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Aarhus i Den Gamle By
Af Thomas Bloch Ravn
Den Gamle By i Aarhus var i mange år kaldenavner på der
museum, vi nu bare kalder Den Gamle By. I 1994 blev un
dertitlen Danmarks Købstadmuseum tilføjet.

Nu er Aarhus historien kommet tilbage til museet, efter
at den siden midten af 1990’erne har haft til huse i et selv
stændigt Aarhus Bymuseum. Det er nu nedlagt, og Aarhus

Byråd har 22. juni i år godkendt planerne for overflytning
af det nu tidligere Bymuseums funktioner til Den Gamle
By.
Det sker præcis 150 år efter oprettelsen af byens første

kulturhistoriske museum. Så nu kan man passende både tale
om Den Gamle By i Aarhus og Aarhus i Den Gamle By.

Aarhus historiens tilbagevenden ril Den Gamle By er te

maet i denne årbog.
I 1861 kaldte man byens museum for Den hisrorisk-

antikvariske Samling i Aarhus. Senere fik samlingen navnet
Aarhus Museum, og herfra udsprang i første omgang Den

Gamle By, senere Moesgård Museum og senest Aarhus

Det gamle Aarbus Museum lå
i den bygning, som siden fik
navnet Huset. Her er bygningen
fotograferet før 1885fra Aarbus
Mølle på den anden side af
gaden. Aarbus Mølle ligger nu i
Den Gamle By. Foto Hovedbib
liotekets lokalhistoriske samling.
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Bymuseum. Moesgård og Den Gamle By havde hver deres
fokusområder, og ingen af de to museer rummede den

samlede udstilling om byens historie, som ikke mindst lo
kalhistorikeren, den tidligere borgmester Bernhard Jensen,

ønskede.
Resultatet blev, at man i 1990’ernc oprettede Aarhus By

museum. Det skulle imidlertid vise sig vanskeligt for det nye

Bymuseum at finde sin rette plads mellem de to store, lands
dækkende museer.

Det var baggrunden for, at Aarhus Byrad sidste år tog en
principbeslutning om at nedlægge Bymuseer og overdrage
opgaverne til Den Gamle By, der som følge af denne beslut

ning nu ikke alene er et landsdækkende specialmuseum, men
også lokalmuseum med ansvar for at formidle Aarhus' histo
rie i alle dens aspekter.

Pil at begynde med var vi i Den Gamle By skeptiske
overfor byrådets beslutning, men efterhånden begyndte vi at
kunne se nye, store perspektiver i at kombinere Danmarkshi

storien og Aarhus historien i en stor museal mosaik.

Det er der flere grunde til.
For det første er vi begyndt at se spændende perspektiver

i projekter, fordi Aarhus som by er et af de bedste eksempler
på en dansk bys historie, og således kan bruges som den

byhistoriske showease, Den Gamle By altid har manglet: Op

slåer i Vikingetiden, klassisk købstad og markant vækst efter

1850.
For det andet er der allerede nu rigtig meget Aarhus i Den

Gamle By. Museets koncept er skabt af århusianeren Peter
Holm med hjembyen som inspiration. Museet er grundlagt

og opbygget omkring en række Aarhus bygninger, hvor Borg

mestergården fra Immervad, Købmandsgården fra Frederiksgade og hele Aarhus Mølle komplekset er de mest markante.

Den Gamle By rummer meget store dele af de værdifulde
kulturhistoriske samlinger fra byens første museum, Den

historisk-antikvariske Samling. Og en stor del af Den Gamle

Bys forskning har haft Aarhus i fokus - således handler både
Helge Søgaards og Erna Lorenzens doktordisputatser om

Aarhusforhold.

For det tredje inkarnerer Aarhus i meget høj grad 1960’crnes og 70*erncs kulturelle opbrud, som i disse år er et priori

teret emne for udstillinger og undersøgelser i Den Gamle By.
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Vores ideer og planer er stadig under udvikling, og finansie
ringen er endnu ikke på plads.
/
Men visionen er at gore Aarhus’ historie vedkommende

og tilgængelig for alle - også for de, der normak ikke interes
serer sig for historie og museum. Der skal være noget at se og

opleve ikke blot i Den Gamle By, men også rundt omkring i

Aarhus by. Og vi vil tage alle midler i brug med fotos, filmiske
effekter og digitale muligheder.

Der er allerede ganske meget Aarhus i Den Gamle By. I de

Porgmestergarden lå oprindeligt
ved Immervad i Aarhus' midtby.
Portbammeren fra 159^ har
folge)ide tekst, som her er gengivet i moderne retskrivning:
Herre udi fied os bevare, og
fra uvenners falske snare, hjælp
dette jordiske at brttge så, at
vi det himmelske bekomme
må. Niels Chrestens. S. Citzel
Persdoter.

kommende år bliver der endnu mere.

English summary
It has been decided that Den Gamle By from summer 2011
shall not only be a national museum of urban history and
culture, but also the local museum for Aarhus. As a conse

quence the Aarhus City Museum from the 1990s was closed

down.

From its birth in 1909 Den Gamle By had the Aarhus his
tory as a backbone, and the collections of the museum have
since then included important objects and artefacts from

Aarhus. The Aarhus element will now be reinforced, as it is
Den Gamle Bys ambition to combine the general urban his

tory in Denmark with the history of Aarhus, fhe vision will

be to present the history to interested people, and the aim is
also to reach out to people who really do not care about his
tory and museums.
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Aarhus scenarier
Af Thomas Bloch Ravn

Selvom Aarhus har haft museer i 150 år, er det aldrig lykkes at
fa skabt én udstilling, derfortaller byens historie. Med overta

gelsen affunktionernefra Aarhus Bymuseum er den opgave nu

placeret i Den Gamle By. Museumsdirektør, mag.art. Thomas
Bloch Ravn orienterer i denne artikel om planerne for Aarhus
historien i Den Gamle By.

At være lokalmuscum for et område indebærer mange og
forskellige opgaver. Historiske samlinger skal opbygges, re

gistreres og bevares. Der skal undersøges og forskes, museets

fagfolk skal følge med i lokalplaner, ncdrivningstilladelser
m.v., og historien skal formidles til dem, der måtte være in

teresserede.

Mangfoldig formidling
Det er ambitionen at udnytte Den Gamle Bys særlige karak

ter som museum til at gøre formidlingen af Aarhus historie
både decentral og mangfoldig.
Der vil naturligvis blive ét sted, hvor man kan fa et over

blik over byens historie, men derudover vil der blive skabt

en hel serie af fortællinger, som man kan finde både i Den
Gamle By og rundt omkring i Aarhus.

I Den Gamle By arbejder vi i øjeblikket med forskellige
styreord for hvilke elementer, der kan indgå i den samlede

mosaik.
Aarhus Apps og Aarhus Dialog vil være med til at lukke

historien op og gøre den synlig rundt omkring i Aarhus by.
Aarhus Biblioteket eller Aarhus Magazin kan evt være nye

printmedier for fortællinger om Aarhus.

I selve Den Gamle By forestiller vi os i hvert fald fire ele

menter med hver deres klare profil. Elementerne er: Aarhus
Købmandsgård, der vil fortælle historien om dengang Aarhus

blot var en jævnstor jysk købstad, Aarhus Gallerierne, som vil
vise skiftende udstillinger om aktuelle emner, Aarhus Experi-
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ence, der vil rumme en anderledes og sansebetonet oplevelse,
og zXarhus Museum, der vil give det store overblik over ud

viklingen fra vikingetid til nutid.

Aarhus Museum
Aarhus Museum bliver den faste udstilling om Aarhus' histo
rie. Det sted, hvor byens borgere og gæster kan la et hurtigt

og kvalificeret overblik over historien med fokus pa de ting,
der skiller Aarhus ud fra andre byer - de ting, der gor Aarhus

til Aarhus. Det er her, borgmesteren kan give sine gæster en

introduktion til byens historie og identitet.
En sådan udstilling vil kræve et areal på 3-400 kvm. En
mulighed er at oplore en nv bygning til formålet, en anden
mulighed er at indrette udstillingen i en eksisterende byg

ning, og her har Den Gamle Bys toldbod fra Aarhus været

overvejet.

Man skal forestille sig, at udstillingen vil bestå af et ho
vedspor og et antal sidespor. En vigtig inspirationskilde til
udstillingen er “Og langsomt blev landet vort eget ", som blev

skabt på Den Gamle Bys norske sosrermuseum Maihaugen i

Lillehammer i Norge i forbindelse med Vinter OL i 1994.

/ DSO'cdic rur mudksecnen i Aarhus toneangivende
i hele landet. Her plakat fra
PÅSOerne med der succesrige
band IVd.
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Føtex blev skabt i Aarhus af
købmand Herman Salling. 1
dag er kæden udbredt til hele
landet. Den første Føtex blev
etableret i Guldsmedgade i
1960, og her ligger den fortsat,
skont den er vokset betydeligt i
omfang.

Udstillingens hovedspor vil med bymodeller, en kel (genstande

og filmiske effekter fortælle hele byhistorien i kon og over

sigtlig form.
Sidesporene vil give mulighed for, at publikum kan for
dybe sig i særlige temaer, der er karakteristiske for Aarhus.

Sidesporene vil især fokusere på tiden efter ca. 1850, som er
den periode, hvor Aarhus bliver til det Aarhus, vi kender i

dag. Det er den epoke i Aarhus’ historie, der hidtil har været
mest overset på byens museer. Den ældste del med oldtid, vi

kingetid og tidlig middelalder vil jo om nogle år være belyst

i detaljer på der nye Moesgård Museum, mens byens historie
i 16-, 17- og 1800-årene allerede fortælles i Den Gamle Bys
købstadsmiljø.

Store historier
På Den Gamle Bys engelske søstermuseum Beamish siger

kollegerne, at de især går efter det, de kalder world stories.
Altså historier, der skiller en lokalitet ud fra andre tilsvarende

lokaliteter, og som kan vække interesse internationalt. Det
har inspirerer os til især at fokusere på de store historier, der

gør byen kendt uden for kommunegrænsen.
En stor historie er f.eks. Aarhus’ tidlige filmindustri, også

kaldet Da Aarhus var Hollywood. En anden historie er det
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nu verdensberømte /Vomkraft? Nej tak mærke, som blev

skabt i Aarhus i 1975. En tredje historie handler om Fotex
og Bilka, der er landsdækkende kæder skabt i Aarhus af

købmand Herman Salling. En fjerde stor historie er Aarhus
rocken fra 1980’erne. da byens musikscene var toneangi

vende i Danmark.

Og der er mange flere historier, som vi skal bruge den
kommende tid på at identificere.

Aarhus Gallerierne
Aarhus Gallerierne er det andet hovedelement i formidlin
gen. De åbnede for publikum 30. september med særudstil

lingen Aarhus Flashback, og det er planen, at Aarhus Galleri

erne vil være stedet for skiftende udstillinger om Aarhus.
Gallerierne ligger ved Torvet i gården bag ved Møntmestergården, og består af seks udstillingslokaler en suite på

hver ca. 30 kvm. samt foyer, i ak ca. 200 kvm. Der er mulig

hed for at lave større udstillinger, der inddrager alle seks rum.
men man kan i princippet også lave seks små udstillinger
med et tema i hvert rum.

Aarhus Købmandsgård
Aarhus Købmandsgård eksisterer allerede i Den Gamle By,

idet S.M. Holsts købmandsgård i begyndelsen af 1940’crnc
blev overflyttet til købstadmuseet fra hjørnet af Frederiksgade

og Rådhuspladsen.
Gården har hidtil været formidlet under titlen Købmands
gården 1864 og har i mange år været en af hovedhjørneste

nene i Den Gamle By. Med boliginteriører, butik, levende
museum, baggård og haver viser Købmandsgården, hvordan

livet formede sig i en provinsby som Aarhus i tiden før indu

strialisering og modernisering gennemgribende ændrede den
gamle købstad.

Den Gamle By har hensat et større beløb til ombygning
og udvikling af formidlingen, således at købmandsgården

dels vil fa en bredere anvendelighed, dels vil blive transfor
meret til et hands-on museum.

I dag er ca. 300 kvm. tilgængelige for publikum, og ifølge

planerne vil der blive adgang til yderligere op mod et par

hundrede kvm.
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Aarhus Expcricnce
Som et anderledes supplement til den levende historie i Aar
hus Købmandsgård, de skiftende udstillinger i Aarhus C Gal

lerierne og det historiske overblik i Aarhus Museum er det
planen at forstærke oplevelsen med en såkaldt experience i

stil med, hvad publikum kan opleve på innovative museer og
i forlystelsesparker. Typisk et sted, hvor publikum kan sidde

ned, og hvor man bliver bombarderet med en kombination
af lyde, lugte, billeder og bevægelse.

Den Gamle By har i forbindelse med opførelsen af det nye

1974-kvarter bygget to beton-k;vlderrum på hver godt 100
kvm. og med fem meter til loftet til brug for etablering af

sådanne experiences. Det ene af de to lokaler vil danne ram
På Nederlands Openlucbtmtiseum i Arnhem i Holland har
man bygget et såkaldt HidlandRama. som med avancerede
moderne hjælpemidler jortæller
Hollands historie i overskrif
ter. I Den Gamle Ry henter
man inspiration fra denne og
lignende formidlingstiltag til
indretning af de kommende oplevclseskældre.
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men om en særlig Aarhus Experience.

Da der konstant udvikles nye teknikker for formidlingsfor
mer, er det ikke relevant at lægge sig fast på et konkret ind

hold. Men for at illustrere mulighederne kan nævnes en tur
gennem Aarhus anno 1905 i sporvogn med levende billeder,

lyde og bevægelser. Eller en rock-koncert med psykedelisk
show og tidstypisk koncert-odeur anno 1971.

Aarhus RessourceCenter
Aarhus RessourceCenter planlægges etableret for forskere og

andre« der har brug for at dykke ned i den dokumentation og
de samlinger, der ligger til grund for Den Gamle Bys virke.

Der tænkes på Den Gamle Bys omfattende forskningsbiblio
tek, billedsamlinger og museumsregistrer.

Etableringen vil ske på en sådan måde, at der vil være of
fentlig og fri adgang for forskere og andre, der ønsker at an

vende dette materiale.

Det er håbet, at de rokader af funktioner, som naturligt vil
ske i takt med realiseringen af museets forskellige projekter,

vil frigøre de nødvendige rammer i form af ekspedition og

læsepladser med bagvedliggende bibliotek og registratur.

Aarhus i Den Gamle By
Den Gamle By rummer i øvrigt væsentlige elementer vdr.
Aarhus historien.

Den ældste del af Den Gamle By er således planlagt med

Aarhus’ historie som inspiration, og mange af museets histo
riske bygninger samt dele af interiører, værksteder, butikker

og genstande stammer fra Aarhus.

Et væsentligt element er Borgmestergården, der som
bygning fremstår, som da den blev opført i 1597 på Lille

Ton' i Aarhus. Udstillingen, der i det væsentlige stammer
fra Landsudstillingen i Aarhus i 1909, er en kavalkade over,

hvordan solide borgere kunne bo i en by som Aarhus fra ca.
1600 til 1850. Bygning og udstilling er enestående i dansk

sammenhæng. Det er planen op til 100-års jubilæet i 2014 at
gennemføre en gennemgribende istandsættelse af bygningen

og opdatere kavalkaden, så den kronologisk kommer til at
strække sig fra renæssancen til nutiden.

Et andet væsentligt element er renæssancegården, der blev
opført i Badstuegade i Aarhus i 1593 og er kendt for at have
Danmarks ældste svalegang.

Nævnes bør også Aarhus Mølle, der er overført som et
samlet kompleks til Den Gamle By, og hvorfra i øvrigt den

kendte maskesten, der i dag findes på Moesgård, stammer. Af
nyere ting kan f.eks. nævnes butikken Eotoborgen fra Trøj-

borg i Aarhus.
For at modvirke at formidlingen af disse elementer ople

ves som spredt er det tanken at udarbejde forskellige medier
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som foldere og smartphone applikaronen der kan binde for
tællingen sammen.

Aarhus Apps
Der er vigtigt, at byens historie også synliggøres udenfor
museet. Det kan bl.a. ske i form af de såkaldte apps - en
forkortelse af application software, som er små, elektroniske

hjælpemidler, som kan downloades til smart-phones.
I forbindelse med udstillingen Aarhus f lashback har Den

Gamle By lanceret applikationen StreetMuseum, og i de

kommende år vil forskellige apps blive udviklet til belysning
af aspekter al Aarhus' historie. Det kunne f.eks. være Vikin
getidens Aarhus, Arkitektur i Aarhus, Industriens Aarhus,

Rock-musikkens Aarhus og Aarhusbilleder, men det kunne
også være særlige guides til f.eks. byens fineste bygninger,
Domkirken og Aarhus Rådhus.

Ved hjælp afapps, som kan
doivnloades til smart-phones, er
det muligt at gore gode historier
om Aarhus synlige også udenjor
Den Gamle By.

Samlinger med symbolværdi og ikonkarakter
Indsamlingen af traditionelle museumsgenstande vil blive

neddroslet. Dels fordi meget allerede er dækket af henholds
vis Moesgård Museums og Den Gamle Bys meget store
genstandssamlinger, dels fordi det lokale særpræg i genstands
materialet er blevet stadig mindre fra industrialiseringen og

fremefter, som netop er den periode, der vil komme i fokus.

Der vil dog blive lagt vægt på indsamling af genstande, der
i kraft af deres symbolkraft eller fortælleværdi har karakter

af ikoner, lu eksempel på en ting, der burde være i Aarhus

samlingen, er det verdenskendte OOA-mærke Atomkraft?
Nej tak, som blev udformet i en lejlighed i Aarhus midt i
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Foto-borgen i Den Gamle Bys
moderne bykvarter fra 1974 er
et eksempel på en Aarhushistorie, som nit ligger i Den Gamle
By. Her ses Foto-borgen i 1972
på sin oprindelige placering på
Trojborg.

70’erne - men som af uforklarlige årsager i steder er endt på

Nationalmuseet i København.

Forskning
Det er væsentligt, at museerne arbejder på et videnskabeligt

grundlag. Og det er ligeledes væsentligt, at der løbende

foretages undersøgelser og dokumentation indenfor de om
råder, museet fokuserer på. Dette arbejde vil fortsætte og
blive styrket.
I forskningsøjemed vil overtagelsen af Bymuseet give en

betydelig syncrgieflekt i og med, at Aarhus historien i regi
af Den Gamle By kommer i tæt kontakt med Dansk Center
for Byhistorie, som Den Gamle By driver i samarbejde med
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Historisk Afdeling ved Aarhus Universitet. Centret ledes

af en lektor, der varetager forskning, arrangerer seminarer
og igangsætter projekter. Til centret er løbende knyttet

ph.d.-studerende, og endvidere er der tilknyttet studenterpraktikanter, som giver museet en interessant kontakt med
vækstlaget inden for historieforskningen. Mange af de histo

riestuderende ved Aarhus Universitet ønsker erfaringsmæs

sigt at skrive opgaver og specialer om emner, der relaterer

sig til Aarhus.
At også Byhistorisk Fond flytter med til Den Gamle By
vil være en ekstra styrkelse af forskningen, idet fonden lø

bende gennemfører undersøgelser, som publiceres i en flot
række af bøger om Aarhus’ og omegnens historie.
Det er forventningen, at denne kombination af Den

Gamle By, Byhistorisk Fond, Center for Byhistorie og stude
rende ved Aarhus Universitet vil skabe et væsentlig stærkere
forskningsmiljø for Aarhus historien.

Samarbejde
Mange mennesker i Aarhus interesserer sig for byens historie
og har stor viden på udvalgte områder. Eeks. lærere ved uni
versitetet, gymnasielærere, lokalhistorikere og amatørforskere,

hvis viden og engagement tilsammen udgør en enestående

ressource for Aarhus historien.
Det er ambitionen at gøre Den Gamle By til et mødested
for disse historiske ressourcepersoner og her skabe et forum,

der kan danne udgangspunkt for yderligere forskning i og
formidling af Aarhus historien.

Med etableringen af et stadsarkiv for Aarhus skabes der
endnu en væsentlig lokalhistorisk spiller, og det vil være na
turligt også at etablere et samarbejde mellem arkiv, bibliotek

og museum, et såkaldt A-B-M samarbejde.

Inden 2017
De ovenfor beskrevne planer er foreløbige, og man skal
forvente, at de vil blive ændret og udviklet i takt med, at vi
arbejder med sagen og bliver klogere. Men der vil næppe ske

de store ændringer i hovedstrukturen.

Aarhus Købmandsgård og Aarhus Gallerierne er realiseret,

ligesom den første Aarhus App kan downloadcs, og den før
ste bog er blevet publicerer.

18

Dernæst skal koncepterne for de øvrige elementer udvikles i
detaljen, der skal laves en masterplan, der skal lægges en plan
for gennemførelsen, og de nødvendige penge skal skaffes. Er

koncepterne stærke og historierne bæredygtige, er jeg over
bevist om, at pengene nok skal komme, så vi endelig kan få

lavet den samlede fortælling om Danmarks næststørste by fra

vikingetid til nutid, som Aarhus har savnet helt siden grund

læggelsen af Den historisk-antikvariske Samling i 1861.
Ambitionen er, at det hele skal stå klart til 2017.

English summary
Aarhus has had museums for more than 150 years, but still

an exhibition about the city’s history is missing. After hav
ing taken over the task of being the museum for Aarhus,
Den Gamle By has drawn up some scenarios for the future

presentation of the Aarhus history within the framework of
an open air museum. The preliminary ideas arc fourfold: A

gallery for temporary exhibitions, the Aarhus Galleries; the
Aarhus Merchant House to depict the 17-1800s; the Aarhus
History with a permanent exhibition covering the period

from the Vikings up to the present day with a special focus
on the period after 1850; and the Aarhus Experience in a
deep basement where light, smells and visuals can be com

bined in a special experience. It is also the plan to present

the city’s history outside the museum, for example via smart

phone applications.
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Museer i Aarhus i 150 år
Af Birgitte Kjær

De tre store Aarhus-museer, ARoS, Moesgård og Den Gamle By
har en falles historie, som her skildres af Den Gamle Bys tidli
gere overinspektor, cand.mag. Birgitte Kjær. Samtidig belyses den

udvikling, der i 1990'erne forte til oprettelse afAarhus Bymu

seum, hvis opgaver i ar er blevet overdraget til Den Gamle By.

Der sker meget i den aarhusianske museumsverden i disse

år. Moesgård Museum bygger ny udstillingsbygning, Natur
historisk Museum bygger om og vil måske indgå i et sam

arbejde med Steno Museet, og Den Gamle By udvider ikke

alene med Den Moderne By, men overtager også sit gamle
ansvarsområde vedr. Aarhus bys historie fra Bymuseet. Dette

sidste er der perspektiver i - både langt bagud i tid - og
fremadrettet. Fremadrettet er tiden ikke til små museer, der

ofte har vanskeligt ved at klare sig, men til større museums
komplekser med moderne udstillingsformer og samlet admi

nistration.

Bofællesskabet i Huset
Perspektivet bagud inddrager flere af Aarhus’ gamle museer.
De har nemlig en fælles fortid. Ud fra ét bestemt hus i Aar

hus kan man faktisk fortælle et stort stykke af byens samlede

museumshistorie. Det er det store hus på hjørnet af Muse
umsgade og Vester Allé, senere kaldet Huset, som i 1877 blev
bygget som kunstmuseum for maleri og skulptur. Men det

skulle snart udvides til også ar rumme genstande fra oldtid
og historisk tid.

