Som et led i den kommunale parkun
derholdning afholdes i Botanisk Have 
en hundefodboldlandskamp. Dan
mark vinder under stor jubel med 1-0.

Med økonomisk støtte fra Undervis
ningsministeriet iværksætter Univer
sitetet en ny kampagne mod arbejds
løsheden. Denne gang rettet mod 
erhvervslivet, som beskæftiger et sti
gende antal akademikere.

Mandag 22. juli
I Christianskirken giver den berømte 
tyske organist Michael Schneider 
koncert med et program, der strækker 
sig over 400 års orgelmusik.

1985

Tirsdag 23. juli far man vished for, at 
skumsikringsanlægget på Århus Oliefabriks 
afdeling i sydhavnen virker. En teknisk fejl i 

en termoføler udløser anlægget.
(Foto: Søren Holm).

Onsdag 24. juli
Arkitektfirmaet Frederick Richmann 
fremlægger en ny ide til erstatning af 
Kirstinesminde flyveplads: En ny fly
veplads for småfly kan placeres ved 
kulterminalen i Østhavnen.

Torsdag 25. juli
En påtænkt varmestue for alkoholi
kere på Hvidkløvervej må opgives: en 
kommunal henvendelse til beboerne 
gav et klart nej, og Kirkens Korshær 
må for syvende gang ud at lede efter et 
sted, hvorfra den kan hjælpe alkoholi
kere.

Jydsk Telefon oplyser, at ca. 467.000 
århusianere telefonerede til hinanden

indenbys hver dag i 1983, mens 
282.000 samtaler gik til og fra byen. 

Fredag 26. juli
Den gamle By har med økonomisk 
hjælp fra C.A.C. Fonden, som er op
rettet af den nylig afdøde fabrikant 
Carl Christensen, erhvervet et sjæl
dent, forgyldt norsk barok-bæger fra 
det 17. århundrede.

De mange stilladser, der opstilles, når 
ejendomme skal istandsættes, træk-
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Ved week-endens vikingetræf, 27.-28. juli, 
giver en flok engelske vikinger opvisning i 

datidens kampteknik. Selv om der anvendes 
rigtige våben, bliver der kun tilføjet 

deltagerne enkelte småskrammer.
(Foto: Ib Hansen).

ker tyve til sig. Denne gang er en tyv 
brudt ind på en 6. sal, hvorfra han har 
fjernet videomaskiner, -bånd m.m. 

Lørdag 27. juli
Arhus’ to seminarier har faet 210 an
søgere til de 125 ledige pladser. Andre 
seminarier har ikke haft nok ansøgere 
til de tildelte studiepladser.

Søndag 28. juli
I Gellerup Kirke giver den engelske 
organist Murray Stewart koncert. 
Programmet er udelukkende engelsk 
orgelmusik fra 1500 og frem til i dag.

Mandag 29. juli
Stadsingeniørens hygiejniske afdeling 
arbejder med en udvidelse af Marse- 
lisborg Renseværk. Projektet vil koste 
mere end 40 mill. kr., men vil også 
forbedre forholdene i Bugten væsent- 
ligt-

Tirsdag 30. juli
Rio-teatret, Højbjergs eneste biograf, 
ombygges af Antroposofisk Selskab til 
kursus- og mødested for medlem
merne.

Onsdag 31. juli
Århus Sporveje transporterede i 1984 
godt 47 mill, passagerer, et fald på 2,7 
% i forhold til rekordåret 1982.

I Mårslet Kirke er Nationalmuseets 
folk ved at afdække, hvad museet be
tegner som årets fund: nogle velbeva
rede kalkmalerier fra ca. 1175.

August

Torsdag 1. august
Operation Ninive, en kristen ameri
kansk dramagruppe, opfører et ska
belsesspil på Telefontorvet.

Fredag 2. august
På Århusegnens Husholdningsskole 
indvies et nyt køkken, der betegnes 
som Danmarks mest moderne institu
tionskøkken. Indretningen har kostet 
2 mill. kr.

Lørdag 3. august
Et veteranfly styrter ned straks efter 
starten fra Kirstinesminde Flyve
plads. Ejeren og piloten, en århusi
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ansk arkitekt, kvæstes alvorligt, mens 
hans passager, en 11-årig dreng, slip
per med lettere kvæstelser.

I Vennelystparken åbnes en udstil
ling af eventyrskulpturer, udført af 45 
børn mellem 7 og 14 år under vejled
ning af Århus Kunstmuseum.

Søndag 4. august
Det meddeles, at direktør Jørgen 
Roed, leder af Scanticon-centret i 
Princeton, har sluttet aftale om opfø
relse af endnu et amerikansk Scanti- 
con-center i Minneapolis, tegnet af 
arkitekterne Friis & Moltke.

Mandag 5. august
Operachef Francesco Cristofoli mod
tager 50.000 kr. fra Kreditforeningen 
Danmarks Fond til støtte for opførel
sen af operaen »Siegfried«.

Tirsdag 6. august
40 års dagen for atombomben over 
Hiroshima mindes ved en højtidelig
hed foran Musikhuset med tale af 
amtsrådsmedlem Inger Lillelund og 
oplæsning af Thorkild Bjørnvigs digte 
ved Birgit Bjørnvig. På mange mure i 
byen har en ukendt gruppe malet 
menneskeskygger på hvid baggrund.

De to unge mænd, der 6. februar på
satte ild i ejendommen Trepkasgade 
14 og 13. februar i Haveforeningen 
Skovlund, dømmes ved retten i Århus 
til henholdsvis 2/2 og 2 års fængsel. 

Onsdag 7. august
En finsk folkedansergruppe med spil- 
lemænd giver opvisning i Musikhu
set.

Denne, og lignende silhouetter, pryder i 
dag, 6. august, mure og fortove til minde 
om atombomben, der for 40 år siden blev 

kastet over Hiroshima.
(Foto: Søren Holm).

Torsdag 8. august
GASA Århus åbner en international 
blomstermesse i eksporthallen i Tiist 
med 520 udenlandske gæster, især fra 
Vesteuropa og USA. Der udstilles ca. 
1200 varenumre, repræsenterende ca. 
600 forskellige danske blomster- og 
plantesorter. Efter to dages salgs
messe er udstillingen åben for publi
kum i weekenden.

På Århus Kommunehospital åbnes 
en idrætsmedicinsk klinik under le-
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delse af overlæge Thorsten Ingemann 
Hansen.

Fredag 9. august
Dansk Erhvervsgartneris midtjyske 
kreds fejrer 100 års jubilæum med en 
reception hos GASA i Finlandsgade, 
festmiddag i GASA-hallerne i Tiist, 
blomsterudsmykning af Den gamle 
By og udgivelse af et festskrift.

Lørdag 10. august
Brabrand Lystfiskerforening arran
gerer lystfiskerfest med konkurrencer 
ved Lyngbygård A.

Søndag 11. august
Tivoli Friheden slutter sæsonen med 
et besøgstal på 258.000 og et driftsun
derskud på ca. 800.000 kr. Omsæt
ningen har været større end i nogen 
tidligere sæson.

Mandag 12. august
På et møde i Magistraten vedtages 
det, at alle kommunale institutioner 
skal boykotte sydafrikanske varer 
som følge af FNs Sikkerhedsråds op
fordring til sanktioner mod apart
heid-styret.

Tirsdag 13. august
Den 54-årige århusianer, der 5. marts 
røvede 56.000 kr. fra Jyske Bank i Ry- 
esgade, idømmes ved retten i Århus to 
års fængsel.

Torsdag 15. august
Et voldsomt tordenvejr udløser ca. 
200 tyverialarmer og talrige branda
larmer i Århus. Domkirkens ur går i 
stå, kloakkerne løber over, og mange 
kældre fyldes afvand.
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Denne strækning mellem Holme og 
Oddervej ventes klar i november. Den er 
endnu et led af ringvej syd, der skal give 

direkte forbindelse fra Oddervej til
Skanderborgvej. Hele strækningen ventes 

færdig 1990.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard).

Fredag 16. august
Den gamle bindingsværksejendom 
Studsgade 22 indvies efter restaure
ring ved ingeniørfirmaet J. K. Lings. 
I gården afsløres en vandkunst, ud
ført af billedhuggeren Flemming Sø
rensen.

Lørdag 17. august
Landsforeningen Danske Folkedan
sere arrangerer et ungdomsstævne på 
Jellebakkeskolen med ca. 500 delta

gere. Der danses forskellige steder i 
byen med en afsluttende samlet op
visning foran Musikhuset.

Foreningen Saltvandssportsfiskeren i 
Arhus arrangerer den 32. internatio
nale festival, også kaldet Sletterhage- 
konkurrencen. Der deltager ca. 300 
lystfiskere, den største fisk er en torsk 
på 8,1 kg.

I Kunstbygningen åbnes en retro
spektiv udstilling over maleren og væ
veren Else Fischer-Hansen.

Mandag 19. august
På et møde i Kongreshuset arrangeret 
af Fællesorganisationen og Komiteen 
for Udlændinges Retssikkerhed drøf
tes planer om fælles aktiviteter for 
indvandrere og danske med det for
mål at modvirke racisme. Blandt ta
lerne er borgmester Thorkild Simon
sen.

Psykiatrisk Hospital modtager 
165.000 kr. fra Ormslev Børnehjems 
Mindefond til undervisning af patien
ter. Amtet har endnu ikke bevilget 
midler til undervisningen, der fore
stås af institutionen Lille Skole for 
Voksne og finansieres af forskellige 
private fonde.

Onsdag 21. august
Det meddeles, at foreningen Forsker
parken har oprettet kontor i Handels
bankens hus ved Rådhuspladsen og 
ansat kommunens erhvervskonsulent 
Erik Jantzen som projektleder. 

Torsdag 22. august
Under mottoet »Skolepatruljen, en

hjælp på vejen« arrangerer Trafiksik
kerhedsudvalget for Arhus Kom
mune en opvisning og demonstration 
af Falck, Brandvæsenet og Politiet. 
Det er starten på en længere kam
pagne, som skal skabe opmærksom
hed om skolepatruljerne.

Fredag 23. august
Arhus Maskinmesterskole i Borggade 
indvier en værkstedsskole på hjørnet 
af Paradisgade og Studsgade i over
værelse af industriminister Ib Stetter, 
amtsborgmester Ib Frederiksen og 
rådmændene Thorkild Ibsen og Jens 
Arbjerg Pedersen.

Trafikminister Arne Melchior og råd
mand Thorkild Ibsen indvier den 
nyindrettede cykelrute gennem Mejl- 
gade, et led i et landsomfattende pro
jekt, der skal øge sikkerheden for cyk
lister i danske byer.

Lørdag 24. august
FDF og FPF arrangerer børnefestiva- 
len BØF i Tangkrogen med sensatio
ner som en flødebollekastemaskine, et 
spøgelsestog og sejlture i en tomastet 
skonnert på Bugten. Overskuddet går 
til en landbrugsskole i Zambia. 

Mandag 26. august
I Byrådets møde indledes behandlin
gen af budgetforslag for 1986. Borg
mester Thorkild Simonsen udtaler, at 
Århus formentlig har det højeste 
kommunale serviceniveau på konti
nentet.

På Provinsbankens ekstraordinære 
generalforsamling i Musikhuset ved
tages enstemmigt godkendelse af ban-
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Århus Havns containerterminal, der blev 
taget i brug sidste sommer, lider allerede af 
pladsmangel. Næste år vil en udvidelse på 

60.000 kvm. være klar.
(Foto: Jens-Kristian Søgaard).

kens fusion med Kronebanken, hvor
ved Provinsbanken bliver Danmarks 
fjerdestørste pengeinstitut. Som vice
direktør og direktør for Århusområ
det udpeges direktør P. Møller-Mik- 
kelsen.

Tirsdag 27. august
I anledning af ungdomsåret får Århus 
besøg af en bus, der kører landet

rundt, udsendt af Ungdomssekretari
atet. Der arrangeres debatteater og 
plancheudstilling på Telefontorvet og 
om aftenen »rock mod sult« i Front
huset.

Onsdag 28. august
Århus Symfoniorkester fejrer sit 50 
års jubilæum med en reception i Mu
sikhuset og udgivelse af et festskrift.

Århus-prisen på 50.000 kr. overræk
kes ved en festlighed i Handelsbanken 
direktør Jørn B. Jensen, Danish 
Turnkey Dairies, der eksporterer 
danske mejerier over hele verden.

En indbrudstyv, der overraskes af po
litiet i Kommunehospitalets apotek,

truer med et jagtgevær, så en tilkaldt 
betjent må skyde på ham. Han ind
lægges på hospitalet med et skudsår i 
hoften.

Torsdag 29. august
På et møde i Frederikshøj Kro, arran
geret af Eksportklubben Østjylland, 
drøftes oprettelsen af en afdeling af 
Udenrigsministeriets handelsafde
ling i Århus. Finansminister Palle Si
monsen og borgmester Thorkild Si
monsen udtrykker sympati for 
tanken, men giver ingen bestemte til
sagn.

Til minde om begivenhederne i 1943 
holder kommunisterne møde i Høj
vang Beboerhus med deltagelse af for
lagsredaktør Børge Houmann, Ris
skov.

I Marselisborg-Hallen åbnes udstil
lingen »Antik & nostalgi 85«, arran
geret af 35 kendte antikvitetshand
lere. Der er særlig stort udbud af 
møbler, glas og håndarbejder.

Lørdag 31. august
Århus Kunstmuseum indvier ved en 
reception den kunstneriske udsmyk
ning af toiletterne, udført af ægtepar
ret Ulla Diedrichsen og Amid Nasri.

Århus Marineforening fejrer 75 års 
jubilæum i lokalerne i Hans Hartvig 
Seedorf Stræde, bl.a. ved udsendelse 
af et festskrift.

En 19-årig »listetyv«, der i de sidste 
uger har besøgt ca. 20 parcelhuse i 
den nordlige bydel, bliver pågrebet i 
en have i Risskov.
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September

Søndag 1. september
Tilmeldelsen til vinterens aftenskoler 
sker i disse uger: indtil nu har 63.959 
århusianere meldt sig. Heraf er 70,5 
% kvinder, ca. 30 % er registreret 
arbejdsløse eller efterlønsmodtagere.

Mandag 2. september
Aarhuus Stiftstidende udkommer 
med det normale antal sider, men på 
grund af lønstridigheder er en væsent
lig del af siderne mere eller mindre 
blanke.

Arbejdstilsynet griber ind over for 
forholdene i fysiklokalet på Ny Mun
kegades Skole: hvis de farlige stoffer, 
der bruges i undervisningen, ikke om
gående bringes under lås, bliver loka
let lukket. Skolerådmanden forsvarer 
tingenes tilstand med, at der i byrådet 
er ved at være flertal for at lukke hele 
skolen.

Statsbiblioteket åbner en udstilling af 
Storm P.s ungdomsarbejder.

Onsdag 4. september
I serien af bøger om bevaringsvær
dige huse i Arhus udsender kommu
nen et opslagsværk om 375 ejen
domme i den indre by.

Planerne om anlægget af et indkøbs
center på arealerne ved Nordrevej i 
Åbyhøj er nu definitivt skrinlagt. Der 
arbejdes i stedet med planer om opfø-

Søndag 8. september styrter den 15-årige 
svæveflyver Jesper Thierry Andersen ned 

med sit fly i indkørselen til
Frydenlundskolen, hvor han ligger 

fastklemt med åbent brud på begge ankler.
Han tilkalder selv hjælp over flyets radio, 

som heldigvis ikke blev ødelagt ved styrtet.
(Foto: Ib Hansen).

reise af 39 ældreboliger og 12 ung
domsboliger.

Torsdag 5. september
Da det kniber med udlejningen af de 
store lejligheder på 130 m2 i byggeriet 
Bispehaven, bliver halvdelen af dem,

i alt 14, ombygget til 1- og 2-rums 
lejligheder.

Tvind-imperiet har meldt sig som kø
ber af Motel La Tour. Kommunen ser 
hellere motellet på andre hænder og 
vil derfor om nødvendigt benytte sin 
forkøbsret med videre salg for øje. 

Fredag 6. september
En orkanagtig storm går hen over 
byen i de tidlige nattetimer og anret
ter store skader. Det bliver en hel spe
ciel optakt til Festugen, som ikke teg
ner til at blive begunstiget af vejret. 

Lørdag 7. september
Moesgårds bidrag til Festugen er et 
»udvandrerspil«: 1885 Amerikafeber. 
Stykket knytter sig til museets udstil
ling »Drømmen om Amerika«, og der 
er ca. 100 medvirkende.

Den nye specialarbejderskole i Viby 
indvies af arbejdsminister Grethe 
Fenger Møller. Den er på 12.000 eta
gekvadratmeter og kan huse 500 kur
sister og 70 ansatte.

Søndag 8. september
En 15-årig svæveflyverelev styrter 
ned midt i indkørslen på Frydenlund
skolen. Hårdt kvæstet kalder han selv 
hjælp til over radioen.

Mandag 9. september
Brabrand Boligforening undgår nu en 
tvangsauktion af Holmstrupbygge
riet: Staten, Arhus Kommune, Bolig
selskabernes Landsbyggefond og 
Kreditforeningen Danmark yder til
sammen 30 mill. kr.; det bliver en 
støtte på ca. 75.000 kr. til hver bolig.
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Om den kølige sommer er der én god 
ting at sige: ingen har mistet livet ved 
badeulykker på Bugten.

Onsdag 11. september
Kun 5-10 % af århusianerne indsen
der forskudsskemaer til skattevæse
net. Der budgetteres i øvrigt med et 
udskrivningsgrundlag på ca. 14 mia. 
kr.

Den meget omdiskuterede trikotage
fabrik på Silkeborgvej åbnes i Festu
gen for unge, der har lyst til at være 
med i Frit Oplysningsforbunds 
»work-shop« om eftermiddagen. 
Hver aften er der rock-koncerter til 
billige priser.

Torsdag 12. september
Blodbanken på Arhus Kommuneho
spital vil fremtidig afprøve blodet fra 
donorer for at sikre sig mod Aids
smitte. Det vil koste ca. 1 mill. kr. 
årligt.

Ved Universitetets årsfest er den en
gelske ambassadør James Mellon ho
vedtaler. Han efterlyser flere uden
landske studerende til at forbedre 
universitetsmiljøet. I øjeblikket er 
kun 1,7 % afdeca. 13.000 studerende 
udlændinge.

Fredag 13. september
Den nye generalsekretær for Festu
gen, Trevor Davies, er ikke tilfreds: 
han efterlyser en debat om, hvordan 
det hele skal fortsætte. Hårdt trængt 
afvej ret synes det også at have skortet 
på den megen udendørs -  gratis un
derholdning. Også de fleste af de 
mange kulturelle indendørsarrange-

Efter stormen bliver det alligevel et rigtig 
godt festugevejr, mandag 9. september. Så 
godt at gadebetjenten i Den gamle By ind 

imellem må læske sig. 
(Foto: Peter Laursen).

menter melder om mindre tilslutning 
end tidligere.

Politiet betegner Festugens forløb 
som tilfredsstillende, kun den sidste 
aften nåede tallet af anholdte urostif
tere op på 20.

Lørdag 14. september
Det gamle vandtårn ved Randers vej 
beskæftiger sindene: de kommunale 
værker far talrige henvendelser om

køb eller leje eller blot fantasifulde 
forslag til dets fortsatte anvendelse 
som museum, galleri, mødelokaler el
ler akvarium.

Det halvdårlige sommervejr har ikke 
afskrækket lystsejlerne: lystbådehav
nen har haft besøg af 5.190 både, 
mens tallet sidste år lå på 5.204.

Udstillingen om den moderne kunst
art holografi trækker så mange gæster 
til kunstmuseet, at der er flere lørdag 
og søndag end der ellers kommer på 
en måned, ca. 7.200.

Søndag 15. september
Aarhus Symfoniorkesters nye diri
gent Norman del Mar svinger takt
stokken for første gang ud af sytten i 
orkestrets kommende jubilæumssæ
son.

Sprogcentret har indledt et sartiar- 
bejde med amtet: 5 vietnamesere går 
på iværksætterkursus med henblik på 
at kunne åbne egne virksomheder, 
f.eks. spisesteder.

Festugen slutter med bal i Rådhus
hallen for alle arrangørerne, ca. 600.

Mandag 16. september
Et halvt hundrede medarbejdere på 
Elvirasminde i Hasselager far en eks
tra ferie efter en brand, der startede i 
laboratoriet og senere bredte sig. Det 
vil vare et par uger før produktionen 
af flødeboller kan genoptages.

Tirsdag 17. september
I bassinet ved Honnørkajen træner 
DSB det personale, der skal arbejde
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på de to nye storfærger, i redning af 
passagerer. For hurtigt at kunne 
tømme de store færger i tilfælde af 
brand er der lavet brede slisker fra 
skibet ned til nogle gummiplatforme.

Den svenske Bonnier-koncern vinder 
nu også indpas i Arhus: Skumplast
virksomheden Brdr. Foltmar A/S 
overtages af Cirrus AB, et dattersel
skab af Bonnier.

Onsdag 18. september
Denne sommers flyrute Århus-Ka- 
lundborg med fire ture daglig har ikke 
haft nogen imponerende tilslutning: i 
gennemsnit har kun 21/? passager be
nyttet maskinen, der har plads til 9.

De kommunale takster for 1986 er 
fastsatte: elprisen stiger til 34,5 øre pr. 
kwh, børnehaven kommer op på 770 
kr. om md., fritidshjem 350 kr. Kun 
bustaksterne er uændrede.

På byrådsmødet bevilges 808.000 kr. 
til et nyt fysiklokale på Ny Munkega
des Skole. På længere sigt vil skole
rådmanden forsøge en fælles ordning 
med naboen, Samsøgades Skole.

Fredag 20. september
Kvindehuset starter en indsamlings
kampagne: der ønskes opbygget et fo
toarkiv, det kniber især med fotos fra 
1950’erne.

Musikhusets pladestudie er blevet 
indviet ved en indspilning af Arhus 
Koncertorkester. Pladen bringer Ar
husmusik og almindelig underhold
ningsmusik og udgives i 2.000 eksem
plarer.

En efter en bryder byrådsmedlemmerne 
fnisende sammen, da denne tegning af 

byrådets stærkeste mand, Bjarne Ørum, 
vandrer rundt i byrådssalen, 18. september. 
Frits Gundahl Sørensen er ophavsmanden.

Lørdag 21. september
Det sidste voldsomme stormvejr af
slører med stor tydelighed, at kobber
taget på tårnet af Domkirken må for
nyes. Det er så utæt, at regnvand får 
træværket indenfor til at rådne. En 
reparation skønnes at ville koste 5-6 
mill. kr.

Søndag 22. september
Magasins modeopvisning af tøj til alle 
aldre trækker så mange interesserede, 
at de ikke kan rummes i Musikhusets 
store sal.

Mandag 23. september
Århus Studenternes Filmklub tilby
der 56 film af høj kvalitet til sine med
lemmer inden jul. Samarbejdet med 
Folkeuniversitetets studerende fort
sætter som sidste vinter.

Tirsdag 24. september
Danish Turnkey Dairies har fået or
drer fra Kina på bygning af flere me
jerier, en ordre, der vil skabe 2.000 
nye jobs hos underleverandørerne. 
Selv har firmaet 800 ansatte.

Onsdag 25. september
Alene i Århus oprettes der interesse
grupper for 4.500 børn og unge under 
fritidsloven. Udgiften hertil er ca. 
13,3 mill. kr.

Byens aftenskoler har påbegyndt et 
samarbejde for at sikre, at alle elever 
får den bedst mulige placering inden 
for systemet.

Torsdag 26. september
Lærerrådet på Nordgårdskolen i Bra
brand ønsker den forsøgsvise ordning 
med et nærpoliti fortsat ud over 1. 
oktober. Rådet mener, at mange af de 
unge undgår visse »faldgruber«, når 
forholdet til politiet er afdramatiseret.

Blandt de mange tilskuere til 
VM-fodboldkampen i Moskva ons
dag er en uheldig århusianer: han 
havner i detentionen på en russisk po
litistation og må selv betale sin retur
billet med fly til København.

Mandag 30. september
Ved Vestre Landsret dømmes Århus 
Kommune til at betale en erstatning
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på 15.000 kr. til en kontorassistent, 
der uretmæssigt var blevet afskediget 
på grund af graviditet.

Østjysk Musikforsyning vender hjem 
fra en succesrig tur til London, hvor 
orkestret dels har spillet i Royal Festi
val Hall, dels tegnet en række kon
trakter om optræden i det kommende 
år.

13 eksil-kurdere besætter i tre timer 
det svenske konsulat i Banegårdsgade 
i protest mod den behandling, som ti 
suitestrejkende kurdere far i Sverige.

Oktober

Tirsdag 1. oktober
Det amerikanske slagskib »Iowa« 
med 1600 mands besætning besøger 
Arhus, men må på grund af sin stør
relse (270 m langt) ankre op uden for 
havnen. Der er livligt besøg om bord, 
også af fredsaktivister, der hævder at 
skibet medfører atomvåben. Samtidig 
demonstreres der på kajen, hvor led- 
sageskibet »Ticonderoga« har lagt til.

I Den gamle By åbnes udstillingen 
»De unævnelige«, der viser kvindeligt 
undertøj gennem tiderne.

Onsdag 2. oktober
Det meddeles, at Arhus Dampmølle,

der har været i drift siden 1912, stand
ser produktionen. Bygningen skal 
nedrives, da den spærrer for trafikken 
mellem nord- og sydhavnen.

Borgmester Thorkild Simonsen over
rækker Østjysk Initiativpris til GASA 
Århus, der betegnes som »det grønne 
østjyske lokomotiv«. Prisen, der er på 
30.000 kr., deles ligeligt mellem ledel
sen og personalet.

Torsdag 3. oktober
Bibliotekernes Oplysningskontors 
opgaver overtages af Statsbiblioteket, 
der fremtidig skal formidle lån af 
udenlandsk litteratur til danske bib
lioteker. Den nye afdeling kaldes 
Dansk Bibliotekslokalisering
(DABL).

Fredag 4. oktober
Arkitektskolen i Århus fejrer sin 20 
års fødselsdag og åbner en udstilling 
om moderne arkitektuddannelse.

Lørdag 5. oktober
Ved Labing mølle indvies en fiske- 
trappe for havørred i Lyngbygård Å. 

Søndag 6. oktober
Multiterminalen, det store nye anlæg 
i østhavnen med 450 m. kaj og 12 m. 
vanddybde, indvies med et åbent- 
hus-arrangement af borgmester 
Thorkild Simonsen, der oplyser, at 
anlægget har kostet 120 mill. kr., ogat 
der på fire år er investeret ca. 1 mia. 
kr. i havnen.

Under en fest i Trige-Hallen truer en 
ung mand kontrolløren med et jagtge
vær, men bliver anholdt af politiet.

Mandag 7. oktober
Stilladsarbejderne i Århus, Odense 
og Ålborg nedlægger arbejdet som led 
i en lønstrid med Entreprenørforenin
gen, idet man kræver 92,5 % af de 
gældende københavnske lønninger. 
Konflikten betegnes som overens
komststridig.

Tirsdag 8. oktober
I Amtsrådets møde drøftes forhol
dene på Arbejdsmedicinsk Klinik, 
der lider af underbemanding og lange

Gavlen på BP-huset udnyttes til sidste 
plads for at fa et glimt af den østrigske 

præsident og dronningen, da de besøger 
Århus Havnevæsen, 10. oktober.

(Foto: Peter Laursen).
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ventelister. Det vedtages at nyansætte 
en reservelæge og en sekretær og i øv
rigt afvente klinikkens overførelse til 
Kommunehospitalet.

Onsdag 9. oktober
I Byrådets møde vedtages det at sælge 
Motel La Tour, Randersvej 139, til 
direktør Jens Richard Petersen, Hotel 
Royal, der vil etablere samdrift mel
lem de to hoteller.

Det vedtages at lade Tivoli Friheden 
fortsætte i kommunalt regi i 1986, og 
der bevilges 4,5 mill. kr. til indkøb af 
forlystelser, bl.a. en ny rutschebane.

Der godkendes en aftale med DSB, 
hvorefter Arhus Kommune lejer Øst
banegården for et symbolsk beløb og 
fremlejer den til en selvejende institu
tion af samme navn, der vil foretage 
en restaurering af det forfaldne hus. 

Torsdag 10. oktober
Den østrigske præsident Rudolf 
Kirschschläger aflægger et 5 timers 
besøg i Arhus sammen med dronning 
Margrethe og prins Henrik. Efter lan
ding med helikopter på Kirstines- 
minde Flyveplads og modtagelse på 
Rådhuset besøger gæsterne Århus 
Havn, Domkirken og Musikhuset, 
hvor der spises frokost og bydes på 
musikalsk og koreografisk underhold
ning.

Fredag 11. oktober
En vognmand i Egå har ved Højeste
ret fået medhold i, at han fortsat kan 
drive forretning fra sin adresse i et 
villakvarter. Det er i modstrid med 
områdets servitutter fra 1949, men

Det bliver ikke let at overse den nye færge, 
»Peder Paars«, når den indsættes i fast drift 

19. november. På billedet far man et klart 
indtryk af forskellen på den gamle og den 

nye færge.
(Foto: Jørn Timm).

kommunen har ikke forsøgt at gribe 
ind før 1981.

Den engelske sanger Cliff Richard gi
ver koncert i Vejlby-Risskov-Hallen 
for fuldt hus. En planlagt demonstra
tion er opgivet, da CliffRichard nu er 
slettet af FNs sorte liste over kunst
nere, der har optrådt i Sydafrika. 

Lørdag 12. oktober
Den nye Kalundborgbåd »Peder 
Paars« kommer fra Nakskov Skibs
værft til Århus Havn, hvor den skal 
ligge, til den indsættes i farten 19. no
vember.

Keramikeren Lene Adler Petersen

åbner udstilling i Galleri Spectra på 
Volden. Mange af de udstillede arbej
der bliver købt af Statens Kunstfond.

Århus Symfoniorkester holder jubilæ
umskoncert i Musikhuset med opfø
relse af bl.a. Carl Nielsens Maske
rade-ouverture og Edward Elgars 2. 
symfoni.

Mandag 14. oktober
Magasin du Nord i Århus må lukke
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en time midt på dagen efter modta
gelse af en såkaldt telefonbombe.

I anledning af det kommende kom
munalvalg viser Hovedbiblioteket i 
Mølleparken udstillingen »Arhus By
råd før og nu«.

Tirsdag 15. oktober
Fire hovedmænd i en større sag om 
heroinhandel idømmes ved Retten i 
Århus fængsel fra 4/2 til 13Å år. Blandt 
de dømte er den 26-årige præsident 
for den københavnske rockergruppe 
Bullshit.

Onsdag 16. oktober
Kalundborgbåden »Prinsesse Anne- 
Marie« tørner med stor kraft mod 
bolværket i Århus Havn, så dens bov
port slås ind, og ti biler bliver beska
diget, der meldes ikke om personska
der.

Fredag 18. oktober
Borgmester Thorkild Simonsen med
deler, at byrådsmedlemmerne ikke 
mere far dobbelte diæter for møder, 
der strækker sig ud over kl. 24. Det er 
Kommunernes Revisionsafdeling, 
der har påtalt forholdet.

Lørdag 19. oktober
Ridehuset indvies officielt af råd
mand Thorkild Ibsen med musik, 
dramatik og cirkus under medvirken 
af Pulcinella, Cirkus Tjuk, Flagermu
sens Venner, Rottefestivalen og andre 
amatørgrupper.

Søndag 20. oktober
Æskens Fond, der finansieres af over
skuddet fra Folkeværtshuset Æsken i

Anholtsgade, uddeler 50.000 kr. til 21 
forskellige græsrodsprojekter. Blandt 
modtagerne er Rita Sørensen, der har 
skrevet en bog om Sjællandsgade- 
kvarteret, og 11. klasse på Vorre- 
vangskolen, der udgiver avisen »Ung 
-  og hvad så?«

Mandag 21. oktober
Under mottoet »Stop dioxin-kano
nen« blokerer en gruppe demonstran
ter forbrændingsanlægget ved Lis
bjerg og lossepladsen ved Lystrupvej. 
Man kræver en sortering mellem in
dustriaffald og dagrenovation, der 
kan sikre genanvendelse.

Tyrkiets tidligere ministerpræsident 
Bulent Ecevit aflægger et to dages be
søg i Århus, inviteret af socialdemo
kraterne i Brabrand-Årslev. Han 
modtages på Rådhuset og besøger 
bl.a. børnehaven Svalen i Gellerup- 
parken, der lægger vægt på samvær 
mellem danske og tyrkiske børn.

I alle kommunens skoler tilbydes nu 
den såkaldte gnavepakke, en frokost 
bestående af groft brød, ost, grønsa
ger og frugt. Den er i vinterhalvåret 
gratis for børn indtil 3. klasse, men 
koster i øvrigt 5 kr.

Det nystiftede Århus Universitetsfor
lag, der ledes af cand. mag. Tønnes 
Bekker-Nielsen, udsender sin første 
bog.

Tirsdag 22. oktober
På Århus Universitet åbnes det andet 
internationale fredsuniversitet (det 
første holdtes i fjor i Bremen) af borg
mester Thorkild Simonsen, rektor
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Som det ses, 22. oktober, er det snart muligt 
at gå lige over åen. De sidste bjælker er ved 
at være på plads ved broens nordside, men 

først om et års tid er Clemens Bro helt 
færdig.

(Foto: Dan Jakobsen).

Henning Lehmann og lektor Jørgen 
Kjær. Deltagerne inviteres til middag 
på Rådhuset, og lørdag aften er der 
fest i Stakladen.

Den unge mand, der 28. august blev 
såret af en politimand under et ind
brud i Kommunehospitalets apotek, 
dømmes ved Retten i Århus til fæng
sel i 1 år og 3 måneder.
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Onsdag 23. oktober
I Byrådets møde bevilges 4 mill. kr. til 
udbygning af Marselisborg Rense- 
værk med biologisk rensning og 4,6 
mill. kr. til sanering af hovedkloakan
lægget i Lystrup.

Der bevilges 5,6 mill. kr. til opførelse 
af en vuggestue ved Klokkervej i 
Hasle.

Torsdag 24. oktober
På en generalforsamling i Lager- og 
Pakhusarbejdernes Fagforening ved
tages det at pålægge stilladsarbej
derne, der er tilsluttet denne fagfor
ening, at genoptage arbejdet. Men 
stilladsarbejderne siger nej.

Fredag 25. oktober
I Kunstbygningen er der fernisering 
på en retrospektiv udstilling af Arne 
Ungermanns tegninger, skitser og 
plakater.

Arkitektfirmaet Friis & Moltke har 
deltaget i en international konkur
rence om byfornyelse i Hamburg og 
vundet prisen i 8 af de 13 delområder, 
der omfattes af konkurrencen.

Læge Jakob Kragstrup, Århus Tand
lægehøjskole, bliver dr. med. på en 
afhandling om knogleskørhed.

Lørdag 26. oktober
Som afslutning på fredsugen holdes 
der fredsmøde på amfiscenen ved 
Musikhuset med kun ca. 400 delta
gere. Blandt deltagerne er folketings
medlem Lasse Budtz.

I en rapport fra Arbejdstilsynet kriti

seres Social- og Sundhedsforvaltnin
gen i Århus for de arbejdsvilkår, der 
bydes sagsbehandlerne, og som med
fører stress og sygemeldinger. Der 
kræves omgående reformer.

Mandag 28. oktober
En piccolo fra Hotel Atlantic bliver 
på vej til Provinsbanken overfaldet af 
to unge mænd og frarøvet 132.000 kr., 
hotellets omsætning fra sidste døgn.

En ung mand truer med kniv perso
nalet i snackbaren Guldsmedgade 14 
til at udlevere kassebeholdningen, 
2200 kr.

Der er total måneformørkelse over 
Arhus, den præsenterer sig smukt på 
en skyfri himmel.

Tirsdag 29. oktober
I Musikhuset er der fernisering på en 
udstilling af den fynske maler Årvid 
Arp Hansen, der i sine billeder gengi
ver store musikværker.

Onsdag 30. oktober
Politiet anholder en bil med fire unge 
mennesker, der medfører pistoler, tå
regaspistoler, slangebøsser og dolke. 
De hævder, at de har holdt skydeøvel- 
ser på en byggeplads i Brabrand.

November

Fredag 1. november
Politiet anholder fem italienere, der i 
den sidste måned har snydt omkring

Alle medlemmer af skolepatruljerne i 
Århus-området har i dag, lørdag 2. 

november, laet et signalstribet tørklæde i 
blåt og grønt af Trafiksikkerhedsudvalget i 

Arhus.
(Foto: Dan Jakobsen).

1000 århusianere ved på gaden at 
sælge nogle skindjakker som ægte. Da 
de blev pågrebet, havde de 240jakker 
tilbage.

Lørdag 2. november
Afskedigelsesnævnet tilkender en tid
ligere ansat kvinde hos Bilka en er
statning på 51.000 kr. for uretmæssig 
afskedigelse. Hun beskyldes for at 
have tilegnet sig pølser til en værdi af 
8,50 kr. uden betaling.
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Tirsdag 5. november bliver den ene af de to 
store jernporte i kuplen på Ole Rømer-

Observatoriet løftet af for at blive repareret. 
Den var efterhånden så tæret, at det 

dryppede ned på den store kikkert.
(Foto: Jørn Timm).

Søndag 3. november
Den socialdemokratiske partiledelse 
godkender enstemmigt et samarbejde 
med de radikale: de to partier går i 
valgforbund til de kommende kom
munevalg.

Tirsdag 5. november
De praktiserende læger har ualmin
delig mange patienter med forskellige 
former for forkølelsessygdomme. Ar
sagen menes at være den solfattige og 
kolde sommer.

Den planlagte nedrivning af gasbe
holderen på Dollerupvej er udsat et 
år, idet et sønderjysk nedrivnings
firma, der havde givet et særligt for
delagtigt tilbud, er gået fallit.

Onsdag 6. november
Ringvej Syd indvies. Herved ledes 
den tunge trafik uden om Holme, 
Viby og Højbjerg. Anlægget har varet 
to år, og vej stykket, der er 3,8 km 
langt, har kostet 25 mill. kr.

Visdommens ugle, en kobber-ugle på 
Katedralskolens tag, falder ned i den 
stærke storm og knuses efter 81 år 
oppe over byen. En bevaret gipsaf
støbning gør det muligt at opsætte en 
ny ugle.
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På Fedet bryder diget om Bugten 
sammen på tre steder, og beboerne 
må endnu en gang se deres huse over
svømmede.

Torsdag 7. november
350 borgere i de gamle gader i midt
byen protesterer til byrådet over, at 
der stadig gives nye tilladelser til at 
drive værtshus. De ønsker ikke midt
byen indrettet til forlystelseskvarter,

Onsdagens orkanagtige storm resulterede 
bl.a. i tre digebrud ved Akrogen. Torsdag 7. 
november er to af hullerne blevet lukket, og 
gennem det tredje fosser vandet nu ud ved 

lavvande.
(Foto: Ib Hansen).
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og én gade som Skolegade, hvor 
værtshusene ligger tæt, er nok.

Den store nordiske Medicinpris på en 
halv mill. kr. tildeles på Lunds Uni
versitet den århusianske læge Jens 
Christian Skou for hans mangeårige 
celleforskning.

Lørdag 9. november
Maleren Peder Stougaard har til sin 
store private plakatsamling faet loka
leplads i kælderen under Aby Biblio
tek. Med tiden ønskes oprettet et selv
stændigt plakatmuseum.

Søndag 10. november
Den første sne i denne vinter lægger 
sig i et beskedent lag over hele byen.

Mandag 11. november
Ved et nyligt afsluttet paragraf 77-ef
tersyn blev 2742 biler stoppet. Heraf 
blev der skrevet rapport om 240. 225 
biler havde lygtefejl, men politiet 
fandt resultatet lidt bedre end vanligt.

En naturlæge i Sønderjylland har nu 
så mange patienter i Århus-området, 
at han opretter en busrute, der en 
gang om ugen kører patienter herfra 
samlet til behandling.

Tirsdag 12. november
På Århus Kommunehospital kan 
man nu blive opereret for grå stær ved 
ambulant behandling. Selve opera
tionen varer en time.

I Vejlby far de unge, der er for gamle 
til ungdomsskolen, eget samlingssted: 
en pavillon er stillet til rådighed af 
kommunen. Samtidig er der stiftet en

støtteforening bestående af forældre 
og andre beboere i området.

Torsdag 14. november
Borgmester Thorkild Simonsen åb
ner kl. 6 Ikeas nye varehus i Skejby, 
og allerede et par timer efter er der et 
par tusind kunder i forretningen.

Den nye kirke i Lystrup sætter splid: 
byggeudvalget modsætter sig den 
kunstneriske udsmykning, som Ulla 
Diedrichsen har leveret udkast til, 
men arkitekten Anders Bove, Regn
buen, fastholder, at byggeriet ikke 
kan gennemføres uden udsmyknin
gen, da den er en integreret del af 
byggeriet.

7.500 århusianere benytter sig af 
DSBs indbydelse til at komme og se 
den nye færge til Kalundborg, Peder 
Paars.

Fredag 15. november
Korn- og Foderstofkompagniet har 
faet afslag på at fa sin kviksølvdom 
prøvet ved Højesteret og må herefter 
betale bøden for forurening med 
100.000 kr.

Dannebrog Værft rider atter stormen 
af: det har faet bestilling på bygning 
af et fiskeriinspektionsskib til ca. 55 
mill. kr.

Lørdag 16. november
Årets juleforestilling på teatret har 
premiere. Det er den populære Nød
debo Præstegård, som går over sce
nen, denne gang for 250. gang i tea
trets historie.

Søndag 17. november
Da Musikhuset blev bygget, for
svandt det offentlige toilet i Frederiks 
Allé. Det bliver nu erstattet afen lille 
sekskantet pagode, der bliver diskret 
placeret nær Ridehuset.

Mandag 18. november
Socialdemokraterne slutter valgkam
pen i Stadionhallen, hvor Anker Jør
gensen og LO-formanden Knud 
Christensen taler og rock-gruppen 40 
i feber underholder.

Arresten i Christiansgade fremvises 
for indbudte. Den er blevet moderni
seret for 7 mill. kr.

Tirsdag 19. november
Til byrådsvalget er der denne gang 
udarbejdet en stemmeseddel, der 
med 21 lister og 344 kandidater er den 
hidtil længste. En af listerne er for 
første gang en såkaldt indvandrerli
ste.

Til amtsrådsvalget er der 17 lister på 
stemmesedlen med 328 kandidater. 
Der er 31 pladser i amtsrådet. (Om 
valgets resultater se s. 139).

Onsdag 20. november
Mediecentret for unge i Århus får af 
U ndervisningsministeriet bevilget 
900.000 kr. til et eksperiment, der skal 
føre frem til en ny form for fritidsun
dervisning af unge.

Den pyroman, der i foråret terrorise
rede Brabrand ogÅbyhøj ved at sætte 
ild til 24 parkerede biler idømmes 8 
års fængsel.
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Efter valget forlanger Venstre en om
tælling af 106.000 stemmer. Der skal 
flyttes blot 30 stemmer fra de konser
vative til Venstre for at sikre Venstre 
endnu et mandat.

Fredag 22. november
En ung mand går amok ved indgan
gen til Socialmedicinsk Klinik og slår 
først dørvogteren ned. Siden må en 
tilkaldt hjælp også give op. Den unge 
mand bliver senere anholdt på sin bo
pæl, mens de to mænd må på skade
stuen.

