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Skrænter ved Risskov.
Juni og Juli 1899.

Jeg vaagner ved, at Maskinen standser. Klokken er ved det
Lag tre. Jeg rejser mig straks, løser min Hund og gaar fra
Borde.
Fra Damperens Dæk har jeg set mod Nord høje, skovklædte
Skrænter, der vil jeg ud for at se Solen staa op.
Ensom gaar jeg langs Havnens Kajer, mine Skridt lyder klin
gert i Dagningens Tysthed. Endnu sover Livet; men jeg for
nemmer Livets Aande, den unge, faste Søvns sunde og dybe
Aandedræt ud af disse lange Damperes høje Skrog, af Kajer
nes Bolværker, af Dækningsmolernes Stensætninger, af Pak
husenes røde Mure, af Morgenbrisen, der salt og frejdig stryger
ind over Byen. Denne By er ung og stærk og den sover Ung
dommens faste, dybe Søvn.
Nu sidder jeg paa en Bænk ved Skrænten. Foran mig Havet,
skinnende hvidt i Morgenens skære Lys. Mod Nord staar Mols’
høje Bakker mørkt og skarpt mod Himmelen, der begynder at
rødme. Og mod Syd, bag Byen, stiger sorte Skove op fra
Havet ind over det høje Land.
Solen........ og brat skifter alle Farver. Der skingrer et Raab
af Rødt fra Himlen, og der svarer en Sang af Gyldent fra
Hav og Træer og Tage og Spir og Skovene derude mod Syd.
Gyldent er Havet, gyldent Bøgens unge Løv, Domkirkens slanke
i*
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Spir luer som en Fakkel. En Damper gaar ind i Havnen, Køl
vandet funkler dobbelt gyldent, og de lange Moler er som to
Arme, Aarhus rækker ud imod Havet efter Guldet.

Længe har jeg siddet paa Bænken og nydt min Ensomhed
og lyttet til Havets Slag mod Bredens Stene. Nu gaar jeg atter
ind mod Byen. Jeg føler mig let og fri i Sommermorgenens
friske Luft, fuld af Planer. Jeg vil aandeligt bemægtige mig
denne By, jeg har Hundrede Spørgsmaal paa Læben til den,
og jeg vil have Svar paa dem alle. Jeg vil søge, at trænge ind
bag alt dette ydre, der omgiver mig, ind til denne Bys Sjæl,
ind til de store Love, der betinger dens Opkomst og Vækst, til
de indre, usynlige Baand, der holder Byen sammen. Jeg vil
lære dens Mænd at kende.
Men, som jeg gaar og gaar gennem Byens Gader, stadig gen
nem nye Gader, midt i Livet, der nu rører sig stærkt og mang
foldigt, sniger en mismodig Følelse sig over mig. Denne By er
større og mangfoldigere, end jeg troede. Jeg kan kun rette
Hundrede Spørgsmaal til den, jeg burde rette Tusinde for at
udtømme den. Jeg har kun en lille Bogs faa Ark at raade over,
og jeg tænker med Gysen paa den Dag, da jeg sætter mig til at
skrive, naar mit Skrivebord er fyldt med Dynger af Optegnel
ser, Interviews, Breve, Billeder, allehaande Tryksager, Aviser,
Budgetter, Oversigter over Havne- og Toldindtægter, Planer til
Bebyggelse, Kort, alt det Stof, jeg har samlet, og hvoraf jeg
kun kan bruge saa lidt. Jeg bliver nødt til at holde mig til de
store Linjer, jeg kan kortelig skitsere to eller tre Mænd, hvor
jeg burde skrive om ti. Der burde skrives en stor Bog om
Aarhus, og der kunde skrives en morsom Bog om denne store
og stærke By og dens Mænd. En af Aarhus’ Bigmænd burde
give de seks-syv Tusind Kroner, som det vilde koste at skrive
bredt og udtømmende om Byen. Denne By, der er i saa væl
dig Fremgang, fortjener at der rejses den et værdigt Mindes
mærke nu, da den gaar ind i et nyt Aarhundrede.
Her blot en lille Bog, her kun de store Linjer og nogle af
dens Mænd.
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I

Historie.
Jeg kunde egentlig have Lyst til slet ikke at skrive nogen
Aarhus’ Historie. Aarhus selv bryder sig kun lidet om sin Hi
storie. Naar man endelig er bleven Dronning, skotter man kun
lidet om at mindes den Tid, da man var en ganske alminde
lig Prinsesse ved Hove, de Dage, da Aalborg laa stormægtig
som Limfjordens Beherskerinde, Jyllands største og rigeste By,
og da selv Banders var større og folkerigere. Og netop for en
By beskaffen som det moderne Aarhus ligger det nær kun at
sende faa Tanker tilbage. Historie, det er en Ting for Digtere
og Drømmere, for Gamle, der er misfornøjede med Nuet og
mindes deres Krafts Dage, for nysgærrige og ørkesløse, og for
dem, der plager sig med at finde Sammenhæng og Udvikling i
de menneskelige Ting. Men for Ungdommen og for Handlin
gens Mænd er der Nuet og Fremtiden, de giver Nietzsche Bet,
der bryder Staven over Historien, der mener, at den øder
Handlekraften, forvandler Beslutningens friske Springvæld til
Beflektionens og Drømmenes taagede Mosebryg. Naar Aarhus
endelig mindes sin Fortid, er det som Selfmademanden, der
siger: For tyve eller tredive Aar siden havde jeg ikke Salt til
et Æg, og se nu ... . Og jeg vil skrive Aarhus dets Historie til
Behag. Jeg vil fortælle om, hvordan det var for Hundrede og
halvtreds Aar siden, og hvordan det er nu.
Og Aarhus har heller ikke nogen Historie. Den har intet at
være stolt af i Fortiden. Den kan ikke sige som gamle Slægter
og gamle Byer: Der kæmpede mine Fædre mandigt, der byg
gede de stort og rigt, der øved de Stordaad i Aandens Biger.
Danmarks Skæbne er aldrig bleven afgjort i denne By, Histo
rien er gaaet uden om dens Porte. Er der endelig sket en
Smule, har den ligesom dukket Hovedet og ladet det gaa hen
over sig. Den har rent passiv funden sig i Skæbnens Tilskik
kelser. Den er bleven hærget og afbrændt, Pest og Ildsvaade
er gaaede hen over den, Besættelser og Indkvartering har tæret
dens Kraft. Denne By er fra i Gaar og dens Historie ligger ude
i Fremtiden. Dens Mænd har begyndt at skrive den i den sidste
Menneskealder, og i de kommende Aarhundreder vil der blive
skrevet en rig og broget Historie. Da vil der komme Sønner,
der er stolte af deres Fædre.
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Og dog er Aarhus en By af høj Ælde. Allerede under Gorm
den Gamle byggedes en Kirke i Aarhus, den tredje i Riget,
Byen maa allerede da have været anselig. 948 oprettedes der
Bispedømmer i Slesvig, Ribe og Aarhus. Adam af Bremen om
taler Byen som et vigtigt Overfartssted til Sjælland. Ved Jule
tiden 1043 kæmpede Magnus den Gode og Svend Estridsen i
Aarhusbugten, Magnus ryddede Svends eget Skib og tvang ham
til Flugt. Men saa maa vi helt ned til 1849, da jydske Dragoner
jog de preussiske Husarer fra hinanden, for at tinde en krigersk
Daad.
Aarhus har i Middelalderen kun en berømt Mand, den hel
lige Nicolaus. Han var en uægte Søn af Knud Magnussen, der
blev myrdet i Roskilde. Medens hans Fæller drog i Krig og
Fejde og førte et lystigt Liv, laa han paa Knæ og bad og øvede
fromme Gærninger og anstillede gudelige Betragtninger. Derfor
skete der ogsaa Undere og Jærtegn ved hans Død og Begra
velse. Og da han var stedet til Hvile paa St. Olufs Kirkcgaard,
hændtes der svare Ting ved hans Grav. Blinde saa, Spedalske
helbrededes, Krøblinge rejste sig karske, naar de havde knælet
ved den frommes Grav. »Der skete stort Tilløb til hans Grav,
og saa megen Ofring, at Kong Valdemar den II undertiden
fandt for godt at laane af sin Frænde St. Nicolao, men maatte
derfor siden, da han var i Knibe i Lifland, give Biskoppen det
Løfte, at han skulde rette sig mod St. Nicolaum i Aarhus og
ikke mere befatte sig med hans Offer,« fortæller Pontoppidan.
80 Aar efter hans Død blev han erklæret for Helgen. Da Marsk
Stig havde »givet Hjelmen Horn«, og da Hjelm laa betænkelig
nær ved Aarhus, og Marsken trængte til Penge til sin Fejde
mod Kongen, og derfor kunde tænkes at nære griske Planer
mod hellig Nielses Kostbarheder, flyttede man hans Lig til
Domkirken. Men fra da af ophørte den liflige Duft, der udgik
af Graven, og Jærtegnene blev langt sparsommere.
Men ellers er der ikke meget at berette. Sørøverne hærgede
Byen, den sorte Pest og andre Landesoter huserede ynkeligt,
undertiden blev Byens halve Befolkning baaret paa Kirkegaarden. Og Brand efter Brand ryddede slemt op mellem Træ
husene og Bindingsværksvaaningerne.
Dronning Margrete skænkede Byen Risskov, Kristoffer af Baj
ern gav den 1441 dens første Privilegier. De kejserlige Tropper
fo’r ilde frem mod Byen (1627—29), saa kom Svenskerne 1644
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og 1657—58, saa kom Polakkerne og Brandenborgerne. Hvem
der var værst, er vanskeligt at sige. Men ellers hændtes der
intet, saa at det maa bemærkes som en stor Begivenhed, at i
1680 »havde Aarhus den Naade at se Kong Kristian V, da Hans
Majestæt logerede i Bispegaarden, gik gennem Gaderne til Fods
og besaa Byen, dens Havn og Torve, og hvad ellers værd var
at se.« Atter 1733 »havde Aarhus af Kong Kristian VI en allernaadigste Besøgelse.«

Aarhus, set Syd fra, 1767.

Det 18de Aarhundrede var for Aarhus en Tilbagegangens, i
alt Fald en Stilstandens Tid. Medens Aarhus før havde haft
en udstrakt Handel paa Spanien, Frankrig, England, Holland
og Lybæk, medens det havde haft 70 Skibe, hvoraf 8 å 10
havde haft 1200—3000 Tdr. Rums Størrelse, sank Skibstallet
ned til 28, og den udenrigske Handel hørte næsten op. Endnu
i 1751 og 55 havde Byen et Fartøj, der hentede Salt hjem fra
Lissabon, men det forliste, og Aarhus maatte nu tage sit Salt
fra København. Det var Hovedstaden, der knugede Aarhus, som
den knugede alle Provinsbyerne. Tidens Handelspolitik krævede
Koncentration. Som al Magt var samlet i Kongen, og havde
Sæde i hans Residensby, saadan skulde ogsaa al Danmarks
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Forbindelse med Udlandet gaa over København. Fra 1758 til
1805 forøges Handelsflaaden kun med et Skib, og Folketallet
er det samme i 60’erne og i 1801, en 4000 Sjæle.
Stillingen ved Aarhundredskiftet er da denne: En fattig, uan
selig By, en Samling smaa Huse rundt den vældige Domkirke.
En ussel Brolægning, Belysningen nogle faa Tranlygter paa

Kort over Aarhus 1767.

Torvet, Handelen og Skibsfarten kun ringe. I 1798 ankom der
til Aarhus 248 Skibe med en samlet Drægtighed af 7000 Tons,
Toldindtægterne var kun et Par Tusind Daler, mellem 1I6 og
1llQ af Toldindtægterne i Aalborg. Byens hele Handelsflaade be
stod af 44 Skibe, med en Drægtighed af kun 1288 Tons, de
fleste ganske smaa, kun en halv Snes Stykker havde over 50
Tons. Skibsfarten var næsten udelukkende indenlandsk. Byen
forsynede Omegnens Bønder med, hvad de behøvede af frem
mede Varer, og det var kun lidet, og de hentedes mest fra Kø
havn og Flensborg. Udførslen gik væsentlig til Hertugdømmerne
og København og bestod af Brænde, Husflidsartikler fra Om-

-9egnens Bønder, Lærred og uldne Varer, lidt Smør, Korn og
Huder. Den vigtigste Forbindelse var den urgamle Aarhus-Kallundborgrute, den besørgedes to Gange ugentlig, Tirsdag og
Fredag, de saakaldte »Børdage«, af seks Smakker. En Karosse
med 6 Heste kostede om Sommeren i Overfart 4 Rigsdaler, en
Karosse med 2 Heste 1 Rd. 4 Mk., »en Person 2 Mk. og 8 Sk.,
en Bonde med Knapsæk 1 Mk. og 8 Sk.«
Med næste Aarhundrede begynder Opgangen. Krigsaarene og
Ulykkerne under Napoleonskrigene bryder Københavns Ene
vælde, Aarhus begynder at faa Alburum. Havnen, der dog
endnu kun er Aamundinger, forbedredes. I 1834 indhenter Aar
hus Randers, i 1850 overfløjer det Aalborg og bliver Jyllands
folkerigeste By. Men selv af det Aarhus, der da stod, trækker
det nuværende Aarhus paa Skuldrene. Det var en ringe, en fat
tig By. Der fandtes kun et Par ordentlige Huse i Byen, Agent
Meulengrachts Gaard paa Lilletorv og den nuværende Borg
mesterembedets Gaard paa Mcjlgade. Ellers var det smaat.
Foran Indgangsdøren til Domkirken laa der et lille uanseligt
Raadhus. Mod Syd sluttede Byen af med Fiskergade og Frederiksgade, mod Nord med Studsgade og Mejlgade, det vil sige,
at Byen i Udstrækning ikke var naaet ret meget ud over de
Grænser, som afstikkes paa Resens to Hundrede Aar gamle
Kort. Hvor Kystvejens elegante Promenade nu løber, skyllede
Havet op ad Havernes Plankeværk, og endnu i 1861 kunde
Skolebakken ikke passeres i Vintermaanederne, fordi Havet
havde bortskyllet et stort Stykke af Landet. Af den store Havn
fandtes intet, Aamundingen var fremdeles Aarhus Havn. Naar
der var Paalandsvind, spændte man et stærkt Reb over Aaen,
for at Skibene ikke skulde fare for højt op. Medens Aarhus nu
saa decideret vender mod Havet, sad det den Gang som en
forfrossen Mand, der vendte Ryggen mod Havet og smøgede
Kraven højt op om Ørene.
Men saa skete der det, at den første slesvigske Krig løsnede
Forbindelsen med Hamborg, og den anden næsten brød den.
Det kapitalstærke Hamborg havde kommercielt ligesom beher
sket Jylland, tildels i Forbindelse med Flensborg. I Nørrejyl
land blev der nu Plads for en stor Handelsby. Og samtidig tik
Aarhus sine Baner. Og fra nu af faar Aarhus en Historie. I de
30 Aar fra 1840 til 1870 fordobler Aarhus sit Indbyggerantal, i
de næste 20 Aar fra 1870 til 1890 fordobles det atter, fra 15,000
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til 33,000, og i Aar er Byen oppe paa 45,000 Indbyggere. Men
om alt dette skal jeg fortælle senere.

II

Almindelig Karakteristik.
(Aaen, Havnen, Importen, Toldvæsenet, almindelig’ Karakteristik af
Handelen, Banerne, Banegaarden og Reparationsværkstederne, Postog Telegrafvæsenet, Byens Bebyggelse og Vækst, dens Fysiognomi,
Kampmann, Jyllands Midtby, Kulturen, Fornøjelser, Sportsliv.)

Aarhus, det er Ar—os, Aamundingen, Aarhus er Byen ved
Aaen. Denne Aa er Byens Moder, den fødte Byen paa det Sted,
hvor den nu ligger. Thi egentlig vår det i hine tjærne og uro
lige Aarhundreder, da Sørøvere fo’r efter Bytte overalt paa
Kysterne, da det var godt at ligge gemt, et daarligt og farefuldt
Sted at grunde en By paa. De andre østjydske Byer fjæler sig
da ogsaa dybt inde ved deres Fjorde. Men Aarhus ligger ved
det aabne Hav, og de, der slog sig ned her, har ofte maattet
bøde med Liv og Gods. Men Aaen var der, den lokkede de
første Fiskere og Købmænd og Haandværkere, og den holdt
dem, trods Hærgningerne. I sin Munding gav den en Havn,
den gav Drikkevand og Tvættesteder, den gav Vand til Bvgravene og tjente selv som Grav mod Overfald. Og omsider skulde
de Tider komme, da det aabne Hav, der havde været Fjenden,
som man spejdede ængsteligt ud imod, blev den brede, sikre
Vej, der bragte Aarhus Guldet.
Derfor skal man i en Skildring af Aarhus først mindes Aaen,
der holdt Byen fast ved Havet. Og derfor burde Aarhus frede
om og holde sin Aa i Hævd, og ikke lade Byggespekulanter
ødelægge den. Den burde altid rinde gennem Byen, agtet og
æret som Byens Moder.
Nu er det kun en Aa, der vinder sig op mellem lave Enge
til Brabrandsø. Men en Gang var det en Fjord, der gik langt
ind i Landet. Jylland hævede sig jo først over Havet som en
Vrimmel af Bakkeøer, med Sunde og Stræder imellem Højene.
Landet steg, Stræderne og Sundene svandt ind til Fjorde. Og
atter blev Fjorde til Aacr og Enge, hist og her, hvor der var
dybt, til Søer. Maaske var Aarhusaa en Gang et Vanddrag, der
strakte sig langt ind i Jyllands Hjærte over Brabrandsø og Sø
erne nord for Himmelbjærget.
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Ved Lodsernes Hjælp faar jeg en Baad og roer op ad Aaen.
Det er Aamundingen, Aarhus gamle Havn, jeg nu er i. Men
Livet og Færdselen har søgt andre Steder hen, og der er over
denne gamle Havn den samme Stemning som over en forladt
By. Overalt træller jeg Bestcrne fra Fortiden, de faar endnu
Lov til at staa der, fordi Byggegrundene endnu ikke ret har
nogen Pris. Der er Beghuset, den gamle Skibstømmerplads, de
gamle Tømmcrflaadcr, der brugtes, naar Skuderne skulde kal-

faktres. Og lidt højere oppe er der den ældste Toldbod. Det er
et gammelt, forfaldent Bindingsværkshus, i to Etager. Før stod
det paa Pæle, med Vandet skvulpende ind under sig, nu er
det undermuret med Granitmur ud mod Aaen, og bruges til
Malerværksted samt Handel med Pindebrænde og Klude. Den
brugtes som Toldbod til helt ind i 30’erne, og ikke faar man
en mere levende Forestilling om Forskellen mellem før og nu,
end naar man gaar det Par Skridt fra den gamle Bønne, hvis
Bindingsværk svajer ud og ind, over til Kampmanns nye Told
kammer. Der synes at være Aarhundreder mellem disse to
Bygninger, og der er 60 Aar.
Paa den søndre Side af Aaen ligger Smaahave ved Smaa-
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have. Her bo
ede i gamle
Dage, i de
mange Smaaskibes Tid
Skipperne.
Husene laa op
mod Fisker
gade, og Ha
verne løb ned
til Aacn. Lyst
husene er der
endnu, hvor
man om Afte
nen kunde
sidde og snak
ke fra Have til
Den ældste Toldbod.

Have. Og Tvættestederne er der
endnu, og hist og her ligger endnu
en Jolle fortøjet. Gamle Sømænd
fortæller mig, at her løb Baadene
op og fyldte Vandtønderne, naar
Skibene skulde stikke i Søen.
Men dengang løb der heller
ingen Kloaker ud i
Aaen, Fabrikerne
sprøjtede ikke deres
Spildevand ud i den,
og Farveriernes Af
fald bragte ikke Aaens Overflade til at
spille i alle Regn
buens Farver.
Saa spænder St.
Klemens Dobbelt
bro over Aaen. Her
gik Søndergade før
brat ned til Aaen, og
paa Torvets Side var

St. Klemens Bro.
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der en stejl Stentrappe. Skulde man pr. Vogn fra Store Torv, ud
i den søndre Del af Byen maatte man køre om ad Imniervad og
Frederiksgade. Det blev helt utaaleligt, da Jærnbanen kom, og
man byggede da Broen, nede ved Vandet Underbroen, og oppe
spændt mellem de to Skrænter den egentlige St. Klemensbro.
Og om Broen rejste sig høje, moderne Pragtbygningcr. Her fra
Store Torv, over Klemens Torv og Bro ad Søndergade og Ryesgade ned til Jærnbanen er Aarhus’ egentlige »Strøg«. Og vil
man have det mest storstadsmæssige Indtryk af Byen, stiller
man sig midt paa Klemensbro.
Baaden glider atter ind under en mørk Bro — det er Frederiksbroen over Immervad — et Par raske Tag, saa det knager
i Aaretoldene, og jeg ser mig forundret omkring. Er dette midt
i Aarhus? Denne Hyld, der luder langt ud over Aaen, og hvis
hvide Blomster spreder en sød Duft. Disse gamle, sært for
vredne Pile, der staar halvt ude i Vandet. Disse Buske, hvis
Grene søger ned i Aaen. Jeg ser ind i gamle tæt, tilgroede
Haver, mørkt og hemmelighedsfuldt ser der ud, høje Træer
staar tæt sammen, deres Løv er mørkt, der er dybe Skygger
mellem dem, og i Halvmørket lyser store røde og hvide Blom
ster. Ad en Skovbæk roer jeg, gennem yppig Urskov, Huse og
Mennesker er Mile borte. Og jeg giver mig helt min Stemning
i Vold. Jeg drømmer, som jeg drømte som Dreng, naar jeg
havde fundet et ensomt og skjult Sted, hvor ingen Lyd trængte
ind i mine Drømmes Rige, farverige Drømme om det fjærne
Øst, om hellige Søer og hellige Floder, om Paladser med hvide
Marmortrapper ned til Floden, med Haver i Maaneskin. Tu
sinder af Lys sejler ud over den hellige Flods Vande, og tavse
Mænd ser til, deres Øjne ser bort over Flodens Lys, og deres
Længslers Pile flyver ud i det endeløse Verdensrum...........
Aarhus.........jeg er midt Aarhus, og jeg ved, at forretnings
dygtige Byggespekulanter kredser omkring disse Haver, tager
dem paa Haanden, har fikse og færdige Planer om Gadeanlæg
og fireetages Huse med Cementpuds og Jærnbalkoner og store
Butiksruder. Halvfærdige Gader skyder allerede fra Frederiks
gade ud over Bispetoftens Enge, snart er Urskoven falden, det
bliver trangt for dem, der vil drømme i Aarhus By.
Nu standser Baaden ved Aarhus Mølles Sluse. Jeg kan ikke
trænge længer frem. Denne Aarhus Mølle er en gammel Kongsgaard, og indtil de seneste Aar har den ligget som en Stat i
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Hermansen fot.

ïVaen set fra Immervad.
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Staten midt i Aarhus, henhørende under Hasle Herred, skattetiende- og paa anden Maade afgiftsfri. Der er en kostelig Hi
storie om Kongens Foged i Aarhus, der en (lang vilde gøre
Udlæg hos den gamle Møller. Da Fogden kom med sine Be
tjente, stillede Mølleren sine Karle op, bevæbnede med Spader,
rede til at yde den Aarhusøvrighed kraftig Modstand. Han
hørte under en anden Jurisdiktion, og vilde ikke linde sig i,
at en ham uvedkommende Øvrighedsperson trængte ind paa
hans Grund. Og Enden blev, at Fogden med sine Betjente
maatte fortrække.

Aacn uden for Aarhus.

Hcrnwnsen fot.

Paa den anden Side Slusen ligger Musæet. Der mødte jeg en
Dag en arbejdsløs Typograf, og vi hører jo sammen, vi skri
vende og sættende Folk, vi lejede derfor en Baad i Fællig og
roede op ad Aaen. Smukkere og smukkere bliver den. Midt i
Aacn en blank, lysende Stribe, langs Bredderne grønne Skyg
ger. Paa smaa Landingsbroer sidder lockoutede Svende og
døser over Snøren, men Fiskene er for dovne til at bide paa.
Haverne hører op, Træerne bliver til Siv, og nu bugter Aaen
sig ud gennem lave, sumpede Enge. De gule Koblommer og
Forglemmigejerne kranser Bredderne, Duften af nyslaaet Hø
bølger hen over os, Middagssolen bager, Sveden perler frem.
Vi tager Aarerne ind, lader Baaden drive, og strækker os paa
Tofterne. Det er Midsommer, og som vi ligger der i Baaden,
uden at tænke, uden at se eller sanse, fornemmer vi dunkelt
og halvbevidst Sommerens stærke Safter stige gennem vore
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Aarer og fylde vore Hjærnernes Bægre som med en sød og
liflig Vin.
Jeg vil gærne, inden jeg forlader Aaen, bede ret indstændigt
for den hos de Mænd, der har Magt og Myndighed i Aarhus.
Hvis det er nødvendigt, at de gamle Haver falder, at Træerne
maa vige for Husene, gaa da skaansomt frem mod denne Aa,
Byens Moder, bevar saa meget som muligt, lad ikke Husene
trænge frem helt til Aaen, læg Alleer langs den og Haver foran

Udsigt over Havnen.

Hermansen fot.