Tanken om offentligt tilgængelige samlinger af kunst, hi
storie og arkæologi gærede i årene lige omkringl 850. Efter

enevældens afskaffelse i 1849 blev de godt hjulpet på vej af
tanken om at bryde Københavns lærdomsmonopol. Aarhus

var med forrest i denne udvikling.
De første museer i Aarhus var foreningsejede. Allerede

i 1847 så Kunstforeningen af 1847 dagens lys, men først
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i 1859 fik foreningens lille malerisamling eget udstillings

lokale. Det blev på loftsetagen over det da helt nybyggede

rådhus nord for Aarhus Domkirke. Her blev der imidlertid
snart for trangt, bl.a. fordi man i 1861 måtte afstå lidt af
pladsen til den - også - nye Historisk-Antiquariske Samlings

genstande fra oldtid og historisk tid.

I 1877 lykkedes det Kunstforeningen at få opført sin egen
bygning til foreningens malerisamling, der nu også var blevet

øget med en større samling skulpturer. Der var Aarhus Møl

les dynamiske leder, Andreas Weis, der stod bag byggeriet i
Mølleengen, som var blevet udtørret, efter at Aarhus Mølle

Malerisamlingen, der tilhørte
Kunstforeningen af 1847, fik
i 1859 plads på loftsetagen af
Aarhus nybyggede Rådhus. To
år efter fik også Den HistoriskAntiquariske Samlings gen
stande fra oldtid og historisk
tid plads på loftet. Her er byg
ningen fotograferet i 1906, flere
årtier efter at de to samlinger
havde fundet bedre plads i et
nybygget hus i Mølleengen. /
dag rummer bygningen Kvinde
museet.

var gået over til dampkraft og ikke længere blev drevet som

vandmølle. 1 bygningen, som senere blev kendt under navnet

Huset, blev der placeret skulpturer i stueetagen og malerier
på den lyse førstesal.

Men allerede i 1881 kom de gamle husfæller fra rådhuset
tilbage, idet Den Historisk-Antiquariske Samling nu indret

tede sig i hele Husets loftsetage. Begge institutioner følte, at
rammerne var snævre. I 1891 havde man fået tilbygget to

sidefløje til Huset, og Den Historisk-Antiquariske Samling
rykkede ind i den nordre sidefløj, mens Kunstforeningens

samlinger disponerede over hele hovedhuset og den sydlige

21

sidefløj. 1 1890 var de to samlinger i huset så fasttømret cn
enhed, at man ligefrem antog fællesnavn Aarhus Museum,

hvilket skete i sammenhæng med, at samlingerne overgik fra

at være foreningsejede til at være en selvstændig institution

med statstilskud.
Dette bofællesskab mellem kunst og kultur fortsatte frem

til 1926, hvor hele Aarhus Museums historiske samling blev
deponeret i den dengang helt nye stjerne på den aarhusianske
museumshimmel, Købstadmuseet uDen gamle By”. De histo

riske samlinger var i meget høj grad bundet op på at fortælle

den lokale historie.
Tilbage i Huset på Vester Allé var nu Aarhus Museums

oldsagssamling samt maleri- og skulptursamlingen. Dette bo
fællesskab fortsatte frem til 1967.

1 lige knap 100 år var der altså et hus- og skæbnefællesskab
på godt og ondt mellem kunstsamlingerne og de arkæologi

ske samlinger, og i lidt over 50 år mellem kunstsamlingerne
og de historiske samlinger.

Den gamle Borgmcstcrgaard
Den Gamle By kan føre sin historie tilbage til 1909. På den
store aarhusianske håndværks- og industriudstilling i 1909,

Landsudstillingcn, ønskede man også at vise cn historisk
afdeling, og da cn stor købmandsgård fra byen stod for ned

rivning, var det nærliggende at genopføre den på udstillings

området som ramme for de historiske udstillinger. Men det
skete ikke uden sværdslag, for lederen af Aarhus Museums
historiske afdeling interesserede sig ikke for historisk tid, kun

for oldtid. Den Gamle By er således rent faktisk grundlagt i
en slags opposition til ledelsen af Den Historisk-Antiquariskc

Samling på Aarhus Museum. Men Den gamle Borgmester
gaard, som købmandsgården kom til at hedde på Landsud
stillingen - og mange år fremover - blev en succes, og man

ønskede efterfølgende de historiske samlinger bevaret. I 1914
blev gården så genrejst og de foreningsejede samlinger åbnet

på den plads i Botanisk Haves sydlige hjørne, hvor huset
endnu ligger som hjertet i det store frilandsmuseum, der i

dag er Den Gamle By.
Succesen for det unge museum understreges af, at da

pladsmanglen i Aarhus Museum på Vester Allé i 1926 var

blevet aldeles overvældende, fik Den Gamle By deponeret alle
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Aarhus Museums genstande fra historisk tid. Deponeringen

skete samtidig med en strukturændring, hvor Den gamle
Borgmestergaard blev en selvejende institution med navnet
Købstadmuscet “Den gamle By". 1 virkeligheden kan man

således argumentere for, at Den Gamle By går helt tilbage til
1861, idet de ældste dele af museets samlinger netop udgøres

af genstande fra den i 1861 grundlagtc Historisk-Antiquariske
Samling, akkurat som det også gælder for Mocsgård Museum.

Med de historiske samlinger fra Aarhus Museum fulgte

i 1926 især en meget stor samling af lokal, aarhusiansk in
teresse. Den Gamle By har gennem alle årene fra 1926 - så

vidt kapaciteten var til det - fulgt op på disse lokale aspekter.

Og selv om Den Gamle By i 1958 blev et landsdækkende

specialmuseum, fortsatte man også arbejdet med de århusian

ske samlinger.

Bymuseet
Fra 1970’erne var der i Aarhus imidlertid opstået et stort øn

ske om at fa et egentligt, selvstændigt bymuseum med egne

udstillinger og egen stab, der kunne målrette arbejdet. Borg
mester Bernhardt Jensen gjorde en energisk indsats. Man
arbejdede i lang tid på igen at finde plads i det gamle rådhus,
som senere blev politistation og i dag rummer Kvindemuseet,

hvilket jo ville have bundet en smuk, historisk sløjfe. Men

fødslen blev vanskelig og langvarig. Først i begyndelsen af

1990’crne fandt lokaleproblemet sin løsning i form af den
gamle Hammelbanegård i Carl Blochs gade. Den Gamle By,
der indtil da havde været både landsdækkende museum for
købstadkulturen og lokalmuseum for Aarhus historie, over

drog nu dette sidste ansvarsområde til det nye bymuseum.
Men tilværelsen blev ikke let for den unge institution, der

åbnede i 1993. Efter 17 år, hvoraf nogle var turbulente, be
sluttede byrådet i 2010, at Bymuseets funktioner igen skulle

overdrages til Den Gamle By. Her vil Bymuseets samlinger,
der i høj grad har fokuseret på de seneste 150 års lokale hi
storie, sammen med Den Gamle Bys ældre samlinger danne
en vægtig baggrund for en samlet Aarhus-historic.

Besættelsesmusect
Med Bymuseet følger til Den Gamle By endnu en lokal
samling, nemlig Besættelsesmuseet. Samlingen indeholder alt
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Aarhus Museum er herfotogra
feret i 1905. Kunstsamlingerne
disponerede over hovedhuset og
den venstre pavillon, de historisk-antiquariske samlinger over
pavillonen til højre.

fra våben til rationeringsmærker fra besættelsestidens Aarhus
og Østjylland. Museet råder desuden over et stort arkiv- og
billedmateriale. Indledningsvis var samlingen funderet i flere

større eller mindre privatsamlinger, men i 1982 blev Besæt-

telsesmuscct oprettet under navnet “Museet for Besættelsen i

Århus, 1940-45”. Samme år åbnede museet den første udstil
ling i kælderlokalerne undet det gamle rådhus/politistation,
hvor museet stadig er i dag. 1 2008 blev Bcsættclsesmuseet
fusioneret administrativt med Bymuseet. Begge de to museer

fortæller deres del af den aarhusianske historie.
Men hvad blev der af de to andre samlinger fra husfælles

skabets tid på både rådhusets loft og i Møllcengcn?

ARoS
Kunstsamlingen blev som nævnt tilbage i huset i Vester Allé i

1926. Men der var stadig trangt, og huset var i virkeligheden
lidet egnet til kunstudstillinger. Det bedredes først i 1967, da

samlingerne kunne flytte til nybyggede lokaler i Vennclyst-

parken. Fra 1955 havde man faet en egen, nu faguddannet
leder, kunsthistorikeren Minna Heimburgcr. Århus Kunst

museum, som det nu hed, skulle dog flytte endnu engang.

I 2004 flyttede man til det store nybyggeri tæt på Aarhus
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Radhus med navnet ARoS Aarhus Kunstmuseum. Fra den
beskedne start i 1847 - og efter fire flytninger - var Kunst
foreningen af 1847s beskedne» men fine samlinger nu blevet

til et kunstmuseum af internationalt format.

Moesgård Museum
Også dette museum har, som beskrevet, roddcr tilbage til

husfællesskabet med kunstsamlingen på rådhusets loft i 1861.
Malerisamlingens folk var ikke begejstrede for bofællesskabet.

Udspillet til et nyt hus kom derfor fra kunstsamlingens folk,
og det var absolut ikke meningen, Den Historisk-Antiquari-

ske Samling skulle flytte med. Men sådan blev det. I det ny
byggede hus på Mølleengen flyttede i 1877 forst kunstsam

lingen ind og siden i 1881 også Den Historisk-Antiquariske
Samling fra 1890 under fællesnavnet Aarhus Museum.

Efter at Den Gamle By i 1926 havde laet deponeret alle
Aarhus Museums samlinger fra historisk tid, var der, af den
gamle Historisk-Antiquariske Samling, nu kun oldsagssam
lingen tilbage i Vester /Xllé. Den fik i 1949 laglig ledelse med

den navnkundige arkæolog P. V. Glob, der også var profes

sor i arkæologi, hvilket betød, at museet blev tæt knyttet til

Universitetet. De historiske samlinger blev nu permanent
overdraget til Den Gamle By. Glob begyndte arbejdet for at
flytte samlingerne væk fra husfællesskabet med kunstsamlin
gen. Da kunstsamlingerne i 1967 flyttede ud, var planerne
for oldsagssamlingens udflytning allerede nået langt, idet

man overtog herregården Moesgård syd for Århus, hvor der

åbnedes med en ny stor oldtidsudstilling i 1970: Forhisto

risk Museum Moesgård. Efter 40 år er det her igen tid til en
udvidelse af udstillingspladscn og en nyopstilling af samlin

gerne.
Også Moesgård Museum, hvortil der nu er knyttet etno

grafiske samlinger og udstillinger, er i løbet af sine 150 år og

tre flytninger vokset til et museum, der ikke mere er af lokal
men nu er af national betydning.

Den Gamle By
Hvor de rene genstandssamlingcr som malerier, skulptur og
oldsager har kunnet flyttes både tre og fire gange og hver
gang til større forhold, er betingelserne nogle ganske andre

for frilandsmuseer: de er bundet til stedet. Den Gamle Bys
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udvidelsesmuligheder har derfor altid været afhængig af det

gode naboskab til Botanisk Have. Museet er da også vokset
fra sin beskedne start i 1914 til nu at rumme knap 100 huse

fra hele Danmark. I 1945 fik museet som det første af de

tre gamle museer i Aarhus en faglig leder, historikeren Helge

Søgaard, der havde været ansat allerede fra 1932. Med sin
formidling og forskning i dansk købstadkultur er Den Gamle

By i dag i international klasse.
I begyndelsen af 2000-tallet, hvor museumssammen

lægninger var en økonomisk og politisk nødvendighed, var
Den Gamle By tidligt ude og gik fra 2006 i samarbejde med

Dansk Plakatmuseum, der fik sin egen udstillingsbygning på
museumsområdet i 2009.
Når Bymuseets og Den Gamle Bys samlinger nu forenes,
er det et museum med rødder tilbage til 1861, der ud fra de

fælles, rige samlinger og ud fra forskning, indsamling, beva
ring og formidling igen varetager byens samlede historie. Og
husfællesskab er ikke et ukendt fænomen.

English summary
Aarhus Museums history goes back to the mid-1800. The
Collection of Art was established in the attic of the town hall
in 1859, and two years later The Historical-Archaeological

Collection was founded. The exhibitions were located at the

town hall attic until around 1880, where the collections were
moved to a new-built museum, Aarhus Museum.
'Ihe museum gradually broke up into the three large Aar
hus museums of today. In 1909 Den Gamle By was estab

lished as an open air museum, which in 1926 took over the
historial collection of the old Aarhus Museum. In 1967 the

Art Museum got its own building, and in 1970 the Archae

ological Collection moved to the manor house Moesgaard.

For a short period from the mid 1990 s a Aarhus City Mu

seum was established, but in 2011 it was integrated into Den

Gamle By.
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Aarhus-huse i Den Gamle By
Af Birgitte Kjær

Den Gamle Bys samlinger er nationale, men med en betydelig

vægt på Aarhus. Det gælder ikke mindst samlingen af historiske
huse. Herom orienterer Den Gamle Bys tidligere overinspektor,

cand.mag. Birgitte Kjær i denne artikel.

Mange af de danske byers gamle bygninger lå omkring år

1900 enten forsomte hen eller direkte i vejen for byernes ud

På det moderne bykort over
Aarhus er angivet, hvorfra hu
sene stammer.

vikling og bymidternes modernisering. Sådan også i Aarhus.

Men modsat andre byer blev mange af de gamle Aarhus-huse

tø Aarhus Mølle

Renæssancegården

Q Borgmestergården
tø Hus fra Mejlgade
Tværgadehuset
Hus fra Tværgade

Købmandsgården 1864
o Toldboden
tø Kannikegadehuset

tø Hus fra Vestergade
tø Borgmestergårdens lysthus
tø Sprøjtehuset

tø Kiosken
tø Pavillonen 1909

©
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Aarhus a og Aarhus Molle for
tæller en vigtig del af byens æld
ste historie. Billedet viser Aar
hus Molles hovedbygning ved
slusebroen, som den tog sig ud
i 1860'erne. På Aarhus Molles
store grund ved Vester Allé 14
ligger i dag Aarhus' hovedbiblio
tek og Molleparken.

reddet og genopføre i Den Gamle By, hvor de er med til at
fortælle den lange historie om de danske købstæders udvik

ling - og en historie om Aarhus selv.

Middelalder
Aarhus er en af landets ældste byer. Den går tilbage til tidlig
vikingetid, hvor byen nævnes i skriftlige kilder allerede i

948,’ men er - ad arkæologisk vej - bevisligt ældre. Byens
privilegier kendes tilbage til 1441, men der må have været

ældre privilegier og byen have haft købstadstatus tidligere.

En mølle grundlagt i middelalderen
Lige vest for den middelalderlige købstad lå helt fra slutnin
gen af 1200-tallet Aarhus Mølle.2 Dens funktion for såvel

by som opland var vigtig - og ofte også problematisk. I over
600 år var Møllen en betydelig faktor i byens liv. Hen ad ve

jen forfaldt Møllens gamle huse, og løbende blev de renove

ret eller nybygget - til stadighed på det samme sted. De huse
fra Aarhus Mølle, der i 1926 blev overdraget til Den Gamle
By, rækker helt tilbage til 1600-tallet. De er med til at for

tælle en historie om byens alder og om en virksomhed, der
med kontinuerlig bebyggelse og fast forankring i en bestemt
aarhusiansk lokalitet, går tilbage til 1200-tallet og dermed
byens ældste historie.

I Den Gamle Bys huse fra Aarhus Mølle er der bevarede
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Et foto fra 1890 viser, hvor
nedslidt en lige knap 300 är
gammel gård kunne være i
slutningen af 1800-tallet. Her
Potvel Pirsens gård i Badstucgade 2.

udlænger fra 1600’årene, et prægtige stuehus fra omkring år
1700 og økonomibygninger fra 1700-tallet. Også i 1800-tallet blev der bygget til Møllen, således for eksempel efter en

brand i 1849 hvor mølleejeren, den driftige Andreas Weis,
indrettede sin mølle med den nye tids dampkraft. Denne sid
ste del er dog ikke med i Den Gamle Bys kompleks.

Renæssancen
Renæssancen var en opgangstid for Aarhus som for de danske
byer generelt. Der blev overalt bygget store købmandsgårde.

De danske købstæders hovednæringsveje var handel og hånd
værk. De store købmandsgårde var blandt andet omdrej

ningspunkter for udveksling af varer mellem land og by. Der

var mange købmandsgårde i Aarhus, beliggende dels omkring

torvene, dels i de gamle gader Mcjlgade og Vestergade og se

nere ud langs Frederiksgade. Købmandsgårdene lå, hvor folk

kom for at handle.
I Den Gamle By vidner flere store, aarhusianske køb
mandsgårde - eller dele deraf - om denne storhedstid i byen.

30

Renæssancens engang statelige
bygninger blev trængt afde
moderne tider. Potvel Pirsens
bovedbits på Lille Torv ses på
dette foto fra begyndelsen af
1900-tallet til venstre for det
bøje bus i billedets midte. Mu
seets længe lå om bjørnet ned ad
Radstuegade.

Powel Pirsens gård fra Badstuegade
1 1593 opførte købmand og rådmand Poul Pedersen Skriver eller, som han skrev sig selv: Powel Pirsen - en stor købmands

gård ud mod den nuværende gade Borgporten med økono

milænger, der strakte sig ned langs Badstuegade. Den lå, som
mange af renæssancens store købmandsgårde, typisk på eller
tæt på torvene, her netop mellem byens to centrale torve, Sto
re Torv og Lille Ton; En okonomilænge fra Powel Pirsens 350

år gamle gård blev i 1946 genopført i Den Gamle By, hvor

den kaldes renæssancegården. Desværre er længen ikke bevaret

i sin fulde udstrækning. Adgangen til husets rum på første sal

skete via en lang, udvendig svalegang, en såkaldt “hængende
svale". Men husets svalegang er - trods sin ringe længde - al
ligevel bemærkelsesværdig, idet dette Aarhus-hus har bevaret
den ældste svale af denne konstruktion i Danmark.

Borgin estergården
Blot fire år senere blev der bygget endnu en stor køb

mandsgård tæt ved Powel Pirsens gård. Igen stod en af
byens købmands- og rådmandsfamilier bag byggeriet, Niels

Chrestensen Skriver og hans hustru Citzil Persdoter (Sidsel
Persdatter). Deres store gård lå på hjørnet af de gamle gader

Immcrvad og Vestergade, altså i virkeligheden på et af byens
vigtige torve, Lille Torv. Også denne gård fortæller om byens

store købmænds gårde og deres store udstrækning, idet de

rummede både beboelse, kontor og omfattende magasiner til
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Borgmestergården til højre i bil
leflet havde over en periode på
500 år gennemgået en udvik
ling fra statelig rådmands- og
købmandsgård tilforfaldent hus
medflere småbutikker og udlej
ningslejligheder, som det ses på
dette billede fra 1892. Flagene
på husene kan muligvis skyldes
kong Christian IXs og dronning
Louises guldbryllup 26. maj
1892. I 1909 blev Borgmester
gården flyttet til Landsudstil
lingen og i 19Id genrejst på sin
nuvarende plads som det Jorste
hus i Den Cande By.

alle handelsvarerne samt lagerplads til det korn, købmændene
ofte skulle opbevare for bønderne. Dertil kom stalde til heste

og koer. De sidste blev dagligt drevet ud til byens marker og

tilbage igen, og vi må gennem århundreder forestille os en
livlig, larmende og grisende trafik ud gennem f.eks. Studs

gade til bymarkerne nord for Aarhus.

Hus fra Mejlgade
Endnu et hus horer med i historien om renæssancens køb

mandsgårde i Aarhus. Det er det forhus, som købmand og
rådmand Mads Rasmussen Wærn i 1661 byggede til sin gård
i Mejlgade 78.' Dette hus fortæller historien om en af byens
ældste gader, Mejlgade, der med sit udspring lige bag dom
kirken og katedralskolen vidner om sin høje alder. Mejlgade

var - og vedblev længe at være - “en af Byens reel leste og
nærsomstc Gader”.'

Tværgadehuset
De store købmandsgårde bestod af hele komplekser omkring
én eller flere gårde med indkørsel via en portåbning. Men der

blev også bygget enkekliggende huse i Aarhus under renæs-
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Et foto fra 1895 viser det en
gang statelige hus på hjørnet af
Mejlgade og Havgyde, som lå
i forlængebe af Tværgade. Hele
kvarteret er i dag saneret tilfor
delfor byens trafikafvikling.

sancen, huse uden bagvedliggende gård men med indgang

fra gaden via cn dør, gerne med (rappe op til. Det ældste af
denne type huse fra Aarhus, nu beliggende i Den Gamle By,
er et gavlhus fra 1625. Også dette lå i den vigtige handels

gade, Mejlgade (nr. 62), på hjørnet af den nu forsvundne

gade Havgyde, som fortsatte over i Tværgade. Begge gader
lå, hvor der i dag er det store, stærkt trafikerede kryds ved
Nørreport. 1 Mejlgade lå mange solide bygninger, såvel køb
mandsgårde som håndværkerhuse. Flere cr fortsat bevaret på

stedet, en del er dog forsvundet, men dette markante gavlhus
blev reddet til et forlænget liv i Den Gamle By i 1923.

Enevælden
Enevældens indførelse i 1660 bidrog til, at Aarhus, som de

fleste andre af landets købstæder, i nogen grad gik ind i en
stilstandsperiode. Det økonomiske liv centreredes i Køben
havn. Der blev ikke bygget ret meget nyt, og de huse, der lå

fra renæssancens velstandsperiode, fik lov at stå ret uændrede

i omkring 200 år, indtil industrialiseringen satte gang i byud
viklingen i 1800-tallets sidste årtier.

Hjomehus fra Tværgade
Der blev dog stadig bygget i Mejlgade under enevælden,

blandt andet i kvarteret omkring den nu forsvundne Tvær

gade. Dette hus på ni fag (Tværgade nr. 5) er resterne af en
større gård fra begyndelsen af 1700-tallet, og dets bindings

værk viser tydeligt, hvordan konstruktionen nu er ændret fra

renæssancens kraftfulde bindingsværk med tydeligt marke-
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rede etagefremspring til mere enkle, næsten glatte facader.
Sammen med museets andre huse fra Mejlgade/Tværgade-

området fortæller også dette hus om et hjørne af et gammelt

kvarter, der faldt for byfornyelse. Huset blev nedtaget i 1929
og opført i Den Gamle By i 1933.

Købmandsgård fra Frederiksgade
Trods den dæmpede økonomiske udvikling under enevælden

blev der også bygget nyt andre steder i Aarhus. For køb
mændene var det vigtigt at fange bønderne, der kom ind
fra oplandet med deres varer, så tidligt som muligt - inden

de nåede frem til konkurrenterne, der fra gammel tid havde

deres gårde inde på byens gamle torve. Derfor byggede den
initiativrige købmand Hans Jensen Buchtrup i 1723 et stort
købmandsgårdskompleks yderst i Frederiksgade (nr. 81) lige

inden for byporten, Brobjerg Port, der førte mod syd og mod
Omkring år 1900 malede
Frederik Visby efier sin hu
kommelse en akvarel af,
hvordan Frederiks Allé så ud
i 1850'eme. Herses, hvor tat
inden for byporten, købmand
Buchtrup byggede sin køb
mandsgård. Byporten stod til
1857. Foran købmandsgården
ses Aarhus Søndre Kirkegård,
der i 1818 havde afløst den
middelalderlige kirkegård om
kring domkirken. Lighuset ses
nederst til højre (se side 38).
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Skanderborg?
Efter 200 år, hvor købmandsgårdene det meste af tiden

havde været et vigtigt omdrejningspunkt for byernes han
del, var heller ikke denne gård længere tidssvarende. Som så
mange af de andre gamle bygninger lå også den nu i vejen
for at bygge moderne huse i bymidten. 1 1941-42 blev stør

steparten af det store kompleks nedtaget og genrejst i Den
Gamle By. I dag ligger der flere kontorbygninger på den

gamle købmandsgårds grund.