DSBs nye færge Peder Paars har faet 
en uheldig start med forsinkelser og 
aflysninger. Uheldene stopper, da 
færgen i mørke sejler ind i molehovet 
på Østre Mole, der far nogle hårde 
knubs.

Lørdag 23. november
Socialistisk Folkeparti forlanger også 
en ny optælling af stemmerne fra 
kommunevalget: 17 stemmer mere til 
SF vil give partiet en rådmandspost 
mere.

Gadernes juleudsmykning bliver 
hængt op: i år skifter de handlende i 
Frederiksgade over til gammeldags 
julelygter i granguirlander. Den nye 
udsmykning har kostet 100.000 kr.

Søndag 24. november
Hver week-end udlejes der i Århus ca. 
60.000 videofilm.

Mandag 25. november
Forsøgsvis etableres der nu lydsigna
ler ved nogle af byens mest trafikerede

fodgængerovergange til hjælp for 
blinde og svagtseende.

Formanden for Århus Handels
stands- og Industriforening, grosserer 
N. C. Nielsen, udtaler på generalfor
samlingen, at der efterhånden tales 
mere om miljøbeskyttelse end om at 
skabe bedre erhvervsmuligheder i 
byen.

Tirsdag 26. november
I de tidlige morgentimer falder sneen 
tæt, men selv om det bliver spejlglat 
mange steder, sker der kun få uheld 
og ingen ulykker.

Onsdag 27. november
Rammefabrikken Jyden har solgt fa
briksanlæggene i Åbyhøj og flytter 
virksomheden, som beskæftiger 35 
mand, til Hasselager. Entreprenør 
Børge Just, der står som køber, vil 
indrette et halvt hundrede ejerlejlig
heder i bygningerne.

Danske Arkitekters Landsforbund til
deler sin hæderspris til Højbjerg An
delsboligforening for byggeriet Hånd
værkerparken som Arkitektgruppen 
har opført.

Torsdag 28. november
For fjerde gang siden byrådsvalget 
optælles stemmerne. Det koster skat
tevæsenet 20.000 kr. i timen, men re
sultatet giver ingen ændringer.

Den store Amerika-udstilling på Mo- 
esgård, som nu er lukket, har bragt 
besøgstallet højt op i år: gæst nr. 
200.000 passerer tælleapparatet. Sid
ste år var der i alt 120.000 besøgende.

Lørdag 30. november
I Århus kommune er der næsten 
50.000 offentlig ansatte. Det svarer til 
ca. 40 % af alle beskæftigede i områ
det. Hver 10. beskæftigede er ansat 
ved Socialvæsenet.

I Århus arrest har de indsatte i årets 
løb lavet ca. 500.000 julekalendere. 
En indsat tjener ca. 300 kr. om ugen.

December

Tirsdag 3. december
En ung mand på knallert bliver på
kørt og dræbt af en lastvogn i Stau- 
trup. Chaufføren, der er beruset, på
gribes senere ved Hadsten. 
Knallerten sidder fastklemt i bilens 
forparti.

I Amtsrådets møde er der enighed 
om, at Psykiatrisk Hospital inden ud
gangen af 1986 skal moderniseres for 
10 mill. kr.

Onsdag 4. december
I Byrådets møde godkendes efter af
stemning en lokalplan for J. P. Lar
sens Vej i Brabrand, hvorefter Hans 
Broges Villa må vige for et boligbyg
geri med 120 lejligheder.

På en generalforsamling i Århus Læ
rerforening indvælges to kvinder i be
styrelsen. I en resolution opfordres
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Byrådet til fremtidig at lade begge 
køn være repræsenteret i de enkelte 
skolers ledelse. I øjeblikket er der in
gen kvindelige skoleinspektører i 
Arhus.

JM E Byg underskriver i København 
kontrakt med Pensionsforsikringsan
stalten PFA om det såkaldte Kosmo- 
ramaprojekt til 37 mill. kr.

Torsdag 5. december
Århus Universitet tager et såkaldt 
bredbåndsnet i brug, leveret af Jydsk 
Telefon og omfattende samtlige byg
ninger i Universitetsparken. Det er 
landets hidtil største lokale net.

Fredag 6. december
Ved en højtidelighed i Handelsban
kens lokaler modtager Forskerparken 
i Århus 200.000 kr. fra Thomas B. 
Thriges Fond og 100.000 kr. fra Reg- 
necentralen.

Den århusianske læge, der 17. juni 
begik væbnet røveri i en servicesta
tion ved Nordre Ringgade, idømmes 
ved Retten i Århus 2 års fængsel.

DSU i Århus fejrer 100 års jubilæum 
med fest i Kongreshuset, historiske 
udstillinger i Kongreshuset og Ho
vedbiblioteket samt udsendelse af bo
gen »Aktiv ungdom i Århus«.

Lørdag 7. december
Store mængder af tøsne giver alvor
lige trafikproblemer og mange ned
faldne elledninger.

Mandag 9. december
En røver far udleveret 71.000 kr. på

Store mængder smeltevand efter søndagens 
snevejr, 1. december, giver mange 

oversvømmede kældre og rigelig lejlighed til 
at sætte pris på gummistøvler. 
(Foto: Jens-Kristian Søgaard).

postkontoret Ry havevej 7. Han an- 
holdes dagen efter, men har allerede 
brugt 30.000 kr. .

Billedhuggeren Frede Troelsen og 
grafikeren Inger Lise Rasmussen hol
der fælles udstilling i Galleri Cle- 
mens, Grønnegade 93.

Tirsdag 10. december
I Amtsrådets møde vedtages et re
gionplantillæg, hvori man fastholder 
henlæggelsen af en kommende flyve
plads til Sabro eller Borum.

En gårdejer fra Århusegnen idømmes 
en bøde på 1500 kr. for i februar at

have truet en toldfunktionær, der ville 
indkræve en restance på 28.000 kr.

Onsdag 11. december
I Byrådets konstituerende møde gen
vælges Thorkild Simonsen enstem
migt som borgmester for perioden 
1986-89. Fire rådmænd bliver gen
valgt, mens Lone Hindø (SF) bliver 
ny rådmand for Magistratens 5. afde- 
Hng.
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I Galleri Gallo, Nørre Allé 86, åbnes 
en udstilling af malerier, tegninger og 
skulpturer af malerne Holger Jaffke 
og Henry Richter Mikkelsen, grafike
ren Daphne Lynn og billedhuggeren 
Lisbeth Graae.

Torsdag 12. december
Sydafrikaneren Denis Goldberg, en af 
frihedsbevægelsen ANC’s ledere, be
søger Århus, modtages på Rådhuset 
og kontakter bl.a. fagbevægelsen og 
de politiske partier.

I Kongreshuset holdes et offentligt 
møde over emnet »Gældssanering -  
for hvem?« arrangeret af Socialpoli
tisk Forening og Retspolitisk For
ening.

Fredag 13. december
Det nyvalgte amtsråd holder møde i 
amtsrådssalen. Ib Frederiksen gen
vælges som amtsborgmester, og ud
valgsposterne fordeles. Der er to nye 
udvalgsformænd: Villy Andersen (S) 
i sygehusudvalget og Sesse Søgaard 
(SF) i undervisnings- og kulturudval
get.

14. december
En ung afrikaner bliver overfaldet i 
Borggade og kørt på Kommunehospi
talet med livsfarlige kvæstelser. De to 
voldsmænd forsvinder med ofrets 
penge og papirer.

Søndag 15. december
Under weekendens jagt på folk, der 
har nydt julefrokost, anholder politiet 
22 spritbilister i Århus. En af dem 
prøver at flygte, men tørner mod en

mur i Thunøgade, en anden vælter to 
vejskilte på Trøjborg.

Mandag 16. december
Århus Oliefabriks bestyrelse beslut
ter at investere 75 mill. kr. i en udvi
delse af proteinfabrikken i sydhav
nen.

På en ekstraordinær generalforsam
ling i Interskolen ved tager forældrene 
at oprette et anpartsselskab, hvorefter 
hvert forældrepar hæfter for 18.000 
kr. i forbindelse med skolens idræts
anlæg.

Rockgruppen Gnags vender hjem til 
Århus efter tre ugers turné i Indien.

Tirsdag 17. december
1 et fælles krisemøde for det gamle og 
det nye byråd drøftes problemerne 
omkring Folketingets indgreb i kom
munernes økonomi.

På en byggeplads ved Skej bygårds vej 
knækker en byggekran midt over og 
knuser førerhuset på en betonbil. 
Kranføreren og chaufføren slipper 
uskadt fra uheldet, der formentlig 
skyldes metaltræthed.

To hyrebilvognmænd dømmes ved 
retten i Århus til fængsel i henholdsvis
2 og 3 måneder for at have udbetalt 
»sorte lønninger« til personalet i en 
hyrebilklub.

Onsdag 18. december
I et sidste møde i det gamle Århus 
Byråd vedtages den gennem flere år 
bearbejdede kommuneplan. Samti
dig stilles en række anlægsarbejder i

1985

bero som følge af Folketingets ind- 
greb.

Det vedtages, at kommunen overta
ger Århus Ridehal for 1.311.000 kr.

En 45-årig århusianer idømmes I/2 
års fængsel for at have tilsvindlet sig 
466.000 kr. fra Socialforvaltningen 
under påskud af at behøve hjælp til 
forfatter- og forlagsvirksomhed.

Torsdag 19. december
A. P. Møllers containerskib »Mc
Kinney Mærsk«, et af verdens største, 
kommer til Århus fra Lindø-Værftet 
for at klargøres på to dage inden af
gang til Rotterdam, hvor det skal af
løse det brandhærgede »Anders 
Mærsk«.

Arkitektgruppen i Århus modtager i 
Herning 1. præmie på 85.000 kr. for 
projekt til et plejecenter med 50 be
skyttende boliger. Det er fjerde gang i 
år, gruppen har vundet en landsom
fattende konkurrence.

Fra Restaurant Den Røde Okse i Klo
stergade er der stjålet 18 dirigentklok
ker af sølv, tilhørende forskellige 
håndværkerlaug, foruden et antal 
kongelige porcelænsfigurer.

Fredag 20. december
I Politigårdens parolesal afsløres to 
kæmpemalerier (tilsammen 600 X 
135 cm.), udført af maleren Ulla Die- 
drichsen.

Terma Elektronik i Lystrup har mod
taget ordre på levering af kom
mando-, kontrol- og kommunika-
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Torsdag 19. december indvies de såkaldte 
akustiske signaler i Ringgade-krydsene ved 

Randersvej og Aldersrovej. Herefter kan 
blinde og svagtsynede høre, når der er grønt 

og rødt lys.
(Foto: Jørn Timm).

tionssystemer til Søværnets fartøjer af 
typen Standard Flex 300. Ordren er 
på 125 mill. kr.

Lørdag 21. december
Dronning Margrethe med familie 
kommer til Århus for at tilbringe ju 
len på Marselisborg.

Søndag 22. december
Efter en fest i motorcykelklubben 
»Nordstjernen« bliver et af medlem
merne dræbt med skud af et oversavet 
jagtgevær fra en 21-årig århusianer. 
Dramaet udspilles på Bogfinkevej, 
hvor den unge mand opsøges i sin 
venindes lejlighed af fem festdelta
gere.

Mandag 23, december
Det meddeles, at ØK-virksomheden

Plumrose sammen med Forenede 
Sjællandske Andelsslagterier og Slag
teriregion Nordvest danner et nyt sel
skab, Food Division Denmark (FDD 
K/S), hvori indgår både Plumrose i 
Viby og Vigo i Ebeltoft.

Det meddeles, at GASA har solgt sine 
bygninger ved Finlandsgade for at 
koncentrere sin virksomhed om an
læggene i Tiist.

Fredag 27. december
På seksårsdagen for Sovjetunionens 
besættelse af Afghanistan er der de
monstrationer i mange danske byer. I 
Århus deltager kun ca. 250 i march 
fra Klostertorvet til Rådhuspladsen. 
Blandt talerne er forfatterne Birgit 
Bjørnvig og Ebbe Kløvedal Reich. 

Lørdag 28. december
Der har været omfattende hærværk 
mod forretningsruder i Århus, idet 
der er skåret i 119 ruder med en glar- 
mester-diamant.

Mandag 30. december
Den langtidsmedicinske afdeling, der 
har været indrettet i Skt. Josephs Ho
spital, siden amtet overtog sygehuset i 
1972, nedlægges, og patienterne over
flyttes til Marselisborg Hospital. Lo
kalerne skal fremtidig bruges til cen
ter for psykisk-fysisk handicappede 
samt høre- og talecenter med under
visning for voksne.

Tirsdag 31. december
Ligesom i Çor får nytårsaften i Århus 
et fredeligt forløb. Der meldes kun om 
ganske fa uheld med fyrværkeri samt 
enkelte tilfælde af slagsmål.
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Arhus Vejviser før og nu

Et af de flittigst benyttede hjælpemidler i Lokalhi-
• °storisk Samling er Arhus Vejviser, som findes i et 

komplet eksemplar fra 1859 til i dag, en impone
rende række bind i skiftende udstyr. Vejviseren er 
en uvurderlig kilde til byens historie. Den fortæller 
først og fremmest om, hvem der boede hvor på et 
givet tidspunkt, og viser år for år udbygningen af 
gadenettet. Dernæst giver den en masse konkrete 
oplysninger om byens offentlige kontorer og andre 
institutioner. Og endelig far man i fag- og firmare
gistrene et indblik i det lokale erhvervsliv, krydret 
med kulturhistorisk interessante annoncer.

Den ældste danske håndbog af denne art er 
naturligvis (som følge af hovedstadens domine
rende stilling) Kraks Vejviser, der under titlen 
»Kjøbenhavns politiske Veyviser« udkom alle
rede i 1770. Provinsbyerne fulgte langsomt efter. 
Det måtte jo afhænge af byens størrelse, om man 
følte behov for et sådant hjælpemiddel. Helsingør 
og Alborg havde forsøgt sig med såkaldte »lomme
bøger« i 1799 og 1804. Blandt de jyske byer fortje
ner Horsens at fremhæves, idet man her med visse 
mellemrum har udsendt vejvisere siden 1832.

I Arhus var det en af byens ansete bogtrykkere, 
P. Nielsen (1817-1907), der tog initiativet til udgi
velse af »Veiviser for Aarhuus Kjøbstad for Aaret 
1859«. Det var et beskedent hæfte på 72 sider, 
formentlig fyldestgørende for en by, der netop var

Bogtrykker Peter Nielsen, udgiver af den første Århus Vejviser.

nået op over 10.000 indbyggere. Hovedafsnittet er 
en »fortegnelse over byens bosiddende indvå
nere«. Her findes i alfabetisk orden (efternavn, 
fornavn, stilling) alle hus- eller lejlighedsindeha
vere med oplysning om gadenavn og husnummer 
(der dengang var fortløbende gennem hele byen, 
ikke delt efter gader) og endelig vedkommendes 
ansættelse til nærings- og formueskat. Ikke mindst
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Omslaget til den første Århus Vejviser. Det var en beskeden lille 
bog på 72 sider.

de sidste to kolonner har været interessant læsning 
for naboer og andre bysbørn. Bogen slutter med 
en oversigt over »communale og administrative 
forhold«, en posttabel, en skibsliste og lidt stati
stik.

Skønt P. Nielsen i forordet bebuder en årlig 
fortsættelse, måtte man alligevel vente i 10 år, før 
næste udgave så dagens lys. Det var i 1869, da 
indbyggertallet nærmede sig de 15.000, og særlig 
jernbanen var begyndt at sætte skub i udviklin
gen. Denne gang havde P. Nielsen allieret sig med 
to lærere fra Friskolen, Johan Michaelsen (1823- 
87) og Emil Meyer (1836-1922). Vejviseren er 
blevet lidt større (82 s. + 66 s. annoncer), men 
indholdet er stort set det samme, dog er husejerne 
denne gang betegnet med et E.

3. udgave af vej viseren kom i 1871. Den tryktes 
stadig af P. Nielsen, men redaktionen var overladt 
til to nye personligheder: altmuligmanden Sophus 
Birck (1835-1900), der på denne tid var cigar- og 
vinhandler, men senere blev ejer af Arhus Teater, 
og amtsfuldmægtig, senere sagfører R. G. Thorsen 
( 1845-91 ). Bogen er atter vokset lidt i omfang (115 
s. + 70 s. annoncer). I personregisteret er huseje
ren mærket med en stjerne, men skatteoplysnin
gerne er bortfaldet. Man vil bemærke, at alle 
adresserne er ændret. Det skyldes den nye hus
nummerering, der indførtes i 1869. Således bor 
skomager J . Schumacher 1869 i Østergade 1156, i 
1871 i Østergade 20.

Til denne udgave af vejviseren havde Birck og 
Thorsen ansøgt byrådet om tilskud, men det blev 
afvist, hvilket vel har bidraget til, at foretagendet 
gik i stå. Fire år senere, i 1875, var det et nyt
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Det flotte omslag til vejviseren 1875, trykt af Brødrene Backhausen.
Man ser handelens gud Mercur omgivet af fremskridtssymbolerne 

jernbanen og hjuldamperen. Forneden et prospekt af byen set fra de 
voksende havnemoler.

trykkeri, der forsøgte sig. Det var Brødrene Back- 
hausens Bog- og Stentrykkeri, etableret i 1872 af 
Sophus Backhausen ( 1850-1911), der hørte til den 
kendte jyske bogtrykkerslægt. Som medudgivere 
optrådtej. Michaelsen og N. O. Sørensen. Det var 
efter tidens forhold en præsentabel publikation på 
175 +  124 sider, pænt trykt og med flotte annon
cer. Personregisteret er lidt besværligere at bruge, 
idet ordningen er efternavn + gadenavn. Det ind
ledende stykke med beskrivelse af byen, dens hi
storie og institutioner, er både fyldigt og velskre
vet. Det skyldes formentlig udgiveren Niels 
Olesen Sørensen ( 1837-94). Han var lærer i natur
historie og geografi ved Den Højere Borgerdren
geskole, men brugte fra nu af hele sin fritid på 
arbejdet med vejviseren. Fra 1876 var han an
svarshavende redaktør, og det lykkedes ham fra 
1877 at fa en årlig understøttelse fra byrådet på 
200 kr.

Vejviseren havde vist sin eksistensberettigelse 
og udkom fra nu af punktligt hvert år med enkelte 
huller ( 1878 og 1889). Udstyret var siden 1876 lidt 
mere beskedent med tospaltet opsætning, men 
omfanget voksede naturligt i takt med befolk
ningstallet og erhvervslivets udvikling. Den vig
tigste nyhed var fra 1876 indførelsen af et hus
register, hvor indbyggerne er ordnet efter gade- og 
husnummer. Man mærker sig her den ejendom
melighed, at nr. 13 konsekvent er sprunget over.

Det forekommer kun i enkelte smågader i kvarte
ret bag Vor Frue Kirke. Man må formode, at det 
er hensynet til den folkelige overtro, der i 1869 har 
bevæget byrådet til denne uregelmæssighed. Først
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Bogtrykker Lauritz Bech, udgiver af vej viseren fra 1893 til 1912.

i gader anlagt efter århundredskiftet er tabuet 
hævet og 13-tallet kommet på plads.

Fra 1880 indeholder vejviseren tre vigtige for
bedringer. Ved hvert hus er tilføjet matrikelnum
meret, en stor hjælp ved ejendommenes identifice
ring. Dertil kommer et fagregister og et 
firmaregister af interesse for erhvervslivet, men 
også for den almindelige benytter af håndbogen.

Fra 1880 til 1892 var det Aarhus Amtstidendes 
Bogtrykkeri ved Alfred Bjørnbak, søn af den 
landskendte politiker Lars Bjørnbak, der stod for 
trykningen, men fra 1893 allierede N. O. Sørensen 
sig med bogtrykker Lauritz Bech ( 1854-1912), der 
efter Sørensens død i 1894 blev både trykker og 
udgiver af vejviseren. Som noget nyt indførte han 
fra 1898 et farvetrykt kort over byen.

Bogtrykker Mads Hansen, udgiver af vejviseren fra 1915 til 1944.
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Annonce fra vejviseren 1886, der reklamerer for Jernbane-Hotellet i 
det nye kvarter omkring Hovedbanegården. Stedet er det 

nuværende hjørne af Ryesgade og Ny Banegårdsgade. Huset 
rummede senere i adskillige år Frederiksbjerg Apotek eller

Jernbane-Apoteket, til det i 1920rne blev nedrevet i forbindelse med 
reguleringen af Banegårdspladsen.

I 1905 gjorde Bech et kraftigt forsøg på at for
bedre økonomien, idet han søgte byrådet om en 
forhøjelse af det årlige bidrag til 500 kr., da han 
ellers så sig nødsaget til at standse foretagendet. 
Byrådets debat (8. og 29. juni) er ganske interes
sant, idet den viser politikernes indstilling til vej
viseren. De konservative (Fr. Nørgaard og Mikael 
Johansen) støttede sagen af hensyn til erhvervsli
vet. Socialdemokraterne stod splittet, idet Harald 
Jensen som fagfælle (typograf) var for, mens den 
vrantne Jakob Jensen var imod. Det endte med et 
kompromis, en forhøjelse til 300 kr. samt tilbud 
om at benytte de kommunale mandtalslister, og 
hermed var trykkeren tilfredsstillet.

Lauritz Bechs trykkeri dannede i 1907 sammen 
med to andre De Forenede Bogtrykkerier, og efter 
Bechs død 1912 blev det dette trykkeri, der under 
sin energiske leder Mads Hansen (1860-1949) va
retog udgivelsen af Arhus Vejviser. Den lille røde 
bog blev for hvert år lidt tykkere i takt med byens 
vækst, men beholdt ellers sit ensartede præg lige 
til slutningen af 2. verdenskrig. De farverige an
noncer var gledet ud, men i øvrigt var dispositio
nen nogenlunde uforandret. Fra 1926 indledtes 
bogen med en kort oversigt over årets begivenhe
der og byens tilstand, forfattet af Mads Hansen.

51



En anden annonce fra vejviseren 1886, indsat af den ansete 
skomagermester P.O. Jørgensen på Volden. Den er typisk for en tid, 

da skomageriet var solidt og smagfuldt håndværk. De elegante 
damesko og knapstøvler flankeres af et par drabelige ridestøvler 

med sporer.

Endnu i 1944, da vejviseren nåede det impone
rende omfang af 1194 sider, skrev den da 85-årige 
Mads Hansen et forord, som munder ud i håbet 
om fred.

Krigsafslutningens uro og efterkrigstidens van
skeligheder, ikke mindst papirmangelen, satte en 
foreløbig stopper for vejviseren. I 1948 forsøgte 
Jydsk Reklamebureau ved frk. J . Andersen sig 
med en vejviser i større format og med udvidelse 
til forstæderne, der hidtil ikke havde været med. 
Trykningen var overladt til Aarhuus Stiftsbog- 
trykkerie. Det gik dog kun to år, så måtte bureauet 
give op. Opgaven var blevet for stor for det private 
initiativ, og det offentlige måtte træde til.

Resultatet blev rækken af gule vejvisere, der 
startede i 1954/55 under titlen »Arhus ny vejviser.

o

Officiel adressebog for Arhus med omegnskom
muner« med støtte af Arhus kommune samt for
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Bogtrykkeren Alfred Bjørnbak, der i nogle år trykte vejviseren, 
havde ikke rigtig held med bestyrelsen af Aarhus Amtstidendes 
Bogtrykkeri. Han forsøgte sig da med et udvandrerkontor, som 

denne annonce fra 1888 viser, og senere udvandrede han selv til 
Amerika.



stadskommunerne og med forord af borgmester S. 
Unmack Larsen. Det er den, der stadig udkom
mer og i 1985 har udsendt sin 29. årgang. Fra 
1970/71 omfatter den hele den ny Arhus kom
mune. Udgivelsen er fra 1975 overtaget af special
forlaget Mostrups Vejvisere, der efterhånden 
dækker en stor del af landet med sine moderne, 
EDB-fremstillede håndbøger. Visse afsnit er fal
det ud, således fagregisteret (se dog nedenfor) og 
den årlige artikel om et eller andet kommunalt 
emne, skrevet afen ledende politiker eller embeds
mand. Til gengæld er informationen om kommu
nale og andre offentlige indretninger stærkt ud
bygget, og ejendoms- eller vurderingsregisteret er 
skilt ud fra gaderegisteret som et selvstændigt af
snit.

En virkelig nydannelse var det, at man i 1978 
begyndte udsendelsen af et antal lokal-vejvisere, 
først 8, senere 16, der uddeles gratis til alle hus
stande i distriktet. Forlaget kalder det i al beske
denhed »Arhus’ mest læste bog«. Her finder man 
det udførlige fagregister, der er udtaget af hoved
udgaven, og endvidere et person- og adresseregi
ster, omfattende alle distriktets beboere over 20 
år. Materialet hertil stilles til rådighed af Folkere
gisteret, men man har taget det hensyn til privatli
vets fred, at personer, der ikke ønsker sig opført i 
vejviserne, kan undgå det ved skriftlig meddelelse 
herom til Folkeregisteret. Det samme gælder hus
ejere, som ikke ønsker offentliggørelse af ejerfor
hold eller ejendomsvurdering.

Trods den stærke konkurrence fra telefonbø
gerne, der efterhånden omfatter en stor del af 
befolkningen (og som i parentes bemærket kan

være nyttige for de år, hvor vejviseren mangler) 
ser det ud til, at vejviseren stadig er uundværlig og 
også i fremtiden vil bevare sin store betydning 
både som aktuel opslagsbog og som historisk kil
deskrift.

K.E.

Omslag til lokal-vejviseren for Trøjborg-Risvangen 1983. Som 
kvarterets vartegn har man valgt Elias Ølsgaards hundeskulptur 

ved indgangen til Riis Skov.
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o
Go’ aften Arhus 
— en forbrugerrapport om 
K anal A TV ’s nyhedsudsendelse

Den, der investerer nogle hundrede kroner i en 
speciel antenne, vendt mod Søsterhøj, kan fa to 
danske TV-aviser på skærmen, den landsdæk
kende og den lokale.

Hver aften klokken syv, undtagen i weekenden, 
sendes Kanal ATV’s lokale nyhedsudsendelse. 
Den indledes med en vignet: et øje med punkteret 
stråling udfra, afløst af nogle stiliserede Arhus
tårne, til tonerne af første linje af Arhus Tappen
streg. På den lokale stations brogede program
flade fremstår nyhedsprogrammet kvalitetsmæs
sigt som det bedste, både teknisk og ind
holdsmæssigt.

Hvor mange når programmet ud til? Der findes 
desværre ingen nye undersøgelser, men en Gallup 
markedsanalyse fra foråret 1985 viste, at nyheds
programmet havde op til 10.000 seere dagligt, og 
at det var det mest sete program på Kanal ATV. 
Det må formodes, at seertallet er steget noget 
siden foråret 1985. En indikator blandt flere er 
stationens stigende salg af bingo-plader.

Nærværende forbrugerrapport skal tages med 
alle de forbehold, der gælder for den slags; selv om 
rapportøren tilstræber en objektiv og argumente
ret fremstilling, kan han ikke frasige sig hverken 
sit temperament eller sine grundholdninger. Det

Klokken er 19, og den lokale nyhedsudsendelse går i luften. Der er 
uhyre sjældent tekniske uheld eller andre forsinkelser af betydning.

faktiske grundlag for rapporten er omhyggelig kik- 
ning af 27 af de i alt 30 udsendelser, der var i 
perioden 21. oktober til 29. november 1985. Hvor
til kommer jævnlig og mere uforpligtende kikning 
før og senere.

I alt omfattede de 27 udsendelser 473 sendeminut
ter, altså næsten 8 timer i det hele, hvortil skal 
lægges den daglige indholdsoversigt samt den lo
kale vejrmelding. Fordelt på de 27 dage bliver det 
en daglig nyhedsudsendelse på ca. 20 minutter, og 
det er jo -  alt andet lige -  en ganske pæn præsta
tion i forhold til det ressourcespækkede landsfjern
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syns 30 minutter. De reelle sendem inutter-stadig 
indholdsoversigt og vejrmelding fraregnet -  var 
for de enkelte daglige udsendelser mindst 11 og 
højst 24, og der blev hver dag bragt mellem 4 og 7 
indslag med 5 eller 6 som det almindelige antal.

Fordelingen på sagområder var således:

Emne Minutter %
Politik 93 20
Miljø 65 14
Kultur 54 11
Socialstof,

medicin 46 10
Reportager 45 10
Hobby og fritid 39 8
Trafik 30 6
Erhvervsliv 23 5
Sport 17 4
Ungdom, skole 15 3
Strejker m.m. 14 3
Bolig 12 2
Diverse 20 4

Det er klart, at der kunne anvendes andre beteg
nelser, andre grupperinger og andre sorteringer, 
men helhedsbilledet ville næppe forrykkes væsent
ligt. Det må formodes, at redaktionens priorite
ring af stofområder stort set kan aflæses i fordelin
gen.

At så meget som en femtedel af sendetiden er 
anvendt på »politik« skyldes dog den omstændig
hed, at kommunalvalget med efterfølgende konsti
tutionsforhandlinger fandt sted midt i perioden,

så det er ganske atypisk. Det fremgår i øvrigt, at 
miljø- og socialstof er dominerende områder lige
som kulturstoffet, der har lige så lang sendetid 
som egentlige reportager (ildebrande, ulykker, 
udenlandsk besøg etc.). Hobby og fritid betænkes 
meget ligesom trafikproblemer (Peder Paars), 
mens erhvervsstof og sport nærmest er i skamme
krogen sammen med skolestoffet.

Mere afgørende end fordelingen af stoffet er det 
naturligvis, hvorledes det bliver behandlet; i det 
følgende skal dette belyses.

Det politiske stof kan meget hurtigt overskues, 
da det var koncentreret om lokalvalget. Redaktio
nen greb med sikker hånd fast om de væsentlige 
ting, der blev belyst ved interviews, f.eks. med 
Thorkild Simonsen og Bjarne Ørum omkring de 
radikales og socialdemokratiets valgforbund; lige
ledes med interviews efter valget, f.eks. med de 
grønnes nøgleperson Nora Brogård. Nogle polito
logers prognosearbejde før valget på baggrund af 
landsprognoser var mindre givende, en hurtig 
præsentation af de til byrådet valgte personer alle
rede aftenen efter valget derimod klart på plussi
den. Et dagligt »valgekstra« var tyndt. Det bestod 
mest af meddelelser om, hvor der den tilstundende 
aften skulle holdes møder og med hvilke deltagere.

Kanal ATV er arbejderbevægelsens lokale 
fjernsynsstation, og en vurdering af kommunal
valgets dækning ville i givet fald også omfatte 
andre udsendelser over stationen. Her skal det 
blot konstateres, at der i nyhedsudsendelsen blev 
givet plads for alle politiske partier og synspunkter 
uanset, om partiet havde købt egentlig sendetid. 
Og sådan skal den sag selvfølgelig gribes an.
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Her cr den glade stab på Kanal ATY i lærd med at fejre 1 ars 
fødselsdagen. Glæden er velundt og velfortjent, men problemer med 

målsætning og »ejerforhold« på Kanal ATV har medført, at ikke 
alle personer på billedet vil være med til at fejre 2 års fødselsdagen.Som det ses af skemaet anvendte nyhedsudsen

delsen V6 af sendetiden til behandling af miljø
spørgsmål i bredeste forstand, dvs. forurenings
problemer, arbejdsmiljø, by-plan og -fornyelse. 
Miljøbevidstheden er stigende, og der foregår en 
vældig politisk kamp på området. Det er nødven
digt med en dækning, men ulemperne er mange; 
f.eks. er det svært at bringe en god billeddækning 
af forurening med tungmetaller eller organiske 
stoffer. Her må den tålmodige seer sidde og døje 
med komplicerede oplysninger i talform, fortolket 
og bestridt, mens skærmen viser renseanlæg eller 
vandløb. Der er også risiko for, at journalisterne 
bliver mikrofonholdere for udspekulerede politi
kere eller græsrødder. Det var tilfældet mandag 
den 21. oktober, hvor allerede Østjyllands radio

beredvilligt stillede om morgenen ved en dioxin
demonstration ved forbrændingsanstalten i Lis
bjerg. Den kunne så bringe en frisk reportage i 
morgenudsendelsen. Om aftenen skulle man så 
have det hele en gang til i lokal-TV, der ligeledes 
havde haft et reportagehold ude kl. 7.45 om mor
genen. Der blev vist transparenter og bragt udta
lelser af bl.a. græsrod og byrådsmedlem for VS, 
Leif Gjørtz Christensen, der fastslog, at man da i 
hvert fald havde faet mediernes bevågenhed om
kring aktionen. Jo  tak, men fik man også seernes? 
De fik trukket et budskab fra en pressionsgruppe 
ned over ørerne, formidlet af en passiv redaktion.
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Det er bedre, at redaktionen redeligt udvælger og 
behandler vigtige nyheder; og ikke giver nogensom
helst udenforstående mulighed for at råde over 
mediet. Hermed er intet sagt om dioxins skadelig
hed og kampen mod den, kun, at redaktionen 
hoppede på en pseudobegivenhed, fremstillet spe
cielt for medierne. Nøjagtig det samme skete, da 
KFUM  og K ’s alkoholkonsulent var i Elsted skole 
med et program: regionalradioen om morgenen, 
lokal-TV om aftenen, og vel at mærke det samme 
forløb. Man må ønske al muligt held for alkohol
bekæmpelsen i skolerne. En elev kom i et interview 
desværre nok sandheden nær med en udtalelse 
om, at initiativet havde ringe betydning. Det var 
såmænd en bekræftelse på, at redaktionen igen var 
røget på en limpind.

Det væsentligste af, hvad der i øvrigt blev be
handlet på miljøområdet, var en dækning af losse
pladssagen fra Lystrup gennem alle sine forbit
rede stadier, ligesom der var en udmærket 
dækning af byfornyelsen i Frederiksbjerg vest.

Kulturen har, som det ses, en fremtrædende 
plads, og det har sine fordele. Der er næsten altid 
gode billedmuligheder, og stofområdet er sand
synligvis en oase for mange midt i alle proble
merne. Redaktionen er god til at dække alle slags 
udstillinger på museer og andre steder, og også 
billedkunsten far en god dækning. Det kniber lidt 
mere på teaterområdet, hvor i øvrigt stationens 
tekniske udstyr er for dårligt til, at man kan få 
rigtig fine indendørs billeder i svagt lys. Stofbe
handlingen er præget af uhøjtidelig, men saglig 
præsentation. Den klassiske musik fik for øvrigt 
slet ingen dækning.

Kanal ATV’s studie. Som det ses, kan der være ganske mange 
mennesker i de store arrangementer. Når det drejer sig om de 

mindre, f.eks. stationens nyhedsudsendelse, indretter man sig i et 
hjørne.

Det er svært at sige noget positivt om behand
lingen af sportsstoffet, som heldigvis under disse 
omstændigheder kun fik i alt et kvarter på en hel 
måned. Af dette kvarter blev endda 5 minutter 
brugt på en reportage fra fodboldlandsholdets tur 
til Irland; ikke just lokalstof, men et reportagehold 
var vist taget af sted for at dække turen som sådan. 
Resten var tilfældigheder fra sportens overdrev, 
ret ukvalificeret behandlet. Den medarbejder, der 
indførte ordet »langspark« i en snak om fodbold, 
skal ikke have tak for denne tilføjelse til fodbold
terminologien. Adskillige tusinde århusianere
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kender også -  i modsætning til stationens oplæser 
-  Racheed Lawal som byens fremmeste nævefæg
ter og er i stand til at udtale hans navn.

For at vende tilbage til et stofområde med stor 
vægt, så er der socialstoffet. Hvad der især blev 
fokuseret på i perioden var problemerne for de 
psykisk handicappede medborgere. Udgangs
punktet var oplysningen om, at flere hundrede 
patienter ikke kunne slippe ud af hospitalet, fordi 
de ingen steder har at bo. Denne optakt gav anled
ning til et lille fint indslag om et mindre kollektiv 
af psykisk handicappede i Sjællandsgade-kvarte- 
ret, senere fulgt op af en beskrivelse af en lilleskole 
i Rosenkrantzgade for lignende patienter. Godt og 
oplysende. Men når så Landsforeningen for 
Sindslidendes Vel, som står bag en del initiativer, 
belønnes med et 5 minutters interview ved dens 
jubilæum, er det mindre godt. Jubilæer er pseudo
begivenheder, som man skal holde sig fra; ellers 
får det ingen ende. Det er rart for folk at komme i 
Qernsynet, og her var der tale om en institution, 
man ønsker alt godt for; men man skal ikke sidde 
og lave den slags for et publikum, der følger et 
lokalt nyhedsprogram. Det gælder også børneha
vejubilæer, som man minsandten også er begyndt 
at gøre i.

Reportageområdet er som regel solidt og godt 
arbejde som f.eks. dækningen af oversvømmelsen 
på Fedet. Her lykkedes det på et øjeblik for ny
hedstjenestens chef, der havde sat sig selv på op
gaven, at trænge frem til den kendsgerning i et 
interview med en grundejerforeningsmand, at 
grundejerne havde sparet sig selv for den udgift, 
som en ordentlig digesikring ville medføre; senere

præcis trafikministerens begrundelse for afslag på 
statserstatning til oversvømmelsesofrene.

Hobby- og fritidsområdet er uden begrænsnin
ger i emnevalg og frembyder som regel gode bil- 
ledmuligheder, hvadenten der er tale om drage
flyvning, modeljernbaner eller naturen. Skolestof 
er lidt forsømt, og skidt står det til med erhvervs
stoffet. Man har en gang imellem en fornemmelse 
af, at erhvervslivet som sådan er et ret fremmed 
begreb for stationens journalister; og dog spiller 
produktionslivet med dets udvikling i stort og 
småt en stor rolle i mange menneskers hverdag. 23 
minutter kunne det blive til i en måned. Blandt det 
mere rimelige var en præsentation af kontantauto
maten ved Magasin samt en kort præsentation af 
det kommende Kosmorama-projekt; men til ind
slaget om åbningen af fotomodellen Renée Toft 
Simonsens nye modelbureau er der kun en ting at 
sige: uha. Det lugtede langt væk af pr-indslag og 
syntes ikke produceret ved egne kræfter. Var det 
en pr-video? Det næstværste var præsentationen 
af elbilen Whisper 2 i Bilka. Det var en appelsin i 
turbanen for fabrikanten at få et sådant rekla
meindslag i lokal-TV, men ret meget havde det 
ikke med journalistik at gøre. Anstændigvis må 
det tilføjes, at andre småindslag på området var 
gode nok, men for fa.

I tilknytning til dækningen af erhvervslivet skal 
til sidst omtales det faglige område. Her er der 
risiko for, at stationen bliver mikrofonholder for 
de interesser, der holder den oppe. Fagbevægelsen 
skal vel have noget for pengene. Stilladsarbejder
strejken i efteråret blev fulgt ret tæt. Strejken var 
overenskomststridig og gik primært på et krav om
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92/2 % af den københavnske løn på området. I 
nyhedsudsendelserne var der oplysning om salg af 
støttemærker, og det blev udpenslet, at de stillads
arbejdere, der arbejdede på et anført anlæg ved 
havnen ikke var strejkebrydere, men beskæftiget 
ved et firma, der havde valgt at imødekomme 
arbejdernes krav. Da strejken, der altså var fulgt 
nøje, sluttede, blev det meddelt kort og uden med
delelse om, på hvilke -  om nogen -  punkter, arbej
dernes krav var imødekommet. Her sad man i 
lænestolen og følte sig lidt snydt. Man sad der for 
at fa noget at vide om livet i byen fra den ene og fra 
den anden side, også om arbejdskonflikter; men 
man sad der ikke for at fa trukket agitation ned 
over ørerne. Nyhedsformidling skal være objektiv 
for at være attraktiv. Det holdningsprægede kan 
placeres i magasinprogrammer og andre udsen
delser, hvor engagementet klart kan markeres.

Efter de ikke så fa kritiske bemærkninger kan 
rapportørens konklusion måske lyde mærkelig: 
Der er tale om et ambitiøst forsøg på lokal nyheds
dækning. Det er meget professionelt og seriøst; det 
er ikke belastet med provinsialisme, det er sevær
digt og skaber den forventning hos seeren, der får 
ham til at lukke op. Det har med andre ord en 
sådan kvalitet, at det bliver meningsfuldt at kriti
sere så meget, man kan. En ting skal tilføjes: Re
daktionen er selvstændig i stofvalget fra dag til 
dag. En sammenligning med den lokale dags
presse og regionalradioen viser, at Kanal ATV 
sagtens kan klare sig i konkurrencen om originale 
indslag.

En ikke uvæsentlig sag er naturligvis, hvorledes

stoffet præsenteres; her skete der unægtelig dra
matiske ting i efteråret. Det kan ikke nytte at 
skjule, at nyhedsudsendelserne oprindelig havde 
et stort aktiv i sin oplæser, Lisbeth Jørgensen. 
Hun havde kameratække; afslappet og med ud
stråling viste hun både humør og medleven. Så 
skete det en dag, at hun rejste sig op og sagde, at 
således som forholdene havde udviklet sig, så ville 
hun ikke fortsætte som oplæser.

Go’ nat Lisbeth.
Det var et kontant udspil, og efter nogen venten 

i sort så man chefen, Erik B. Andersen, dukke op 
og læse resten af udsendelsen. Han så ikke glad ud. 
Hele situationen, kunne man senere forstå, havde 
noget at gøre med, hvor tungt socialdemokraterne 
nu sad på stationen, et forhold, som ikke skal 
diskuteres her. Den kontante dame lod sig ikke 
uden videre erstatte; forskellige oplæsere klarede 
paragrafferne i de næste dage i dyb anonymitet. 
En mandlig oplæser viste sig i det lange løb at 
hedde Henrik Jørgensen. Han blev permanent, og 
et par pæne damer er også kommet til. Alle er 
udmærkede, og de gør deres bedste; men hidtil har 
de savnet overskud til at være vart eller vårtinde. De 
synes ikke at føle noget ejendomsforhold til nyhe
derne, og så kan det jo godt iblandt blive lidt stift. 
Men de er på vej. Det er et job, der kræver erfaring 
og uddannelse.

Til folk i byen kan man sige: Sæt bare den antenne 
op! Hvis man ikke interesserer sig for lokalstatio
nens øvrige programflade, så er nyhedsudsendel
sen alene pengene værd.

I.G.
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Evighedens hus på vestsiden af 
Frederiks Allé

Det nye rådhus fra 1941 betød et farvel til Søndre 
Kirkegård. Men overfor, på den anden side af 
Frederiks Allé, blev bevaret et stykke kirkegård, 
den jødiske eller mosaiske. Den ligger der i dag 
som et lille anlæg mellem funktionalismens råd
hus og vore dages glashus for musik. Kirkegården 
er bevaret og forbinder vor tids Arhus med forti
dens.

Stedet har ikke en århundredgammel historie 
som kirkegård. Oprindelig havde arealet, hvor nu 
rutebilstationen ligger, været byens kirkegård. 
Den måtte man opgive, bl.a. var jordbunden for 
fugtig, ogi 1818 blev kirkegården anlagt ved Fre
deriks Allé. Kort efter fik byens få jøder overdra
get et areal vest for Frederiks Allé. Magistraten 
skrev 28. marts 1827 til den jødiske menighed, at 
den fik grunden overdraget »til varig afbenyt
telse«. Mens de sidste rester af den jødiske kirke, 
synagogen, forsvandt ved reguleringen i forbin
delse med indretning af Magasins parkerings
plads i 1960’erne, står kirkegården som et vidnes
byrd om et karakteristisk indslag i dansk 
byhistorie.