Husene. Denne Aa er saa smuk, saa malerisk, at det vilde være
ubodelig Synd, om den blev ødelagt.
*
»

Og af Aarhus Aa er Aarhus Havn vokset frem, saa at sige
Mole for Mole, Pæl for Pæl. Først forlængede man Aaens Bred
der, satte Bolværker og Stensætningerne om dem. Saa byggede
man en Dækningsarm sydøst for Aamundingen, for at faa ro
ligt Vande. Men den gamle Aamunding var for trang for en
moderne Handelsby. Man forlængede da Dækmolen, den blev
til søndre Mole, og man byggede en nordre Mole, den nuvæ
rende midterste Mole. Dermed var den nuværende »gamle
Havn« skabt. Denne Havn syntes en Stordaad, man troede sig
sikret for lange Tider. Men Vandet var ofte uroligt i Havnen, man
forlængede da søndre Mole ud til det nuværende inderste røde
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Fyr, og da man først var derude, begyndte man at tage fat paa
den nuværende »nye Havn«. Man fyldte op hele Terrænet ud
til Østbanegaarden og byggede den nordre Dækningsmole. Endelig
forlængede man atter søndre Mole for det urolige Vands Skyld.
For et Par Aar siden gjorde man søndre Mole bredere for at
skaffe Oplagspladser. Samtidig opmudrede og uddybede man,
saa at Dybden i den ny Havn og i en Del af den gamle er 24
Fod, medens den i Resten af den gamle Havn er 22 Fod. Oppe
i Aamundingen er der nu 12 å 15 Fod.
Man har i Aarenes Løb skabt en Havn, hvis Bolværker er
7240 Fod lange, hvortil kommer Længden af den nordre Mole
og den søndre Moles Forlængelse, ialt 1520 Fod, den største,
den dybeste, den mest isfri Havn i Jylland, og dog er man
ikke til Sinds at ville slaa sig til Ro. Denne By har Ungdom
mens og de store Foretagenders Dristighed. Man tumler med
et Havneprojekt til en 8 Millioner, Bygningen af en ny søndre
Mole syd for den nuværende, et stort Bassin med 26—27 Fods
Dybde mellem disse, og samtidig en Landvinding Syd paa helt
ud til Marselisborgs Skove. Vel er den gamle Havn endnu og
i den nærmeste Fremtid stor nok, men man savner en Skibs
bygningsplads, man vil gærne have et stort Jærnskibsbyggeri.
Man ønsker ogsaa større Oplagspladser ved Havnen, og ende
lig er det Meningen paa det indvundne Land at lægge Fabrik
ker, paa samme Maade som i Frihavnen, hvor man let kan
faa Kul og Raastoffer i Land og let kan udskibe de færdige
Varer.
Alt dette som alt Havnen teknisk vedrørende ligger i Havne
ingeniørs Vedels Haand, en Søn af Udenrigsministeriets tid
ligere Direktør, en ældre Broder til Docent Vald. Vedel, en
Mand, der i det ydre mere ligner en stilfærdig Lærd, syslende
med gamle Folianter og nutidsfjærne Spørgsmaal, men til
hvis praktiske Dygtighed Aarhus dog nærer en ubegrænset
Tillid.
Lad os trænge lidt dybere ind i denne Havn; thi den er
ikke blot Livskilden, den er tillige Nøglen til Forstaaelsen af
Aarhus.
Den er det muntreste Sted i Aarhus. Skulde jeg bo noget
Steds i denne By, skulde Vinduerne i mit Arbejdsværelse vende
ud imod Havnen. Der stiger Arbejdslyst og Arbejdsglæde op
fra Dampspillenes Raslen, fra de svedende Mænd paa de lange
2
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Løbebroer, fra Havnetogene, der puster og hvæser af Sted. Og
bag Molerne Havet selv. Smukkere og lysere Havn kan vanske
lig tænkes, det aabne Havs Frihed er over den, og Solskinnet
lysner alle Vegne.
Fra min Barndom i Aalborg var jeg vant til at søge ned
til Havnen, jeg elsker Havnens Liv og Flid og de fremmede
Mænds Færden. Og saadan søgte jeg da ogsaa Dag paa Dag
ned til Aarhus Havn. Men jeg opdager til min Sorg, at i de
14—15 Aar, jeg har levet Indlandsliv i København, har jeg
glemt Skibenes Navne og deres Former. Jeg kan ikke mere
af et Skibs Skrog og dets Rigning se, hvorfra det stammer. Jeg
maa begynde forfra, spørge mig frem og læse paa Navnepladerne. Og saa dukker min Barnelærdom op. Det er en Træ
finne, det der en hollandsk Kuf, og skulde mon ikke det Skib,
der halv er Klipper, halv ren Kutter, Nesta fra Beaumaris, være
fra Wales. »Walesman?« »Yes«. Der kommer en Skonnert ind
i Havnen. Jeg spørger en gammel Sømand, hvor den er fra.
»Det er en Graaspurv.« »En Graaspurv?« »Ja, det er en Mar
staller, og de er ligesom Graaspurvene alle Vegne.«
Og Aarhus selv elsker og søger ned til sin Havn. Naar Dagens
Gerning er til Ende, fyl
des Bænkene paa »Skole
bakken«, saa gaar man
»ud paa Molen.« Og hvil
ken herlig Promenade er
da ikke denne nordre Mole
i de lune Sommeraftener.
Det er Nordens lyse Af-

Stille Sommeraften ved Molen.

Hermansen fol.
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tenhimmel over Sydens dybblaa Hav. Og jeg ved ikke, om jeg
har Ret, men det syntes mig saa, naar jeg om Aftenen gik der
ude paa Molen mellem disse unge, lysklædte Damer, at ingen
anden dansk By har saa mange smukke og friske Kvinder.
Eller er det saa, at Kvinderne er som Bøgen, de er fagrest
i Sommerens første Dage? Eller var Sommernattens Længsler
mon over Mændenes Hjærter?
Men denne Havn er mere end en Promenade, den er Arbej
dets Havn, og Arbejdet illustreres ved Tal. Her en Haandfuld
Tal.
Fra Udlandet indkom der i 1898 i alt ca. 1000 Skibe, nemlig
ca. 600 Sejlskibe og ca. 400 Dampskibe. Fra Amerika og Afrika
indkom der 67 (65 Dampskibe og 2 Sejlskibe med 94,555 Tons
Bestuvning), fra England 205 (191 Dampskibe og 14 Sejlskibe
med 88,846 Tons Bestuvning) fra Finland, Norge og Svcrrig 312
(18 Dampskibe og 294 Sejlskibe med 30,853 Tons Bestuvning),
fra Rusland 44 (med en Bestuvning af 13,695 Tons) og fra Tysk
land 292 Skibe (med en Bestuvning af 19,154 Tons). Dertil alle
de Skibe, der kommer fra indenlandske Pladser. Aarhus selv
har af hjemmehørende Skibe 16 Dampskibe og 90 Sejlskibe
med en samlet Drægtighed af 5,472 Tons.
Eller lad os sætte Regnestykket op paa en anden Maade.
Lad os se de vigtigste Artikler, der er gaaede gennem »grove«
og »line« Vægt paa Aarhus Toldkammer fra Udlandet. 307,640
Pd. Vin, 3,763 Viertier Spirituosa, 554,077 Pd. Glasvarer, 219,654
Pd. Stentøj, 849,510 Pd. Kaffe, 274,341,823 Pd. Stenkul, 501,411
Pd. Manufakturvarer, 15,583,622 Pd. Metaller, 19,615,770 Pd. Petro
leum, 1,512,701 Pd. Ris, 2,587,524 Pd. Salt, 439,030 Pd. Sukker,
493,893 Pd. ufabrikeret Tobak, samt 33,350 Kommcrcelæstcr og
82,080 Kubikfod Trælast. Dog disse Tal udtømmer langt fra,
hvad der indgaar i Omsætningen i Aarhus. Aarhus Hovedfor
retnings Varer, Korn og Foderstoffer især Majsen, er nemlig
toldfri, og fra København og andre indenlandske Steder ind
føres der overordentlig store Kvantiteter af alt fortoldede Va
rer, men herover føres der ingen Statistik, og jeg kan derfor
ingen Tal give.
Alt i alt udgjorde i 1898 samtlige Told- og Brændevinsafgifter
m. v. i Aarhus 2,048,050 Kr., medens Havne- og Lodspenge
indgik med 305,760 Kr. Til Sammenligning anfører jeg, at for
30 Aar siden, i 1868, var Told- og Brændevinsafgifterne m. v. i
2*
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alt 261,773 Daler, altsaa kun en Fjerde
del af det nuværende Beløb. Og Forskel
len er i Virkeligheden meget større, i det
Tolden paa Petroleum jo nu er betydelig
ringere end før, og de danske Sukkerfa
brikker i saa høj Grad har trængt de en
gelske Fariner ud af Markedet.
Jeg kommer tilbage til mine Tal, der
er endnu mange interessante Slutninger
€ e ,
i
at drage
af dem. Men lad os___ først
se inloldinspckt. Scnarnciibcrg. _
_
.
. „
den tor i Kampmanns nye Toldkammer
til de to Mænd, der besørger alle de rare Penge bragt ind i
Statskassen. Kampmann har over Indgangsdøren sat to bidske
Hundehoveder som Symboler paa det vagtsomme Toldvæsen,
og indenfor træller jeg to muntre Mænd, der kappes med hin
anden i Elskværdighed. Er det mon saa, at Livet ude i frisk
Luft, ved Havnen og ved Havet, at Omgangen med Søens Mænd
holder Sindet ungt og let og Kroppene spænstige og ranke?
Den Mand, der med sine Folk tager det første Skub, der
fører Varerne over »line« og »grove« Vægt er Toldinspcktør
Scharffcnberg. Født 1841, Løjtnant i Krigen, Toldassistent i
Odense og Roskilde, fra 1872 til 1890 i København, 1890 Told
inspektør i Thisted, 1897 Toldinspektør i Aarhus. Han er 58
Aar, han er Bedstefader, men hans Haar er mørkt og han
er livlig og bevægelig som en ung Mand. »Det, der holder
mig ung, er min Interesse for alskens Sport, især for Jagt.
De maa ikke tro, at det at jage blot er at dræbe saa og saa
meget Vildt, og laa saa og saa meget i Posen. Slet ikke. Nej,
det er det, at færdes med sin Hund i Guds fri Natur, det at se
alt, hvad der er smukt i Skov og ved Sø.
Det er det, at være oppe med Solen, at
faa sig dygtig rørt, at vende hjem godt
træt og med en velsignet Appetit. Det giver
fer
□c
Ungdom og Sundhed og Glæde over Livet.«
Naar saa Varerne er vejede og fortol
dede, gaar man ind til højre i Kasserer
kontoret. Der staar den gamle Toldkasscrer Bafn endnu af egen fri Vilje selv »den
halve Dag ved Skranken og modtager Møn
ten, der flyder ind i Kassen, Folk har nu
Toldkassercr Bafn.

■
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en Gang lært mig at kende, der er saadan et godt Forhold mel
lem Publikum og mig.« Hans Haar er hvide, men endnu er
han i Aarhus den første, der om Foraarct begynder at gaa i
Vandet, og den, der holder længst ud. Født 1833 i København,
1847 i Toldvæsenets Tjeneste, gjorde hurtig Karriere. Var i 1864
Oppebørselskontrollør paa Romø, sørgede for, at hans Penge i
Tide kom Nord paa, saa at Østerrigerne kun fandt 4 Mark 8
Skilling i Kassen. Han paadrog sig Fjendens Mistanke om, at
han understøttede de danske, blev arresteret og sad »26 Dage
i et almindeligt Tyvefængsel. Jeg havde ikke gjort andet end,
hvad der for saa vidt var min forbandede Pligt.« Blev efter
Krigen pensioneret med en Pension af 9 Rigsdaler maanedlig,
og som Trøst udnævnt til Kammerassessor. Kom dog snart til
Toldvæsenet ved Landegrænsen, derpaa Toldforvaltcr i Skel
skør, og fra 1881 Toldkasserer i Aarhus. Ivrig Højremand, i
lang Tid Formand for den konservative Vælgerforening, i 1895
Harald Jensens Modkandidat i Aarhus søndre Kreds, nu truk
ket sig helt tilbage fra al Politik. »Mit Embede er saa enormt,
jeg har Ansvaret for alt for mange Penge.«
Der staar ved Aarhus Havn ikke mindre end fire Toldboder,
og de staar der som talende Stene om Byens raske Vækst. Jeg
har alt omtalt den ældste oppe ved Aacn. Nr. 2 er en tarvelig
2-Etages Bygning paa Aaens søndre Side tæt ved Svingbroen.
Den blev opført i 30’erne, spændte over et Areal af 570 Kv.
Alen, og brugtes indtil 1868. Nu huser den en Skibsprovian
teringshandel og en Restauration. Den tredje Toldbod ligger
omtrent der, hvor Københavnerdamperne lægger til, selve Byg
ningens Areal er 1410 Kv. Alen; men der var næppe gaaet en
Snes Aar, før man fandt den for lille, og paa Finansloven for
1894—95 bevilgedes 366,160 Kr. til den fjerde Toldbod. Og sam
tidig havde Aarhus det Held i Bygningsinspektør Kampmann
at have den rette Mand. Paa et skævt, trekantet Grundstykke,
ind for Midtermolen, hvor hidtil de finske og svenske Skuder
havde lagt deres Trælast op, byggede han den smukkeste mo
derne Bygning i Aarhus.
Jeg kommer senere under Omtalen af Kampmanns Gærning
i Aarhus tilbage til denne Bygning, lier kun nogle Tal til Sam
menligning med de tidligere. Selve Bygningen spænder over et
Areal af 5,200 Kv. Alen, Gaardspladsen er 2,180 Kv. Alen, Ud-
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Det nye Toldkammer.

Hcrmansen fot.

husene 400 Kv. Alen, Indkørslen og Anlægene foran Bygningen
1,690 Kv. Alen. Den ældste Toldbod spændte i alt over et Areal
af 402 Kv. Alen.
Endnu nogle Streger til Havnens Fysionomi. Denne Havn er
en opfyldt Havn, hver Alen har været kostbar, og det præger
Havnen. Man træffer ikke som i andre Byer store Pakhuse og
gamle Gaarde stødende op til Havnen, ingen vældige Tømmer
pladser, ingen store Kuloplag. Der findes naturligvis nogle,
men i det hele og store ligger Tømmerpladserne og Pakhusene
oppe i Byen.
Havnen adskiller sig fra Københavns Havn derved, at medens
den sidste væsentlig er beregnet paa Byen selv, skal Aarhus
dybe Havn betjene hele Jylland. Mange store Skibe, der ere
bestemte til andre Provinsbyer, men stikker for dybt, til at
kunne gaa ind i deres Havne, søger først til Aarhus, letter
nogle Fod og gaar saa til det oprindelige Bestemmelsessted.
Dermed staar i Forbindelse det stærkt udviklede Jærnbanesporsystem, der findes i Havnen. Det er i det hele de store
Skibe, der giver denne Havn sit Præg, de store Dampere, de
store Tankskibe, de store Barker, Smaaskibe ser man ikke
meget til.
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Trafikken fordeler sig væsentlig saaledes. Ved Pakhusbolværket
i den ny Havn losscs Korn- og Foderstoffer, det store Havne
pakhus bruges udelukkende hertil. Nordre Kaj og nordre Havne
plads i den ny Havn benyttes til Trælast. Kulskibene lægger til
ved søndre Mole. Det er de tre Hovedartikler i Aarhus Handel.
I den gamle Havn lægger Passagerdamperne og Skibene med
Stykgods ind. Og endelig ligger i Aamundingen Smaaskuderne,
der gaar i Kystfart til Samsø og andre nærliggende Steder.

Jeg har dvælet længe ved Havnen, thi den er Byens Hjærtc.
Aarhus er Landets mest deciderede Handelsby, egentlig Lan
dets eneste Handelsby, naar vi tager Ordet i stræng Forstand.
København er vel ogsaa en Handelsby, men Handelen er kun
en Side af dens Væsen, den er Residensby, Hovedstad, Garni
sonsby, Fabriksby, Universitetsby, den er 20 forskellige Ting,
og Handelen og Handelens Mænd spiller ikke første Rolle,
langtfra. De store Købmænd bliver Etatsraader, begynder at
føle sig som en Art Embcdsmænd, bliver lettelig et Tilhang til
andre dekorerede Stænder. Aarhus har kun en Elatsraad, men
Handelens Mænd spiller den dominerende Rolle i denne By,
de er Byens første Stand. Selv om Aarhus ogsaa har betyde
lige industrielle Virksomheder, præger de dog ikke Byen som
Handelen. Et enkelt lille Træk viser det. I Lockout-Maancden
Juli var Toldindtægterne 40,000 Kr. større end i Juli 1898. Paa
Københavns Toldbod mærkedes Lock-outen derimod stærkt.
Nærmere bestemt er Aarhus en Engroshandclsby. Detailhan
delen er vel betydelig, som den maa være det i en By af Aar
hus Størrelse og i en By med et godt Opland, men den er dog
for lidt at regne mod de store Grossercrlirmaer. Atter et lille
betegnende Træk. Uagtet Byen ikke er større, har den en Handelsrejsendeforening, der tæller 130 Medlemmer og dog ikke
omfatter alle Rejsende.
Endnu nærmere bestemt er Aarhus en Importby mere end en
Eksportby. Da Aarhus begyndte at komme i Vejret var Forhol
det et andet. Den udskibede sit Korn, sine Kreaturer, sit Smør
til England og andre Steder. Den var ganske som de andre danske
Byer, der kom frem ved Opgangen i Landbruget og Aabningen af
det store engelske Marked. Og tag saa Eksporten til Udlandet i 1889.
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Af den gamle Korneksport er der næsten intet tilbage. Af ufor
malede Kornvarer udførtes der 6,580 Tdr. Hvede, 2,554 Tdr. Rug,
35,968 Tdr. Byg, 12,350 Tdr. Havre til England, Svcrrig og Tysk
land. En Smule i Forhold til de vældige Ladninger af Korn- og
FoderstofTer, som Aarhus nu indfører. Det hænger sammen
med hele det danske Landbrugs forandrede Færd. Fra at være
et korneksporterende Land er vi gaaet over til at blive et
kornimporterende, vi laver fremmed Korn om til Kød og Smør.
Af Smør udførtes der til England i 1898 9,649,625 Pd. Af levende
Kvæg gaar der ikke længer noget til England, England har luk
ket, derimod udførtes der af Flæsk og Kød, saltet, 6,017,160 Pd.
Til Hamborg gik der 3080 Stykker Hornkvæg og Kalve, men
ogsaa Tyskland søger at stænge for os. Af Æg fik Englænderne
1,631,575 Snese. Til indenlandske Steder gik der i 1898 4,150,890
Pd. Margarine. Det er vel paa flere Punkter store Tal, men de
naar ikke op paa Højde med Importtallene, som jeg har an
ført ovenfor. Det, der her har frembragt Omvæltningen, er Ba
nerne, der først gjorde Aarhus til Jyllands Midtby.
Og endnu nøjere kan vi definere Aarhus som de »grove«
Varers Handelsby. De store Huse handler med Korn og Foder
stoffer, med Trælast, Kul, Petroleum, Jærn. Der har Aarhus
saa ganske og aldeles frigjort sig for København, det tager
endog Kampen op med Hovedstaden paa Øerne, ja gaar til
Tyskland og Svcrrig. Et Firma som »Korn- og Foderstofkompagnict«, er et Verdensfirma. Et enkelt Firma, der importerer
Petroleum, betalte i et Fjerdingaar med den nuværende lave
Pctroleumstold 80,012 Kr. 94 Øre i Told, og det skal i andre
Kvartaler have været endnu højere oppe. Man tager de største
Ladninger hjem fra Sverrig, fra England, fra Amerika og andre
oversøiske Egne.
Hvad de »finere« Varer angaar, saasom Manufakturer og
Kolonialvarer, tager Aarhus vel endnu en Del hjem over Kø
benhavn og Hamborg. Især Hamborg er jo Stapelplads for
mange Ting. Men man gaar dog mere og mere bag om disse
Byer til Kilderne selv. Aarhus tragter efter, ogsaa for de linere
Varers Vedkommende, at cmancipere sig fuldstændig.

Og dog — Havnen være saa stor og dyb, som den er, Mo
lerne nok saa lange, Aarhus havde ikke skudt sin raske Vækst,
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hvis den ikke havde faaet sine Baner. Det er Banerne, der gør
Aarhus til Jyllands Midtby. Man har fortalt mig — jeg har ikke
haft Midler til at undersøge det nærmere — at det, da man
projekterede den østjyske Længdebane, var Meningen, at den
skulde gaa nogenlunde i lige Linje fra Horsens til Banders,
med en lille Stikbane ind til Aarhus, man vilde spare den Sving
ning ned til Aarhus. Da skal afdøde Konsul Mørk ved en Kraftanstrængelsehave faaet Hovedbanen lagt om til Aarhus. Og er det
Tilfældet, burde man paa Aarhus største Torv rejse en Statue
af Konsul Mørk som Byens største Velgører. Thi var Aarhus
blcven liggende som en Søby med en Sidebane ind til sig og
Tog et Par Gange om Dagen, var den aldrig bleven Jyllands
Midtby.
Dens Opland er vel godt, men langtfra stort nok til at bære
en større By. Det er Banerne, der gør hele Jylland, i alt Fald
hele Midtjylland til Aarhus Opland, det er Banerne, der føder
Havnen.
Tag et Jærnbanekort, og se, hvor begunstiget Aarhus er med
Jærnbaner. Jeg synes ikke, at nogen anden By er saa heldig
stillet. Det er, som alle Jyllands Baner flyder sammen i Aarhus.
Der er først den østjydske Længdebane, kommende Syd fra
fra Horsens over Skanderborg, gaaende Nord paa over Langaa
til Kanders. Nord fra og Syd fra i Jylland mødes man i Aar
hus. Fra Skanderborg gaar Midtbanen over Silkeborg, Herning
til Skjern, og fra Langaa snor Banen sig over Viborg og Skive
til Struer, derfra griber man mod Nord med Thybanen helt op
til Thisted og mod Syd over Holstebro og Vemb ned mod
Ringkøbing, det vil sige, at hele Midtjylland og store Stykker
af Vestjylland drages ind mod Aarhus. Og ogsaa sit nærmeste
Opland knytter Aarhus fast til sig ved Baner. Der er Banen
ned over Odder til Hov, det er det sydlige Opland, der er Ba
nen over Ryomgaard til Grenaa, det er det nordlige Opland og
hele Djursland lagt ind under Aarhus. Og endelig bygger man
i disse Dage ude i Mølleengen Hammelbanegaarden, hvor Ham
melbanen skal løbe ind og yderligere binde Landet mellem den
nordre og søndre Midterbane til Aarhus. Derfor kan Aarhus’
Handelsmænd med Stolthed sige, at Skanderborg, Silkeborg,
Grenaa, alle Smaabyerne der omkring kun er Forstæder til
Aarhus. Aarhus grove Varer, dets Kul og Tømmer og Foder
stoffer bringes af Banerne helt over til Vestkysten, helt op i
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Thy. Aalborg havde i Limfjorden den store, bekvemme Vand
vej, der gjorde det alle Limfjordsbyerne til Lydbyer, den var
Soklen for Aalborgs rige Handelsliv. Banerne er nu for Aar
hus, hvad Fjorden var for Aalborg. De ere lige saa mange
Fangarme, som Aarhus kaster ind over Jylland. Molerne mod
Havet, Banerne ind ad mod Landet.
Aarhus Banegaard er da først og fremmest en Godsbanegaard.
Persontrafikken er vel meget betydelig, men det er dog de
tunge og plumpe Godsvogne, der giver denne Station sit Præg.
Nede ved Havnen læsses der ikke sjældent 200 Vogne om Da
gen, og naar de kommer op paa Hovedstationen, for at ran
geres, kniber det med Pladsen, eller rettere, den er ganske util
strækkelig. Ved Bangeringen maa man trække Vognene op fra
den nuværende Godsplads over Hovedsporet, for at faa dem
ind paa Bangerpladsen. Da man i sin Tid byggede Ba nega ar
den, laa den ude i en Udkant af Byen med Udvidelsesmulig
heder. Men saa byggede man de store Beparationsværksteder,
og Byen voksede mod Syd, omspændte Banegaardsterrænet paa
alle Kanter, saa det nu ligger helt klemt inde. Der blev derfor i
sidste Rigsdagssamling fremlagt Forslag om at bygge en ny
stor Godsbanegaard ude i Mølleengen. Som Personbanegaard
vil den nuværende Station kunne bruges i mange Aar. Det er
Godsmængden, der stiger, og vil blive ved at stige i stedse
større Omfang, jo mere Aarhus bliver den store Handelsby.
Der skal brede Skuldre til at bære denne Stations Byrde,
ikke mindst under de nuværende indskrænkede Forhold, og
brede, stærke Skuldre i bogstavelig Forstand har den nuvæ
rende Stationsforstander, Nielsen. Høj og stærk, Sundheden og
Kraften selv, som han er, synes alt Ar
bejde at maatte være denne Mand en
Leg. Dertil hans gode, brede Humør.
Født 1856, i 1873 i Statsbanernes Tjene
ste, fik i 1894, i en ung Alder, den van
skelige Lunderskov Station, styrede den
saa godt, at man kun lod ham sidde der
i 3 Aar. Saa havde man hans Arbejds
kraft og Dygtighed behov i Aarhus. Der
skal ikke megen Spaadomscvne til, for
at forudsige, at heller ikke Aarhus vil
beholde ham længe.
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Man gaar fra Forhallen op ad en
Trappe, og man ser lange mørke Gange
med mange Døre, ret et Kontorinteriør.
Her er Sædet for to Jærnbanesektioner,
for Jærnbanctelcgrafscktionen Jylland
og Fyn, for Maskinsektioncn Frederiks
havn—Vamdrup, to Banesektioner, for
Hovcdkasscren, til hvem alle Penge fra
Jylland og Fyn indsendes. Og her resi
derer endelig Trafikchefen for de jydsk Trafikchef Wcstergaard.
—fynske Jærnbancr, Wcstergaard. Han
var tidligere Tralikchef for Sjælland, men da Folket efter Gen
tofte Katastrofen raabte paa et Hovede, kastede Jærnbaneledelsen
ham ud, og forflyttede ham til Aarhus. Der er over slig Justits
noget vist orientalsk: Folket kræver en at lade sin Ilarme gaa
ud over. Nu vel, her er en, og det gør da mindre, om det er
den rette Forbryder eller ej. Øvrigheden faar Ro, men det er
ikke saa saare lysteligt for den, som det uforskyldt gaar ud
over. Og det hjælper ham kun lidet, at den eller de rette se
nere faar som forskyldt. Først Officer, derpaa i de sjællandske
Baners Tjeneste, gik med dem over til Staten, en fin og sleben
Mand, et klart og overlegent Hovede med Herredømme og
Overblik over det indviklede Maskineri der hedder de danske
Statsbaner.
Over Skinnerne, over en kullet og sodet Gaard og ind i en
stor Hal, hvor Sollyset leger i en støvet Luft, og jeg staar i det
første af de store Reparationsværksteder, Drejerværkstedet.
Drivremmene svirrer ustandseligt, Hjulene gaar og gaar, Luf
ten er mættet med Larm, Larm af Maskiner, Larm af Ham
merslag fra andre Værksteder, den er tung af Kulstøv, af alle
disse Tusinder af Smaapartikler, der drejes, files, hamres, høv
les af i de store Værksteder. Jeg kan smage den i Munden, den
gør ondt i mine Lunger. Og her staar i denne Luft Mænd Dag
paa Dag, bøjede over de evigt løbende Hjul. Jeg føler en
selvglad Taknemlighed over min frie Lod, mit Liv synes mig
pludseligt rigt og broget og let. Og hastigt løber mig gennem
Hovedet de Filosoffers Tanker, der forbander en Civilisation,
der maa købes med de store Værksteder, med alt det mekani
ske, sløvende Slid, med al Byernes Usundhed, de, der priser
Arbejdet i Guds fri Natur, hvor der er højt til Himlen, hvor
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Skov. Dog — mange betragte det som en Lykke at komme ind
paa disse Værksteder, der er stærk Rift om Pladserne, thi det
er fast, vellønnet Arbejde, Sommer og Vinter, og Pension paa
de gamle Dage.
Der hører 4189 Vogne, foruden Lokomotiverne, ind under de
Aarhus Værksteder, og 600 Mand har Arbejde her. Ialt giver
Jærnbanerne Brødet til en 1000 Mand i Aarhus. Her er Drejer
værksted, Lokomotivværksted, Kedelsmedje, Metalstøberi, Kob
bersmedværksted, Malerværksted, Saddelmagerværksted, Vogn
reparationsværksted, Karetmagerværksted, Blikkenslagerværk
sted, Tømrerværksted, m. m. Det er den største Fabriksvirk
somhed i Aarhus. For en udenforstaaende er Lokomotivværk
stedet det interessanteste. Jeg kan ikke bekvemme mig til at
betragte et Lokomotiv som en almindelig livløs Ting, jeg synes,
det er noget af et levende, følende, tænkende Væsen. Og som
jeg gaar der igennem Lokomotivværkstedet, er jeg tilmode,
som gaar jeg gennem et Lazaret, hvor store, syge Dyr er lagt
ind til Kur og Pleje. Tysklands Lokomotivførere sendte en
Gang Bismarck et Telegram: Jærnhestens Mænd sender Tysk
lands Jærnkansler deres Hilsen. Ja vel, store, syge Heste er
det, og jeg faar Lyst til at klappe deres Bringe, til at kæle for
de syge Dyr.
Værkstedernes Chef er Maskiningeniør Fristrup, der uden
Eksamen har tjent sig op neden fra, fra Smededreng til sin
nuværende omfattende Stilling.
Fra Hovedbanegaarden gaar ogsaa Odderbanen ud. Mod Nord
mellem Havnen og Risskov ligger Østbanegaarden, hvorfra Aar
hus—Ryomgaard—Grenaabanen gaar ud. Det er en ganske al
mindelig Station.
.’1:

Lad mig med det samme omtale de to andre Institutioner,
som sætter Aarhus i Forbindelse med Omverdenen, Postvæse
net og Telegrafen. De er begge til Huse i gamle Bygninger, for
Postvæsenets Vedkommende i alt Fald i en for gammel og
kneben Bolig. Deres Bestyrere har begge tjent deres første Tid
i Hertugdømmerne, og er begge gamle Aarhusborgere. Og begge
Institutioner er voksede med Byen.
Postgaarden ligger paa Fredens Torv. Da Postmester Feder-
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spiel i 1868 kom dertil, var der tre Post
bude, nu er der op ad 30, foruden 18
Landpostbude, og dog forlanger Bor
gerne deres Post hurtigere ombragt,
hvilket atter vil sige flere Bude. Der er
aarlig ca. 1,800,000 udenbys Breve og ca.
300,000 lokale Breve, noget, der viser,
at Aarhus er en By, hvor man regner
med Afstande. Og der gaar ogsaa store
Pengesummer gennem dette Kontor. I
en Maaned indbetaltes der 190,000 Kr.
Postmester Federspiel.
og udbetaltes 250,000 Kr. Postmesteren
er født 1831, var indtil 1864 i Hamborg, blev saa jaget bort, og
har fra 1868 været Postmester i Aarhus. Han er 78 Aar, men
tænker ikke paa at overgive sig. »Saalænge man er rask og
kan bestille det, man skal, synes jeg ikke, der er nogen Grund
til at gaa. Har man først ingen Ting at bestille, gaar man i
Spaanerne.«
Telegrafstationen i Mejlgade bestyres af Telegrafbestyrer
Stamp. Midtpunktet i hans Liv er hans Deltagelse i den sidste
slesvigske Krig. Ved Krigens Udbrud var han Telegrafbestyrer
i Neumunster. Da Forbundstropperne den 28de December 1863
rykkede ind i Holsten, nægtede han at anerkende Begeringskommissærernes Kompetence til at afsætte danske Embedsmænd, overdrog sin Station til Stedets højeste Embedsmand,
Amtmanden, og drog til Slesvig, hvor han fungerede indtil Til
bagetoget. Saa drog han med Hæren til Sønderborg, og da
Stationen her blev nedskudt, oprettede
han en ny i et Jærnstøberi, og en Linje
byggedes over Spang Kro til Augusten
borg. Ved Øens Indtagelse blev han ta
gen til Fange, men fik omsider Lov til
at rejse til København. I November
1864 blev han beordret til Fredericia
for at overtage Stationen af Østrigerne,
og føre den tilbage fra Prinsens Port
til det gamle Lokale ved Havnen. Her
blev han, indtil han i 1870 kom til Aar
hus. Siden da er Personalet firdoblet,
og Indtægten steget fra 12 til 43,000 Kr.
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Nu, da vi kender Kilderne til Aarhus Vækst, lad os nu vende
os mod Byen selv, og se i de store Træk hvorledes den er
vokset.
Kærnen i Aarhus er det trekantede Stykke Land, der ligger
om Domkirken. Det har i gamle Dage været befæstet, det siger
Gadenavnene os endnu: »Volden«, »Graven«, ikke mindst »Borg
porten«, Forbindelsen mellem store og lille Torv. I Besens

Hermansen fot.

Lille Torv med »Borgporten«.

Atlas ses endnu paa Aarhus Kortet en Portbygning, prydet med
et Taarn. Men tidlig er der bleven Forstæder, man har ganske
som i København bygget langs de gamle Landeveje, saadan er
Vestergade opstaaet, og saadan har man bygget ud ad Skanderborgvejen Frederiksgade, det tidligere Brobjærg. Og man har
ogsaa udnyttet Aaens anden Bred og bygget Fiskergade. Og
man har bygget Sidegader, vovet sig lidt længer frem hist og
her, men det gamle Aarhus kom ikke ud over de ret beskedne
Grændser, der angives af Mejlgade, Studsgade, Kvarteret om
Frue Kirke og Vestergade, Brobjærg, Fiskergade og Mindegade
med tilhørende Sidegader og mellemliggende Gader.
Det var ogsaa vanskeligt for Aarhus at udvide sig. Mod Nord
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Bakker (Galgebakken, Knudrisbakken,) og mod Syd Bakker,
mod Øst Havet, og mod Vestsiden Enge. Men Aarhus voksede,
der blev ikke længer Plads paa de gamle Tomter, og saa tog
man sig for at klatre op ad Bakkerne. Kvarteret Syd paa ud
mod Jærnbanen anlægges, Søndergade, Byesgade. Fredensgade,
Østergade, Sønderalle, og man standser ikke ved Jærnbanen,
men gaar bag om den, Arbejderkvarteret paa Fredcriksbjærg
rejses, og de finere Kvarterer nede om Marselisborg Allé. Man
byggede, saa langt Aarhus Grund rakte, helt op til Marselisborgs Jorder. Der standsede Udvidelsen Syd paa foreløbig.
Mod Nord kom Nørreallé, de lange Gader, Sjællandsgade og
Guldbergsgade, og endnu længere mod Nord Skovvejskvarteret.
Ogsaa fra Havet tog man, Kystvejens elegante Bygninger rejste
sig. Værst var det at komme mod Vest, ud over Bispetoften og
Mølleengen, men selv der skyder Gaderne nu frem, og dér rej
ses vel snart den nye Godsbanegaard. Og endelig fik Aarhus
ved Købet af Marselisborg Luft mod Syd. Og Ambt og Kanipmann har udarbejdet en Plan til Bebyggelse med brede Gader
og Avenuer og Torve, ledsaget af liflige Tegninger. Det er en
hel Fornøjelse at læse disse to Mænds »Forslag til Bebyggelses
plan for en Del af Marselisborg Grund«. Især vil den være en
gavnlig Lekture for Byraad i de Byer, der udvikler sig stærkt.
Et Byraad har den Pligt at skænke de levende og de efterkom
mende en smuk By, og man maa i høj Grad haabe, at Aarhus
»vise Fædre« vil lytte til de Raad, som disse to Mænd giver.
Thi Aarhus kan virkelig trænge til et gennemført stilfuldt og
smukt Kvarter. Den er nemlig ikke, taget i det hele, nogen
smuk By. Naar man kommer sejlende ude fra, ser man først
Domkirkens Taarnc, derpaa staar Kampmanns Toldbod som
Indgangsdøren til Aarhus. Disse to Bygninger sætter Forvent
ningerne op, spænder dem, — og spænder dem for stærkt.
Det, der skaber. Skønhedsindtryk i Aarhus, er væsentlig Natu
ren, det er Beliggenheden, det er Havet, det er Skovene, Men
neskene har ikke altid været saa gode, som de burde.
Og Skæbnen har heller ikke været blid. Der har været dyg
tigt med Ildsvaader, der har ryddet op mellem det gamle. Der
er derfor kun lidet gammelt tilbage at glæde sig over. Der er
Domkirken, der er Frue Kirke, og der er enkelte gamle Gaarde.
Disse Bindingsværksbygninger er ikke særlig smukke, og dog
fordyber man sig i dem med Beundring og Glæde. Jeg, i hvert
3
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Fald, synes at Bindingsværksarkitekturen er smukkere, jeg
kunde næsten have Lyst at sige, sjælfuldcrc end Grundmuren.
Den er paa en Gang uendelig sindrig og uendelig simpel. Der
er Tusind forskellige og forskelligt formede Stykker Tømmer,
der skal gribe ind i hinanden, og dog er ikke ét Stykke over
flødigt. Tag blot et eneste Stykke bort, og hele denne smukke
Harmoni er brudt, Huset svajer ud og ind. Det, der har givet
de fleste gamle Bindingsværkshuse Grundstødet, er dette, at en

Hernuinsen fot.

Jacob Zeuncrs Guard paa lille Torv.

senere, uforstaaende Slægt har syntes, at de indvendige Kon
soller generede i Stuerne, og har fjærnet dem, og straks giver
det hele sig. Af gamle Huse i Aarhus kan jeg nævne Jacob
Zeuners Gaard paa Hjørnet af Immervad og Lille Torv, bygget
1597 og Marcus Bechs Gaard paa Hjørnet af Borgporten og
Volden, bygget 1593. I den førstes Port hænger der endnu en
Jærnring med Kroge, den brugtes til at hænge Kødet op paa i
Porten, hvor der var frisk Gennemtræk. I Marcus Bechs Gaard
ser man endnu paa Bjælkerne de 400 Aar gamle Tømmermær
ker, der betegner, hvor alle de mange Stykker skulde sættes
ind, naar Huset rejstes paa Stedet, til Gaarden rene Romertal
til Gaden en Blanding af Romertal og Prikker.
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Og mellem de gamle Bindingsværksgaardc og Nutiden ligger
der en Arkitektur, som jeg ikke har meget til overs for. Man
var fattig, og man byggede fattigt og smaat, som det bedst
kunde falde. Mangen Aarhusianer, der er stolt af sin By, øn
sker, at der kunde komme en ordentlig Brand, der kunde rydde
op. »Men det kan ikke faa Lov at brænde for Springborg«.
»De kan jo lade være med at kalde paa mig, men se, om de
gør det«. Aarhus’ Brandvæsen er lige saa populært som det
københavnske, og Kaptajn Springborg, dets Chef, er Byens po
pulæreste Mand. En rask Svend, lidt tyk,
gelse, altid lysende af godt Humør, Kø
benhavner med K, født 1848, Ingeniør
officer, derpaa Bygnings- og Brandin
spektør i Aarhus fra 1877, ivrig Sports
mand, en Mand, i hvis Selskab man
ikke faar Lov at være trist, han er
munter som selve den knitrende Ild.
»Der har ingen rigtige Brande været i
min Tid, nogle Fabrikker er gaaet med,
men i 22 Aar er intet Menneske kom
men til Skade, uden at der er nogle
Brandsvende,der har faaet nogle Knubs«.
Vi taltes ved en Maanedstid før Mcjlborgs Brand.
Smag i arkitektonisk Forstand har som almindelig udbredt
Begreb, Mand og Mand imellem, ikke ret mange Aartier paa
Bagen. Selv hos dannede og forstandige Mænd træffer man ofte
paa en forbavsende Mangel paa ren Smag for Bygningsskøn
hed. Man mærker det i København, og man føler det i Aarhus
Smagen er ikke ret gammel i Gaardc der. Den, der først gav
Aarhus Bys Borgere Sans for arkitektonisk Skønhed, var Byg
ningsinspektør, Professor Walther. Han var en Tid lang eneraadende paa Arkitekturens Omraadc i Aarhus. Jeg er ikke
nogen ubetinget Beundrer af ham, jeg finder ham ofte stiv og
livløs, lidet opfindsom, og dog betegner han et uhyre Frem
skridt. Han retter Blikket opad, og han baner Vejen for den,
der kommer efter.
Og denne Aarhus’ Bys gode Borger er Arkitekt Ilack Kampmann. Provstesøn, født 1856 i Æbeltoft, i Murerlære, gjort
Svendestykke og arbejdet som Svend, gaaet Kunstakademiet
3!
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igennem, den lille Guldmedalje, rejst meget i Norditalien, Græ
kenland, Spanien, Tyskland, Holland, studeret næsten hele Eu
ropas Arkitektur. Blandt hans store og gode Gærninger er Miramarc ved Vedbæk, et af de første hvide Huse her hjemme,
Restaurationen af Helligaandshuset i Randers, Arkivet i Viborg,
Carl Jacobsens Villa i Valby. I 1892 blev han Bygningsinspek
tør for det nordlige Jylland og Hyttede til Aarhus, og det, jeg
her særlig vil dvæle ved, er hans Gærning i denne By.
Han har bygget Aarhus nye Toldkammer, han har under
Arbejde det ny Teater og Biblioteksbygningen ude i Bispctoftcn,
paa hans Tegnestue udarbejdes Planerne til Prinseslottct ude
paa Marselisborgs Jorder. Der er i hans
Kunst mange Berøringspunkter med
Nvrops, han er som alle de yngre paa
virket af Hans J. Holm, den mangcaarige Lærer ved Kunstakademiet, Her
holdts Arvetager. Det, der først træder
frem i hans Bygninger, er deres real
istiske Præg. Den Bevægelse, der ken
detegner 70’ernes Litteratur, har ogsaa
naaet Arkitekturen, man skal være sand
dru i sin Sten, Materialet skal virke ved
sig selv, intet forlorent, intet af det,
Bygningsinspektør,
Arkitekt Hack Kampmann.
nied ct Ord kan betegnes som
»Stuk«. Dernæst, en Bygnings Ydre skal
vane et Udtryk for, ct Symbol paa det Værk, der øves inden for
dens Mure, endnu mere, den kan blive et Symbol paa hele den By,
hvori den ligger. Og endelig som et tredje Kendemærke for hans
Kunst den nænsomme Behandling af selv den mindste Detail. Hver
Dørlaas, hver Mursten skal være præget af Bygmesteren. Intet
er for smaat for ham. Een Tanke skal gaa gennem alt. Man
træffer hos ham den samme kærlige Sigfordyben i Værket som
hos Middelalderens og Renaissancens Kunstnere. Ejendomme
lig for Kampmann er hans Evne til at overvinde de Vanske
ligheder, som Terrænet lægger for ham, eller rettere hans
Evne til endog at drage Fordel af det, der vilde være en Van
skelighed for andre, at udnytte det kunstnerisk. Grunden til
Toldkammeret var ct trekantet Grundstykke, og se, hvad han
har faaet ud af det. Paa Spidsen ud mod Molen det brede fir
kantede Hovcdtaarn, flankeret af to mindre runde Hjørnetaarnc

Aarhus’ nye Teater.

Fotografi efter Tegning.

— 38 —
enkelte gaaende Udførelse af sine Bygninger, Loftet i den lille Kar
nap paa Toldkammerets venstre Hjørnetaarn. Hele Havet med
dets Dyr og Planter er i et kort Uddrag i denne lille Loftskuppel.
Ncdcrst Tang og Alger fæstede paa Sten, slyngende sig om
Snegle og Konkylier. Over det en Krans af Krabber, og højere
oppe blaa Bølgelinjer, mellem hvilke svømmer vore Ilaves
Fisk, Aalen og Torsken og andre. Og midt i Loftet et kronet
Kompas.
Den af Kampmanns Bygninger, der interesserer Aarhus mest
i Øjeblikket, er det nye Teater paa Bispetorvet, der helst skulde
staa færdigt næste Eftcraar. Man havde længe været utilfreds
med det gamle, man syntes ikke, at det svarede til Storbyen
Aarhus. Man formanede da Kampmann til at paatage sig at
bygge et nyt Teater, og rejste en Aktiekapital paa 250,000 Kr.;
yderligere 200,000 Kr. tænker man at kunne laane. Byen gav
en Del af Grunden, Otto Mønstcd 25,000 til Tilskuerpladsens
Udsmykkelsc. Tilskuerpladsen er omtrent af samme Størrelse
som Dagmarteatrcts. Teatret kan i alt rumme en 1000 Menne
sker. Scenebygningens Bredde er 26 Alen, dens Dybde 18. Uden
omsbekvemmelighederne bliver fortræffelige, en stor Foyer, og
fra Balkon og Foyer kan man gaa ind i høje og lyse Kafelo
kaler. Til Frontcspicen har Hans Tegner lovet at tegne de vig
tigste holbergske Figurer, de bliver brændt i glaceret Ler hos
Kähler i Næstved. Endnu staar Stilladset om Bygningen, endnu
er det indre kun et eneste stort Bum, hvor vi forsigtig ballancercr over Bjælkerne og op ad Murernes kalkede Stiger, men
ud af Kaoset aner man en Bygning, der
har alle Kampmanns Fortrin. Det bli
ver sikkert det Teater, som kunstnerisk
Smag dybest har gennemsyret, der bli
ver ikke en Stol, som ikke bærer hans
Mærke. Til artistisk Direktør har man
valgt Benjamin Petersen. Han skal
samle sin Trup og spille fra September
til Maj. Kun i Sommertiden kan andre
Selskaber faa Teatret til Leje.
En Fremtidsplan er Prinseslottel ude
paa en aaben Plads i Marselisborgskovene. Højt kommer det til at ligge, med
vid Udsigt over Aarhus Bugt, over Mols
Direktor Benj. Petersen.
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og Samsø, i Ryggen de store Skove. En Sommerbolig i Palæ
stil, hvid med blaa Tagsten. Nede Havestue, Vestibule, Billard
stue, de daglige Værelser, ovenpaa Soveværelser og Gæstevæ
relser, og i Tagetagen Boliger for Tjenerpersonalet.
Kampmanns Bygninger ser man, hans Navn er knyttet til
dem, men der lever i Aarhus en anden Mand, hvis Kærlighed
til Kunst ikke er ringere, og hvis Smag er ren og fornem. Det
er Justitsraad og Apoteker Meyer. Han er ogsaa en af denne
Bys Velgørere, en af dem, man vil mindes med Tak, fordi han
lagde Skønhed over Aarhus By. Brodersøn af Maleren Ernst
Meyer, fra Barn af en levende Interesse for Kunst i alle Former. I en ganske ung Alder, kun 24 Aar gammel, Apoteker, det
vil sige i en Stilling, der giver Tid til at
nære kunstneriske Tilbøjeligheder og
Raad til at pleje dem. Han lod Walther
bygge sit Apotek om, og i dets Stuer
samlede han god Kunst, først og frem
mest naturligvis Farbroderens Værker,
og sammen med ham Marstrand, Runip,
la Cour, den ældre Skovgaard, en stor
og udsøgt Privatsamling. Og Møblerne
svarer til det, der hænger paa Væggene.
Han har sin væsentlige Part i Musæets
Apoteker, Justitsraad
Oprettelse. Han og gamle Møller Weiss
Meyer.
gik en Dag rundt i Aarhus og sagde,
at nu kunde det være godt at faa c Musæum, nu maatte
de Aarhus Rigmænd tegne sig, og nuin kunde ikke være bckendt at tegne sig for mindre end 10( Kroner, og paa den
Dag tik de tegnet de 12,000 Kr., der dannede Musæets første
Grundfond. I 1885 kom han ind i Byraadet, og tik alt »det
æstetiske« under sig. Han havde ikke blot elsket Kunsten,
men tillige Planterne, han havde været en ivrig Frugttræsdyr
ker, og han tog sig nu paa at redde, hvad der var af grønne
Træer i denne By, der voksede saa stærkt, og elske dem frem,
hvor de ikke fandtes. Mod Nord tik han ordnet Terrænet om
Vennclyst og Knudris Bakke saaledes, at man gaar fra Fod
folkskasernen ned til Østbanetorvet og Risskov under Træers
Skygge. Han tik St. Olufs Kirkegaard ved Stranden lavet om til
et lille Anlæg. Hans smukkeste Idé er dog Omdannelsen af den
gamle Kirkegaard til en Park. Naar Aarhus vokser sig stor, vil
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den behøve grønne Luftlunger i sin Midte, og der laa denne
Kirkegaard. Efterhaanden som Gravene hjemfalder, laves de
om til grønne Plæner, det vil blive en Art Kongens Have midt
i Aarhus. Københavns Kommune burde tage Idéen op ved
Assistents Kirkegaard. Den skal jo nedlægges en Gang i det
kommende Aarhundrede, men læg den saa ikke ud til Gader,
lad dens gamle Træer skygge over Grønsvær, hvor Børnene
leger midt i Fremtidens Nørrebro. Og Juslitsraad Meyer har
ikke blot sørget for de grønne Træer; overalt, hvor der har
været Tale om Bebyggelse og Forskønnelse af Aarhus, har han
været paa den rette Side, og hans Ord har lydt med en Auto
ritets Vægt. Man sporer hans Haand mange Vegne.
Hver Mand har sine fikse Ideer, som han prædiker i
Tide og Utide, og en af mine er denne, at jeg gærne vil se
vore Byer smukke. Vi har ikke i Danmarks Byer saa grumme
meget smukt fra Fortiden, vi kan ikke som rige Arvinger leve
af vore Fædres Gærning, og vi har derfor en saa meget større
Forpligtelse til at bygge smukt og pryde vore Byer. Det bør
komme dertil, at hver den, der rejser et smukt Hus, agtes som
en, der har gjort Byen Ære, og hver den, der bygger grimt,
faar sine Medborgeres Foragt at føle. Og jeg vilde gærne, om
mine Ord en Smule kunde hidse og tirre Aarhus Bys Mænd
til at forskønne deres By. Naturen har gjort saa meget for
denne By, Menneskene bør nu gøre deres, og det koster ikke
saa grumme meget mere at bygge smukt end grimt. Og Aar
hus er den rette By til at sige dette i. Dels har man Raad til
at bygge, dels bygges der meget. Der rives ned og bygges om
i den gamle By, og i alle Udkanterne graves og mures der.
Næsten hvert Aar bringer sine nye Gader. Kommer man efter
nogen Tids Forløb ud, hvor der før var Mark og Haver, ser
man halvfærdigc Huse og udstukne Veje. Det er derfor van
skeligt al give et paalideligt og fuldstændigt Bykort over Aar
hus, thi mens Kortet tegnes og reproduceres, har allerede nye
Gader rejst sig. I en saadan Byggeperiode florerer Spekulatio
nen. Spekulalionshusene smækkes op til hurtigt Køb og Salg,
og man kan naturligvis ikke vente sig megen kunstnerisk Skøn
hed hos dem. Og dog synes jeg ikke, at de her er saa slemme
som mange andre Steder. Allerede det, at de i Reglen er la
vere end de københavnske, gør dem venligere og lysere, endog
smukkere. Der kommer ikke det trøstesløse kaserneagtige over
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Rycsgade.