Toldboden
Den interne handel, som foregik på torvene og gennem

købmandsgårdene, passerede gennem byernes acciseboder.
Men der kom også varer udefra soværts til byerne, og de
skulle passere byernes toldboder, der, som navnet angav, var

stedet, hvor varerne skulle fortoldes. Toldboderne lå derfor
gerne i så nær tilknytning til havnen som muligt. Således
også i /\arhus, hvor det i 1700-tallet endnu var åhavnen, der

var byens havn. Her lå i Aagade nr. 14 (omtrent nuværende
Åboulevarden 26) gennem knap et århundrede byens ældste

toldbod, bygget i 1755 af købmand Peder Brendstrup, der
stillede huset til rådighed for byens told- og vejervæsen, idet

han selv også fungerede som tolder og vejer. Huset blev ned
taget i 1938 i forbindelse med åens overdækning 1938-39 og

genopført samme år i Den Gamle By.

Hjørnehus fra Kannikcgade
Ud over de store købmandsgårde var der i Aarhus også

huse og boder. Her boede en stor del af befolkningen, bLa.

håndværkerne. Et godt eksempel på en sådan mindre bolig
er hjørnehuset fra Kannikcgade. Det er bygget i 1700-tallets

Toldboden, der ses midt i bil
ledet, var en sø bod og lå tul
til åhavnen, så skibene kunne
sejle direkte ind til den og losse
deres varer. Huset stod på pæle
ud i åen, men senere, da huset
ikke mere fungerede som told
bod, blev der muret ud mellem
pælene. Fotografiet er taget i
1905, hvor der kun var småskibe tilbage i åen, og hvor byen
allerede havde Jået sin tredje
toldbod.
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I 1903 var byen ued at uokse
det lille Kannikegadehus ouer
skuldrene.

karakteristiske, enkle bindingsværk, og har en stor facadekvist, der giver rum og lys til loftet.

Huset lå på den nu åbne side af Kannikegade op mod Skt.
Clemens Torv. Her syd for domkirken lå i middelalderen
domkirkens kapitelhus og kannikeboliger, hvilket gadens

navn relaterer til. Den er en af byens gamle gader, hvis belig
genhed var fast fra tidlig middelalder.6 Efter reformationen

overgik området til verdsligt brug, mens domkirkens kirke

gård fortsat blev liggende.
Der blev bygget nogle småhuse, men også enkelte store

huse som bLa. bispegården,7 der lå på en stor grund syd for
Domkirken. Den blev revet ned i 1882, og der blev åbnet mu

lighed for ganske nye anlæg på grunden: Dels Aarhus Teater

i 1900, dels et helt nyt torv, Bispetorv. Nogle huse fik lov ril
at stå endnu nogle år, men det lille hus i Kannikegade måtte
falde. Det blev i 1916 nedtaget og overført til Den Gamle By.

Frue Sogns Borgerskole i Vestergade
Vestergade var endnu en af byens gamle og vigtige gader.

Den førte fra Lille Torv ud til Aarhus Mølle. Her lå flere

store købmandsgårde. Den Gamle Bys uldspinderi og damp
væveri er en del af en sådan gård fra 1700-tallet. Men alle

rede i 1818 overgik huset til en anden funktion, idet det blev
indrettet til Frue Sogns Borgerskole. Borgerskolerne var et

nyt tiltag i byens undervisning af børn og unge. De skal ses i
sammenhæng med det sene 1700-tals øgede selvbevidsthed i

borgerskabet, og at man ønskede at opdrage børn og unge til
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nyttige samfundsborgere. Gennem mange år havde byens to
sogne hver sin borgerskole. Borgerskolen i Vestergade 23 (på

hjørnet til Møllestien 2) var skole for både piger og drenge
frem til 1847, hvorefter man delte kønnene.5 Huset blev gen

opført i Den Gamle By i 1944.

Borgm estergårdens lysthus
Byens borgere fik fra slutningen af 1700-tallet også smag for

at nyde naturen, dog under ganske civiliserede former. Here

steder blev der opført lysthuse i byens private haver, blandt
andet ned til åen. Commerceråd Peder 1 hyrrisen Bøggild
byggede i sin store have bag Vestergade 29 i 1780'erne et lille
lysthus med bemaler kuppelhvælv og med en lille veranda

foran. Her kunne man i svalende skygge tilberede og drikke

sin the.9 I dag er det Arhus Kunstakademis bygninger, der
ligger på grunden, mens lysthuset allerede i 1914 kom til

Den Gamle By.
Huset fra Vestergade nr. 23 er
her fotograferet i 1907 med en
flok elever i garden.
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Det lille lysthus tjente sin funktion i Vestergade helt frem til
1909, hvor det sammen med
Borgmestergården blev en del
af Landsudstillingens historiske
udstilling. I 1914 fidgte det
Borgmestergården til den nye
placering i Botanisk Have, som
det ses her.

Byen vokser efter år 1800
Aarhus havde haft en ret fasi udstrækning i flere århundreder,

men i begyndelsen af 1800-tallet begyndte rammerne for den
gamle købstad imidlertid at føles snævre. Eeks. var der behov
for nye kirkegårde, idet de gamle ikke kunne udvides inden
for de eksisterende rammer.

Først “Liighus” - så “Sprøjtehus”
Domkirkens kirkegård havde siden middelalderen ligget
rundt om kirken. Nu ønskede man den flyttet. Først blev der

lagt jord ud til en ny kirkegård på et område omkring den
nuværende rutebilstation, men området var for fugtigt. Der

efter blev kirkegården, som kaldtes Søndre Kirkegård, i 1818
flyttet op lige uden for Brobjerg Port til det område, der i
dag er Rådhusparken.

Her byggede købmændenes sammenslutning samme år
et lille murstenshus i enkel empirestil, som tjente som kapel

og garage for deres ligvogn (se billede side 34). Da kirke
gården i 1861 fik et rigtigt kapel, overgik brugen af det lille

hus til et mere verdsligt formål. Også det afspejlede de nye

tider i byen. Lidt længere mod syd ud ad vejen, der nu hed
Frederiks Allé, var der nemlig i disse år ved at vokse en helt

ny bydel op, Frederiksbjerg, og den havde behov for at have

sin egen brandsprøjte. Den lille bygning husede derfor i de
næste mange år områdets brandsprojte. Sprøjtehuset overgik

i 1941 til Den Gamle By.
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1900-talIct
Med 1900-tallet er vi oppe i den lid, hvor Aarhus’ gamle
huse Ira renæssancens og enevældens tid ikke længere op
fyldte byens og den nye tids krav. De måtte vige for nyere

bygninger. At en del al de gamle Aarhus-huse nu stod for

nedrivning, fortæller også en vigtig del af Aarhus’ historie,
nemlig historien om byens voldsomme vækst.

Kiosk fra Skt. Clcmcns Torv
Nye tider og nye livsformer aflodte nye huslyper i Aarhus.
Nu skulle man kunne kobe aviser på gaderne, og de men
nesker, der ikke havde egne telefoner, skulle kunne telefonere

fra offentlige telefoner. For at komme dette behov i mode,
byggede man kiosker. Aarhus Kioskselskab opforte således i

kiosker rar en helt ny type
gadeinventar, og de lyste op i
gadebilledet med deres farver
og reklameskilte i sort glas med
guldskrift. Der rar kiosker jlere
steder i byen, her er kiosken f a
Skt. (demens Torv Jotograferet
kort efter åbningen.
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Kortet viser, hvor Aarhus-husene
i dag ligger placeret i Den
Gamle By.

L Aarhus Molle
2. Renassancegården
3. Borgmestergården
4. Hus fra Mejlgade
5. Tvargadehuset
6. Hus fra Tværgade
7. Købmandsgården 1864
8. Toldboden
9. Kannikegadehuset
10. Hus fra Vestergade
11. Borgmestergårdens lysthus
12. Sprøjtehuset
13. Kiosken
14. Pavillonen 1909

år 1900 en stor, elegant kiosk på Skt. ClemensTorv, tegnet
af den bekendte arkitekt, Torkel Moller, der gennem sine

mange huse satte sit fine, arkitektoniske præg på Aarhus i
over en menneskealder. Kiosken var - via et mellemspil i
Tordenskjoldsgade påTrøjborg- i funktion frem til 1973.,n

Politikens pavillon fra Landsudstillingen 1909
Den store industri- og håndværksudstilling i Aarhus i 1909,
I-andsudstillingen, står som et markant udtryk for byens
store vækst op gennem 1800-tallets sidste årtier. Ud over de

mange nyopførte bygninger til udstillingsformål genopførte
man “Den gamle Borgmestergaard” til at rumme udstillin

gens historiske udstillinger. Enkelte virksomheder byggede
egne pavilloner som reklame. Således den københavnske avis

Politiken. Udstillingens hovedarkitekt, Anton Rosen, stod
også for tegningerne til denne elegante pavillon. Den blev
nedtaget straks efter udstillingen og flyttet til Nærum med

helt andet formål, men kom i 2009 tilbage til Den Gamle
By, hvor den fortæller sin historie om dengang, da byen med

Landsudstillingen fik noget at have sin selvforståelse i.

En vigtig del af Aarhus’ historie
Den Gamle By er en vigtig del af Aarhus’ historie og tillige

det første frilandsmuseum for den borgerlige købstadkultur.
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Også det, at så mange af byens egne huse blev reddet og gen
opfort i Den Gamle By, er en del af byens historie, som skyl

des den fremsynede museumsdirektør Peter Holm, der i tide
så det vigtige i at redde nogle af byens historiske huse. Ikke

alle byer var så heldige at have en Peter Holm. Det er således
sigende, at det er et stort kompleks af gode, borgerlige huse
fra Aalborg, der ligger lige over for den aarhusianske Borg

mestergård på Torvet i hjertet af Den Gamle By.
Den Gamle By fortæller en typisk historie om en typisk

dansk købstad. Med husene fra Aarhus fortæller museet også
vigtige dele af en specifik Aarhus-historie. Byens udvikling
kan nemlig følges tilbage fra den tidlige middelalderby, over

den blomstrende renæssanceby og senere den lidt søvnige

købstad, og frem til at byen i 1800-tallet gradvist kommer

ind i den vækstperiode, der endnu ikke er slut, og som ko
stede mange af de gamle huse livet. I Den Gamle By fortæl
ler de om byen, der var.

Noter
1. Ejler Haugsted: Bispedømmets Historie. Aarhus gennem
Tiderne. I, 1939. s. 125 og efterfølgende.

2. Ejler Haugsted: Aarhus Mølle. Aarhus gennem Tiderne. II,

1941. s. 431 og efterfølgende.
3. Byens store købmandslægter var i vid udstrækning i

familie med hinanden. Se: Ole Degn: Borgernes by

1550-1720. Århus - byens historie. - 1720. Århus byhisto
riske Udvalg 1996. s. 332.

4. Poul Jacobsen: Hus Nr. 54 i Aarhuus Kjøbstad, Middelgade 10. Dit Århus. Festskrift til Gunner Rasmussen, Kob-

stadmuseet Den Gamle By. Skrifirakke 11, 1990. s. 126 og
efterfølgende.

5. Bue Beck: Byens rum. Århus - byens historie 1720-1870.
Århus byhistoriske Udvalg 1997. s. 32 og følgende.

6.

Tidsbilleder. Domkirken og byrummet gennem 800 år.
Århus byhistoriske Udvalg 2001. s. 21.

7. Samme sted.
8. Henning Spure Nielsen: Under uddannelse. Arhus - byens
historie 1750-1870. Århus byhistoriske Udvalg 1997. s.

250 og efterfølgende.
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9. Bue Beck: Lysthuse langs åen. Dit Århus. Festskrift til

Gunner Rasmussen, Kobstadmuseet Den Gamle By. Skrift
rakke //, 1990. s. 264 og efterfølgende.

10. Knud Juul og Keld Valbæk: De blaa Drenge. Dit Århus.
Festskrift til Gunner Rasmussen, Kobstadmuseet Den Gamle

By. Skriftrakke II, 1990. s. 233 og efterfølgende.

English summary
Den Gamle By contains buildings from all over Denmark,

but houses from Aarhus form a considerable part of the
building stock. Hie Aarhus houses date from 1500s-1900s;

however, altogether they tell a long story about the develop
ment of the city dating back as early as to the Middle Ages,
during the golden age of Renaissance, during the somewhat

quiet era of absolute monarchy up to the incipient industri

alization of the 19th century and the confidence of the 20th
century in the future and a growing city. The houses tell a

specific Aarhus story, but also a story that is typical of a Dan
ish market town.
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Langhårede, bonderøve eller
bøller fra København
En rockkoncert i Aarhus 1965
Af Thomas Bloch Ravn

11980 erne var Aarhus Danmarks rock-city nummer ét. Men
det hele var begyndt mange dr forinden, og byen er i dag fortsat

et afden unge musiks hotspots. Rockmusikken er ét afde temaer,
som Den Gamle By vil sætte fokus pd, efter at museet har Jaet

overdraget opgaven også at være museum for Aarhus. Museums

direktor, mag. art. Ihomas Bloch Ravn fortæller her historien om

dengang, den nye musik for alvor kom pd avisernes forsider.

De første “rock-forestillinger" iandt sted i 1956, i 1958 tog
Tommy Steele byens ungdom med storm, og fra 1960 til 65

huserede byens første pigtrådsorkester, Ihe Restlcss, på byens
og landets scener. Man kaldte det rock'n roil, pigtråd og beat

musik.
Det var imidlertid sjældent en kulturform, der trak de
store overskrifter i den århusianske dagspresse. Men mandag

27. september 1965 kom den unge generations musik vir
kelig på forsiden - ikke blot i Aarhus men over hele landet.
Ikke på grund af musikken, men på grund af en hændelse,

som endnu i dag står som den voldsomste begivenhed på den
århusianske rockscene.

Billet til Ihe Who koncerten i
Aarhus-Hallen i 1965.

The Who i Danmark 1965
Anledningen var en koncert med London-gruppcn Ihe
Who, som var slået igennem i England i 1965 og også hur

tigt blev populære i Danmark.
The Whos første to singelplader, I Can’t Explain og Anyway, Anyhow, Anywhere, havde solgt godt, og i september
arrangerede Bendix Music gruppens første Danmarksturné.

AARHUS-HALLEN
(lndso»ig Ny Ban«QaerdlQ04<

POP-KONCERT
The Who, Ex-Chockers, Beethovens,

Hanne, Spitfires, The Snakes
Sendog d. 26. september kl. 20

RØDE STOLE

Turneen omfattede fire koncerter. Lørdag 25. september
skulle gruppen spille i Folkets Hus i Helsingør efterfulgt af

en midnatskoncert i K.B. Hallen i København. Dagen efter,

Indgang 1

8. række nr. 3 7

Kr. 13,00

ind. garderobe
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som var en søndag, gik turen videre til Aarhus-Hallen, hvor

Ihe Who skulle på scenen kl. 20 og så direkte til Karoline
Mælkepoppen i Aalborg, hvor de skulle spille senere samme

aften.

My Generation
Det var kun godt en måned lør Ihe Who udsendte deres
mest kendte nummer, det rebelske generations-epos My Ge

neration, som efter udgivelsen 5. november bragede igennem

både højttalere og hitlister.
Måske har gruppen spillet en tidlig udgave af My Gene

ration ved koncerterne i Danmark. Vi ved det ikke. Men de

gjorde det i hvert fald ikke i Aarhus-Hallen, hvor koncerten

kun var fa minutter gammel, da et vildt tændt publikum gik
amok og stormede scenen med store ødelæggelser til lølge -

både i salen og i de omkringliggende gader.

Om der var tale om langhårede eller bonderøve eller bøller

fra København afhang af øjnene, der så.

Fire eksplosive Londonknægte
The Who var dannet i 1964 af den mikrofonsvingende for
sanger Roger Daltrey, mollehjulsguitaristen Pete Townshend,
bas-ekvilibristen John Entwisde og den viltre trommeslager
Keith Moon. Pire London-knægte, hvor de tre ældste var 19
år, Keith Moon kun 17. Sammen lavede gruppen en række

sange, der mere end noget andet inkarnerede de store efter
krigsgenerationers oprør og selvstændighedstrang.

Gruppens fire medlemmer var stærke og indbyrdes kon
kurrerende individer. Musikken er blevet beskrevet som
konstant solo for guitar, bas, trommer og sang. Alle bandmedlemmerne følte, de var noget særligt, og de gjorde hvad

de kunne for at skille sig ud; også i påklædning, hvor ikke
mindst Pete Townshends Union Jack jakke vakte opmærk

Annonce jor The Who koncerten
i Aarhus Hallen. Demokraten
21. september 1965.

somhed.
Gruppens performance var eksplosiv, poserende og uhørt

kompromisløs, og *Ihe Who blev kendt for at smadre instru
menterne som afslutning på deres koncerter. Mikrofoner,

Premier trommesæt, Rickenbacker guitar, Marshal højttalere
og hele møget.
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AARHUSHALLEN

Plakat til 'Ihe Who koncerten
i Aarhus-Hdllen 26. september

SONDAC D. 26. SEPTEMBER KL 20
Bondix Music praosentoror

Beat sensationen

THE WHO
Danmarks populæreste topgruppe

EXCHECKERS
Danmarks Beatles

BEETHOVENS
Danmarks Brenda Lee
HANNE

The Spitfires - The Snakes
Konforoncier: Goorge Mltchow, Hit
ailtter • kl 1. 9. R. oq u. I K«4kor.tor^ S*. Ah 12. t»# 20885

»*d

kuH

kl 8-21

U 10

The Who og Hanne fra Holstebro
I Aarhus skulle Ihe W ho optræde som hovednavn i en typisk

pakkekoncert med liere navne, og hvor der rundt regnet val

en halv time pr. optrædende. De andre navne var danskengelske Ihe Ex-(‘heckers, der pa plakaten blev kaldt “Dan

Koncerten i Aarhus fa talt sted
omkring en maned for Ihe Who
5. november ll)6> udgav deres
legendariske plade M) Gene
ration.

marks populæreste topgruppe", Ihe Beethovens, der blev

kaldt “Danmarks Beatles", I lanne Ira I lolstebro. der blev
omtalt som “Danmarks Brenda Lee samt de ro århusianske
grupper Ihe Spil lires og Ihe Snakes.

Der var ingen redaktionelle foromtaler al koncerten, for

dengang midt i 60 erne var pigtråd ikke noget for pæne
aviser. Men da det viste sig, at koncerten udviklede sig til
voldsomheder af et omfang, der hverken cr set for eller siden
i Aarhus, blev Ihe W ho pludselig forsidestof.
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De omfattende ødelæggelser efter
The Who koncerten var hot
forsidestofdagen efter. Aarhtms
Stiftstidende 27. september
1965.

Fantastisk, vild og crazy
Annonceringen op ril koncerten i Aarhus-Hallen lagde da

også op til, at nn skulle der være gang i den.
Ihe Who blev kaldt “den Engelske beat-sensation”. Og
annoncerne beskrev gruppen som “den mest omtalte gruppe

i England i dag - Gruppen, hvis sceneoptræden er så fan

tastisk, vild og crazy, at den er ubeskrivelig - Gruppen, der
er Ihe Rolling Stones favoritgruppe - Gruppen, der i vild

ekstase i løbet af få måneder har smadret for ca. 60.000 kr.
udstyr, bl.a. 8 guitarer, 20 mikrofoner, forstærkere m.m. - en

engangsoplevelse af de store*’.
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Ogsä Den Gamle By bleu udsat
for hærværk under optøjerne
efter 7he Wbo koncerten. Aarhuus Stiftstidende 27. september
1965.

Aarhus Hallen lignede en slagmark
Både gruppens tekster og musik var noget» der virkelig ryk
kede for de store grupper af frustrerede unge, der længtes
efter noget andet end det, de kendte fra barndommen i de
trostesiose halvtredsere.

I Helsingør og København forlob koncerterne uden bal
lade. Men i Aarhus-Hallen var stemningen voldelig helt fra

starten. Der blev kastet papir og små jerndimser mod Ihe

Ex-Checkers, der var forste band på scenen. Da guitaristen

blev ramt afen Baske kastet fra nært hold, udvandrede grup

pen, og næste gruppe, The Beethovens, gik kun på scenen,
fordi lyset i hallen blev tændt, berettede Aarhus Stiftstidende

i omtalen mandag 27. september.

47

Umppen Ihe Who, hvor Pete
Townshend ses yderst til hojre i
sin opsigtsvækkende Union Jack
jakke.

Ueli galt gik det, da The Who kom på. “Nøjagtig tre minut

ter tik de lov at synge, før publikum stormede scenen og
fuldstændig dækkede de optrædende for alle i salen, så kon
certen måtte stoppes , oplyser Demokraten. “Efter det korte

nummer forsvandt Ihe Who fra scenen, og publikum blev

gennet ned. I raseri over at koncerten blev afbrudt, begyndte
de at brække stolene fra hinanden og kaste med stoleben

mod scenen. Salen lignede efter koncerten en slagmark, som

halvtreds vilde elefanter havde raseret ”.

De langhårede smadrede Århus
Jyllands-Posten mente, at der var tale om “ungdommelige

optøjer fra København", der nu bredte sig til Aarhus. Avisen
fortæller, at det lykkedes kontrollørerne at fa de unge drevet

ud i Ny Banegårdsgade og få jerngitteret trukket for". “Ude

på gaden fortsatte urolighederne med hujen og skrigen og
hærværk adskillige steder".

48

Demokraten fortæller, at “tle langhårede” herefter gik “ned
gennem Strøget og knuste adskillige ruden og nogle vendte

tilbage og satte retningen mod Rådhusparken. Havde urolig
hederne været slemme for, gik det helt galt nu. Cykler blev

kastel i springvandet ved Agnete og Havmanden, blomster

krukker væltet og knust, og alt andel, som kunne ødelægges,
led den iriste skæbne at blive det”.
Jyllands-Posten oplyser, ai politiet ikke foretog anholdelser.

“Men fonsætter urolighederne i de kommende dage”, beret
ter avisen, “er det politiets hensigt at skride hårdere ind”.

“Jeg var med i forreste række”
Den Gamle By har oplysninger fra to af de unge, der ople

vede koncerten.
En dengang 15-årig “husker tydeligt, hvordan kaos bredte
sig. Jerntæppet gik ned foran scenen, brandvæsnet kom og

sprøjtede vand ud over os alle, mens politiet stod klar med
knipler i foyeren.... Faktisk var det min første store kon
cert - og jeg var rædselsslagen”.

En anden fortæller, at han var “en af de langhårede, som

Sekunder tuden kaos bryder ud.
Her er den første tilskuer på vej
op på scenen.

49

"Pigtråds-fans" gik amok efter
koncert og huserede i Århus, fortaller Demokraten på forsiden
afavisen 27. september 1965.

var med i forreste række"’. “Efter at vi var smidt ned fra sce

nen forsøgte man at løkke af ved at trække scenetæppet for.
Jeg råbte til alle om at tage fat i tæppet» med det resultat at
det faldt ned på scenegulvet. Vi forsøgte også at fa gang i
brandslangerne, som var skjult i paneler i væggen, det lyk

kedes ikke for os. Dernjest kørte man det store filmlærred

ned fra loftet for at vi ikke kunne kravle op på scenen. Det
fik os til at sætte stolerækkerne - 8-10 stole - op på højkant,
og så væltede vi dem med det resultat, at de knustes mod
gulvet. Vi kunne derefter bruge stumperne til kasteskyts
mod filmlærredet. Der blev klappet hver gang et stykke stol

satte sig fast i lærredet. Efter et stykke tid blev vi gennet ud

i Banegårdsgade, hvor vi forsøgte at vælte et par biler, og
det lykkedes at vælte noget af hegnet ned mod banen. På et
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tidspunkt kunne vi nede ved Rutebilstationen se en stor (lok

politibetjente med hunde, og vi tog flugten. Først ned gen
nem Strøget og så op til Agnete og Havmanden, hvor nogen

forsøgte at knække tissemanden af Havmanden. Lidt senere
drog flokken mod Boom i Frederiksgade. De var blevet adva
ret i forvejen, man havde lukket stedet med jern låger. Efter et

par limer ebbede det hele ud".