I de små danske købstæder kunne dagligdagen 
for et hundrede år siden afbrydes af ejendomme
lige, fremmedartede processioner. Man kunne om 
efteråret se den jødiske menigheds mænd gå med

palmegrene til de små synagoger for at fejre løv
salsfesten, på samme tid som de hjemme i gårdene 
havde opstillet fint smykkede løvhytter. Men man 
kunne også træffe de jødiske ligtog: kisten af uma- 
lede brædder blev ført til graven, mens følget sang 
hebraiske salmer. Efter begravelsen lå graven hen 
uden udsmykning af kranse eller blomster, senere 
kom til et mindesmærke, i den ældre tid liggestene 
med en hebraisk tekst. Tavs, uden blomsternes 
farve og med rækker af monumenter, alle vendt 
mod øst, fik den jødiske kirkegård et særpræg i den 
danske købstad.

I de fleste danske købstæder levede der indtil 
midten af forrige århundrede jødiske familier. Da 
der blev afholdt folketælling i 1834, var der godt 
1.600 jøder rundt i provinsen, mens der i hoved
staden var ca. 2.500. Kun fa årtier efter begyndte 
antallet af jøder at gå tilbage i provinsen, ved 
århundredskiftet var der ca. 400 personer, og i 
1950’erne boede kun et halvt hundrede jøder uden 
for Storkøbenhavn -  med de polske forfølgelser i 
1970’erne steg tallet igen. De første jøder var kom
met til de danske byer allerede før 1700. I 1673 
nævnes en jødisk tobaksspinder Simon Hartvig i 
Ribe og året efter også en jødisk tobaksspinder i 
Nakskov, kort efter træffes jøder i Fredericia, Ny
borg, Arhus og Odense. I det følgende hundredår 
tog tallet af mosaitter til i provinsen, og efterhån
den blev det jødiske element rundt i byerne en 
agtet og velanskrevet del af borgerskabet -  i reglen 
holdt man sig noget afsondret fra den øvrige be
folkning. Undertiden blev jøderne mødt med 
uvilje, når de slog sig ned i byerne, men næppe i 
højere grad end andre fremmede. I løbet af det 19.

60



Den jødiske kirkegård kan virke fremmed med de for udenforstå
ende ulæselige hebraiske inskriptioner. I de senere år blev de dog af
løst af det latinske alfabet og dansk tekst. Begge typer ses på billedet 

fra 1933.

århundrede gled jøderne mere og mere ind som en 
naturlig del af bysamfundet, særpræget blev udvi
sket og erkend tes næsten kun i livets højtidsstun
der. Når døden indtrådte, blev den afdøde helst 
samme dag ført til den lille jødiske kirkegård; 
havde byen ikke selv en jødisk kirkegård, skete 
begravelsen i den nærmeste by, hvor en sådan 
fandtes.

Uden for København er der ti danske jødiske 
kirkegårde. Deres mere eller mindre udviskede 
gravmonumenter fortæller et ejendommeligt 
stykke kulturhistorie; kirkegårdene er kendt af 
mange; men det sprog, de taler, var længe lukket 
for de fleste. I 1950’erne gjorde imidlertid Det 
mosaiske Troessamfunds lærde bibliotekar, Julius 
Margo linsky de tavse mindesmærker talende. Han 
udgav en fortegnelse over alle dejøder, der i tidens 
løb er begravet på de jødiske kirkegårde. Ikke blot 
er der navne på de begravede, men i de fleste 
tilfælde også fødsels- og dødsdag, ofte tillige føde
sted. Værdifulde er også en lang række gravskrif
ter, der gengives i deres helhed og i al korthed 
fortæller en række livsskæbners historie.

I vid udstrækning har begravelsesprotokollerne 
dannet grundlag for det store indsamlingsarbejde, 
men i mange tilfælde er der kun gravmonumen
terne at bygge på. De er bevarede i langt større 
udstrækning end på kristne grave, fordi de jødiske 
gravsteder ikke sløjfes. Gravpladsen er for jøderne 
den begravedes eje »til evig tid«, og kirkegården 
kaldes på hebraisk for bet olam, evighedens hus. På 
de ældre gravsten oplyses ikke blot den begrave
des data, men også faderens navn og byen, hvorfra 
han stammede. Dette bynavn blev i øvrigt ofte til 
familiernes slægtsnavn, derfor træffer vi navne 
som Dessau, Elsass, Hannover m.fl., og danske 
jøder, der flyttede ind til København, fik også 
navn efter den by, de kom fra; jødiske slægtsnavne 
som Fredericia, Assens, Maribo og Nyborg fortæl
ler derom.

De økonomiske krav, der var forbundet med at 
anlægge kirkegårde, bevirkede, at ikke alle menig-
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heder kunne holde kirkegård. Der skal kun ti 
mandlige jøder over 13 år til at danne en menig
hed, men selv byer, som til tider nåede op på 
omkring 100 jøder, havde ikke kirkegårde og 
måtte benytte ofte ret fjerntliggende begravelses
pladser. De ældste kirkegårde er fra omkring 1710 
og anlagt i Fredericia og Nakskov. Derefter følger 
Fåborg i 1795, Randers 1807 og Ålborg kort efter. 
I 1824/25 blev kirkegårdene i Århus, Assens og 
Odense anlagt, 1850 og 1863 fulgte Horsens og 
Slagelse efter som de sidste.

Jøderne har aldrig været mange i Århus, selv om 
deres historie i byen går langt tilbage. I 1680’erneo
nævnes flere jøder som handelsfolk i Arhus, men 
de var ikke velsete, lige så lidt som andre frem
mede; det var nok mere brødnid end racehad, der 
lå bag: i en erklæring til kongen i 1696 siger magi
straten, at hvis det vil behage majestæten »byen 
for sådanne jøder nådigst at forskåne, var det byen 
og købmændene i deres næring meget tjenlig«. 
Jøderne træffes jævnligt op gennem byens historie, 
men ved folketællingen i 1834 var det samlede tal 
dog kun 53.

Den ledende skikkelse i den lille århusianske 
menighed var da storkøbmanden og skibsrederen 
Hartvig Philip Rée, som boede i Vestergade nr. 11 
i Mønsteds gård. Her havde han indrettet en syna
goge, og det er sikkert ham, der har formidlet 
anlægget af kirkegården i Frederiks Allé. Det blev 
aldrig nogen stor begravelsesplads, enkelte uden
bys jøder er begravet her, ligesom man træffer 
Århus-jøder i Randers og Fredericia. En særlig 
lille gruppe er patienter fra sindssygehospitalet i

Risskov, den mest kendte af dem er Bernhard Rée, 
der døde i 1868. Han var søn af Hartvig Philip 
Rée, og født her i byen i 1813. Efter at være blevet 
student gik han ind i politik -  lod sig i øvrigt døbe -  
og kom som folketingsmand og redaktør af Ålborg 
Stiftstidende til at spille en afgørende rolle på 
bondevennernes venstre fløj.

De fleste af gravstenene i Århus tilhører en tid, 
hvor de lange, hebraiske inskriptioner var gået af 
brug. Enkelte af den gamle type er der dog, f.eks. 
den fra 1848, hvor boghandler Asser Lewin skri
ver om sin hustru:

Hendes yndige blomstrende pragt vendte sig 
mod det høje, da hun endnu stod i sin ungdom. 
Stor er smerten i hendes mands og forældres 
hjerte. Glæden forvandles til sorg hos hendes 
søstre og venner. Til himlen steg hun op for at 
nyde frugten af sine gerninger.

Andre indskrifter er ganske korte som denne:

Her hviler Schloumo Salmen, søn afherr Jisroel 
fra Wilna. Død søndag 17. ab 5603.

Alene dette lille stykke fortæller om jødefolkets 
stadige vandringer og om dets evne til at bevare sit 
særpræg. Dateringen angiver dødsdagen den 17. i 
måneden ab, jødernes 11. måned; dødsåret -  1843 
-  er i den jødiske tidsregnings stil betegnet med 
året 5603 efter verdens skabelse, som »fandt sted« 
den 7. oktober år 3761 før Kristi fødsel.

Kirkegården, der har 61 grave, blev sidste gang 
benyttet i 1905. Nu vedligeholdes den af Århus
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Bygningen af det nye Musikhus og indretning af tilkørsel fra Frede- 
riksallé var på et vist tidspunkt en trussel for den jødiske kirkegård. 
Selv om beplantningen rundt om kirkegården måtte vige, så lykke

des det at bevare og fastholde det lille anlæg og forbinde vor tids 
Århus med fortidens. (Foto: Poul Pedersen).

kommune. Vedligeholdelsen er der ikke noget at 
sige på. Trods den nye tids krav har byen respek
teret den jødiske tradition, at man ikke sløjfer 
grave. Derved er bevaret en del af byens fortid, og 
trods det beskedne og prunkløse anlæg kender og 
bemærker byens borgere det.

Inden for jerngitteret ligger den jødiske kirke
gård stille hen. Det sker, at slægtninge står stille.

Men ingen blomster eller beplantninger vidner 
om, at de huskes. Jødiske kirkegårde udsmykkes 
ikke. Men det smykker Arhus by, at kirkegården 
trods alle omskiftelser stadig bevares. v
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Beskæftigelse og erhverv 1985

1985 blev for byens arbejds- og erhvervsliv præget 
af den forbedring af de økonomiske forhold, der 
har været på vej i de seneste par år. Som det ikke er 
usædvanligt, når konjunkturerne skifter fra krise 
til opgang, har de positive tendenser ikke slået lige 
hurtigt igennem på alle felter. Mest mærkbar var 
den i 1984 i bl.a. maskinindustrien og den nyud- 
viklede elektronikindustri, og fremgangen på disse 
områder fortsatte i 1985, hvor de er blevet fulgt op 
afen betydelig vækst i bl.a. byggesektoren. Inden 
for forbrugsvareområdet har fremgangen i 1985 i 
særlig grad -  i Arhus som i resten af landet -  været 
mærkbar, hvad angår handelen med de såkaldte 
varige forbrugsgoder, herunder i første række bi
ler.

Ledighed og uddannelse
Arbejdsløsheden i byen var i 1985 som i 1984 
nedadgående og formentlig i et lidt stærkere 
tempo end året før. Som følge af, at ledighedsstati- 
stikken i årets løb er blevet omlagt, har det dog 
ikke været muligt at foretage den sædvanlige sam
menligning mellem ledighedsprocenterne i de to 
år. Nogle tendenser er dog klare nok. Det er især 
mændenes ledighed, der bliver mindre, mens 
kvindernes stort set har holdt sig på niveauet fra 
1984, og der er ligeledes tegn på, at ungdomsar
bejdsløsheden er lidt på retur. Det er således lyk

kedes forholdsvis flere af byens unge at fa lære- og 
praktikpladser, og antallet af langtidsledige under 
25 år er i årets løb gået betydeligt ned, så meget, at 
Stiften en gang i sommerens løb meddelte, at År
hus kommune nu »manglede« langtidsledige til 
beskæftigelsesprojekter. Det er vel den slags mang
ler, der er til at leve med.

I takt med det økonomiske opsving er arbejds
løsheden faldet stærkest i de ovenfor nævnte eks
panderende sektorer, jern- og metalindustrien og 
byggefagene. Inden for det sidste område var der 
endog i sidste halvdel af året, hvor aktiviteten var 
stærkest, begyndende »flaskehalsproblemer«, 
dvs., at der på visse fagområder blev mangel på 
arbejdskraft, da der blandt de sidste ledige ikke 
var specialuddannede, der umiddelbart kunne gå 
ind i de ledige jobs.

I det hele taget er det gennem uddannelsen at 
mange af de endnu arbejdsledige i Århus skal 
bringes ud af arbejdsløsheden. Der vil med den 
stigende anvendelse af en automatiseret maskin
park og EDB-udstyr blive et stadigt mindre behov 
for såvel de ikke-uddannede specialarbejdere som 
de ufaglærte funktionærgrupper (bl.a. inden for 
HK), der har det største antal arbejdsløse her i 
byen. De nye jobs i den moderniserede jernindu
stri, herunder elektronikindustrien, vil skulle be
sættes med folk med en teknisk og/eller EDB- 
baseret uddannelse eller viden, og dette gælder 
også i høj grad inden for kontorområdet, hvor de 
traditionelle »skrivedamer« afløses af »betjenere« 
af tekstbehandlingsanlæg og EDB-terminaler.

Som følge af Århus’ status som universitetsby 
udgør desuden de ledige akademikere her en stor
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Også i 1985 forsvandt ældre, kendte forretninger fra gadebilledet. 
På Strøget (nr. 20) ophørte Huulgaards Chokolader -  efter henved 

40 års virke -  og Parfumeri La Boutique, der som sæbeforretningen 
»Standard« og senere Schous Parfumeri havde ligget her siden

1908. Endnu ældre var købmandsforretningen Andreas Skaarup i 
Skolegade, som Aage Illemann lukkede i løbet af sommeren. Den 

var grundlagt 1899 af Andreas Skaarup (1872-1939), der i en lang 
årrække desuden bl.a. havde skibsprovianteringshandel samt teim- 
port. Forretningen var, som det fremgår af billederne, bevaret i tra
ditionel stil også under de sidste indehavere, sønnen Kjeld Skaarup 
og -  fra 1972 -  Aage Illemann, der standsede bl.a. på grund af ga

dens »værtshusmiljø«. En stor del af det smukke interiør er dog sta
dig bevaret i den portugisiske vinforretning, der overtog de gamle 

butikslokaler i oktober.

gruppe. Den store produktion af kandidater i 
1970’erne i forbindelse med nedskæringer inden 
for den offentlige sektor har medført, at mange af 
disse må efteruddannes/omskoles til arbejde i den 
private sektor.

På arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne 
kom en række nye tiltag i 1985. Størst af omfang og 
umiddelbar betydning var ibrugtagningen i sep
tember af den ny specialarbejderskole i Viby, der 
har plads til 500 kursister. Også Arhus Maskin
mesterskole i Studsgade udvidede i årets løb, 
hvorimod man på byens tekniske skoler, der ud
danner de faglærte håndværkere, var ved at blive 
ramt af de statslige nedskæringer. Inden for de 
videregående uddannelser kunne de første kandi
dater fra Købmandsskolens nye akademiingeniør
studium rykke ud i virksomhederne som eksport
eksperter, og såvel på Handelshøjskolen som 
Universitetet blev der igangsat nye, mere er
hvervsbetonede studiegrene, ligesom bl.a. Jysk 
Teknologisk begyndte omskolingskurser for le



dige, færdiguddannede akademikere. Det mest 
ambitiøse projekt vedrørende kontakten mellem 
de akademisk uddannede og byens erhvervsliv, 
forskerparken, kom også i det forløbne år et stort 
skridt nærmere sin virkeliggørelse, idet der opret
tedes støtteforening og sekretariat, og de første 
økonomiske bidrag kom i kassen. Ved årets ud
gang var det første projekt »tyvstartet« i et samar
bejde mellem Universitetets Fysiske Institut og 
Jysk Teknologisk.

Provinsbanken bliver større
o °

Arets erhvervsbegivenhed i Arhus var Provins
bankens overtagelse af den kriseramte Kroneban
ken. I slutningen af 1984 måtte denne sjællandske 
bank på grund af et milliards tort tab i forbindelse 
med udlån og garantier (Flexplan) midlertidigt 
indstille betalingerne. Med økonomiske garantier 
fra Nationalbanken og de store banker kunne 
Kronebanken dog efter nogle dages forløb fort
sætte sine »normale« bankforretninger, mens der 
blev arbejdet på at undgå en egentlig konkurs. I 
denne første fase var Provinsbanken i januar må
ned stærkt inde i billedet med henblik på at over
tage Kronebanken. Forhandlingerne strandede 
dog i første omgang. I stedet stillede Provinsban
ken på opfordring fra Nationalbanken to af sine 
direktører til rådighed for Kronebanken, hvor de 
som ny direktion skulle forsøge at rekonstruere 
banken, så den kunne videreføres. Forsøget mis
lykkedes dog, idet det i løbet af foråret viste sig, at 
tabene var for store. Derefter blev der igen ført 
forhandlinger mellem Kronebanken og Provins
banken, og disse fik til resultat, at de to banker i

juni underskrev en fusionsaftale. En generalfor
samling i Provinsbanken i november måned be
kræftede overtagelsen af Kronebanken, hvorved 
denne banks ejere, de 42.000 aktionærer, for hver 
to aktier i stedet blev indehavere af en Provinsban
kaktie.

Provinsbankens betaling for Kronebanken blev 
600 mill. kr. til aktieombytningen, samt omkring 
200 mill, i øvrige fusionsomkostninger. I realiteten 
blev den langt mindre, idet det ved årets udløb 
viste sig, at bl.a. rentefaldet havde medført store 
kursstigninger på Kronebankens værdipapirbe
holdning og desuden medvirket til, at de ovenfor 
nævnte tabsgivende kunder kunne tilbagebetale 
en betydelig del af gælden. Da samtidig årets 
bankforretninger havde givet et betydeligt over
skud, og Provinsbankaktierne var steget kraftigt, 
kunne det ved årsskiftet 1985/86 konstateres, at 
købet af Kronebanken faktisk havde været gratis. 
Men -  som bankdirektør Hans-Verner Larsen 
erklærede i et interview -  det kunne man ikke vide 
i juni, da aftalen blev indgået, da var risikoen reel 
nok.

Når Provinsbanken havde været så ivrig for at 
gå i fusion med Kronebanken hang det sammen 
med, at den i første halvdel af firserne havde klaret 
sig stadigt ringere i forhold til landets øvrige større 
banker. På de fem år blev dens andel af de otte 
største bankers samlede indtjening halveret fra 
otte til fire procent, ligesom den også på andre 
områder tabte markedsandele. Tilbagegangen 
skyldtes især to forhold. Som en »lille« landsdæk
kende bank var det uforholdsmæssigt dyrt at op
retholde samme serviceniveau (EDB-udbygning,
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udlandsafdelinger, udenlandske filialer) som de 
store hovedbanker, og banken var meget decen
tralt opbygget med hele fire ligeberettigede hoved
sæder, hvilket gav lange og snirklede beslutnings
veje.

Sammenslutningen med Kronebanken skulle 
»løse« det første af problemerne. Bankens omsæt
ning voksede fra ca. 30 til omkring 45 milliarder 
kr., det hidtidige især jysk-fynske filialnet (140) 
blev udvidet med Kronebankens sjællandske (87), 
og banken blev landets 4. største.

Også med hensyn til den interne organisations
struktur er der sket ændringer, således at bl.a. den 
samlede direktion nu har sæde i Arhus. Bankens 
historiske udvikling gør dog gennemførelsen af en 
stærk centralisering vanskelig. Den er i sin nuvæ
rende form oprettet i 1967 som en sammenslut
ning af landets førende provinsbanker (se Arhus 
Arbog 1983). Nok var Aarhuus Privatbank, der 
var grundlagt i 1871, den største af disse, men 
både Fyens Discontokasse, der som landets ældste 
bank, oprettet allerede 1846, og Alborg Disconto- 
bank, der også indgik i fusionen året efter, var 
dens næsten jævnbyrdige partnere.

Med den nye fusion er Provinsbanken blevet
bedre rustet til at tage konkurrencen op med de°
øvrige storbanker savel pa landsplan som i Arhus, 
hvor især Handelsbanken gør den rangen stridig 
som byens største pengeinstitut. Men i øvrigt er 
byens betydning som bankcentrum blevet under
streget i løbet af de senere år, hvor en række af de 
større jyske egnsbanker har oprettet kontorer her. 
Det gælder Sydbank, Åbenrå, der 1983 blev sam
mensluttet med Arhus Bank (tidligere Køb

mands- og Håndværkerbanken), Varde Bank i 
1984, og i efteråret 1985 fulgte Holstebro Bank 
efter. De to sidste er dog ligesom den nye Odense- 
bank Bendix Bank, der åbnede en Arhus-filial i 
juni, kun beregnet for erhvervskunder -  engros- 
banker, som det hedder på banksprog. 

Industriområderne udvides igen
Den begyndende økonomiske fremgang i de sene
ste par år har medført, at en del af byens industri
virksomheder er gået i gang med eller har planlagt 
udvidelser. Det gælder f.eks. Sabroe, der på Eng
toften i Viby har opbygget en særlig ventildivision 
(Danvalve), Purup Electronics i Lystrup og Gasa, 
der efter en kraftig fremgang i 1985 har solgt sine 
hidtidige administrationsafdelinger i Finlands
gade til Salling-koncernen og forbereder en større 
udvidelse af anlæggene i Tiist, hvor alle virksom
hedens aktiviteter herefter skal samles.

Udbygningen af industriområderne, der for
trinsvis er beliggende i de gamle forstæder, har 
under krisen i det seneste tiår været af meget 
beskedent omfang. Med den fornyede aktivitet, 
der nu er på vej, vil en del af områderne hurtigt 
blive færdigudbygget, og dermed vil blive marke
ret afslutningen på den industrielle ring, der fra 
omkring 1960 begyndte at blive lagt omkring den 
gamle Århus købstad.

Med få undtagelser lå byens fabrikker og indu
strivirksomheder indtil for 25-30 år siden i de 
centrale bydele. De var blevet anlagt her, fordi 
transporten af råmaterialer og færdigvarer tidli
gere foregik med skib og bane, og derfor var belig
genheden nær havn og banegård af afgørende be-
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Oversigt over industri- og håndværksvirksomheder i Århus 1947. 
Det store antal mindre fabrikker og værksteder i midtbyen er siden 
blevet stærkt formindsket, og af de markerede større virksomheder 

inden for Ringgaderne ligger faktisk kun Oliefabrikken, Central
værkstederne og Ceres tilbage. Af de udflyttede eller ophørte kan 

nævnes Jul. A. Jørgensens kiksfabrik og Jyllands Papirværk på Trøj- 
borg, Seest Maskinfabrik i Kaløgade, Elvirasminde, Otto Mønsteds 

Margarinefabrik i Vestergade, Sabroe i Sønder Allé, Chokoladefa
brikken Carletti i Eckersbergsgade samt De forenede jyske Farverier 

og Trikotagefabrikker på Silkeborgvej.

tydning. Det er betegnende, at de få større 
industrianlæg uden for byområdet, FDB’s fabrik
ker i Viby, der var grundlagt 1904, og Frichs 
fabrikker, der 1913 var flyttet fra Søndergade til 
Abyhøj, begge var placeret i umiddelbar nærhed 
af den sydgående jernbanelinie. I byen lå virksom
hederne, som det fremgår af oversigtskortet fra 
1949, hovedsagelig inden for Allé-gade-ringen, og 
selv om lastbiltrafikken var begyndt at spille en 
betydelig rolle, var det ikke uden betænkelighed, 
at byen i 1935 havde udlagt et nyt industriområde 
langs den planlagte Vestre Ringgade (Katrine- 
bjergkvarteret) »langt fra havnen«.

Da der igen nogle år efter krigen kom gang i 
industrien, blev Katrinebjergområdet hurtigt ud
bygget, for en stor del af ældre virksomheder, der 
flyttede fra midtbyen, hvor der på de indeklemte 
grundarealer ofte ikke var muligheder for udvidel
ser. I 1956 var der imidlertid ikke mere plads på 
området, og da samtidig de sidste af byens få 
ubebyggede grundarealer var planlagt til beboel
sesområder, kunne Arhus købstad faktisk ikke 
længere tilbyde industrigrunde med undtagelse af 
nogle få i forbindelse med havneudvidelser samt 
ved grænsen mod Abyhøj (Dollerupvejområdet).

Indtil dette tidspunkt var der i forstæderne kun 
et mindre industriområde i Abyhøj omkring 
Frichs samt enkelte fabrikker i Viby. Enkelte nye 
virksomheder etablerede sig i 1950’erne i forstæ
derne (bl.a. Jaka i Brabrand i 1953), men med den
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højkonjunktur, der blev indledt i slutningen af 
1950’erne og varede til begyndelsen af 1970’erne, 
kom hele byområdets industrielle udvikling til at 
finde sted i forstæderne, hvor der i modsætning til 
købstaden var jomfruelig jord nok.

Det begyndte i Holme, hvor Sabroe og Skandi
navisk Tobakskompagni i 1957 hver købte større 
jordstykker med henblik på udflytning af virksom
hederne fra den indre by. Det blev anledningen til, 
at Holme Sogneråd udlagde et 100 ha stort areal 
mellem Chr. X ’s vej og Bjødstrupvej som indu
striområder, hvortil (Holme Industriby) i løbet af 
fa år flyttede omkring 80 forskellige virksomheder, 
af hvilke udover de ovennævnte bl.a. Aarhuus 
Stiftsbogtrykkerie, Hans Schourup og Ludvig M. 
Larsen var blandt de mange -  de fleste - , der kom 
fra trange forhold i midtbyen. Ved slutningen af 
1960’erne var antallet af beskæftigede her om
kring 4000 eller væsentlig flere end i Katrinebjerg- 
kvarteret (ca. 3000).

Flere af de øvrige forstæders sogneråd var hur
tige til at følge Holmes eksempel og udlægge indu
striområder, hvis grunde blev solgt til lave priser. 
Når der gik så stærkt, var årsagen ikke blot ønsker 
om at skabe basis for større indtægtsmuligheder 
for kommunerne. Hele denne udvikling skal også 
ses i sammenhæng med, at forstæderne i årene op 
mod 1970 desperat forsøgte at skabe et så bredt 
erhvervsgrundlag, at de derved kunne vedblive at 
være selvstændige kommunale enheder og undgå 
en sammenlægning med den indeklemte køb
stadskommune.

I Viby kom det første nye industriområde om
kring 1960 på et 50 ha stort areal, udstykket fra to

Udsigt mod sydvest over Chr. X’s vej og Sabroes nye fabrik under 
opførelse i sommeren 1959. Fra venstre ses den næsten færdigan

lagte Axel Gruhns Vej, opkaldt efter den året før afdøde Sabroe-di- 
rektør. Syd for dens udmunding i Chr. X’s Vej er et par nye 

virksomheder under bygning: Krøluldfabrikken »Springfeel« og
Skandinavisk Tobaksfabrik ved den nordlige del af Søren Nymarks 

Vej, der senere er blevet gennemført til Slet Møllevej og har sit 
navn efter den tidligere leder af De forenede Teglværker i Slet.

opkøbte gårde, Øllegården og Rudolfgården. In
dustrigrundene her mellem Skanderborgvej og 
Gunnar Clausens Vej blev i løbet af de næste 
10-15 år fulgt af andre udstykninger i området 
mellem Viby, Hasselager og Tranbjerg, og også 
vest for Skanderborgvej blev udlagt et areal, der 
blev nyt hjemsted for Korn- og Foderstof Kom
pagniet i 1965 og for Jyllands-Posten et år senere. 
I øvrigt blev autobranchen stærkt repræsenteret 
her med hele fem salgs- og serviceafdelinger samt 
flere biltilbehørsvirksomheder.
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o
Længere mod vest begyndte Brabrand-Arslev 

kommune fra 1960 etableringen af et stort indu
striområde nord for den ældre bebyggelse, øst for 
Langdalsvej. Som den første flyttede Dalsø Fla
skegas- og Maskinfabrik hertil, og i løbet af 
1960’erne skød henved et halvt hundrede virk
somheder op langs den nyanlagte Edvin Rahrs 
Vej\

Både i Viby og Brabrand havde der været en del 
diskussion om, hvor de nye industriområder 
skulle placeres. Det skyldtes ikke mindst, at der i 
de samme år fremkom planer for en udbygning af

o

det overordnede vejsystem omkring Arhus, der 
bl.a. omfattede anlæggelsen af en østjysk motor
vej. Især for Brabrands vedkommende måtte ud
bygningsplanerne for hele forstadsområdet i høj 
grad afpasses efter, om motorvejen skulle føres øst 
eller vest om Brabrand sø. Det blev afgørende for, 
at det nye industriområde her blev placeret -  ret 
usædvanligt -  på et så højtliggende areal langs 
boligområderne, idet der i hvert fald her -  midt ud 
for søen -  ikke var mulighed for anlæggelse af 
motorvejen.

Hele denne usikkerhed omkring trafikvejene 
blev også afgørende for, at Hasle -  og i nogen grad 
Skejby -  i disse år ikke havde mulighed for at få 
den samme tilgang af industrier som de andre 
forstæder. I Hasle satte simpelt hen motorvejspla
nerne reelt en stopper for industriudbygningen, og 
heller ikke i Skejby-Lisbjerg, som blev tilsluttet 
Arhus kommune i 1962, kunne der udarbejdes 
holdbare dispositionsplaner. Først i 1964-65 blev 
der mulighed for at begynde udstykning og bygge
modning af et industriområde i Skejby øst for

Randersvej, og i de følgende år rykkede de første 
industri- og handelsvirksomheder ind på area
lerne. Netop i dette område gik udbygningen dog 
ikke særligt hurtigt, bl.a. som følge af, at priserne 
på grund af jordspekulation lå noget højere end 
andre steder samt på grund af en del problemer i 
forbindelse med kloakeringen af området.

Vejlby-Risskov kommune var den af forstæ
derne, der i 1960’erne satte sig kraftigst mod en 
sammenslutning med Arhus, og som et led i selv- 
stændighedspolitikken blev der lagt storslåede 
planer for udbygningen af både bolig- og indu
striområder. Det største industriareal blev udlagt 
nord og vest for Nordlandsvej samt langs Lystrup
vej. Udflytningen til Nordlandsvej-området kom 
dog kun langsomt igang i 1960’erne, idet udviklin
gen i den nordlige del af byen i stedet i første række 
kom til at finde sted i Lystrup-området, hvor der 
langs begge sider af jernbanen, henholdsvis på og 
omkring Møgelgårdsvej og Hovmarken fra mid
ten af 1960’erne voksede et industrikvarter op med 
virksomheder som Terma, Jyllands Papirværk, 
Viggo Holms tekstilfabrikker, Arhus Cementva- 
refabrik og Jysk Fjederfabrik. Det var også i dette 
område, at G. A. L. Thorsen anlagde sit store 
fabrikskompleks.

Med tressernes optimistiske planer om en sær
lig motorvejsanlæggelse omkring Arhus ville såvel 
Lystrup som Egå-området komme til at ligge be
kvemt i nærheden af den nordgående vejføring, og 
dette gav også anledning til en vis industriel virk
somhed til de udlagte erhvervsområder langs Gre- 
nåvej og omkring Øster Kringelvej i Egå. Enkelte 
fabrikker som Brdr. Jacobsens chokoladefabrik i
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Hovedtal for større Århusvirksomheder 1983-85

Omsætning (mill. kr.) Overskud (mill. kr.) Antal ansatte
1983 1984 1985 1983 1984 1985 1983 1984 1985

Korn og Foderstof Kompagniet 6.325 7.157 6.812 155 181 141 1.653 1.758 1.745
Arhus Oliefabrik 1.296 1.602 1.555 27 39 58 879 910 934
Jaka 1.123 1.250 1.357 22 20 22 498 515 540
Thomas Ths. Sabroe & Co. 842 976 1.013 25 34 5 1.027 1.091 1.040
Jyske Bryggerier 720 556 635 11 18 27 845 767 739
J.M.E. 366 366 4 -6 4-7 811 781
Dannebrog Værft 416 247 6 39 4-17 650 506
Kosan Crisplant 191 269 (296) 23 22 (33) 343 380 (440)
O. G. Høyer 147 208 279 10 18 22 208 222 262
Terma Elektronik 91 127 (160) 3 7 261 326 (400)
Kosan Cylindric 80 91 4-3 4-1 237 236

I oversigten, hvis tal hovedsagelig bygger på offentliggjorte regnskaber, markeres spredningen i de forskellige branchers udvikling. KFK, 
Arhus Olie og Sabroe har stort set bevaret det øgede niveau fra 1984, Dannebrog Værft har fortsat en betydelig tilbagegang, mens den 
største fremgang har fundet sted i maskinvirksomhederne.

Eckersbergsgade blev endog flyttet endnu længere 
mod nord -  til Skødstrup, der efter planerne ville 
få en særdeles bekvem trafikal beliggenhed.

Med halvfjerdsernes oliekriser og nedadgående 
økonomiske konjunkturer stagnerede også udbyg
ningen af byens industriområder. Først i de sene
ste år har der igen været en betydelig vækst i 
erhvervsbyggeriet i byen. Nærmest byen er det nu 
i Skejby og Vejlby nord — der ikke rigtig nåede 
med i tresserne, — den største udbygning finder 
sted, men det er karakteristisk, at industriudvidel
serne også finder sted endnu længere ude -  i Skød
strup og Beder/Malling for ikke at tale om de nye 
omegnskommuner Rosenholm, Hinnerup, Gal
ten, Hørning, Stilling og Skanderborg, der nu 
lokker med lavere grundpriser og erhvervsafgifter.

Lad så beretningen om en gammel Arhusvirk
somhed, der i 1985 flyttede til en af disse nye

»forstæder«, afslutte denne lille oversigt. I sep
tember måned blev Elvirasminde-Rønnings fa
brik i Hasselager fuldstændig ødelagt ved en vold
som brand. Med et hurtigt og fordelagtigt tilbud 
sikrede Skanderborg Erhvervsråd, at flødebollefa
brikken, der er landets største, opførte sine nye 
fabriksanlæg i Skanderborgs industrikvarter. 
Med Elvirasmindes flytning forsvandt en mere 
end 100-årig Århus-virksomhed, hvis navn for 3-4 
generationer af århusianerne -  og århusianerbørn 
— har været tæt forbundet med duften af chokolade 
i kvarteret omkring Klosterport. Elvirasminde, 
opkaldt efter indehaveren fra 1875 til 1901 apote
ker A. Th. Ramsings hustru, lå i de første mange 
år, efter Eiler Mehls oprettelse af den i 1860’erne, 
på Hads Herreds vej (Strandvejen). Det var dog 
først, efter at Fritz Georg Clausen (1871-1927) i 
1902 havde købt fabrikken og flyttet den til Klo
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stergade 34, at chokoladefabrikationen begyndte 
at fa et betydeligt omfang ved siden af de øvrige 
varegrupper (kiks, bisquits, sukkervarer, konfek
turer, importerede tørrede frugter), som virksom
hedens også førte. Især i årene omkring 1920 var 
fabrikken i voldsom udvikling og kom efterhånden 
til at omfatte en stor del af området i karreen 
Klostergade-Klosterport-Guldsmedgade-Nørre 
Allé. Med en medarbejderstab på henimod 500 
producerede Elvirasminde i årene op mod 2. ver
denskrig henved 12 tons chokolade- og sukkerva
rer dagligt, herunder de kendte mærker »Aida«, 
»National« og »Pyramide«, foruden frøer, neger
kys, bolcher, chokoladepraliner og konfektvarer.

Efter »Chokolade-Clausens« død i 1927 blev 
virksomheden omdannet til aktieselskab, der også 
det første tiår efter krigen havde en fremtrædende 
position inden for den danske chokoladebranche. 
En manglende evne til at omstille sig til den mo
dernisering, der i 1950’erne begyndte at finde sted 
inden for detailhandelen, og den voksende kon
kurrence under gennemførelsen af frihandel i tres
serne, gjorde dog, at fabrikken i 1967 efter et par 
års forsøg på reorganisering (under navnet Aida) 
måtte likvidere. Chokoladeproduktionen stop
pede helt, idet Aida-navnet solgtes til Brdr. Jacob
sens Carletti-chokoladefabrik i Skødstrup. Fa
brikken i Klostergade blev afhændet, og 
fremstillingen af negerkys og kokosboller-2 5  % af 
den samlede produktion -  blev efter dannelsen af 
et nyt Elvirasmindeselskab, flyttet til en nyopført 
fabrik i Hasselager. Et stadigt stigende antal 
Sambo-negerboller er siden udgået fra fabrikken, 
der fra 1979 -  under navnet Elvirasminde-Røn-
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Fremstilling af chokolader og marcipanvarcr på Elvirasminde 1930.
Billederne giver et indtryk af det store udvalg af chokoladetyper og
-figurer, der blev produceret, og samtidig far man en glimrende an

skuelse af, hvor meget arbejde, der lå i blot færdiggørelse og pak
ning af chokoladen. Det er bl.a. den type af arbejdspladser, der er 

forsvundet ved de moderne produktionsformer, hvor automatiserin
gen har vundet indpas.

ning -  ejes af Horsensfirmaet Salami A/S.

Spredte udsigter
Set over et bredt felt har byens erhvervsliv i 1985 
været præget af en svagt stigende beskæftigelse og 
omsætningsfremgang. Men spredningen har væ
ret betydelig, således som det fremgår af det fore
gående og også i tabellen side 00 over større Ar
husvirksomheder. Blandt de firmaer, hvor 
hverken beskæftigelsesudviklingen eller udsig
terne for de kommende år har været lyse, kan 
nævnes Dannebrog Værft, der som landets øvrige 
værftindustri kæmper for at overleve, og stagna
tionen inden for skibsbyggeriet har også været 
mærkbar inden for dele af Sabroe-koncernen. Helt 
modsat har udviklingen formet sig for byens auto
mobilforhandlere. De har efter de voldsomme fald 
i bilsalget i årene omkring 1980 i både 1984 og 
1985 nydt godt af, at de bilkøb, der blev udsat for 
nogle år siden som følge af krisestemningen, nu er 
ved at blive realiseret. Siden 1981 er bilsalget 
blevet fordoblet, og betalingsstandsninger, der 
ramte så store firmaer som Austinhuset i 1978, for 
ikke at tale om Arhus Motor Compagni to år 
senere, er blevet afløst af udvidelser og nybygge
rier i byens bilcentre Viby, Egå, Hasle og Skejby.

E.K.J.
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De fratrådte, valgtes eller 
udnævntes i 1985

F ark, Jens,
lærer ved Høj vangskolen.
1. oktober skoleinspektør ved Skåde 
Skole.

Arpe, F. C.,
overpostinspektør ved Postregion 3, 
Arhus.
30. november afsked fra Post- og Te
legrafvæsenet.

Bresson, René,
konsulent.
1. marts leder af Bedriftssundhedstje
nesten Århus Nord.

Bøgh, Poul,
redaktionssekretær ved Aarhuus 
Stiftstidende.
29. november udnævnt til chefredak
tør ved Amtsavisen, Randers.

Christensen, Henry,
skoleinspektør ved Viby Skole.
30. november afsked fra Århus Kom
munes Skolevæsen.

Christensen, Ruth Wegeberg,
hjælpepræst i Åby.
15. september sognepræst ved Skjold
høj Kirke.

Christensen, Svend,
direktør.
31 .juli fratrådt som ordførende direk
tør i Kosan Crisplant.

Damgaard, Erik,
lektor ved Institut for Statskundskab. 
1. august professor i almen sammen
lignende statskundskab.

Djurhuus, Jens Christian,
lektor ved Institut for Eksperimentel 
Klinisk Forskning.
1. maj professor i eksperimentel kli
nisk forskning ved Århus Universitet.

Eriksen, Kurt,
socialrådgiver.
7. december formand for Danmarks 
Socialrådgiverforening.

Eskesen, Lars,
sparekassedirektør.
13. juni formand for Danmarks Spa
rekasseforening.

Esmann, Jørgen,
direktør, skibsmægler.
30. april fratrådt som formand for 
Foreningen af Arbejdsgivere ved 
Århus Havn.

Frøbert, Knud Aage,
afdelingsforstander.
15. april fratrådt som prorektor ved 
Danmarks Journalisthøjskole.

Gantriis, Mogens,
vicedirektør i Provinsbanken.
23. januar direktør i Kronebanken.

Grarup, Peter,
præst i Sæby.
1. august præst ved Immanuelskir- 
ken.

Handberg, Jørgen E.,
direktør.
31. december fratrådt som admini
strerende direktør for Mejerikontoret.

Handevitt-Haar, Axel,
rådmand.
5. oktober fratrådt som formand for 
Samvirkende Jydske Turistforenin
ger.

Hastrup, Kirsten,
lektor ved Institut for Forhistorie.
22. maj udnævnt til »superprofessor«.

Holm, Gretelise,
lektor.
15. april prorektor ved Danmarks 

Journalisthøjskole.

Hornshøj-Møller, Stig,
mag.art.
1. januar museumsinspektør i Den 
gamle By.

Hylleberg, Bent,
præst.
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31. juli fratrådt som præst ved Imma- 
nuelskirken.

Idskou, Arne S.,
civilingeniør.
1. august ordførende direktør i Kosan 
Crisplant.

Iversen, Jørgen V.,
kriminalinspektør.
31. august afsked fra Arhus Politi.

Jensen, Henning,
konsulent.
1 .juni amtskonsulent fra folkeskolen i 
Århus Amt.

Jensen, Jens Erik Dalgaard,
administrerende direktør i A. W. Kir- 
kebye A/S.
1. februar sektionsdirektør i FDB.

Jensen, Peter,
direktør.
1. februar administrerende direktør i 
A/S Carl Christensen og CAC Motor
renovering.

Jepsen, Holger,
sognepræst ved Skt. Markus Kirke.
1. oktober domprovst i Maribo.

Jepsen, Leif Damgaard,
socialinspektør.
1. september afdelingschef i Århus 
Kommunes Social- og Sundhedsfor
valtning.

Johansen, Mariane,
socialrådgiver.
30. september fratrådt som formand

for Socialrådgivernes Fagforening i 
Århus Amt.

Krause-Jensen, Karen,
socialinspektør.
1. september leder af Center for Social 
Udvikling, København.

Larsen, Per Frimer,
lærer.
1. februar rektor ved Marselisborg 
Seminarium.

Laursen, Karsten,
professor i nationaløkonomi ved 
Århus Universitet.
15. oktober fratrådt som medlem af 
Det Økonomiske Råds formandskab.

Lund, Niels Ole,
professor.
31. januar fratrådt som rektor ved Ar
kitektskolen i Århus.

Mellerup, Søren Christian,
direktør.
31. december fratrådt som admini
strerende direktør for Århus Oliefa
brik.

Mortensen, Ellen Tange,
museumsinspektør ved Århus Kunst
museum.
1. december leder af Køge Skitsesam- 
ling.

Mortensen, Ole,
overlæge ved Kommunehospitalets 
børneafdeling.
31. januar afsked fra Århus Kommu
nehospital.

Mouritsen, Ole G.,
biofysiker ved Kemisk Institut.
22. maj udnævnt til »superprofessor«.

Møller-Mikkelsen, Poul,
afdelingsdirektør.
26. august vicedirektør i Provinsban
ken.

Nielsen, Jørgen, direktør.
30. juni fratrådt som leder af Århus 
Tømmerhandel (Barnow).

Nissen, Knud,
planteavlskonsulent.
1. februar konsulent i Århus Amts 
Landøkonomiske Selskab.

Olesen, Jens Erik,
cand. mag.
1. august studierektor ved Folkeuni
versitetet.

Ottosen, Poul,
overlæge ved Kommunehospitalets 
thoraxkirurgiske afdeling.
30. april afsked fra Århus Kommune
hospital.

Paldam, Martin,
lektor ved Økonomisk Institut.
22. maj udnævnt til »superprofessor«.

Pedersen, Corny,
direktør.
1. april direktør for Jysk Murer- og 
Entreprenørforretning (JME). 

Pedersen, Peder J.,
professor ved Handelshøjskolen i 
Århus.
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16. oktober tiltrådt som medlem af 
Det Økonomiske Råds formandskab.

Pedersen, Sven,
stadsarkitekt.
31. marts afsked fra Arhus Kom
mune.