Hcrmanscn fot.

dem. Aarhus Haandværkcrc har i den senere Tid lært meget,
der er en fortræffelig og stærkt besøgt teknisk Skole, og mange
har rejst. Der findes derfor, særlig i de nye Kvarterer, ikke
faa, ganske stilfulde Bygninger, opførte efter de bedste Møn
stre. Det jeg mest har mod dem, er det, at de mangler noget
Personlighed,
de minder for
meget om de
københavnske
og hamborgske
Forbilleder. Jeg
vilde ønske, at
Aarhus Rigmænd vilde føl
ge Justitsraad
Meyers Eksempol og bygge sig
Privatboliger
dem selv og de
res Børn til Be
Hcrmanscn fot.
Mej 1 borg.
boelse, hver
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præget af Bygherrens Ejendommelighed. Men disse Mænd boer i
deres gamle Gaardc, og bygger de, er det som Regel en Villa uden
for Byen. Den stovteste Privatbygning i Aarhus var det nys
nedbrændte Mcjlborg, som var rejst af forskellige Bygningshaandværkerc og gjorde dem Ære.

Der findes maaske ikke nogen dansk By, hvor Lokalpatriotis
men er stærkere og Fremtidsdrømmene dristigere end i Aar
hus. Umuligt er et Ord, som man nødig tager i sin Mund, og
der gives næppe
den Ting, den In
stitution,
som
man ikke mener
passende kunde
have Sæde i Aar
hus. Aarhus er
en stor By, og
den vil være Jyl
lands Hovedstad.
Det Ord »Hoved
stad« har lokken
de Klang i aarhusianske Øren.
Man vil have alt
til en Hovedstad
henhørende. Man
kan vel ikke fa a
Regeringens SæVæddeløb ved Aarhus.
de forlagt til Aar
hus, vel, sa a byg
ger man Prinseslottet til Sommerresidens. København harVæddcløb, Aarhus har faact sine, hvor Midtjyllands Adel og Hartkorn og
de jydske Pcngemænd mødes. Man faar sit nye, store Bibliotek.
Man er ivrig for Rctsreformcn, maaske kunde man derved faa
Overretten fra Viborg. Man bygger et Teater med fast Personale,
hvor Litteraturens bedste Værker skal opføres, en Art konge
ligt Teater i den nye Hovedstad. Man har ikke noget mod et
jydsk Universitet, i alt Fald nogle Fakulteter. En Hovedstads-
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Drømme; men bag dem ligger en energisk Vilje til at komme
op, Ønsket om at blive en fuldstændig By, ikke blot materielt,
men ogsaa kulturelt. Det er en ung By, der drømmer og higer
som en ung Mand.
Jeg kan nu ikke lide Ordet: Hovedstad, vi er for smaa til to
Hovedskuder, vi har ikke Baad til at splitte vore Kræfter. Jeg
vil hellere sige, at Aarhus er og bliver mere og mere Jyl
lands Midtby. Før Banerne kom, faldt Jylland fra hinanden i
forskellige Landsdele, grupperede hver om sin Hovedby. Ba
nerne har samlet Jylland, og de har gjort Aarhus til dets
Midtby. Man kommer let fra alle Egne af Jylland til Aarhus.
Den er derfor det selvskrevne Sæde for en Bække fælles In
stitutioner og fælles Embedsmænd. Adskillige fælles jydske
Foreninger har Domicil i Aarhus, her boer ogsaa den kom
manderende General for Jylland og Fyen, Trafikchefen for de
jvdsk-fyenske Baner, Postinspektøren for Jylland, Bygnings
inspektøren for det nordlige Jylland og flere andre. Her er
Sindssygeanstalten for det nordlige Jylland, her er Jærnbanernes store Reparationsværksteder. Aarhus’ dybe Havn er en
Fælleshavn for hele Jylland og Aarhus’ Forretningsliv bliver
mere og mere almcnjydsk. Denne Bevægelse vil naturligvis
fortsættes med stigende Fart. Det gælder om Byer som om
den Mand i Evangeliet, der har meget, og derfor skal meget
gives ham.

Det materielle Fremskridt i Aarhus er stort og beundrings
værdigt, men skal Aarhus virkelig blive Jyllands Midtby, maa
den ogsaa være førende i kulturel Henseende. Og nægtes kan
det ikke, at der her endnu er meget tilbage at gøre. Naturlig
vis, Aarhus har haft haardt Brug for al sin Kraft til at skabe
det materielle Gyundlag, hvormed Kulturen maa underbygges.
Og Kulturen er en Plante af langsom Vækst, den kræver Ge
nerationer. For Øjeblikket ser det ud, som de materielle In
teresser ganske har Overtaget, men der er gode Spirer, der
efterhaanden vil tage Vækst. De kloge i Byen ser, at her maa
et stort Arbejde gøres, man tager fat derpaa, og fra mange
Sider vises der stor Offerberedvillighed, baade med Hensyn til
Arbejde og Penge.
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Af kulturelle Institutioner nævner jeg først Musæct. Der fin
des i det alt muligt, Maleri og Skulptur og historisk-antikvarisk
Samling, og der er adskillige udmærkede Ting derimellem. Der
er Gibsafstøbninger, repræsenterende Kunsten lige fra Antikken
over Renaissancen til Nutiden. Malerisamlingen omfatter væ
sentligst den lidt ældre danske Skole. Den historisk-antikvariske Del har en noget tilfældig Karakter. København drager,
og naturligvis med Rette, det meste og det bedste til sig. Vi
maa væsentlig have vore Samlinger paa et Sted, ikke blot for
Studiernes Skyld, men ogsaa fordi der maa være ét Sted, hvor
Folk kan gaa hen og se alt. Det gode ved Aarhus Musæum, er
det, at Resøgct er stort og i Tiltagende, for Øjeblikket en 20—
25,000 Besøgende aarligt.
Biblioteket og det nye Teater har jeg alt omtalt. Det gamle
Aarhus Teater ligger i Kannikegade.
Det blev bygget af Klubben Polyhymnia,
og er senere to Gange ombygget, i 1852
og i 1867. Det rummer 700 Tilskuere, og
dets Scene er 18 Alen bred og ligesaa
dyb. Dets Skæbne har været som de
andre Provinsteatres, med vekslende
Selskaber og københavnske Gæstespil.
Dets Ejer er Sofus Birck, en Mand, der
har ført en mangfoldig og broget Til
værelse som Handelsmand, Skuespiller,
Tolder, Teaterejer, Teaterdirektør, For
Teaterejer Birck.
fatter og Journalist. Af hans Bøger er
de mest bekendte: »Familien Danmark«, »Hellighed«, »Farisæer og Tolder«. I 1892—93 var han
Direktør paa Casino, uden dog at
kunne redde dette af Guder og Men
nesker forladte og af Kreditorer
hjemsøgte Teater. Agter nu i det nye
Aarhundrede selv al drive sit Teater,
og det er at haabe, at det aandelige Liv
i Aarhus maa høste Gavn af Konkur
rencen.
Paa Musiklivets Omraade har Aarhus
et godt og lødigt Navn: Domorganist
Arthur Allin. Han har lagt sig bravt Domorganist Arthur Allin.
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i Selen for at fremme den musikalske Sans, han har afholdt
Kirkekoncerter, arrangeret Symfonikoncerter, faaet dannet en
»Kammermusikforening«, hvori Klassikerne dyrkes ivrigt af
habile Amatører m. m. Forskellige Foreninger lader afholde
Koncerter, og Tilløbet er stort.
*

«•:

I en By, der ligger saa smukt som Aarhus, maa der nødven
digvis være megen Sans for Naturens Skønhed, og det er der.
Derfor er Aarhusjanernes Hovedfornøjelse de lange Sommer
dage at tage ud til deres Skove. Smaa Dampere løber frem og

Pavillonen i Kisskov.

1 le rin unsen fot.

tilbage paa Bugten, og selv de søgnc Dage er de ofte fyldte.
Selv Smaafolk ofrer deres 15 Øre til Biskov og deres 30 Øre
til Ørnereden. Inden Marsclisborgs Køb gik Turen mest Nord
paa til Risskov. Øppc ved Pavillonen er der Onsdag Eftermid
dag Koncert, der samles det line Aarhus. Man sidder og hører
paa Musikken, lidt stift, lidt fornemt. Bag efter er der Musik
nede ved Salonen ved Kysten, der kommer det brede, store
Aarhus, og der er der meget muntrerc. I de senere Aar gaar
Hovedstrømmen Syd paa, og med god Grund, thi der er køn
nere og friere i de store Skove derude.
Inde i Aarhus ligger »Vennelyst« mellem Guldbergsgade og
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Pavillonen i Vennelyst.

Nørrebrogadc, cn Art Tivoli med Koncerter og Folkefester,
med Illumination og den Brydning af stærke Mænd, der er de
senere Aars Landeplage og bærer Vidne om en dekadent og
forgrovet Smag. Selve Anlægget paa det stærkt kuperede Ter
ræn, med sine Søer og Aaløb er smukt, og smuk og ejendom
melig er ogsaa Pavillonen.
Naturligvis har Aarhus sine Varietéer, ikke mindre end lire,
en i Vennelyst, en paa Kystvejen, cn i Mindegade og en, om
Vinteren, i Forsamlingsbygningcn. Den ejendommeligste, om
end langt fra den lineste, er den i Mindegade, populært kaldet
»Øjet«.
*

*

*

Alverden cykler i Aarhus som andre Steder, og Cyklen dra
ger her som overalt Interessen bort fra den sundere, linere og
fornøjeligere Sport. Aarhus er jo som skabt til en frodig Roog Sejlsport. Og Roklubben træner ogsaa bravt. Derimod sejler
man langtfra nok i Aarhus. Der er enkelte forstandige Vel
havere, der holder deres Kuttere, men en almindelig Sejlbaad
med et Storsejl og en Fok eller to Smaksejl, der tillige kan
benyttes som Robaad, kan jo faas for omtrent det samme, ialt
Fald brugt, som en Cykle. Og hvor meget fornøjeligere og
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Krem tidens Aarhus.
Efter Tegning i Anibt og Kanipinanns: »Korslag til Bebyg
gelsesplan for en Del af Marselisborg Grund.«

sundere cr det ikke
at sejle? Havets
Luft er uendelig
bedre end de stø
vede Landevejes.
Og hvor meget
smukkere er det
ikke? Alene det at
lytte til Vandets
Slag imod Baaden.
Og hvor meget
mere udviklende
for Forstand og
Øje er det ikke at
vogte paa Vinden
og passe sine Skø
der og sin Roer
pind end det at
stampe løs paa et
Par Pedaler? Der
lindes ikke noblere
og mere gentle
manlike Sport end
Sejlsporten, og den
burde være vor
nationale Sport.
Pladsker vi ikke
husvant til Søs?

III

Politiske og kommunale Forhold. Pressen.
Det politiske Barometer i Aarhus har altid staaet Storm og
Uvejr nærmere end noget andet politisk Barometer her i Lan
det. Aarhus har altid haft et Plus af Lidenskab fremfor de
andre Byer. Og der var mellem Førerne Mænd, der forstod at
sætte Lidenskaberne op, hvis Navne ikke udtaltes med rolig
Stemme, men enten med Kærlighed eller forbitret Afsky. Selve
Journalistikken formede sig i Aarhus ofte paa ganske ameri-
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kansk Façon. Hvor andre skrev med en Pen, til Nød med eri
Stok, skrev man i Aarhus med en Kølle. Blader man gamle
Aargange af Stiftstidenden, Amtstidenden og Jyllandsposten igen
nem, finder man en Samling Skældsord, der bærer Vidne om
en sjældent frodig Fantasi. Og efter de politiske Kampe fulgte
de sociale. Ogsaa disse havde et bittert og skarpt Præg. Maaske
er Aarhus det Sted, hvor man har været de blodige Salver nær
mest. Og selv nu, hvor Aarhundredet trods Lock’outen rinder ud
ret fredeligt, hvor den politiske Kamp har antaget forsonligere
Former, er Modsætningerne haardere og Ordene stærkere i
Aarhus end noget andet Steds.
Aarhus Kredsen var længe Højre. Saa vendte i 1884 Pingels
lidenskabelige og glimrende Veltalenhed Strømmen. Han holdt
den under stadig Kamp, saa længe han stillede sig. I 1892 faldt
Kredsen tilbage til Højre. Ved Valgkredsomlægningen deltes
Aarhus i en nordre og en søndre Kreds. Den nordre Kreds,
der gaar ned til Søndreallé, er en ren Bykreds, den valgte i
1895 og 1898 Højre. Den søndre Kreds, der omfatter Resten af
Byen og Landsognene, og hvis tunge Ende er Arbejderkvarteret
paa Frederiksbjærg, er socialdemokratisk.
Aarhus By er væsentlig delt mellem Højre og Socialdemo
kraterne. De skarpe Modsætninger har drevet Vælgerne ud i
de to skarpt afgrændsede Lejre. Imellem dem staar en Del
Venstrestemmer, hvor mange er ikke let at afgøre, Oplysnin
gerne lyder ret forskelligt. Venstres sammensættes væsentligst
af Resterne af de gamle Bjørnbakkere, en Del radikale Haandværkere, særlig tidligere socialdemokratiske Svende, der nu er
bleven Mestre, og en Del indvandret Landbodemokrati. I den
søndre Kreds sidder Harald Jensen sikkert, han havde ved sidste
Valg 1759 St, medens hans Modkandidat, der var Fælleskan
didat for Højre og de moderate, havde 1303. I den nordre
Kreds valgtes Høegh-Guldberg med 1709 Stemmer, medens Sabroe drev Stemmetallet op fra 857 i 1895 til 1476 i 1898. Ved
Valgmandsvalget i Efteraaret 1898 havde derimod den allierede
Opposition et lille Flertal. Hvorledes det vil gaa 1901, maa
Fremtiden vise. Man skal aldrig spaa, og allermindst i en By
som Aarhus, hvor der er Kaos over de politiske Vande.
Overretssagfører Høegh-Guldberg er en Sønnesøn af Stats
ministeren, og man mærker helt igennem hos ham en gammel
Slægts gode Kultur, ikke mindst en gammel Slægts gode sel-
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skabelige Kultur. Og han forbinder der
med hele den første Generations Energi
og Arbejdskraft. Det er Utal af Forenin
ger, hvori han er Revisor, Sekretær, Kas
serer, Tilsynshavende, Kcnsulent, Forret
ningsfører. Han var Sekretær ved den
store Landmandsudstilling i Randers i
1894, det var et uhyre Arbejde, der hvi
lede paa ham, man skulde tro, at han
maatte have uendelig travlt, og dog gik
Overretssagfører
Høegh-Guldberg rundt, rolig, tilsyne
Høegh-Guldberg.
ladende uden at bestille noget. Og alt
lagt alt tilrette i
gik efter en Snor, han havde ordnet
Forvejen. Det er dette administrative Talent, denne uopsli
delige Arbejdskraft, han skylder sin Position. »Der er det
ejendommelige ved mit Liv, at næsten alt, hvad jeg har søgt,
har jeg ikke faact, og alt, hvad jeg har faaet, har jeg ikke
søgt.« En Dag, da han som ung Sagfører gik ned fra Raadhuset,
mødte han paa Trappen Kammerraad Eriksen, der var For
mand i Aarhus Landboforening. »Hør, var det ikke noget for
Dem at blive Sekretær i Landboforeningen«. Høegh-Guldberg
kendte ikke en Gang Foreningen af Navn, han tyggede noget paa
det, men næste Dag sagde han ja. Og saa kom efterhaanden
alle de andre Foreninger til ham. Han blev Sekretær og Kas
serer i Foreningen af jydske Landboforeninger, og naar nu de
forskellige Grupper af Landboforeninger slutter sig sammen til
de samvirkende danske Landboforeninger, er det væsentlig
hans Værk. Han har ogsaa faaet Fjerkræforeningerne sammen
sluttede. Han har gjort et meget stort Arbejde for det danske
Landbrug, og da han blev opstillet i Aarhus Nordre, var Stik
ordet mod ham: Agrar. Han nærer stor Interesse for sin Rigs
dagsvirksomhed, og tager megen Del i Debatten, for megen,
mener man i København, og det har sikkert skadet hans Stil
ling i Rigsdagen noget. Men han har været nødt til at tale
meget. Aarhus’ tidligere Repræsentant paa Tinge var en meget
tilbageholdende Mand, der var ophobet i Tidens Løb en hel
Dynge Aarhusinteresser, de maatte have Udtryk i Ord. Den
nye Mand maatte derfor bringe mange Ting paa Rane, og ofte
tage Ordet. Det, der har skadet ham noget i Rigsdagen, har
gavnet ham meget i Aarhus. Og ogsaa hans alsidige Interesser
4
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maatte bringe ham til ofte at forlange Ordet. Skulde han falde
ved næste Valg, taber Rigsdagen i alle Tilfælde en stor Arbejds
kraft og en humant dannet Mand.
Harald Jensen har arbejdet sig op nede fra. Han er Søn af
en Høker i København, blev Typograf og kom til Aarhus til
Bjørnbaks Blad. I 1883 startede han, endnu Typograf ved Amts
tidende, et socialdemokratisk Ugeblad. Men allerede næste Aar
blev det til Dagbladet »Demokraten«. Det blev startet under
ret smaa Forhold. Der blev lejet et Kulskur oppe paa Banegaardsvej til Kontor og Trykkeri, man fik en Haandpresse og
antog en Karl. Lønnen for Redaktøren var 15 Kr. ugentlig. Og
Pengevanskeligheder var der nok af. Da man skulde betale den
første Ugeløn til den første Typograf,
maatte Harald Jensens Overfrakke paa
Laanekontoret. Harald Jensen og Marott
var afvekslende Redaktører, og den ene
maatte ofte brumme den andens For
brydelse af. I 1890 valgtes han i Skjoldelevkredscn, og dette socialistiske Valg i
en Landkreds vakte stor Opsigt og var
en af de medvirkende Aarsagcr til »Sam
mensmeltningen». Han faldt i 1892, og
valgtes atter i 1895 i Aarhus søndre
„ . ,, „ .. .
Kreds. Fra 1894 har han tillige haft
Sæde i Byraadet. Der er noget vist
stilfærdigt, noget langsomt og sejgt over hele hans Optræ
den og Tale, og han passer derfor til at være Redaktør og Re
præsentant for Jyder. Selv de stærkeste Ord faar i hans Mund
en rolig Klang. Han har som Rigsdagsmand særlig kæmpet for
de smaa Embeds- og Bestillingsmænd, for Landpostbudene, for
Jærnbanens underordnede Personale.

Ved de kommunale Valg og i hele det kommunale Liv har
de politiske Partier ikke spillet den Rolle, som man kunde
vente i en saa stærkt politisk delt By som Aarhus. Længe be
herskede Højre udelukkende Byraadet; ved den almindelige
Vælgerklasses Valg i 1888 valgtes den første Venstremand, Dr.
Ørum. Han genvalgtes i 1894 sammen med to Venstremænd og
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en Socialdemokrat af den saakaldte kommunale Opposition.
Hvorledes det vil gaa næste Aar, naar den almindelige Vælger
klasse skal vælge den større Halvdel, skal jeg vel vogte mig
for at spaa om. Jeg liar hørt saa meget forskelligt fra saa
mange Sider. Kun to Tal vil jeg anføre, thi dem har jeg fra
den officielle Skatteligning. Aarhus har 9258 Skatteydere, og
deraf udgør igen de, der betaler Skat af en Skatteindtægt paa
200 Kr. og 100 Kr, de 5,211.
Man deler sig ved de kommunale Valg snarere efter Stænder,
og hver Stand søger at blive saa fyldigt repræsenteret i Byens
Raad som muligt. Handelsstanden, der er Byens ledende Stand,
er stærkt repræsenteret. Og ogsaa Haandværkcrnc giver deres
Tal en fyldig Repræsentation. Ved Byraadcts Afgørelser er det
dog som Regel de almene og rent saglige Grunde, der er det
afgørende. Lokalpatriotismen er stærk, alt, hvad der sigter til
at gøre Aarhus til en stor By, vinder let Øre og Stemmer.
Tager vi det sidst vedtagne Budget for os, stiller Tallene sig
saaledes. Indtægten anslaas til 1,471,000 Kr. Den kommer væ
sentlig ind fra Overskud for det foregaaende Aar, fra Byens
Jorder og Skove, fra Marselisborg Gods, fra Indtægten af de
militære Etablissementer (81,000 Kr.) Kendelser og Afgifter i
Følge Næringsloven af 1857 (51,000 Kr.), Vandværket, Gasvær
ket, de offentlige Slagtehuse, og saa naturligvis gennem Skat
terne. Skatteprocenten er 61/- pCt., og Formue- og Lejligheds
skatten andrager 500,000 Kr.; derimod er Grund- og Ilusskatternc smaa, 18,000 Kr. og 54,000 Kr. Paa Udgiftssiden finder vi
Byens Bestyrelse i Almindelighed 49,000 Kr., Fattigvæsenet
114,000 Kr., Alderdomsunderstøttclsen 69,000 Kr., Skolevæsenet
175,(X)0 Kr., Rets- og Politivæsenet 63,000 Kr., Gader og Veje
62,000 Kr., Brandvæsenet 8,425 Kr. (en Konto, der efter Mejlborgs Brand sikkert vil stige), Benten af Gæld 260,000 Kr. og
Afdrag paa Gæld 117,000 Kr. Der forventes et Overskud paa
286,000 Kr. Kommunens Aktiver opgøres til 7,793,000 Kr., deraf
faste Ejemdonnnc til en Værdi af 6,693,000 Kr., dens Gæld til
5,964,000 Kr. Status viser altsaa et Overskud paa 1,829,000 Kr.
Gælden er betydelig, men Pengene cre anvendte til gode, produk
tive Foranstaltninger, der er Borgerne og Byen til Nytte, og
Byens Status maa siges at være god.
I en By, der er vokset saa stærkt og saa hurtigt, har Kom
munen naturligvis haft store Opgaver at løse, og meget Arbejde
4*
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er der gjort. Jeg holder mig her til den nærmeste Fortid. Hav
nen er bleven stærkt udvidet, og man tænker, som alt omtalt,
paa yderligere Udvidelse. Der er bygget en ny Artillerikaserne
og Fodfolkskasernen er udvidet. I det hele har Kasernerne
kostet Aarhus ca. 1,700,000 Kr., men de giver jo ogsaa en ret
betydelig Lejeindtægt, foruden at Militæret giver Borgerne For
tjeneste paa forskellig Vis. Der er bygget et nyt, smukt belig
gende og velindrettet Sygehus, der rummer ca. 150 Senge, og
som paatænkes udvidet med yderligere 40 Senge. Der er indret
tet Slagtehus med Kølehus, Destruktionsapparat og Apparat til
at koge mindre godt Kød, saa det alligevel bliver tjenligt til
Føde. Man mener, at det aarhusianske Slagtehus staar over
det københavnske. Der er ogsaa et kommunalt Pølsemageri,
det eneste i Danmark. Man har bygget forskellige kommunale
Skoler, anlagt Vandværk, udvidet Gasværket. Man har erhver
vet Bispetoften, anvendt ca. 100,000 Kr. paa Gader og Kloaker i
den. Derude har man skænket en Tønde Land til det nye
Bibliotek, der skal der bygges en Pigeskole, man tænker paa at
opføre en ny Latinskole og maaske et nyt Ting- og Arresthus
derude. Man har ogsaa Planer om Opførelse af et nyt Baadhus.
Særlig efter at København og Odense har faaet nye smukke
Raadhusc, synes man ikke, at Aarhus kan være sit gamle, uan
selige Baadhus bekendt. Og endelig som den største kommu
nale Bedrift har man for 1,183,000 Kr. købt Marselisborg af af
døde Indenrigsminister Ingcrslev. Jeg har alt omtalt det.
Af de Goder, som Aarhus Borgere kan forvente i den nær
meste Fremtid udover de ovenfor anførte er ikke det ringeste
ordentlig Drikkevand. Ude ved Konstantinsborg vil der blive
gravet artesiske Brønde. Hidtil har Aarhus maattet nøjes med
Aavand, og man kørte Renovationen ud paa Engene, der stødte
op til Aaen: Jeg har ikke smagt Aarhus Vand, jeg har kun i
Sommertiden lugtet til det, og det var mig nok. Man tænker
paa at opføre en ny Pavillon i Vennelyst, en Restauration og et
Badehotel ude ved Varna, og ogsaa Opførelsen af et nyt Alder
domsasyl er under Overvejelse.
Byraadets fødte Formand er Borgmester Vestergaard. Født
1837, Kandidat 1862, ansat i det islandske Departement under
Justitsministeriet, 1877 By- og Herredsfoged i Nykøbing paa
Mors, fra 1886 Borgmester i Aarhus. En lin og fornem Mand,
Aristokrat i Ordets gode Betydning, med den lint dannede Mands
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Respekt for Anskuelser, der er hans egne
uendeligt fjærne, derfor som skabt til
Leder af en Forhandling, finder sig med
et elskværdigt Smil i at blive overstcmt.
Blandt Byraadcts Medlemmer rager
særlig tre frem: Overretssagfører Kjer,
Justilsraad Meyer, hvis Virksomhed alle
rede er omtalt, og Dr. Ørum, og af dem
er igen Kjer den, der har spillet den
største kommunale Rolle. Født 1839, fra
1 torgm es te r Ves t e rgaa r< 1.
1869 Overretssagfører i Aarhus, giftet
ind i de gamle Familjcr, der saa længe beherskede Byen,
kom tidlig ind i Byraadet, og i Kraft af sin hurtige Arbejdssomhed blev han snart den ledende Mand, særlig saalænge
Højre var eneraadende. Han er Formand i eller Medlem
af næsten alle de betydelige Udvalg, Budgetudvalget, Kasse- og
Regnskabsudvalget, Gasværksudvalget, Marselisborgudvalget, Ud
videlses- og Bebyggelsesudvalget. Det var paa hans Initiativ, at
det vigtige Marselisborgkøb, som man haaber skal gøre Aarhus
til en rig Kommune, gik i Orden. Uden at være Embedsmand
ganske embedsmandsmæssig, afmaalt, korrekt, repræsentativ, der
for ogsaa valgt til Formand for den danske Købstadsforening efter
Konfcrensraad Kochs Fratrædcn. Efter Ingerslevs Død opstillet
som Landstingskandidat uden at blive valgt. En stor og anset
Sagførerforretning, der har alle de gamle Aarhushuse til Kunder.
Han har, ved Siden af alt det øvrige Arbejde, faaet Tid til at
skrive forskellige historisk-juridiske Afhandlinger om gamle
Love. Jeg er ikke kompetent til at bedømme dem.
Over Dr. Ørum er der intet embedsmandsmæssigt, derimod al Lægens Djærv
hed og Bredde. Født 1846 i Aars, der
den Gang laa midt paa Heden, og hvor
Zigøjnernc holdt til, Kandidat fra 1872,
kastede sig over Homøopatien, praktise
rede en halv Snes Aar i Aalborg, og drog
saa til Aarhus, hvor han hurtigt kom
ind i det kommunale Liv, og ved sidste
Valg blev valgt øverst blandt den almin
delige Vælgerklasses Mænd. Han har na
turligvis særlig jaget sig af de hygiejniske
Overretssagfører Kjer.
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Opgaver, Renovationen, Kødkontrollen,
Slagtehuset, Vandværket. Ham skyldes
det, at man nu omsider i Aarhus faar
ordentlig Drikkevand. Men ogsaa paa
mange andre Omraader har han gjort
et stort og betydningsfuldt Arbejde.
Han har ofte været Saltet i det kom
munale Raad. Endnu et Træk til hans
Karakteristik: Han ejer en med Smag
og Forstand udvalgt Samling af gamle
Ting, han har forstaaet at indordne
dem i sit Hjems Rammer, saaledes at
det bliver en smuk og stilfuld Rolig og ikke et Raritetskabinet.
Handelens Repræsentanter i Byraadet crc Købmand Bertel
sen, der særlig interesserer sig for kirkelige Spørgsmaal, Køb
mand I. (Hiristensen, der forstaar sig godt paa Landvæsen og
gør god Nytte i Markudvalget og Marsclisborgudvalget, Gros
seren Værum, Broges Kompagnon, der særlig giver sig af med
linancielle Sager, Grosserer Schourup, som er Formand i Fat
tigudvalget, og Grosserer Filtenborg. Der sidder i Byraadet to
Fabrikanter, C. Jensen, der har kæmpet ivrig for Hammelba
nen, og Chr. Lottrup, Bvraadets yngste Medlem, yderst ener
gisk, med Interesse for alt, tilhørende en af de gamle Slægter,
en Mand, der sikkert kommer op. Haandværkets Mænd erc
Murmester A. Thorsen, Glarmester Majland-Hansen, Kunstsmed
Larsen, Tømmermester Thorbrøgger og Kobbersmed Wilson.
Som Repræsentant for Grundejernes Interesse er valgt Overbanemester N. P. Jensen, en anerkendt teknisk Kraft. Kaptajn
Tvilstedgaard varetager de militære Interesser. Adjunkt Otto
Lund er nærmest Repræsentant for Embedsmændene, en dyg
tig Talsmand for Skolen og dens Tarv, en af de faa Embedsmænd i Aarhus, der tager Del i det offentlige Liv. Folketings
mand Harald Jensen har jeg alt omtalt under det politiske Liv,
og jeg kommer senere tilbage til liere af Bvraadets Medlemmer
under min Omtale af Næringslivet.
I Aarhus som i enkelte andre større Byer er Borgmesterem
bedet adskilt fra Byfoged- og Politimesterembedct, og dog maa
sikkert Delingen fortsættes yderligere. Byfoged og Politimester
Jespersen maa aarlig afgøre godt en to Tusinde offentlige Po
litisager og afsige ca. 750 Domme i kriminelle og civile Sager.