Bønder?
Fra 1975 har vi en erindring fra en af hovedpersonerne,
Who-guitaristen Pete Townshend, der tydeligt huskede kon

certen i Arhus-Hallen.
Townshend fortæller, at publikum i Danmark “werc really

wild", og det hele kom “fuldstændig ud af kontrol", og så
giver han en skildring, der er helt i overensstemmelse med de
ovenfor citerede beskrivelser.
Hans opfattelse af Aarhus var imidlertid langt fra byens

selvopfattelse som en vigtig universitetsby med mange unge,
ja, Danmarks næststørste by og med både Den Gamle By og
Aarhus Festuge. Her skal man huske, at Pete Townshend bor
i London og er født og opvokset dér. For ham var det natur

Aarbits-Hiillen med omfattende
skader efter det vilde kaos, som
opstod under The Who kon
certen.
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ligt at opfatte en lille by som Aarhus som “a farming area”,
altså et landbrugsområde, og han opfattede det publikum,

der smadrede Aarhus-Hallen som “young farmers” - et ret
barsk og kontant publikum, tilføjer han.

Det første var ikke korrekt, men man må give ham ret i

det sidste.
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Norway & Finland, Squeeze Books, Uppsala 2006.

English summary
Rock music has played an important role in Aarhus since the

late 1950s, and consequently it will be an important topic in

Den Gamle Bys focus on the recent history of Aarhus. On
26 September 1965 The Who played a famous/disastrous
gig in Aarhus. I he audience went crazy, the concert was can

celled, and the crowd went ravaging through the city. This
little study reveals what actually happened on that day in

September 1965 and at rhe same rime depicts the rock scene
of the early 60s.
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Den smilende sol
En aarhusiansk verdenshistorie
Af Elsebeth Aasted Schanz

I april 1975 blev solmærket tegnet i Aarhus. Det blev hurtigt
kendt og elsket både udenfor byens og landets grænser. 1 dag er

den smilende sol det mest udbredte logo i hele verden. Museums
inspektor, ph.d. Elsebeth Aasted Si hanz fortæller her historien

om det lille mærke med den store udbredelse.

En sjælden gang sker det, at et motiv med sikker præcision

rammer noget centralt i sit udtryk, som uafhængig af tid og
sted bevarer en friskhed og aktualitet. Det er netop tilfældet

med den lille, optimistiske, smilende sol, som venligt siger

nej tak til atomkraft. Den er så enkel i sin udførelse, at det
kan undre, at den er blevet så massivt verdenskendt, som

tilfældet er. Men måske er det netop i det enkle udtryk, at

Sådan så det forste solmærke
ud, som kom på gaden l. maj
1975. Aktivisterne måtte selv
klistre nåle fast bag på brikken.

styrken skal findes. Meddelelsen er klar og umiddelbar aflæ

selig. Teksten overskuelig og ikke til at tage fejl af. Den har
den tydelighed, som også en plakat og en reklame skal have:

Noget der fanger blikket og en entydig hensigt, som kan for
stås og aflæses i forbifarten. Og så har den lattermilde sol det,
et logo fordrer: Genkendelighed, for man husker det allerede

Den 21-årige aktivist og okonomistuderende Anne Lund
tegnede i april 1975 det soltegn,
som i dag er verdenskendt.
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efter det første møde. Og glæder sig, hver gang man støder
på det.

Solmærket
Den smilende sol så dagens lys i Aarhus i april 1975. Efter
sigende voksede den frem i en hurtig bevægelse ved et køk

kenbord i Klostergade. Her boede den 21-årige Anne Lund,
som studerede økonomi, i et lejet klubværelse i nummer 6-8.

Hun var engageret i anti-atomkraft bevægelsen, og det var på
den baggrund, hun en dag i april havde sat sig med blyant og

papir ved køkkenbordet. En af punkterne på anti-atomkraft
bevægelsens program var nemlig at få sig et slagkraftigt logo.
Medaktivisten Søren Lisberg kunne straks se kvaliteten i
Anne Lunds skitse og at tegningen egnede sig til et logo.

Han var med til at fokusere mærket, og i tidens ånd blev det

fremlagt og diskuteret i bevægelsen, indtil der var enighed
om det endelige udtryk. Senere blev mærket rentegnet af en

grafiker, men de første mærker, der blev sat i omløb, var i
Anne Lunds karakteristiske og lidt naive streg.

Der blev fluks fremstillet 500 små plastikbrikker, som

blev sat til salg ved 1. maj demonstrationerne i Aarhus. De

var frygteligt grimme og dårligt produceret, fortæller Anne
Lund, men bevægelsen var i sidste øjeblik med at få logoet

mangfoldiggjort til 1. maj, og der var ingen af de fabrikker,
som fremstillede badges, der havde tid til at påtage sig op
gaven med sol mærket. Altså blev det et firma i Esbjerg, der

i elvte time stansede 500 plastikbrikker ud. Anne Lund og
hendes medaktivister sad derefter i timevis på klubværelset i
Klostergade og klistrede nåle bag på brikkerne med epoxy

lim. Brikkerne var spredt overalt på det lille værelse, selv i
køkkenskabene, husker Anne Lund. De hjemmelavede bad

ges blev revet væk, straks de kom på gaden.

Siden blev den grimme plastikbrik fremstillet som en rig
tig badge og logoet nåede en udbredelse, som er enestående.
Faktisk har det fået status af et ikon som det mest kendte og
udbredte logo i hele verden. Det menes at være fremstillet i

mere end 35.000.000 eksemplarer på flere end 45 sprog. At

Sobn^rket er udbredt i hele
verden og findet på flere end
45 forskellige sprog. Her ses
det på dansk, tysk, italiensk og
japansk.
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holde fuldstændigt styr på, hvor mange og hvor logoet duk
ker op, er ikke muligt, fordi det raskt væk fremstilles uden

hensyntagen til den udtagede copyright.
Mærkets gule skive og sorte skrift er inspireret afatomad-

Soren Lisberg var, som Anne
Lund, aktiv i OOA og han
kunne med det samme se solmarkets vardi. Foto Flemming
Krogh, Scanpix.

varselsskikene, som benytter sig af, at den gule farve lyser op

og fanger blikket. I den sammenhæng signalerer farven også,

at der er fare på færde, Ira midten af den gule kapsel kigger
den glade sol frem. 1 dag er den entydig rød, men oprindeligt
var tarven mere over i det orange, en tidstypisk nuance for

1970’erne. Solens stråler er små og tindrende med en blod
bue imellem, men et enkelt sted på solens venstre side er der

pludselig en stråle, som i kådhed strækker sig længere ud end

de andre. En virkningsfuld detalje, som skaber bevægelse i
motivet. Øjne, næse og mund er enkle hurtige streger, der dog

umiskendeligt tegner et fornøjet ansigt. Med sin milde venlig
hed signalerer logoet "kom mig i møde, for jeg kommer dig i

møde uden forbehold”. Også teksten er venlig uden på nogen
måde at virke vag. Atomkraft?, lyder spørgsmålet og svaret (al
der prompte: Nej tak. Men der er ikke et udråbstegn efter nej

tak, altså ingen grund til at råbe højt, bare en fast markering af
en holdning. Mærket lægger med andre ord op til dialog. I ler

er ingen knyttede nævner eller truende adfærd, ingen varsler

om død og ødelæggelse. Tværtimod anviser vores strålende
sol en alternativ vej til energi. "Jeg er lige her”, siger den, "og

jeg har masser af varme og energi, brug mig”. Her er ingen

forurettelse eller løftede pegefingre. Det er er skoleeksempel
på, at tingene ikke behøver at være provokerende eller direkte

stødende for at have gennemslagskraft og effekt. I ler er det

humoren og det milde udtryk, der dominerer.

Selv fortæller Anne Lund i et interview til information
25. juli 2007 om sin hensigt med mærket:

“Solmærker repræsentere et brud på den venstreorienterede

æstetik omkring sådan nogle mærker i både sprogbrug og

udtryk. Der er ikke noget med knytnæver og røde faner. Og
det var faktisk meget bevidst fra min side, at det skulle være
et udtryk, som en pæn dame ville gå med på pæn trenchcoat.
Det er et venligt og høfligt mærke, som pænt siger nej tak,

efter man har overvejet sagen. En dialogisk samtaleform”.

Skønt der er taget patent på mærket og det dermed i
juridisk forstand er beskyttet mod misbrug i enhver hense
En ukendt ophavsmand har
følt sig kaldet til at pynte på det
oprindelige soltegn med en knyt
tet nave, et tegnsprog som Anne
Lund netop meget bevidst gik
udenom.

ende, er der alligevel nogen, der tror, de kan forbedre mær
ket ved at ændre på det. Den truende, knyttede næve, som

Anne Lund fortæller, at hun bevidst er sogt udenom, har

en ukendt initiativtager på et senere tidspunkt tilføjet teg
ningen. Versionen er opstået i Tyskland efter alt at dømme i
Hamborg eller Bremen. Dette nye mærke afledt af det gamle

virker slet ikke. Den truende hånd er i disharmoni med den
glade sol og den enkle formfuldendthed, som det originale
mærke besidder, er brudt og ødelagt. Anne Lund havde fat i

en stærk pointe, da hun tegnede logoet, nemlig dialogen og
den kan ikke foregå eller forløses under truende forhold.

Når logoet med den glade sol så hurtigt blev verdenskendt,
skyldes det, at det blev båret frem af tidens tendens. Det er

et typisk 70’er symbol vokset ud af oprørsbevægelserne på

den ene side og af fredsbevægelserne på den anden. Logoet

er åndeligt beslægtet med sloganet “make peace not war” og
At solmarket fortsat er populært
og efterspurgt i dag, vidner
denne internetside fra Punkshop
om. En del af indtagterne fra
salget går til Fonden OOA.

med hippiernes naive, men velmenende gestus med at stikke

blomster i soldaternes geværløb. At logoet med stort set ufor
mindsket styrke har overlevet gennem 36 år, skyldes at den
sag, det plæderer for, er fortsat med at være aktuel gennem

alle årene. Den retrobølge, som skyller ind over os, giver i

kombination med diskussionen om vedvarende energi den
lille brik med den store betydning ekstra vind i sejlene i øje

blikket. Vi, der har kendt mærket siden dets fødsel, tager det
med fornøjet begejstring til os igen, og de unge bliver fanget
af det, der oprindeligt fik logoet til at slå igennem: Budska

bet kombineret med det fængende motiv.

An ti-atom kraft bevægelsen
Den bevægelse, som satte den afvæbnende sol i verden, ud
sprang af mange forskellige begivenheder rundt om i verden.

I Danmark fik etableringen af Atomenergikommisionens
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Forsøgsanlæg Risø - det senere Forskningscenter Risø og
til sidst Risø DTU - afgørende betydning. Anlægget blev

indviet 6. juni 1958 med det formål at forske i fredelig

udnyttelse af atomenergi. På baggrund af atombombernes

Den første atommarch, som pro
testerede mod brugen afatom
våben, fandt sted fra Holbæk
til København i oktober 1960.
Foto Ebbe Andersen.

forfærdelige effekt som masscødelæggelsesvåben under 2. Ver
denskrig var alene navnet på anlægget nok til at fa børsterne
til at rejse sig hos en god del af befolkningen. Den kolde
krig, hvor henholdsvis USA og USSR oprustede med atom
våben, udløste samtidig angst for en atomvåbenkrig med
uoverskuelige langtidsvirkende konsekvenser.

En massiv folkelig protestbevægelse begyndte derfor at

vokse frem. Hele protestbølgen var mere eller mindre et

fælles europæisk anliggende, som opstod i slutningen af

1950’erne. Danmark blev direkte påvirket af England, som
langfredag 1960 afholdt en stor march mod atomvåben.
Blandt deltagerne var højskolelæreren Carl Scharnberg, der

blev så inspireret af sine oplevelser ved marchen i England,
at han ønskede at sætte gang i en lignende markering i

Danmark. Det lykkedes at fa stablet Kampagnen mod Atom

våben på benene, og den første march fandt sted i oktober
1960. Den tog udgangspunkt i Holbæk med små 500 delta

gere. Flere sluttede sig til gruppen undervejs, og da marchen
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tre dage senere var nået til Radhuspladsen i København, var

gruppen nået op på omkring 5000 deltagere. For datidens
forhold var der tale om en slagkraftig folkelig markering.
Marcherne blev gentaget som de såkaldte påskemarcher i på

sken i henholdsvis 1961 og 1962, og ved den sidste demon
stration var deltagerantallet nået op på omkring 25.000.
Protesten mod atomvåben smittede af på holdningen til

atomkraft som energikilde. Usikkerheden og modstanden
fik yderligere vind i sejlene, da oliekrisen i 1973 forårsagede

planlægning af et atomkraftværk på Gyllingnæs tæt på Odder
i Jylland. Da Barsebåck blot 30 kilometer fra den danske ho

vedstad blev indviet i 1975 eskalerede debatten en ekstra tand.
Debatten om det første atomkraftværk i Danmark bølgede

frem og tilbage i de kommende år og førte i 1978 til en

atommarch mellem Gyllingnæs og Aarhus.

OOA og Anne Lund
På baggrund af de græsrodsbevægelser og det miljø, som

langsomt havde vokset sig stærkt op gennem 1960’erne, dan
nedes nye fraktioner, som protesterede mod atomkraft som
energikilde. En af disse var Organisationen til Oplysning om
Atomkraft forkortet til OOA. Bevægelsen blev stiftet i Kø

benhavn i 1974 som reaktion på regeringens overvejelser om

at bygge atomkraftværker i Danmark og som en protest mod

Barsebåck, der var under opførelse så tæt på Danmark, at en
evt. ulykke ville få alvorlige - for ikke at sige katastrofale -

konsekvenser for store dele af landet, ikke mindst Køben
havn. Diskussionen om et atomkraftværk på Gyllingnæs blev
startskuddet til, at der dannedes en lokalgruppen af OOA,

som fik base i Aarhus.
En af foreningens mærkesager blev således nedlæggelsen

af Barsebåck og kampen mod opførelse af atomkraftværker i
Danmark. Organisationen, der var baseret på en frivillig og

ulønnet indsats, voksede betydeligt gennem 1970’erne og fik
tillige en vigtig rolle i studenterbevægelsens oprør.

Det var i regi af denne organisation, at Anne Lund som
medlem af OOA, udførte sit lille værk, der skulle få så stor

betydning for anti-atomkraft bevægelsen. I tidens og organi
sationens ånd overdrog Anne Lund alle rettigheder til logoet
til OOA, der patenterede det i 1977, så det var varebeskyttet
i Danmark. Indtægterne fra salget af mærket på t-shirts, bad-
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ges, muleposer, pins, klistermærker etc. gik til OOAs arbejde

og oplysningskampagner. Efterfølgende blev mærket ligeledes
varebeskyttet i en række andre europæiske lande efterhånden,
som det blev mere og mere udbredt i verden for i 2004 at

blive registreret som EU-varcmærket 004193091.

Oliekrisen i 1970'erne gav
næring til platterne om at bruge
atomkraft som energikilde. Bil
ledet fra 1978 viser en atom
march. >om demonstrerer mod
planlægningen af et atomkraft
værk på Gyllingnæs ved Odder.

Vi akkumulerer plutonium
Midt i koret af de højrøstede protester med slagord som

"Hvad skal væk? - Barsebäck! Hvad skal ind - Sol og vind!
lød også den iørefaldende og fængende melodi til omkvædet

"Vi akkumulerer, vi akkumulerer, plutonium, millirem, mil
lirem”. Et af de store problemer ved atomkraftværkerne var

nemlig, at de producerede det ekstremt farlige og vanskeligt
nedbrydelige giftstof plutonium, som kan anvendes til frem

stillingen af atombomber. Teksten til sangen stod forfatteren

og instruktøren Hans Kragh-Jacobsen for, og den blev sat

til musik af Rebecca Briiel som den første spæde start på

Jomfru Ane Band. Pladen med "Plutonium” blev indspillet
i 1976, og den genlød til snart sagt enhver fest på den tid,
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En afde meget populære sange
i 1970erne var Jomfru Ane
Bands "Plutonium". Her ses
pladecoveret med solmærket,
som gør atomreaktoren seende.

hvor der til heftige bevægelser på dansegulvet blev skrålet
med på omkvædet. Ved en genudgivelse af nummeret i 1980

gik overskuddet fra salget til organisationer mod atomkraft
i Danmark, Sverige og Norge, og pladecoveret viste en styg,

pengegrisk kapitalist, der stak et tykt seddelbundt indenfor

jakken. Hans ansigt var dannet af en firkantet atomreaktor,

og som øjne sad to af de smilende solmærker på henholdsvis

det danske og svenske sprog.
1 1983 fik den smilende sol en central placering i Aarhus
midtby. På en gavlvæg i Vestergade ved Emil Vetts Passage
blev der nemlig udført et stort gavlmaleri af motivet. Som

følge af planer om bygningsmæssige ændringer var maleriets
eksistens truet i 2008, men en folkelig appel reddede det. Så

solen skinner fortsat over de forbipasserende og markerer en

behørig cadeau til det verdenskendte Aarhus logo.

De omfattende marcher og demonstrationer havde deres
virkning og i 1985 besluttede Folketinget, at atomkraft ikke

skulle være en del af den danske energiforsyning. Med luk
ningen af den første reaktor på Barcebåck i 1999 oplevede

OOA, at deres mission i vidt omfang var nået i mål, og or
ganisationen nedlagdc sig selv i maj 2000. Den blev afløst af

den ikke kommercielle OOA Fonden også kaldet Solfonden,
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som nu ligger inde med rettighederne til solmærket og besty
rer de forskellige licenser og aftaler omkring brug af mærket.

Fonden støtter det samme formål som OOA, nemlig kam
pagnen der oplyser om alternative energikilder og bekæmper
brugen af atomkraft.

Et nationalt klenodie
Fra i udgangspunktet at være et ydmygt bidrag til en græs

rodsbevægelse har den smilende sol indtaget pladsen som et

nationalt klenodie. Denne nye position blev lysende klan da
Nationalmuseet i maj 2000 i anledning af mærkets 25 års

jubilæum åbnede en lille udstilling om mærket og dets hi
storie. Året efter blev mærket en del af Nationalmuseets nye

permanente udstilling “Danmarkshistorier 1660-2000 '. Den

/ / 9^3 blev den smilende sok
malet i en flere meter høj ver
sion på gavlvæggen ved hjørnet
af Emil Vetts Passage og Vester
gade i Aarhus.
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originale køkkenbordstegning er desværre ikke bevaret, men
på Nationalmuseet findes et brev fra Anne Lund til OOAs

landssekretariat, forsynet med en tilsvarende skitse.
Ved sin kolossale udbredelse har den fornøjede, smilende

sol givet budskabet ‘Atomkraft? Nej tak” gennemslagskraft

på tværs af landegrænserne. Med enkelhedens styrke har det
overlevet både den OOA organisation, som oprindeligt affødte
det, samt forsøgsanlægget Risø og Barsebåck, som satte ekstra

gang i den danske modstand. Mærket efterspørges stadig og er

fortsat topaktuelt. Desværre kunne man sige, da det er atom
ulykker, som den seneste i Fukushima 11. marts 2011 i Japan,

der sætter fornyet gang i salget. Det åbne spørgsmål er, om
Anne Lunds udkast til den
smilende solfindes i dag som et
nationalt klenodie på National
museet.

mærket en dag bliver overflødigt og kommer til at stå som et
historisk kuriosum, eller om det har en mission, som rækker

langt ind i fremtiden. Kun tiden kan vise det.

/irhus *.4/4 -75

Kære SigfTerU
urtkast til knap.

færdig i begynrtelsen af maj, prortuktionspris k 1 kr. pr. stk.

Unrtakyl* jeg var så kort for hovedet i telefonen i rtag, men
så*an on samtale koster 7,56kr og *et har jeg ikke rigteig
rå* til.
Vi planlægger en høring me* amtsrårtsmertlemmer i midten af

maj mert forurtgåenrte mørter i beboeriorenenger og plancheurt-

stiilinger på arbejaspis*skantiner.
^suden en minipjece: energispørgsmål og svar (irteen hugget

fra sverige,alternativ samhælles "Energifråger och svar?)
hilsen Anne
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Noter
En stor tak til Anne Lund og formand for Solfondcn Bente

Meillier for oplysninger om solmærket og OOA bevægelsen.

English summary
The Smiling Sun Logo with the cheerful, smiling sun saying

“no thanks” to nuclear power is well-known and loved by
most people. However, very few people know that the world-

famous logo was designed in Aarhus. In 1975 Anne Lund,

who was a 21-year-old student and activist at that time,
created the anti-nuclear power logo. Anne Lund intended
the logo to create a friendly dialogue, and so she broke with

the current, slightly threatening socialist sign language.

The rights to the logo were signed over to the organisation

OOA - the Organisation for Information on Nuclear Power.
Today the logo has been produced in more than 35,000,000
copies and can be found all over the world in more than 45

different languages.
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Fokus på fotos og film
Af Thomas Bloch Raun

Fotos og film bliver vigtige elementer i Den Gamle Bys arbejde
med at dokumentere og fortalle de seneste 150 ars Aarhushistorie. Museumsdirektor, mag.art. Thomas Bloch Ravn orienterer
her om planerne.

Efter at det er blevel kendt, at Den Gamle By nu skal over

tage funktionerne fra det tidligere Aarhus Bymuseum, har
vi fået henvendelser fra århusianere, der ønsker at overdrage
fotos og film til museet. Flere, som har kontaktet os, oplyser,

at de tidligere har henvendt sig til Aarhus Bymuseum el

Dette foto af verdens forste Jysk
Sengetøjslager på Silkeborgvej
er lånt hos Jysk Sengetøjslager.
Motivet var ikke til at opdrive i
de offentlige fotosamlinger.

M

ler billedsamlingen på Hovedbiblioteket, men at de begge

steder havde fået el pænt nej tak. Da det imidlertid viste sig,
ar mange af billederne var overordentlig interessante, sagde

Private fotos kan også fortælle
kulturhistorie. Her to unge stu
derende i Den Gantle By 1975.
Bemærk de ærmeløse t-shirts,
cowboybukserne, de gronne
fløjIsbukser med vidde og fodfor
mede sko. Privatfoto.

Den Gamle By naturligvis ja tak og indlemmede dem i sin

samling.
Potos og film sætter nemlig krop og ansigt på historien» og

er derved med til at gore den svundne tid vedkommende i en
helt anden grad end museumsgenstande og gamle huse.
Både Den Gamle By og Bymuseet rummer i forvejen store

samlinger af malerier, tegninger og akvareller, og også betyde

lige samlinger af fotografier.

Derudover lindes der en række samlinger, hvoraf den ab
solut vigtigste beror på I lovedbiblioteket.