Petersen, Henning Anker,
direktør.
31. januar fratrådt som direktør i 
Korn- og Foderstof-Kompagniet 
A/S.

Petersen, Nikolaj,
lektor ved Institut for Statskundskab. 
1. juli professor i statskundskab ved 
Arhus Universitet.

Poulsen, Mogens Brandt,
arkitekt.
1. februar rektor ved Arkitektskolen i 
Arhus.

Poulsen, Søren S.,
ingeniør.
15. november erhvervskonsulent i 
Arhus.

Rasmussen, Hans Henrik,
konsulent.
31. januar afsked fra Arhus Amts 
Landøkonomiske Selskab.

Rasmussen, Herluf,
kommandørkaptajn.
1. september chef for Marinehjemme- 
værnet i Arhus.

Rasmussen, Lis,
husholdningskonsulent.
31. august afsked fra Mejerikontoret.

Rasmussen, Lis,
socialrådgiver.
1. oktober formand for Socialrådgi
vernes Fagforening i Arhus Amt. 

Ratjen, Erling,
overlæge ved Kommunehospitalets 
neuro-radiologiske afdeling.
30. juni afsked fra Arhus Kommune
hospital.

Rosendahl-Nielsen, Jørgen,
kriminalkommissær.
1. september kriminalinspektør i 
Arhus.

Schaldemose, Jørgen,
overlærer ved Hasle Skole.
1. december skoleinspektør ved Viby 
Skole.

Schmidt, Knud Rahbek,
professor i slavisk filologi.
31. august afsked fra Arhus Universi
tet.

Schmidt, Ole,
chefdirigent.
30. april afsked fra Arhus Symfonior
kester.

Schmidt-Jensen, Georg L.,
kommandørkaptajn.
31. august fratrådt som chef for Mari- 
nehjemmeværnet i Århus.

Steen, Bjarne,
skoledirektør i Støvring.
6. august kontorchef i Århus Amts 
sygehusforvaltning.

Steiness, Eva,
lektor, dekan ved Københavns Uni
versitets lægevidenskabelige fakultet. 
1. september professor i klinisk far
makologi ved Århus Universitet.

Søgaard, Knud Erik,
meddirektør for Hotel Ritz.
1. november direktør for Holstebro- 
Hallen.

Søndergaard, Jørgen,
lektor ved Økonomisk Institut.
1. februar sekretariatschef i Det Øko
nomiske Råd.

Sørensen, Svend Aage,
efterskoleforstander i Hals.
1. maj forretningsfører for AOF i 
Århus.

Therkildsen, Hans,
skoleinspektør ved Skåde Skole.
30. september afsked fra Århus Kom
munes Skolevæsen.

Wagner, Bent,
direktør.
1. maj formand for Foreningen af Ar
bejdsgivere ved Århus Havn.

Wollesen, Anna Marie,
1. juni forstander for Kolt Pensionist
center.

Østergaard, Edith,
hjælpepræst i Brabrand-Årslev.
1. februar sognepræst ved Skt. Johan
nes Kirke.
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Teateråret 1985

Teaterkrise?
Der tales meget om teaterkrise -  lokalt sidst og°
skarpt pa et nordisk teaterseminar i Arhus i no
vember -  og det er de såkaldt store teatre, der far 
på hatten. De spiller for lidt dansk dramatik, og 
hvis de gør, tager de bare, hvad der kommer, uden 
selv at gøre noget videre for at fremkalde den. 
Arhus teater er måske ikke det værste; det eksperi
menterer da i et vist omfang -  selv om dets chef en 
af konferencedagene blev omtalt som en af de tre, 
der er mest blottet for kunstneriske vurderingsev
ner. De to andre var Bering Lüsberg fra Det kgl. 
og Knud Poulsen fra Det ny teater. Seminaret 
konstaterede også, at publikum flygter fra de of
fentlig støttede teatre. Tilskuertallet er fra forrige 
til sidste sæson faldet med 425.000, siger Dan
marks statistik, og det kan ikke hales op igen med 
musicals alene, så store successer de end er. De 
kan ses bedre og billigere i TV, og det får i kriseti
der folk til at spare teaterbilletten. Der må nyvur
deringer til, satses på samvær, kropslighed og sek
sualitet, på »spændingsforholdet mellem de 
jordiske kroppe (skuespillernes), man er bundet 
af, og den utopi, der skal fremstilles«. Og så må 
man have fat på ungdommen, de 18-25-årige, om 
hvem en undersøgelse har vist, at de er nogle af de 
mindst ivrige teatergængere. Ak ja  -  en måneds 
tid senere skrev Berlingeren: »Teatrene er fyldt

med unge -  det er forkert, når det hævdes, at unge 
ikke går i teatret« — og så gav man tallet for solgte 
billetter med ungdomsrabat i København: 
175.000 i sæsonen 1984-85.

Seminaret lagde ikke fingrene imellem, og del
tagerne fik formentlig til overflod bekræftet hinan
den i opfattelsen af, at situationen var rivende gal. 
Hvor langt de når ud over deres egne rækker, er 
svært at vurdere. I virkeligheden er det nok ikke 
ret langt, og et tavst flertal -  eller et flertal, som i al 
fald ikke kan eller har lyst til at formulere sig på 
disse områder -  vil nok betragte dem som repræ
sentanter for en finkulturel elite, værdig til den 
ligegyldighed, som de vier så meget andet af det, 
der betragtes som finkulturelt. Og det er jo i virke
ligheden en misforståelse, som det måske vil tage 
lang tid at overvinde, hvis den overhovedet kan 
overvindes. Underholdningen, den rene, den hyg
gelige, den morsomme, synes man at afvise, sådan 
ser det i al fald ud; men mange ønsker vel ikke 
mere -  Mallorca og Nøddebo præstegård er et fedt 
-  og ser ikke nogen skæve, hvor en del af de 
indviede ser en bjælke.

Lokalt behøver man heller ikke at bekymre sig, i 
al fald ikke så meget. Arhus teater med sine fem 
scener er her -  let forkætret — stadig, Svalegangen, 
det voksende teaterakademi og de ca. 50 grupper, 
der tidligere har været optalt i disse spalter, også 
de er her stadig. Med udenlandske gæstespil bød 
Festugen 7.-15. september på ikke mindre end 36 
arrangementer inden for det, der kaldes teater/ 
drama: 24 for voksne og 12 for børn. Dem har vist 
ingen set allesammen.
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Teaterrådet og Arhus
Teater koster penge, mange penge, og skulle man 
irriteres lidt over den debat, der føres -  man behø
ver det ikke, for den er spændende -  men skulle 
man, må det vel nævnes, at alle kravene og øn
skerne fremsættes med charmerende foragt for, at 
de koster noget -  eller rettere så meget, at det ikke i 
denne dronnings regeringstid bliver anderledes, 
måske bortset fra småstep. Med mindre da meget i 
samfundet, måske det hele, skulle dreje en anden 
vej, og hvad så, også med teatret? Endnu må man 
altså klare sig med at kunne trække folk til, publi
kum, og med tilskud. Det sidste er der vist stadig 
en del, der ikke kan forstå, selv om de nok er færre, 
end de var for nogle år siden. Hvad angår statstil
skudene kan de for sæsonen 1984/85 ses i Teater
rådets rapport, der er offentliggjort. Under teater
lovens § 15 »Anden rejsende teatervirksomhed« 
med et dispositionsbeløb på kr. 733.000 søgte 1) 
»Den blå hest« kr. 615.000 til driften og kr. 
142.000 til bil og lysanlæg, indstilling 0, 2) M ar
quez kr. 518.000 til driften og kr. 54.785 til lys- og 
lydanlæg, indstilling 0, 3) Arhus teaterakademi 
kr. 100.400 til driften og kr. 318.600 til sceneud
styr, teknisk udstyr og bil, indstilling 0 til driften, 
men et lån på kr. 45.000 til teknisk udstyr -  rådet 
fandt akademiet »støtteværdigt« og opfordrede 
Arhus kommune til at yde tilskud til den form for 
egnsteaterarbejde, der udøves. Under § 16 »Bør
neteater og opsøgende teater« med et dispositions
beløb amternes tilskud inklusive på kr. 7.400.000 
søgte 1) »Kaskadeteatret« om kr. 1.244.000 til 
driften og et lån på 43.520 til et lysanlæg, indstil
ling kr. 842.000 og dertil ros til teatret for både

repertoire og økonomisk sans, 2) »Teater 83«, vist 
»udbrydere« fra Gruppe 38, kr. 465.000 til driften 
og kr. 134.132 til bil og teknisk udstyr, indstilling 
0, virksomheden endnu for ny. Under § 16 c »Pro
duktion af børneteater og opsøgende teater samt 
til teaterpædagogvirksomhed« med kr. 4.918.000 
til disposition kom »Den blå hest« igen med 
samme beløb som under § 15; det blev til kr. 
100.000, et skulderklap for en mere professionel 
administration og teknik samt karakteristik som 
»en støtteværdig teatergruppe, der med sine pro
duktioner repræsenterer både eksperimenter og 
fornyelser«. »Kaskadeteatret«s ansøgning om ly
sanlæg var af rådet flyttet til § 16c og blev til kr. 
40.000 af de 43.500, der var søgt om. »Teater 83« 
havde angivet § 16 c som alternativ til 16, men 
kom heller ikke her i betragtning.

Lovens § 17 handler om opera- og balletvirk
somhed med kr. 1.288.000 til disposition. Her 
konstaterer Teaterrådet, at grupperne uden for 
Det kgl. teater og Den jyske opera er en forsømt 
del af dansk teaterliv. Fra en række ballet- og 
dansegrupper forelå en fællesansøgning om støtte 
til etablering af et »Dansens hus«. Det fremgår 
ikke af rapporten, hvor det skal ligge; men der er 
uden tvivl tale om hovedstaden. De energiske ini
tiativer, der i 1985 har været udfoldet i Århus, 
dukker nok op i sæson 1985/86. Århus kom dog 
alligevel med under § 17, idet operaselskabet 
»Den jyske undergrund« fik kr. 50.000 af de søgte 
165.000 samt skulderklap til selskabets planer: 
»interessante og støtteværdige«.

§ 18 dækker »Anden teatervirksomhed«, og her 
optrædet »Victoria teatret« med en ansøgning på
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kr. 502.905 til driften og kr. 98.092 til bil og teknisk 
udstyr, indstilling 0 -  på grund af de begrænsede 
midler, et argument, der går igen ved adskillige af 
nullerne. Ansøgningen anførte to produktioner: 
»My Sister in this House« af Wendy Kesselmann 
og musicalen »A Chorus Line«. Hvad der egentlig 
skjuler sig under den sidste titel, har det ikke været 
muligt at konstatere på det foreliggende materi
ale, og avisen har været lige så tavs. Det kan være 
alt fra en parodi på »Linen« til noget helt andet, 
men vel med de kvindeproblemer, som er det 
udmærkede teaters speciale.

Den sidste paragraf for direkte støtte hedder 
18/29, og rådighedsbeløbet er overført fra § 18, der 
under 29 kan anvendes som »støtte til fremme af 
teaterinteressen«. Ved det sidste forstår rådet 
sædvanligvis enkeltproduktioner af særlig karak
ter. Det troede Arhus teater akademi, at dets 
stykke om tyrker contra danske »Gong -  en frem
med i kamp over 35 omgange« var, og man søgte 
derfor om kr. 181.532 over § 18/29. Men som så 
ofte i den lidt triste rapport: rådet afviste af man
gel på tilstrækkelige midler -  dispositionsbeløbet 
var kr. 1,8 mill. Stykket, der i øvrigt var en under
stregning af nogle af akademiets hensigter med 
Gellerupscenen, fik fine anmeldelser, da det i sid
ste halvdel af april havde premiere. Morgenavisen 
Jyllands-Postens Charlotte Bach tog imidlertid 
16. juni, et par måneder efter premieren, anmel
delserne op i en lille artikel: »Teaterkritik på af
veje«. Hun var relativt forsigtig -  roste initiativ, 
dekorationer og opsætning — »Men stykket er og 
bliver amatørteater. De medvirkende er amatører 
fra Anatolsk kulturforening i Brabrand og fra det

Scene fra indvandrerstykket »Gong -  en fremmeds kamp«, angive
ligt inspireret af bokseren Ayup Cans skæbne og karriere. Den tyrki

ske hovedperson H. Ali Øktem slår til sandsæk, mens hans træner 
holder mod. Ved opsætningen stødte man på det problem, at de tyr
kiske kvinder af religiøse og kulturelle grunde ikke kunne være med.

En moderrolle måtte derfor spilles af en dansker.
(Foto: Jørn Timm).

århusianske fredsteater, og som amatørforestilling 
er det et flot stykke«. »Det er som sagt underligt, at 
dagbladenes anmeldere over én kan svømme over 
i roser og tilsyneladende betragter opførelsen som 
professionel. Det dansk-tyrkiske samarbejde for
tjener ros i skæppevis, og mon ikke det i virkelighe
den er det, anmelderne sigter til, når de skriver 
flot, helstøbt, stort, intenst, med artistisk finesse,
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anskueligt?« Stykket taler om, at der er to ting, 
man ikke kan stole på i Danmark: de danske kvin
der, og ditto klima. Charlotte Bach føjer til: de 
danske anmeldere. Der er ikke fundet nogen avis
polemik om den ejendommelige artikel, der lige
som skulle ud mellem sidebenene -  ejendommelig 
måske mest, fordi den som nævnt kom hele to 
måneder efter premieren og lokalopførelserne, der 
dog ganske vist i maj var suppleret med en mindre 
turné.

Teaterlovens kapitel 3 giver mulighed for lån. 
Med et dispositionsbeløb på kr. 2,5 mill, kunne 
der i 1984/85 lånes til bygninger og arealerhver
velse, indretning af bestående bygninger og loka
ler og anskaffelser af teknisk udstyr. Her træffer 
man »Filuren« med afslag på ansøgning om kr. 
117.933 til en bil, »Gruppe 38« med afslag på en 
noget dyrere bil -  kr. 163.945, Den jyske opera 
med ditto på kr. 198.820 til 104 scenepodier, Sva
legangen med ditto på kr. 148.832 til en bil. I det 
store og hele, som det fremgår, en jammer, i al fald 
målt med en »stor« teaterbys alen, og »stor« er 
Arhus i denne henseende, hvis man skal tro Ber- 
lingeren fra 6. september.

Oversigt
Allerede før det velmente spark fra seminaret i 
november havde Arhus teater faet et par små puf. 
En læserbrevsskribent erklærede i Stiftstidende i 
juni, at hvis den nye sæson blev »efter samme læst 
som det, vi oplevede i Arhus teater i sidste sæson, 
må vi håbe, at publikum bliver væk fra forestillin
gerne. Vi, der var naive nok til at se alle seks 
abonnementsforestillinger, har for manges ved

kommende fået nok. Vi lader os ikke »lokke« af 
Nøddebo præstegård i år, hr. teaterdirektør«. Avi
sen tog sagen op, og lod Jacob Kielland svare 
ganske udførligt. Et af spørgsmålene til ham var, 
om stykkerne på Store scene skulle være for kede
lige. Den stakkels Kielland svarede, som han næ
sten måtte: »Det forstår jeg altså ikke«, og han 
modspurgte, om »Kong Lear« var kedelig eller 
Fo’s »Colum bus«-»Det er nu første gang, jeg har 
hørt, at Shakespeare skulle være kedelig«. I inter
viewet konstaterede spørgeren på de unges vegne, 
at Store scene spiller »museumsstykker« -  Kiel
land redegjorde her for et samarbejde, der var 
etableret med »Filuren«, han nævnede »A Chorus 
Line« og for gud ved hvilken gang huspoetordnin
gen. Men nok så vigtig var nok indvendingen 
imod »de samme ansigter«, de samme kunstnere, 
år efter år, hvorved identifikationen og indlevelsen 
let går tabt til fordel for fremstilling. Den misere er 
imidlertid let at forklare: staben er for lille, og for 
mange må være flere steder i flere forklædninger. 
Det kan man ikke i det lange løb!

I august blev tråden taget op igen. Bortset fra 
ros til Dario Fo var resten »spild af både tid og 
penge«. Kedeligt og uden fornyelse ... Vi må nøjes

o

med »Svalegangen og biografen her i Arhus og en 
gang imellem tage til København. Det er bare 
ærgerligt«. Karakteristisk for disse indvendinger 
er det, at de kun er kritiske og uden konstruktivt 
indhold. Men det kan nu skyldes flere ting -  for
kortelser i læserbrevet eller en erkendelse af, at 
avisen generelt er et uegnet forum for nærmere 
drøftelse af denne art.

Da den højt besungne »A Chorus Line« kom op
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til festugen, gav den anledning til lignende over
vejelser. En læser skrev, at man ikke, selv om man 
rådede over en Susanne Breuning og en Donald 
Andersen, kunne omplante netop den musical fra 
New York til Arhus: »Nu må byens borgere slutte 
op om et kæmpekrav: at få noget ordentligt på 
Store scene, som teatret kan klare, uden at det

Det nye amatørteater »Folkekomedianterne« lagde i juni på »Byens 
åbne scene« i Rosengade ud med sin egen version af »Svend, Knud 
og Valdemar«, her benævnt »Svend, Kurt og Valdemar« og opført 

i, hvad man kaldte »tatol-teater for teatertossede«. Stiftstidendes 
Biba skrev, at navneændringen ikke skyldtes, at man hermed ville 
have Knud, »der jo blev en helgen«, sat ud af spillet. Den helgen 

var nok en tanketorsk, for det var ikke den Knud, men hans bedste
fars halvbror, der blev myrdet i Odense 1086, 71 år før Fristrups 

Knud bukkede under ved blodgildet i Roskilde.
(Foto: Jørn Timm).
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bliver amatøragtigt«. Storsnudet, mente en anden 
læser nogle dage senere: »Det synes mig som et 
billigt forsøg på at indbilde læserne, at han skulle 
være i besiddelse af professionel evne og kundska
ber, der nødvendigvis må til for med rimelighed at 
øve en påstand, som af ham fremført«. Det blev 
førsteskriveren nu lidt stødt over: »Jeg troede ikke, 
det skulle være nødvendigt at berette om ens bag
grund for at uddele ros og ris, som jeg har gjort i 
mit indlæg om »A Chorus Line«: 1. Har set A 
Chorus Line tre gange i London og fire gange i 
New York. Alene det skulle være et sammenlig
ningsgrundlag. 2. Dernæst været medlem af Den 
jyske operas kor. Danset og sunget i et utal af 
operetter og musicals i ind- og udland« -  hvoraf 
skulle fremgå, at små fornøjeligheder ind imellem 
dukker op i de strømme af kværulantiske læser
breve, som aviser ellers må optage -  fornøjelighe
der, når man kigger efter, for i oplæggene vel også 
netop -  kværulantiske. Og så, ja  så blev den ejen
dommelige musical set af ca. 30.000 mennesker. 
Og ejendommelig var den jo egentlig: uden hand
ling -  sådan set -  men med en række personer til 
»audition«, personer, som på grund af lederens 
særprægede krav til dem kom til at give et slags 
menneskebillede, hvori der formentlig var meget 
sandt, som det mærkelige miljø sikkert også var 
det.

Den gode brevskriver, der blev citeret ovenfor, 
havde erklæret, at end ikke »Nøddebo« kunne 
lokke ham i sæsonen 1985/86. Til gengæld kunne 
den hyggelige gamle traver lokke andre, mange 
andre, så at der lynhurtigt gik »koks« i billetsalget. 
Seks stykker, kortere og længere, gav det anled

ning til i avisen, og teatret modtog et hav af forslag 
til forbedringer. Det var naturligvis som flere 
gange tidligere forholdet mellem abonnenter og 
løskøbere det var galt med: »Billetdamerne og 
abonnementsafdelingen har indimellem vaîret 
ude for at få regulære skideballer af utilfredse folk, 
der ikke kommer tids nok til fadet«. Og så tilføjes 
det, at flere ansatte ved særlige successer bliver 
ringet op af bekendte, de ikke har talt med i årevis, 
og efter en hyggesnak kommer den »skammelige« 
forespørgsel: Kan du ikke lige klare fire billetter til 
på lørdag?

Og så ville Kielland ikke være skuespilchef på 
Det kgl., mens til gengæld en halv snes af grup
perne, de fleste med tilknytning til akademiet, 
gerne ville optræde i hovedstaden: Teaterfolk i 
København mener, at der i Arhus findes et teater
miljø, som slet ikke eksisterer i hovedstaden. Der 
var den igen, og der fik de den -  den er efterhån
den kommet så ofte, at man må konstatere, at der 
nok er noget om snakken.

Store scene fejrede Holberg -  lidt forsinket -  
med »Maskarade«. Krydret med Preben Neer- 
gaards afgang fra instruktørstolen -  han skulle 
have sagt stygge ting om ensemblet. Det afviste 
han nu -  han havde tværtimod rost skuespillerne, 
når de »levede« Holbergs replikker og »fødte« 
hans tanker og ikke bare »sagde ord«. Da det just 
er hovedproblemerne ved det gode håndværk, må 
man vel konkludere, at Neergaard har »sagt ord« -  
så mange, at personalet opgav ham. Så kom 
»Kong Lear« — nyoversat og forkortet, »så den 
rammer nutiden«. Det sidste må en jævn tilskuer 
vist vurdere som noget vås. Det var og blev good
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Preben Neergaards opsætning af »Maskarade«, der blev afsluttet af
Ulf Stenbjørn, var fuld af stilbrud i kostumer, dekorationer og rekvi
sitter. Det blev der sagt og skrevet begavede ord om: lettere for ung

dommen af fa kontakt, spændende, spændstig, aktuel, social 
bevidsthed m.v. Det kan virke lidt anstrengt, men er nok ikke helt 

forkert. Scenen her mellem Henrich og Pernille -  Lars Junggreen og
Anne Lorentzen -  skjuler vel nok noget; men hensigten er ellers klar 

nok. Det kunne William Bloch aldrig have fundet på.
(Foto: Dan Jakobsen).

old Shakespeare og som sådan da slet ikke så 
ringe. En enkelt anmeldergodte, som der i øvrigt 
ikke har været så mange af: Holger Christensen i 
Arhus Stiftstidende: »... fremhæves bør Ole Westh 
Madsen som kongens nar, vrangbilledet på men
nesket eller hva’? Den unge skuespiller gav os en 
god og lidt anderledes nar med den meget fine 
balance i tøjerierne, som gav tiltro til hans lødig
hed. Præstationen bidrager væsentligt til opførel
sens forståelse«. Velbegrundet, velovervejet klap 
til en ung kunstner, om hvem Jens Kistrup i Ber- 
lingeren skrev: »... Ole Westh Madsen spillede 
narren som en neurotisk Harpo Marx uden harpe
toner«. Det var ikke noget klap, måske oven i 
købet uretfærdigt -  men ganske vittigt.

Sæsonen 84/85 sluttede med Fo’s »Columbus«, 
der vakte glæde både i salens højre og venstre side 
-  mærkeligt nok, for han burde nu i hovedsagen 
vække glæde til venstre, selv om man ofte træffer 
folk fra højre, der ser en udpræget fornøjelse i at få 
nogen i hovedet -  i al fald af Dario Fo. Resten, ja 
det var »A Chorus Line«, som er behandlet, og så 
»Nøddebo præstegård«, der uheldigvis blev så 
stor en succes, at folk måtte klare deres grædende 
børn, som ikke kom ind, med biograf, TV og 
karameller.

Scala spillede Sv. Åge Madsens »Dr. Stran- 
gula«, der sikkert var meget dybt tænkt, men alli
gevel forekom så mærkelig ligegyldigt, måske fordi 
det var relativt svært at hitte rede i. Til festugen 
gav man Sven Clausens »Paladsrevolution« fra 
1923, og som vel nok kunne forny interessen uden 
for TV for den udmærkede forfatter, der også var 
juridisk professor, videnskabsmand og lyriker.

Studio gav i april Brechts ungdomsværk 
»Trommer i natten« og i efteråret Dorrit Willum-
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sens debut »Caroline« om Caroline Walter, dansk 
og svensk teaters primadonna i slutningen af 
1700-årene, et stykke om køb og salg af kvinden, 
der vil være sig selv, skabe sin egen karriere -  også 
med udnyttelsen af sit køns virkemidler -  dvs. hun 
er noget, som mænd enten vil kneppe eller frelse.

I Stiklingen så man Samuel Becketts »Glade 
dage«, der, som nogle ved, ikke var så glade 
endda, og som man til dato endnu ikke har kunnet 
lokke forfatteren til at give en udlægning af. Stik-

Lars gårdskarl (Erling Dalsborg) og Nicolaj (Anders Baggescn) i 1. 
akt af »Nøddebo præstegård«. »Hysk den tredie, hysk den tredie«, 

sagde Sigvald Larsen i gamle dage i denne scene -  han formelig lug
tede af hest helt ned på tilskuerpladserne. Dalsborg lugtede vist 

ikke, men var da ellers morsom nok i det lille farceindslag.
(Foto: Dan Jakobsen).

lingens anden forestilling Leif Petersens skuespil 
»Her er London« om danske i London under 2. 
verdenskrig var Kielland lidt sur på, da han som 
tidligere omtalt blev afæsket kommentarer til sit 
»kedelige« teater. Forestillingen kiksede: »Jeg ved
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ikke hvorfor, måske er publikum blevet træt af al 
den omtale i medierne omkring 40-årsdagen for 
befrielsen«. M åsk e ja -o g  nej: det er vel sjældent, 
at et ligefrem godt stykke kikser, og dette var altså 
ikke godt nok. Efter ferien og efter festugen kom 
dennes sædvanligvis opsøgende forestilling, der 
hed »Ridder Vennelyst vender hjem«, som bag en 
idé om en mislykket opførelse af »Elverhøj« gav et 
antal af 20’ernes og 30’ernes melodier og sange. 
Det blev Børge Hilberts afsked med den del af 
teatret, som han dygtigt havde forvaltet, når lejlig
hed bød sig. Han døde i december som Mads 
hjulmand i Nøddebo. Resten var elevskole og op
læsninger med Fritz Helmuth, Jesper Klein, 
Githa Nørby og Erik Mørk samt interviewer med 
nogle af teatrets skuespillere -  nogle, der tog af
sted, nogle, der kom tilbage, og nogle, der blev.

Svalegangen, som læserbrevskribenten fra au
gust (jfr. s. 80) bl.a. tyede til for ikke at spilde tid 
og penge har haft sin hidtil bedste sæson i 1984-85. 
Egenindtægten var på kr. 1,1 mill., og regnskabet 
sluttede med et overskud på -  602 kr. Det ser 
måske tosset ud, men er faktisk umådelig flot. De 
offentlige tilskud udgjorde kr. 3,4 mill., og der 
havde været 110 egenopførelser i Kasino, 29 gæ- 
steforestillinger der og andre steder i byen samt 32 
turneforestillinger landet over. Det samlede publi
kumstal var på 28.000.

Til festugen havde man sammen med Odin 
teatret i Holstebro planlagt, hvad man håbede 
ville blive en teaterbegivenhed, projektet »Sce
nens kvinder-kvindernes scene«. Det skulle have 
bestået af 15 forestillinger, skabt af nogle af de 
mest anerkendte kvinder fra hele verden, og dertil

et seminar, hvortil man håbede at trække et par 
hundrede teaterfolk. Det hele blev ikke til noget -  
det kunne ikke hænge sammen økonomisk -  bort
set fra Franca Rame, Fo’s kone. Hun kom med 
brækket arm og havde formidabel succes. Svale
gangens kassebon-holder Jørgensen, hans egen 
betegnelse, ellers hedder han vist Palle Jul foran, 
var dog ikke forknyt: Byens teater ville være på 
banen igen i næste festuge — »hvis nogen vil lege 
med«, sagde han til avisen. Teatrets tre forestillin
ger: collagen »Paris-Paris«, Fay Weldons »Vi har 
prøvet det før« og Aleksej Arbusovs »Solnedgang 
over Riga« blev særdeles vel modtaget. En enkelt 
»godte« forekom dog: Ebbe Mørk i Politiken om 
Solnedgangen: »Caspar Koch har sat iscene uden 
evne eller mulighed for at fremkalde de musikal
ske betoninger, som netop denne tekst betinger for 
at fa os til at opleve noget i den«, og John Christi
ansen i Morgenavisen Jyllands-Posten: »Det er en 
musikalsk tekst og en musikalsk opførelse«.

Arhus teater akademi har fortsat udfoldet sig, 
brugt Gellerupscenen, Den gamle by og festugen. 
I den sidste med sin egen festival »Et andet Ame
rika«, en halv snes alternative grupper, som viste 
andre sider af teaterliv i USA end dem, de fleste 
kender. Det var vist i øvrigt her, nogle af de penge 
var gået hen, som Svalegangen havde satset på til 
sit kvindeprojekt. Så er der en fast ballet på vej, 
hvordan den så skal etableres. Der tænkes på 
Musikhuset, og der tænkes på moderne ballet, og 
organisationsmæssigt er der næppe væsentlige 
problemer. Så er der økonomien? Ja  da -  men den 
er før kommet senere, når noget er i gang.

F.H.L.
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Marselisborg slot
Tilblivelse og bygningshistorie

Lørdag den 7. juni 1902 var byen flagsmykket. 
Arhus ventede fine gæster fra København -  prins 
Christian og prinsesse Alexandrine.

Det var ikke blot et af de mere kortvarige konge
lige besøg, nej, byen havde faet sit eget kongelige 
par, der skulle bo her, og de kongelige kom da 
netop også til byen for at fa overrakt og indvie den 
store folkegave -  det nyopførte sommerpalæ -  
MARSELISBORG.

Velkommen til Jylland!
Velkommen til Aarhus!

Velkommen til Marselisborg!

lød det overalt.
Det var gået meget forud, før man var nået så 

langt. Århus var i 1890’erne hurtigt på vej til at 
blive en stor by. Det betød, at byen havde ambitio
ner og så med en vis skinsyge på København. Der 
var pladsproblemer i Århus, der var nemlig ikke 
megen byjord tilbage, pludselig åbnede der sig en 
mulighed. Århus Kommune fik mulighed for at 
købe hovedgården Marselisborg med tilhørende 
arealer af indenrigsminister Ingerslev og ind
lemme det hele under kommunen. (1896).

Det var en stor handel for en lille by med blot 
omkring 37.000 indbyggere, og det vakte da også 
opsigt over det ganske land.

Nu havde byen pludselig fået plads nok, også til 
visionerne om at blive en stor by. Der blev udskre
vet en arkitektkonkurrence for hvordan de ind
lemmede arealer bedst kunne udnyttes. Den blev 
vundet af arkitekt Hack Kampmann og Køben
havns stadsingeniør, senere generaldirektør for 
Statsbanerne Ch. Ambt, og deres storstilede pla
ner blev på det nærmeste realiseret i opbygningen 
af den sydlige bydel syd for Skt. Pauls kirken. -  
Men der var meget mere plads -  og det førte så til 
ideen med en landsudstilling, der efter forskellige 
besværligheder dog først blev realiseret i 1909.

Længere mod syd var der endnu arealer med 
udsyn over Bugten. I sit store vinderprojekt synes 
Kampmann at have overvejet, hvad dette let ku
perede pragtfulde område skulle bruges til. Men 
pludselig skete der noget. Landets unge prins -  
Christian -  der havde gjort militærtjeneste i bl.a. 
Århus, planlagde at gifte sig -  og pludselig var 
ideen der: Bryllupsgaven, folkegaven burde være 
en kongebolig.

Alle fandt, at det var en god ide, men hvor skulle 
en sådan kongebolig ligge?

Sorgenfri slot ved København var netop under 
restaurering, så her kunne de nygifte også slå sig 
ned. Flere jyske byer fandt imidlertid, at en konge
bolig burde lægges i hovedlandet, og forsigtigt 
blev flere forslag lagt frem. Et stykke tid var der 
noget, der ikke lader sig afdække i detaljer. Århus 
tilbød en grund gratis med udsigt over Bugten og 
netop på Marselisjordene, og så hørte diskussio
nen op, idet jyderne sluttede op om tilbuddet fra 
Århus by. Kræfterne skulle samles om at skabe en 
kongebolig i Jylland, men initiativet lå nu i Århus.
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Det af arkitekt Hack Kampmann først udførte projekt til
sommerresidensens anlægsplan fra 1898, grundplanen antyder en 
rettelse i forhold den af A. Frederiksen udførte skitse. Prospektet 
viser i landskabelig henseende Kampmann’s intentioner, nemlig 

den prægtige udsigt til Arhus bugt.

Vi ved som nævnt ikke præcist, hvorfor det så 
hurtigt lykkedes Arhus at gå af med sejren. Men 
sikkert er det, at den lokale politiske opbakning 
alene gjorde det ikke. Afgørende var nemlig også 
amtmand C. V. J . Dreyer, der i 1895 var tiltrådt 
som stiftamtmand for Arhus Stift, dog med bolig 
og kontor i Skanderborg.

Med sin energi og mange kontakter i det jyske 
skulle han netop vise sig at blive den administra-

tive kraftkilde bag det store projekt. Han fik imid
lertid hurtigt følgeskab af kgl. bygningsinspektør 
for Jylland Hack Kampmann, der med sine visio
ner og store byggearbejder havde skabt respekt
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Kampmann’s originaltegninger til sommerresidensens hovedfacader 
som med betydningsfulde ændringer fastholdtes i det endelige slot. 
De to trappekarnapper har udover den rent skulpturelle betydning 
som trappetårne i en slotsgård, en planmæssig opgave som gav de 
to hovedtrapper en rumlig merværdi. Den brede udvendige trappe 
foran hovedportalen danner en klar afgrænsning til de sekundære 

nedgange til personaleindgangene til den høje kælderetage.

omkring sin person. Han havde netop rejst byens 
nye toldkammer, og arbejdede på det nye teater og 
var ved at opføre et statsbibliotek, nu Erhvervsar
kivet.

Endelig i efteråret 1897 blev folkeindsamlingen 
sat iværk. Initiativtagerne hertil var den allerede 
nævnte stiftamtmand Dreyer samt baron J. Ro- 
senkrantz til Sophiendal og godsejer Chr. Neer- 
gaard til Aakjær. Det gik noget trægt i begyndel
sen, og måske derfor blev indsamlingskomiteen

ret hurtigt udvidet med yderligere et antal navne: 
Arhusborgmester F. B. Vestergaard, den kunstin
teresserede byrådspolitiker, apoteker A. Meyer 
fra Svaneapoteket samt den initiativrige erhvervs
sagfører Chr. Kier, alle fra byen. Til denne kreds 
knyttedes endelig også arkitekt, godsejer A. F. P. 
Frederiksen til Williamsborg ved Vejle. Han 
havde da også allerede sine egne planer klar til, 
hvordan en værdig kongebolig i det jyske skulle se 
ud. Han forestillede sig en stor rektangulær byg
ning med en stor frontespice -  altså en klassisk 
herregårdshovedbygning.

Den udvidede komité var virkelig i stand til at 
skaffe penge, og fra foråret 1898 begyndte der for 
alvor at ske noget. Der var nu kommet så mange 
penge ind, at planerne kunne realiseres, og i juni 
1898 blev arkitekt Hack Kampmann anmodet af 
forretningsudvalget om at udarbejde planer og 
overslag.

Få måneder senere kunne arkitekten præsen
tere sin skitseplan, der var stærkt forskellig fra 
Frederiksens. Kampmanns planer gik ud på at 
opføre en rektangulær hovedbygning med to korte 
sidefløje med polygone tårne, og det blev det pro
jekt, der i hovedtræk blev realiseret.

Der blev i løbet af efteråret 1899 arbejdet videre 
med detailplanerne og taget kontakt til prins Chri
stian, hvis smag —viste det s ig -v a r meget enkel og 
nøgtern, og flere måske lidt voldsomme detaljer 
ønskede han således sløjfet. Arkitekten var flere 
gange indbudt til taffel hos prinsen for at diskutere 
detaljer og indretning. Som et resultat af et af disse 
møder på Sorgenfri, blev det bestemt, at der ud
over hovedbygningen og staldlængen skulle opfø
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res en bolig for en mand der kunne holde opsyn 
med prinseboligen. I juni 1899 var planerne ende
lig blevet helt færdige, de blev godkendt af forret
ningsudvalget, og kunne fremlægges for offentlig
heden.

Det var en helt særlig avis, borgerne modtog 
søndag 5. november 1899. To store stregtegninger 
af Marselisborg slot dækkede hele forsiden. 
Øverst sås facaden mod havet og nederst på siden 
facaden mod landsiden. Alle var enige om, at 
bygningen, sådan som den her blev præsenteret, 
tog sig fornem ud -  og lejligheden blev da også 
benyttet af komiteen til igen at samle penge ind. 
Planerne var nemlig blevet udvidet: Slottet skulle 
afleveres fuldt møbleret eller monteret, som det 
blev sagt. Herunder hørte også den kunstneriske 
udsmykning.

Kampmanns overslag havde oprindelig været 
på 140.000 kr., og det var mange penge i 1898, 
men så blev der heller ikke gået på akkord med 
kvaliteten. I licitationsmaterialet havde arkitek
ten således nøje præciseret, at kun de bedste mate
rialer måtte anvendes.

Sidst på efteråret 1899 blev byggeopgaven ud
budt i licitation. Adskillige af de større entrepriser 
blev placeret lokalt, sådan som det fremgår af side 
99-100.

Kampmann synes selv at have arbejdet med på 
alle detaljer. Ganske vist havde han et nært sam
arbejde med flere kunstnere, bl.a. K. Reistrup (se 
Arhus Arbog 1983), der også havde medvirket til 
udsmykningen af Arhus Teater og siden Statsbib
lioteket, men også billedhuggeren Elias Ølsgaard 
bistod med den endelige færdiggørelse af Kamp-

Facaden mod havet er flot udformet med dørpartier som på 
Amalienborg, samt den flotte frontspice der kroner facaden. Dette 

motiv blev i de følgende år ofte taget i brug på villaer og mere 
monumentale bygninger mest markant vel på Lilletorv nr. 2 hvor 

den blev opsat i 1907.

manns mange skitser, der af og til blev til efter 
samråd eller forlæg fra prins Christian. Det gælder 
således det sammenslyngede spejlmonogram 
CAC, over hovedindgangsportalen.

Byggepladsen
Det var et vældigt byggearbejde, der blev sat 
igang sidst på efteråret 1899. Murermester S. P. 
Rasmussen og tømrermestrene H. Bjerregaard 
Jensen og Riegels Jensen, de to første fra Århus, 
den sidste fra Silkeborg havde faet overdraget de 
største entrepriser.
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Andre store vigtige opgaver bl.a. vedr. det om
fattende granit og sandstensarbejde var overdra
get Københavns Mekaniske Stenhuggeri, mens 
monteringen heraf dog lå hos murermesteren. Det 
gjaldt naturligvis også de større kridtstenspartier 
omkring vinduer og balkondøre samt hele løve
gruppen i frontespicen. Disse blev udført af sten-

Prinseboligens stueplan er i sin hoveddisposition påvirket af 1700- 
tallets landsteder, eksempelvis som det i 1740 opførte Frederiksdal 

ved Furesøen. De to hovedtrappers placering langs med husets 
vestibule er også i tråd hermed, omend de på Marselisborg har en 

markant fremtræden. Den sydlige trappe var for prinscparret, 
medens den nordlige trappe var for husets gæster. Herudover var 
der indrettet en ekstra trappe for husets tjenerskab i nordgavlen. 

Tjenestepigerne havde værelser på loftet hvor der også var indrettet 
badeværelse.
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hugger P. Thomsen, Århus med den dygtige bil
ledhugger R. J . Guldborg som kunstnerisk leder.

En betydelig del af træarbejdet blev overdraget 
Århus Maskinsnedkeri og Listefabrik. Arkitekten 
forlangte, at vindueskarme og udvendige døre 
skulle udføres af pitchpine. Snedkerarbejdet om
fattede naturligvis alt lige fra trapper, parket
gulve, over de udskårne konsoller under loftsbjæl
kerne i vestibulen til mahognihåndlister på 
hovedtrappens rækværk.

Anlægget af den 10 tdr. land store park blev 
naturligvis tidligt sat igang under ledelse af an
lægsgartner Diedrichsen, men også her var de 
vigtigste streger og ideer allerede da udstukket af 
Hack Kampmann. Det var nemlig vigtigt, at den 
nøgne åbne bakketop hurtigt blev skærmet mod 
blæst og indblik udefra.

Det indre
Fra den rummelige vestibule mod landsiden var 
der direkte adgang til havesalen. Til højre herfor 
var der planlagt to såkaldte dagligværelser og bag 
disse en billardsalon og et kabinet.

Til venstre for havesalen lå spisesalen og bag
ved denne et anretterværelse.

Fra vestibulen førte to trapper op til første sal, 
hvor der blev indrettet soveværelser og gæstevæ
relser. Under det store loft skulle der være værel
ser til personalet, mens køkken og forrådskamre 
blev placeret i kælderetagen.

I august 1900 var arbejdet nået så langt, at 
udvalget for alvor begyndte at drøfte slottets ind
retning. I en rundskrivelse fra »Udvalget til opfø
relse af en sommerbolig for Prins Christian« blev

Kunstneren K. Hansen Reistrup har i denne tegning, fra 1902, til 
frontespicens dejlige løverelief, mesterligt opfrisket rigsvåbenets 
hovedskjold. Den traditionelle og stive heraldik ses omsat til en 

naturalistisk opfattet løvefamilie. L’art nouveau transkriberet til 
dansk skønvirke.

en række jyske byer opfordret til hver at yde et 
bidrag til indretningen. Det var så hensigten, at de 
pågældende stuer skulle udsmykkes med de re
spektive byers våben -  om muligt skulle det også 
anbringes på møblerne.

Vi kender en sådan rundskrivelse fra Randers, 
hvor amtmand Hoppe var den drivende kraft 
sammen med etatsråd Ankerstjerne og kammer
herre Honnens de Lichtenberg fra herregården 
Bidstrup. Hoppe måtte desværre meddele, at in
teressen for sagen i Randers var beskeden. De 
fortsatte detaljer i indsamlingsarbejdet kendes 
desværre ikke, men Randers byvåben blev dog 
placeret over spisesalens dør, så indsamlingsar
bejdet må alligevel være lykkedes.
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Prins Christian’s skitse til hvorledes han tænkte sig våbenfeltct 
udformet i frontonen over hovedportalen.

Det var også arkitekt Kampmann, der lavede 
de første udkast til møbleringen af det store hus. I 
Kampmanns arkiv er der således bevaret en stor 
tegning med møblering af stuerne i hovedetagen. 
Med blyant har han på denne plan noteret flere 
stuers udstyr, vægfarver, gardiner samt møbler
nes betræk. I havesalen er således foreslået kurve
møbler og højrød vægfarve. I spisesalen ses ingen 
notater, mens der i forhallen nævnes en grå væg
farve, terracottafarvede gardiner og møbler i røg
farvet egetræ med brunt læderbetræk. I de to dag
ligstuer syd for havesalen skulle der være 
henholdsvis en grøn og en gul vægfarve. Der skulle 
i det ene være røde satingardiner og røde silkebe- 
trukne møbler, og mahognimøbler med læderbe
træk i den anden. I billardstuen vest herfor næv
nes grønmålet panel og døre med hvide 
overvægge. Loftet skulle være rødmalet, medens 
der skulle være blå eller grønne gardiner. I det 
sydlige kabinet skulle panelet være grønmålet

med hvid overvæg, og de røgfarvede egetræsmø
bler skulle forsynes med et rødstribet betræk. Hof
chefens værelse var tænkt med grønne vægge, 
hvide gardiner og mahognimøbler med grønt da
maskbetræk. Det var iøvrigt Dreyers tanke, at 
dette værelse skulle bekostes af regimentskasserne 
fra den kgl. Livgarde og Gardehusarregimentet. 
Ud fra den tankegang at hofchefer normalt rekrut
teres fra disse to regimenter. Prisen måtte dog 
helst ikke overstige 2-3.000 kr.