Der er dernæst alle de løbende Politimesterforretninger, han er i Embcdsmedfør Medlem af forskellige Kommissioner
m. m. Skoen trykker naturligvis haardest
i de kriminelle Sager, det er inhumant,
at en stakkels Arrestant skal sidde og
vente en lang Tid paa sin Dom. »Jeg sø
ger at behandle de kriminelle Sager saa
hurtigt som muligt, for ikke at lade Folk
sidde.« Men selv om Embedsmanden gør
og Politimester
sin Pligt og mere end sin Pligt, Arbejdet er ByfogedJespersen.
for stort og Regeringen har da ogsaa frem
sat Forslag om Oprettelse af et særligt Straffedommerembede,
uden at det dog hidtil er lykkedes at gennemføre det. Politimeste
ren er en rask, officersmæssig Skikkelse, behagelig fri for Bureau
kratisme, som ved en passende Blanding af den fornødne Striks
hed og Hensynstagen til Borgernes Ønsker, i kort Tid har gjort
sig meget popuher i Byen. Da der skulde vedtages en Cyklevcdtægt, lod han Klubberne selv stille Forslag til de forskellige
Paragraffer.
$

Aarhus er Sædet for to Herredsfogder, en for Hasle,Vcsterlisberg, Framlev og Sabro Herreder og en for Ning Herred.
Herredsfoged Thorup har Hasle m. fl. Herreder. Født 1835,
i Skive, hvor Faderen var Købmand og Prokurator, Kandidat
fra 1863, men allerede fra 1857 ansat i Rigsdagen som Stcnograf samtidig med, at han var ansat i
Ministeriet. Stenografarbejdet giver i
Reglen en uhildet og lidenskabsløs Op
fattelse af politiske og sociale Forhold
og var ikke den daarligste Forskole for
en Politimester i 80’crne i en Kampby
som Aarhus. Han var nemlig fra 1878
til 1895 Byfoged og Politimester. Det
var Riffeltiden, de bevægede politiske
Møders Tid, Tiden for de skarpe Strej
ker, og der manglede ikke paa Raab om,
at han skulde slaa til. Men »jeg vilde
Ilerrredsfogcd Thorup.
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ikke have noget Jyderup«, han stod selv udenfor de stri
dende Lidenskaber, rolig, forsigtig, holdt Hovedet klart,
vilde komme igennem med det gode, og han kom igennem
med det gode. Naar alting dog tilsidst, trods Lidenskabe
ligheden og Hadet, løb saa roligt af, har Thorups sindige
Ro sin store Part af Æren derfor. Han har nu trukket sig til
bage til det roligere Herredsfogedembede, bygget sig sin smukke
Villa med vid Udsigt norden for Byen, og synes med sit hvide
Haar og sit hvide Skæg ret en Type paa Romanernes rare,
gamle Herredsfoged. Vil man ret se ham, gaa man en Som-

Skyttelaget trækker over Østbanetorvct.
D

Amatørbillede af
Fabrikant Andersen.

merdag ud i Risskov til Ferdinandspladsen, naar Aarhus bor
gerlige Skydeselskab skyder løs. Saa gaar han som Skyttelagets
forgudede Formand rundt med et glad Ord og et venligt Haandtryk til alle brave Skyttebrødre.
Ning Herredsembede har en Tid lang staaet ubesat, det har
været paa Tale at ophæve det. Nu er det atter besat, men den
nye Herredsfoged var ikke kommen i mine Aarhusdage.

— 57 —
Der udkommer fem Dagblade i Aarhus, og hvad mere er,
der er Fart og Liv over Aarhus Pressen, Personlighederne er
udprægede, Konkurrencen skarp, og der nedlægges et stort
dagligt Arbejde i den daglige Avis. Der er og var i Aarhus no
get af den Lidenskab, der skaber Skribenten, der er noget at
kæmpe om, Læsere at vinde, Modstandere at slaa. Der er det
Liv og det Røre, der trykker Journalisten Pennen i Haanden.
Det ældste Blad, er den mere end 100-aarigc Aarhus Stifts
tidende, kongelig priviligeret Nyheds-, politisk og Avertisse
ments-Tidende. Der mangler bare noget med kongelige Brev
poster for at gøre Indtrykket fra de gode, gamle Dage fuld
stændigt. Det første Nummer, lire smaa Sider i Kvart, udkom
Lørdagen den 3. Januar 1794, og udgaves af Bogtrykker Niels
Lund. Senere gik det over i Elmquisternes Eje, først i Faderens, A. F. Elmquist,
derpaa i Sønnens, H. F. Elmquist, og ejes
nu af dennes Enke. Bladets nuværende
Redaktør og Forpagter er Funch Thom
sen. Født 1859, Søn af en Tømmermester
i Slagelse, Student 1876, i 1878 Medarbej
der ved Jyllandsposten. Til København,
tog paa 5 Fjerdingaar statsvidenskabelig
Eksamen, gik til Paris, vendte hjem, og
blev i Firsernes hede Kampaar Bedaktør l{(.(1;llilol. ruilcll Tllolllseil
af Horsens Avis. I 1889 kom han til
Aarhus Stiftstidende som Redaktør, og i 1891 forpagtede
han Bladet. Han har gjort det Kunststykke i en Tid, hvor det
har været trange Dage for Højrepressen, at slaa en gammel
Stiftstidende op fra ca. 2500 Abonnenter til ca. 5500. »Mit Maal
er at gøre mit Blad til et læseligt Blad uanset dets Titel som
Stiftstidende, til et Blad, der kan tilfredsstille og underholde
Folk samtidig med, at det gør sin Pligt i agitatorisk Henseende.«
Og virkelig, denne gamle Dame, »Stiften«, er bleven et yderst
lebendigt Væsen, et ganske moderne Blad i journalistisk Hen
seende. Der er over ham selv noget bredt, noget djærvt, noget
fuldblodigt, det lader sig ikke indestænge i en officiøs Stiftstidcndejournalistiks regelrette Sætninger og korrekte Sprog.
»Aarhus Amtstidende« er Lars Bjørnbaks gamle Blad. Jeg
har her ikke Plads til at komme ind paa denne mærkelige
Vibydegn, der havde al den fødte Agitators Evne til at opflam-
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mc en Forsamling, til at saa Kærlighed og Had, til at gribe
Pointet i en Sag og forme det ud i dets yderstc Spids. Anlednin
gen til Bladets Start var nærmest det, at Lars end ikke kunde faa
Avertissementer indrykkedc i Stiftstidenden. Saa maattehan have
sit eget Blad, og nu oprinder en Journalistik, hvortil Danmark
ikke før og næppe siden har set Mage. Han anvendte mod sine
Modstandere de kuriøseste Skældsord, (dir. Nielsen hed »den
tilbundne Melsæk« eller
»Bjærrc Nielses Kræn«,
Hoffmeyer
»Ludmagiste
ren« o. s. v. En
Paastand af
Modstanderne
stemplede han
først som
Løgn, derpaa
som en »neder
drægtig Løgn«,
saa som en »be
skidt Løgn«,
atter som en
»infam Løgn«,
o. s. v. o. s. v.
Og Stiften og
Jyllandsposten
blev ikke Svar
skyldige.
Bjørn bak
skabte ogsaa
under usigelig mange Vanskeligheder den folkelige » Forsamlingsbygning« i Aarhus, som var et Foretagende, der skulde
faa saa mange Efterfølgere. Da Huset endelig var rejst, kunde
han ingen Prioriteter faa. Højrebladene skrev, at Gavlen var
revnet, og Bygningen ved at styrte sammen. Saa kørte Lars en
Dag rundt paa Landet og sagde til sine Trofaste: Giv mig Je
res Obligationer eller, hvad I har af Værdipapirer. Og de gav
ham dem, og enhver der kender Bonden, vil vide, hvilken Til-
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lid, der laa deri. Ind tren Lars i Aarhus
Banken. Om han kunde faa 30,000 Kr.
Nej, Gavlen var revnet o. s. v. Og op
trak Lars sin Portefølje, og bredte ud
paa Skranken sine Værdipapirer. »Om
de var gode nok i Pant, og de kunde for
den Sags Skyld godt faa flere, om det
behøvedes.« Nej, det behøvedes ikke,
Lars fik sine Penge.
Jeg kan ikke her følge Bjørnbaks Blad
gennem Tiderne, og under de vekslende
Redaktører, jeg har jo væsentlig Aarhus
i Aaret 1899 for Øje, og nu har Aarhus Amtstidende to Redak
tører, en politisk, K. Hansen, og en landbrugskyndig, Bertel Jen
sen. K. Hansen er født 1865, en Gaardmandssøn fra Sorøcgnen.
Begyndte straks efter sin Konfirmation at gaa paa et Bladkon
tor og sysle med Journalistik, gav sig saa i Lag med Artium,
vendte tilbage til Journalistikken, arbejdede ved Sorø Amts
tidende, drog til København, var et Par Aar Medarbejder ved
»Politiken«. Et stærkt Anfald af Influenza tvang ham til at op
give sin Virksomhed og holde sig nogen Tid i Ro paa Landet.
Saa var det, at han kom til Amtstidenden, og var Redaktør
først sammen med Viggo Bjørnbak, senere sammen med Neergaard. Necrgaards politiske Stilling medførte, at Amtstidenden
forsvarede Forliget af 1894. Efter at Neergaard var fratraadt,
blev Hansen politisk Redaktør, og han sammenfatter sit Blads
Stilling i følgende Ord: »Efter at Reformpartiel har optaget den
Politik, som det forhandlende Venstre har været med til at
indføre, ser vi med Sympathi paa det. Det, vi har imod det, er
Alliancen med Socialdemokraterne. Vi er
ikke Socialistfrcssere, men vi mener, at
den bedste Politik er de rene Linjers, de
rene Partiers Politik, Venstre maa holde
sig klar af Alliancer til begge Sider, kun
saaledes kan det opnaa den Magt, som
det bør have.« Jeg kunde have Lyst til
at karakterisere ham med dette ene: Det
er en Mand, i hvis Selskab man befinder
sig vel. For dem, der forstaar dette, lig
ger der deri en hel Karakteristik.
Redaktør Bertel Jensen.
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Aarhus Amtstidende er et Blad, der er stærkt udbredt blandt
Bønder. Man behøver kun at kaste et Blik paa dets Annoncer
for at se det, paa alle de springende Hingste Spalte op og
Spalte ned. Det er derfor særdeles naturligt, at Bladet har en
særlig landbrugskyndig Bedaktør. Bertel Jensen er i dansk Jour
nalistik et ret enestaaende Fænomen, en Mand, der fra prak
tisk Landbrug langsomt arbejder sig over i en Stilling som
Bladredaktør. Født 1862, lært praktisk Landbrug, købte i 1885
»Solvang« ved Vejle, og oprettede i 1891 »Jydsk Husdyravl«,
der nu er Medlemsblad for en hel Bække landøkonomiske For
eninger i Jylland. Han har særlig studeret den jyske Hesteavl,
og været en skattet Dommer ved Skuerne. Samtidig har han
holdt en stor Mængde Foredrag dels om Landbrugsemner, dels
med folkeligt-oplysende eller politiske Formaal. Igennem denne
sin dobbelte Virksomhed som Skribent
og Foredragsholder er han blcven viden
kendt i Landet, og sidder selv inde med
et enestaaende personligt Kendskab til
vort Landbrugs ledende Mænd. I 1895
var han Kandidat i Sæby-Kredsen. Kort
efter Valget afhændede han sin (iaard,
og indtraadte i »Aalborg Stiftstidendes«
Bedaktion. I 1897 kom han til Aarhus.
»»Aarhus Amts Folkeblad« blev oprettet
af Grundtvigianerne som en Modvægt
mod Amtstidenden. Til Bedaktør af Bla
det blev valgt cand. theol. Laursen. Født
55, i 72 optaget paa Jellingc Seminarium, i 77 Student, Hus
lærer oppe ved Trondhjem 79—80, i 82 teologisk Kandidat
og samme Efteraar Bedaktør. Der er en lille Episode, der er
karakteristisk for hans Virksomhed. Under en Valgkamp i Lemvigkredsen, kom han en Dag til en Menighed, der stod udenfor
Kirken og ventede paa Præsten. Han udeblev, og Laursen præ
dikede da uden Forberedelse over Dagens Tekst. Saalcdes er
han, paa en Gang en ivrig Politiker og en ivrig Religionens
Mand, et klart Ilovede, en dygtig Taler, derfor stærkt søgt som
Foredragsholder. For den grundtvigianske Bevægelse i Aarhusegnen har han haft stor Betydning, han har været en af Ilovcdmændene ved Oprettelsen af Valgmenigheden i Aarhus, og af
Højskoleforeningen, der har et stort Højskolehjem i Klostergade.
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Den 1ste Oktober 1895 kom Redaktør
Rasmussen til og overtog sammen med
Laursen Rladet, der hidtil havde været
udgivet af et Aktieselskab. Rasmussen
(født 1852) havde i 21 Aar været Redaktør
af Bergs Rlad i Hillerød, Frederiksborg
Amts Avis, og kom nu til Aarhus, efter
at en stor Kreds af ledende Mænd i Aarhusegnen havde anbefalet Rladet under
den nye Ledelse som et Fællesorgan for
Venstre-Reformpartiet. Han er en ener
gisk Mand, med Evne til Organisation, har
i mange Aar levet sammen med Rerg og lært af ham. Han siger
selv om de sidste Aars Virksomhed. »Partiet er blcvcn organiseret
paa Landet, i Byen er Venstres Vælgerforening bleven reorgani
seret, en Række Møder er afholdte. Venstre-Reformpartiet har
erobret Skandcrborgkrcdscn, Odderkredsen, Hornsletkredsen, i
Skjoldelev er vi rykkede det moderate Parti temmelig nær
ind paa Livet. Det er selvfølgelig udvirket ved Samarbejde med
Socialdemokratiet. «
Jeg har allerede omtalt »Demokratens« første Historie. Det
er især fra 1890, at Bladet tager sit stærke Opsving. Da havde
det ca. 2100 Abonnenter, men nu er det, efter Opgivelse fra
socialdemokratisk Side, oppe paa ca. 7(M)0 Abonnenter, deraf de
4000 i Aarhus selv, Resten paa Landet. Det var Lars Bjørnbak,
der først vakte de Aarhus Arbejdere, han var i mange Aar de
res Afgud, de holdt Amtstidenden, og Harald Jensen er udgaaet
fra dens Trykkeri. Nu har Amtstidenden sit store Hold paa
Landet, i Byen læses overvejende Stiften og Demokraten. De
fører fra Dag til Dag deres Fejde, som Regel under de skarpestc, mest personlige Former. Det strammer begge Blade op, og
det skaffer dem Læsere; thi naar Funch-Thomsen har været
ude efter Sabroe, vil Folk se, hvad Sabroe giver igen, og om
vendt. Begge Blade læses, som Regel bytter man Avis med Na
boen eller med Venner og Bekendte.
Foruden Folketingsmand Harald Jensen har Demokraten til
Redaktør Peter Sabroe. Han er af en gammel Aarhusslægt,
Faderen ejede en Gaard, men blev ruineret, og Sønnen maatte
7 Aar gammel ud som Bydreng. Kom til København, lærte
Hattemagerprofessionen, begyndte at læse til Studentereksamen,
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men da vedkommende, som havde til
budt at underholde ham, døde, maatte
han tilbage til Professionen. Begyndte i
Arbejderkredse at gøre sig bemærket
som Taler, og fik Tilbud om at gaa til
Randers som Redaktør af det socialde
mokratiske Aflæggerblad med en Ugeløn
af 8 Kr. I 1888 kom han til Demokraten
i Aarhus. Allerede i en Alder af 24!/2 Aar
blev han opstillet som Kandidat i /Ebel
toft-Kredsen, og har to Gange senere været
Bedak tør Sabroe.
opstillet i Aarhus. Landskendt blev han i
1895. En Trænkonstabel var død, man mente, at han var bleven
overa nstrængt, og ved hans Begravelse sprang Sabroe da op og
raabte med høj Røst: »Glem ikke de to Bødler, der pinte denne
Mand til Døde.« Der er ikke saa lidt betegnende for Sabroe i
denne Episode. En begavet, lidenskabelig, stærkt sammensat
Natur, en fortræffelig, flammende Taler, der selv lader sig rive
med af sine Ord, noget af en Danton under danske Forhold.
Jeg har omtalt Aarhus Bladene i kronologisk Bækkefølge.
Sidst og for sig selv nævner jeg »Jyllandsposten«, thi den er i
sit Væsen forskellig fra de andre. Disse ere lokale Blade for
Aarhus og Omegn, Jyllandsposten er derimod et Landsdelsblad,
et Fællesorgan for Jylland, en jydsk Berlinger. Man ser det
alene af Annoncerne, de løber ind fra alle jydske Egne, tildels
ogsaa fra Øerne. Da Bladet blev startet i Begyndelsen af 70’erne,
var dets Formaal dog nærmest lokalt. Man mente ikke, at Stif
ten rigtig kunde tumle Lars Bjørnbak, der maatte et skrappere
Blad til, og Jyllandsposten blev startet. Den, der gav Jyllands
posten sin nuværende Karakter, var Redaktør Chr. Nielsen.
Han var en af de fødte Journalister, en af dem, der bringer
Pressen fremad. En Husmandssøn oppe fra Vendsyssel, dansk
Jurist, Herredsfuldmægtig, Prokurator, Klasselotterikollektør,
Redaktør af Nordjyllands Folkeblad. Blev kaldt til Aarhus for
med endnu større Fynd at føre Krigen med Lars, men Lars
døde kort efter, og Chr. Nielsen kunde saa se sig om efter
større Virkefelter. Han læste i »Nær og Fjærn« om, hvorledes
de engelske Blade lejede Telegrafen i visse Timer. Det slog ned i
ham, han rejste straks til København og fik efter ret vidtløftige
Forhandlinger Sagen ordnet. Han lejede for visse Nattetimer
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en af Statens Ledninger fra København til Aarhus, og lod nu
telegrafere til sit Blad alt, hvad der var hændet i Dagens og
Aftenens Løb. Jyllandsposten tryktes saa i Nattens Løb, gik
med de tidlige Morgentog ud over Jylland og bragte før end
de lokale Aftenblade Nyhederne. Tillige allierede han sig med
(lodsejerne, og saalænge det estrupske Godsejerministerium
havde Magten, blev Jyllandsposten ofte brugt som Regeringens
Talerør. Naturligvis ikke officielt, men man vidste, at Chr.
Nielsen gennem Ingerslev havde særdeles gode Forbindelser i
Ministeriet, derfor læstes og drøftedes hans politiske Ledere.
Blandt Telegrammerne fandtes udførlige Handelsbcrctningcr,
og Jyllandsposten blev efterhaanden et Blad, der blev holdt
rundt om paa de store Gaardc, af Byernes Handlende og paa
alle offentlige Steder. Det havde sine
Korrespondancer fra alle jydske Egne,
Bunker af Indberetninger om allchaande
Forhold, Mængder af sagligt Stof, det var
et Organ for Mænd, ikke saa meget et
Familjcblad for Fruen i Huset og den
unge Frøken.
Efter Chr. Nielsens Død i 1895 overtog
hans Søn, Søren Nielsen Redaktionen.
Født 1867, statsvidenskabelig Kandidat i
1889, allerede som Student Medarbejder
Bedaklør S. Nielsen.
ved Faderens Blad. I meget sin Faders
Arving, samme støtte Sejghed, samme udholdende Energi, en
Redaktør, der altid er paa sit Kontor, og jeg kender ikke noget
Bladkontor, hvor der er den pilne Orden i alt som paa Jyl
landspostens Kontor.
Jeg vilde ikke have givet et fuldstændigt Billede af Aarhuspressen, hvis jeg ikke havde nævnt dens Redaktions
sekretærer. Ved mange Provinsblade spiller Redaktionsse
kretæren ingen Rolle, ofte er Redaktøren selv Redaktions
sekretær, men i Aarhus hviler der et stort Arbejde paa de
Mænds Skuldre, hvis Navne ikke staar paa Bladet, og hvis
Virksomhed som oftest skjuler sig for de almindelige Blad
læsere. Stiftstidendes Redaktionssekretær er Christiansen, Med
arbejder er cand. pliil. Olesen. Ved Jyllandsposten virker Thom
sen og Ursin. Amtstidendes Redaktionssekretær er Chr. Olesen
der en Tid lang var Redaktør nede i Esbjærg og Danmarks
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yngste Redaktør. Andreasen og Simonsen er henholdsvis ved
Folkebladet og Demokraten.
Ritzaus Bureau har en Aarhus Afdeling, der bestyres af Løjt
nant Krag.
IV