Aarhus Byråd har nu besluttet, at denne samling skal

overdrages til Den Gamle By, som herved lår ansvaret for at
bevare samlingerne, gore dem tilgængelige og samtidig sikre,

Et-drig pige i sin Oddervogn på
Brabrandstten i Aarhus, efter
året 1985. Bemærk den hjem
mestrikkede sweater, det lilla
tørklæde og den hæklede hue.
Privatfoto.
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Radhuspladsen i Aarhus Festuge
1976, Antagelig koncert med
Shit dr Chanel, Privatfoto.

at de bliver systematisk udbygget, så de effektivt vil dække
Aarhus historie op til i dag. Overdragelsen vil ske senest 30.

juni 2013.

Ressourcer
At passe foto og filmsamlingerne er én ting, som i sig selv
er ressourcekrævende. Men at føre dem ajour er en kæmpe
opgave, som desværre ikke har haft prioritet i mange år. Der

er derfor nok at (age fat på, og for at Den Gamle By kan løse

opgaven bedst muligt, vil vi anvende en del af de ressourcer,

der følger med Bymuseet, på netop dette projekt.
Vi tror også på, at det kan lykkes at skaffe private midler,
så vi virkelig kan sætte turbo på, og ikke mindst håber vi,

at vi kan trække på den viden om byen og dens mennesker,
som mange ældre århusianere ligger inde med.

Det er planen, at museet i løbet af 2012 vil opbygge en
organisation, der sætter fokus på sagen - og så er vi for alvor

klar til at tage fat.

Udbygning
En af de mest presserende opgaver er at udfylde samlingens

mange huller og føre den ajour, så den også for alvor kom
mer til at dække de seneste 30, 40 og 50 år.

Bygninger er revet ned eller ombygget, nye bygninger er
skudt op, der er kommet nye butikker, nye logoer præger

gadebilledet, der er gavlmalerier, busskure, plakatstandere
osv, og der har været bevægelser, festivaler, demonstrationer,
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koncerten udstillingsåbninger og meget, meget mere.

Det er Den Gamle Bys ambition at få århusianerne, unge
som gamle, til at spille med, så befolkning og museum i fæl

lesskab kan sikre, at vigtige sider af byens historie bliver be

varet for eftertiden. Helt konkret håber vi, at mange århusia
nere vil deltage i arbejdet, evt give en hånd med digitalisering

og ikke mindst bidrage med deres viden om byen og dens

mennesker gennem de seneste årtier.

Bevaring og digitalisering
En anden presserende opgave er bevaringen, for billederne
bliver slidt og fedtede, når mange mennesker bladrer i dem.

Det var det, man for år tilbage oplevede med kirkebøgerne

på landsarkiverne. Kirkebøgerne var simpelthen ved at blive
slidt op og helt forsvinde, hvorfor man i første omgang foto

kopierede dem og siden hen gjorde dem tilgængelige digitalt.

Den holdbare, nutidige model for fotos og film er at di

gitalisere hele samlingen, så den kan opbevares på en server
og gøres tilgængelig på Internettet. Det betyder nemlig, at de

fysiske billeder kan lægges på et magasin, hvor temperatur og
luftfugtighed er ideel for lang holdbarhed.
Den digitale tilgængelighed skal ske på flere niveauer.

Vores ungarske kolleger i Szentcndre, som for nogle år siden
digitaliserede hele museets store samling, opererede med tre

niveauer for tilgængelighed. En udgave i lav opløsning, som
er let at arbejde med på internettet, en lidt højere opløsning,

som kan bruges i studieøjemed, og endelig en høj opløsning,

Børnehave på udflugt til Mols
Bjerge 1978. Privatfoto.
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der kan anvendes til bogtryk. De to forste er umiddelbart til

gængelige for alle, mens den (rykegnede, høje opløsning kun
kan bruges el ter særlig aftale, idet der så også kan tages højde

for rettighederne til det pågældende materiale.

Vi skal i Den Gamle By finde en model, der kan tilgodese

de forskellige behov, og som samtidig passer sammen med

den måde, man i øvrigt digitaliserer og tilgængeliggør fotos
her i landet.

Smalfilm og video
En tredje presserende opgave er at indsamle den skat af le

vende billeder, som findes på private smalfilm og videoer.
Det er klart, at ikke alt vil have eftertidens interesse, men det
er pa den anden side vigtigt at være opmærksom på, at situa

tioner, der umiddelbart kan virke private, også er enestående

kig ned på historiens græsrodsniveau. Hvem synes l.eks. ikke,
det i dag er interessant at se levende billeder af dagligdags

situationer fra 1930'er, 40'erne og 50'erne, ja såmænd også

senere?

21. september 19^0 spillede Ihe
Who i Vejlby-Risskov Hallen i
Aarhus. Privatfoto.
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I 1992-93 foretog man i Ringkøbing og Viborg amter

en omfattende indsamling af film.: 1 ak 1302 limers film af

offentlige og private begivenheder fra ca. 1900 (il 1985. fil

mene danner grundstammen i L^ct Levende Billedarkiv, som

nu er under digitalisering, og personligt havde jeg engang

Aarhus havn omkring 1958,
hvor færgen til Kalundborg
venter på afgang, mens bilerne
hobler i ko. Privavfoto.

stor fornøjelse af her at kunne finde optagelser med brobyg
ning i Limfjorden i 1930’erne, husmodergymnastik i Ihy i
1950'erne og familien på camping i 1960’erne.

Det vil være en ambition på samme måde at sikre smalfilm
og videooptagelser fra Aarhus.

Samarbejde og tilgængelighed
Op til Aarhus Byråds beslutning om, at fotosamlingen fra

Hovedbiblioteket skal overdrages til Den Gamle By, har en
række sognearkiver udtrykt bekymring for, om Den Gamle

By nu kunne varetage opgaven ordentligt, ligesom man har
kunnet fornemme en bekymring for, om Den Gamle By ville
“sætte sig" på samlingen.

Svaret har naturligvis været, at Den Gamle By hverken vil
sætte sig på samlingen eller gå på strandhugst i sognearkiver
nes billedsamlingcr. Vi er interesseret i at samarbejde og gøre
materialet tilgængeligt for private såvel som for institutioner,

ligesom vi også vil lægge os i selen for at supplere og udvide
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samlingen og i at gøre den og dermed Aarhus og byens histo

rie synlig på nationalt niveau.

Noter
1. Thomas Bloch Ravn: Gamle film på ny og historien om
det levende billedarkiv, FRAM 1993 s. 89-93.

English summary
Now as the muscological responsibility for presenting the

Aarhus history has been transferred to Den Gamle By, the

city council has resolved that its large collection of photos
and films will also be part of the museum collection.

This means that Den Gamle By will focus resources on
this subject, especially in three fields. Firstly the collection

will need to be increased and widened also to cover the latest
40 years. Secondly we will allocate resources to increase the

digital accessibility. And thirdly we will start collecting videos

showing events and everyday life in Aarhus.
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Årsberetning
Dansk Center for Byhistorie
Af Soren Bitsch Christensen

1. august 2011 blev lederen af Dansk Center for Byhistorie,

lektor Søren Bitsch Christensen, ansat som stadsarkivar i Aar

hus. En ny leder af centret forventes ansat til meste år, og indtil

da drives centret aj ph.d.-studerende Kristian Buhl Ihomscn og
bestyrelsen i fallesskab. Soren Bitsch Christensen, som har opbyg
get centret til dets nuvarende position, har nedenjor skrevet sin
sidste årsberetning, som rakker frem til udgangen afjuli 2011.

Bestyrelsen otisker at takke Soren Bitsch Christensen for en for
nem og kreativ indsats i sine ti år som centrets leder.

Ihomas Bloch Ravn, formandfor bestyrelsen

Et forskningsår
Centrets virksomhed veksler mellem kerneopgaverne forsk

ning, formidling og undervisning. 2010 var præget af den

store udgivelse af trebindsværket om Ribe Bys Historie, og i

2011 kunne to nye forskningstungc opgaver køres i stilling.
Undervisning i byhistorie har der derimod ikke været i 201 1,
men der er som altid blevet ydet vejledning af specialcstude-

1. december 2010 kunne de
sidste to bind af Ribe Bys Histo
rie afloves ved en reception på
Museet Ribes Vikinger. Centret
havde stået for redaktionen
og en stor del af teksten til
trebindsværket om Danmarks
ældste bys historie. Kultur- og
Fritidsudvalgsformand Knud
Jager Andersen holder tale.
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rende ved historiestudiet ved Aarhus Universitet. De byhi-

storiske specialer har i år stået i Aarhus* tegn - med enkelte
afstikkere. Tre specialer blev det til» hvoraf to handlede om

foreningslivet i Aarhus fra 1800-tallet og omtrent frem til
Anden Verdenskrig, og det tredje undersøgte cykelkulturen

i sammenhæng med byplanlægningen i Aarhus, Odense og
Hjørring frem til i dag.

Projekt Middelalderbyen
Årets store nyhed indløb midt på året, da Velux Fondene

kunne meddele, at de gerne ville imødekomme Den Gamle
Bys og centrets ansøgning til projekter Danske Middelalder

byer med 4.343.150 kr. Projekter skal både afslutte et ældre

Renæssancens befæstede byer
udkom i 2011 som bind 5 i
Dansk Center for Byhistories
skrifiserie Danske Bystudier.

projekt med næsten samme navn, Projekt Middelalderbyen,
og være en generel oversigt over de danske byers spændende
udvikling fra de første byers opståen i den sene vikingetid og
op igennem middelalderen.

Projekt Middelalderen blev iværksat for 34 år siden på

initiativ af daværende professor i middelalderarkæologi ved
Aarhus Universitet, senere rigsantikvar, Olaf Olsen. Hen

sigten var at samle samtlige relevante kilder fra en række
byer sammen og skabe et fast grundlag for at sammenligne

udviklingen i byerne. Byernes opståen, det fysiske byrum og
den arkæologiske status var de vigtigste emner for undersø

gelserne.

Der blev nået meget inden for projekters levetid, og der

udkom bøger eller afrapporteringer fra syv byer. Men en
fornuftig afslutning og afrunding af projekter forudsæt

ter gennemførelse af to delprojekter. For det første skal det
manglende bind om Aarhus skrives, og dernæst vil det være

en gevinst for både forskere og andre historisk interesserede,
hvis den omfattende samling af kilder fra projekters tusinder

af hulkort (den rids mest udviklede søgemiddel!) kunne gøres
tilgængelig. Det vil skabe det bedst tænkelige grundlag for at
skrive et oversigtsværk med inspiration fra Projekt Middelal

derbyens systematik.
Velux-bcvillingen gør der muligt at betale topforskere fri
til at skrive de to bøger om henholdsvis den overordnede

danske udvikling og den lokalt aarhusianske byhistorie, og

der er også midler til en digitalisering af kildematerialet til
bycentrets hjemmeside, Den Digitale Byport.
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Vi kan i øvrigt glæde os over, at Danske Middelalderbyer

nyder fuld opbakning fra Olaf Olsen, ligesom et stort frem

møde fra danske middelalderhistorikere og arkæologer m.H.
til er seminar i juni på Aarhus Universitet var et tegn på den

opmærksomhed, emnet nyder i faglige kredse. Seminaret var

arrangeret med støtte fra Institut for Historie og Områdestu
dier i samarbejde med Dansk Komite for Byhistorie.

Da man rev de danske byer ned - nyt ph.d.-projckt
Kristian Buhl Ihomsen tiltrådte I. februar som centrets nye
ph.d.-studerende på grundlag af et stipendium fra Arts, Aar

hus Universitet. Projektet hedder Strategier og ideologier i

den danske sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1990.
Kristian Buhl Ihomsen vil dykke ned i Boligtilsynsrå
dets og Saneringsnævnets arkiver og lave en analyse af de

ideologiske og politiske kampe, der prægede politikken i en
række danske byer fra den første danske saneringslov i 1939

til 1990, hvor en ny byfornyclsesstratcgi begyndte at slå
igennem. Det er projektets tese, at navnlig to overordnede

grupper prægede udviklingen. På den ene side stod den mo

dernistiske retning, som med fokus på økonomiske og funk
tionelle overvejelser var fortalere for totalsaneringer af hele

10. juni 2011 var en større for
samling af Danmarks middelal
derforskere forsandet pa Aarhus
Universitet. De frem lagde ny
arkæologisk viden om de danske
middelalderbyers historie. I
midten af billedet ses centrets
projektmedarbejder Lars Kjær,
til venstre for ham centrets be
styrelsesmedlem Jørgen Mikkel
sen, og til hojre for Lars Kjær er
det Lennart Madsen, Museum
Sønderjylland, koran ham sid
der et andet bestyrelsesmedlem,
projessor Bjørn Poulsen. Centret
og Den Gamle By fik senere på
aret en større fondsbevilling fra
Velux Fondene til Projekt Mid
delalderbyen.

73

kvarterer som vejen frem, når tidens meget dårlige social- og
boligforhold skulle fjernes fra bybilledet. På den anden side
stod den romantiske gruppe, der med fokus på by kvarte
rets eksisterende arkitektoniske og æstetiske potentialer var
fortalere for bygningsforbedringer og bevaring. - En mere

nænsom retning, der langsomt sejrede med introduktionen af
begrebet byfornyelse i lovgivningen i 1983. Stipendiet løber
frem til januar 2014. Kristian Buhl Thomsen fremlagde sit

foreløbige arbejde ved flere seminarer i årets løb, ikke mindst
ved Det Nordiske Historikermøde i Tromsø i august.

Bestyrelse
Centrets bestyrelsesformand er museumsdirektør Thomas

Bloch Ravn, næstformand er Jan Ifversen, prodekan for
videnudveksling, Arts, Aarhus Universitet. Seniorforsker,
arkivar Jørgen Mikkelsen fra Statens Arkiver repræsenterer
Dansk Komite for Byhistorie i bestyrelsen, lektor André
Wang Hansen er repræsentant for Den Gamle By og profes

sor Bjørn Poulsen for Institut for Kultur og Samfund, Aarhus
Universitet.

English summary
Ihe activities of the Centre include the core activities: re
search, communication and education. 'Ihe year 2010 was

characterized by the publication of the large three-volume
book about the History of Ribe. However, there was no

urban history teaching in the year 2011, but as usual, dis

sertation supervision was given to M.Sc. students from the
history studies at the Aarhus University. This year the urban

history dissertations arc characterized by being about Aarhus
- with rare exceptions.

Ihe hottest news of the year was received in the middle
of the year when the Velux Foundations announced that

Den Gamle Bys and the Centre’s application for the project

“Danish Medieval Towns” for DKK 4,343,150 was granted.
Hie project will finish a previous project with almost the
same name, “Project Medieval Town”, and also provide a
general overview of the exciting development of the Danish

towns from the origins of the first towns in the late Viking
Age and during the Middle Ages.

On 1 August 2011 the director of the Danish Centre for
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Urban History, Associate Professor Søren Bitsch Christensen,
was appointed as the director of the Aarhus City Archives.
Søren Bitsch Christensen, who has brought the Centre to

its current position, just wrote his last annual report above

covering the period until the end of July 2011. The board of
directors would like to thank Søren Bitsch Christensen for

doing an excellent and creative job during his ten years as the
director of the Centre.
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Årsberetning
Den Gamle By
Af Thomas Bloch Ravn

Efter et svagt besøgsår i 2010 ser det ud ril at tilstrømningen
til Den Gamle By nu atter er vendt tilbage til normalt ni

veau. Meget vil naturligvis afhænge af vejret op til juk men
frem til slutningen af september har museet hver uge oplevet

en ikke ubetydelig fremgang i forhold til året før.
Overtagelsen af funktionerne fra det tidligere Bymuseum

i Aarhus har været en af årets helt store opgaver. Det er vores

Den Gamle By er under foran
dring. Her kores telefonkiosken
ned til Telefontorvet, der dan
ner skei mellem kvartererne fra
1927 og 1974.
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opfattelse, at processen er forløbet ordentligt og godt, og

vi tillader os at have den overbevisning, at Aarhus’ museale

fremtid tegner positivt.

Det store projekt med at skabe bykvarterer fra en tid, som
mange danskere kan huske, går planmæssigt fremad, og med

stor opbakning fra mange sider er det lykkedes Den Gamle

By at igangsætte projekter til glæde for fremtidens museums-

gæster.

Regnskab og besøgstal
Den Gamle Bys regnskab for 2010 udviser en omsætning
på kr 42.863.917 (2009: kr 45.928.314) og et underskud

påkr 467.939. I dette driftregnskab er inkluderet investe
ringer i en række projekter og basale støttefunktioner. Dertil
kommer en række større projekter, der har hver deres særlige
regnskab og økonomi.

Besøgstallct nåede i 2010 op på 312.330, hvilket er en
tilbagegang på ca 50.000 i forhold til 2009 og ca 30.000 i

forhold til 2008.
Hverken besøgstal eller underskud anses for tilfredsstil

lende, selvom hovedårsagen formentlig er dårligt vejr i muse
ets hovedsæsoner.

Følgende resumé af regnskabet er angivet i tusinder:

Indtægter
Offentlige tilskud

24.254

Entre

15.686

Butiksdrift

2.843

Den Gamle Bys Venner, årbog m.v.

483

Restaurantdrift

-1.644

Renteindtægter

7

Diverse

1.236

Indtægter i alt

42.865

Udgifter

Personale

33.063

Vedligeholdelse og drift af bygninger

4.920

Udstillinger og arrangementer

1.071

Administration og markedsføring m.m.

3.280

Øvrige driftsomkostninger

708

Restaureringsprojekter m.m.

350
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Renteudgifter

252

Afskrivninger

550

Fondsdækning af publikumstilbud

-1.100

Dansk Center for Byhistorie

239

Udgifter i alt

43.333

Underskud

-468

Den Gamle By vil ikke kunne opfylde sine forpligtelser

som museum uden en meget betydelig egenindtjening, og
museets økonomi er derfor overordentlig følsom overfor

udsving i besøgstallet. Det skal også bemærkes, at realisering
af udviklingsprojekter er helt afhængig af betydelige eksterne
Museets nye kompaktreolsystem
under opbygning. Reolerne
kommer til at indeholde min
dre genstande. I forste omgang
flyttes museets samling af bo
ligtekstiler tobaksgenstande og
keramik og fajance.
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sponsorater og donationer. En række af disse vil blive omtalt
nedenfor.

Driftstøtte og sponsorer
Den Gamle By modtager driftstøtte fra såvel Kulturministe

riet som Aarhus Kommune. Derudover har museet selv en

ikke ubetydelig egenindtjening. Men en fornuftig drift og
udvikling beror i meget høj grad på sponsorstøtte fra firmaer

og donationer fra fonde og private.
Den Gamle Bys to hovedsponsorer er Morgenavisen Jyl

lands-Posten og Danske Bank.
Sydbank sponseret sommerens promenadekoncerter i

Traktørstedet Simonsens Have, Carlsberg sponseret Festugen

i Den Gamle By, Stark Århus sponseret Håndværksdage og
Falck sponseret Legedage. A. Enggaard A/S og NorCap A/S

sponseret museets arbejde med bygningsdokumentation.
Derudover har museet en række hussponsorer og pro

duktsponsorer, som trofast bakker op og er med til at sikre
Den Gamle Bys virke. Se listen over sponsorer bagerst i
denne årbog.
Den Gamle By er alle stor tak skyldig.

Donationer
Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde OJD har doneret 5,8
miokr til at øge tilgængeligheden til Den Gamle By; se nær

mere herom s. 81.
Velux Fonden har doneret 4,3 miokr til færdiggørelse af

det store projekt om middelalderbyen i Danmark; dette pro
jekt er omtalt nærmere s. 82.

Julius Christian Gårdbo og Ketty Laura Gårdbos Fond
har doneret i alt 2,3 miokr til indretning af Aal borggården
til kontorer, til magasinreoler og til realisering af udstillingen

Shanes Storbyspillopper.

Fra en anonym arvefond har museet modtaget 1,5 miokr

Den Gamle By er blevet ejer af
en Renault 12 Van (varevogn).
Bilen er fra 1974 men har stået
i garage siden 1980. Renault
12 blev produceret i perioden
1969-1980 og var med 2,5
millioner eksemplarer et almin
deligt syn i 1970 erne.
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til istandsættelse af de historiske huse, der skal danne ramme

om en opdatering af Den Gamle Bys håndværkshistoriske
udstillinger.

Kulturarvsstyrclsen har bevilget 1,1 miokr til udarbej

delse af et særligt netbaseret leksikon over tekstile fagtermer;

projektet er nærmere omtalt s. 83* Styrelsen har endvidere
bevilget 205.000 kr til et projekt om modet mellem dansk
historie og unge med rødder i flere kulturer og 44.000 kr til

seminaret Urban History Exhibitcd. Endvidere har museer
nes dragt- og tekstilpulje, som forvaltes af Den Gamle By,

modtaget 30.000 kr til driften.
Ihe John and Birthe Meyer Foundation har bevilget

1 mio kr til udvikling af oplevelses- og undervisningstilbud
til psykisk handicappede børn og unge; projektet er nærmere
omtalt s. 95.

Fra Tuborgfondet har Den Gamle By modtaget en bevil
ling på 850.000 kr til udvikling af software applikationer,

de såkaldte apps, der kan downloades til smartphones med
information til publikum, der besøger Den Gamle By.
Bodil Christiane Kolding Sneums Fond har i 2011 bevil

get i alt 788.000 kr til undersøgelser vedrørende blandt andet

boligkulturen i Danmark, historisk dokumentation af bro
deriforretning, hjemtagelse af vareelevator fra begyndelsen af

1970’erne samt til køb af en varevogn af mærket Renault 12.

C.A.C. Fonden har bevilget en underskudsgaranti på

593.000 kr til realisering af dramatikeren Line Knutzons
udgave af Nøddebo Præstegård i anledning af 50-året for åb
ningen af Helsingør 1 heater i Den Gamle By. Derudover har

C.A.C. Fonden doneret et rådighedsbeløb på 25.000 kr til
indkøb af museumsgenstande.

Fra Bikubenfonden har Den Gamle By modtaget
302.000 kr til indretning af lejlighed til erindringsformidling.

Region Midtjylland har bevilget 300.000 kr til realisering

af en stor, international plakatudstilling, som vil blive rea
liseret på Plakatmuseet i eftersommeren 2012. Fra Aarhuus

Stiftstidendes Fond har museet modtaget 100.000 kr til kata

log til udstillingen.
Annie og Otto Johs. DelteH? Fonde OJD har bevilget
213.000 kr til udgivelse af tre bøger i serien Den Gamle Bys

Lommebibliotek i forbindelse med åbningen af Kunstkam

meret.
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Nykredits Fond har bevilget 105.000 kr til opdatering af

guidebogen På tur i Den Gamle By.

Endelig har Den Gamle By fra boet efter Lirs Sindal Kvist
Christensen modtaget en testamentarisk arv på 100.000 kr,

som vil blive hensat til et særligt formål.
Den Faberske Fond har doneret 60.000 kr til håndværks

film til brug på Den Gamle Bys hjemmeside, Bodil og Jørgen
Munch-Christensens Kulturlegat har bevilget 50.000 kr til

trykning af fire plakater, og Aarhuus Stiftstidendes Fond har
bevilget 50.000 kr til journalistiske undersøgelser af særlige

profilhistorier fra Aarhus.
Elly og Aage W. Jensens Fond har bevilget 49.000 kr til
forprojekt om bolig for ung grønlandsk studerende. Kultur

fonden Danmark-Gronland har bevilget 20.000 til projekter.