Som nævnt deltes havestuen og spisestuen mel
lem Arhus og Randers. Horsens tildeltes prinsens 
dagligstue, medens Vejle fik prinsesse Alexandri
nes smukke karnapstue ved sydgavlen. Her var 
der dog nogen uenighed, idet Magasin du Nord 
havde faet til opgave at udstyre denne stue, men 
Dreyer afgjorde sagen og sagde, at Vejles våben 
skulle op der, thi en kendt grosserer J . F. Chr. 
Nissen-Sommersted med tilknytning til Vejle 
havde alene skænket 5.000 kr. kontant til slottet.

Men i øvrigt ser det ud til, at Magasin du Nord 
ved sit forslag kom til at påvirke flere rums udse
ende. Man foreslog bl.a. havesalen blev indrettet i 
»japansk stil« med 5 sofaer, 6 lænestole og 8 salon
stole udført i spanskrør betrukket med silkestof. 
Fra et morgenbesøg på slottet refereret i »Damer
nes Blad« i 1902 beskrives havesalens møbler som 
kurvefletningsarbejde. Emmy H. omtaler spise
stuen som et meget tiltalende rum med hvidlake
rede møbler med kirsebærrødt betræk. En fotoop
tagelse af prinsesse Alexandrines dagligstue 
svarer meget godt til Magasins beskrivelse. Med 
den dejlige karnap er det stadigvæk en meget 
attraktiv stue.
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De to blyantstegninger skal opfattes som detailtegninger til de endeligt udførte facader. Man føler, at slottets bygningsmasse har vundet ved 
opgivelsen af bæltegesimsen under vinduerne på første sal. I øvrigt kan tegningerne desuden tolkes som forlæg til den skulpturelle 

udsmykning af vinduer og døre.
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Anonym karikatur af sommerresidensen. Professorens dominans er 
klart udtrykt. Man kan tænke sig en af Kam pm ann’s elever på

Kunstakademiet som ophav. At Kampmann har gemt det tyder på 
en vis humoristisk sans. Trappekarnappernes rolle som skilderhuse 

skaber på en eller anden måde et misforhold.

0 o • •Efter planen skulle Alborgs våben anbringes i 
billardstuen vest for dagligstuerne. Thisted og 
Nykøbing Mors fik hovedtrappen, medens der i 
gæstetrappen opsattes våben for Ringkøbing, 
Holstebro og Lemvig. Våbnene for Skanderborg 
og Silkeborg opsattes i kabinettet vest for billards
tuen, og endelig ses i vestibulen byvåbner fra 
Nibe, Skive, Viborg, Løgstør og Mariager.

Fra en artikel i Illustreret Tidende fra maj 1902 
er der vidnesbyrd om, at Magasin du Nord i Kø
benhavn har leveret en betydelig del af møble
mentet til prins Christian og prinsesse Alexandri
nes sommerbolig Marselisborg. Møblerne kom fra 
Magasins snedkerværksteder i Landskronagade. 
Direktør Johan Krøyer, der havde uddannet sig til

en møbelkunstner, lod møblerne udstille for det 
københavnske publikum, før de blev sendt til 
Arhus. Bladets illustrationer viser møbler til spi
sesalen, billardstuen, prins Christians arbejdsvæ
relse samt prinsesse Alexandrines påklædnings
værelse og et afsnit af hendes dagligstue.

Fra den administrerende direktør for Magasin 
du Nord, Johan P. Krøyer er bevaret et brev fra 
den 21. marts 1902. Han fremsender her et redu
ceret overslag over udstyret, idet han betoner »at 
udstyret bør i smag stemme overens med de kon
gelige interiører som Kampmann har ladet fore
slå«. Her var foreslået 1 dragkiste med 7 skufler, 1 
bord, 1 skrivebord, 1 chaiselongue med fransk 
damask, 1 lænestol, 2 stole, 1 skrivebordsstol, 2 fag 
gardiner og 2 gulvtæpper. Billedet af prinsessens 
stue i »Damernes Blad« illustrerer klart stuens 
karakter.

Slottet overdrages
I maj 1902 begyndte udvalget at forberede festlig
hederne i forbindelse med overdragelsen af slottet 
til prins Christian. Der skulle stilles telte op, og 
Kampmann blev pålagt at udarbejde en forteg
nelse over, hvem der skulle indbydes af hånd
værksmestre og større bidragydere.

Lørdag den 7. juni 1902 kom prins Christian og 
prinsesse Alexandrine til Arhus for at fa gaven 
overrakt, og da alle naturligvis ikke kunne over
være begivenheden, blev de officielle taler bragt i 
bladene sammen med tegninger af slottet og bille
der af de unge kongelige. En uge senere blev der 
afholdt en større festmiddag i klubben Polyhym
nia i Kannikegade. Blandt de 106 deltagere var
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der indbudt et udvalg af byrådsmedlemmer og 
byens honoratiores, heriblandt naturligvis komi
teen bag opførelsen af slottet. Også denne begi
venhed blev udførligt omtalt i dagbladene med 
bl.a. navne på de indbudte og beskrivelser af da
mernes rober foruden naturligvis referater af taler 
samt menu og vine.

Senere bygninger
Allerede samme sommer, som slottet blev taget i 
brug, skete der bygningsmæssige tilføjelser. Et 
badehus blev rejst på stranden ud for slottet. Lidt 
ældre århusianere vil huske dette og lystsejleren 
»Rita« som tegn på, at det var sommer, og Marse- 
lisborg beboet. Efter kong Frederik V IIPs død lod 
kong Chr. X forskellige udbygninger opføre i 
slotsparken. Vigtigst er den smukke kavalerfløj 
der som en vinkelfløj opførtes i forbindelse med 
staldlængen, og fuldstændigt i harmoni med 
denne. Også her var Kampmann arkitekt, og hu
set stod færdigt i 1913. I 1914 og 1917 tilkøbte 
kongen 13,2 tdr. land nord og vest og syd for de 
oprindelige ti tdr. land. Desuden blev der opført 
en barakbygning til det vagthavende garderdeta
chement, der skulle udstationeres i byen, når kon
geparret var på det årlige sommerophold. Træ
bygningen, et trelænget anlæg, blev opført efter 
tegninger af ingeniørsergent C. Haamann fra 3. 
bygningsdistrikt og lagt ved siden af Forsthaven. 
Den er siden flere gange blevet moderniseret.

11915 blev der også opført en automobilgarage 
ved slottet efter tegninger af arkitekt N. P. Jensen. 
Den blev siden udvidet af arkitekt Thorkel Møller,

Prospekt af Marselisborg slot ganske kort efter færdiggørelsen. 
Landskabets samspil med bygningen er netop som Kampmann 

opfattede det i sin første skitse. Den opmærksomme iagttager vil 
bemærke en farvemæssig forskel i bygningens arkitekturenkeltheder, 

der ikke findes mere i det hvide slot.

der i øvrigt en årrække kom til at arbejde for 
kongen på Marselisborg. Det var da også Thorkel 
Møller, der i 1937 opførte en ny vagtbygning. 
Samme år blev der iøvrigt lavet et par udbygnin
ger til staldbygningens østgavl ligesom opvarm
ningssystemet ved den lejlighed blev modernise
ret.

Slottets omgivelser
Umiddelbart efter prins Christian og prinsesse 
Alexandrines overtagelse af Marselisborg slot op
stod en situation, der ikke alene vedrørte slottet 
som bygningsmonument, men i endnu højere grad 
det prægtige naturområde mellem slotsparken og
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.Arkitekt Hack K am pm ann’s originaltegning til hovedporten til 
slotsparken fra 1902.

Århusbugten. Byrådet gik med planer om her at 
udstykke et villakvarter nedenfor. Hack Kamp
mann’s reaktion herpå fremgår af et brev af 17. 
maj 1902. Udover nogle få gadeforløbs ændring 
tilrådede Kampmann at friholde områderne nær
mest slotsparken. Byrådets reaktion på Kamp
mann’s forslag var dog ret negativ. Til gengæld fik 
prins Christians afværgeaktion samme år afgø
rende betydning. Prinsen forpagtede ganske en
kelt arealet umiddelbart øst for slotsparken, og 
kun kvarteret ved Niels W. Gades vej blev udstyk
ket til villaer, og det betød at den »bølgende korn
mark« neden for slottet fik fred indtil den i 1924 
blev udlagt til »Mindeparken« ved stadsgartner
L. Sandberg og havearkitekt B. Errboe. Hermed 
blev ikke blot slottets integritet fastholdt, men 
også en af Århus bys fineste landskabelige perler.

Slot, bugt og park blev til en skønhedsmæssig 
helhed.

Slottet moderniseres
Under den anden Verdenskrig blev slottet ikke 
benyttet, men blev efter kong Christian X ’s død i 
1947 anvendt til sommerbolig af dronning 
Alexandrine. Efter hendes død i 1952 blev der 
meget stille på slottet. Under en hovedistandsæt
telse af slotsbygningen blev bl.a. vagtbygningen 
nedbrudt i 1959, da den tog noget af synet fra den 
smukke park. Portpillerne blev omsat ligesom 
slottet blev kalket.

Kong Frederik IX overdrog i 1967 Marselis- 
borg til tronfølgeren prinsesse Margrethe og hen
des mand prins Henrik, som sommerbeboelse. For 
en del af en indsamlet folkegave til tronfølgerpar
rets bryllup lod de slottet modernisere og istand
sætte. Arkitekt Th. Ry Andersen, som havde ført 
tilsyn med slottet siden Christian X ’s tid blev 
leder af de omfattende arbejder i 1967-68. Cen
tralvarmeanlægget blev ændret ligesom de sani
tære installationer bragtes op til nutidig standard 
med flere badeværelser. Desuden blev der indret
tet et moderne køkken i hofchefens tidligere lejlig
hed og i nær forbindelse til spisesalen. Vigtigt er 
det at notere et smukt, men ikke pralende svøm
mebassin ved slottets sydgavl. Endelig opførtes en 
moderne, men lav vagtbygning til venstre for ind
kørselsporten.

Af uvurderlig betydning er den disposition der i 
1974 blev truffet med hensyn til slotsparken.

Dronning Margrethe II lod den, ligesom det er 
tilfældet med Fredensborg slotspark, gøre offent-
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lig tilgængelig i de perioder, hvor slottet ikke er 
beboet.

Herved er der givet århusborgerne lejlighed til 
at beundre Hack Kampmann’s smukke slotsbyg
ning, som helt uspoleret står trods sine godt 83 år. 
Vel ikke meget, målt med andre slotsbygninger i 
landet, men bygningsarbejdets håndværksmæs
sige kvalitet og den fornemme arkitektur taler for 
sig selv. Men herudover er der slotshavens kvalite
ter, men først og sidst udsigten over Mindeparken 
og til Mols over Bugten.

Marselisborg, en bygningsbeskrivelse
Den to etager høje slotsbygning er pudset og kal
ket og står på en lav retkantet granitsokkel med 
skråkantede vandfaldskvadre under kældervindu
erne.

Den halvcirkulære terrasse har bredt udtun
gede sideløbstrapper med et rækværk med svære 
granitpiller som er ført helt ned til terræn og hvor 
mellempartierne er udfyldt med kyklopmur. 
Brystningspartierne mellem pillerne er udfyldt 
med smukt smedet gelænderværk i et rosenmøn
ster, som er gentaget i hovedporten. Håndlisten er 
af kobberrør. Trappesøjlerne nede ved trappernes 
første trin er af rundhugget granit som et stykke 
oppe overgår til snoede kannelurer og øverst ender 
i en mindre kugle med tovsnoning. Terrassen har 
foran de tre døre et ekstra afsæt.

Kældermurene er glatte og afsluttet ved et ret
kantet sokkelbånd. Herpå hviler de høje vinduers 
sålbænkskonsoller af svag volutagtig form. Vindu
erne har ørerammer som øverst er kronet af en 
kraftigt formet kammusling, i hvis skal et slange-

Spiscstucn 1902. Kun ganske få ændringer er foretaget ved stuens 
farveholdning. Af enorm betydning for interiøret er det væld af lys. 

som fylder stuen fra de store vinduer mod havet og den prægtige 
karnap mod skoven.

pars gab mødes, medens deres kroppe og haler lidt 
slapt hænger ned langs vinduesindramningerne. 
Vinduerne er af såkaldt engelsk type hvor kryd
sposter danner en firdeling med tre + tre ruder i 
højden.

Vinduerne på første sal har også glatte øreram
mer som øverst krones af en volut hvorfra guirlan
der følger rammernes yderkant. Vinduerne er af 
samme type som i stuen med 3 + 2 ruder i højden.

Disse vinduesformer fortsætter rundt om huset. 
Kun i midterpartiet i vestsiden mellem trappekar- 
naptårnene ses en afvigelse på første sal med små 
kvadratiske vinduer, ligesom tårnkarnapperne 
har slanke vinduer, som kaster lys ind i de to
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Slottets havesal, en fotooptagclsc fra 1968. Et udsnit af 
loftsdekorationen ses i billedets øvre kant. En meget smuk 

blyantstegning til loftsudsmykningen er bevaret i Kampmann’s 
arkiv. Man genkender desuden de gamle dørgreb fra skitserne.

trapperum. Ved gavlfacaderne er ved sydøstre og 
nordøstre hjørne anbragt en karnap ud for slottets 
spisestue og ene dagligstue som ud for første sal 
afsluttes med en altan kronet af et smukt smede
jernsgitterværk. Altandøren er kronet af brudte 
segmentbuer i hvis spejl er indlagt en blomster
vase med solsikker. I frisen under hovedgesimsen 
er indlagt et gennemløbende bånd med stadige 
gentagelser af prins Christian og prinsesse 
Alexandrines initialer et slyngende C A udfyldt 
med løvværk. Selve gesimsen er toleddet bestå
ende af en tandsnitfrise og herover tætsiddende 
konsoller eller sparrehoveder.

Midtrisaliten mod havet er tredelt af store dør
partier i stuen der hver krones af en rundbuet 
profilafdækning prydet med en blomsterranke,

der i hver side ender i en pinjekogle. Spejlbuerne 
indeholder smukke relieffer som fra syd indehol
der to modstående fisk hvis åbne gab mødes over 
en perle. Baggrunden er en stor kammusling hvor 
der også ses blæretang. Over midterdørpartiet ses 
to knælende ynglinge med vinger med et haveag- 
tigt landskab som baggrund. Endelig ses i det 
nordlige spejl et par fugle, vel fredsduer.

Selve gavltrekanten eller frontespicen er meget 
bemærkelsesværdig. Under et bjælkeværk er den 
horisontalt delt ved to vinduer i hvis piller der 
veksles mellem prins Christians og prinsesse 
Alexandrines initialer og hvor der i midterfeltet 
ses årstallet 1 9 0 2. Over bjælkeværket er fronte
spicen udfyldt af rigsvåbenets 3 løver som er natu
ralistisk opfattet med den frontalt stillede midter
løve med de to andre løver sidevendt og 
modstillet, alt sammen i en klart opfattet gruppe.

Det stærkt opskalkede valmtag er tækket med 
sortglasserede tagsten og forsynet med smukke 
kviste. De kraftige skorstene er utvivlsomt formet 
efter de skønne skorstene på Charlottenborg fra 
1677.

Vestsiden
Medens slottets facade mod havet har dybe rød
der i dansk barok, er et interessant element ind
passet i slotssiden mod vest, nemlig de to 
tårnkarnapper. De er betinget af ønsket om at give 
de to trapperum mere rum, og ved at indpasse 
dem i hjørnerne til de to korte sidefløje har arkitek
ten givet slotsbygningen en mere koncentreret ef
fekt. De to spir er medvirkende hertil. Gårdsrum
met mellem sidefløjene er næsten opfyldt af den
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pompøse trappe der er bredt udsvajet og med sit 
kraftigt formede rækværk effektfuldt indrammer 
de sekundære nedgangspartier til slottets kælder
regioner med nedgang til køkkenet. Den svære 
hovedportal med flotte fyldningsdøre er effekt
fuldt indrammet med sandstensrammer, hvor 
bjælkelaget med den barokt formede brudte seg
mentbue hviler på slanke volutter. I det høje spejl 
er indfældet de slyngende initialer, det store A 
samstillet med det dobbelte C. I hjørnerne ses til 
venstre de tre løver og det højre felt er prydet af det 
fyrstelige mecklenborgske våben, den kronede 
okse.

Århus Kommunes skøde til Hs. Kgl. Højhed Prins Christian på 10 
tdr. land af Marselisborg hovedgårds tilliggende, tog sig således ud.

Her gengivet efter avisen.

Trefagseffekten er også her til stede, men i no
gen grad afdæmpet, idet de to vinduer er rykket 
tættere ind mod midten, som er betinget af to 
kvartcirkelpassager til husets aftrædelsesrum.

Trappetårnenes karakter frembringer illusio
nen om en gammel slotsgård fra 1500-tallet med 
vindeltrappetårne således som det ses på Kron
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borg og Sønderborg slot, men præcis det modsatte 
er tilfældet, nemlig to italienske ligeløbstrapper. 
Men karnappernes kobberspir er med til at fast
holde denne illusion, det samme er tilfældet med 
de slanke vinduer med et fint sprosseværk af sme
dejern. De to sidefløjes lave valmtage er forsynet 
med en lille kvist over de to vinduer i gavlfacaden. 
Slottets hele situation og arkitektoniske virkning 
kan vel egentlig bedst sammenlignes med den 
berømte Eremitage i Jægersborg Dyrehave.

Det tolængede gårdanlæg nord for slotsbygnin
gen består af en lang staldbygning som nordfløj, 
der er udformet som et langhus med to meget 
korte sidelænger og med en hejsekvist i tværaksen, 
udbygningerne har højtrejste gavle med overhæn
gende gavlfront, hvis vindskeder er prydet med 
billedskærerarbejde i nordisk maner, medens ho
vedhuset har fuldvalme med et lille glughul i kip
pen. Taget er af sortglasserede tagsten. Vinduerne 
er af palætype med to ruder i højden.

Den senere tilbyggede kavalerfløj mod vest slut
ter sig i sin maner til staldlængen med lidt uregel
mæssigt placerede vinduer som er 3 + 3 ruder i 
højden, gavlene er overhængende og i den sort
glasserede tagflade ses fire fine småkviste. De to 
bygninger er smukt sammenkoblet ved en muret 
bue.

Den kubisk udformede slotsforvalterbolig er 
med sit smukke sortglasserede pyramidetag af 
storartet virkning. Dens oprindelige placering 
umiddelbart inden for indkørselsporten har givet 
den en virkning afen vagtbygning. Husets enkelt
heder fx. det loggiaagtige indgangsparti er af 
samme fornemme karat som selve slottet.
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Fortegnelse over håndværkere og leverandører 
Murerarbejde og opsætning af stenhuggerarbej
der: Murermester S. P. Rasmussen, Arhus. 
Tømrerarbejde: Tømrermester H. Bjerregaard 
Jensen, Arhus & Riegels Jensen, Silkeborg.

Stenhuggerarbejde, granit og sandsten: Køben
havns Mekaniske Stenhuggeri.

Leverance af kridtsten: Mariendal Kalk og 
Teglfabrik Vokslev ved Nibe og Fakse-Limhamn 
Kalkbrud.

Billedhuggerarbejde på kridtsten: A. Thomsens 
Stenhuggeri i Brabrand ved billedhugger R. J. 
Guldborg.

Smedjernsrækværk ved terrasse: Smedemester 
C. Bischoff og S. Hansen, Arhus.

Hovedgesims med initialfrise: Cementstøber S. 
Dalhof Larsen, Arhus.

Stuklofter: K. Hansen Reistrup, Elias Øls- 
gaard, Blaaberg og V. Lassen.

Billedskærerarbejde v. staldbygning: V. Las
sen.

Snedkerarbejde: P. S. Clemmensen, Arhus.
Malerarbejde: Anton Nielsen, Fanø og S. 

Knudsen, Arhus.
Majolikaovne: Mahlert & Ovesen, Århus.
Installation V.V.S.: Bruun & Sørensen.
Hovedport piller: Stenhugger Jens Sørensen, 

Århus.
Hovedport fløje: Smedemester Th. Sørensen & 

Th. Larsen, Århus.

Tegninger og bygningshistoriske enkeltheder er 
hentet i arkitekt Hack Kam pmann’s privatarkiv, 
som opbevares i Kunstakademiets Samling af Ar
kitekturtegninger i København.
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Århus-motiver og deres 
kunstner
-  Eiler Krag på rådhuset

Diskussionen om Musikhuset satte sindene i be
vægelse gennem et par menneskealdre. På samme 
måde optog opførelsen af byens nye rådhus også 
den brede offentlighed i 1930’erne, først under den 
udskrevne konkurrence, siden efter valget af vin- 
derproj ektet og endelig under opførelsen på den 
gamle kirkegård.

Rådhuset blev indviet 2. juli 1941 på byens 500 
års jubilæum som købstad. Da var byggeriet ikke 
så langt fremme som projekteret: de første krigsår 
havde sinket arbejdet, og de sidste to usædvanlig 
kolde vintre havde lagt store hindringer i vejen for 
det udvendige arbejde. Arkitekterne Arne Jacob
sen og Erik Møller kunne dog alligevel aflevere et 
af deres banebrydende hovedværker til borgernes 
bedømmelse og senere brug. Og det blev bedømt 
og vurderet. Især måtte tårnet, som oprindelig 
ikke var med på tegningerne, stå for skud -  det var 
kommet med som resultat af et formeligt folke
krav. Et rigtigt rådhus skulle have et rigtigt tårn. 
Tårnet blev usædvanligt, men det er dog med 
årene blevet fuldt accepteret som et markant var
tegn.

Som skik er bragte jubilæumsgæsterne gaver 
med. Ny Carlsbergfonden kom med 50.000 kr.,

der senere blev udmøntet i Thorvald Hagedorn 
Olsens »Et menneskesamfund«, der med sin 
stærkt blå baggrund skabte voldsomt røre under 
arbejdets udførelse på den store væg i forhallen 
ind til byrådssalen, og røret lagde sig ikke efter 
færdiggørelsen i 1946.

På dette tidspunkt var en del andre udsmyknin
ger af mindre omfang blevet afsluttet. Maleren 
Kræsten Iversens jyske landskabsbilleder var da 
ophængt i de to udvalgsværelser ved byrådssalen. 
Albert Naur blev opfordret til at dekorere bryl
lupssalen med sine blomstermotiver, og denne sal 
var dengang meget beundret og omtalt. I dag 
virker den nok lidt fersk på de fleste.

Så klarer et andet rum på rådhuset sig bedre. 
Det er dog desværre ikke almindeligvis tilgænge
ligt. Det er Eiler Krags bymotiver i værelse 387, 
der blev indrettet som den konservative byråds
gruppes udvalgsværelse. Arbejdet blev udført i 
rådhusets første år, og indvielsen fandt sted før 
krigens afslutning-i 1944. Eiler Krag fortæller, at 
han selv — under hånden -  havde foreslået afholdt 
en konkurrence blandt de lokale kunstnere, hvor
til han dengang hørte -  i sikker forvisning om, at 
han selv ville vinde -  hvad han altså også gjorde.

Da rådhuset stod færdigt, var der blevet nedsat en 
komité, der skulle forestå den indvendige udsmyk
ning. I denne sad foruden de to arkitekter og 
professor Kræsten Iversen det kommunale bud
getudvalg repræsenteret ved civilingeniør J . R. 
Fanger, senere rådmand, og borgmester E. Ste
cher Christensen. Efter at Krags forslag var blevet 
visket dem i ørerne, enedes man om at opfordre
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På udvalgsværelsets østre væg ses morgenbilledet fra Clcmensbro. 
Fra broen -  nu er den historie -  ser man ned på Aboulcvarden med 

dens gamle huse. De er nu afløst af moderne ejendomme på begge 
sider. Længst til højre ses Bropalæet, hvor konditoriet Leonard 

havde til huse.

Emiel Hansen, Aage Handest og Eiler Krag til at 
udarbejde forslag, der uanset udfaldet ville blive 
honoreret med 400 kr. til hver -  svarende nogen
lunde til en lokomotivførers månedsløn.

I slutningen af 1942 valgte dommerkomiteen 
eenstemmigt, at Eiler Krag skulle have opgaven 
overdraget og honoreret med 8.000 kr. Som pla
ster på såret købte man et maleri af hver af de 
andre malere til ophængning i det nye rådhus.

Og Eiler Krag tog fat på arbejdet med stor lyst. 
Hans indsendte skitser omfattede fire motiver, der 
på samme tid gav de fire årstider og fire former for

byens liv på fire forskellige tidspunkter på dagen. 
Samtidig med gengav de fire karakteristiske steder 
i Arhus:

Clemensbro en vintermorgen med århusianere 
på vej til deres arbejde til fods og på cykel.
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På den søndre væg ind mod rådhushallen er malet Bispctorvets 
markedshandel en efterårsdag. Yderst til venstre står en mand med 

blomster i en spand, til højre har en kone med forklæde på opslået 
et bræddebord til sine varer, mens ægteparret i midten falbyder 

deres frugt. Manden har blød hat og står med en bismervægt. Det 
er ekstra-rådhusbetjent Jesper Madsen, der har stået model.

Bispetorvet en efterårsdag med torvehandlen, 
symboliserende borgernes arbejdsdag.

Havnemolen en sommereftermiddag med unge 
mennesker, der nyder deres fritid.

Banegårdspladsen en forårsaften med folk på 
vej hjem.

De tre første motiver fik hver sin væg i udvalgsvæ
relset, således som Eiler Krag havde tænkt sig. 
Det fjerde billede, Banegårdspladsen, blev der

ikke plads til, og noget af kunstnerens oprindelige 
idé gik dermed tabt. Malerierne er som gamle 
kalkmalerier malet direkte på væggen med ægge
tempera, en teknik, Eiler Krag var blevet kendt 
med under sin uddannelse på Kunstakademiets 
freskoskole. Om farverne har ændret sig fra de
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blev malet under 2. verdenskrig til nu er svært at 
sige, men de står i dag friske og klare til glæde for 
de få, der har deres gang her.

Modeller til arbejdet var det ikke vanskeligt at 
finde. Rådhuset havde jo mange ansatte, og hvem 
ville ikke gerne »udødeliggøres« på byens flotte 
rådhus? Desværre er deres navne stort set gået 
tabt; men manden, der står på Bispetorvet med en 
bismervægt er rådhusbetjent Jesper Madsen, som 
trådte til, når der var brug for ekstra mandskab, 
og som altså også har givet sig tid til at stå model 
for Eiler Krag.

At de fleste er unge piger er ikke tilfældigt. Eiler 
Krag har hele sit liv tegnet dem i alle situationer 
og vinkler; han har haft et godt øje for de mange 
kontorpiger på rådhuset, og de har også måttet stå 
for ham tillige med andre unge piger. Om pigerne 
på molebilledet, som vender ryggen til, ved vi 
således, at det bl.a. var elever fra Marselisborg 
Gymnasium.

Om kvinder skriver Eiler Krag i sin bog »Teg
nedrengen« fra 1983:1 min opfattelse af kvinder er 
jeg 100 % romantiker. Jeg ser kvinden som et 
under, noget mystisk, ufatteligt, en gave. Hver af 
hendes bevægelser er et vidunder.

Og det er netop disse bevægelser, disse vidun
dere, han har fæstnet til væggen: kvinder gående, 
stående, siddende, cyklende, iagttagende eller 
sludrende med hinanden. De er der allesammen.

Da Eiler Krag malede friserne på væggen, var 
han som nævnt, en lokal kunstner, men hans op
hold her i byen har kun strakt sig over et par 
kortere perioder. Da han var dreng -  han er født 
på Frederiksberg i 1908 -  blev hans far forflyttet til

Århus som maskiningeniør hos DSB, og Eiler 
Krag fik nogle skoleår her, før familien flyttede til 
Fredericia, hvorfra han blev student. Efter sin 
uddannelse på Kunstakademiet, hvor han be
gyndte i billedhuggerklassen og siden fortsatte i 
malerklassen, bl.a. som elev af Kræsten Iversen, 
kom han lige før krigen til Aarhuus Stiftstidende 
som tegner. Han reiste fra byen igen lige efter 
krigens afslutning og tiyttede først til København, 
senere til Birkerød.

Lidt af sin kontakt til byen har han dog ved egen 
flid bevaret gennem mange år. Selv om han ikke 
har gjort sig stærkt gældende som maler, bortset 
fra talrige akvareller, så har Århus dog et markant 
Eiler Krag-portræt hængende, endda så enhver 
kan gå og se det, nemlig portrættet af stadsbiblio
tekar Aage Bredsted i udlånet på Hovedbibliote
ket i Mølleparken. Det er malet i 1966, det år, 
Aage Bredsted tog sin afsked. Det er et utraditio
nelt billede af en embedsmand, han sidder 
hjemme i sin lænestol med pibe og en bog, men det 
rammer alligevel både Bredsteds ydre fremtoning 
og hans personlige væsen lige i centrum.

Et andet portræt skal lige nævnes, som vakte en 
del mere furore, også fordi den portrætterede, po
litikeren Aksel Larsen, var velkendt af alle. Det 
blev malet i midten af 1960’erne. Krag fortæller 
selv, at det tog ham to år at få hold i personen. Det 
blev ophængt i SF’s udvalgsværelse på Christians
borg og efter Aksel Larsens død i 1972 flyttet hen 
på Gallerigangen, hvor det skiller sig iøjnefal
dende ud fra de fleste af de andre politikerportræt
ter. Julius Bomholt, Folketingets formand på den 
tid, karakteriserede maleriet som »hamrende
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Her er det sommer, og de unge nyder deres fritid ved havnen. Et 
par herrer, den ene med lys stråhat, står og sidder til højre, og bag 

dem ses molefyret. De unge piger er mere runde, end Krag ville 
have tegnet dem i dag. De har alle festlige kjoler på og hvide sko, og 

så er der skørter, ingen slacks.

frækt«, men alligevel -  eller måske netop derfor -  
er det Aksel Larsen, som han vil blive husket med 
lynende øjne og munden snerpet sammen, når han 
fremlagde sine synspunkter på talerstolen i Folke
tinget.

Men hverken maleriet eller tilværelsen som billed
hugger lokkede Eiler Krag. Han har tegnet altid, 
og det er nok som tegner, han kendes af de fleste. 
Allerede før han forlod Kunstakademiet, ernæ
rede han sig som bladtegner, og i de 50 år, der er 
gået, har han tegnet talløse mennesker, kendte og

ukendte, karakteristiske typer og almindelige 
mennesker i deres daglige færden. Hans politiske 
holdning -  lidt til venstre -  har ikke hindret ham i 
at tegne til så forskellige blade som Politiken, 
Berlingske Tidende, Social-Demokratens søn
dagsmagasin, Land og Folk, Billedbladet og Anti
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Eiler Krag har i årenes løb leveret talrige tegninger til dagspressen. 
Hans lette, bløde og charmerende streg var som skabt til en avis.EF-bladet Notat, og også fjernsynet, den billed

verden, der når længst ud, har haft bud efter ham.
I Aarhuus Stiftstidende har han tegnet og skre

vet flittigt, lige siden han kom til byen sidst i 
1930’erne. I perioder har han haft faste serier, 
f.eks. af kendte folk i byen, og i årenes løb har han 
skrevet — og tegnet -  mange kronikker, strejftog, 
om vidt forskellige emner: barndomserindringer,

rejsebeskrivelser, boganmeldelser. Alt illustreret 
med hans lette streger. Også på avisens børnesi- 
der har han haft indpas med korte tegneserier.

I de senere år har han udsendt egne bøger med 
illustrationer og reflektioner, hvor den lette lidt
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flagrende stil i teksten harmonerer med tegnin
gerne. Da han fyldte 70 år i 1978, udkom »Med 
hatten i hånden«, og siden kom »Huletid« i 1982 
og »Tegnedrengen« i 1983.

Mange forfattere har haft bud efter Krag som 
illustrator. En af de første var Broby Johansen, 
hvor samarbejdet om hans bog om København 
førte til et langt venskab. Af litterære værker har 
han bl.a. tegnet til Njals Saga, Quo vadis, En 
dansk Students Eventyr og de to Herman Bang- 
bøger Ved Vejen og Ludvigsbakke. Tegnenerne 
dyrkede han allerede som dreng, hvor det morede 
ham at tegne til de bøger, han læste, f.eks. Gønge
høvdingen og Ingemanns romaner.

Dette lille billede viser Eiler Krag på wienerstigen under arbejdet 
med den søndre væg. Billedets kvalitet forhindrer desværre at 

forstørre det, men de unge piger på Bispetorvct ses dog tydeligt.

I 1981 holdt Kobberstiksamlingen på Statens 
Museum for Kunst en retrospektiv udstilling over 
Eiler Krags arbejder. Da var det 50 år siden, han 
havde sin første udstilling på Kunstnernes Efter
årsudstilling. Der imellem har man kunnet følge 
ham både på Grønningens og Charlottenborgs 
udstillinger.

Virksom har Eiler Krag været, og det har heller 
ikke skortet på anerkendelse. At han stadig er med 
blandt dem, der kan gøre sig gældende, viser den 
sidste store opgave, han har påtaget sig: hans 6 
plakater tegnet til DSB og mangfoldiggjort som 6. 
serie af DSB’s årsplakater ses nu på alle bane
gårde, iøjnefaldende i deres farvevalg, rammende 
i deres karakteristik af unge mennesker, som de 
kan ses i dag, og med en flugt i både stregen og 
motivet, som passer til opgaven.

A.D.
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Sporten 1985

Stævnekalender

2. januar
Den 15-årige Thomas Ahier, Viby IF, 
sætter dansk rekord i vægtkast for sin 
aldersgruppe, da han forbedrer rekor
den fra 13,68 til 14,41 meter.

13. januar
I 1. division for damer i bowling sæt
ter Exodus dansk rekord med 4653 
kegler og et gennemsnit på 193.

14. januar
I dag bliver AGFs håndboldafdeling 
50 år. I jubilæumsåret har klubben 
350 medlemmer, og dens bedste hold 
er i denne sæson med i toppen af 2. 
division for mænd.

19. januar
Ved landsmesterskabet i skole-ba
sketball for drenge på 6.-7. klassetrin 
vinder Vestergårdsskolen i Viby me
sterskabet.

27. januar
Per Hoffmann, AGF, vinder det jyske 
mesterskab i 4 km. cross-country i ti
den 12,50 min. Ole Hansen, Århus 
1900, bliver nummer to.

3. februar
Erik Sidenius Jensen, Viby IF, sætter 
dansk rekord i 60 m. hæk ved de dan

ske mesterskaber i indendørs atletik 
med 7,99 sek., den hidtil næsthurtig- 
ste tid i Norden.

5. februar
Oprykningen til 2. division har skabt 
så stor optimisme i Skovbakkens fod
boldafdeling, at man igen vil indføre 
betalt fodbold.

9. februar
Lidt over fire måneder efter John 
Skovbjergs, AGF, sejr og diskvalifika
tion i marathonløbet i Vestberlin, er 
retfærdigheden endelig sket fyldest 
med ophævelsen af diskvalifikatio
nen.

16. februar
Lars Warming, Århus 1900, tilbagee
robrer sit danske mesterskab i inden
dørs syvkamp og sætter samtidig 
dansk rekord med 5539 points.

24. februar
Århus Bueskyttelaug sikrer sig bron
zemedaljer for hold ved de jyske me
sterskaber.

3. marts
Marianne Mortensen vinder suve
rænt de danske mesterskaber i billard 
for kvinder, idet hun for tredje gang 
bliver mester i keglebillard og derefter 
mester i fri carambole.

9. marts
Vejlby Idræts-Klubs gymnaster sik
rer sig oprykning til 2. division ved at 
besejre Hermes.

10. marts
VRIs bordtennisdamer slutter første 
sæson i 1. division som nummer tre og 
sikrer sig dermed bronze.

I 20 km. langrend for kvinder bliver 
Bettina Gjedde, Århus, nummer to 
ved de danske mesterskaber.

21. marts
Idrætsforeningen Posten fejrer i dag 
40 års jubilæum.

2. april
Ved et finalestævne mellem de fire 
bedst placerede hold i 1. division i 
judo sikrer holdet fra Århus sig det 
danske mesterskab med en finalesejr 
på 4-3 over Odense.

13. april
Aarhus Badmintonklub fejrer i dag sit 
50 års jubilæum, og .klubbens grund
lægger, den 74-årige Alfa Tofft, er 
klubbens hædersgæst ved festmidda
gen.

21. april
Dorthe Hansen, Pan Århus, vinder 
det danske mesterskab for kvinder i 
langdistance-orientering foran klub
kammeraten Karin Jexner.

Claus Nedergaard fra Århus Karate 
Skole vinder det danske mesterskab i 
traditionel karate i klassen op til 75 
kg-
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»Aarhus All Stars« vinder opvisningskampen, søndag 3. juni, mod 
turneringsholdet »Odense Giants«. Den overraskende sejr bliver på 

17-16.
(Foto: Preben Hupfeld).

Henri Høeg vinder sit andet nordiske 
mesterskab i vægtløftning i 90 kg.- 
klassen.

Lone Dybdal, Arhus 1900, vinder for 
andet år i træk det internationale ma- 
rathonløb for kvinder i Kuala Lum
pur.

25. april
Løberne fra Arhus 1900 lever som 
ventet op til favoritværdigheden, da 
Skovbakken for 48. gang afvikler

Skøjtesø-stafet, idet klubben vinder 
både hos damerne og herrerne.

28. april
Århusiansk herre-bowling er ikke re
præsenteret i 1. division i næste sæ
son. Puds taber sin sidste kamp og må 
forlade den fornemme række, og Exo
dus rykker ikke op fra 2. division, da 
holdet taber sidste kamp.

30. april
Med en sejr på 50-0 over Holstebro

vinder Århus Rugby Klub 2. division 
vest, og skal nu spille om oprykning til
1. division mod Comet i juni.

1. maj
Steen D. Sørensen, Århus, overtager 
træningen af det danske badminton 
landshold efter Carsten Morild.

5. maj
Århus 1900 vinder kvindernes dan
marksmesterskab for hold i 10 km. 
landevejsløb, holdet består af Aino 
Siej, Lone Dybdal og Anita Nielsen.

12. maj
Både Århus 1900 og Skovbakken kla
rer sig godt ved starten på landsturne
ringen i atletik, idet det bliver til hen
holdsvis 2 og 4 points.

25. maj
Som ventet vinder Århus 1900 sikkert 
opgøret i 1. division i tennis mod Bra
brand med 9-1.

2. juni
En baseball-gruppe i Århus, Aarhus 
AllStars, spiller i dag en opvisnings
kamp mod Odense Giants. Det er me
ningen med denne Århus-gruppe, at 
den skal danne basis for en ny klub.

Anette Foltmar, Aarhus Rideklub, 
vinder det danske mesterskab i dres
sur.

10. juni
Århus har faet en ny bowlingklub, 
Exodus/Fair Play, idet de to klubber 
på en generalforsamling beslutter at 
slå sig sammen.
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15. juni
Dennis Nybro Sørensen vinder fire 
titler ved de jyske mesterskaber i ud
spring. Han vinder både juniorernes 
og seniorernes 3-meter og tårnspring.

18. juni
Arhus Rugby Klub er i 1. division 
efter at have slået Comet 21-8.

7. juli
Ole Hansen, Århus 1900, sidste års 
vinder, bliver slået ved de danske me
sterskaber i 10 km. løb og må nøjes 
med sølv. P.gr.a. varmen opgiver 17 
af de 26 startende at gennemføre lø
bet.

13.-14. juli
Ved de åbne jyske mesterskaber i ro
ning vinder Aarhus Roklub både 
dame- og herredobbeltsculler for se
niorer.

18. juli
Med en afsluttende andenplads bliver 
det også sammenlagt en sikker sølv
medalje til Mette Munch, Egå, ved 
kvindernes verdensmesterskab for eu- 
ropajoller ud for Tønsberg.

19. juli
Egå-sejleren Jan Marcussen og hans 
to gaster Torben Olesen og Morten 
Frovin Jensen vinder sejladserne om 
Guldpokalen for Nordiske Folkebåde 
i Kaløvig.

21. juli
AGFs kvindelige udspringere domi
nerer totalt ved de danske mesterska
ber. Fra 3-meter vippen vinder AGF 
guld, sølv og bronze og i tårnspring

guld og bronze. Hanne Christiansen 
vinder begge discipliner.

7. august
30.000 tilskuere danner en levende 
kødrand gennem Århus, da feltet af 
cykelstjerner i løbet Danmark Rundt 
har opløb på Åboulevarden.

11. august
På Århus 1900s tennisanlæg bliver de 
danske mesterskaber afviklet uden 
deltagelse af århusianske tennisspil
lere i finalerne.

12. august
Skatteborgerne i Århus kommer ikke 
til at betale gildet når veteranernes 
OL, Masters Games, i 1989 skal af
vikles med Århus, Ålborg og Herning 
som værtsbyer, idet afviklingen skal 
finde sted på bestående anlæg.

25. august
I finalen om europamesterskabet for 
sidevogne på græsbane opnår Jan 
Rasmussen og Remi Kruse fra Århus 
det hidtil bedste danske resultat i 
denne disciplin med en sjetteplads. 

30. august
Arbejdet med at lægge ny tartanbe
lægning på Århus Idrætsparks atleti
kanlæg er nu afsluttet og der mangler 
nu kun opstregningen, før atletikfol
kene kan tage det nye anlæg i brug.

3. september
For tredje år i træk vinder DSB/ASF 
landsmesterskabet på riffel over 50 
meter.

5. september
Ved Europa Cup-sejladserne for 
5-0-5 joller, hvor tre af fem sejladser 
var tællende, vinder Jørgen Nielsen 
og Finn Jensen, Århus, sammenlagt 
med tre andenpladser.

8. september
Hos mændene vinder John Skov
bjerg, AGF, og hos kvinderne Aino 
Siej, Århus 1900, det traditionsrige 
Marselisløb. I år er der 11.400 star
tende og 9.020 gennemfører.

12. september
Efter to års pause genopstår Festuge
stafetten og vinder af de 20 gange 600 
m. bliver hos mændene Allan Zacha- 
riassen og Kenneth Andreassen i re
kordtiden 29,22 min. og hos kvin
derne Ulla Nielsen og Mie Poulsen- 
Jensen i tiden 16,43 min., men her er 
distancen også kun 10 gange 600 m. 

15. september
Dorthe Hansen, Pan, vinder sit ot
tende danske mesterskab i orientering 
og på tredjepladsen kommen klub
kammeraten Karin Jexner.

22. september
Århus 1900 sikrer sig bronzemedaljer 
i atletik, da klubben i går vandt mæn- 
denes match i 1. division mod Skov
bakken og Esbjerg og da Holte i dag 
vandt sin match.

2. oktober
AGF taber i fodboldspillernes UEFA 
cup-turnering til det belgiske hold fra 
Waregem med 0-1 og er dermed ude 
af turneringen, da den første kamp 
også blev tabt med 2-5.
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Ved Århus Rideklubs årlige Hubertusjagt, søndag 3. november, 
bliver Marianne Justesen, midt i Giber Å, kastet af hesten og er tæt 

ved at blive ramt i hovedet, da hesten sparker bagud.
(Foto: Dan Jakobsen).