Kirke og Skole.
Ragende op over alt, beherskende alt ligger Domkirken midt i
Aarhus. Kommer jeg ude fra Søen, dens Spir er det første der
løfter sig inde paa Bredden. Og kommer jeg landsværts, atter
er den det første, der hilser mig. Og gaar jeg inde i Aarhus, den
dukker frem alle Vegne. Den er den største Kirke i Landet, og
den var længe Aarhus fornemste Stolthed. Den er beskrevet af
Bertel i Aarhundredcts Begyndelse i ikke mindre end 6 Bind,
og den har senere gentagne Gange været Genstand for Be
handling. Sidst af Alterdegn Madsen, der har udgivet en 80
Sider stor Beskrivelse af Kirken, dens Historie og Seværdig
heder. Hr. Madsens lille Bog er til Fals for en ringe Penge i
Kirken, og jeg har hverken Plads eller Lyst til at ville riva
lisere med ham. Jeg giver kun nogle Indtryk, jeg skriver kun
nogle Randnoter til hans Fører.
^Kirken staar om Sommeren gratis aaben en Time hver Søgne
dag, enhver kan gaa derind og kun faa gør det. Men naar man
elsker det, der var, gaar man ind i denne Kirke, fra hvis Sten
syv Aarhundreder taler til én.
Og først gribes man af Beundring for disse Middelalderens
Mænd, der byggede dette store Herrens Hus. Naar vi byg
ger, tæller vi først vore Penge, maaler vore Kræfter, saa laver
vi Tegninger og Overslag, og siger: Det og det Aar staar vor
Bygning under Tag. Vi er allesammen enkelte Mennesker,
højst et Slægtled, og derfor bliver vore Huse smaa mod hine
Middelalderens Bygninger, hvor den enkelte intet var, det en
kelte Slægtled næppe at regne, men hvor Aarhundreders Mænd
lagde deres Kræfter ind i det samme Værk. Smaa bliver vore
Bygninger, trods det, at vi er rige og mægtige, medens hine
var fattige. Men den Peder Vagnsen af Hvidernes Æt, der lagde
den første Sten, tænkte som saa: Nu bør det sig os at rejse et
mægtigt Herrens Hus; mine Penge er kun fattige, og jeg dør
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snart. Men hvad Vægt ligger der paa mig, efter mig kommer
der Bisp efter Bisp paa Aarhus Stol, og de bygger videre, hvor
jeg slap. Der gaar Hundred Aar, maaske to, inden Messen lyder
gennem Kirkens Skib, men hvad haster det. Mennesket er som
en Blomst, der hurtig visner, som en Bøg, der hen vej res, men
Kristi Kirke bestaar i al Evighed. Derfor lad os bygge stort,
lad os lægge Kirkens Grundstene vidt.
Og saa begyndte han 1201, gav al sin Formue til Kirken, og
døde 3 Aar efter. Efter ham kom hans Broder Skjalm, der fort
satte hans Værk. Og Bisp kom efter Bisp, Sten lagdes paa Sten,
og efter Hundred Aars Forløb kunde Kirken tages i Brug. Det
var en Kirke i den romanske Rundbuestil. Men Smagen foran
dredes, Gotikken med de spidse Buer og de lange smalle Vin
duer trængte frem, og Murene huggedes igennem, den ny Mode
blev den raadende. Og der kom Bisper, der ikke syntes, at Kir
ken var stor nok. Peder Jensen Lodehat byggede to Fag til
Koret, han rejste Korets Mure til deres nuværende Højde, byg
gede smaa Gavle over hvert af dets Vinduer og murede op de
tvende smækre Trappetaarne. En anden, ubekendt Bisp be
gyndte at bygge det store Hovedtaarn en Gang i det 15de Aarhundrede, og Jens Iversen Lange gav Taarnet dets nuværende
Højde og kronede det med et højt Spir. Det skete i Aarene
1470—77. I omtrent 3 Aarhundreder havde man bygget og om
bygget paa denne Kirke.
Hvordan det senere gik, hvordan et Spir blev ramt af Lynet
og nedbrændte, et blæste ned, et maatte nedtages paa Grund
af Brøstfældighed, hvorledes endelig det nuværende Spir blev
rejst og Kirken restaureret i Aarene 1867—71 og 1877—82 af
Prof. Walther, derom læse man i Madsens Fører. Og ogsaa
om, hvem der ligger begravet i Kirken.
Jeg vil kun omtale en Ting: Koret. Altertavlen er bekostet
1479 af Jens Iversen, den syvarmede Messingstage, Symbolet
paa de 7 første kristne Menigheder i Lilleasien, er forfærdiget
af Dirick Kron og skænket 1515 af Biskop N. Clausen. Under
en sort poleret Marmortavle har man fundet Kirkens Grund
lægger, Peder Vagnsens Lig, svøbt i Sølvbrokade, liggende i en
Blykiste. Langs Korets Vægge staar 30 gamle Kannikestolc,
store, høje Lænestole, udskaarne i det uforgængelige Egetræ.
Og paa dette stolte Sted, mellem saa mange Minder fra For
tiden saa jeg anbragt som Sæde for Altergæster og Bryllups-
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Fabriksarbejde, der kan faas til Købs i
den nærmeste Marskandiserbutik for 3 Kr.
66 Øre pr. Stk., i Dusinvis sandsynligvis
billigere.
Kirken er viet til St. Klemens, der skal
have været den tredje Biskop i Rom. Sag
net fortæller, at Kejseren dømte ham.til
Døde, han førtes ud paa Havet, og blev
med et Anker om Halsen kastet i Dybet.
Men Havet veg tilbage, hans Lig og Ankeret
Biskop (Jausen.
kom til Syne, og det blev jordet i et Kapel.
Og Søfolk tog St. Klemens, der havde lidt Martyrdøden paa
Havet til Helgen, og saare passende viedes den eneste store
Kirke, Danmark ejer ved det aabne Hav, ham.
Paa Aarhus Bispestol sidder nu Biskop Clausen, en Søn af
den bekendte teologiske Professor, H. N. Clausen. Født 1830,
Præst i Fredericia og Horsens, derpaa til Aarhus. Han har
skrevet en Doktordisputats om Laurentius Valla, udgivet Bøger
blandt andet: »Om Guds Ord,« »Om Lov og Evangelium«. En
smuk og statelig Kirkens Mand, en myndig Bisp, liberalt og
æstetisk dannet.
Den ejendommeligste og den mest udprægede Skikkelse blandt
den Aarhus Gejstlighed, er den gamle Stiftsprovst Sørensen ved
Domkirken. Det er en Mand, som man altid vil lægge Mærke
til, en Personlighed, der fæster sig dybt i Erindringen. Født
1831, en Bondesøn ude fra Vangede, var 17 Aar gammel, inden
han kom ind i Latinskolen, Kapellan i Høje Taastrup, ved
Roskilde Domkirke, i 1869 Præst i Bred
sten ved Vejle, 1877 til Aarhus som Stifts
provst. Har skrevet en udmærket Huspostil,
der er solgt meget, og en teologisk Af
handling om Johannes Døberen. Der er
noget Morten Luthersk over denne gamle
Stiftsprovst, denne kærnesunde, blodrige
Natur, over hvem der er al Bondejordens
Djærvhed og Drøjhed. Han er i sin hele
Tankegang og Prædiken ganske mandig,
fjærnt fra alt Føleri, alt Klynkeri, alt HyStiftsprovst Sørensen,
steri. »Jeg kan ikke lide dem, der ikke kan
5*

— 68 —

putte en Bid Brød i Munden uden at bede bande for og bag.
Man skal bede, naar man føler Trang til det. Det at bede i
Tide og Utide er, ligesom man vilde foreskrive Vor Ilerre: Saadan og saadan skal det være.« Og en Mand, der som Luther
tager mod Livets Glæder med et glad og fornøjet Sind, og
giver dem et vittigt Ord med paa Vejen. Han kan et Utal af
morsomme Historier, og han fortæller dem gerne og med et
drastisk Lune. Der fortælles i Aarhus mange Anekdoter om
denne muntre, gamle Stiftsprovst, som alle holder af. Her en
enkelt, der bærer Vidne om hans gode, sunde Humør og hans
Slagfærdighed. Da Jacob Scavenius var i Aarhus for at indvie
Pauls Kirken, sagde Stiftsprovsten i en Bordtale blandt andet,
at det var godt, at der var Løgn til. Kan De bevise det, sagde
Ministeren. »Det kan jeg sagtens. For hvis det er sandt, alt
hvad der siges om de Herrer Ministre, at de er Indbrudstyve,
at de har krænket Forfatningen, og alt det andet, vilde det jo
være ganske forfærdeligt, saa kunde vi jo ikke have noget med
de Herrer at gøre. Altsaa er det godt, at der er Løgn til.«
Denne rare, gamle, muntre Stiftsprovst hører til en Slægt, i
hvis Sjæle der var Harmoni, der gik deres Livsvej trygt og
sikkert. Oprigtige og sanddru Kristne, sunde Mennesker, muntre
og modtagelige for alt lyst og godt. En Slægt, der snart er en
Fortid, om hvilken der vil fortælles Sagn.
Domkirken ligger midt i Livets Vrimmel, ved Torvene, der
købslaas og tuskes saa at sige paa dens Tærskel. Frue Kirke
ligger inde mellem sniaa og stille Gader, her er ingen Butik
ker, ingen Vogn rasler hen over Stenbroen, den er bygget sam
men med Hospitalet, og op til den støder en stor og dejlig
Have. Den har altid været stillet i Skygge af Domkirken, blev
kaldt »den lille Kirke«, og de line og fornemme Folk lod sig
helst begrave i Domkirken. Den har ingen Madsen funden til
at skrive en Fremmedfører, Turisterne løber ikke ind og ud i
den, men jeg holder meget mere af den end af den store Kirke,
og jeg har siddet stille Aftentimer i dens Have.
Her laa i Middelalderen et Sortebroderklostcr, bygget cirka
1280. Kirken er den søndre Fløj af dette Kloster, den gamle
Klosterkirke. Koret er firkantet, uden Afslutning, og det har
ejendommelige, slanke, i tre Bum delte Vinduer. Taarnet er
mod Sædvane bygget ved Kirkens østre Ende, meget smalt,
med et fint og let Spir. Mod Syd er der føjet en Tilbygning
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med tre store Trappegavle. Altertavlen er Træskærerarbejde
og forestiller Korsfæstelsen. Den stammer fra Munketiden, —
St. Dominicus lindes blandt Apostlene — og er meget linere
Kunst end Altertavlen i Domkirken. Jeg har staact oppe paa
en Trappe foran den længe og ikke kunnet se mig mæt paa
den. Den er helt igennem fuld af Liv, helt præget af Middel
alderens Realisme. Se disse to, der slaas. Den ene har næsten
kvalt den anden, og den underliggende stikker som et sidste
Fortvivlelsens Greb Tommelfingeren op i Næsen paa Sejrher
ren. Eller denne gamle Mand, der holder den indfaldne Haand
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for Munden. Eller de to Røvere, der hænger halvt løsrevne paa
Korset, eller . . . jeg kan næsten nævne hver Figur. Paa Dom
kirkens Altertavle lindes der mellem det gode saa overordent
lig meget Bras. Men Ære være den gamle Billedskærer, der
snittede Frue Kirkes Altertavle.
De tre andre Fløje af Klosteret er Hospital, og gaar vi ind i
Gaardcn, er vi midt i Middelalderen. I det ene Hjørne lindes der
endnu nogle Fag af den gamle Korsgang, der har gaaet Gaar
den rundt. Der groer store Valnøddc- og Morbærtræer op mel
lem Stenene, her er køligt og svalt midt i Sommerdagens hede
Luft. Den østre Fløj er bygget op i den seneste Tid, men holdt

— 70 —
i Klosterets Stil. I den vestre Fløj findes fuldstændig bevaret
en hvælvet Hal med to sjældne, lave Granitsøjler. Det var de
gamle Munkes Refektorium, nu er det Hospitalets Kirke.
Alt i alt er dette Kloster et sjældent velbevaret Minde fra vor
Middelalder, vel værd at fordybe sig i. Og der bor i Hospitalet
en elskværdig og hyggelig Præst, Pastor Zarthmann, der holder
af det gamle Kloster og den gamle Kirke, og hvis man beder
pænt om det, kan man maaske faa ham til at vise sig om.
Dette er kun sagt til dem, der virkelig elsker gammel Kunst
og gammel Kultur. Det heldigste vilde være, om det blev over
draget en Kirkebetjent mod en vis Betaling at vise fremmede rundt.
Til Hospitalet
hører en stor
Have, hvor de
Gamle kan fær
des, De gaar
ikke meget i
den, især ikke
om Aftenen, de
holder sig mest
oppe paa de
res Værelser.
Men jeg gik
ofte om Afte
nen ind i den
ne Have og sat
te mig paa en
Bænk. Træer
ne er gamle,
deres Løv er tæt, de lukker Husene ude, og ingen Larm naar
herind. Solen gaar ned, dens sidste Straalcr gyder varm Glans
over Hospitalets røde Mure og dets røde Tegl. Og Aftenens
Fred kommer over min Sjæl, dens Afkald frister mig, der sti
ger Munkelængsler op i mig. Og der former sig i min Hjærne,
jeg ved ikke selv hvordan, den Sætning, som jeg siger højt
Gang efter Gang: »Man skal skyde sine Længslers Kogger tomt,
min sidste Pil svirrer snart fra Buen.«
Sognepræst ved vor Frue Kirke er Pastor Seidelin, født 1822,
siden 1870 i Aarhus, en elskelig, gammel Mand, tænksom og
solid i sin Prædiken, nobel og trofast i al sit Værk.
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Aarhus tredje Sognekirke er St. Paulskirken ude i Byens søndre Udkant. Det
er en ganske ny Kirke, opført i 80’erne.
Og dens Præst er ung, opfyldt af de mo
derne kirkelige Bestræbelser. Pastor Lyng
by er født 1856, drog som ung Kandidat
til Amerika, og blev Præst for en stor dansk
Menighed derovre, redigerede i tre Aar
Ugebladet »Kirkelig Samler«, drog hjemad,
blev Præst i Nærheden af Hobro, og kom
i 1892 til Aarhus. Det er et Sogn, hvor
Pastor Seidelin.
der boer mange fattige, og hvor der
er Trang til et stort kristeligt-lilantropisk Arbejde. Og han
har med megen Nidkærhed kastet sig ind i dette Arbejde. Han
er Formand for St. Stefansforeningcn, der virker for kristelige
Kærlighcdsgærninger, man plejer gratis fattige syge, der er
Børneasyl, Sømandshjem, Søndagsskole. Han er endvidere For
mand for Soldaterhjemmet, for Ormslcv Børnehjem m. m. Der
er over ham noget tiltalende ligefremt, noget sundt praktisk,
han er en Arbejder i sin Herres Vingaard.
Aarhus hører i kirkelig Henseende nærmest til den tredje
Betning. Der er nogle faa Indremissionsfolk, og nogle Grundt
vigianere. I Omegnen findes der ikke saa faa af disse, deres
faste Borg er Thestrup Højskole, hvor Dr. Nørregaard hører
hjemme, og i Aarhus har de rejst en Valgmenighedskirke i
Nørre Alle, Valgmenighedens Præst er Pastor Teilmann fra Be
ring.

Pastor Lyngby.

Jeg ved ikke, hvoraf det kommer, men
jeg synes ikke, at Protestanterne kan bygge
Kirker i Nutiden. Af nye danske Kirker
kender jeg kun nogle smaa Kirker, der er
kønne. Men se til Katolikkernes Kirke
ude i Byesgade, den har kun kostet 120,(XX)
Kr., ikke ret meget mere end St. Pauls
Kirken, og den er arkitektonisk en Læk
kerbidsken. Det er altsaa ikke Pengene,
der gør det.
Den katolske Menighed i Aarhus er skabt
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fra intet af. Der var to katolske Skrædersvende i Aarhus, og de
gik ikke i Kirke. Men der var et Steds i Udlandet en Præst,
Pastor Stræter, han sagde saare forstandigt: Aarhus, det er en
By med en god Havn, det er en
Fremtidsby, der er der noget at
gøre. Og han drog derop, og nu
er der i Aarhus en Menighed paa
350 Medlemmer, der vilde have
været 800, hvis ikke mange vare
flyttede bort. Den 4. Juni i Aar
konfirmerede von Euch 66 Konfir
manter i Aarhus.
Pastor Stræter fik Kirken rejst i
Aarene 1879—80. Tegningen blev
leveret af F. Schmitz, Arkitekt ved
Kølner Domkirken. Stræter og de
andre katolske Præster forstod at

Katolsk Kirke.
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interessere deres Slægtninge og Venner i Aachen, Køln og Bonn
og en hel Del Adelige i Udlandet for Kirken, saa at de gav
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store Bidrag. Og Stræter formanede, djærv og ligefrem som
han var, selv at faa Haandværkssvendene paa Bygningen til at
interessere sig for Værket. De fortæller om ham, at »ingen
kunde klatre højere op paa Taarnet end Pastoren selv.«
Kirken staar der, færdig i det ydre, men langt fra færdig i
den indre Udsmykning. Thi disse fattige Præster er som Mid
delalderens Mænd, de er under de samme Tankers Herredøm
me, de tjener den samme Kirke. I)c har ingen Hast. »Jeg de
korerer en Niche, jeg køber en af Korsvejens Stationer, efter
mig kommer en anden, der fortsætter mit Værk, der pryder
den næste Niche og
hænger den næste
Korsvejsstation op«.
Og til sidst vil Kir
ken staa i fuldt Fest
skrud. Der er noget
rørende i dette, og der
er noget mægtigt og
vældigt. Jeg fatter
denne Kirkes Magt,
som jeg gaar der
rundt med Præsten.
»Hvert Aar, eftersom
vi faar Raad til det,
tager vi et eller an
det Stykke. Det, der
nu forestaar er Deko
rationen af Nichen
omkring St. Joscfs Al
tret. — Derefter Deko
rationen af det højre
Katolsk Kirke i Tordenvejr.
Sideskib og DaabskaAniatørbilledc af Fabrikant Aschlund.
pcllet... og saa bedre
Korsvejsstationer, malede paa forgyldte Kobberplader, vi bliver
vel nødt til at tage Stykke for Stykke af de 14 Korsvejsstationer ...
det vil vare en hel Del Aar ... og saa Smertensbarnet: et Orgel!
Bare en her i Byen vilde faa den kloge Tanke at forære os et
Orgel, der med sine Toner bedre kunde fylde denne store
Kirke end et Harmonium.« Og jeg giver Præstens Bøn min
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bedste Anbefaling, jeg raaber det ud over Landet: Denne Kirke
er saa smuk, den fortjener et fuldttonendc Orgel.
Thi selv nu er det indre smukt og højtideligt. Der er de
dejligste Glasmalerier i Koret, og et endnu smukkere over
Hovedindgangen, forestillende Harald Klaks Daab ved Biskop
Ebbe og Ansgars Sendelse til Danmark. Det er skænket af Gre
ven af Chambord, den franske Tronprætendent. Familien Chambord har ogsaa foræret Kirken en Pude, der er broderet i
Fængslet af Ludvig XVI’ Datter, hende som man kaldte la fille
du Temple. Mange Gaver er i det hele strømmede ind fra Ud
landet. En tysk Læge blev frelst ved en Jærnbaneulykke, og
han sagde da: »Der oppe i Aarhus bygger de en Kirke, til Tak
vil jeg betale Guds Moders Altret.«
Jeg bad Præsten, Pastor Ign. Schmid, om nogle biografiske
Oplysninger. Han svarede: »Jeg er intet. Nej, skriv om Pastor
Stræter, han fortjener at staa i deres Bog, han skabte alt det
store her, vi fortsætter kun hans Værk.« Først da jeg indtræn
gende sagde, at det var de nulevende, jeg vilde portrættere, fik
jeg følgende Oplysninger. Født 1859 i Tyrol, indtraadte 1880 i
Jcsuselskabs Orden, gennemgik de teologiske og filosofiske Stu
dier i Holland og England, blev præsteviet, og sendt til Dan
mark. »Vi vælger ikke selv, vi sendes.« Først Lærer i 4 Aar
ved Latinskolen i Ordrup, derpaa ansat som Præst i Aarhus.
Der findes en Drenge- og Pigeskole, og St. Josefssøstrene
paatager sig Sygepleje ude i Byen uden Hensyn til Religionen.
Kirkens Sidedør staar aaben hele Dagen, Adgangen er gratis.
Man gaa ind ad denne Dør.

Katedralskolen ligger paa det Sted, hvor den har ligget lige
siden Middelalderen. Den Skolebygning, hvor Morten Børup
havde brugt sit Ris og sin Ferie, blev først nedbrudt i forrige
Aarhundredc paa Grund af Brøstfældighed. Slig en latinsk Skole
var jo kun en lille Tilbygning til Kirken, hvor Kirkens Tjenere
fik den første Optugtelse, derfor laa den med Rette i den væl
dige Kirkes Skygge. Men nu er Aarhus en Handelsby, der træn
ger til let Adgang til sin Havn, og Skolen spærrer den Vejen,
dens Gavl vender ud mod den trange »Skolegyde«. Man har i
Aarhus stærk Lyst til at udvide Gyden, der er den lige Vej fra
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Toldboden og Havnen op over Torvene.
Og det ender vel med, at Skolen maa flytte
ud i Bispetoften, bort fra Kirken.
Den berømteste Rektor er hin Bondesøn
Morten Børup, der flyede for Fogdens
Svøbe, og tiggede sig ind i Latinskolen,
der blev han Magister og drog udenlands,
tog den teologiske Doktorgrad i Køln, og
1491 blev han Rektor i sin gamle Skole.
Han blev en saare navnkundig Lærer, og
fra hans Skole udgik ikke faa af Reforma
tionens Mænd. Han døde 1526. Hans Lig
sten laa nær ved Kirkens østre Side, der var paa den udhug
get et Greb, en Ferie og et Ris. Nu staar der mellem Kirken
og Skolen en Mindestøtte om ham, og atter i den er der ind
hugget Greben og Ferien og Riset.
Nu styres Aarhus Skole af Rektor Dahlenborg, en Mand, der
lever sit stille, tilbagetrukne Liv, og holder af paa sig selv at
anvende de latinske Ord: bene vixit, qui latuit, det er: lykkelig
den, der lever sit Liv skjult og ubemærket. Og jeg føjer min
gamle Overlærer fra Aalborg Skole. Vi taltes ved om den Tid,
da jeg var Dreng, om den gamle Skole, de gamle Lærere, om
hvordan Kammeraterne var spredte viden om, altsammcn Ting,
der ingen Interesse har for fremmede og ikke kommer Offent
ligheden ved.
Der gaar ovre ved Aarhus Skole som Adjunkt en sær Mand,
K. G. Brøndsted. Jeg har talt længe med ham en Aften, og
Samtalen var saadan, at han kom i yderst forskellige Stemnin
ger, jeg tror at kende i alt Fald de vigtigste Sider af hans Væ
sen. Men jeg vil ikke her i disse faa
Linjer forsøge at give en alsidig Karak
teristik, jeg vil tværtimod slaa ned paa
en enkelt Side af hans Sjæl, men til Gen
gæld den, der skarpest betinger hans Stil
ling i Litteraturen, eller rettere i den
aandelige Kamp herhjemme.
Der kommer i hans sidste Pjece »Bla
det fra Munden«, et Ord igen og igen:
Hjemmet. »Hjemmene, de tusind Hjem,
Adjunkt Brøndsted.
de gode Hjem.« l)en standende Kamp er en
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Litteraturen, hvor den nye »Kunst« er i Højsædet.« Og det er ikke
tilfældigt. »Hjemmet« er for ham et Fællesord for alle de sædelige
Baand der binder Mand til Kvinde, Børnene til Forældre, for hele
det indadvendte og intime Liv, for Pligtopfyldelse, Underordnings
forholdet, for Autoriteten og Pieteten, alt, det han elsker. I
Hjemmet øves og udvikles alle de Dyder, der gør Samfundet
stærkt. Og der kommer en Retning, som han formener, øde
lægger Hjemmet, og kolerisk og stridbar som han er, rejser
han sig til Kamp. Han er Student fra 1869, og føler sig straks
i den heftigste Modsætning til det ny, der kommer frem. Han
har »Modbydelighed« for det, han gennemskriver Banden af
sit Eksemplar af »Hovedstrømningerne« med forbitrede Noter.
Han bliver filologisk Kandidat, kommer ind som Soldat: »og jeg
har uhyre glade Erindringer fra min Soldatertid.« Soldaterlivet
er Disciplinen, Ordenen, Autoriteten, det er Forberedelsen til
Kamp og Strid. Han udgiver forskelligt, mest ret nutidsfjærne
Ting. Saa kaster han sig med Romanen »Frihed«, der udkom i
1893, midt ind i Dagens Kamp. Der var mange, der i denne
Bog saa ligefremme Portrætstudier. Det er dog ikke saa. »Jeg
har aldrig staact i nogen personlig Berøring med de Mænd,
jeg angriber, aldrig talt med dem, det gør mig saa fri i min
Kamp, jeg føler det tit som en stor Styrke, at ingen skal kunne
bebrejde mig, at jeg vil deres Personer til Livs. Men det, jeg føler
Harme imod og Modbydelighed for, er alt det, der kan sam
menfattes i det ene Ord »Politiken«, og den Livsanskuelse, som
de repræsenterer, thi jeg tror, den vil undergrave vort Folks
Kraft.« Hans senere Produktion omfatter: Fædrenes Synd, 1895.
Smaa danske Snobber, 1897. Borretaarn, 1898, og hans sidste
Piece: Bladet fra Munden. Man mene nu, at han har Ret eller
ej, han er en Mand, en Kriger, og det er altid en behagelig Af
veksling i et Samfund, der er saa fredeligt som det danske.
Blandt Skolens øvrige Lærere nævner jeg Overlærer Hoff
meyer, der i sin Tid var Redaktør af Jyllandsposten, der har
udgivet en Vejviser over Aarhus og Omegn, og nu arbejder paa
en stor Bog om Aarhus, særlig dets Historie, og Adjunkt Lund,
der er Byraadsmedlcm.
Folkeskolen falder i to Afdelinger: Borgerskolen, hvor der
betales 2 Kr. maanedlig for en Pige og 3 Kr. 35 Øre for en
Dreng, og Byskolen, der er gratis. Borgerskolen havde den 31.