Stor donation til øget tilgængelighed til Den Gamle By
Det er ambitionen, at Den Gamle By skal være imødekom
mende og tilgængelig, også for dårligt gående, men dette
ønske støder desværre let sammen med museets ambition

om historisk troværdighed. Nu er der imidlertid markante
forbedringer på vej, idet Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde

OJD har bevilget 5»8 miokr til et projekt, som vil blive reali
seret i løbet af 2012.
Den ene del af projekter går under navnet Aarhus Porten,

som er et særligt ankømstområde mod syd. Anlægget vil lette
adgangen markant for det store publikum, der kommer til
Den Gamle By fra Aarhus midtby, og som her samtidig vil

træde direkte ind i 1974-kvarteret med fortove og asfalterede
gader. Den anden del er et stianlæg, kaldet Bag om byen,
som vil gøre det muligt for dårligt gående og kørestolsbru
gere at skyde genvej fra Hovedindgangen bagom den ældste

og vanskeligst tilgængelige del af museet til 1927-afsnittet,

hvor brostenene er flade og gaderne mere jævne.
Fra både Aarhus Porten og stien Bag om byen vil pub

likum have let adgang til Kunsrkammer, Plakatmuseum,

Møntmestergård, Gallerier og museets øvrige store udstillin

ger.

Projekt Middelalderbyen gøres færdigt
I regi af Aarhus Bymuseum har man i årevis ønsket at kunne
færdiggøre det bind om Aarhus i middelalderen, som skal
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Sådan forventes Aarhus Porten
at tage sig udfor de besøgende,
der kommer tilfods fra byens
centrum til Den Gamle By.
Umiddelbart inden for Aarhus
Porten ligger Kunstkammeret,
Plakatmuseet og de moderne
kvarterer, hvor der er let adgang
for dårligt gående. Tegning af
Karen Marcmann.

indgå i det landsdækkendc projekt om middelalderbyens
historie, som blev iværksat af fhv rigsantikvar, dr.phil. Olaf

Olsen tilbage i 1977, mens han endnu var professor ved Aar
hus Universitet.

Det ser nu ud til at skulle lykkes - og mere til, idet Velux

Fonden har bevilget 4,3 miokr til hele tre projekter, der alle
indgår i færdiggørelsen af Projekt Middelalderbyen, og som

nu realiseres i regi af Den Gamle By og Dansk Center for
Byhistorie.

Det første projekt er at fa færdiggjort det manglende bind
om Aarhus. Der er hidtil udkommet bøger om syv af de i ak

ti byer, der i sin tid blev udvalgt. Og nu vil bogen om Aarhus
i middelalderen blive skrevet. Den anden del af projektet be
står af en digitalisering og efterfølgende tilgængeliggørelse af

det omfattende skriftlige kildemateriale, som blev indsamlet i
forbindelse med undersøgelserne. Og tredje del består af ud
arbejdelsen af et afsluttende synteseværk om middelalderens

byer i Danmark.

Databasen med det skriftlige kildemateriale vil blive pub
liceret i 2012, bogen om Aarhus vil udkomme i 2013, og

synteseværket forventes færdig i 2015.
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Se også omtalen i årsberetningen fra Dansk Center for Byhi
storie i denne årbog s. 72 og følgende side.

Netleksikon over historiske tekstilord
Museernes dragt- og tekstilpulje, som forvaltes af Den Gamle

By, har i 2011 modtaget en donation på 1.115.000 kr. til
etablering af en elektronisk ordbog over dragt- og tekstilord

fra 1600-tallet og frem til nutiden. Bag donationen står Kul
turarvsstyrelsen.

Hidtil har projekter faet generøs støtte fra Dronning Mar
grethes og Prins Henriks Fond, Kong Frederik og Dronning

Ingrids Fond, Augustinus Fonden og Farumgaard Fonden.
Med sin rekordstore bevilling har Kulturarvsstyrelsen nu
sikret, at sidste del af det store projekt kan gennemføres.

Resultaterne vil i løbet af et par år blive publiceret på hjem

mesiden tcxtilnet.dk.

Åbning af Den Gamle Bys Kunstkammer
Årets største begivenhed var åbningen af Den Gamle Bys

Kunstkammer, museets nye, permanente udstilling, der blev

åbnet af Hendes Majestæt Dronningen 19. april. Særlige

gæster var bestyrelsen for Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde

OJD, der har doneret de i alt 13,6 miokr, som bygning, ind
retning og udstilling har kostet.

Hermed har museets klenodier i sølv, ure, porcelæn og fa

jance fået de rammer, de fortjener. Et top-sikret, underjordisk

Kulturarvsstyrelsen bar bevilget
l, 1 mio kr til udarbejdelse af et
særligt netbaseret leksikon over
tekstile fagtermen Pa billedet ses
museumsinspektor Tove Engel
hardt Matbiassem som er leder
afprojekten
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Annie og Otto Jobs. Detlef '
Fonde OJD donerede 13,6 tn io
kr til bygnitig og etablering
af Kunstkammeret. På fotoet
herorer ses Otto Jobs. Detlef
på talerstolen ved åbningen,
ilendes Majestæt Dronningen
åbnede udstillingen, og hun ses
i Kunstkammeret sammen med
museumsdirektør Thomas Bloeh
Ravn og museumsinspektør Jens
Ingvordsen og i baggrunden
Otto Jobs. Detlefs. Foto Thor
sten Overgaard.

skatkammer på 450 kvm og dermed det største udstillingsprojekt i museets historie.
Tanken om et underjordisk kunstkammer opstod, efter at

museet i 2000 fik stjålet 1 1 fornemme lommeure. Heldigvis
blev urene fundet igen, men udstillingerne blev af hensyn til
sikkerheden lukket for publikum og pakket sammen.
Den ( lamle By udstiller normalt ting som en del af helhe
der i huse, butikker og værksteder, men i Kunstkammeret er

der grundideen, at det er den enkelte genstand, der skal være
i fokus. Både inden for sølv, ure, porcelæn og fajance hører

museets samlinger til de absolut bedste i landet.
Kunst kammerets vægge, lofter og gulve står i mørke farver,
så der virkelig kommer fokus på de hundredvis af kunstgen

stande i de 40 montrer, der lyser op i det næsten sakrale rum.
fil at underbygge stemningen har komponisten Sisse Lunø

komponeret en lydkollage bestående af reallyde.
Forud for åbning al denne udstilling er samtlige genstande
gennemgået af bevaringsafdelingen. Sølv er blevet poleret

op på nænsom vis, keramik og fajance er blevet vasket, li
met, huller udfyldt og retoucheret, ure cr blevet rengjort og

restaurerede. Ah sammen for at præsentere genstandene på

bedste vis.
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Overflytning af funktionerne fra Aarhus Bymuseum
En anden markant begivenhed er Aarhus Byråds beslutning
om at nedlægge Bymuseet i Aarhus og overdrage såvel opga

ver som personale og bevillinger til Den Gamle By.
Det betyder, at Den Gamle By udover at være et nationalt
museum nu også skal være lokalmuseum for Aarhus. En

række artikler i denne årbog behandler dette emne, ligesom

flere artikler omtaler de foreløbige tanker om, hvordan opga
ven skal løses.

Det stod fra starten klart, at Aarhus Kommune agtede
at sælge den bygning, som Bymuseet siden midten af
1990’erne havde haft til huse i, og at funktioner, personale

mv skulle flyttes fysisk til Den Gamle By. Det stod også

klart, at der ikke skulle være tale om en fusion, men om en

virksomhedsovertagelse, hvor de opgaver, der havde hørt
hjemme hos Bymuseet nu skulle flyttes til og integreres
fuldt og helt i Den Gamle By. Undtaget herfra er Besæt-

telscsmuseet, som forbliver hvor det altid har været; se nær

mere næste side.

Uret skulle udstilles i Kunstkammeret, men havde en meget
misfarvet fernis, som gav skiven
en gul overflade. Billedet viser
uret under afrensning. Fernis
sen er (jernet med skalpel under
mikroskop.

Det var Den Gamle Bys opfattelse, at hurtig handling
samt dialog og klare retningslinjer var af afgørende betyd

ning for en succesf uld proces. Den Gamle Bys personale
blev informeret, og så snart det formelle var på plads fra
kommunens side, besøgte Den Gamle Bys direktør og vi

cedirektør Bymuseet, hvor personalet blev orienteret om

situationen, ligesom der blev afholdt individuelle samtaler
med alle medarbejdere, som her kunne stille spørgsmål og

udtrykke ønsker til fremtiden.
Det skete i oktober-november 2010, og herefter bestod

de største opgaver i at overflytte og integrere Bymuseets 15

medarbejdere i Den Gamle By, skaffe de nødvendige arbejds
pladser, udrede økonomien, afklare bestyrelsesforholdene,
løse utallige praktiske problemer og rømme Bymuseets byg

ninger i Carl Blochs Gade.
Selvom der i skrivende stund stadig er hængepartier, er de

væsentligste hurdler afklaret og det meste på plads. Samarbej

det med såvel Aarhus Kommune som Bymuseets bestyrelse
og personale har været forbilledligt.
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Besættelsesmuseet
Bcsættelscsmuscec, der i en årrække organisatorisk har været

en del af Bymuseet, vil kun i begrænset omfang blive berørt

af processen.
Museet vil fungere som hidtil med stor og uundværlig op

bakning fra støtteforeningen Besættelsesmuseets Venner. Og
museet forbliver, hvor det altid har været, og hvor det hører

ril, nemlig i kælderen på den gamle politigård.
11. februar åbnede Besættelsesmuseet særudstillingen “I

Gestapos Kløer” om Gestapo i Aarhus 1943-45. Udstillingen

fortsætter indtil udgangen af 2011.

Sidste udstilling på Bymuseet
Udstillingen “Aflyst eller nød” om indvandring i Aarhus
gennem tiden blev officielt åbnet af borgmester Nicolai

Wammen 10. februar.

Bymuseets tidligere direktør Maiken Hansen fortæller
om udstillingen: “Vi gik tilbage i historien og fandt mange
eksempler på folk, der var vandret ind til Aarhus gennem de

sidste 1000 år. Den ældste person, vi med sikkerhed kunne
identificere, var en engelsk møntmester, der var ansat til at slå

mønt i byen i 1000-tallet. Udstillingen dækkede indvandrin

gens historie op til i dag, hvor Aarhus Kommune huser ind
vandrere fra mere end 170 nationer. I arbejdet med udstil

lingen indledte vi et samarbejde med 10 kunstnere fra USA,

Grækenland, Færøerne, Israel, Tyskland, Columbia, Norge,

Iran, Sydafrika og fra det tyske mindretal i Sønderjylland, der
skabte en række værker til udstillingen. Disse værker vil efter
lukningen af Bymuseet blive udstillet på Immigrantmuseet i

Farum, formentlig i løbet af 2012. Derudover producerede
elever fra Center 10 Århus High School den afsluttende del
af udstillingen, hvor de beskrev deres historier og deres øn

sker og håb for en fremtid i Aarhus”.

Byhistorisk Fond
I forbindelse med overflytningen af Bymuseet er Aarhus By

historiske Fond også flyttet til Den Gamle By. Fonden udgi

ver hvert år vægtige værker om Aarhus.
Byhistorisk Fond er etableret i 2001 og er en fortsættelse

af det gamle Aarhus Byhistoriske Udvalg, der blev oprettet

86

allerede i 1956. bondens formål er at formidle byens historie

i bredeste forstand.
I 2002 Hyttede Fonden fra Erhvervsarkivet til Bymuseet og

er nu flyttet til lokaler i Den Gamle By. Byhistorisk Fond le
des af en bestyrelse med kulturråd manden som formand» og

daglig leder er historikeren Henrik Fode. Fond og museum

har etableret et tæt samarbejde om udgivelse af publikationer
med Aarhus-fokus.

Aarhus StreetMuseum og Aarhus Flashback
Det er vigtigt for Den Gamle By, at historien om Aarhus
flir en god start i de nye rammer, og vi har i den forbindelse
gjort os mange tanker, som der er orienteret om andre steder

i denne årbog. Det har også været vigtigt for os, at vi hurtigt
efter overtagelsen fik vist, dels at vi tager sagen alvorligt, dels

at vi også tænker nyt og anderledes.
Det er de ambitioner, der ligger bag lanceringen af Aarhus
Flashback, der er en treenighed af en fotoudstilling, en bog

og en app.

Udstillingen /Xarhus Flashback åbnede 30. september i

Fra åbningen afAarhus udstil
lingen Aarhus Flashback. Fra
venstre mod højre ses muse
umsinspektør Tove Engelhardt
Mathiassen. museumsdirektor
Thomas Bloch Ravn, kulturråd
mand Marc Perera Christensen,
formand for Den Gamle Bys
bestyrelse Jørgen Andersen, mu
seumsinspektor Connie Jantzen
og tidligere bestyrelsesformand
for Aarhus Bymuseum Hans
Viggo Stoving
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Emil Vetts Passage for. Foto
fra enkefru Hornsleths 80-års
fodselsdag på gårdpladsen ved
bendes ejendom på Vestergade 9.
Fra udstillingen Aarhus Flash
back, som med åbning 30.
september 2011 markerede, at
Den Gamle By nu atter har
overtaget Aarhus Bymuseums
funktioner.

Aarhus Gallerierne bagved Møntmestergården. Udstillingen

rummer en række for og nu fotos af byens forandringer over

tid, ligesom den også sætter fokus på nogle af de historier,

der gør Aarhus til Aarhus. Bogen Aarhus Flashback, der
udkom samme dato, har det samme tema og nogenlunde

samme indhold, om end med mere udførlige tekster.
Endelig er der smanphone-applikationen Aarhus StreetMuseum, som den første applikation af sin art i Danmark,

og Den Gamle By er i det hele taget det forste danske mu
seum, der på den måde bruger apps i sin historiefortælling.

Hermed introduceres en ny måde at fortælle byhistorie, en
slags virtuel grav-hvor-du-står, hvor man med historiske fotos

kan skrælle lag af nutiden, så man kan se byens udvikling og

fornemme de gode historier, der gennem årene har medvirket
til at sætte Aarhus på landkortet.
Kulturforvaltningen i Aarhus takkes for økonomisk støtte
til projekter, og udstillingen blev meget passende åbnet af

kulturrådmand Marc Perera Christensen, der har været en af

de konstruktive trækkræfter i arbejdet med at overflytte By
museets funktioner til Den Gamle By.
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Emil l etts Passage i dag. (hir
den Vestergade 9 blev nedrevet
i flere omgange. og i 1993 blev
indkørslen udvidet til en busgade, der går fra Aboulevarden
til Vestergade. Den nye gade fik
navnet Emil Vetts Passage efter
den ene af Magasins grundlæg
gere.

Nye fortællinger
Den Gamle By har længe ønsket at opdatere de historiske

værksteder, der er udstillet i husene og samtidig indarbejde
nye virkemidler i formidlingen. Mange håndværksfag er i

vores moderne verden blevet så fremmede, ar det ikke akid
er til at afkode, hvilke hg, der er tale om. Derfor er det nød

vendigt at tænke nv formidling.

Denne ambition udmøntede sig i projekter Nye Fortæl

Inden istandsættelsen afHaderslevbuset kunne sættes i gang,
skulle bygningen tommes for
udstillinger. Her er tømrersvend
Christina Jensen og museums
assistent Sanne Staal Guldbolt i
gang med nedpakningen.

linger. Det var med stor glæde, at Den Gamle By modtog en
bevilling på 4.650.000 kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til

realisering af projekter.
Hovedelementerne i Nye Fortællinger er lydbilleder i Al

gade, figurer i værkstederne i Vestergade og ny formidling

af bygningshåndværkene i Hadcrslevhuscne. Lydbillederne i
Algade skal give publikum en oplevelse af det levede liv bag

murene, når de ud af et vindue hører moren trosle sit græ
dende spædbarn eller ægteparret, der skændes, mens de uhørt
realistiske dukker i Vestergade viser håndværkerne i forskel

lige arbejdssituationer. Formidlingen i Haderslevhuset vil
både inddrage film, 3D effekter, figurer, lyde mm samt nogle
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aktiviteter, hvor born og voksne selv kan prøve kræfter med
håndværksfagene. De fag, der har ril huse i Haderslevhuset
er maleren, tømreren og snedkeren, mens mureren skal have

en lagerplads i bulladen side om side med læredrengens lille
kammer. På første sal i Haderslevhuset indrettes to helt nye

udstillinger, som henholdsvis fortæller håndværkslaugenes hi
storie og går i dybden med bygningshåndværkenes redskaber

og arbejdsmetoder.

Projekterne forventes gennemført i løbet af 2012.

Havnegadeetapen på vej
Den Gamle By fremtræder mere og mere i tre kronologiske
afsnit: 17-1800-tallet, 1927-kvarteret og 1974-kvartcrct, hvor

der hele tiden sker noget nyt. Arbejdet med Havnegadeeta
I bidende kulde blev der 13. fe
bruar lavet afleveringsforretning
for betonarbejdet på bygnings
basis mellem entreprenørerne fra
MT Hojgaard, byggeledelsen fra
ingeniørfirmaet Viggo Madsen,
bygherrerådgiveren fra Ramboll
samt projektledelsen fra Den
Gamle By.
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pen i 1974-kvarteret er finansieret af A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Midt i februar 2011 blev det omfattende betonarbejde på

bygningsbasis til Havnegadeetapen i det moderne bykvarter
afleveret af entreprenøren MT Højgaard. Senere på foråret

var el- og ws-entreprenorerne færdige, og hele byggeriet blev
udført indenfor budgettet.

Rejsegildet på Hjørringhuset 2.
september 2011 markerede før
ste milepæl i Havnegade-etapen
i 1974-kvarteret.

I byggeperioden fra august 2009 til februar 201 1 er der kørt

350 læs jord væk - niere end 8.000 kubikmeter. Der er ban

ket 300 betonpæle ned under kældergulvet. Pælene måler 25

x 25 cm og er 18 m lange, l il den 40 cm tykke betonplade i
bunden af kældrene og selve kældervæggene er brugt 1.700
kubikmeter beton samt 250 tons armeringsjern med en sam

let længde på mere end 200 km.

Hermed er der skabt et solidt fundament for de histori
ske bygninger, og under jorden er rammerne etableret for

en række publikums- og personalcfaciliteter. Endelig er der

med to store oplevelsesrum skabt nogle rammer, hvor der
om nogle år kan indrettes helt særlige såkaldte expcriences til

Ved rejsegildet på Hjørringhuset
var Den Gamle Bys murerfor
mand Hans Bendix Weiss en aj
talerne.

glæde for fremtidens publikum.

Første sten i Helsingørhjørnet
Uden nogen større ståhej blev den første mursten lagt i Helsingorhjørnet 16. marts. Det var murerlærling Emil Rosen
kvist, Mågevejens Murer- og Tømrerforrctning, der fik æren.

Mågevejens Murer- og Tømrerforrctning vandt murerentreprisen for huset, der genopføres som en tilpasset kopi

af det originale, der stadig står i Helsingør. Den færdige

bygning bliver en stor, markant og flot ejendom, som er ka
rakteristisk for bygningskarreerne i 1900-tallet. Bygningen
kommer til ar huse et konditori, et bagerudsalg, et mini
marked, en gynækolog samt lejligheder med et kollektiv, en
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Hjorringhusets tidligere beboere
forsamlet foran bygningen inden
nedtageben i 2008.

kernefamilie og en enlig dame. De første interiører vil åbne
for publikum i forårer 2013.

Rejsegilde på Hjørringhuset
Fredag 2. september var en stor dag i Den Gamle By. Der var
rejsegilde på huset fra Wenbovej 2 i Hjørring, som er det før

ste hus i Havncgadekvarteret, det er museets første nordjyske

hus, og det er forste gang museets håndværkere genrejser et
hus, de har fragtet hjem i store mur-elementer.
Murerformand Hans Bendix Wciss sagde i sin tale, at

selvom det ikke var kærlighed ved første blik, så var Hjør-

Hjorringsbnsets tidligere beboere
samlet foran bygningen ved
rejsegildet i Den Gamle By i
20H.
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ringhuset og han nu blevet gode venner, og han “har ikke
længere tal på, hvor mange dage og nætter, vi har snakket,
udforsker og diskuterer med hinanden”.

Det første element til Hjørringhuset blev hejst på plads
19. januar i isnende kulde. Det mere end ti tons tunge ele

ment blev forsigtigt sat på plads og alt passede til punkt og
prikke. Det betød, at alle de skævheder og besynderligheder,
som var registreret under den minutiøse nedtagning af huset,
igen kunne genskabes ril mindste detalje.
Undervejs har Den Gamle Bys tegnestue og håndværkere

faet erfaringer, som utvivlsomt vil vise sig værdifulde i forbin

delse med genrejsningen af de øvrige huse i karreen.

Telefonkiosk
Den Gamle Bys telefonkiosk har haft et noget omtumlet
liv. Den er opført år 1900 på Set. ClcmensTorv i Aarhus. I
1930 erne blev den flyttet til Tordenskjoldsgade på Trøjborg,

hvor den i 1973 blev taget ned for at blive sar op ved Den
Gamle By på hjørner af Viborgvej og Eugen Warmings Vej.
Den er nu flyttet én gang mere, nemlig ril Telefon torvet,

der danner overgangen mellem Den Gamle Bys kvarterer fra
1927 og 1974.

Kiosken trænger til en større istandsættelse, og i den for

bindelse har bevaringsafdelingen gennemført en farvearkæo-

Den Gamle Bys telefonkiosk
tranger til en større istandsat'
tebe, og bevaringsafdelingen har
i den forbindebe gennemført en
større farvearkaologisk undersøgebe.

logisk undersøgelse af kiosken. Resultaterne viser, at kiosken

ved opførelsen havde helt andre farver end i dag. Den var
primært mørkegrå, men alle de små udskæringer og lister var
enten hvide eller forgyldte. Det mest bemærkelsesværdige var,

at vinduerne var forgyldte og dernæst lakerede med en grøn
lak, der fik dem til at fremstå som gamle irrede kobbervin

duer. Der arbejdes i øjeblikket på et restaureringsprojekt, der
kan genskabe kioskens oprindelige udtryk.

Lejligheder og butikker på vej
Flere personer arbejder løbende med at kvalificere indholds

siden i form af butikker, erhverv og boliger. I særlige udvik
lingsgrupper diskuteres, hvad der er typisk og karakteristisk

for perioden, ligesom der er opbygget et stort kontaktnet

med henblik på at tilvejebringe viden og effekter til brug for
indretningen. Samtidig drøftes også forskellige formidlings-

modeller med henblik på at skabe den variation, tilgængelig
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hed og fascination, der er forudsætningen for at vække det

brede publikums interesse.

Museet har blandt andet kontakt med beboere fra et 70’erkollektiv, tyrkiske fremmedarbejdere, en kernefamilie, en søn

af en enlig mor og mange andre, som på den ene eller den
anden måde bidrager til realiseringen af projektel.

Grønlandsk studerende
En særlig opgave er at skaffe viden og effekter, så museet kan

genskabe en typisk bolig for en ung grønlandsk studerende i
Danmark i begyndelsen af 1970’crne.

På det tidspunkt boede ca. 15 procent af Grønlands be

folkning over 14 år i Danmark - mange af dem for at ud
danne sig. Ingen danske museer viser imidlertid, hvordan
netop denne gruppe levede og boede. Museernes undersø

gelser og udstillinger har især fokuseret enten på de socialt

udsatte grupper eller på det traditionelle Grønland med tupi
lakker og trommedans.
I begyndelsen af 70 erne var der i Grønland kun ganske la

muligheder for videregående uddannelser, hvilket betød, at

30 procent af alle Grønlands uddannelsessøgende fik deres
uddannelse i Danmark. Og denne gruppe, der kom til Dan
mark for at læse til for eksempel lærer eller sygeplejerske, har
også en historie, som er værd at fortælle.

Undersøgelsen udføres af mag. art. Danielle Guldmann

Sekwati i samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og
Narsaq Museum. Projekter er økonomisk støttet af Elly og

Aage W Jensens Fond og af Kulturfonden Danmark-Grøn-

land.