4. oktober
Den tidligere travkusk Palle Juul-Jen- 
sen bliver valgt til ny formand for 
Jydsk Væddeløbsbane.

11. oktober
Ved europamesterskaberne i bord
tennis for kørestolsbrugere vinder 
Danmark bronze i holdkonkurren
cen. Det danske hold består af Lone 
Rasmussen, Sønderborg, og Susanne 
Danielsen, Arhus.

13. oktober
Af næsten 1100 deltagere gennemfø
rer 788 det 12. Århus Marathon. Efter 
at have ført fra start til mål vinder 
Peter Nordsmark, AGF, med Ole 
Hjortshøj, Skovbakken, på anden
pladsen. Hos kvinderne vinder Joan 
Carstensen, Århus 1900.

17. oktober
I dag kan Risskov Roklub fejre 50 års 
jubilæum.

27. oktober
Med en sejr på 2-0 over Roskilde vin
der HEI bronze i damernes 1. divi
sion i fodbold.

3. november
For tredje år i træk vinder Lone Dyb
dal, Århus 1900, kvindernes dan
marksmesterskab i marathonløb.

9. november
Århus Rugby Klub vinder 14-8 over 
topholdet i 1. division, CSR, og er 
med sejren sikre på at forblive i den 
bedste række.

14. november
Den århusianske travtræner, Birger 
Jørgensen, sætter en tyk streg under 
sin dominans i dansk travsport, da 
han med endnu to sejre kommer op på 
218 sejre i år og dermed forbedrer den 
hidtidige rekord på 216.

22. november
Den 18-årige Flemming Poulsen, 
AGF, bliver kåret som »årets fund 
1985« i dansk fodbold. Han må dog 
dele æren med to andre spillere fra 
andre klubber.

30. november
I dag og i morgen afvikles Skovbak
ken Cup for tredje gang med delta
gelse af 174 hold og over 1000 delta
gere. Det store indendørs stævne i 
fodbold afvikles i Vejlby-Risskov 
Centret.

5. december
Hanne Gamborg har sluttet karrieren 
som skøjteløber og er nu blevet træner 
for Århus Skøjte-Klub og CB, hvor
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hun arbejder med de nye talenter 2. division herrer 3-bande carambole Håndbold
15-20 timer om ugen. (8 hold) 1. division herrer 1. division herrer

AGF nr. 4 (8 holdl (10 hold)
7.-8. december 2. division vest damer ABC Arhus nr. 8 Skovbakken nr. 7
Marselisborg Hockey Klub tager hul (9 hold) Århus KFUM nr. 10
på sæsonen i 2. division for herrer Viby IF nr. 3 Bordtennis 1. division damer
med en sejr og et nederlag. I lilleput Århus 1900 nr. 5 1. division herrer (10 hold)
rækken bliver det til en sejr og en uaf (8 hold) AIA-Tranbjerg nr. 4
gjort. Badminton Sisu/MBK nr. 7 Viby IF nr. 8

1. division (8 hold) 1. division damer 2. division vesi herrer
9. december Højbjerg nr. 3 (8 hold) (10 hold)
Syv århusianske idrætsudøvere er 2. division ( 10 hold) VRI nr. 3 AGF nr. 3
med i den pulje Team Danmark kal AB nr. 1 3. division vesi herrer
der »verdenselite«. Det er i dans ver Højbjerg 2 nr. 6 Bowling (10 hold)
densmestrene i standarddanse Glenn 3. division pulje 2 1. division herrer Brabrand nr. 1
Weiss/Gillian Thickett og Bo Loft (10 hold) (10 hold) VRI nr. 3
Jensen/Helle Poulsen, orienteringslø Viby nr. 2 Puds nr. 10 3. division nord damer
berne Dorthe Hansen og Karin Jex- 1. division damer (10 hold)
ner og vægtløfteren Henri Høeg. Basketball (10 hold) Skovbakken nr. 1

1. division herrer Exodus nr. 3
14. december (10 hold) Puds nr. 5 Tennis
Boye-pokalen bliver i år for første grundspil 2. division vest
gang givet til en sportsdanser, Glenn Viby nr. 2 Cricket (8 hold)
Weiss. Da det er en lokal hædersbe Skovbakken nr. 7 2. division vest herrer Århus 1900 nr. 1
visning, er det ikke parret der far den, slutspil (7 hold) Brabrand nr. 2
fordi Gillian Thickett er englænder. Viby nr. 2

1. division damer
Århus nr. 4 AGF nr. 6

(10 hold) Fodbold Volleyball
^rundspil 1. division herrer Elitedivision herrer
Åbyhøj nr. 3 (16 hold) (6 hold)
Viby nr. 10 AGF nr. 3 Skødstrup nr. 3
slutspil 1. division damer Elitedivision damer

T urneringsresultater Åbyhøj nr. 3
2. division vest damer

(12 hold)
HEI nr. 3

(6 hold)
ASV nr. 3

(8 hold) 2. division herrer Skødstrup nr. 6
Atletik Skovbakken nr. 1 (16 hold) 1. division herrer
1. division herrer AUS nr. 5 Skovbakken nr. 11 (10 hold)

(9 hold) ASV nr. 2
Arhus 1900 nr. 3 Billard Golf 1. division damer
Skovbakken nr. 6 keglebillard 2. division vestkreds/midt herrer (4 hold) (10 hold)

1. division damer 1. division herrer Århus nr. 1 Skovbakken nr. 9
(9 hold) (12 hold) 2. division vestkreds/midt damer (4 hold)
Skovbakken nr. 9 ABC Århus nr. 2 Århus nr. 2

112



o

Arhus Bymuseum

Ja, et sådant museum eksisterer faktisk, selv om 
det foreløbig kun lever som en kraftløs papirtiger 
med en vis velvilje fra de kommunale myndighe
der; men lad os begynde ved begyndelsen.

I Århus har man stor interesse for byens historie, 
og der er da næppe nogen anden by i landet, som 
kan fremvise en så intens udgivervirksomhed af 
lokalhistorisk litteratur som netop Århus, hvor 
der hvert år fremkommer flere bøger om emner 
indenfor byens tusindårige tilværelse. Og denne 
interesse er jo slet ikke ny. Allerede i 1861 skabte

o

en kreds af borgere Arhus Museum, som et af de 
første offentlige museer uden for hovedstaden. Det 
havde til huse i nogle lokaler i det dengang nyop
førte rådhus, den bygning som vi i dag opfatter 
som den gamle politistation nær ved domkirken; 
og da først museet var skabt, strømmede der hur
tigt så meget materiale til samlingerne, at det i 
1876-77 blev nødvendigt at opføre en selvstændig 
museumsbygning på Mølleengen, og den måtte 
allerede i 1891 udvides med yderligere to lave 
sidefløje, så der opstod det bygningskompleks, 
som vi idag kalder »Huset« ved Vesterallé.

I museumsbygningerne husede man også en 
selvstændig kunstsamling, men den historiske 
samling med genstande fra oldtid, middelalder og 
nyere tid led stadigvæk af vokseværk, og omkring

1925-26 skete den opsplitning af det historiske 
materiale, som vi i nogen grad lider under den dag 
i dag. På den tid blev nemlig museumsgenstan
dene fra middelalderen og den nyere tid overført 
til »Den gamle By«, der dengang var en forholds
vis nyetableret institution, og det var således ude
lukkende oldsagerne, som blev tilbage sammen 
med kunstsamlingen i huset på Mølleengen. Der 
er ingen grund til at begræde denne opsplitning af 
den gamle museumssamling. »Den Gamle By« er 
nu blevet til en international attraktion, og af 
oldsagssamlingen skabte professor Glob i 1949 
»Forhistorisk Museum«, som i 1970 kunne åbne 
for udstillingerne ude på Moesgård under væsent
lig bedre forhold end hidtil.

Men de to Århus-museers store succes har 
imidlertid betydet, at de i dag er landsdækkende 
specialmuseer næsten uden specielle forpligtelser 
overfor deres hjemby, og dette har efterladt århu
sianerne i eri slags museumsmæssigt tomrum, som 
på flere måder er uheldigt. For det første eksisterer 
der ikke noget sted, hvor byens borgere og besø
gende kan gå hen, når de ønsker at få et samlet 
indtryk af stadens historie, og for det andet findes 
der heller ikke noget sted, hvortil man på rimelig 
måde kan henvende sig med gammelt bohave og 
andre genstande, som man fornemmer har histo
risk værdi. Dette gælder nok især for nyere tids 
vedkommende, altså de sidste 3-400 års historie, 
og når ingen museumsmand i byen er forpligtet 
overfor sådanne opgaver, så sker der heller ikke 
nogen aktiv indsamling og registrering af dette 
materiale, som tilfældet er i de fleste andre danske 
byer.
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Byens gamle rådhus, Domkirkeplads nr. 5, blev opført af arkitekt 
Thielemann og stod færdigt i 1857. Bygningen er stadigvæk i 
forholdsvis god stand, og ved nevrivning af de mange senere 

tilføjede skillerum vil dets indre være velegnet til udstillingslokler 
m.v. for bymuseet. -  Artiklens øvrige fotografier viser forskellige 

genstande som ville komme til deres rette værdighed på Arhus 
Bymuseum.

På grund af denne tingenes tilstand begyndte 
man for mere end ti år siden at tale om et særligt 
bymuseum for Arhus. Det var afdøde borgmester 
Bernhard Jensen, der mere end nogen anden var 
bannerfører for ideen og slog til lyd for den i skrift 
og tale. Han pegede på politistationen ved dom
kirken som et ideelt hjemsted for dette museum, 
og -  ja, i dén fabulerende fase står vi næsten 
stadigvæk i dag. Men også kun næsten. Efter

Bernhard Jensens inspirerende indsats fortsatte 
debatten om et bymuseum, og i 1982 nedsatte 
magistraten en arbejdsgruppe, som året efter kom 
med en indstilling om, hvorledes et sådant mu-
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Hængelås fra middelalder, ca. 1300, fundet under udgravning ved 

Rosensgade.

seum kunne etableres og drives på en forsvarlig 
måde. Byrådet har senere vedtaget disse planer, 
som bl.a. indebærer væsentlige tilskud fra kom
munen, og lad os derfor se på, hvordan et sådant 
museum vil kunne opbygges.

Som foreslået fra begyndelsen, er det den gamle 
politistation, der skal danne rammerne om Arhus 
Bymuseum. Her findes egnede lokaler, der både 
kan rumme udstillinger, magasiner, værksteder

og kontorer, og så er det ovenikøbet byens gamle 
hus, der ligger midt i dens oprindelige centrum, let 
tilgængeligt for alle. Det er målet, at man her skal 
kunne illustrere byens historie lige fra dens op
ståen i vikingetiden til i dag, og de øvrige museer, 
der ligger inde med Arhus-materiale har vist sig 
villige til at afgive genstande, så udstillingen fra 
starten kan fa et rimeligt omfang. En lille gruppe 
studerende ved Arhus Universitet har allerede 
udarbejdet et forslag, der i grove træk skitserer, 
hvordan udstillingerne kunne indrettes. Forslaget 
går bl.a. ud på, at man i stueetagen kan have plads 
til skiftende særudstillinger, medens man på første 
sal indretter en fast oversigtsudstilling dækkende

Lertøjsfad fra 1608. Fundet ved gravning nær det gamle rådhus.
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Gamle brandskilte fra Århus Brandvæsen.

hele byens historie fra først til sidst. I den gamle 
arrestbygning, der skyder sig bagud fra rådhuset i 
retning mod Rosensgade, kunne man så efterhån
den i de enkelte rum etablere forskellige små em

neudstillinger, der viser væsentlige sider af byens 
liv gennem tiderne såsom havnen, de første indu
strier, jernbanen, arbejderbevægelsen i Arhus, 
Arhus som uddannelsesby, byens kirker, landsby-

o
erne omkring Arhus osv.

Hvordan udstillingerne til sin tid faktisk bliver
opbygget, er vanskeligt at sige endnu, men det er 
givet, at der både er emner og materiale nok til at 
give et godt indblik i fortidens byliv, og hvad der 
ikke er tilstede lige fra starten, det kommer ganske 
givet efterhånden, når først museet står der. Det er 
meningen, at museet skal lave udstillinger om alle 
sider af byens historie, men som nævnt bliver det 
nok først og fremmest de sidste århundreder, som 
medarbejderne selv vil indsamle materiale fra. 
Det hænger sammen med, at der jo praktisk talt 
ikke er noget tilgængeligt museumsmateriale fra 
vikingetid og middelalder, medmindre det bliver 
gravet frem afjorden, og det er en særdeles kostbar 
arbejdsmetode, som man allerede på Forhistorisk 
Museum har opbygget faciliteter til. Dette har 
resulteret i meget store byarkæologiske samlinger 
på Moesgård, og på samme måde ligger der alle
rede hengemt store mængder materiale i »Den 
gamle By«, i Erhvervsarkivet og på bibliotekerne, 
som kan komme til ære og værdighed på det kom
mende bymuseum. Det vil nok kun være en del 
heraf, der egner sig til at blive udstillet for offent
ligheden, men på bymuseet vil man også opbygge 
kartoteker over det samlede materiale, og aktivt 
gå ind i arbejdet med at indsamle og registrere de 
mange interessante genstande og oplysninger, 
som endnu foreligger rundt omkring hos folk fra 
dette og forrige århundrede.
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Sølvpokal, såkaldt »Velkomst«, ca. 1800, fra Arhus 
skomagersvende.

Det vil også være naturligt, at museet samarbej
der med kommunen og andre med henblik på 
sikringen af bevaringsværdige ejendomme og regi
streringen af de gamle bygningskomplekser, der 
nødvendigvis må falde af hensyn til nye udform
ninger af bymiljøet. En del af bymuseets skiftende 
særudstillinger vil nok blive arrangeret i direkte 
samarbejde med forskellige borgere og foreninger, 
og det er en selvfølge, at der fra museets side skal 
arrangeres foredragsaftener, byvandringer og lig
nende, ligesom der også i publikumsarbejdet må 
skabes en snæver kontakt med skolevæsenet og 
turistforeningen. Der bliver altså nok at gøre for 
museets medarbejderstab.

Byen set fra havnen. Maleri fra ca. 1870, antagelig afChr. Blache.
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Borgmesterstolen fra byrådets mødesal i det gamle rådhus, ca. 1900.

Og den bliver ikke stor! Som leder må der an
sættes en faguddannet museumsmand, og til sin 
hjælp må han have en assistent og to museumsbe
tjente foruden mulighed for løst tilknyttet assi
stance nu og da. Uden dette mindstemål af mand
skab vil man ikke kunne åbne et bymuseum i 
Arhus for offentligheden.

Museet vil blive en selvejende institution, hvis 
økonomi kommer til at hvile på tilskud fra kom
munen og staten, og på dets egne indtægter fra 
entré og salgsvirksomhed (brochurer, postkort 
m.v.). Man arbejder også med en venneforening, 
der på forskellig måde skal kunne træde til og 
støtte museet i dets virksomhed, og man vil også til 
særlige opgaver kunne hente hjælp hos private 
fonde og lignende.

Der er allerede nedsat en museumsbestyrelse 
bestående af repræsentanter fra byrådet og de 
eksisterende historiske samlinger, som skal med
virke ved opbygningen af museet, og bestyrelsens 
arbejde med sagen nyder faktisk stor velvilje hos 
de kommunale politikere. Men velvilje alene gør 
det jo ikke. Det var oprindelig meningen, at byg
ningerne skulle istandsættes og museet etableres i 
løbet af 1985-86 med henblik på åbning for publi
kum i januar 1987, men siden er de kommunale 
bevillinger til dette blevet udskudt gentagne 
gange, og uden de nødvendige lokale midler kan 
heller ikke staten træde til med sine penge.

I længden er denne situation ikke holdbar. Der 
er en ideel bygning reserveret til formålet, og der

er et udtalt ønske fra alle sider blandt kommunens 
beboere om at fa skabt dette bymuseum. Lad os så 
se at komme igang!
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Fællesskab — sådan da

KOM M UNE -  selve ordet kommune -  betyder 
fællesskab, men netop det begreb blev ikke nøgle
ordet, da Arhus Byråd skulle konstituere sig efter 
valget 19. november 1985. De partier, der ideolo
gisk skulle stå hinanden nærmest, havde det svæ
rest med hinanden. Det er nok ikke helt tilfældigt, 
at et gammelt ordsprog siger, frænde er frænde 
værst.

Borgmester Thorkild Simonsen afviste på Soci
aldemokratiets vegne at honorere en valg-sejr for 
Socialistisk Folkeparti, som nu mandatmæssigt er 
på linje med de konservative, og som stemmemæs
sigt er byens næststørste parti. Socialdemokra
terne ville ikke være med til at gøre Lone Hindø til 
byens første kvindelige rådmand. Til gengæld 
havde han politisk styrke og kraft til at sikre den 
enlige radikale, rådmand Bjarne Ørum, genvalg 
som politisk leder af den grønne afdeling. Det var 
delvis en kvittering for et valgforbund, hvis over
skydende radikale stemmer var med til at sikre 
socialdemokraterne en fremgang på et mandat. 
Det skete på bekostning af hans egen Eva Tørnæs, 
og den udgang har næppe været helt nem at sluge i 
gruppen og baglandet, men alliancen med de radi
kale gjorde partiet til et troværdigt midtsøgende 
parti -  eller i hvert fald Thorkild Simonsen til en 
midtsøgende borgmester.

Hvem ryger ud, og hvem kommer ind? Valgresultatet studeres af fra 
venstre amtsborgmesterens sekretær Minna Fedder, sekretariatschef 
Carsten Berg, amtsborgmester Ib Frederiksen og af gruppeformand

Knud Erik Særkjær. 
(Foto: Preben Hupfeld).

Uoverensstemmelserne med SF var dog ikke 
mere uovervindelige, end at de to socialistiske 
partier allerede inden det nye byråd havde siddet 
en måned i de genvundne og nye stole, indgik et 
budget-forlig for at afbøde virkningerne af det 
regerings-indgreb, som kom mindre end en uge 
efter valget. Det bliver næppe sidste gang, man ser 
et samarbejde af den karakter.

Det helt store drama udspilledes mellem Ven
stre og konservative.
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De konservative, der ligesom Socialdemokratiet 
fik et ekstra mandat takket være et valgforbund 
med en venligsindet stamme, nemlig Venstre, 
havde ikke storhed nok, eller forhandlingslederen, 
Olaf P. Christensen ikke vilje eller styrke nok, til at 
sikre Venstre rådmandsposten, som hidtil var be
stridt af Axel Handevitt-Haar. Den konservative 
ordfører Hanne Andersen satsede så hårdt på at 
blive byens første kvindelige rådmand, at der for 
de konservative ikke var megen forhandlings-flek
sibilitet til rådighed. Hertil kom, at rådmand Olaf 
P. Christensens stærkt prestigebetonede job som 
1. viceborgmester var en god klemme og/eller gu
lerod fra den anden side af bordet. Så til sidst 
forlod de konservative vennerne i den borgerlige 
lejr og gik om på den anden side af bordet, og 
Venstres Frits Gundahl Sørensen måtte ikke blot 
se sin rådmandspost forsvinde samme vej, men 
kunne samtidig konstatere, at der ikke var lagt 
andre godbider frem som plaster på såret. Udkørt 
af træthed og tæt på desperationens tærskel begik 
han sit livs politiske dumhed ved at lave konstitue
rings-aftale med Socialistisk Folkeparti, så Lone 
Hindø helt uventet fik sin rådmandsplads og såle
des, at Venstres to byrådsmedlemmer fik pladser i 
fire vigtige udvalg og et halvt løfte om en plads i 
Midtkraft-bestyrelsen.

At den rød-borgerlige radikale Bjarne Ørum 
fire år tidligere erobrede en rådmandspost med 
stemmer fra byrådets venstrefløj er ikke bare tilgi
veligt, men acceptabelt. At Venstres spidskandi
dat fire år senere laver den modsatte manøvre er 
aldeles utilgiveligt og uacceptabelt, -  sådan er 
reglerne ved den politiske slagtebænk.

Kommunisterne havde et dårligt valg, så Ove Peitersen fik ikke 
sæde i det nye byråd.

(Foto: Jcns-Kristian Søgaard).

Under alle omstændigheder: Konklusionen på 
byrådsvalget er, at det borgerlige samarbejde, der 
i modgang og medgang har bestået siden kommu
nalreformen i 1970, nu ligger smadret på gulvet og 
næppe bliver retableret, før nye folk har sat sig for 
bordenden i de to partier, -  folk på begge sider 
som kan se bort fra såvel politiske som personlige 
skuffelser.

Stemmesedlen til byrådsvalget blev den hidtil 
længste med 344 kandidater fordelt på ikke min
dre end 21 lister. Ved forrige kommunevalg var 
der 257 kandidater på 17 lister.

Det blev til en stemmeseddel på omkring en 
meters længde og med fire kolonner med navne. 
For mange vælgere, især svagtseende og ældre, var 
det en svær en at overse.
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En enkelt af listerne. Det europæiske Arbejder
parti, fik kun 12 stemmer, og det er forståeligt, når 
borgmester Thorkild Simonsen i en kommentar til 
listernes mangfoldighed sagde:

— Det er imod folkestyrets ide, at man ved en 
tilfældig personalefest kan opstille en liste til et 
byrådsvalg, forsyne den med 25 stillere, og så få 
den godkendt ...

Listen fra Det europæiske Arbejderparti har 
altså ikke engang faet stemmer fra alle sine stillere. 
Da Thorkild Simonsen er socialdemokratisk top
mand i Kommunernes Landsforening, er det nok 
sandsynligt, der kan ventes et initiativ den vej 
rundt.

Et gammelt ord siger, alle gode gange er tre, og 
så meget måtte der til, før alle oprevne sind faldt til 
ro. SF var tilsyneladende ikke tilfreds med at fa en 
gevinst på to mandater. Partiet var kun 17 stem
mer fra at snuppe et mandat fra socialdemokra
terne, og om der var tale om et forfængeligt håb 
eller naivt drilleri, får stå hen. I hvert fald rejste SF 
tvivl om optællingens nøjagtighed, og så måtte 
hele det store optællingsapparat i gang med tredje 
optælling. Der blev nu ikke flyttet mandater, -  SF 
bevægede sig i stedet yderligere to stemmer fra det 
eftertragtede mandat.

SFs markering af sejren har givet sig ydre ud
slag i byrådssalen på den måde, at de har overta
get de konservatives traditionelle pladser, og det 
har den praktiske betydning, at SF kommer foran i 
ordførernes kommentarer til de aktuelle sager.

Socialdemokraterne
Et kommunevalg vil altid blive præget af landspo-
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15 års byrådsvalg (valgte kanditater)

1970 1974 1978 1981 1985

A. Socialdemokratiet.................................... 17 13 13 11 12
B. Det radikale V enstre.............................. 2 2 2 1 1
C. Det konservative Folkeparti.................. 8 4 5 6 7
E. Danmarks Retsforbund.......................... ___ - - - -
F. Socialistisk Folkeparti............................ 1 2 3 5 7
K. Danmarks kommunistiske p a r ti............ ___ 2 2 1 -
M. Centrum-Demokraterne........................ - - 1 -
Q. Kristeligt Folkeparti................................ 1 - - -
V. V enstre.................................................... 3 4 3 3 2
Y. Venstresocialisterne................................ ___ 1 1 2 1
Z. Fremskridtspartiet.................................. 2 2 1 -

Andre p a rtie r .......................................... — - - - 1*

* De grønne

litiske tendenser, lokale problemer og spidskandi
daten for det enkelte parti.

Ved valget i 1970, det første efter kommunalre
formen, opnåede Bernhard Jensen ikke mindre 
end 20.035 personlige stemmer ud af 56.852, og 
det vil sige, at hans stemme-andel udgjorde 35,2 
pct. af samtlige de stemmer, hans parti hentede 
sig. Efterfølgeren Orla Hyllested fik ved valgene i 
1974 og 78 omkring 11.000 personlige stemmer, og 
det var henholdsvis 27,5 pct. og 23,9 pct. af samt
lige partiets stemmer. Den placering overtog 
Thorkild Simonsen ved valget i 1981, og det be
tød, at omkring en fjerdedel af stemmerne blev 
givet ham personligt.

Omkring 11.000 personlige borgmester-stem
mer var niveauet ved tre kommunevalg.

Så kom valget 1985, og Thorkild Simonsen nå
ede op på 16.765 personlige stemmer, svarende til 
37,9 pct. af alle socialdemokratiske. Utvivlsomt en 
belønning for en vældig effektiv arbejds-indsats 
kombineret med den PR-virkning, der har været 
forbundet med at kunne bruge næstformandsska
bet i Kommunernes Landsforening som en plat
form for aktuelle landspolitiske kommentarer. Og 
hertil kan føjes et oplagt talent for, hvordan en 
politiker kan bruge (misbruge?) medierne, så man 
er i Jyllands-Posten og radioavisen om morgenen, 
i regionalen ved middagstid og på side 1, side 3 og 
side 5 i Aarhuus Stiftstidende for at slutte dagen 
med et velvilligt indslag i den socialdemokratiske 
Kanal A-TV. Samtidig har han formentlig klaret 
3-4 møder i Arhus og et enkelt eller to i Køben-
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Det var et mærkeligt byrådsvalg. Stemmetallene lå så tæt, at det 
blev til to omtællinger, før alle var tilfredse. Omtællingerne ændrede 
dog ikke det oprindelige resultat, men var en arbejdsmæssig belast

ning på rådhuset.
(Foto: Dan Jakobsen).

havn. Hvad han måtte savne i folkelig pondus -  
han bliver næppe nogensinde en folkets folkelige 
førstemand som Alborgs Marius Andersen var det 
i sine bedste år — henter han hjem i kraft af sin flid 
og en smilende taktisk situations-fornemmelse. 
Kun når han ud på de små timer bliver træt, 
mærkes det, at tolerancen har sine grænser. Det er

hændt mere end een gang, at han i Arhus Byråd 
har faet en strid til at accellerere i stedet for at fa 
den afværget. Men det generelle er, at han benyt-
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Borgmester Thorkild Simonsen kunne fortsætte på sin post efter val
get. Her ser han ud over den by, som vælgerne gav ham ansvaret 

for i endnu 4 år.
(Foto: Dan Jakobsen).ter sine ord med megen omtanke. Drengen fra det 

nordvestjyske, der blev uddannet maler og skole
mand, har muligvis ikke sat punktum på sin karri
ere med borgmesterposten i Arhus. Ikke så fa 
regner med, at han nok en dag også bliver inden
rigsminister. Det er i sagens natur kun formodnin
ger, og så længe han i Arhus spænder fra Musik
hus til Forskerpark og fra Kongreshuset til 
Marselisborg Slot, synes han urørlig i en sådan 
grad, at han til irritation for de konservative hen

ter mange stemmer inde på, hvad de opfatter som 
deres naturlige jagtmarker.

Så meget om socialdemokraternes og byens før
stemand.

Dernæst nogle overvejelser om den partipoliti
ske situation for Socialdemokratiet. Engang -  ef
terhånden langt tilbage i historien -  var det de
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Socialdemokratiet

1970 1974 1978 1981
56.852 (51,1 %) 39.138 (39 %) 47.996 (39,9 %) 44.073 (34,3 %)

1985
44.168 (34 %)

Socialistisk Folkeparti

4.642 (4,2 %) 7.217(7,2%) 10.539 (8,8 %) 17.470 (13,6 %) 25.257 (19,4 %)

konservative, der var hovedmodstanderen, og der 
kunne seriøst gøres overvejelser om et borgerligt 
alternativ. Sådan er det stadig, men ikke helt så 
oplagt. Konservative og Venstre, der efter valget 
har faet det som hund og kat, mønstrer kun 9 af 
byrådets 31 pladser. Heroverfor står de tre sociali
stiske partier med 12 til socialdemokraterne, 7 til 
SF og 1 VS’er. Midt imellem en grøn og en radi
kal, som kan gå til hvilken side hveranden gang. 
Der er med andre ord en klar socialistisk domi
nans, og det bliver mere vanskeligt i de kommende 
år for socialdemokraterne at føre politik hen over 
midten end nogensinde før. Hvis det ikke lykkes at 
formulere erhvervsvenlig politik til gavn for be
skæftigelsen, hvis det ikke lykkes at holde udskriv
ningsprocenten i ro (i forvejen er den en af landets 
højeste), og hvis det ikke lykkes at modstå SF-øn- 
skerne om højere ejendomsskatter, kan det koste 
stemmer på næste valgdag.

Men det kan også koste stemmer, hvis partiet 
ikke udnytter det helt klare flertal, som vælgerne

o

h a r givet venstrefløjen i Arhus. SF haler roligt og 
sikkert mere og mere ind på liste A. Det begyndte

ved det første valg efter kommunalreformen med 
over halvdelen af stemmerne til socialdemokra
terne, -  51,1 pct. og kun godt 4 pct. til SF. Siden 
har SF haft fremgang fra valg til valg, og nu har de 
næsten 20 pct. af de afgivne stemmer, medens 
byens største parti er nede på 34 pct.

På to af midtbyens afstemningssteder har soci
aldemokraterne måttet lide den tort at blive over
halet af SF. På Brobjergskolen fik liste A 1259 
stemmer, medens SF fik 1528, henholdsvis 22,8 og 
27,6 pct. af stemmerne. Endnu værre gik det på 
Samsøgades skole. Her hentede liste A 1797 stem
mer, svarende til 24,4 pct., og SF fik 2268 eller 30,8 
pct., -  et forspring foran socialdemokraterne på 
6,4 procentpoints.

En lidt besk kommentar fra Thorkild Simonsen 
hen på valgnatten lød:

-  Vi må jo erkende, at det er SF’ere og VS’ere, 
der er flyttet ind i alle de små, dyre ejerlejligheder i 
midtbyen ...

På et enkelt afstemningssted, nemlig Sønder- 
vangsskolen, nåede socialdemokraterne op i nær
heden af halvdelen af stemmerne, og de havde
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over 40 pet. på skolerne i Tiist, Hasselager, Sol
bjerg, Tranbjerg, Læssøesgade, Frydenlund og 
Møllevangsskolen.

Randers er partiets stærkeste by blandt de 
større med 52,1 pct. af stemmerne. Derefter kom
mer Esbjerg med 46,1, Odense med 40,2 og Al-

Konstitutionsforhandlingerne var meget mærkelige, da valgresulta
tet endelig forelå. Ved et samarbejde mellem SF og Venstre, red

dede SF sig endnu en rådmandspost, Venstre mistede sin. Fra 
venstre i billedet ses SF’s formand i Arhus Søren Eriksen, SF’s to 
rådmænd, og de nye samarbejdspartnere Venstrepolitikerne Bent 

Søndergaard og Frits Gundahl Sørensen.
(Foto: Peter Laursen).

126



SF gik så meget frem ved valget at det efter de komplicerede for
handlinger om rådmandsposterne kunne besætte endnu en. Lone 

Hindø blev rådmand for de kommunale værker -  men det ville hun 
ikke kaldes, så i stedet blev ordet rådkvinde indført i vort sprog.

(Foto: Jens-Kristian Søgaard).

borg, som med en halvering af Marius-listen igen 
er restitueret og har 39,9 pct. og altså først derefter 
kommer Århus.

Om enkeltpersoner på liste A kan det anføres, at 
næsthøjeste personlige stemmetal fik listens num
mer to, Eva Tørnæs, med 2808 personlige stem
mer. Derefter rådmand Jens Arbjerg med 1373. 
Lis Petersen og Vagn Særkjær, der deler adresse i 
Brabrand, fik henholdsvis 925 og 368 personlige 
stemmer. Partiets gruppeformand, Alfred Mogen
sen, kunne ikke fa genvalg på en 10. plads med 489 
stemmer. På grund af Thorkild Simonsens store 
andel af personlige stemmer, var der ikke liste
stemmer nok til mere end de seks første, og deref
ter var alene de personlige stemmer afgørende. 
Det betød, at ungdomsskoleinspektør Edvard Pe
dersen med 720, den tidligere gruppeformand Ak
sel Rasmussen med 613 og DSB-håndværkeren 
Jørgen Christensen (for tredie gang) med 574 
sprængte listen.

Socialistisk Folkeparti
Kommunevalgets store vinder er Socialistisk Fol
keparti med en fremgang fra 17.470 til 25.257 
stemmer og i mandater fra fem til syv.

Ved valget i 1981 hentede spidskandidaten, 
Thorkild Ibsen, 1594 personlige stemmer, og 
Lone Hindø næsten det samme, nemlig 1480, på

en tredjeplads. Dorthe Laustsen, der ikke opstil
lede ved det seneste valg, fik i 1981 ialt 4083 
personlige krydser, -  hun var klart topscorer 
blandt de 11 kvindelige byrådsmedlemmer, som 
fremstod i 81-valget.

Ved 85-valget var Thorkild Ibsen igen spid
skandidat, og som rådmand for skoler og kultur 
må han have gjort det helt godt, idet han mere end 
fordoblede sit stemmetal, -  han fik 3821 stemmer.

Men det helt store spring frem blev præsteret af 
lærer Lone Hindø. Hun øgede sit stemmetal med 
7515 til ialt 8995, og hun fik dermed 35,5 pct. af 
samtlige SF-stemmer. Det var en klar anerken
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delse af fire års dygtigt arbejde, til tider skarpt og 
aggressivt, men altid borgmesteren en kompetent 
modstander. Dertil kommer, at hun har været 
flittig og har forstået at sælge sit politiske budskab 
til medierne. Lone Hindø er det bedste bevis på, at 
man ikke behøver at være borgmester for at 
komme på forsiden (eller på bagsiden, og det er 
næsten lige så godt for en politiker). Hun har på en 
stærkt engageret måde været med i debat om æld
reinstitutioner, ventelister, varmeplan, miljø-pro
blemer og meget andet. Hun er bramfri i sine 
ytringer. På valgaftenen, da det så ud til, at SF 
skulle have ialt 8 mandater og VS sit ene, sagde 
hun:

— Jeg synes saftsuseme, det er stærkt og dejligt, 
at der nu bliver en kvindelig rådmand ...

Hun BLEV kvindelig rådmand, -  men ikke lige 
med det samme, -  herom mere senere.

Hendes motto er:

-  Du opnår intet ved bare at være sød og rar ...

Det konservative Folkeparti
Det konservative Folkeparti er nu byrådets tredje
største parti. Statsminister-effekten slog ikke rig-

o

tigt igennem i Arhus. Ganske vist vandt partiet et 
mandat, og mandatmæssigt er Socialistisk Folke
parti ikke større, men SF’erne har overhalet med 
mere end tusind stemmer.

Ved katastrofevalget i 1974, da partiet blev 
mere end halveret med en tilbagegang fra 28.409 
lige efter kommunalreformen til 12.778 stod top
kandidaten, Olaf P. Christensen som en af garan
terne for, at der stadig kunne føres troværdig kon-

o

servativ politik i Arhus, og med et personligt 
stemmetal på 33,6 pct. af de afgivne stemmer 
hentede han de 4304 hjem som personlige tilken
degivelser. Det var et møjsommeligt slid, da de 
konservative ikke stod højt i kurs. En af dem, der 
husker den tid ganske nøje, kan bekræfte, at det 
var et slid, som alle vennerne af 1985 slet ikke har 
fantasi til at forestille sig.

Derefter gik det langsomt men solidt fremad: 
17.692 i 1978, 22.821 i 1981 og 24.015 i 1985. 
Spidskandidaten, der kender og værdsætter ar- 
bejds-resultater på hjemmebane og den offentlige 
fremtrædens glæder ved festlige lejligheder, kla
rede stabilt de cirka 25 pct. af stemmerne som 
personlige kryds’er.

I flere år havde han tidligere skoleinspektør 
Bent Dohm som nærmeste medarbejder, -  takti
keren, der med politisk begavelse og oratorisk 
veltalenhed kunne fa andre til at lytte efter, hvad 
partiet havde på hjerte, fordi han selv var en del af 
budskabet. Det var ikke altid, hans egne stod ham 
bi, og da han måtte forlade både politik og skole på 
grund af sygdom, stod andre parat, -  de havde 
allerede ventet for længe, syntes de.

Listens nye nummer to er Hanne Andersen og 
hun satsede i sin kampagne hårdt på at blive 
byens første kvindelige rådmand. Med gruppefor
mandens bistand så det ud til at kunne lykkes, 
men da det kom til stykket, viste det sig, at det kun 
var indenfor partiets egne rammer, der kunne 
samles tilslutning til rådmands-kandidaten.

I forrige periode var Hanne Andersen formand 
for økonomiudvalget. Den plads er nu overtaget af 

' socialdemokraternes Eva Tørnæs, og Hanne An-
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dersen er medlem af udvalget for tekniske anlig
gender og af havneudvalget.

De konservative havde i det hele taget ikke 
nogen heldig og stærk indflydelse på konstitue
rings-forhandlingerne, og partiet mistede et par af 
sine sikre placeringer på trods af mandat-frem
gangen.

For enkelt-personer kan nævnes, at Hanne An
dersen fik 1716 personlige stemmer, Birte Bernt 
Henriksen hentede fra sin 5. plads 1529 stemmer, 
derefter Henning Schou med 1139, Finn Ørn toft 
med 737, Poul B. Skou 622 og Annemarie Bering, 
der blev nyvalgt, med 340 stemmer. Som et kurio
sum, der i løbet afen fire års periode meget vel kan 
gå hen og blive en realitet, kan tilføjes, at listens 
nummer 35, den fremtrædende entreprenør Erik 
F. Qvist med 213 personlige stemmer er listens 1. 
suppleant.

Ved valget for fire år siden, da Bent Dohm fra 
Brabrand var opstillet, var Engdalskolen Det kon
servative Folkepartis bedste valgsted i Arhus med 
31,3 pct. af de afgivne stemmer. Nu er stemmean
delen faldet til 25,3 pct., og de konservative er 
stærkest på Skæring Skole med 35,5 pct., på Ris
skov skole med 32,5 og på Kragelund-skolen med 
31,5 pct.

I en rundskrivelse til partiets medlemmer ka
rakteriserer formanden for de konservative for
eninger i Arhus, Jørn Bræmer-Madsen, byråds
valget som utilfredsstillende.

Venstre, radikale, de grønne og Venstresocialister 
Da det gik de konservative skidt ved valget i 1974, 
gik det Venstre godt. Med næsten 12.000 stemmer

opnåede partiet at få fire medlemmer i Arhus 
Byråd, -  mandatmæssigt blev V og K lige store. 
Ved 85-valget fik Venstre godt 10.000 stemmer, 
men kun to valgt. Fra valget i 81 var der en 
tilbagegang på et mandat, og det kom til at spille 
en psykologisk rolle hos de konservative, som gik 
et mandat frem. For spidskandidaten, Frits Gun- 
dahl Sørensen var der med 3284 personlige stem
mer, svarende til 32,5 pct. af Venstres samlede 
stemme-andel, tale om en vælger-anerkendelse for 
forudgående dygtigt ordførerskab. I annoncerne 
før valget kunne man læse, at han som erhvervs
mand (indenfor EDB-branchen) var den natur
lige kandidat som afløser for Axel Handevitt- 
Haar, der efter eget ønske fratrådte som rådmand 
for 5. afdeling med energiforsyning og kollektiv 
trafik. Konstitueringsforhandlingerne fik et andet 
forløb og kom til at bekræfte, hvad der stod på 
forsiden af Venstres valgbrochure:

»Politik er ofte linedans«.
Venstres nummer to mand, kursusleder Bent 

Søndergaard, fik 253 personlige stemmer. Frits 
Gundahl Sørensens vanskæbne vil fremgå af det 
efterfølgende afsnit om konstitueringsforhandlin
gerne.

Tilbage står at nævne tre en-mands grupper.
Den radikale Bjarne Ørum, der fire år tidligere 

ved dristighed og højt spil fik kapret en rådmands
post til sit enmands-parti, og som siden dygtigt 
byggede den nye magistrats-afdeling for de 
grønne områder op, fik et godt valg. Indtil for fire 
år siden stod han i skyggen af den markante radi
kaler, overlærer Inger Lillelund, og han fik i 1981
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kun 563 personlige stemmer, svarende til 10 pct. af 
partiets høst.

Dennegang fik han 2281 personlige krydser, 
svarende til 45,6 pct. En helt usædvanlig politisk 
præstation, som tilmed skal sammenholdes med 
den kendsgerning, at partiet De Grønne opstillede 
og fik valgt Nora Brogaard (43 år, gift, mor til fire 
voksne børn og selv i gang med uddannelse som 
kok-elev på Jydsk Teknologisk). Hun fik person
ligt 981 ud af partiets 5364 stemmer, godt 18 pct. 
og kom ind som nummer 22 af byrådets 31 med
lemmer.

Også ved valget i 1981 var der en »Grøn liste«, 
men den fik kun 650 stemmer. De fire års udvik
ling viser en markant stigning i miljøproblemer
nes prioritering blandt vælgerne, og det har også 
givet sig udslag i sagsbehandlingen og politiske 
initiativer hos de mere etablerede.

Venstresocialisterne, der første gang blev re
præsenteret i Århus Byråd i 1974 med Viggo Jo- 
nassen (som nu er 1. suppleant på SFs byrådsliste) 
havde det hidtil bedste valg i 1981 med genvalg af 
Jørgen Lenger og nyvalg af Lilian Lykke Jensen 
med samlet 8814 stemmer. En tilbagegang i stem
mer til 6296 kostede partiet det ene mandat, og VS 
er nu repræsenteret ved Leif Gjørtz Christensen, 
idet Jørgen Lenger boltrer sig i det landspolitiske 
på Christiansborg.

En kreds af unge til venstre for VS mente, at de 
ellers oprørske og aggressive VS’ere var ved at 
udvikle sig til et af de indforståede »gammel
mandspartier« og opstillede i stedet Enhedspar
tiet, der med sine 128 stemmer kun opnåede at 
splitte.

Som det fremgår af skema 1 var der flere andre, 
der forsøgte sig ude fra venstrefløjen, -  helt uden 
held.

Tre tabere
Tre partier måtte sige farvel til deres hidtidige

o

repræsentation i Arhus Byrad, nemlig Danmarks 
Kommunistiske Parti, Centrum-Demokraterne 
og Fremskridtspartiet.

Efter kommunalreformen i 1970 fik DKP kun 
1264 stemmer og ingen valgt. Ved valgene i 1974 
og 78 nåede partiet op på 6-7000 stemmer og fik 
ved begge valg to medlemmer i byrådet. Syersker
nes formand, Gurli Madsen, hentede personligt 
omkring 40 procent af stemmerne hjem. Hun top
pede i 1978 med 3053 stemmer. Denne gang 
kunne partiet kun nå op på 2424, og spidskandida
ten, tidligere amtsrådsmedlem Ove Peitersen blev 
ikke valgt.

DKP-veteranen, Freddy Madsen, havde denne 
lidt bitre kommentar på valgaftenen:

-  Vi må konstatere, at der er sket en højredrej
ning indenfor venstrefløjen i Århus ...

Centrum-Demokraterne forsøgte sig første 
gang med en opstilling ved kommunevalget i 
1974, men først da bogtrykker Erik Linde efter 
mange års arbejde som konservativ kommunalpo
litiker brød med sit parti og opstillede for CD, gav 
det stemmer nok til et mandat. Ved valget i 1981 
kom han ind i byrådet med 1013 personlige stem
mer ud af 2796 (36,2 pct.).