Dcc. 1898 622 Elever. Byskolen 4206. Den gennemsnitlige aarlige
Udgift pr. Barn var 30 Kr. 35 Øre. Omtrent 3 Maaneder i Vin
terens strængestc Tid er der Skolebespisning. En Komité ind
samler frivillige Bidrag, Kommunen giver Lokale og Brændsel.
Sidste Vinter bespistes 885 Børn, de 148 6 Lange ugentlig, Re
sten 3 (lange. De faar to Better varm Mad, og hver Portion
koster 15,5 Øre. Der uddeltes i alt 30,990 Portioner, som kostede
4813 Kr.
Den største Skole er Nørrebros By skole, bygget 1892 og ind
rettet efter de nyeste Fordringer. Dens energiske og dygtige
Bestyrer er Overlærer Midler. Født 1847, opdraget nede ved
Grænsen, hvor der i hans Drengcaar tit var stærke Brydninger
mellem dansk og tysk, en tidlig vakt Interesse for den nationale
Kamp, der har holdt sig usvækket gen
nem Aarene. Fra 1868 Lærer i Aarhus, fra
1888 Overlærer. Lærer ved Latinskolen i
Sang, udgivet et Par Pjecer om Sang, ud
arbejder for Tiden en Sangbog for Latin
skolen. En livlig, frejdig og aaben Natur,
en skattet Foredragsholder, der har gjort
et stort Arbejde for Folkeoplysningen. For
mand i Udvalget for Foredrag for Ar
bejderne, der holder Foredrag hver anden
Søndag om Vinteren paa Raadhuset.
Overlærer J. J. Olsen, der i Sommer fej
Overlivrer Müller.
rede sit 50-Aars Jubilæum som Lærer, ejer
et betydeligt administrativt og organisatorisk Talent, og har
derfor øvet stor Indflydelse paa Udviklingen af det kommunale
Skolevæsen i Aarhus.
I private Skoler undervistes der i 1898 1940 Børn. Der er to
Realskoler.
Lidt udenfor Aarhus, paa selve Marselisborgs Hovcdgaard,
har (Land, theol. Gudmc for kort Tid siden grundlagt en Kost
skole, der omfatter baade Latin- og Realklasserne. Englænderne
lægger saare forstandigt deres store Skoler udenfor Byerne, i
smukke Omgivelser, i Landets rene Luft. Delte er et Forsøg i
lignende Retning. Iler er en Have paa 7—8 Tdr. Ld., og op til
Haven støder de store Skove, her er Sportsplads og Badean
stalt, alt det, der giver Sundhed. Og det synes virkeligt, efter
den stærke Tilslutning, som om Ideen slaar an.
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V

Læger og Sagførere.
De hygiejniske Forhold i Aarhus er gode. Der er meget lidt
af epidemiske Sygdomme. Der er ganske vist min elskede Aa,
og den holdes ikke saa godt, som den kunde. Heller ikke er
Forholdene i den gamle By alle Vegne ideale. De nye Kvar
terer er derimod luftige, der er gode Gaardspladser, og de lig
ger højt. Af særlig Betydning er det, at Arbejderkvarteret Frederiksbjærg ligger en 100 Fod over Havet. Og der er i Aarhus
Læger nok, 35, Kandidaterne iberegnede. Hospitalsforholdene
er fortræffelige. Der er det store kommunale Hospital og der
er Amtssygehuset ude mod Syd.
Det berømteste Navn blandt de Aarhus Læger er Professor,
Dr. med. Knud Pontoppidan, Overlæge paa Sindssygeanstalten,
der ligger i Vejlby Sogn, lidt Nord for Aarhus paa den anden
Side af Bisskov. Født i Ribe 1853, Kandidat 1876, samme Aar
ansat ved Aarhus Sindssygeanstalt, Universitetets Guldmedalje
1879, Reservelæge ved Kommunehospitalets VI Afdeling, Dr.
med. i 1883 med en Afhandling om kronisk Morfinisme. Privatdocent, Reservelæge ved St. Hans
Hospital, Overlæge ved Kommune
hospitalets VI og Docent ved Uni
versitetet i klinisk Psykiatri i 1888.
1898 Overlæge paa Sindssygeanstal
ten i Aarhus. Pontoppidan er vel det
Lægenavn, der hyppigst har lydt i
Folkemunde og i Pressen. »At være
moden til Pontoppidan«, »at komme
ind til Pontoppidan«, har endnu god
Kurs. Og da han maatte fortrække
fra København til Aarhus, gik Kam
pens Bølger højt i Pressen. Jeg tror,
at han rent medicinsk havde Ret,
Prof. Pontoppidan.
og dog var det ikke helt med Urette,
han led sit Nederlag, om man vil kalde det saa. Han var en for
trinlig Docent, hans Forelæsninger var stærkt besøgte og skattede
af de medicinske Studenter, han var en udmærket og klar Skribent,
ikke for intet en Broder til Henrik Pontoppidan. Men han var
næppe den rette Mand paa »sjette.« Han manglede adskillige af
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de Egenskaber, der udkræves for at behandle et københavnsk
Publikum, især et mer eller mindre sjælssygt Københavnerpubli
kum, ikke mindst manglede han den Bonhomie, som nu en Gang
gør sig over Københavnere. Som Overlæge er han bedre paa
sin Plads i Aarhus, hvor han har bragt fortræffelig Orden i
Tingene, men det vilde dog være at ønske, at vort Universitet
ikke længe maatte savne en Kraft som ham. Der maa vel kunne
findes en Ordning, hvorved Indlæggelsesforretninger og sligt
overlades til en anden, og Professoratet gives til ham.
Stiftsfysikus i Aarhus er Doktor Biinger. Født 1831 i Aalborg, Læge i Aarhus
1859, Fysikus 1881. Han tilhører en gam
mel nationalliberal Slægt, han blev
Mand i Nationalliberalismens Velmagts
dage, og han bærer i det indre som i
det ydre Præg deraf. Han er en smuk
Type paa den ældre Lægeslægt: Paa en
Gang fornem og forekommende, noget
af en Embedsmand og samtidig som
Huslæge Familjens Ven og Raadgiver,
Stiftsfysikus Biinger.
i det ydre statelig og med en formbe
hersket Ro. Han boer midt i Aarhus, i en Villa, der ligger for
nemt tilbagetrukken i en stor og dejlig Have.
Tage Hansen, Overlæge ved Amtssygehuset, har et stort Navn
som Kirurg, fra hele Jylland søger man til hans Operations
stue. Født i Frederikshavn 1849, Kandidat i 1873, faaet sin ki
rurgiske Uddannelse dels i Udlandet dels hos Prof. Studsgaard,
Reservekirurg hos Studsgaard, Wanscher og Oscar Bloch. Været
i 20 Aar i Aarhus og i 12 Aar Byraadsmedlcm. Ude ved Byens
Grændseskcl, opad Marselisborg Marker har han bygget sit
Hus og plantet sin Have, og gennem
brede Vinduer strømmer Lyset ind i
store, høje Rum. Og han er selv som
sine Stuer, lys og frejdig, bredt og stort
lagt, sund og ligefrem.
For kort Tid siden flyttede Dr. med.
Vogelius fra Fredericia til Aarhus. Hans
offentlige Virksomhed falder væsentlig
i Fredericia, men jeg skulde kende ham
meget daarligt, om man ikke snart
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1881. Dr. med. i Kiel 1885, konkurrerede i 1886 om Lektoratet
i Fysiologi ved Universitetet. I 1883 til Fredericia, Reservelæge
ved VII Regiment og Garnisonssygehuslæge. Formand for den
konservative Klub, valgt ind i Byraadet af den kommunale
Opposition, valgt som Valgmand ved Landstingsvalget tildels af
Socialdemokraterne, ved sidste Folketingsvalg Højres Kandidat
i Fredericia. Han betegner sig selv som tilhørende det seavenianske Højre, et fremskridtsvenligt, bevægeligt Højre. Jeg har
ondt ved at sige faste og bestemte Ord om denne Mands poli
tiske Holdning. Thi Sagen er den, at han har det gode Hovedes
Ulyst til at lade sig indordne i faste
Partiers Geledder, hele Trangen til at
gaa sine egne Veje. Vittig, slagfærdig, en
fortræffelig Mand paa Folkemøder, med
Evnen til at sætte Lidenskaberne i Be
vægelse. Selv Uroen og Ilden, bringer
han Røre, hvor han kommer frem, sæt
ter han de politiske Vande i Drift. En
kemisk Blanding af Konservatisme og
Radikalisme. »Kære Doktor! De kom
mer ikke paa deres Plads, før Højre
Dl-, rne<l. Vogelius.
kOIllnlcr j Opposition«. Jeg har aldrig
kedet mig i den Mands Selskab, min gamle Ven Schopenhauer
vil vide at sætte Pris paa denne sidste Karakteristik.
Blandt Aarhus øvrige Lægestand nævner jeg: Kommunehos
pitalets Overlæge, Weis, Kvindelægerne Vøhtz og Dr. med.
Müller, Øjenlægen Dr. med. Eriksen, Stabslæge Bybcrg, Dr.
med. Dahlcrup.

Aarhus er en By med mange Sagførere, de fylder over en
Spalte i Vejviseren. Selvfølgeligt, thi Aarhus er en By, der ud
vider sig stærkt, hvor der bygges, handles, spekuleres, optages
Prioriteter. Der var tidligere en ret paagaaende Konkurrence,
der særlig kom frem som Kaperi og Stemmehvervning ved
Konkursboer, hvorved det kollegiale Samarbejde let ganske
ødelagdes. Man har nu dannet en stedlig Sagførerforening, der
raader Bod paa disse Ulemper, og tillige en Forening, der og-
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der driver Sagførerpraksis, og som fast
sætter visse Minimaltakster.
Den Mand, der særlig har fremmet
dette Organisationsværk, er Sagfører
Winge, som derfor ogsaa er Formand
for Sagførerforeningen for Aarhus og
for Foreningen angaaende Taksterne.
Født i Middelfart 1851, fra 1878 Sag
fører i Aarhus. En af de stille Folk i
Landet, agtet blandt sine Standsfæller,
Sagfører Winge.
der har valgt ham ind i Hovcdbestyreisen for den danske Sagførerforening. Tillige Overligningskommisær for Aarhus Købstad, Medlem af Skolekommissionen
i Aarhus m. m.
Overretssagfører Schwenn er Formand
for 4de Sagførerkreds. Født i Køben
havn 1846, siden 1874 Sagfører i Aar
hus, 1877 Overretssagfører. En gennemdannet og klog Mand, med stor boglig
Viden bag sig. Det gaar kun altfor ofte
og ikke mindst i Provinsen saa, at
naar Studierne ere endte, og Folk erc
komne i praktisk Stilling, gaar de helt
op i deres egen Forretning, eller de
Overretssagfører Schwenn. kaster sig ud j politisk og kommunalt

Liv, kun faa holder den aandelige Ild klar- og brændende. Han
er en af disse faa. Hans Kendskab til historiske og religiøse
Problemer er udstrakt og grundigt. Dertil en elskværdig og lin
Natur. For tre Aar siden gik han efter mangeaarige religiøse
Forundersøgelser over til Katolicismen.
Jeg har allerede nævnt Høegh-Guldberg og
Kjer. Her endnu et Portræt af en af de yngre
Sagførere, N. Knudsen, der er Indehaver af
Byens ældste Sagførerforretning, grundlagt i
1848 af hans Farbroder. Han har været et
virksomt Bestyrelsesmedlem i og senere For
mand for den i 1872 stiftede Arbejdernes
Byggeforening, der har opført til Bortlodning
ca. 100 smukke Smaahuse med Haver, til en Sagfører N. Knudsen
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paa ca. 160,000 Kr., opfører billige Lejeboliger for Arbejdere og
Smaahaarsfolk. Paa hans Initiativ stiftedes i 1895 en Hypotek
forening, der udlaaner mod sekundær Prioritet i faste Ejen
domme. Han er endvidere med i Forretningsudvalget for den
nye Hammelbane, Medlem af Bestyrelsen for det nve Teater
m. m. En energisk og foretagsom Mand, en Mand med Ideer,
der gerne tager en Haand med, naar det gælder om at drive
Aarhus frem. Og ved Siden deraf en Mand med litterære og
kunstneriske Interesser, i hvis gæstfrie Hjem adskillige af Kun
stens og Litteraturens store Navne har været til Huse.

VI

Garnisonen.
Før 1864 havde Aarhus kun Dragoner, de saakaldtc »Arveprinds Ferdinands lette Dragoner«. Og saa var der naturligvis
i den gode gamle Tid Borgervæbningen, to Kompagnier Infan
teri og et Kompagni Jægere, alt kommanderet af den stokdøve
Major Severin. Og at de brave Borgere, naar de fik Uniformen
paa, følte militarisk, derom vidner følgende Historie, som en
gammel Aarhusianer fortalte mig. Borgerne rykkede hjem fra
Øvelserne ind gennem Studsgades Port, og en Brolægger kunde
ikke komme hurtigt nok af Vejen. Frem sprang da af Geleddet
den lille, tyske Hattemager Peppel med de krumme Ben, fæl
dede Bajonetten og raabte op til Majoren: »Soll ich ihn todt
stecken oder leben lassen?« »Leben lassen«, lød det fra Majo
ren. Han endte forresten paa Fattiggaardcn, samme Hattemager
Peppel.
Nu er Aarhus Landets næststørste Garnisonsby. Her boer
den kommanderende General for andet Generalkommando
distrikt, Jylland og Fyen, her er anden Generalkommandointen
dantur. Chefen for 1ste jydske Brigade, der omfatter 7de Regiment i Fredericia og 8de Regiment i Aarhus, har ogsaa Sæde
i Byen. Der er inkvarteret i Aarhus et helt Regiment, 8de, der
bestaar af 14de, 20de, 28de og 38te Bataillon, tredje Dragon
regiment og tredje Artilleriafdeling. Og dog mærker man forbav
sende lidt til Militæret i Aarhus. Soldaterne er indkvarterede
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paa de store Kaserner i Byens Udkant, Fodfolks-, Artilleri- og
Rytteri-Kasernen, og de holder sig ude i Omegnen af deres Ka
serner. Uagtet Garnisonen i Forhold til Byens Folketal er langt
talrigere end i København, møder man paa Aarhus’ Gader langt
sjældnere en Soldat end i København. Og ogsaa Officererne
lever meget for sig selv. For en Snes Aar siden var General
Steinmann længe kommanderende General, han var en rig Mand
Kavallcr, noget af en Grandseigneur, han førte et stort Hus,
hvor han samlede Officererne og Borgerskabets Spidser, og der
lever endnu noget af den gode, selskabelige Tradition fra hans
Tid. Officersforeningen og den lineste Klub, »Polyhymnia«, har
tildels fælles Lokaler, de yngre Officerer er søgte Kavallerer i
civile Kredse, men alt i alt er Aarhus en ganske borgerlig By.
»De vil skrive om Aarhus«, siger en af de højere Officerer
til mig, »det er en Handelsby, den bliver det mere og mere, vi
Officerer spiller ingen Rolle, eller saa godt som ingen i dens
offentlige Liv. Vi, især de højere af os, forflyttes fra By til By,
eller falder snart for Aldersgrændsen, jeg tror, der har været
syv kommanderende Generaler i den sidste Snes Aar. Der er
ikke meget at sige om os i en Bog om Aarhus.« Og jeg skriver
da ganske kort om Hærens Mænd.
Den kommanderende General for anden Generalkommando,
Generalløjtnant Lorenzen, er en Søn af den bekendte sønderjydske Patriot, født 1831. Hans Manddomsaar vare væsentlig
viede til det nyttige Værk, der hedder den

Amatørbilledc af Fahr. Aschlund.
Kritikken« efter Manøvrerne.
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sionsforslag. Gik derpaa over til Infan
teriet, havde 13de Bataillon i Køben
havn, i 1884 Kommandant paa Kron
borg og Chef for 2det Regiment, 1886—
91 Chef for anden jydske Brigade i Vi
borg, 1891—97 Chef for første sjælland
ske Brigade, og nu kommanderende
General i Aarhus. Han har skrevet en
Del om geografiske og topografiske Em
ner, og han gør mere Indtryk af en stil
færdig og elskværdig Videnskabsmand
Generalløjtnant Lorenzen.
end af en kommanderende General.
Generalmajor Kranold, Chefen for den første jydske Brigade,
har i mange Aar tjent i Garden, var tilsidst Chef for den, og
der er over hans høje Skikkelse en Blanding af en Kriger og
en Hofmand. Født 1833, deltaget i Kri
gen 1864, særlig i Dybbølforsvaret. Efter
Krigen gjort Tjeneste dels i General
staben, dels ude ved Afdelingerne. I
1887 Chef for Livgardens Forstærkningsbataillon, og i 1894 Chef for dens Linjcbataillon. I 1897 Generalmajor og Chef
for første jydske Brigade.
Chefen for Fodfolket i Aarhus er
General Kranold.
Oberst Jantzen, født 1839. Han deltog
som ung Løjtnant i Krigen, og han er den høje Figur, der
rager frem paa Rosenstands bekendte Maleri: Stormen paa
Dybbøl. Om hans Mod og hans urokkelige Koldblodighed for
talte en gammel Underofficer følgende:
Det var ved Dybbøl, man havde truk
ket sig tilbage til Brohovedet og laa og
kiggede over Brystværnet. En Mand
skydes ved Siden af Jantzen, saa Hjærnen sprøjtede over paa ham. Jantzen
lagde sig om paa den anden Side. Hans
Sidemand blev skudt. For ikke at ligge
og kigge paa Liget, vendte Jantzen sig
om paa Ryggen, tændte sig en Cigar og
sagde: Her kan jeg vel faa Lov til at
ligge i Ro lidt. Jeg spurgte senere Ober-
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sten om denne Historie. >Det kan jeg
ikke huske noget om. Naar man er i
det, har man saa meget andet at tænke
paa, at man glemmer sin egen kære
Person. I det ydre kan man altid be
vare Roen, indenfor er man altid lidt
ængstelig. Det med det personlige Mod
er egentlig noget Sludder, man har
Æresfølelse, man har det at gøre sin
Oberst Viale.
Pligt, og saa gør man den. «
Rytteriets Chef, Oberst Vialc, født 1841, er anerkendt som en
af Ilærens kyndigste Rytteriofficercr. Han har skrevet en Bog
om Ridehesten, der bærer Vidne om hans store Kendskab til
og Kærlighed for dette ædle Dyr. Da
Prins Christian var i Randers, blev
Vialc forsat dertil, for at være hans
Lærer i Ridning. Han er Formand for
Væddeløbskomiteen i Aarhus, og har
Hovedæren af, at Aarhus har faaet sine
aarlige Væddeløb.
Det tredje Vaaben i Aarhus har til
Chef Oberstløjtnant Lund, født 1851.
Han er Formand for Oflicersforeningen,
en ikke uvigtig Post med Hensyn til det
gode Forhold mellem Kriger og Bor
Oberstløjtnant Lund.
ger, og han er Manden.
Jeg tror, det er Napoleon, der har sagt nogle aandrige Ord
om, at et Slag kunde tabes, hvis ikke Soldaternes Skospænder
var i Orden. Man kan ogsaa bruge den jævnere danske Ven
ding: Uden Mad og Drikke........ Den
Mand, der i anden Generalkommando,
for Jylland og Fyns Vedkommende, har
alt, hvad der hører til Soldatens legem
lige Behov og den økonomiske Ledelse
under sig, er Stabsintendant Brasen.
Han har til Virkefelt Lønningsvæsenet,
Anskaffelsen af Naturalforplejningsgenstande, Afdelingernes Forsyning med
Beklædnings-, Sygehus- og Kasernein
ventarium, Sygehusenes og Kasernernes
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økonomiske Forvaltning, Indkvarterings-, Befordrings-, og Trans
portvæsenet ni. ni. Han inspicerer den saaledcs angivne For
valtning ved Afdelingerne, derunder de militære Kasser, Kaser
nerne, Sygehusene, Depoterne. Det er en vidtforgrenet Virk
somhed, den udkræver af sin Mand et betydeligt administrativt
Talent, og man har forsikret mig om, at alt under Stabsi ntendant Brasens Ledelse gaar som efter en Snor, han er nøjagtig
og punktlig som et Ur. Født 1841, fik som Dreng Redningsmedaljen, juridisk Kandidat, begyndte som Reserveintendant, tjente
et Par Aar, hjemsendt, saa Bankmand, indtil han fik fast An
sættelse i Intendanturen.
Militærets Repræsentant i Byraadet er Kaptajn Tvilstedgaard,
Stabschef ved 1ste jydske Brigade. Af Forfattere havde Rytte
riet indtil i Sommer to, Premierløjtnant Zeemann og Ritmester
Rolh, nu er Zeemann udnævnt til Ritmester og forflyttet til
Randers.

Amatørbillede af Fahr. Andersen.
Militærmusikken spiller ved > Skolebakken<.
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VII

Næringslivet.
(Handelen, Industrien, Pengeinstitutionerne, Haandværket,
Arbejderne).