Erindringslejlighed på vej
Det har vist sig, at mennesker, der normalt ikke går på mu
seum, ofte kan få glæde af et besøg i Den Gamle By. Det

gælder i al almindelighed, men det gælder også for grupper,
der skiller sig ud.
Som det er beskrevet i tidligere numre af Den Gamle Bys

årbog, har museet positive erfaringer med formidling i for
hold til ældre, der er ramt af demens.

Arbejdet med denne gruppe vil fra 2012 fa markant bedre
rammer, idet arbejdet med den fire-værclses lejlighed, der
ligger på førstesalen i huset fra Korsør, nu er ved at være
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Der er kommet lamper hjem til
erindringslejligheden og frivillig
medhjælper Karen Flaskgaard
tager imod dem i lejligheden,
der er under etablering.

tilendebragt. I løbet af forår og sommer har håndværkerne
gjort lejligheden indflytningsklar, og boligen er i skrivende

stund ved at blive indrettet med møbler og indbo, så den vil
fremstå som i 1950 erne, da mange af brugerne stiftede hjem

og familie - det er ifølge forskningen den periode i livet, som

de fleste husker bedst. Lejligheden vil blive indviet forst i det
nye år.

Projekt for psykisk handicappede born og unge
Det har vist sig, at Den Gamle By også egner sig for psykisk
handicappede børn og unge. Det er derfor glædeligt, at mu

seet i år har kunnet igangsætte et tre-årigt projekt, der skal
udvikle oplevelses- øg undervisningstilbud til born og unge
med psykiske handicaps og nedsat sansemæssig funktion.

Det er første gang et dansk kulturhistorisk museum udvikler
omfattende tilbud til denne gruppe af gæster, og projektet er

finansieret af’lhe John and Birthe Meyer Foundation.
Den Gamle By har i forvejen fokus på skoleelever i alle

aldre, og museets helt enestående sanselige rammer appel
lerer til aktiv og konkret oplevelse og læring. Netop museets

helstøbte univers med mange genkendelige elementer fra

hverdagen giver også handicappede muligheder for at forstå
historien på mange niveauer.

Cand.mag. Anne Marie van Dassen står i spidsen for ar
bejdet med at udvikle de nye tilbud. “Der er et stort behov

for at udvikle målrettede tilbud med kvalitet til handicap-
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I laderslevbuset havde brug for
en gennemgribende istandsæt
telse, som blev påbegyndt i
begyndelsen af2011. Her er
tømrersvend Ihomas Bordal i
gang

trængi til vedligeholdelse, og da der nn skal indrettes nye
udstillinger og fortællinger (se s. 89) var 2011 det rigtige

tidspunkt at sætte ind. Der er udskiftet fod tømmer og stol
peender i bulfløjen, og alt murværk i bindingsværkshuset er

udskiftet. Samtlige vinduer er restaureret, og på det øverste
loft er der isoleret, således at huset kan tilbyde bedre komfort
for publikum og bedre klima for de udstillinger, der skal byg

ges op til næste år.

Museets håndværkere har desuden færdiggjort den udven
dige istandsættelse af Dampvæveriet samt flere andre repara

tioner på Smedjen og i Aalborggården.

Samlinger
Grundlaget for Den Gamle Bys virke er samlingerne af huse
og af museumsgenstande. Samlingerne af museumsgenstande

forøges løbende, men kun på områder, hvor der er decide
rede mangler.
Den største tilvækst sker naturligt nok i forbindelse med

opbygningen af de moderne bykvarterer, men også på andre

områder suppleres museets samlinger.
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Fra broderi firmaer Permin har Den Gamle By modtaget et
stort antal klokkestrenge, juleduge, kataloger og mange an
dre varer til Broderiboden i 1974-kvarteret. Den generöse
donation har gjort, at butikken har fäer et meget komplet

/ mange familier er der tradi
tion jor at samle på jtdeskeer,
juleplatter, jtdesnaps og lig
nende. I Den (lande Bys jitle
ttdstiIling kan man se flere af
disse samlinger.

udseende, og när den fra tid til anden levendegores vil man

kunne kobe broderier netop fra Perm in og fra andre broderikonstruktører såsom I håndarbejdets Fremme og Oehlenschlägcr. Alle med motiver fra tiden omkring 1974.

Til udstilling i Kunstkammeret er der blevet indkøbt i alt

50 dele fra Det Warmingske stel, der er fremstillet i Kina ca.

1790-95. Bordstellet blev bestilt af supercargo i København
Frederik Warming til sit bryllup ca. 1795 med Antoinette

Marie Berg. Den Gamle By har nu i alt 77 dele af dette for
nemme stel.

Også museets samlinger vedrørende jul er suppleret, endda
med så forskellige ting som juleplatter fra Bing & Grøndahl

og fra Den Kongelige Porcelænsfabrik og en komplet samling
af den berømte Aalborg Jule Akvavit.

Juleplatter og akvavit hører til i rækken af samlerobjekter
og ikoner - sammen med for eksempel juleskeer og julemær
ker, hvor Den Gamle By i forvejen har vægtige samlinger.

Magasiner og bevaring
Forbedring af magasinerne er et konstant og formentlig

aldrig afsluttet arbejde. Der sker løbende en udflytning af

museumsgenstande fra de ældre magasiner i Den Gamle By
til moderne magasinhaller uden for byen. I 2011 er der i
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den forbindelse blevet indkøbt og installeret 25 meter kom
paktreoler, som skal huse størstedelen af museets samling
af mindre genstande. 1 forste omgang flyttes samlingerne af

boligtekstiler, keramik og fajance samt tobaksgenstande. I
forbindelse med flytningen ompakkes en del af genstandene

og der gennemføres en revision af samlingerne.
Også museets samling af kirkehistoriske genstande er

flyttet til moderne magasiner. I den forbindelse gennemgik
bevaringsafdelingen genstandene for skader, kiere af genstan

dene havde opskallet farvelag. Det viste sig at være en større

Kunstneren og tv-værten Sbane
Urox stod bag den spektakulære
udstilling Storbyspilopper som
åbnede 31. maj 2011.

opgave at fastlægge den lose bemaling, hvorfor museets male
rikonservatorer først har afsluttet arbejdet i dette efterår.

Udstillinger
Årets juleudstilling 2010 fik titlen Julerier, og den supplerede

de historiske juleimcriorcr, der tilsammen viser julens udvik

ling gennem 400 år.

Den 11. februar 2011 åbnede udstillingen Grønland på
plakaten, som under overskrifter som Naturen, Politik, Dag

ligdagen, Sport, Turisme og Helbred gav et facetteret billede
af Grønland.
31. maj kunne museet åbne en ny og anderledes udstilling

i Aalborggården. I samarbejde med Shane Brox, kendt fra
børne-JV, og arkitekt Thomas Kruse har museet opbygget

en udstilling, der især henvender sig til børn, men som også
er til glæde for voksne. Udstillingen, som tidligere har været
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Plakatmuseets leder Peder
Stougaard og museumsinspektør
Elsebeth Aasted Sebanz er her i
gang med at bange aarhttsianske rockplakater op i Pavillonen.

Henholdsvis en grønlandsk og
en japansk plakat fra Dansk
Plakatmuseu ms udstillinger
“Grønland på plakaten' og
“Japansk plakatku nst

RBHLHNn&
DSTilliHCEN

opstillet på Kobenhavns iMuseum, er opbygget af en større le

g

H2H?2I

getøjssamling, hvor dukker, biler og bamser befolket fantasi-

landskaber og morsomme tableauer. Udstillingen rummer
også et afsnit, hvor man kan lege og forsvinde i en labyrint af

gamle dore og bygningsdele fra museets magasiner.

25. juni åbnede plakatudstillingen Rockin Aarhus Posters

i Pavillonen. Udstillingen omfatter 100 rockplakater fra
Aarhus, hvor den ældste plakat viser gruppen Ihe Rcstless i

1960 og den yngste Medina i 2007. I 1970 erne og 80’erne

KiRKEl

JCHiHDSO

var Aarhus et rockmekka og fra denne periode stammer en
række plakater med blandt andreTV2, Ihomas Hchnig,

Anne Linnet, Elevatordrengene, Mck Pek Partyband og
mange flere.

25. august åbnede plakatudstillingen Japansk Plakatkunst

på Plakatmuseet. 27 japanske plakatkunstnere er repræsen
teret på udstillingen med moderne værker fra 1980’erne og

op til i dag. Japansk plakatkunst er æstetik og ekspression

på højt plan. 1 en stor del af værkerne afspejles japanernes
kærlighed til og respekt for naturen, men også sporene efter

atombomberne i Hiroshima og Nagasaki kommer tydeligt
frem. En særlig sektion af udstillingen viser plakater, som gør

reklame for de populære manga tegneserier og anime film.
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/ weekenden 10. og 11. sep
tember var der Håndværksdage
i Den Gamle By, hvor museets
håndværkere viste smagsprøver
på deres kunnen. Her er det
malerformand Torsten Lykke
Nielsen og tømrerformand Ej
vind Maltesen, der tager et vin
due under kærlig behandling.

Teater
Årets gang på Helsingør Theater bar præg af både erhvervs
arrangementer og kulturelle begivenheder.
I foråret arrangerede Aarhus Unge Tonekunstnere en kon

cert med Silesian String Quartet. Herefter arrangerede Dantc

Aligheri foreningen en italiensk aften. Aarhus Sommeropera
opførte Erik Bach og Adda Djørups nykomponerede opera

Korus’ Kabaret om en kunstnerfamilie, som spiller kabaret i
et undertrykt og ufrit samfund. Familien har handlet med et

besynderligt væsen, og dermed faet evnen til at lave dukker
ud af de døde, og befale over dem, så de kan tale og bevæge

sig som levende.

Efteråret bød på flere korjubilæer, idet Vivokorct og Aar-

h u s ko ret fejrede henholdsvis 100-års og 75-års jubilæum på
teatret.
Den 2. december i år er det 50 år siden, den første fore

stilling blev vist på Helsingør Theater i Den Gamle By.

Jubilæet markeres med en nutidig opsætning af klassikeren
Nøddebo Præstegård. Stykket er nyskrevet af Line Knutzon
med titlen “Juleferie i Nøddebo Præstegård. En gal vaude

ville af Line Knutzon”, og det handler om en teatertrup, der
arbejder med at realisere et projekt, hvor de vil spille Nød-
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Murerformand Hans Bendix
Weiss Lesker kalk ved Hånd
varksdage i Den Gamle By.

dcbo Præstegård - og alle de problemer og fortrædeligheder,
der følger med. Der er nutidigt glimt i øjet, vaudeville

sange og naturligvis jul i denne udgave, som instrueres af
Lars Knutzon.

Også andre steder i Den Gamle By opføres der fra lid til

anden teater. Således dannede Bryggergården i Aarhus fest

uge rammen om Spektakel teatrets opførelse af Uskrømtet

Gejl, mens Teaterselskabet PSV opførte Holbergs Den Honette Ambition i Traktørstedet Simonsens Have sommeren
igennem.

Events
Også i 2011 afviklede Den Gamle By en hel række temadage
og forskellige former for underholdning.

I april arrangerede museet en grønlandsk weekend med

/ weekenden 20. og 21. august
var der Havedage i Den Gamle
By, som bl.a. bod på rund
visninger i museets historiske
haver. Her er det gartner Gitte
Kidmose Ron, der fortaller.
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Bryggerlauget i Den Gamle By
modtog de Danske Øl-entusia
sters ostjyske ølpris 10. september
2011. Samtidig markeredes det,
at Bryggerlauget havde 10 års
jubilæum. På billedet ses til ven
stre museumsdirektør Ihomas
Bloch Ravn og i midten Søren
Klarskov, der har været med
i Den Gamle Bys bryggerlaug
siden begyndelsen i 2001. Til
højre ses formanden for øl
entusiasterne i Østjylland René
Sigaard.

kaffemik, perlesyning, tupilakker og mulighed for at hore om

de store grønlandsfarere. Arrangementet var lavet i anledning
af udstillingen Grønland på plakaten.
I foråret arrangerede museet også Kagedage, Legedage og
Soldaterdage for at slutte af med Musikalsk Pinse, hvis høj

Bryggerlavet i Den Gamle By
har i 10 år brygget ol i åbne
trækar. Her hældes malten til
mæskning i karret med varmt
vand.

depunkt traditionen tro var, da Herrekoret Arion sang pin

sesolen op. Pinsetalen blev holdt af fhv overinspektør i Den

Gamle By Birgitte Kjær.
Fra pinse til afslutningen af Aarhus Festuge har der hver

søndag eftermiddag været promenadekoncerter i Traktørste

det Simonsens Have.
Sensommeren bød på Havedage, Festugemarked, Hånd
værks- og bryggedage samt en særlig Aarhus-weekcnd med

udstillingsåbning, rundvisninger og gratis adgang for alle
aarhusianere.
Aret igennem var der gratis rundvisninger på museet, hvor
man kunne høre mere om så forskellige emner som Mønt-

mestergården, Kvinder og børns hverdag og Renæssancen i

de danske købstæder.

Bryggerlavct ti år
Ølbrygning var et væsentligt erhverv i de gamle købstæder -

det var dengang, alle drak øl, fordi vandet var usundt. Den
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Gamle By har nu i (i ar genskabt bryggererhvervet 15-20
weekender om året. Bryggerlavet består af frivillige, der dels

brygger øl i åbne trækar som i midten af 1800-tallet, dels

fortæller museets gæster om ølbrygningens historie og hem
meligheder. Særligt interesserede og modige gæster kan få lov

at smage det historiske ol. Brygningen foregår i et historisk
mi krobryggeri, der er placeret i kælderen under museets hi
storiske bryggeri.

Det møde, der førte til dannelse af bryggeri avet fandt
sted 10. september 2001, og samme dag ti år senere modtog

samme lav de Danske Øl-entusiasters østjyske ølpris. I be
grundelsen for tildelingen hedder det, at det historiske bryg-

gerlav gør “en ekstraordinær indsats for at vise mangfoldig
heden i øllets verden ".

Bøger
Den Gamle By er fortsat aktiv med bogudgivelser. 1 serien
Den Gamle Bys lommebibliotek er udkommet tre bøger i år.

De vel illustrerede bøger er hver på 75 sider, og de er udgivet

i forbindelse med åbningen af Den Gamle Bys nye Kunstkammer. Titlerne er således “Porcelæn og fajance” (bd.l 1),
“Sølvtøj” (bd.l2) of “Ure” (bd.l3).
Der er i år blevet udgivet en revideret og forøget udgave

2011 er det tredje gang Den
Gamle By deltager i bogmessen
i Forum i København med en
stand med boger og andre varer
jra museet. Fra venstre mod
højre ses holdet bag standen:
Pressekoordinator Merete Pal
lesen, bibliotekar Anne-Grete
Roed og museumsinspektor Else
beth Aasted Schanz.
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af Den Gamle Bys guidebog, hvor især Den Moderne By har
faet en større omtale.

I forbindelse med den konference, som finder sted hvert
andet år i organisationen AEOM, er der udgivet en konfe
rence rapport, som indeholder de oplæg og foredrag, der blev
holdt i 2009. Den omfattende rapport er på engelsk og tysk.

1 tilknytning til udstillingen “Aarhus Flashback” er der ud

givet en bog ved Forlaget Klematis.
For tredje år i træk deltager Den Gamle By i bogmessen i
Forum i København 11.-13. november.

Restaurantdrift
I 2010 overtog Den Gamle By selv driften af alle museets

restauranter og de dertil hørende selskabslokaler. Det var
ambitionen, at publikum altid skulle kunne vælge mellem

mindst to restauranter, som også skulle have forskellige
profiler. Traktørstedet Simonsens Have skal være et tradi
tionelt kaffe- og frokoststed, EntrcCafeen en moderne café
og Winekes Kælder et værtshus inspireret af 1700-tallets

kælderværtshuse.
Det viste sig desværre, at der ikke var tilstrækkeligt med
kunder til at realisere de ambitiøse planer, så i år har vi måt

tet drosle ambitionerne betragteligt ned, således at Simonsens

Have er museets helårsåbne sted, mens EntréCafeen og Wine

kes Kælder kun er åbne, når gæstegrundlaget er tilstrækkeligt.

Til gengæld bruges de til særlige arrangementer og selskaber,
ligesom både Hobrohuset, Bendtscns Pakhus og også Mønt-

mestergården anvendes til selskaber.
Det er nu Den Gamle Bys ambition at forene en god ser

vice til museets gæster med en fornuftig driftøkonomi.

Særlige gæster
Den Gamle By har i en årrække op til jul inviteret folketings

medlemmer, der er valgt i det østjyske, til en komsammen,
hvor museet viser frem og orienterer om ideer og planer. Ar

rangementet foregik i 2010 den 20. december.
Den 19. april 2011 besøgte museets protektor, Hendes

Majestæt Dronningen, Den Gamle By i forbindelse med åb

ningen af Kunstkammeret.
9. juni var Cyperns konsul og ambassadc-counsellor
Demitris Samuel på besøg for at undersøge mulighederne
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for kultursamarbejde i anledning af, at bade Danmark og

Cypern skal varetage formandskabet for EU i 2012.
10. juni dannede Den Gamle By ramme om flere arrange
menter samt afslutningsmiddag i forbindelse med det årlige

møde for kulturcheferne fra organisationen Eurocities, der
er en sammenslutning af europæiske byer med over 250.000

indbyggere.
Den 6. september besøgte Tjekkiets senatsformand og am

bassadør Den Gamle By, og 9. september var kulturminister
Per Stig Møller og folketingsmedlem Tom Behnkc på besøg.

Derudover arrangerer museet hvert år en særlig sponsor
aften, ligesom de største donatorer hvert andet år indbydes til
et særligt donatorarrangement.

Faglige besøg
Akkurat som Den Gamle By henter inspiration fra museer i

den store verden, er der også museer, der besøger Den Gamle
By.

7. december 2010 var Dan ae Tankard fra Weald and
Downland Museum i England på besøg, og 9. juni 201 1
gæstede direktør Myron Jackson fra Virgin Islands Cultural

Heritage Institute Den Gamle By.
28. juni var museumsdirektør Torunn Herje fra Svcrresborg

Ostjyske folketingsmedlemmer
og repræsentanter for museets
bestyrelse tiljtdemode i Den
(tande By.
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Kulturminister Per Stig Moller
pd besøg. Formlen kulturmini
steren ses også folketingsmedlem
lom Behnke, kulturministerens
hustru og kulturradmand Marc
Perera Christensen.

i Trondheim på besøg. Og 25. juli havde Den Gamle By besøg
al Marie Musser, som for Frankrigs undervisningsministerium
indsamlede ideer til en forbedret formidling overfor skole

børn.
Derudover Tuire Hänninen, Museums Centre Vappriikki,
Tampere i Finland 30. juli, 8. september var dramakonsulent

Derek Stewens på besøg. Sidstnævnte er én af de store engel
ske dramapædagoger, som p.t. står for de nyeste tiltag, såvel

teoretisk som praktisk i engelske grundskoler.

Forskning og publikationer
Christensen, Søren Bitsch (red.): Renæssancens befæstede
byer (Danske Bysi udier, 5), “Indledning’ og “De bevæb
nede borge - borgervæbninger fra 1536-1660 ", 2011.
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Christensen, Søren Bitsch (red.), Kenn Tarbenscn og Kristian

Buhl Thomsen: Industriminder i det gamle Arhus (Skrifter
om dansk byhistorie, 10, 2010), “Indledning’.

Ingvordsen, Jens: Porcelæn og fajance, bd. 11 i Den Gamle

Bys Lommebibliotek, 2011.
Ingvordsen, Jens: Sølvtøj, bd. 12 i Den Gamle Bys Lomme

bibliotek, 2011.

Ingvordsen, Jens: Ure, bd. 13 i Den Gamle Bys Lommebib
liotek, 2011.
Ingvordsen, Jens: Odds and Ends from the Fairy lales of
Hans Christian ?\ndersen, Den Gamle By 2011.

Jantzen, Connie og Tove Engelhardt Mathiassen: Aarhus

Flashback, Klematis 2011.
Mathiassen, love Engelhardt: Men hendes Ansigt dæktes af

et Slor. I Tørklædet som Tegn (red. Inge Degn & Kirsten

Molly Søholm). Sociologiske studier 2, Aarhus Universi

tetsforlag 2011.

Mathiassen, love Engelhardt og Connie Jantzen: Aarhus
Flashback, Klematis 2011.
Ravn, Thomas Bloch: Standshygiejne, Weekendavisen 12.

november 2010.
Ravn, Thomas Bloch: Andre Danmarkshistorier, kronik i Po

litiken 16. november 2010.
Ravn, Thomas Bloch: Our way of collecting the (almost)

/ december 2010 rar brank
Eriehsen, kendt fra fjernsynets
udsendelse Bonderøven, pd besøg
i Den (lande By for at tåre
noget om bodkerhåndværket af
l)en Gamle Bys bødker Lars
Laursen.
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contemporary; i Quotidian. Dutch Journal for the Study
of Everyday Life vol 2, 2010 side 115-20.
Ravn, Thomas Bloch: Updating Den Gamle By, trykt i Acta
Ethnographica Hungaria, temanummer om Open Air Mu

seums in Europe in the 2Tl Century side 313-32.
Ravn, Thomas Bloch: Aarhus fra vikingetid til nutid, JP Aar

hus 2. marts 2011.
Ravn, Thomas Bloch (red.): Authenticity and Relevance.

Report from the 24th Conference in the Association of

European Open Air Museums, Den Gamle By, Aarhus,
Denmark 2009, 2011.
Ravn, Thomas Bloch: Bæredygtighed, kvalitet, udvikling, in

ternationalisering! Ja, naturligvis. Men hvad ligger der bag

ordene. Danske Museer 3, juni 2011.
Ravn, Thomas Bloch: Congratulations from the past pre

sident to the new president, Freilichtmagasin, Detmold

2011.
Ravn, Thomas Bloch: Aarhus i Den Gamle By, Den Gamle
Bys årbog 2011 side 7-9.

Ravn, Thomas Bloch: Aarhus Scenarier, Den Gamle Bys år
bog 2011 side 10-19.
Ravn, Thomas Bloch: Fokus på fotos og film, Den Gamle
Bys årbog 2011 side 64-70.

Ravn, Thomas Bloch: Langhårede, bonderøve eller bøller fra
København. En rockkoncert i Aarhus 1965, Den Gamle
Bys årbog 2011 side 43-52.

Schanz, Elsebeth Aasted (red.): Authenticity and Relevance.
Report from the 24‘h Conference in the Association of

European Open Air Museums, Den Gamle By, Aarhus,
Denmark 2009, 2011.
Schanz, Elsebeth Aasted: Den smilende sol. En aarhusiansk
verdenshistorie. Den Gamle Bys årbog 2011 side 53-63.

Thomsen, Kristian Buhl, Søren Bitsch Christensen (red.) og

Kenn Tarbensen: Industriminder i det gamle Arhus (Skrif
ter om dansk byhistorie, 10).
Vatne, Ingrid: Levendegørelse og publikumsdcltagelse. Peri-

peti nr. 15, Afdeling for dramaturgi, Aarhus Universitet,

2011.
Vatne, Ingrid: Refleksioner over museumsformidling i

Australien. Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik:
http://www.nckultur.org/
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Thomas Blod) Ravns sidste be
styrelsesmode som præsident for
de europæiske frilandsmuseer.
Mødet foregik i Roznov pod
Radhostem i Tjekkiet.