Ved 1985-valget ønskede Linde, nu 72 år, at 
trække sig tilbage. Det så ud til, at han havde 
fundet en afløser i Erik Svensson, tidligere konser
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vativt amtsrådsmedlem fra 1970 til 1978, men 
arbejdspladsen, Aarhuus Stiftstidende, hvor 
Svensson nu varetager radio/tv-stoffet, sagde, at 
nok var der tale om borgerligt ombud, men det 
ville være uforeneligt med ansættelse på avisen. 
Resultatet blev, at Linde genopstillede, men par
tiet blev hverken i Arhus eller flere andre byer 
repræsenteret denne gang. Mange mente, at det 
især skyldtes nogle ret unuancerede udtalelser fra 
CDs landspolitiske leder, Erhard Jakobsen, om 
den danske og internationale Sydafrika-politik.

På samme måde gik det med Fremskridtspar
tiet, som ligeledes gjorde sin entre i det kommu
nalpolitiske ved 74-valget. Dengang fik partiet to 
valgt med 6104 stemmer. Spidskandidaten, Poul 
Bjerregaard, tog to perioder i byrådet og derefter 
en enkelt periode i amtsrådet. Ved valget i 1981 
blev gruppen halveret, og Palle Krog blev alene 
om at repræsentere partiet. 1985-valget betød i 
Arhus såvel som de fleste andre steder partiets 
udslettelse. Med 1574 stemmer ialt, heraf 504 
personlige, var der ikke nok til genvalg af Palle 
Krog.

Danmarks Retsforbund og Kristeligt Folke
parti opnåede heller ikke valg denne gang, og et 
forsøg med en Indvandrerliste gav ligeledes nega
tivt resultat.

Konstitueringen
1981 var kvindernes valg-år. Antallet af kvinde
lige medlemmer steg fra otte i 1978 til elleve, og 
den andel blev uændret ved 85-valget.

Men kvinderne kom til at dominere på en anden 
led, idet både den konservative Hanne Andersen

og SFs Lone Hindø satsede hårdt på at overtage 
den rådmandsplads, der blev ledig, da Venstres 
Handevitt-Haar valgte at sætte kurs mod Austra
lien.

Venstres spidskandidat, Frits Gundahl Søren
sen, der med en tilbagegang for sit parti fra tre til 
to kom i klemme mellem de to nu lige store sej
rende (SF og kons., -  hver syv) måtte sande det 
afrikanske ord:

-  Når elefanterne slås, trampes græsset ...
Når et byråd skal konstitueres, kan der opstilles 

utroligt mange valgtekniske kombinationer, men 
det er uomtvisteligt, at enhver aftale, som tæller ni 
mandater, kan sætte sig på to magistrats-afdelin
ger. Konservative og Venstre fik tilsammen ni 
medlemmer. Hvis de konservative havde haft bro
derligt storsind, som socialdemokraterne havde, 
da de sikrede Bjarne Ørum genvalg som råd
mand, ville sagen have været klar, og Frits Gun
dahl Sørensen rådmand. Men jo længere forhand
lingerne skred frem, des mere ufri blev den 
konservative gruppe, og slut-resultatet blev, at 
ingen af de to partier fik rådmands-posten efter 
Handevitt-Haar. De konservative havde forvent
ning om, at de kunne tvinge Venstre til at stemme 
på Hanne Andersen som rådmand (om de kunne 
have fået Venstres støtte til en anden kandidat, 
nemlig Birte Bernt Henriksen, far stå hen, -  BBHs 
annoncer havde teksten: »Lad os nu fa kvinder i 
magistraten. Stem personligt på et byrådsmedlem 
med ideer og mod: Birte Bernt Henriksen«).

Frits Gundahl Sørensen, der som forretnings
mand med mange forhandlinger af betydelig øko
nomisk rækkevidde er vant til at føre omhyggelig
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dagbog med notater om en dags møder, ofte fra 
time til time, har til retfærdiggørelse af slutresulta
tet med Venstres støtte til Lone Hindø (også her 
syv plus to lig med ni = to rådmænd) offentliggjort 
sine dagbogsnotater i tidsrummet fra tirsdag 19. 
november klokken 21,30 til søndag 24. november 
01,00.

Man far en fornemmelse af temperaturen mel
lem de to borgerlige partier, når man i et senere 
brev fra den konservative formand, Jørn Bræmer- 
Madsen til medlemmerne bl.a. kan læse følgende: 
»Det uddrag af Frits Gundahl Sørensens dagbog, 
Venstre har udgivet, er helt tydeligt et forsøg på at 
forsvare og være alibi for den højst forunderlige 
beslutning, de traf, men for vi, der deltog i for
handlingerne, skinner det klart igennem, at den 
fra ende til anden er skrevet efter at konstitue
ringsaftalen er indgået, og at væsentlige punkter 
bevidst er udeladt eller fordrejet, så den konserva
tive gruppe fremstår som den, der intet ville give 
Venstre, men var stejle og urimelige i kravene til, 
hvad Venstre skulle yde«.

Umiddelbart efter stemme-optællingen på 
valgaftenen er der interviews til aviser og radio, og 
Frits Gundahl Sørensen kommer først hjem ved 
3-tiden. Det viser sig da, at hans kone har faet 
modbydelige anonyme telefon-trusler. Måden og 
ordene kunne nok ryste en og anden familiefar. Tit 
betales på hjemmefronten en stor pris for offentligt 
engagement.

Da Venstres top-folk onsdag morgen samles for 
at drøfte strategi, far det tidligere byrådsmedlem, 
Kaj Armann, som nu er direktør for de kommu
nale værker, en så fremtrædende position i for
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handler-gruppen, at han af flere opfattes som for
handlingsleder. Det giver anledning til forundring 
og efterfølgende berettiget kritik, fordi han derved 
far indflydelse på hvem, der skal være rådmand i 
hans egen afdeling. Et ubesvaret spørgsmål: Ville 
han hellere have SFs Lone Hindø end den konser
vative Hanne Andersen?

På det første møde mellem de konservative og 
Venstre bliver man enige om at gemme det ømtå
lelige spørgsmål om rådmandsposten. Venstre til
kendegiver, at man er parat til at ofre alle andre 
poster på det alter, mens de konservative pegede 
på deres fremgang, som indikerede, at Hanne An
dersen skulle være rådmand ved siden af Olaf P. 
Christensen. De konservative havde også klare 
ønsker om 1. viceborgmesterposten og næstfor
mandsposten i Midtkraft og havneudvalget til 
Olaf P. Christensen. Og subsidiært formands
pladsen i økonomiudvalget (til Hanne Ander
sen?).

Onsdag aften foreligger optællingen af de per
sonlige stemmer. Frits Gundahl Sørensen (FGS) 
noterer i sin dagbog: »Jeg selv har fået 3282 per
sonlige stemmer. Hanne Andersen godt 1700!!! 
OC over 6000. Simonsen over 16.000. Der er ga
ranteret mange borgerlige stemmer imellem ... 
Alle er chokerede over, at Alfred Mogensen ikke er 
genvalgt... Hæderlig, ærlig, ordholdende og mor
som som ingen anden ... der må være noget galt 
med socialdemokraternes opstillings-system«. Se
nere samme aften: »Middag for valgbestyrelsen og 
alle valgstyrere. Gule ærter til alle undtagen de 
konservative, som hellere vil have engelsk bøf. Er 
det for folkeligt at spise gule ærter? De er ellers 
gode!«



Senere samme aften holder V-K nyt forhand
lingsmøde. FGS noterer, at kan man ikke fast
holde rådmandsposten, vil man sælge sig så dyrt 
som muligt og peger på havneudvalget og social
udvalget, teknisk udvalg og kulturudvalget, ingen 
formandsposter, de vil blot være spild af tid for 
travle erhvervsfolk. Venstre gør opmærksom på, 
at det var valgforbundet med V, der sikrede K det 
7. mandat, men K svarer, at V gik tilbage og 
konservative frem. Der forhandles om en 
23-mands gruppe bestående af tolv socialdemo
krater, de konservatives syv, Venstres to og radi
kale og grønne med hver en. Det vil give en bred 
magistrat, og SF og VS kobles fra. 23 mands
gruppen er en ide, der forhandles videre på borg
mesterens kontor torsdag formiddag. Borgmeste
ren argumenterer for, at socialdemokraterne skal 
besætte tre magistratsposter, og at den tredje skal 
gå til Eva Tørnæs. Partiet ønsker også næstfor
mandspladsen i Midtkraft (den giver 35.000 kr. 
ekstra og en plads i Elsam til ca-. 60.000 kroner).

Der forhandles senere med De Grønne, som -  
ikke unaturligt -  stiller »grønne« krav både ved 
fordeling af udvalgs-poster og politisk vedrørende 
miljø-opgaver.

Om fredagen er der forhandlinger med repræ
sentanter for alle de partier, der skulle sikre 23 
mands-aftalen. Borgmesteren leder mødet og op
lyser bl.a., at hans bagland har betænkeligheder 
ved samarbejdet med V og K. Efter gensidig ori
entering aftales nyt fælles møde lørdag formiddag. 
I FGS-dagbøgerne kan man konstatere, at der 
efterhånden er et betydeligt søvn-underskud. Frits 
Gundahl, der har siddet og hygget sig på Ørums

kontor med De Grønne og nogle radikale, lader 
vognen stå og tager ved 2-tiden en taxa hjem. 
Hans dagbog fortsætter lørdag morgen ved 8-ti- 
den:

»Inger vækker mig. Bjarne (Ørum) i telefonen. 
Der er i nat indgået en 14 mands-aftale mellem S, 
R og G. Han er blevet rådmand. Jeg siger tillykke. 
Mener det. Han har spillet sine kort fint. (Han må 
alligevel have dårlig samvittighed. Aftalen var jo, 
at ingen måtte andet end sondere.) Aftalen er 
imidlertid underskrevet!!! Han var blevet ringet 
op klokken fire om morgenen af borgmesteren og 
kaldt til rådhuset!!! Sagde han da. Der står noget 
underligt i den aftale om SF -  Lone som formand 
for teknisk udvalg? ... OC skal være viceborgme
ster og at konservative så har sagt, de støtter 
borgmestervalget...? Nu bliver jeg vred. Hvordan 
f..... kan man have med sådanne politikere at 
gøre?«

I FGS-dagbogen funderes der over den kends
gerning, at socialdemokrater, De Grønne og 
Ørum kun giver 14 stemmer, og at V, K, SF og VS 
tilsammen har 16. Han mistænker de konservative 
for rænkespil, men det afvises. Bræmer-Madsen 
og Frits Gundahl er i løbet af lørdagen inde i 
forhandlinger om en 16 mands gruppe, der ikke 
skal anfægte Thorkild Simonsen på borgmester
posten (selvom den i realiteten kunne gøre det), 
men som sætter sig på posterne som udvalgsfor- 
mænd.

Lørdag eftermiddag stiller de konservative krav 
til Venstre: Nu vil vi have svar på, om I kan støtte 
Hanne Andersen som konservativ rådmand. Ven
stre får en time til at undersøge andre muligheder,
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men fristen forlænges senere. På et vist tidspunkt 
stikker Kaj Armann hovedet ind til socialdemo
kraterne for at fa fat på borgmesteren, der sidder i 
møde med sit bagland, -  og den kommunale direk
tør, der kommer til sin borgmester for at fortælle, 
at 16 er mere end 14, har givet anledning til visse 
registreringer. Venstre er i en desperat situation 
og prøver nu også at lave gruppering udenom de 
konservative sammen med socialdemokrater, SF 
og Grønne. Der ly ttes venligt, men Venstre er reelt 
koblet fra. Klokken 21 lørdag aften er der møde 
med de konservative, som til Venstres overra
skelse oplyser, at de tilslutter sig 14 mands-aftalen 
og sikrer sig posten som 1. viceborgmester. FGS- 
dagbogen: »Konservative prioriterer altså en be
tingelsesløs tilslutning til 14 mands-aftalen højere 
end en støtte til Venstre om rådmandsposten ... 
Nu kan jeg se hele maskepiet... De har selvfølgelig 
aftalt med Simonsen at køre hele dette spil. Det er 
vel aftalt allerede i nat? ... Ideen er selvfølgelig 
følgende: Venstre tør ikke lave en aftale med SF. 
Det kan de ikke holde til politisk ... Nu står Ven
stre ude i kulden, og vi får rådmandsposten gra
tis!!! Keine hexerei, nur behåndigkeit.«

Den konservative formand Bræmer-Madsen 
har en lidt anden udlægning af lørdagens forløb:

De konservative havde -  efter at Venstre havde 
frigjort sig af 9-mandsgruppen for at søge at opnå 
en rådmandsplads i samarbejde med andre par
tier -  en samtale med Socialdemokratiet, og »vi 
kunne«, skriver Bræmer-Madsen, »hurtigt gen
nemskue Venstres oplysninger (om at de i en 22 
mands-aftale med socialdemokraterne var 95 pct. 
sikre på en rådmandspost) som meget urealistiske

og formentlig kun fremført for at presse os til at 
afgive rådmandsplads nummer 2 ... Begrundelsen 
for at vi kunne konstatere, at Venstres oplysninger 
med al sandsynlighed var urigtige ... var, at der 
ikke fra Socialdemokratiets side ville være nogen 
fornuft i at sende Bjarne Ørum ud i kulden for at 
hjælpe Venstre ... og det var usandsynligt, at SF 
ville støtte en Vens tre-rådmand ... Vi tog derfor 
situationen med ro og gik til samtalen med borg
mesteren. Her oplystes, at den indgåede 
14-mands aftale stod ved m ag t... Muligheden for 
en associerings-aftale med 14 mands gruppen, 
hvilket ville sikre et konstituerings-flertal, blev 
drøftet. Vi fremførte, at Venstre i givet fald skulle 
have mulighed for også at associere sig til 14 
mands gruppen, og vi måtte yderligere kræve,

-  at en evt. rådmandsplads nr. 2 tilfaldt Hanne 
Andersen.

-  en udvalgsformandspost til Venstre, hvis de 
tilsluttede sig, eller en konservativ.

-  1. viceborgmesterposten,
-  næstformandsposten i havneudvalget.
Dette afvistes ikke, og herefter skiltes vi ...« 
Senere orienterede de konservative Venstre om

forløbet og gjorde det klart, at Venstre ikke kunne 
fa en rådmandspost, og at man foretrak 14 mands 
gruppen fremfor en evt. konstitueringsaftale med 
SF og Venstre.

Bræmer-Madsen skriver videre:
»Der blev ikke mulighed for at drøfte yderligere

tilbud om udvalgsposter og lignende, idet Venstre 
(Kaj Armann) pure afviste at støtte en konserva
tiv rådmand nr. 2«.

Skuffet og forbitret går Venstre nu i forhandlin

134



ger med SF. Mod at støtte Lone Hindø som råd
mand (med Frits Gundahl som suppleant) sikres 
Venstre en plads i teknisk udvalg, socialudvalget, 
kulturudvalget og havneudvalget. Og alle øvrige 
poster deles i forholdet 6-3 (altså ikke 7-2, som 
mandat-fordelingen ellers skulle sikre).

De konservative blev skriftligt orienteret, og de 
fik en halv times reaktions-pause, inden SF og 
Venstre med deres underskrifter beseglede den 
historiske aftale.

16 års samarbejde mellem konservative og Ven
stre lå smadret på gulvet. Megen forbitrelse er 
udtrykt overfor Venstre, som bebrejdes, at de mis
brugte deres liberale stemmer.

Naivitet, personlig forfængelighed og ambitio
ner har hævet sig højt over politiske realiteter og 
politisk troværdighed.

Det er ikke muligt at placere skylden ensidigt.

Århus Amtsråd
Mandatfordelingen i Arhus Amtsråd blev næsten 
den samme som i byrådet: Socialdemokraterne fik 
12, de konservative 7, de radikale, VS og grønne 
hver en. CD, Fremskridtspartiet og DKP opnåede 
ingen repræsentation. Forskellen kan konstateres 
mellem SF og Venstre, og det er forståeligt, -  i 
amtet er der flere land-stemmer end i byen. Ven
stre har fire mandater i det nye amtsråd og SF to 
mindre end i byen, nemlig fem. Arhus, som tæller 
ca. halvdelen af amtets indbyggere, har en tredje
del af pladserne.

For amtsborgmester Ib Frederiksen var det et 
stort valg, men ikke så stort som for fire år siden. 
Da fik han 21.137 ud af partiets 112.796 stemmer.

Denne gang fik han 18.438 ud af 109.685. Det 
betyder, at hans procent-andel gik ned fra 18,7 til 
16,8. Men han ligger stadig højere end Svane 
Hansen, der ved valget i 1978 fik 16.419 ud af 
116.161, eller 14,1 pct.

Næststørste stemmesluger ved amtsrådsvalget 
var den konservative spidskandidat, Lene Gam- 
melgaard, som med 10.699 stemmer fik 19 pct. af 
de konservatives ialt 56.198. Det er kun på den 
konservative liste forholdsmæssigt overgået af 
Erik Svensson, som ved partiets katastrofevalg i 
1974 ud af 25.179 stemmer fik de 6766 som per
sonlige, svarende til 27 pct.

Venstres spidskandidat, Knud Erik Særkjær 
måtte for sin liste notere en tilbagegang fra 47.676 
i 1981 til 40.115 og personligt fra 8886 til 5879.

Venstre opstillede tre sideordnede lister, og på 
bylisten var sygehusudvalgsformand Søren Ve-
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En skuffet Søren Vestergård blev ikke genvalgt til amtsrådet for 
Venstre og måtte derfor også forlade formandsposten for sygehusud

valget.

stergaard spidskandidat. Han kunne notere en 
fremgang på 60 stemmer til 1559, men det var ikke 
nok til at opnå genvalg.

Derimod scorede Randers-lægen Jørgen Vin
ther ikke mindre end 3152 personlige stemmer på 
sin 15. plads på Venstres V 1 -liste.

Knud Erik Særkjær sagde umiddelbart efter, at

valg-resultatet forelå, at »Jørgen Vinthers politi
ske sololøb kan have skadet partiet«:

-  Det har ikke været heldigt, at en enkelt kandi
dat har fremført synspunkter på sygehus-politi- 
ken, som er i modstrid med den politik, som Ven
stres amtsrådsgruppe har stået for ...

Den radikale gruppe blev halveret fra to til en, 
men for spidskandidaten, Inger Lillelund, tidli
gere medlem af Arhus Byråd, var det et personligt 
tilfredsstillende valg. Hun fik 4803 personlige 
stemmer ud af ialt 12.413 svarende til 38,7 pct.

På SFs liste var det de første fem, der blev valgt. 
Spidskandidaten, Bente Nielsen, Silkeborg, gik 
tilbage fra 5510 ved sidste valg (ud af 27.394) til 
5081, skønt SF fik en markant fremgang til 40.663, 
dvs. at hun fik 12,5 pct. mod sidst godt 20 pct.

Næsthøjest blev Chr. Bundgaard, tidligere for
stander i Skejby Ungdomscenter, nu Knebel, med 
3828 stemmer. Han har tordnet i timevis om mil
jøproblemer. Partiets nummer to, Sesse Søgaard 
fra Hinnerup, fik 1.308 personlige stemmer. Hun 
blev ny formand for kulturudvalget, hvis hidtidige 
formand, Inger Mikkelsen fra socialdemokratiet 
gjorde Søren Vestergaard følgeskab ud i det politi
ske mørke.

Den nye SF-udvalgsformand skal nu til at ad
ministrere et ret stramt budget, og uden tvivl vil 
mange med spænding følge hendes holdning til 
Arhus Teater, som ikke er en voldsomt populær 
institution i SF-kredse.

Der er ikke tvivl om, at de konservative i amts
rådet med syv mandater satte næsen op efter den 
ledige post som formand for sygehusudvalget efter 
Søren Vestergaards fald. Syv konservative overfor
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fire fra Venstre måtte give bonus, især da partiet i 
de forløbne fire år har vist sig meget velvillig for 
ikke at sige føjelig overfor S-V flertallet.

I stedet måtte de konservative pludselig se sig 
isoleret. Der blev ved konstituerings-forhandlin
gerne indgået et valgteknisk samarbejde mellem 
Socialdemokratiet, Venstre, SF, den radikale In
ger Lillelund, den nyvalgte fra De Grønne, Poul 
Bjerre Andersen fra Grenå og den nyvalgte VS’er 
Bjørn Hvidt-Pedersen, og det indebar, at de kon
servative kom til at vente ude i kulden, medens de 
andre i amtsrådet sad til høj bords og fordelte de 
bedste godbider. Det betød, at socialdemokra
terne satte den hidtidige næstformand i sygehu
sudvalget, Villy Andersen, Viby, ind som ny syge
husudvalgsformand og dermed som chef for 
13.000 ansatte og ansvarlige for et bruttobudget 
på over 4 milliarder kroner.

Når de konservative også i amtsrådet kom util
fredsstillende ud af konstitueringsforhandlin
gerne, skyldes det tilsyneladende, at man også her 
satsede for højt — efter de andres mening.

Amtsborgmester Ib Frederiksen sagde efter 
konstitueringen:

— Det var vort indtryk, at de konservative skulle 
have posten som 1. viceborgmester for at gå med i 
samarbejdet, og det var der hos os ikke stemning

for at give dem. Derfor gik vi udenom de konserva
tive ...

Den konservative spidskandidat, Lene Gam- 
melgaard svarede:

- J e g  finder resultatet både rystende og skuf
fende. Efter timers venten på et svar på vort oplæg 
fik vi blot at vide. vi var ude ...

Den konservative gruppe far så trøste sig med, 
at den formentlig skriver kommunal historie på 
den måde, at fem af gruppens syv medlemmer er 
kvinder, nemlig gruppeformanden, Lene Gam- 
melgaard, Marie Jepsen fra Silkeborg (EF-parla- 
mentariker og 6128 personlige stemmer), Aase 
Andersson fra Brabrand (tidligere formand for 
amtets sygeplejersker), Bente Trier fra Odder og 
Lene Ricard fra Ebeltoft.

Med de meldinger, der er gået forud for valgene 
til byråd og amtsråd må borgerne have lov til at 
forvente en fælles bestræbelse på at forvalte de 
offentlige midler med største omhu, så skattetryk
ket ikke bliver yderligere tyngende. Med ønsket 
om god arbejdslyst for alle og om godt samarbejde 
på tværs af partiskel, skal her citeres et gammelt 
ordsprog:

-  De golde aks knejser, de fulde bøjer sig ...
E.S.
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Byrådsvalget 19. november 1985

198.171 stemmeberettigede 
129.926 afgav stemme 
Stemmeprocent 65,56

A. Socialdemokratiet................................................
Antal stemmer

...................... 44.168
Procent

34,0
Mandater
12 (11)

B. Det radikale Venstre............................................ ...................... 5.094 3,9 1 (1)
C. Det konservative Folkeparti................................ ...................... 24.015 18,5 7 (6)
E. Danmarks Retsforbund...................................... ...................... 636 0,5 0
F. Socialistisk Folkeparti.......................................... ...................... 25.257 19,4 7 (5)
G. De Grønne............................................................ ...................... 5.364 4,1 1
H. Det humanistiske Parti........................................ ...................... 242 0,2 0
I. Internationalen.................................................... ...................... 97 0,1 0
J. Positivlisten.......................................................... ...................... 107 0,1 0
K. Danmarks kommunistiske p a r t i ........................ ...................... 2.424 1,9 0 (1)
L. Indvandrerlisten.................................................. ...................... 146 0,1 0
M. Centrum-Demokraterne...................................... ...................... 1.737 1,3 0 (1)
N. Tilfredserne.......................................................... ...................... 35 0,0
O. Enhedslisten........................................................ ...................... 128 0,1 0
Q. Kristeligt Folkeparti............................................ ...................... 1.344 1,0 0
R. Arbejderpartiet (KAP)........................................ ...................... 51 0,0 0
T. Det europæiske Arbejderparti............................ ...................... 12 0,0 0
V. Venstre................................................................. ...................... 10.138 7,8 2 (3)
Y. Venstresocialisterne............................................ ...................... 6.296 4,9 1 (2)
Z. Fremskridtspartiet.............................................. ...................... 1.574 1,2 0 (1)

Blanke stemmer.................................................... ...................... 863 0,7 -

Mandat-tallet i parentes er fra 1981-valget.
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Amtsrådsvalget 19. november 1985

444.988 stemmeberettigede 
305.995 afgav stemme 
stemmeprocent 68,76

A.
B.

Socialdemokratiet..................................................
Det radikale Venstre..............................................

Antal stemmer
.................... 109.685
.................... 12.413

Procent
35,9
4,1

Mandater
12

1
(12)

(2)
C. Det konservative Folkeparti.................................. .................... 56.198 18,4 7 (5)
E. Danmarks Retsforbund........................................ .................... 2.226 0,7 0 (0)
F. Socialistisk Folkeparti............................................ .................... 40.663 13,3 5 (4)
G. De Grønne.............................................................. .................... 10.556 3,5 1 (0)
H. Det humanistiske Parti.......................................... .................... 291 0,1 0 (-)
I. Internationalen, Soc. arbejderparti...................... ....................  174 0,1 0 (-)
K. Danmarks kommunistiske p a r t i .......................... .................... 3.504 1,2 0 (0)
M. Centrum-Demokraterne........................................ .................... 4.282 1,4 0 (0)
Q. Kristeligt Folkeparti.............................................. .................... 3.804 1,2 0 (0)
T. Det europæiske Arbejderparti.............................. .................... 76 0 0 (-)
V. Venstre (VI + VII + V I I I ) ................................ .................... 40.115 13,1 4 (5)
Y. Venstresocialisterne.............................................. .................... 7.667 2,5 1 (1)
Z. Fremskridtspartiet................................................ .................... 4.952 1,6 0 (1)

Blanke stemmer...................................................... .................... 8.894 2,9 - -
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De nye medlemmer 
a f  Arhus Byråd:

De Grønne: 
Nora Brogaard

Venstre:
Frits Gundahl Sørensen 
Bent Søndergaard

Socialdemodratiet:
Thorkild Simonsen 
Eva Tørnæs 
Jens Arbjerg Pedersen 
K. E. Mortensen 
Villy Juhl 
Vagn Særkjær 
Inga Christensen 
Lis Petersen 
Flemming Knudsen 
Edvard Pedersen 
Aksel Rasmussen 
Jørgen Christensen

Det radikale Venstre:
Bjarne Ørum

Det konservative Folkeparti: 
Olaf P. Christensen 
Hanne Vibeke Andersen 
Birte Bernt Henriksen 
Henning Schou 
Finn Ørntoft 
Poul B. Skou 
Annemarie Bering

Socialistisk Folkeparti: 
Thorkild Ibsen 
Lone Hindø
Torben Maintz Andersen 
Inger Lise Rahm 
Lis Bisgaard 
Kurt Wissendorf Møller 
Annie Niebuhr

Venstresocialisterne :
Leif Gjørtz Christensen

C. C. Feldthusen, Randers 
Henning Lyngs bo, Højbjerg 
Aase Andersson, Brabrand 
Bente Trier Rasmussen, Odder 
Lene Ricard, Ebeltoft

Socialistisk Folkeparti:
Bente Nielsen, Silkeborg 
Sesse Søgaard, Hinnerup 
Chr. Bundgaard^ Knebel 
Lars Lyngsdal, Århus 
Niels E. Eskildsen, Højbjerg

De Grønne:
Poul Bjerre Andersen, Grenå
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De nye medlemmer 
a f  Arhus Amtsråd Venstre:

Knud Erik Særkjær, Randers 
Bodil Vinther, Hørning 
Frede Bakkær Sørensen, Them 
Jørgen Vinther, Randers

Socialdemokratiet:
Ib Frederiksen, Mariager 
Mogens Bille, Randers 
Villy Andersen, Viby 
Niels Jensen, Ry 
Ove Mikkelsen, Århus 
Peter Kristensen, Grenå 
Louis Rolander, Århus 
Egon Ree, Hornslet 
Ellen Margrethe Skou, Risskov 
Bodil Jensen, Silkeborg 
Leo Farver, Samsø 
Tage Jensen, Silkeborg

Det radikale Venstre:
Inger Lillelund, Århus

Det konservative Folkeparti:
Lene Gammelgaard, Århus 
Marie Jepsen, Silkeborg

Venstresocialisterne :
Bjørn Hvidt-Pedersen, Århus



Byens hjørner

Arhus by har gennem generationer været præget 
af, at bebyggelsen skulle have et bypræg, men 
erkendelsen af at vokse til provinsens største by, et 
økonomisk kraftcenter, har vel også pirret bygher
rer og bygmestre. Dette bypræg aflæses i de sidste 
hundrede års byhuse i byens centrale gader: ofte 
3-4 etagers kombineret beboelse og forretning; 
disse ejendomme skildrer klart byens sociale og 
økonomiske sammensætning. Men arkitekturen 
er ikke kun udtryk for denne selvtilfredshed i 
byens førende kredse, den er også et udtryk for, at 
bygherrer og bygmestre havde et ønske om at 
skabe et byggeri af høj kvalitet. Uanset at det i dag 
kan klinge hult, er der tale om en stor bevidsthed 
om at skabe byggeri i den rette stil -  eller arkitek
tur, der tilfredsstiller den såkaldte »gode smag«. 
Denne artikels målsætning er imidlertid ikke at 
fremmane en fornyet diskussion om den gode 
smag eller den rette stil, bemærkningerne tjener 
alene det formål at påpege, at der i tidligere tiders 
byggeprojekter var -  så at sige -  rum for også at 
tilgodese nogle æstetiske overvejelser i byggeriet. 
Med rum menes her økonomisk vilje og kunstne
risk talent.

Spørgsmålet er nu, om dette også i samme grad 
er tilfældet i vor egen tids byggeri, sådan som det 
afspejler sig i en by af Arhus’ størrelse og karakter?

Udover at Arhus’ arkitektur er kendetegnet ved

de store sammenhænge af beboelses- og erhvervs
ejendomme i den indre by, er byen også præget af, 
at hjørnegrunde og bebyggelser omkring gade
kryds er udformet, så de danner et fælles byrum. 
En hjørneløsning -  som den yndes kaldt i arkitekt
kredse -  er ikke blot et spørgsmål om at bygge et 
hus, hvis sidefacader mødes i et evt. retvinklet 
hjørne: det er mere spørgsmålet om at formidle en 
overgang mellem to facader og to gadeforløb. I al 
sin enkelhed er et hjørne ofte udtryk for et sam
menstød mellem to (måske uforenelige) retninger 
i vore bevægelsesmønstre. Sammenstød der enten 
tilstræbes forstærket eller -  oftere -  formildet.

Byens hjørner og deres arkitektoniske løsninger 
er altså overmåde betydningsfulde for opfattelsen 
af vore fysiske omgivelser.

Af byens mere attraktive hjørneløsninger kan 
nævnes f.eks. Reginakrydset, der med sine kon
kave former i Søndergade er med til at forstærke 
indtrykket af et byrum -  mere end blot et gade
kryds med en kraftig trafik. Møllegades udløb i 
Vestergade er et andet eksempel på to gennembe- 
arbejdede og velformulerede hjørneløsninger: nr. 
37’s buede facadeforløb omkring hjørnet spiller 
fint sammen med hjørnets stumpe vinkel, ligesom 
affasningen i nr. 39 understreger den spidse vinkel 
og husets karakter af at være -  netop -  en hjørnee
jendom. Disse to løsninger: den underbetonede 
afbuening af et hjørne og den understregende af- 
fasning evt. pyntet med et tårn eller et spir, er 
løsninger der findes flere steder i byen.

Kvarteret Frederiksbjerg, der blev bygget in
denfor en overskuelig årrække kort efter århun
dredskiftet som et planlagt og sammenhængende
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bykvarter, indeholder mangehånde hjørneløsnin
ger. Næsten alle viser, at tidens bygherrer og arki
tekter har gjort sig svære overvejelser om, hvad en 
god hjørneløsning egentlig er. Men kvarterets al
der må ikke forlede os til at tro, at gode hjørneløs
ninger alene hører århundredeskiftet til.

Her skal især tre hjørner fremhæves i Dalgas 
Avenue: hjørnet ved Bogensegade/Dalgas Ave
nue, Fåborggade/Dalgas Avenue og endelig As- 
sensgade/Dalgas Avenue. De to førstnævnte ejen
domme i Dalgas Avenue nr. 9 og nr. 19 er begge 
opført af arkitekt A. Høeg Hansen i 1911, mens 
Dalgas Avenue nr. 29 er opført af arkitekt Egon 
Knudsen og arkitekt Vester Frederiksen i 1947- 
51. Tre forskellige bud på, hvordan man bygger 
på en hjørnegrund i en stump vinkel -  alle meget 
gennemtænkte. Høeg Hansens byggerier her er 
med til at placere ham højt på den nationale måle
skala for ’store’ arkitekter, og hans arbejder fortje
ner at blive kendt i en større kreds, end tilfældet er.

Arkitekt H. Salling-Mortensens store byggeri 
for Handelsbanken på Rådhuspladsen (1944) har 
også to interessante hjørneløsninger mod hen
holdsvis Frederiksgade og H. H. Seedorfs Stræde. 
Bygningens massive facade mod Rådhuspladsen 
er ikke ført ud i grundens fulde bredde, hjørnerne 
er begge affasede, dvs. underbetonede i gadeni
veau ved forretninger, der ligger udenfor selve 
bygningskroppen.

Hjørnet af Dalgas Avenue og Bogensegade. 

Hjørnet af Dalgas Avenue og Fåborggade. 

Hjørnet af Dalgas Avenue og Assensgade.
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Disse få eksempler er blot nogle ud af adskillige 
gode hjørneløsninger i den indre by, i det vi kan 
kalde den bymæssige bygningsstruktur. Løsnin
gerne er vidt forskellige, og ofte falder det i øjnene, 
at tiden omkring århundredeskiftet på flere planer 
ikke var nogen fattig tid, men derimod tilkendegav 
sin økonomiske fremgang også gennem byggeriet 
med tårne og spir, der er med til klart at markere 
hjørnerne i byen, nogle i mange henseender vig
tige markeringer.

Men flere løsninger viser også, at gode hjørne
løsninger ikke alene er afhængige af økonomisk 
formåen; enkle og billige midler er ofte nok, såle
des f.eks. Vestergade nr. 37. Indenfor de senere år 
er flere af byens centralt placerede gadehjørner 
blevet bebyggede påny, og i det kommende år skal 
det samme ske med endnu en række hjørnegrunde 
i den indre by.

I flere år henlå hjørnet ved den daværende Asyl
gade (H. H. Seedorfs Stræde) og Østergade som 
en tomt, hvor »Peters Fiskehus« var efterladt som 
et rudiment af en række mindre byhuse. Hjørne
grunden skulle oprindeligt have været friholdt til 
gennemførelsen af en bus/motorgade igennem 
den indre by, men da planerne blev skrinlagt, 
måtte grunden frigives til nybyggeri. I dag findes 
på grunden et elementbyggeri med rødstens skal
muring. Overfladen og vinduesindfatningerne i 
beton er mildt sagt ensformig og kedelig, men 
hvad værre er, at hjørneaffasningen strækker sig 
over to fag og ikke adskiller sig på nogen måde fra 
den øvrige facadebehandling. Hjørnets udform
ning skyldes sikkert hensyn til byggelinjer og byg
geøkonomi, men løsningen må alligevel bære pri-

Hjørnet af Paradisgade og Studsgade.

sen som én af de uheldigste hjørneløsninger i 
denne by og må henligge som et lærestykke ...

To andre hjørner er blevet bebyggede indenfor 
de seneste år, det gælder hjørnegrundene, hvor 
Paradisgade løber ud i Studsgade. Begge bygge
rier er to etager skalmuret med gule sten. Hjør
nerne er affasede på næsten samme måde som 
ovenfor anført i Østerggade, og løsningerne her er 
lige så lidt gode som nævnte. Byggerierne er 
jævnthen uden nogen som helst markering i detal
jer, vinduer el.lign. for hvad, der er hjørnet og 
hvad, der er sidefacader.

De tre nævnte eksempler er-m ener jeg--udtryk 
for, at det ikke er lykkedes de arkitekter, der har
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Byggetomten på hjørnet af Graven og Volden. Samme: projekt ved arkitekterne Ebsen og Gram, Århus.

arbejdet med opgaverne, at overbevise deres byg
herrer om, at netop hjørnegrunde kræver en større 
indsats og flere overvejelser, end det vil gælde ved 
nybyggerier i en gadefacade. I 1986 og de følgende 
år skal nogle af byens centrale hjørnegrunde gen
bebygges, det gælder hjørnet af Nørregade/Nørre- 
port, hjørnet af Graven/Volden, hjørnet af Klo- 
stergade/Badstuegade, hjørnet af Borggade/

o

Klostergade, hjørnet af Fiskergyde/Aboulevar- 
den, hjørnet af Havnegade/Nørreport og Kosmo- 
ramakomplekset i Maren Smeds Gyde. For alle 
disse hjørner er det kendetegnende, at de i allerhø
jeste grad er »offentlige«, idet de ligger centralt 
placerede; de er hjørner, som byens borgere ken

der særdeles godt, og de er hjørner, som en stor del 
af indbyggerne vil passere hver dag.

Det må derfor være de projekterende arkitekters 
og bygherrernes ansvar, at de bliver bebyggede 
med nogle gode og markante hjørneløsninger. Det 
skulle ikke være noget uoverstigeligt problem for 
arkitekterne at overbevise bygherrerne om, at en 
god hjørneløsning ikke kræver nogen overvættes 
stor økonomisk merudgift i sammenligning med 
de ovenfor nævnte, uheldige »spareløsninger«.

For projektet Volden/Graven er der planlagt en 
to etagers bygning, der ved sin højde falder godt 
ind i det omgivende miljø; hjørnet her er også en 
aflåsning, men den er dog søgt opløst ved at hele
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det affasede parti er et glasparti, der strækker sig 
op gennem begge etager og endda op i taget -  en 
tydelig markering af selve »sammenstødet« mel
lem de to gadefacader. Samme tegnestue -  Ebsen 
og Gram, Arhus -  planlægger bebyggelsen af den 
store hjørnegrund ved Nørregades udløb i Nørre
port. Også hér er hjørnet klart markeret: faca
derne er dybt inde i Nørregade i to etager, mens 
hjørnehuset er i tre etager, og i det brede og af
skårne hjørne brydes affasningens murflade af en 
portgennemgang, der strækker sig op gennem 
samtlige tre etager. Det er svært via projekttegnin- 
ger at bedømme virkningen af disse to løsninger, 
men vi kan konstatere, at der åbenbart er visse 
muligheder for at gennemføre hjørnebebyggelser, 
hvor selv hjørnet er markeret. En tydelig forbed
ring i forhold til ovenfor anførte skræmmebilleder.

Ved arbejdet med den nye Clemensbro er de to 
bygninger ved dens nordlige ende blevet »ført ned 
på jorden«. Tidligere — hvor de var gemt under 
broen -  stod de på en sokkeletage med granit
kvadre, men nu hvor de bliver mere synlige, er 
hjørneudformningerne i broniveauet ført igennemo
til niveau med Aboulevarden. En detalje, javel, 
men en gennemtænkt og hensynsfuld løsning, der 
viser, at de projekterende arkitekter har formået at 
vække de private bygherrers interesse for proble
met.

Projekterne for de øvrige hjørner er endnu i 
skrivende stund ikke færdigprojekterede, så det 
har været svært at danne sig et skøn over dem, 
men de projekterende arkitekter oplyser, at der 
tages vide hensyn til grundenes beliggenhed ved 
gadehjørner. Alt i alt kunne det altså tyde på en

Hjørnet af Borggade og Klostergade kort før nedrivningen i februar, 
1986. En god, traditionel løsning med tydelig markering af hjørnet 

med pilastre og midtanbragt indgangsparti.

større opmærksomhed omkring problemet fra 
både arkitekter og bygherrer, hvilket kun kan 
glæde offentligheden, dvs. de daglige »brugere«.

Om hjørnet ved Havnegade/Nørreport forelig
ger der pr. februar 1986 alene meddelelser i pres
sen om grundens bebyggelse. Men det er vel mu
ligt stadig at håbe på, at såvel bygherre som 
totalentreprenør vil tage vidtstrakte hensyn til 
dette overordentligt markante hjørne: hér er én af 
indgangene til byen -  ikke blot fra havnen, men
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Hjørnet af Nørregade og Nørreport. Projekt ved arkitekterne Ebsen 
og Gram, Arhus.

også fra den nordlige indfaldsvej, der vil derfor 
være al mulig grund til at arbejde med temaet 
»port« i forbindelse med byggeriet. En parafrase 
over det modstående hjørne vil ikke være anbefa

lelsesværdig, men det vil gavne helhedsindtryk
ket, at de to bygninger kan supplere hinanden i en 
gensidig markering af »port« -  kvarteret i Nørre
port er i forvejen så ulyksaligt mishandlet, at selv 
en nok så lille ekstraindsats kan højne de arkitek
toniske kvaliteter på stedet.

Hjørneløsninger tangerer ofte det begreb, der i 
flere år har været diskuteret i arkitektkredse: ’in
fill’, der i korthed går ud på at opføre et nyt hus i 
en række af ældre huse med skyldig hensyntagen 
til det bestående, men også med en understreg
ning af vor egen tids formsprog. Dette er naturlig
vis en vanskelig balanceakt, men eventuelle fejl
slag springer ikke så meget i øjnene, som et 
nybyggeri på en hjørnegrund, hvor hensynene er 
måske endda mere mangfoldige -  alene i kraft af 
hjørnets fremtrædende plads i gadebilledet.

Bygherrer og arkitekter må i de kommende år 
være opmærksomme på, at disse hjørnebyggerier 
kræver særligt grundige overvejelser, og en afvis
ning af denne opgave udfra økonomiske argumen
ter kan vi som borgere i og brugere af byen ikke 
acceptere, da gode hjørneløsninger kan gennemfø
res med enkle midler og for en lille økonomisk 
indsats. Hvis alle involverede parter fra private 
investorere over offentlige myndigheder til bru
gerne involveres og arbejder henimod det, kan vi i 
en by som Århus fa nogle endog særdeles attrak
tive og gode hjørneløsninger til gensidig glæde. 
Her efterlyses ikke kostbare udstyrsstykker, men 
derimod enkle og markante understregninger af 
hjørnet -  som funktion og billede.

M.O.
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Døde i 1985

Albertsen, Kai
(14. april 1930-9. dec. 1985). 
Reservelæge ved Arhus Kommune
hospital 1963-69, ved Marselisborg 
Hospital 1969-74, overlæge 1974-85. 

Albertsen, Niels
(29. marts 1916-17. okt. 1985).
Lærer ved Læssøesgades Skole og 
Skovvangskolen 1942-48, leder af 
Århus Eksternatskole 1948-50, af 
Kroghsgades Skole 1950-69, af Sten
sagerskolen 1969-83.

Andersen, Erik Krüger
(8.jan. 1919-29. juni 1985). 
Afdelingsingeniør, ansat ved DSB, 
Århus, 1946-85.

Baunsgaard, Ejvin
(1. nov. 1909-20. jan. 1985). 
Fabrikant, medindehaver af kryd
derifabrikken P. Baunsgaard.

Bendixen, Aage
(26. aug. 1906-8. juli 1985).
Ringer og graver ved Trige Kirke 
1937-75, kirkeværge, formand for So
cialdemokratisk Forening.

Bjelke, Anton
(18. marts 1908-29. sep. 1985). 
Instrumentmager og pianohandler,

indehaver af Hornung og Møllers ud
salg ved Skt. Clemens Bro.