Faglige hverv
Museumsdirektør Thomas Blod) Ravn
Præsident for Association for European Open Air Museums

(til august 2011). /Eresmcdlem af Association of European
Open Air Museums (fra august 2011). Adjungerct lektor

i historie ved Aarhus Universitet. formand for bestyrelsen
for Dansk Center for Byhistorie. formand for foreningen

af specialmuseer i Danmark (fra september 2011). Medlem
af Dansk Komité for Byhistorie, Århus Byhistoriske fond,
Universitets-Samvirket i Aarhus, folkeuniversitetets Program

udvalg og bestyrelserne for Emanuel Sejrs Mindefond og

Bodil Christiane Kolding Sneums fond. Er derudover med
lem af Kulturministeriets Referencegruppe vedr fremtidens

museumslandskab og af følgegruppen vedr ny permanent
udstilling på Tøjhusmuseet.
Overinspektør Martin Brandt Djupdræt

Medlem af arrangørgruppen for Organisationen Danske Mu

seers internationale formidlingskonferencer.
Publikumschef og museumsinspektør Trine Locht Idkjær

Medlem af bestyrelsen for Aarhus Sommeropera og for Museumstjencsten. Medlem af museernes landsbrugspulje og mad
pulje. Medlem af styregruppen for Århundredets festival.

Projektchef og museumsinspektør Allan Leth Frandsen
Medlem af Dansk Komite for Byhistorie og af Museernes

Håndværks- og Industripulje samt af Association of Euro
pean Open Air Museums.

Bygningschej arkitekt maa Niels Meyer

Medlem af Association of European Open Air Museums og

111

/ efteråret 2011 blev Den
Gamle Bys gåsebold suppleret
med en halvt år gammel gase
ved navn Gert, som er meget
kålen og imødekommende.

naret Nye projekter om Middelalderbyen på Aarhus Univer
sitet 10. juni.

Museumsinspektør Elsebeth Aasted Schanz
Deltagelse i projektsry ringskursus ved Tack International

29.-30. august 2011 samt i BogForum i København 11.-13.

november 2011.
Videnskabelig projektmedarbejder Berit Guldmann Andersen

Deltog i seminaret Central Spaces - Perspectives on the mo

dern city centre, arrangeret af MASCOT-netværket, 14. sep
tember 2011 i Odense.
Afdelingsleder Marianne Gjørtz Hougaard

Deltog i Kursuslcx i København 3. marts 2011.
Museumsinspektør Jens Ingvordsen
Årligt møde i Komiteen for Det danske Urmuseum 26. maj

2011 i Den Gamle By.

Bibliotekar Anne-Grethe Roed Jensen
Deltog i BogForum i København 11.-13. november 2011.
Museumslærer Henning Lindberg

Foredrag ved den nationale konference “Møte med minner Museumstilbud for personer med demens” Oslo, Norge

23.-24. maj 2011.
Museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen

Workshop om kreativitet og innovation, Victoria & Albert
Museum i London 11.-12. november. Derudover deltaget i

workshop om socialgrupper og modens cirkulering, Helsinki
Collegium for Advanced Studies, Finland 9.-10. marts 2011
samt forelæst om Sløret i Vesten ved Forskningens Døgn

28. april.
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Pressekoordinator Merete Pallesen

Deltagelse i kommunikationskursus på Brandts Klædefa
brik 12.-13. september 2011 samt BogForum i København
11.-13. november 2011.

Museumsinspektor Agnethe Amlund Rasmussen
Deltagelse i den nationale konference “Møte med minner -

Museumstilbud for personer med demens” Oslo, Norge
23.-24. maj 2011.

Ph.d.-studerende Ingrid Vatne
Foredrag ved Museologi BA 7. februar 2011, for sociologi
studerende 23. februar 2011, Museologi MA 8. oktober og

Nationalt center for Museumsforskning 6. oktober 2011.
Studierejse til frilandsmuseerne Sovereign Hill, Flagstaff Hill

og Swan Hill i Australien, maj og juni 2011.
Ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen
Rundvisning Århus Godsbane 28. maj 2011, præsentation

af den postindustrielle byudvikling på Det 27. Nordiske Hi
storikermøde i Tromsø, Norge 11.-14. august, pnesentation

af sit ph.d.-projekt på Boligforskerseminar i Tisvildeleje 5.-6.
april samt deltaget i seminaret Industrisamfundets byudvik

ling, Den Gamle By 2.-3. maj og i seminaret Central Spaces,
Historiens Hus i Odense 14. september.

Kulturhistorisk konserveringstekniker Karen Woer
Deltagelse i konferencen Kemi & Klær - Tekstilkemi i hi

storisk perspektiv i regi af Dansk Selskab for Historisk Kemi
& Kemisk Forening, Center for Tekstilforskning, National

museet og Novoszymcs, 28. april 2011.

Tømrersvend Lars E. Jacobsen

Deltagelse i tre-årigt bygningsrestaureringskursus, Odense

Tekniske Skole.
Malersvend Klaus Jensen

Deltagelse i udvidet kursus Ådring, Frederiksberg tekniske
Skole i København.

Konserveringstekniker Edel Helga Kragh
Deltagelse i konferencen Kemi & Klær - Tekstilkemi i hi
storisk perspektiv i regi af Dansk Selskab for Historisk Kemi
& Kemisk Forening, Center for Tekstilforskning, National

museet og Novoszymcs, 28. april 2011.

Malersvend Annemette Sørensen
Deltagelse i tre-årigt bygningsrestaureringskursus, Odense

Tekniske Skole.
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Den Gamle Bys bestyrelse
Formand for Den Gamle Bys bestyrelse er direktør Jørgen
Andersen, og næstformand er direktør Peter Kjær, formand
for Erhverv Aarhus. Formand og næstformand udgør sam
men med dekan Bodil Due fra Aarhus Universitet museets

forretningsudvalg.
Derudover hestar bestyrelsen af forhenværende folke

tingsmedlem Elisabeth Arnold, formand for kommunekontaktrådet i Region Midtjyllands Anders G. Christensen,

folketingsmedlem Jonas Dahl, formand for Aarhus Haand*
værkerforening Søren Dy hr, formand for regionsrådet i
Region Midtjylland Bent Hansen, adm. direktør i Aktiesel

skabet Carl Christensen Ihomas Jensen, LO-formand Anders
Munk samt tømrerformand Ejvind Maltesen, som er repræ

sentant for Den Gamle Bys personale.
I forbindelse med Den Gamle Bys overtagelse af funktio
nerne fra Bymuseet i Aarhus udvidedes bestyrelsen i august

med advokat Mogens Birkebæk og tidligere formand for By
museet Hans Viggo Støving.

Ny overinspektør
Efter godt to års vakance ansatte Den Gamle By pr 1. august

en ny overinspektør. Valget faldt på den 39-årige Martin
Brandt Djupdræt, der er cand.mag. i historie og religionsvi
denskab fra Københavns Universitet. Han har tidligere været

museumsinspektør ved Det Nationalhistoriske Museum på

Frederiksborg Slot og på Vikingeskibsmuseet i Roskilde samt
Regionsradsformand Bent Han
sen i samtale med museets nye
overinspektør Martin Brandt
Djupdrat.

leder af formidlingsafdelingen på Moesgård Museum.

Martin Brandt Djupdræt har en solid historiefaglig bag

grund kombineret med en overordentlig bred erfaring - og
stor nysgerrighed - indenfor formidlingen. Han har i Den

Gamle By ansvaret for den museumsfaglige afdeling og en

særlig opgave i at være koordinator og inspirator på museets
formidling.

Personale
Museumsdirektør er mag.art. Ihomas Bloch Ravn, og civil

økonom Jørgen Laurits Pedersen er vicedirektør.
Ud over direktionen består den daglige ledelse af pub

likumschef, cand.mag. Trine Locht Elkjær, af projektchef,
cand.phil. Allan Leth Frandsen og af bygningschef, arkitekt
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maa Nids Meyer samt af overinspektør» cand.mag, Martin
Brandt Djupdræt.

Museumsdirektør Ihomas Bloch Ravn har det overord
nede ansvar for museale principper, udvikling og strategi
samt for eksterne kontakter.

Ud over ledelsen refererer følgende til museumsdirektøren:
direktionssekretær Fritse Meyer, pressekoordinator Merete Pal

lesen, museumsleder Peder Stougaard, Dansk Plakatmuseum

samt museumsinspektør, cand.phil. & MA Maiken Hansen.
Pressekoordinator Merete Pallesen leder kommunikations

afdelingen, der endvidere omfatter marketingskoordinator

Lotte Waltcrsdorff-Lassen, informationsassistenterne Kamma
Mogensen, Ettie Schack Krarup og Anne Fuglsang Jensen
samt webassistent Vibe Halbirk.

I Dansk Plakatmuscum er foruden museumsleder Peder
Stougaard ansat museumsassistenterne Birgitte Olsen, Stig
Bek og Pierre R. Briand de Crevecoeur.

Leder af Dansk Center for Byhistorie, lektor, ph.d. Søren
Bitsch Christensen er fratrådt sin stilling pr 1. august 2011
for at tiltræde stillingen som stadsarkivar i Aarhus. Kristian

Buhl Thomsen tiltrådte som ph.d.-studercnde 1. februar, As
bjørn Skiødt var i praktik fra februar til april og cand. mag.
Lars Kjær var ansat som projektmedarbejder ved Danske

Middelalderbyer fra 1. oktober.

O ver inspektør Martin Brandt Djupdræt har ansvaret for

Den Gamle Bys samlinger, udstillinger, bevaringsafdeling og
bibliotek, herunder ikke mindst museets formidling.
Med reference til overinspektoren er ansat museumsin
spektørerne ph.d. Elsebeth Aasted Schanz, cand.phil. love

Engelhardt Mathiassen, cand.mag. Jens Ingvordsen, cand.

mag. Connie Jantzen, cand.mag. Søren Tange Rasmussen

samt cand.mag. Anneken Appel Laursen (tiltrådt 1. oktober).
Derudover registrator Ove Hove samt museumsassisten
terne Jane Maj-Britt Brugger, Lorents Larsen, Henrik B. Jen

sen, Kurt Kragh Nielsen, Jette Munk, Sanne Staal Guldhok,

Mette Kvarning, Lone Engelbrecht, Tina Asferg Jakobsen og
Bodil Brunsgård Nielsen. Birka Ringbøl Bitsch er projektan-

sat på textil.net. Derudover indgår ph.d.-studercnde Ingrid
Vatne i afdelingen.
I juni måned modtog Jane Brugger et legat fra Birte og

Peter Jensens Fond. Legatet bliver uddelt til en medarbejder i
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Den Gamle By, som har udvist et særligt engagement og ydet

en særlig indsats.
Anne-Grete Roed Jensen er Den Gamle Bys bibliotekar og
har samtidig ansvaret for Den Gamle Bys Venner.

Vicedirektør Jørgen Laurits Pedersen er ansvarlig for øko
nomi og personale samt museets almindelige drift.

Økonomifunktionen består af regnskabsoverassistent Aase
Back Kjeldsen, økonomisekretær Marianne Skov Vitved,

bogholderiassistenterne Merete T. Lantz, Finn Haim, Karin

Ghristiansen, Lene Frederiksen, Dorthe J. Andersen, Lone
Gallø Sørensen og Kirsten Woetmann samt projektøkonomi-

assistent Anne Grethe Holm Nielsen og personalesekretær
Claus Rønlev. Bogdan Jachowski og Connie Witting er ansat
som kontormedhjælpere. Derudover korrespondent Irmelin

Kielsgaard og kontorassistent Jane Brahe.
Vagtafdelingen består af vagtmester Jan Peter Thingvad Olsen
og vicevagtmester Michael Calaminus. Derudover er ansat

driftsassistenterne Dan Christensen, Rene Christensen, Brian
Hansen, Jørn Brøndberg og Per Ammitzbøl Sørensen.

Rengøringsassistenter er Anette Vraa Jung, Bente S. Rind
Jensen, Betina Jacobsen Busk, Ejvind Jæger Iversen, Jane Hei

berg Johansen, Karsten Nielsen, Kim Papc Andersen, Maibritt
Hauballe Schmücker, Anders Jensen, Karen Margrete Jensen,

Birgit Krogsgaard og Lene Dalgaard. Rengøringsgruppen sup
pleres i højsæsonen med et antal medhjælpere.

Bevaringsafdelingen ledes af kulturhistorisk konserveringstekniker Karen Woer. Afdelingen består derudover af kon

servator cand.scient.cons. Nynne Raunsgaard Sethia, grafisk
konserveringstekniker Ole Hertzum, møbelkonservator Tor

sten Meinert Johnsen samt af konserveringsteknikerne Edel
H. Kragh, Kari Helene Berg, Agnes Naja Hølvig Mikkelsen
og Birgitte Havndal Sørensen.

Besættelsesmuseet ledes af museumsinspektør Søren Tange
Rasmussen samt timelønnet personale og frivillige.

Publikumschef Trine Locht Elkjær er ansvarlig for billet

salg, butikker, Levende Museum, børneaktiviteter, under
visningsafdeling, systue, oplevelses- og salgsafdeling samt

afdelingen for aktivitetsudvikling.

Publikumschefen har desuden i samarbejde med vicedirek
tør Jørgen L. Pedersen ansvaret for restaurationsområdet.
I billetsalget er ansat publikumsassistent Bjarne Brun
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Bjerg. Butiksafdelingen ledes af butiksbestyrer Helle Vester

Jensen. Desuden er ansat indkøber Bente Snedker, lagermed

hjælper Jytte Nielsen, bagerne Henning Løbner og Helle
Skovbjerg, butiksassistenterne Dorthe Gaarsvig Døssing
og Leila Ostenfeldt samt butiksmedhjælperne Karen Holst

/ håndværksweekenden under
holdt et par muntre gademu
sikanter i skikkelse afAnders
Errboe og Jan Svarrer med
duoen Rendestenens AJJald. De
ses i billedets baggrund ved det
rode bindingsværk.

Rasmussen, Jeanette Andersen og Dorte Telling Madsen. Per
sonalet i både billetsalg og butikker suppleres med et større
antal timelønnede medhjælpere.
Henning Lindberg er leder af Levende Museum. Den

Gamle Bys undervisningsafdeling ledes af Marianne Bager.

Til de to afdelinger er knyttet projektmedarbejderne Christin
Vesterager Clausen og Anne Marie van Dassen samt muse

umsassistent Bent Bauning. Personalet i både undervisnings
afdelingen og Levende Museum suppleres med et større antal

timelønnede medhjælpere.
Den Gamle Bys systue ledes af Hanne Melvej Lyngbye. Mu

seumsassistenter er Inger Askov Johnsen, Connie Hoffmann,
Lise Andersen Rendbæk, Birthe Brandi, Birthe Holgersen
samt Ulla Hansen.

Oplevelses- og salgsafdelingen samt receptionen ledes

af Marianne Gjørtz Hougaard. Til afdelingen er tilknyttet
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Hønsene og hanen bag Eikchous
Boliger tiltrækker opmærksom
hedfra bade born og voksne.

arrangementsmedarbejderne Mette Andreassen og Britha

Lunding samt publikumsassistenterne Tina Jønsson, Bodil
Hansen og Jytte Hansen.

Afdelingen for aktivitetsudvikling omfatter museumsin

spektør Agnete Amlund Rasmussen og museumsassistent
Jens Kristian Boli.

Det faste personale på restaurationsområdet udgøres af
køkkenchef Rasmus Holsteen Jessen, kok og pcrsonaleansvar-

lig Rikke Pedersen, kok Anne Kathrine Gundestrup, kokke

elev Michelle Clement og rengøringsassistent Birgitte Dolleris Thomsen. Personalet i afdelingen suppleres i højsæsonerne
af et stort antal timelønnede medhjælpere.

Sekretariatet for projektet Den Moderne By ledes af pro
jektchef Allan Leth Frandsen. Derudover er ansat projekt
koordinator cand.mag. Lisbeth Skjernov, bygningsarkæolog
cand. mag. Erik Bjerre Eisker, cand.phil. Anne Cathrine
Lorentzen, cand.mag. Berit Guldmann Andersen, cand.mag.

Erik Nellemann Nielsen, projektansat antropolog Danielle

Guldmann Sckwati samt museumsassistent Rikke Hartmann

Andreasen.
Bygningschef Niels Meyer har ansvaret for museets tegnestue,
bygningsafdelingerne, teknik og udstillingsafdelingen samt

en række projekter.
Ansatte er arkitekterne maa Karen Marcmann, maa Su
sanne Mikkelsen og maa Jonas Rump Nielsen, teknisk as
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sistent Lise Kjær Danslev, museumsassiscent Solveig Kirstine
Kristensen, bygningskonstruktør Martin Sommer og byg

ningsarkæolog Erik Bjerre Fisker. Flere af tegnestuens ansatte
indgår også i afdelingen for Den Moderne By.
Den Gamle Bys IT- og sikringsafdeling ledes af tekniker
Ole Bojesen og har i afdelingen ansat Jesper Langberg Ole

sen, Christoffer Rasmussen og Jørgen Reinhold.
Malerformand er 'Forsten Lykke Nielsen, og i afdelingen er
i øvrigt ansat malersvendene Anne-Mette Strandgaard Søren

sen, Ditte Marie Skjøde, Klaus Jensen og Dorthe Kristensen
Beaudhots samt lærling Philip Long Agerskov.

Murerafdelingen ledes af formand Hans Bendix Weiss, og

han har i afdelingen ansat murersvendenc Bjarne Andersen,
Carl Henrik Vammen, Erik Hansen og Lars Fabricius. Der
udover arbejdsmændene Niels Kure Jensen og Kjeld Nielsen,

brolægger John Nielsen og lærlingene Anas Itani og Jens
Madsen.

Tømrerne ledes af formand Ejvind Maltesen. I denne af
deling er ansat tømrersvendene Christina Rebecca V. Jensen,

Gert Rasmussen, Lars E. Jacobsen, Lasse Ebbesen, Rasmus
Vinther, Thomas Bordal og lærling Andreas Kyed.

Gartnerafdelingen består af formand Gitte Kidmose Røn
og af medhjælperne Frank Kristensen, I^aurits Nørgaard Pe

tersen, Elva Anette Jespersen og Truels Nørholm.
Museets afdeling for udstilling og vedligeholdelse ledes af
udstillingsleder Tine Scharling Ihomscn. Ansatte er udstil-

lingstekniker Kurt Edelhardt Eriksen, museumssmed Gunnar

Olsson, museumsassistene Bjarne Maj, museumsassistent
Edith Palermo, skiltemaler Lars Ørbæk Laursen, grafiker
Frank Pedersen, udstillingstekniker Flemming Enevoldsen
samt museumsassistein Nanna Mokke Holm.
Dertil kommer bryggerlavct, radiolavet, tclcfonlavet samt

børneaktørerne og en række individuelle frivillige, der alle
yder en stor ulønnet indsats for Den Gamle By.

English summary
After a weak year with declinc in visitors in 2010 it looks
as if the usual numbers of visitors are heading back to Den

Gamle By. Obviously a lot will depend on the weather in the
weeks running up to Ch ristmas, but until the end of Sep

tember the museum has every week experienced a significant
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Deti Gande Bys brosten kan
ogsa bruges til at hoppe pa.
Foto Ihorsten Ouergaard.

increase in visitors compared to the previous year.

The biggest event of the year was the opening of Den
Gamle By’s Gallery of Decorative Arts (Kunstkammeret), the
new, permanent museum exhibition, which was opened by

Her Majesty’ the Queen on 19 April. Special guests were the
board directors of Annie & Otto Johs. Detlefs’ foundations

OJD that donated a total of DKK 13.6 million, the total
cost of building, interior and exhibition.
I he takeover of the functions from the former Aarhus City

Museum has been one of the major tasks of the year. This
means that Den Gamie By - in addition to being a national

museum - now has to be a local museum for Aarhus as well.
It is our belief that the process went smoothly in an orderly
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manner, and we cake the liberty of being confident that the

museological future of Aarhus looks promising.
Ilie large project of creating town districts from a time
remembered by many Danes makes progress according to
plan, and with wide support Den Gamle By has succeeded in

launching projects for the benefit of and to the great delight
of the future museum visitors.
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8200 Aarhus N

Sydbank A/S
Store Torv 12
8100 Aarhus C

Promcnadekonccrter

Produktsponsorer
Carlo Gavazzi Handel A/S
Over Hadsccnvej 38
8370 Hadsten
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Dupline-komponenter til

intelligente bygnings
installationer

Dinesen
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding

Nilfisk gulvmaskine og
forbrug af sæbe

Energi Danmark

Energistyresystem

NRGi a.m.b.a.
Dusager 22

8200 Aarhus N
Primagaz Danmark A/S
Sandvadsvej 11
4600 Køge

Gaslys

Ramboll Danmark A/S

Drift og vedligeholdelsesprogram indenfor
bygn i ngsvcdl igeholdelse

Oluf Palmes Allé 22
8200 Aarhus N
Siemens A/S
Building Technologies
Bredski fte Alle 15
8210 Aarhus V

Installation, servicering

og vedligeholdelse af
servicesystem

Hussponsorer
BDO Statsautoriseret

Aalborggaarden,

revisionsaktieselskab

Sten huset

Kystvejen 29
8000 Aarhus C
BDO Statsautoriseret
revisionsaktieselskab

Sadelmagerens Hus

Kystvejen 29
8000 Aarhus C

BioMar Group A/S
Værkmestergade 25» 6.
8000 Aarhus C

Købmandsgården 1864

Boghandlerforeningen
Langebrogade 6, opg. IJ
1411 Kobenhavn K

Boghandlen

C.A.C. Fonden

Helsingør Theater

Age rovej 49
8381 Tiist
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C.A.C. Fonden

Møntmcstergårdcn

Agerøvcj 49
8381 Tiist

Danske Bank
Åboulevarden 69

Kannikegadehuset

8100 Aarhus C

Danske Guldsmede og Urmagere

Guld« sølv- og

Kongevejen 270

ursamlingerne

2830 Virum
EL:CON Elinstallation A/S

Svcndborghuset,

Finlandsgade 20
8200 Aarhus N

Fichs Gaard

G4S

Aarhus Mølle,

Jens Baggesens Vej 53
8200 Aarhus N

Maltmøllen

Grundfos

Vandmøllen

Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

Harboe Skilte A/S

Bryggeriet

Alstrup Allé 1
8361 Hasselager

Julcmærkefonden
Brolæggerstræde 14
1158 København K

Aaben raahuset

KEN Storkøkken A/S
Runetoften 15-17
8210 Aarhus V

Traktørstedet

Lautrup.
Dansk Administrationsselskab A/S

Viborghuset,
cykelsmeden

Borglumvej 13
8240 Risskov
Jens Meyer
Jacob Adelborgs Allé 32
8240 Risskov
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Randershus,
Garveriet

Jens og Fri tse Meyer

Aaben raah uset

Jacob Adelborgs Alle 32
8240 Risskov

Nordea
Sankt Clemens Torv 2-6
8100 Aarhus C

Aalborggården,

NRGi Administration A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N

Uldspinderiet og

OK a.m.b.a.
Åhave Park Vej 11

Sønderborgh uset,
Havbogade 29

Empirehuset

Dampvæveriet

8260 Viby J
Knud Pedersen A/S

Renæssancehus fra Aarhus,

City Vest

Frands Hansens Hus

8220 Brabrand
Realkredit Danmark

Aarhus Mølle

Aboulevarden 69
8100 Aarhus C
STG’s Gavefond
Scandinavian Tobacco Group

Tobaksspinderiet,
Tobaksladen

Sydmarken 42

2860 Søborg

Spar Nord Aarhus
Sønder Allé 11
8000 Aarhus C
StcflF Houlberg
Tulip Food Company

Aalborggården,
Grotum-Højen

Musiktribunen,
Traktørstedet

Tulipvej 1
8940 Randers
Stibo A/S
Axel Kiers Vej 11
8270 Højbjerg

Bogtrykkeriet

AS Vesterbro Trælast

Aarhus Mølle,

STARK
Daugbjergvej 17
8100 Aarhus C

Kostald og hestestald
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