Blicher, Steen Steensen
(7. dec. 1917-22. jan. 1985). 
Havneformand ved Århus Havn 
1956-81.

Borgholm, Peder
(11. okt. 1917-8. aug. 1985). 
Sygehusdirektør, ansat ved Århus 
Amtssygehus 1942-82, formand for 
Sygehusinspektørforeningen i Dan
mark 1963-69.

Bøgh, Ellen
(13. juni 1925-14. sep. 1985). 
Direktør, ansat i F. Salling A/S 1952- 
85.

Christensen, Bent
(13. okt. 1936-25. aug. 1985). 
Skolebetjent ved Gjellerupskolen
1970-85.

Christensen, Carl J.
(24. april 1904-12. nov. 1985). 
Toldkontrollør i Århus 1955-62, vice- 
toldinspektør 1962-65, toldinspektør 
1965-74.

Christiansen, Jens
(6. maj 1905-31. dec. 1985). 
Håndværker ved Centralværkstedet, 
formand for Jysk Murer- og Entrepre
nørforretning CJME) 1971-76.

Clausen, Johannes
(22. juni 1899-21. maj 1985). 
Grosserer, direktør i firmaet Nørre- 
gaard & Clausen, medstifter af kolo
nialkæderne JYKO og SPAR.

Clausen, Max
(16. dec. 1905-23. jan. 1985).
Lærer ved Beder Gartnerskole, kon
sulent i Det Jydske Haveselskab. 

Clausen, Poul
(8. maj 1927-12. nov. 1985). 
Fiskehandler i Århus, medindehaver 
af P. Clausens Fiskeeksport og -forret
ning, Århus Havn.

Dane, Leo
(11. maj 1911-4. jan. 1985). 
Landsformand for KU, bogtrykker i 
Århus, indehaver af Merkator Bog
tryk 1960-71.

Ejbye-Ernst, Arne
(16. dec. 1927-3. feb. 1985).
Docent og afdelingsforstander ved 
Danmarks Journalisthøjskole og In
stitut for Presseforskning 1964-82, 
prorektor 1971-74, rektor 1974-81, 
chefredaktør og direktør for Ritzaus 
Bureau 1981-85.

Eriksen, Axel
(12. dec. 1896-25. marts 1985). 
Politiassistent, ansat ved Århus Politi 
1921-64, formand for Jydsk Amatør 
Bokse-Union 1945-70.

Fabiansen, Andreas
(22. juni 1895-10. sep. 1985). 
Landsretssagfører i Århus 1923-67, 
formand for Skydeselskabet Centrum 
og Århus Nutidskunst.

Flytkjær, Niels Peder
(18. aug. 1925-4. feb. 1985).
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Andreas Fabiansen

Lærer ved Skovvangskolen 1952-65, 
overlærer 1965-70, lektor ved Arhus 
Seminarium 1970-85.

Foss, Otto
(21. feb. 1902-31. okt. 1985).
Lektor ved Århus Katedralskole
1944-59, lektor i klassisk filologi ved 
Århus Universitet 1949-71.

Gammelgaard, Hans Peter
(15. okt. 1909-30. jan. 1985). 
Tandtekniker i Århus 1949-71.

Glob, P. V.
(20. feb. 1911-20. juli 1985). 
Professor i nordisk arkæologi og euro
pæisk forhistorie ved Århus Universi
tet og leder af Forhistorisk Museum 
1949-60, generalsekretær i Jysk Arkæ

ologisk Selskab 1951-62, rigsantikvar 
1960-81.

Gloggengieser, Knud Erik
(8. sep. 1908-2. marts 1985). 
Fabrikant, indehaver af Århus Posse- 
mentfabrik 1942-85, formand for 
Århus Badmintonklub og Jyllands 
Badminton-Kreds.

Gravesen, Gudrun
(26. sep. 1911-3. marts 1985).
Gift med læge Wilhelm Gravesen, 
medlem af Åby Sogneråd 1962-70, af 
Århus Amtsråd 1970-74.

Halvorsen, Per
(18. jan. 1936-12. okt. 1985). 
Direktør i firmaerne Frits Halvorsen 
og I. C. Halvorsen & Sønner.

P. V. Glob

Hansen, Arne
(29. juni 1917-12. okt. 1985). 
Stationsmester i Løgten, leder af Ly- 
strup-Elsted-Elev Lokalhistoriske 
Arkiv, børnebogsforfatter.

Hansen, Ludvig Kruse
(20. feb. 1903-17. april 1985). 
Blikkenslagermester i Århus, older
mand for Århus VVS og Blikkensla- 
gerlaug 1940-66.

Hansen, Poul
(2. juli 1896-27. jan. 1985).
Præst for den nordjyske døvstumme- 
menighed 1928-66.

Hansen, Svend Just
(24. jan. 1921-14. okt. 1985). 
Fabrikant, medindehaver af firmaet 
Marius Hansen & Søn 1944-57, 
eneindehaver 1957-85, formand for 
Århus Discontobank.

Haugaard, Niels
(15. juli 1907-1. feb. 1985). 
Tømrermester i Århus 1937-77, for
mand for Trøjborg Grundejerfore
ning.

Hilbert, Børge
(5. dec. 1904-2. dec. 1985). 
Skuespiller ved Århus Teater 1961- 
85.

Holst-Knudsen, Viggo
(27. feb. 1898-4. marts 1985). 
Landsretssagfører i Århus 1926-33 og 
1939-72, formand for Bygge-Societe
tet for Danmark 1946-57, for Jul. A. 
Jørgensen A/S, Viby Tømmerhandel 
A/S og Århus Financieringsselskab 
A/S.
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Viggo Holst-Knudsen

Rudolf Jensen

Ibsen, Anders
(3. april 1901-29. aug. 1985).
Læge i Århus 1952-71.

Iversen, Ralph Kock
(31. juli 1932-20. okt. 1985). 
Statsautoriseret revisor i Århus 1967- 
85.

Jensen, Erik
(25. juli 1911-4. juli 1985). 
Overbrandinspektør, ansat ved 
Århus Brandvæsen 1944-81.

Jensen, Finn Stubkjær
(6. april 1934-14. maj 1985). 
Direktør i EDB-virksomheden Data- 
Inform 1964-85.

Jensen, Rudolf
(28. dec. 1906-8. jan. 1985). 
Kontorassistent, ansat på Stadsinge
niørens Kontor 1938-58, formand for 
Arbejdernes Fællesorganisation
1945- 54, medlem af Århus Byråd
1946- 72, rådmand for Magistratens 
5. afdeling 1954-58, for 4. afdeling 
1958-70, medlem af Århus Amtsråd 
1970-74.

Jensen, Svend Erik Videbæk
(27. jan. 1935-13. nov. 1985).
Lærer ved Rosenvangskolen 1956-85, 
skolekonsulent ved Århus Kommu
nes Skolevæsen.

Jensen, Theodor
(2. april 1900-1. maj 1985).
Lærer ved Brabrand Kommuneskole 
1935-59, viceskoleinspektør 1959-67, 
sognebibliotekar 1935-60, forret
ningsfører for Brabrand-Årslev Spa-

TheodorJensen

rekasse 1937-45, medlem af Bra
brand-Årslev Sogneråd 1954-70, 
sognerådsformand 1958-70.

Jeppesen, Vagn Sanddal
(29. marts 1940-17. jan. 1985). 
Vicebygningsinspektør ved Byg
ningsinspektorat Midt i Århus Kom
mune.

Jespersen, Einar M.
(11. jan. 1902-25. aug. 1985). 
Markforvalter ved Århus Kommune 
1929-72.

Jessen, Niels M.
(5. juni 1937-28. jan. 1985). 
Civilingeniør, ansat ved Stadsingeni
ørens Kontor, hygiejnisk afdeling,
1971-85.
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Jørgensen, Ejner
(19. sep. 1905-10. jan. 1985). 
Arkitekt ved Stadsarkitektens Kon
tor.

Kesmodel, Gudrun
(21. juli 1898-1. august 1985). 
Koncertsanger og sangpædagog. 

Kjær, Mogens
(30. juli 1918-27. febr. 1985). 
Landsretssagfører i Arhus 1947-85, 
lektor i retsvidenskab ved Arhus Uni
versitet.

Kjærsgaard, Tage
(7. juni 1945-11. juni 1985). 
Bibliotekar ved Statsbiblioteket 1978- 
85.

Knudsen, N. P.
(3. aug. 1901-27. nov. 1985). 
Trikotagehandler og fabrikant, inde
haver af Viby Lommetørklædefabrik, 
medlem af Viby Sogneråd 1950-70, 
sognerådsformand 1966-70, medlem 
af Århus Amtsråd 1962-70.

Kringelbach, Erik
(9. okt. 1903-12. nov. 1985).
Læge i Harlev 1948-74.

Kristensen, Einar
(28. sep. 1919-3. sep. 1985).
Lærer ved Nørre Boulevards Skole, 
Ny Munkegades Skole og Mølle
vangskolen 1943-59, overlærer 1959- 
62, overlærer ved Århus Købmands
skole.

N. P. Knudsen

P. S. Kristensen

Kristensen, Peder Sofus
(22. okt. 1897-21. april 1985). 
Trafikkontrollør i Århus 1935-43, 
overtrafikkontrollør 1943-50, sta
tionsforstander ved Århus Hovedba
negård 1950-61.

Larsen, Ejnar
(19. maj 1907-19. feb. 1985). 
Gartner, indehaver af gartneriet Høi- 
riis i Brabrand.

Larsen, Valter
(7. aug. 1911-11. aug. 1985). 
Toldinspektør, ansat ved Arhus 
Toldkammer 1944-78.

Lund, H. P.
(23. feb. 1914-23. april 1985). 
Sparekassedirektør, ansat i Landbo
sparekassen (Sparekassen Østjyl
land, Sparekassen Midtjylland, Spa
rekassen SDS) 1930-81.

Lund, Søren
(10. juli 1912-14. maj 1985). 
Antikvarboghandler i Århus 1953-59, 
bogrevisor ved Statsbiblioteket 1960- 
70.

Madsen, Frida
(14. marts 1911-10. juni 1985). 
Adjunkt ved Århus Katedralskole 
1955-63, lektor 1963-78.

Mortensen, Jens Anton
(7. sep. 1898-11. sep. 1985).
Gårdejer i Yderup 1926-85, sognefo
ged og lægdsmand i Lyngby, medlem 
af Borum-Lyngby Sogneråd 1943-47.
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Nielsen, Jens Børge
(4. juli 1910-4. feb. 1985).
Lektor, ansat ved Marselisborg Gym
nasium 1935-58, ved Århus Stats
gymnasium 1958-80.

Nielsen, Orla Berg
(28. marts 1903-23. feb. 1985).
Lærer ved Forældreskolen 1932-51, 
viceskoleinspektør 1951-72.

Nielsen, Poul
(11. juni 1905-3. okt. 1985). 
Fabrikant i Århus, indehaver af kar
tonnagefabrikken Cartolit 1958-76. 

Nygård, Knud
(16. april 1910-19. okt. 1985).
Lektor, ansat ved Marselisborg Gym
nasium 1937-41, ved Århus Stats
gymnasium 1958-78, lektor i geografi 
ved Århus Universitet 1961-65.

Pedersen, Ejner
(18. nov. 1918-9. april 1985). 
Afdelingslæge ved Århus Kommune
hospitals neurologiske afdeling 1956- 
60, overlæge 1960-85, præsident for 
Landsforeningen til bekæmpelse af 
dissemineret sclerose 1979-85.

Pedersen, Kaj Aksel
(3. feb. 1919-29. sep. 1985). 
Statsautoriseret revisor i Århus 1954- 
85, medindehaver af Revisionsfir
maet Busch-Sørensen.

Pedersen, Valdemar
(5. jan. 1905-5. maj 1985).
Lektor, ansat ved Århus Katedral
skole 1930-50.

Ejner Pedersen

Richard Relsted

Rasmussen, Richard
(1. dec. 1893-26. aug. 1985).
Ejer af Mundelstrup Møllegård, for
mand for Sabro-Fårup Sogneråd 
1937-46, medlem af Århus Amtsråd 
1950-62.

Relsted, Richard
(13. feb. 1915-25. sep. 1985). 
Telefondirektør, ansat i Jydsk Tele
fon A/S 1941-82.

Rogersen, K. S.
(7. jan. 1892-18. okt 1985). 
Landsretssagfører i Århus 1927-76.

Rømer, Ole Rydén
(14. feb. 1919-7. marts 1985). 
Narkoselæge ved Århus Kommune
hospitals neurokirurgiske afdeling 
1953-55, afdelingslæge 1955-61, over
læge 1961-85.

Rømhild, Kay
(1. nov. 1913-17. april 1985). 
Bankbestyrer i Provinsbankens Viby- 
afdeling, direktør for Luwo Børne- 
konfektion, kasserer i Aarhuus Kjøb- 
mænds Hjælpekasse.

Salling, Poul
(13. juni 1912-12. feb. 1985). 
Statsautoriseret ejendomsmægler i 
Århus.

Schøtt, Peder E. S.
(19. sep. 1917-12. dec. 1985). 
Overingeniør, ansat hos Thomas 
Ths. Sabroe & Co. 1945-85.

151



Sejersen, Børge
(24. jan. 1908-28. okt. 1985). 
Kriminalkommissær, ansat i Hasle 
m.fl. Herreders Politi 1961-72, ^sous
chef for Kriminalpolitiet i Arhus
1972-76.

Simonsen, Børge
(17. dec. 1904-9. juli 1985). 
Bogtrykker, indehaver af Merkantil- 
Trykkeriet 1938-78.

Simonsen, Søren Chr.
(20. maj 1910-27. nov. 1985). 
Vagtmester, ansat i Den gamle By 
1928-80.

Simonsen, Verner
(21. maj 1904-1. marts 1985). 
Fagottist i Århus By-Orkester 1943- 
74, lærer i guitar ved Århus Folkemu
sikskole.

Sivelykke, Børge
(10. okt. 1916-9. okt.o1985). 
Antikvitetshandler i Århus, medinde
haver af Sivelykkes Kunst- og Anti
kvitetshandel 1958-81.

Steenstrup, N. Resen
(25. sep. 1917-12. sep. 1985). 
Eksportdirektør, ansat ved Århus 
Oliefabrik 1949-80.

Søby, Anders
(5. feb. 1907-20. marts 1985). 
Regnskabskonsulent i Foreningen af 
Danske Landboforeninger 1946-72, 
chefkonsulent for Landbrugsudvalget 
for Driftsøkonomi 1972-76.

Sørensen, Henning B.
(9. nov. 1923-16. nov. 1985).

Hugo Sørensen

Skoleinspektør ved Hasle Skole 1968- 
85, formand for Århus Skolelederfore- 
ning 1970-78.

Sørensen, Hugo
(14. marts 1903-19. aug. 1985). 
Maskinarbejder, varmeinstallatør, 
medlem af Brabrand-Årslev Sogne
råd 1939-43 og 1950-70, sogneråds
formand 1954-58, medlem af Århus 
Amtsråd 1950-70.

Sørensen, J. Chr.
(6. marts 1911-18. marts 1985). 
Litograf i København 1940-70, i 
Hjørring 1970-81, i Århus 1981-85.

Sørensen, Oscar
(22. aug. 1891-3. nov. 1985). 
Kriminalassistent, leder af Hasle 
m.fl. Herreders Kriminalpoliti 1950- 
61.

Sørensen, Svend Juel
(1. marts 1936-22. sep. 1985). 
Hoteldirektør, ansat ved Hotel Ans
gar 1961-85.

Sørensen, Verner Ellemose
(31. okt. 1911-24. april 1985). 
Murermester i Viby 1946-85.

Thomsen, H. E.
(20. maj 1907-1. feb. 1985). 
Kontorbestyrer ved Det Offentlige 
Arbejdsanvisningskontor i Århus 
1946-70, arbejdsformidlingschef 
1970-77.

H. E. Thomsen
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Thom, Henry
(7. april 1911-18. sep. 1985). 
Restauratør, indehaver af Tranbjerg 
Kro 1950-72, af Restaurant Trompe
ten 1972-85.

Thygesen, T. K.
(30. aug. 1895-21. feb. 1985). 
Generalmajor, chef for Vestre Lands
delskommando 1951-60.

Thyø, Harry
(20. april 1908-24. jan. 1985).
Læge i Århus 1946-78.

Toldi, Geza
(11. feb. 1909-16. aug. 1985). 
Fodboldtræner for AGF 1954-56 og 
1960, for Skovbakken 1969-71.

Trolle-Schultz, Erik
(15. dec. 1906-31. jan. 1985). 
Forsikringsdirektør, ansat i A/S Nye 
Danske i Århus 1938-71, fransk kon
sul 1952-76.

Utzon, Peter
(25. sep. 1936-2. aug. 1985). 
Buntmagermester og pelsgrosserer i 
Århus.

Warhuus, Finn
(2. sep. 1938-10. juni 1985). 
Statsautoriseret revisor i Århus 1971- 
85.

Westhausen, Christoph
(30. juni 1916-19. okt. 1985).
Lærer ved Laursens Realskole 1961- 
69, skolebestyrer 1969-77.

Ernst Winterberg

Winterberg, Ernst
(3. okt. 1904-11. nov. 1985). 
Maskinmester, ansat ved Århus El
værk 1928-42, ved Marselisborg Ho
spital 1943-54, hospitalsforvalter ved 
Arhus Kommunehospital 1954-70, 
medlem af Århus Byråd 1937-43.

Ørtenblad, Emil
(13. okt. 1902-24.Jan. 1985). 
Snedkermester i Arhus 1934-72, for
mand for Naverforeningen og for 
Nordre Grundejerforening.
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ASV., volleyballklub, 112 
Atlantic, hotel, 40 
AUS, idrætsforening, 112 
Austinhuset, 73 
Axel Gruhnsvej, 69

Backhausens Bog- og Stentrykkeri, 49 
Backhausen, Sophus, bogtrykker, 49 
Badstuegade, 144
Badstuetorv, 28
Baggesen, Anders, skuespiller, 85 
Barnows Tømmerhandel, 12 
Baunsgaard, Ej vin, fabrikant, 147 
Baunsgaard, P., krydderifabrik, 147 
Bech, Lauritz, bogtrykker, 50, 51 
Beder Gartnerskole, 147 
Bekker-Nielsen, Tønnes, cand. mag., 39 
Bendixen, Aage, kirkeværge, 147 
Berg, Carsten, sekretariatschef, 119 
Bering, Annemarie, byrådsmedlem, 129, 140 
Besættelsesmuseet, 20 
Bilka, 40
Bille, Mogens, amtsrådsmedlem, 140 

•Birck, Sophus, cigar- og vinhandler, 48 
Bischoff, C., smedemester, 100 
Bisgaard, Lis, sognepræst, byrådsmedlem,

27, 140
Bispehaven, 34
Bispetorvet, 20, 103
Bjelke, Anton, pianoforhandler, 147 
Bjerregaard, H., tømrermester, 89 
Bjerregaard, Poul, amtsrådsmedlem, 131 
Bjørnbak, Alfred, bogtrykker, 50, 52 
Bjørnbak, Lars, politiker, 50 
Bjørnvig, Birgit, forfatter, 31 
Blicher, Steen Steensen, havneformand, 147 
Bodøvej, 12
Bogensegade, 147,
Bogfinkevej, 46 
Borggade, 32, 45, 144, 145 
Borgholm, Peder, sygehusdirektør, 147 
Borum, 44
Botanisk Have, 27, 29 
Bove, Anders, arkitekt, 42

Brabrand Boligforening, 13, 34
Brabrand Idrætsforening, 112
Brabrand Lystfiskerforening, 31 
Brabrand-Aarslev Sparekasse, 149 
Bredsted, Aage, stadsbibliotekar, 104 
Bresson, Rene, konsulent, 74 
Breuning, Susanne, skuespiller, 85 
Brita Leth, skonnert, 20 
Brobjergskolen, 12, 14 
Brogaard, Nora, byrådsmedlem, 130, 140 
Bropalæet, 102
Bruun & Sørensen, 14
Bryggervej, 17
Bræddehytten, restaurant, 19
Bukseskrædderen, 21
Bundgaard, Chr., amtsrådsmedlem, 136, 140 
Bushøj, 28
Byens nærradio, 16, 17, 24
Byens åbne scene, 81
Bøgh, Ellen, direktør, 147
Bøgh, Poul, chefredaktør, 74

Carit Etlarsvej, 20
Carl Blochsgade, 24
Carletti, chokoladefabrik, 68, 72 
Carstensen, Joan, løber, 111 
Centralværkstederne, 68 
Centrum, skydeselskab, 147 
Ceres, bryggeri, 18, 21, 23, 68 
Christensen, Bent, skolebetjent, 147 
Christensen, A/S, Carl, 75 
Christensen, Carl, fabrikant, 22, 29 
Christensen, Carl J., toldinspektør, 147 
Christensen, F Stecher, borgmester. 101 
Christensen, Henry, skoleinspektør, 74 
Christensen, Inga, byrådsmedlem, 140 
Christensen, Jørgen, byrådsmedlem, 127,

140
Christensen, Leif Gjørtz, byrådsmedlem, 

130, 140
Christensen, Olaf, P., rådmand, 10, 19, 20, 

120, 128, 140
Christensen, Ruth Wegeberg, sognepræst, 74 
Christensen, Svend, direktør, 74 
Christiansbjerghallen, 27 
Christiansen, Hanne, udspringer, 110 
Christiansen, Jens, formand, 147 
Christiansgade, 42
Christianskirken, 29
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Christofoli, Francesco, operachef, 31 
Clausen, Fritz Georg, fabrikant, 71, 72 
Clausen, Johannes, direktør, 147 
Clausen, Max, konsulent, 147 
Clausen, Poul, fiskehandler, 147 
Clemens, galleri, 44
Clemmensen, P. S., snedkermester, 100

Daells Varehus, 9
Dahl, Lisbeth, skuespiller, 12
Dalgas Avenue, 142
Dalsborg, Erling, skuespiller, 85
Dalsø Flaskegas, 70
Dalsø Maskinfabrik, 70
Damgaard, Erik, professor, 74
Dane, Leo, bogtrykker, 147
Danielsen, Susanne, bordtennisspiller, 111
Danish Turnkey Dairies, 20, 33, 36
Dan-Jord A/S, 10
Danmark, kreditforening, 8, 31
Danmarks Journalisthøjskole, 10, 74, 147
Dannebrogsgade, 15
Dannebrog Værft A/S, 16, 42, 71, 73
Dansk Brandværnsmuseum, 13
Dansk Pressalit A/S, 11
Dansk Pressemuseum, 10
Dansk Veteranbilklub, 25
danske Trælastkompagni detail A/S, Det, 25
Daugbjergvej, 25
Davies, Trevor, generalsekretær, 35 
Degnebakken, 24
Diedrichsen, L. C., anlægsgartner, 91 
Diedrichsen, Ulla, maler, 33, 42 
Djurshuus, Jens Christian, professor, 74 
Dohm, Bent, skoleinspektør, 128, 129 
Dollerupvej, 41
Domkirkepladsen, 114
Dreyer, C. V. J., stiftamtmand, 87, 88 
DSB/ASF, skytteklub, 110 
Dybdahl, Lone, løber, 108, 111 
Dyrehavevej, 18

Ebsen og Gram, tegnestue, 145 
Edvin Rahrsvej, 70 
Eckersbergsgade, 68, 71 
Ehlers, Victor, overlærer, 21 
Ejbye-Ernst, Arne, direktør, 147 
Elvirasminde 35, 68, 71-73 
Elvirasminde-Rønning, 71, 72

Engtoften, 67
Erhvervsarkivet, 116
Erhvervskontaktudvalget, 11
Eriksen, Axel, politiassistent, 147 
Eriksen, Kurt, socialrådgiver, 74 
Errboe, B., havearkitekt, 96 
Eskesen, Lars, sparekassedirektør, 74 
Eskildsen, Niels E., amtsrådsmedlem, 140 
Esmann, Jørgen, direktør, 74 
Evar, Jacob, restauratør, 7 
Exodus, bowlingklub, 108, 109, 112 
Exodus/fair Play, bowlingklub, 109

Fabiansen, Andreas, landsretssagfører, 147, 
148

Falcks Redningskorps, 7, 24
Fanger, J. R., rådmand, 101
Farver, Leo, amtsrådsmedlem, 140 
FDB, 68, 75
Fedder, Minna, sekretær, 119
Feldthusen, C. C., amtsrådsmedlem, 140 
Finlandsgade, 31, 46, 67 
Fischer-Hansen, Else, væver, 32 
Fiskergyde, 144
Flytkjær, Niels Peder, lektor, 147 
Foltmar, Anette, sportsrytter, 109 
Foltmar A/S, Brdr., 36 
forenede Bogtrykkerier, De, 51 
forenede jyske Farverier og Trikotagefabrik

ker A/S, 68
forenede Teglværker A/S, De, 69 
Foreningen af Arbejdsgivere ved Århus

Havn, 74, 76
Forhistorisk Museum, 13,113, 148
Forskerparken, 32, 44
Forældreskolen, 151
Foss, Otto, lektor, 148
Frandsen, Niels Chr., billedhugger, 26
Frederiks Alle, 10, 27, 42, 60, 62, 63
Frederiksbjerg, 141
Frederiksbjerg Fredsgruppe, 27
Frederiksen, A. F. P., godsejer, 88
Frederiksen, Ib, amtsborgmester, 17, 32, 45,

119, 135, 140
Frederiksen, Vester, arkitekt, 142
Frederiksgade, 43, 142
Frederikshøj Kro, 33
Friis & Mokke, arkitektfirma, 12, 31, 40
Fronthuset, 33
Frydenlund, skovriderbolig, 13

Frydenlund-Centret, 24
Frydenlundskolen, 34
Frøbert, Knud Aage, afdelingsforstander, 74 
Færk, Jens, skoleinspektør, 74 
Føtex, 21
Fåborggade, 142

Gallo, galleri, 45
Gamborg, Hanne, skøjteløber, 111 
Gamle By, Den, 14, 19, 20, 26, 29, 31,35, 37,

74, 113, 116, 152
Gammelgaard, Hans Peter, tandtekniker, 

148
Gammelgaard, Lars P., folketingsmedlem, 

19
Gammelgaard, Lene, amtsrådsmedlem, 135, 

137, 140
Gammelgaardsskolen, 20
Gantriis, Mogens, direktør, 74
GASA, 31, 37, 46, 67
Gaunholm, R., rektor, 27
Gjedde, Bettina, skiløber, 108
Gjellerupbadet, 15
Gjellerup Kirke, 30
Gjellerupparken, 39
Gjellerupskolen, 147
Glob, P. V., professor, 113, 148
Gloggengieser, Knud Erik, fabrikant, 148 
Godsbanegården, 10 
Grarup, Peter, sognepræst, 74 
Graven, 144
Gravesen, Gudrun, amtsrådsmedlem, 148 
Gregersen, Hans, maler, 10 
Grenåvej, 10
Grønnegade, 44
Grøn vej, 10
Graae, Lisbeth, billedhugger, 45 
Guldborg, R. J., billedhugger, 91 
Guldsmedgade, 21, 22, 40

Hads Herredsvej, 71
Hafnia-Arkaden, 14
Halvorsen, Frits, fa., 148
Halvorsen & Sønner, I. C., fa., 148 
Handberg, Jørgen E., direktør, 74 
Handelsbanken, 10, 16, 32, 33, 44, 67, 142 
Handelshøjskolen, 19, 65, 75 
Handest, Åage, maler, 102 
Handevitt-Haar, Axel, rådmand, 17, 74, 120,

129, 131
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Hans Broges villa, 43
Hansen, A. Høeg, arkitekt, 142
Hansen, Arne, stationsmester, 148 
Hansen, A. Tybjerg, professor, 19 
Hansen, Dorthe, orienteringsløber, 108, 110,

112
Hansen, Emiel, maler, 102
Hansen, Liza, arkitekt, 23
Hansen, Ludvig Kruse, blikkenslagermester, 

148
Hansen, Mads, bogtrykker, 50-52 
Hansen & Søn, Marius, fa. 148 
Hansen, Ole, løber, 108, 110 
Hansen, Poul, døvstummepræst, 148 
Hansen, S., smedemester, 100 
Hansen, Svend Just, fabrikant, 148 
Hansen, Thorsten Ingemann, overlæge, 31 
Hans Hartvig Seedorffs Stræde, 33, 142, 143 
Harald Skovbys Gade, 11 
Hasle Ringvej, 14
Hasle Skole, 18, 20, 152
Hasselager, 10, 17
Hastrup, Kirsten, professor, 23, 74 
Haugaard, Niels, tømrermester, 148 
Havnegade, 144, 145
Havnerådet, 11
HEI, idrætsforening, 111, 112
Hejredalsvej, 8
Henriksen, Birthe Bernt, byrådsmedlem, 

129, 131, 140
Hilbert, Børge, skuespiller, 148
Hindø, Lone, rådkvinde, 11, 44, 119, 120, 

127, 128, 131, 132, 140
Hjortshøj, Ole, løber, 111
Hoffmann, Per, idrætsudøver, 108 
Holm, Gretelise, prorektor, 74 
Holm, Viggo, tekstilfabrik, 70 
Holme, 9, 28, 32
Holme Møllevej, 26
Holme Sognegaard, 10
Holst-Knudsen, Viggo, landsretssagfører, 

148, 149
Homann, Dan, politibetjent, 7
Hornshøj-Møller, Stig, museumsinspektør, 

74
Houmann, Børge, redaktør, 20, 33 
Huulgaards Chokolader, 65 
Huset, 26, 113 
Hvidkløvervej, 29
Hvidt-Pedersen, Bjørn, amtsrådsmedlem, 

137, 140

Hylleberg, Bent, sognepræst, 74 
Hyllested, Orla, fhv. borgmester, 25, 122 
Høeg, Henri, vægtløfter, 109, 112 
Høiriis, gartneri, 150
Højbjerg Andelsboligforening, 43 
Højbjerg Badmintonklub, 112 
Højvang beboerhus, 33 
Høj vangssko len, 74 
Hørhavevej, 11
Høyer, O. G., maskinfabrik, 71 
Haamann, C., ingeniørsergent, 95 
Håndværkerparken, 43

Ibsen, Anders, læge, 149
Ibsen, Thorkild, rådmand, 10-12, 19, 32, 39, 

127, 140
Idskou, Arne S., direktør, 75
Ikea, 42
Illemann, Aage, købmand, 65
Immanuelskirken, 74
Interskolen, 45
Iversen, Jørgen V., kriminalinspektør, 75 
Iversen, Kræsten, maler, 101 
Iversen, Ralph Kock, revisor, 149

Jacobsen, Brdr., chokoladefabrik, 70, 72 
Jaflke, Holger, maler, 45 
JAKA, 68, 71
Jantzen, Erik, erhvervskonsulent, 32
Jellebakkeskolen, 32
Jensen, Bernhardt, borgmester, 114, 122
Jensen, Bodil, amtsrådsmedlem, 140
Jensen, Bo Loft, sportsdanser, 112
Jensen, Erik, overbrandinspektør, 149
Jensen, Erik Sidenius, atlet, 108
Jensen, Finn, sportssejler, 110
Jensen, Finn Stubkjær, direktør, 149
Jensen, H. Bjerregaard, tømrermester, 99
Jensen, Henning, amtskonsulent, 75
Jensen, Jørn B., direktør, 33
Jensen, Lilian Lykke, byrådsmedlem, 130
Jensen, Morten Frovin, sportssejler, 110
Jensen, Niels, amtsrådsmedlem, 140
Jensen, N. P., arkitekt, 95
Jensen, Peter, direktør, 75
Jensen, Rudolf, rådmand, 149
Jensen, Svend Erik Videbæk, skolekonsulent,

149
Jensen, Tage, amtsrådsmedlem, 140

Jensen, Theodor, sognerådsformand, 149 
Jeppesen, Vagn Sanddal, vicebygningsin-

spektør, 149
Jepsen, Holger, domprovst, 75
Jepsen, Leif Damgaard, afdelingschef, 75 
Jepsen, Marie, amtsrådsmedlem, 137. 140 
Jespersen, Einar M., markforvalter, 149 
Jessen, Niels M., civilingeniør, 149 
Jexner, Karin, orienteringsløber, 108, 110,

112
Johansen, Mariane, socialrådgiver, 75 
Jonassen, Viggo, byrådsmedlem, 130 
Jord- og Anlægsteknik, fa. 10 
J. P. Larsensvej, 43
Juhl, Villy, byrådsmedlem, 140
Junggreen, Lars, skuespiller, 83 
Just, Børge, entreprenør, 43 
Justesen, Marianne, sportsrytter, 111 
Juul-Jensen, Palle, overlæge, 27 
Juul-Jensen, Palle, travkusk, 111 
Jyden, rammefabrik, 43 
Jydsk Amatør Bokse-Union, 9 
Jydsk Reklamebureau, 52 
Jydsk Telefon A/S, 29, 44, 151 
Jydsk Væddeløbsbane, 111 
Jyllands, kunstnersammenslutning, 12 
Jyllands Papirværk, 68, 70 
Jyllands-Posten, 69 
Jysk Fjederfabrik, 70
Jysk Murer- og Entreprenørforretning, 9, 10, 

12, 44, 71, 75, 147
Jysk Teknologisk Institut, 23, 65, 66 
Jyske Bank, 14, 31 
Jyske Bryggerier, 71 
Jørgensen, Birger, travtræner, 111 
Jørgensen, Ejnar, arkitekt, 150 
Jørgensen, Henrik, oplæser, 59 
Jørgensen A/S, Jul, A., 68, 148 
Jørgensen, Lisbeth, oplæser, 59

Kaløgade, 68
Kampmann, Hack, arkitekt, 86-89,92,95,96 
Kanal ATV, 54-57 
Kannikegade, 94
Kesmodel, Gudrun, koncertsanger, 150 
Kier, Chr., sagfører, 88 
Kirkebye A/S, A. W., 75 
Kirkens Korshær, 29 
Kirstinesminde flyveplads, 14, 29, 30, 38 
Kjersgaard, Erik, museumsdirektør, 18
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Kjær & Richter, arkitektfirma, 8
Kjær, Jørgen, lektor, 39
Kjær, Mogens, landsretssagfører. 150
Kjærsgaard, Tage, bibliotekar, 150
Klostergade, 17, 45, 71, 144, 145
Klosterport, 71
Klostertorvet, 19
Knudsen, Egon, arkitekt, 142
Knudsen, Flemming, byrådsmedlem, 140
Knudsen, N. P., fabrikant, 150
Knudsen, S., malermester, 100
Koch, Poul, direktør, 19
Kock, Jørgen, socialdirektør, 15
Kollegiekontoret. 29
Kolt Pensionistcenter, 76
Korn- og Foderstofkompagniet A/S, 24, 42,

69, 71, 76
Kosan Crisplant A/S, 71, 74, 75 
Kosan Cylindric A/S, 71 
Kosmorama, biografteater, 13 
Kracht, Eigil, fagforeningsformand, 20 
Krag, Eiler, tegner, 101-107 
Kragstrup, Jakob, læge, 40 
Krause-Jensen, Karen, socialinspektør, 75 
Kringelbach, Erik, læge, 150 
Kristensen, Einar, overlærer, 150 
Kristensen, Peder Sofus, stationsforstander,

150
Kristensen, Peter, amtsrådsmedlem, 140 
Krog, Palle, byrådsmedlem, 131 
Krogh, Benny, redningsfører, 15 
Kroghsgades Skole, 147 
Kronebanken, 8, 25, 33, 66, 67, 74 
Kruse, Remi, motorkører, 110 
Kvindehuset, 36
Kvindemuseet, 21
Købmands- og Håndværkerbanken, 67 
Købmandsskolen, 21, 150

Labing Mølle, 37
Ladefoged, Kjeld, skovrider, 13
La Fayette, diskotek, 15
Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening,

19, 40
Landbosparekassen, 150
Larsen, Ejnar, gartner, 150
Larsen, Hans-Verner, bankdirektør, 66 
Larsen, Ludvig M. A/S, 69 
Larsen, Per Primer, lektor, 75 
Larsen, S. Dalhof, cementstøber, 100

Larsen, Th., smedemester, 100
Larsen, Valter, toldinspektør, 150 
Laursens Realskole, 153 
Laursen, Karsten, professor, 75 
Laustsen, Dorthe, byrådsmedlem, 10, 127 
Lehmann, Henning, rektor, 39 
Lenger, Jørgen, folketingsmedlem, 130 
Leonard, konditori, 102 
Lewin, Asser, boghandler, 62 
Lillelund, Inger, amtsrådsmedlem, 31, 129,

136, 137, 140
Linde, Erik, byrådsmedlem, 130, 131 
Lings, J. K., ingeniørfirma, 32 
Lisbjerg, 17, 27, 39, 56 
Lorentzen, Anne, skuespiller, 83 
Lund, H. P., sparekassedirektør, 150 
Lund, Niels Ole, professor, 75 
Lund, Søren, bogrevisor, 150 
Lux Time, fa.,^29 
Lyngbygaard Å, 31, 37 
Lyngsbo, Henning, amtsrådsmedlem, 140 
Lyngsdal, Lars, amtsrådsmedlem, 140 
Lynn, Daphne, grafiker, 45 
Lystrupvej, 39
Læssøesgades Skole, 147
Løber, Georg, højesteretssagfører, 18

Madsen, Frida, lektor, 150
Madsen, Gurli, fagforeningsformand, 20, 130 
Madsen, Jesper, rådhusbetjent, 103, 104 
Madsen, Ole Westh, skuespiller, 83 
Magasin du Nord, 36, 38, 60, 92 
Magnussen, Otto, fagforeningsformand, 20 
Marcussen, Jan, sportssejler, 110 
Maren Smeds Gyde, 144
Marienlund, 24
Marselis, hotel, 11
Marselisborg Gymnasium, 104, 150 
Marselisborggård, 86 
Marselisborg-Hallen, 18, 33 
Marselisborg Hockey Club, 112 
Marselisborg Hospital, 46, 147 
Marselisborg Mindepark, 96 
Marselisborg Renseværk, 30, 40 
Marselisborg Seminarium, 75 
Marselisborg Slot, 16, 27, 46, 86-100 
Mehl, Eiler, fabrikant, 71 
Mejerikontoret, 74, 76 
Mejlgade, 32
Mellerup, Søren Chr., direktør, 75

Merkantil-Trykkeriet, 152
Merkator Bogtryk, 147
Meyer, A., byrådsmedlem, apoteker, 88 
Meyer, Emil, lærer, 48 
Michaelsen, Johan, lærer, 48 
Mikkelsen, Henry Richter, maler, 45 
Mikkelsen, Inger, amtsrådsmedlem, 136 
Mikkelsen, Ove, amtsrådsmedlem, 140 
Moesgård, 13, 16, 27, 28, 34, 43, 113, 116 
Mogensen, Alfred, byrådsmedlem, 10, 127,

132
Morild, Carsten, badminton træner, 109 
Mortensen, Ellen Tange, museumsleder, 75 
Mortensen, Jens Anton, gårdejer, 150 
Mortensen, K. E., byrådsmedlem, 140 
Mortensen, Marianne, billardspiller, 108 
Mortensen, Ole, overlæge, 75
Mostrups Forlag, 53
Motel la Tour, 34, 38
Mouritsen, Ole G., professor, 23, 75 
Munch, Mette, idrætsudøver, 110 
Mundelstrup Møllegård, 151 
Munkeapoteket, 10
Musikhuset, 8, 9, 11, 12, 18-20, 22, 25, 31-33, 

36, 40, 43
Myrup, H. P., professor, 12
Mølleengens Beboerforening, 8
Møllegade, 141
Mølleparken, 26
Møller, C. F., arkitektfirma, 23
Møller, Kurt Wissendorf, byrådsmedlem, 

140
Møller, Thorkel, arkitekt, 95
Møller-Mikkelsen, P., direktør, 33, 75
Møllevangsskolen, 150
Mønsteds gård, 62
Mønsted, Otto, margarinefabrik, 68
Mørksgade, 26
Mårslet Kirke 30

Nasri, Amid, maler, 33
Naur, Albert, maler, 101
Nedergaard, Claus, idrætsudøver, 108 
Neergaard, Chr., godsejer, 88 
Niebuhr, Annie, byrådsmedlem, 140 
Nielsen, Anita, løber, 109 
Nielsen, Bente, amtsrådsmedlem, 137, 140 
Nielsen, Jens Børge, lektor, 151 
Nielsen, Jørgen, direktør, 75 
Nielsen, Jørgen, sportssejler, 110
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Nielsen, N. C., grosserer, 43
Nielsen, Orla Berg, viceskoleinspektør, 151
Nielsen, P., bogtrykker, 47
Nielsen, Poul, fabrikant, 151
Nielsen, Ulla, løber, 110
Nissen, Knud, konsulent, 75
Nordgårdsskolen, 36
Nordre Grundejerforening, 153
Nordre Ringgade, 10, 26, 44
Nord revej, 34
Nordsmark, Peter, løber, 111
Nygaard, Knud, lektor, 151
Ny Munkegades Skole, 34, 36, 150 
Nørre Alle, 19, 45 
Nørrebrogade, 12 
Nørre Boulevard Skole, 150 
Nørregade, 28, 144, 145, 146 
Nørregaard & Clausen, 147 
Nørreport, 28, 144-146

Oddervej, 32
Ole Rømer-Observatoriet, 41 
Olesen, Jens Erik, studierektor, 75 
Olesen, Torben, sportssejler, 110 
Ormslev Børnehjem, 32 
Ottosen^ Poul, overlæge, 75

Paldam, Martin, professor, 23, 75
Pan, orienteringsklub, 108, 110
Paradisgade, 28, 32, 143
Parfumeri La Boutique, 65
Pedersen, Corny, direktør, 75
Pedersen, Edvard, byrådsmedlem, 127, 140
Pedersen, Ejner, overlæge, 151
Pedersen, Jens Arbjerg, socialrådmand, 8,

11, 32, 127, 140
Pedersen, Kaj Aksel, revisor, 151 
Pedersen, Peder J., professor, 75 
Pedersen, Poul Holm, lektor, 12 
Pedersen, Sven, stadsarkitekt, 76 
Pedersen, Valdemar, lektor, 151 
Peitersen, Ove, amtsrådsmedlem, 120, 130 
Petersen, Edvard, maler, 15 
Petersen, Henning Anker, direktør, 76 
Petersen, Jens Richard, direktør, 38 
Petersen, Lene Adler, keramiker, 38 
Petersen, Lis, byrådsmedlem, 11, 127 
Petersen, Nikolaj, professor, 76 
Pimpernel, forlag, 7, 15

Pinds Cafe, 23
Polyhymnia, 94
Posin, Herman, skrædder, 21
Posten, idrætsforening, 108
Poul Martin Møllersvej, 8
Poulsen, Alex, tømmerhandler, 12 
Poulsen, Flemming, fodboldspiller, 111 
Poulsen, Helle, sportsdanser, 112 
Poulsen, Mogens Brandt, rektor, 76 
Poulsen, Søren S., erhvervskonsulent, 76 
Poulsen-Jensen, Mie, løber, 110 
Privatbanken, 26
Provinsbanken, 8, 25, 32, 33, 40, 66, 67, 74, 

75, 151
Psykiatrisk Hospital, 32, 43
Puds, bowlingklub, 109, 112
Purup Electronics A/S, 67

Qvist, Erik F., byrådsmedlem, 20, 129

Radio Århus, 11, 16, 17
Rahm, Inger Lise, byrådsmedlem, 140 
Ramsing, A. Th., apoteker, 71 
Rasmussen, Aksel, byrådsmedlem, 127, 140 
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