Jeg har allerede karakteriseret Aarhus’ Handel i dens al
mindelige Træk, jeg gaar nu over til at omtale enkelte af dens
Mænd. Jeg ved vel, hvor jeg skal begynde, thi Hans Brogc er
den selvskrevne Indledning til de Aarhus Købmænd, men hvor
ende? Jeg gcnnemblader mine Optegnelser, og jeg linder Navn
paa Navn, som jeg har Lyst til at dvæle ved. Der kunde skri
ves en hel Bog om Aarhus Købmænd og deres Forretningers
Historie, en Bog om Snarraadighed, om sejg Energi, om Evne
til at beregne Chancer og Konjunkturer. Denne Handelens Hi
storie er egentlig selve Aarhus’ Historie. Og det er en fornøje
lig og lærerig Historie. Der skrives lange Afhandlinger, under
tiden hele Bøger om ret smaa Lyrikere og Romanforfattere.
Men hvor er Bogen om Broge? Og det er dog et langt og nyt
tigt Liv, fuldt af Afveksling, med mange drastiske Episoder, et
Liv, der forgrener sig ind i mange Menneskers Skæbne, og som
har haft Betydning ikke blot for en By, men for en hel Lands
dels Udvikling i snart et halvt Aarhundrede. Jeg har hverken
Plads eller Evne til at skrive Bogen om Aarhus Handel, jeg
ridser kun paa Papiret nogle hurtigt tegnede Hoveder.
Det er vel et Par Aar siden. Aarhus Bvraad holdt det ende
ligt afgørende Møde om Købet af Marselisborg. Den trange Til
skuerplads, der ellers staar tom, var overfyldt. I forreste Række
stod en høj, graanet, lidt bøjet Mand. Byraadet vedtog Købet.
Og da hændte der det uventede og usædvanlige, at den høje,
gamle Mand stod frem, talte, takkede Byraadet for dets hur
tige Beslutning og udbragte et: Leve Aarhus Byraad. Manden
var Hans Broge, og han kunde gøre det med Myndighed, fordi
han stod som en Inkarnation af selve denne By og dens Bor
gere, fordi denne By havde vokset sig stor sammen med ham,
og ikke mindst under hans Hænder.
Han er født oppe i Grcnaa 1822. Faderen var Skipper og
Købmand og druknede, da Drengen var 6 Aar. 15 Aar gammel
kom han til Aarhus i Handelslære hos Meulengracht. Senere
var han i Hamborg og Randers. I 1847 aabnede han en Kolo
nial-, Tømmer- og Produkthandel paa Mindegade, en af de
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som opkøbte Bondens Korn og Smør. Af den vokser hans store
Forretning frem, væsentlig Handel med Korn- og Foderstoffer
og Smøreksport. Og han er den Dag i Dag Købmand Hans
Broge; hvis nogen tiltaler ham med Grosserernavnet, risikerer
han en skarp Tilrettevisning, han har ogsaa afslaaet alle de
Titler, hvorpaa Handelsmænd ellers sætter saa stor Pris. I
denne Forretning har adskillige af Jyllands betydeligste Køb
mænd haft deres Læreaar, og Broge har med aaben Haand
støttet mangen driftig ung Forretningsmand, hjulpet ham over
de værste Vanskeligheder.
Men denne store Forret
ning er kun Soklen, det so
lide Grunlag, hvorpaa Broge
bygger sin store offentlige
Virksomhed.
Der findes ikke i Provinsen
nogen enkelt Mand, der har
været saa meget for en By,
som Broge for Aarhus. Og
det, der adler hans Virksom
hed, er dens absolute Uegen
nyttighed. Jeg kunde nævne
Navne paa Ledere hist og
her, der har forstaaet at for
ene Byens og deres egne In
Købmand Hans Broge.
teresser. Intet har ligget Broge
fjærnere. Han har tvertimod ydet Offentligheden saare meget.
En Mand, som jeg tror, kender Forholdene, sagde til mig:
»Broge ejer kun en 600,000 Kr. Men hvad er det for en Mand
som ham, med saadan en Forretning, og efter 50 Aars Virk
somhed i stor Stil. Han kunde have haft meget, meget mere;
men han har ogsaa givet meget bort.« Der er en lille Historie
om hans »rene Hænder«. Aarhus Gasværk tilhørte det danske
Gaskompagni — forøvrigt et engelsk Selskab — og da dets Kon
trakt var udløben, vilde Kommunen gerne have fat paa dette
gode Foretagende. Men Selskabet vilde ikke slippe sit Tag, dets
Bepræsentant, Londonerkøbmanden Westenholz, der købte Mat
trup Gods, brød Forhandlingerne af og gik om Bord paa Kø
benhavnerdamperen. Men om Bord gik ogsaa Broge, og paa
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Rejsen bearbejdede han Westenholz saaledes, at denne fik et
andet Syn paa Tingene. Næste Morgen kunde Broge sende føl
gende Telegram fra København til Aarhus Byraad: >Jeg har
købt Gasværket for 450,000 Kr.; vil Byen have det til samme
Pris, ellers driver jeg det selv.« Byraadet slog naturligvis med
Glæde til, Broge havde skaffet sin By et saare indbringende
Aktiv. Der var Skumlere, der mente, af Broge dog nok havde
tjent noget ved den Handel. Ja, sagde Broge, jeg har faaet et
Løfte af Westenholz, han har lovet mig to Høns fra Mattrup.
Broge saa tidligt, hvilken Betydning Banerne havde for Aar
hus, og det skyldtes hans Initiativ at Aarhus-Ryomgaardbanen
og Odderbanen anlagdes. Det var ogsaa ham, i Forening med
Edw. T. Rahr, der skaffede en ordentlig Dampskibsforbindelse
mellem Aarhus og København.
Han har siddet mange Aar i Byraadet, og jeg kan ikke op
regne alle de Sager, han har haft Lod og Del i. Jeg blev ofte
i Aarhus mindet om den gamle Historie om »Kanitverstan«.
Naar jeg spurgte om noget: Ja, det har Broge gjort, og der har
Broge Aktier, og den har Broge hjulpet.
Endnu en lille Historie: Det rygtedes over Aarhus, at Spare
kassens enevældige Direktør havde besveget den for kolossale
Summer, og der blev Panik. Men Broge havde sammenkaldt
nogle af sine Medborgere, de vare øjeblikkelig rejste til Køben
havn, og havde paa deres Navne rejst store, rede Summer. Da
Sparerne stormede Banken, for at trække deres Indskud ud,
stod Broge for Skranken: »Hvormeget? — Værsgo.« Alle fik
deres Tilgodehavende, Tilliden til den gamle Sparekasse vendte
tilbage. Og selv om der endnu var mange Vanskeligheder at
overvinde, inden Tabene blev dækkede, — Situationen var red
det, manges Ruiner var forebygget.
Men Broges Virksomhed strækker sig langt ud over Aarhus.
Hele det jydske Landbrug staar i dyb Gæld til ham. Det var
ham, der sammen med Mønsted og en anden Aarhuskøbmand,
Rosenstand, i 1868 fik den første Smørudstilling i Danmark —
ja, maaske i Verden — i Stand i Aarhus. Jeg behøver ikke at
paavise, hvilken Betydning denne og de senere Udstillinger har
haft for vort gode, danske Smør. Omtrent samtidig sørgede han
for at faa en direkte Dampskibsforbindelse mellem Aarhus og
England. Hele den moderne Bevægelse i Mælkeribruget med
de store Mejerier har i Broge haft en god Ven og en virksom
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Støtte. Han har ogsaa arbejdet for Dyrkningen af Maltbyg og
Sukkerroer ni. ni. ni. Endelig skyldes det ham, at de jvdske
Landmænd har faaet den store Landbrugsskole i Malling, hvor
de kan hente den teoretiske Viden, der er saa nødvendig i det
moderne, industrielt drevne Landbrug.
Og der er meget, meget mere at sige om Hans Broge, som
man har døbt »Jydernes Kong Hans«, men det overlader jeg
til den kommende Biograf.
Broges Kompagnon er Værum, der kom i Forretningen som
Dreng. Han er nu Medlem af Byraadct.
Den vældigste Forretning i Aarhus er »Korn- og Foderstof
kompagniet«, startet i 1896. Nede ved Havnen, ligeoverfor Told
boden ligger dets massive og solide Bygning, der er noget af
et gammelt Handelshus’ Vederhæftighed over denne nye Byg
ning. Det er Samlingstanken, der har rejst dette Hus. Det er de
gamle Kornlirmaer, Broge, Mønstcd, Ilolst, Baune og Horsenskøbmanden Mculengrachts Aarhuslilial, der slog sig sammen,
indbetalte en Aktiekapital paa IV2 Million, og oprettede det nye
Kompagni. Samlede kunde de indkøbe større Ladninger, drive
større Forretninger, end de enkelte Firmaer formanede, og man
kunde lettere komme over de Tab, som altid følger med en
Vare, der er udsat for saa stærke Spekulationer og Prissving
ninger, som Korn- og Fodersto flerne. »Vi putter,« sagde den
ene af Direktørerne, Guldmann, en Aften til mig, »Vinding og
Tab i én Gryde, der kommer altid en Vælling ud af det. De
enkelte Forretninger har ikke Gryn nok til at lave en Vælling.«
Det er et Vcrdenslirma, der her er startet i en dansk Provins
by, det tager de største Ladninger hjem, dets Omsætning er
kolossal. Jeg nævner blot, at det af Majs indfører 2 Mili. Tdr.
aarlig, og af Oljekager over 100 Mili. Pd. Disse Varer spredes
over hele Landet, til Sverrig, Østersøen.
Der sidder inde i Chefskahytten paa denne store Skude to
Mænd, der i det ydre er hinanden komplet modsatte. Direktør
Chr. G. Flansen er stor og bred, sejg og støt, ganske blond. Han
er Sønderjyde, Søn af F. C. Hansen, Løjterstorf, født i 63, i 11
Aar hos Meulengracht i Horsens, derpaa Bestyrer af dennes
Aarhusfilial, og i 1896 Direktør for Korn- ogFoderstofkompagniet. Direktør Guldmann er derimod lille og smækker, overor
dentlig agil, altid i Bevægelse, mørk af Lød. Født 52, opdraget
i Broges Forretning. Broge stod en Dag og talte med en Mand,

— 91 —

en af hans gamle Lærlinge kom forbi.
Han er storartet, sagde Broge — ved en
Middag. I det samme kom Guldmann
forbi. »Han er ogsaa storartet — paa
Kontoret, ved en Forretning.« Og Broge
tror man paa Ordet.
Kornkompagniet, der i sig optog alle
de betydelige Importfirmaer, sidder inde
med saa godt som hele Kornhandclen i
Aarhus. Men Landmændene, der frygtede
for, at det skulde benytte sin Stilling til Direktør Chr. (i. Hansen.
at skrue Priserne op, har nu startet et
Konkurrenceforetagende »Jydsk Andcls-Foderstofforretning«.
Den er et Udslag af hele Andelsbevægelsen. Medens man hidtil
væsentlig har sluttet sig sammen i produktivt Øjemed, hvor
det gjaldt om at lave Smør og slagte Kvæg, begynder man nu
ogsaa at danne Andelsindkøbsforretninger. Den 1. Juli 1898 be
gyndte man med 26,000 indtegnede Køer, efter et Aars Forløb
er der indtegnet 40,000 Køer, og der er ca. 4,000 Medlemmer.
Der er omsat for ca.
Mili. Kr. Foderstoffer. Der fremkommer
stadig Anmodning om Optagelse, og man haaber at komme be
tydeligt højere op med Omsætningen. Direktør er Grosserer
Chr. Nielsen, en ganske ung Mand, 26 Aar gammel, der har
rejst meget, og anses for en habil Forretningsmand.
Som de forskellige Kornfirmaer slog sig sammen til Korn
kompagniet, saaledes har to af de store Tømmerforretninger,
Jørgensen & Stilling og Petersen & Matzen, slaaet sig sammen
til »Trælastkompagniet«. Det tager hjem Halvdelen af alt det
Tømmer, der kommer til Aarhus, svensk,
linsk, pommersk, amerikansk Tømmer,
og spreder det ud over Jylland helt ned
til Esbjerg og op til Holstebro og Løg
stør. Kompagniet driver tillige et Sav
værk. Dets Direktør er J. M. Stilling,
født 1838, Kommis og senere Kompag
non med Jørgensen. »Jeg har passet
min Forretning, jeg har aldrig givet mig
af med offentlige Hverv.«
Hvert Barn i København kender det
danske Petroleumsaktieselskab. Ideen
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til det undfangede en Aarhus Købmand,
Rudolph Wulff. Der var her hjemme
tre større Petroleumsimportører, Jørgen
Jensen og Thøger From (Gross. Holm)
i København, og Wulff i Aarhus, de
tog Petroleumen hjem paa den gammel
dags Vis i Tønder. Men i Udlandet be
gyndte man med store Tankskibe, der
pumpede deres Last op i Cisterner. Nu
Direktør Stilling.
indsaa Wulff, at hvis vi ikke slog ind
paa noget lignende, var der Fare for, at Hamborg og Kremen
bemægtigede sig Petroleumshandelen. Men intet af de hjemlige
Firmaer var stærkt nok til ene at overtage den nye Forretning, og
man slog sig da sammen, og dannede det danske Petroleums
aktieselskab. Selskabet tik Sæde i København, Wulff fik General
agenturet for Jylland. Ude ved Nordre Mole lægger de store Tank
dampere til, de har undertiden 30,000 Td. i deres Tank, den pum
pes gennem en 6,000 Fod lang Ledning ud til Cisternerne ved
Trøjborg. Der har været Kvartaler, hvor man har betalt ca.
150,000 Kr. i Told af Petroleum. Firmaets Hovedforretning er
foruden Petroleum Kul, mindre Artikler er Rujærn og Skifer.
Rudolph Wulff, der foruden at være en dygtig Forretnings
mand tillige var en meget godgørende og human Mand, døde
i 1896, og hans 25-aarige Søn Axel Wulff overtog den store For
retning sammen med Firmaets mangeaarige Prokurist, Eng
lænderen Stark. Sønnen, der har haft sine Lærcaar i Udlandet,
holder de gode Traditioner fra Faderens Tid i Hævd, Forret
ninger føres videre i det samme sikre Spor, han kan det,
da han har arvet Faderens Initiativ og
hans Elskværdighed. Firmaets Ejendom
i Havnegade er en af de smukkeste mo
derne Bygninger i Aarhus, i Besiddelse
af en stilfuld Ro.
Aarhus største Jærn- og Staalgrossercr er Viggo L. Rahr. Forretningen
er startet af hans Fader Edw. F. Rahr.
»Vi ikke alene handler med Jærn, men
hele Familien er lutter Jærnmænd. Min
Fader gaar sit 84de Aar, min Onkel i
Manchester, hos hvem Tietgen i sin Tid
Grosserer Axel WulIT.
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var, er 85.« Og Sønnen er en Ætling af
denne stærke Slægt. Han har med Jærnenergi drevet Forretningen op, og han
er ganske utilbøjelig til at lade sig
sætte paa Aktier, han føler sig stærk
nok til selv at magte sin Forretning. Og
dog maa en Jærnforretning, for ret at
trives, være meget stor; thi kun ved at
være en stor Forbruger for Jærnvær
kerne, opnaar man de billige Priser.
Forretningen har tillige en Filial i EsGrosserer Viggo L. Ruhr.
bjerg.
Alle disse Forretninger er de typiske Aarhusforretninger, de
grove Varers Firmaer. Men ogsaa paa de line og spinkle Varer
har Aarhus taget Konkurrencen op. Nordens største Uhrforretning en gros, Firmaet J. C. Filtenborg, har Sæde i Aarhus.
Det er startet 1855 af J. C. Filtenborg, og indehaves nu af
Brodersønnen Chr. Filtenborg, som tillige er Ejer af Firmaet
Hans Jensen & Co., der handler en gros med Guld- og Sølv
varer. Til Forretningen er knyttet en betydelig Fabrikation af
Uhrkasscr, som beskæftiger ca. 50 Mand. Man har ogsaa en
Filial i København. Forretningen har til Virkefelt hele Norden,
og den faar sine Varer mest nede fra Schweitz og Frankrig.
Chr. Filtenborg er en Mand, der har set sig meget om og
har lært meget af de fremmede. Selv Købmand har han lært
Urmagerprofessionen i Schyveitz, han er inde i alle Detaillerne,
og foretager hvert Aar lange Rejser i Udlandet, for at være
paa Højde med Teknikens Fremskridt. Og han er tillige en
Medlem af Byraadet, Formand for Han
dels- og Kontoristforeningen, altid rede
til, ved Siden af sin store Forretning
at paatage sig offentligt Arbejde.
Der er endnu en hel Række store
Forretninger. Det egentlige Grosserer
borgerskab kendes ikke i Aarhus, de
ere Købmænd en gros. I Vejviseren er
der over to tættrykte Spalter af dem. Jeg
nævner her enkelte: Joh. Baune er For
mand for Handelsforeningen, og er for
Grosserer Filtcnborg.
nylig valgt til Formand for de forenede
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jydske Handelsforeninger. Hans Kornforretning er gaact op i
Kornkompagniet, Firmaets Hovcdvarc er nu Smør. Købmand
Carl Bertelsen, Medlem af Byraadet, handler en gros med Ko
lonialvarer, en meget gavmild Mand, især paa religiøse Omraader. Firmaet Kampmann, Møller & Herskind driver For
retning i Kid, Cement og Bør. L. Hammerich har en betydelig
Forretning i Bygningsartikler. Fr. Dreyer har Jyllands største
Frøforretning. Hans Schourup, Medlem af Byraadet, er Gros
serer i Isenkram. Mathias Andersen i Kolonialvarer. H. Soelberg, en af de driftigste blandt den unge Generation, handler
med Mel, Smør, Margarine, i det hele med Bageriartikler.
Der er en Følelse, der besjæler de bedste af disse Mænd, og
det er By patriotismen. De glæder sig over deres Forretningers
Vækst ikke blot, fordi den gør dem selv rige, men ogsaa, fordi
den gør Byen stærk. Og de ser op imod Nord, mod Fjenden i
det nordlige Jylland, den gamle Limfjordsby, Aalborg. Aalborg
har udviklet sig enormt de sidste Aar, da den har faact de
længe savnede Baner ud i sit Opland. »Vi maa hænge svært
i, hvis vi skal holde Aalborg Stangen, eller hvis vi skal tage
yderligere Land fra den. Men vi skal nok,« siger en af de store
Købmænd til mig.
Man kan vel kalde et Forlag en Engrosforretning i Bøger,
og Aarhus har i »Jydsk Forlag« et Forlag, der søger at kappes
med de store københavnske. Det er stiftet i 1893 af Bedaktør
Funcli Thomsen og hans Svoger Albert Bayer, og blev i 1897
lavet om til et Aktieselskab, hvor de, der ere Forretningens
Kunder, Boghandlerne, tillige ere Aktionærerne. Forlagets
største Bedrift er det store nordiske Kirkcleksikon, det er til
lige Hovedforlaget for (Larit Etlar, og søger at drage de mest
remarkable Forfattere til sig.
Engroshandelen giver Liv ved Havnen, paa Oplagspladserne,
men det daglige Liv midt i Byens Gader skaber Detailhandelen
med de mange Butiker. Vil man se Aarhus, komme man en
Lørdag Formiddag til Byen, og selv om man kommer fra Kø
benhavn, forbavscs man over dette myldrende Liv paa Tor
vene og de tilstødende Gader. Saa er Bønderne komne ind, og
komne langvejs fra med Jærnbanen, saa kommer Slagterne og
fylder hele Bispetorvet, og Gartnerne, der har Stade paa Store
Torv. Og Byens Folk gør deres Indkøb til Søndagen. Livet er
trængt sammen omkring Domkirken og Torvene, det giver det
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Fylde og Styrke. Aarhus synes at være uendelig meget større,
end den er, en folkerig Verdensby. Og gaa saa langs Torvenes
Husrækker og ned ad de tilstødende Gader, og se ind ad de
aabentstaaende Butiksdøre, hvor Handelen gaar over breden
Disk. Og man forstaar, at Aarhus har en stor og velhavende
Detailhandel. Butikslejcn er ret almindelig 3 a 5,000 Kr. aarlig,
Butikerne erc store og lyse, Vareudvalget er ikke mindre end
det københavnske. Og man mærker Storstadshandelen paa, at
man mere og mere kommer ind paa Specialforretninger.
Dette stærke Handelsliv har naturligvis givet sig Udslag i
Dannelsen af en Bække Handelsforeninger. »Handelsforenin
gen« tager sig væsentlig af Storhandelens Interesser. »Aarhus
Handelsforening af 1887« stræber særlig efter at fremme det
kollegiale Forhold indenfor Standen. Deres Hovedfortjeneste er
det, at have skabt en fælles Notering for de vigtigere Varer,
Katfe, Sukker, Mel, Petroleum mellem alle Byens Handlende.
Den største Forening er »Handels- og Kontoristforeningen«
med ca. 700 Medlemmer. Den har i Klostergade sin egen gode
Bygning, der for Tiden udvides ydermere, med en stor Have
paa næsten en Td. Land, et godt Bibliotek og en statsunder
støttet Aftenskole for sine Medlemmer. Foreningens energiske
og dygtige Næstformand er Købmand Mikael Johansen, Med
lem af Ligningskommissionen, ivrig Højremand, med levende
Interesse for den sønderjydske Sag, i Besiddelse af en saa sik
ker og indgaaende Kendskab til alle Aarhusforhold, som man
sjældent træller hos nogen enkelt Mand.

Aarhus har en Bække, til Dels meget betydelige Fabriker,
og det er dog ikke nogen Fabriksby. Den dybeste Grund er
vel selve Terrænets Beskaffenhed. Aarhus ligger i en Dal, op
ad Bakkeskrænter, sammentrængt, Grundene er dyre, og Fa
briker behøver stor Plads og nogenlunde rimelige Priser pr.
Kvadratalen Jord. Det naturlige Anlægsstcd for Fabriker, Marselisborgs Jorder, var i en Privatmands Eje. Og der var tillige
en rent menneskelig Grund. Handelen var fra gammel Tid af
Byens første Erhverv, det var den, der gav Opgangen, den, der
skabte Formuerne og den sociale Position, og det var derfor
naturligt at de unge Ærgerrigheder og de unge Kræfter valgte
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Handelen. Men de gode Tider for Industrien kommer rundt i
Landet, og der skete da det, at Købmænd sætter de ved Han
del tjente Kapitaler i Fabriker. Mønsted var Købmand, han
bliver tillige Fabrikant. Broge og mange andre anbringer en
Del af deres Formue i Aktieselskaber. Smaa Virksomheder ud
vikler sig i Løbet af faa Aar til store Fabriker. Nu tilhører
Marselisborg Aarhus, dér ude er der Byggepladser, og man
tænker ogsaa paa ved Opfyldning at indvinde Land i Nærheden
af Havnen. Aarhus vil derfor sandsynligvis mere og mere blive
en Fabriksby.
Nummer ét blandt de Aarhus Fabrikanter er absolut Otto
Mønsted. Han har ganske vist nylig bygget sig en Villa i Kø
benhavn og taget Bolig der,
men hans Fabriker ligger i
Aarhus, selv fraværende hø
rer han endnu til Aarhus’
Mænd. Han er født 1838 paa
Lyngsbæksgaard ved /Ebel
toft. »Jeg er en Molbo, en
rigtig Molbo.« Han lærte Køb
mandshandelen i Grenaa, var
Kommis i Boskilde og Kø
benhavn. 1 1865 kom Mønsted
til Aarhus. »Jeg maatte laane
200 Bigsdaler til at købe en
Seng, et Bord og lidt Kontor
inventarium for. En Kommis,
der har 300 Daler om Aaret,
Fabrikant Otto Mønsted.
han skal ikke lægge sig meget
op.« Det var Korn, Foderstolfer og Smør, han gjorde Forret
ning i. Men han gjorde det paa sin egen Maner. Medens man
før havde givet ens Pris for Bondesmørret uden Hensyn til
Kvaliteten, begyndte Mønsted at betale efter Smørrets Kvalitet.
Det bidrog til at forbedre Kvaliteten, og det skabte ham selv
en Forretning. Og han udførte ogsaa paa sin egen Maner. Han
slog ind paa at udføre hermetisk nedlagt Smør i Daaser til
oversøiske Pladser.
Saa kom Andelsmejerierne, de mange smaa slog sig sammen,
Andelsmejeriernes Smør blev lint som Herregaardssmørret og
tik Hcrregaardspriser. Det gamle, billige Bondesmør svandt fra
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Markedet Og Mønsted spurgte sig selv: Hvad skal nu erstatte
det i alle de Husholdninger, hvor Pengene er smaa, hvor man
ikke har Raad til at købe det dyre, line Smør? Han havde i
Bøger læst om den franske Professor, der under Paris’ Belej
ring havde lavet det saakaldte »Kunstsmør«, han havde selv
set det ovre i England, hvor Hollænderne havde skabt et Mar
ked for det. Det var Erstatningen. Og kan byggede i 1883 sin
Margarinefabrik. Han kendte ikke andet til det, end hvad han
havde læst sig til, hvad han havde set og smagt sig til ovre i
England. Og han Hk daarlige Maskiner. »Jeg tabte en Masse
Penge, naadadada.« Det skal have løbet op i Hundredtusinder,
de Penge, der gik med til fcjlslagnc Forsøg, det meste af den
Formue, han i næsten tyve Aar havde tjent sig, ofredes. Men
der er i Mønstcds Natur ikke saa lidt af Buldoggen. Han havde
bidt sig fast, og han holdt ud — og sejrede. Han fik gode Ma
skiner fra Holland, Modviljen mod det nye svandt, han fik et
Marked her hjemme, og et endnu større i England.
Men nu begyndte Lovgivningsmagten at værge »det gode,
danske Smør«, man forbød al Udførsel af »Kunstsmør« fra
Landet. For Mønsted, der havde sit Hovedmarked i England,
var det et haardt Slag. Nu gik det, og nu skulde han standse.
»Nej, forbyder man mig at udføre, vel, saa gaar jeg til Eng
land.« Og han anlagde i 1888 sin første Margarinefabrik ved
Manchester. Atter led han enorme Tab. Englænderne mente,
at Margarine var ikke noget, der kunde laves i England, det
skulde komme fra Holland eller slige Steder. Men han holdt
ud, og overvandt Fordommen. Snart kunde hans Fabrik ikke
tilfredsstille Efterspørgslen. »Saa tænkte jeg, nu maa vi ned til
London, og jeg gik derned.« Han byggede stort, men 4 Aar
efter maatte Fabriken udvides til det dobbelte. To Tal giver
Størrelsen af hans engelske Forretning. Fabrikerne laver hver
Uge 1 Mili. Pund Margarine, og hele Danmarks aarlige For
brug er 19 Mili. Pund. Fabrikerne er nu et Aktieselskab med
en Kapital af 7 Miil. Kr.
Efter Mønsteds Bortrejse anses Otto Langballe for Aarhus’
rigeste Mand. »Men jeg trækker mig snart ud af det hele, jeg
kan ikke lide den Maade, man nu laver Forretninger paa. Det
bliver vanskeligere og vanskeligere for den enkelte dygtige at
bane sig Vej til selvstændig Virksomhed, det bliver altsammen
Andelshistorier og Aktieselskaber, den enkelte bliver kun Be-
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styrer, og det bryder jeg mig ikke om at være. Det kan være,
at min Forretning fortsættes, men saa bliver det andre, der
komme til at fortsætte den.« Denne Virksomhed omfatter Tegl
værker, Kalkværk og Saltraffinaderi.
Aarhus har forbavsende faa betitlede Mænd, man kan hægte
den bestemte Artikel til Titlen, og man har Manden: »Justitsraaden« er Apoteker Meyer, og »Etatsraaden« er Brygger L. Chr.
Meulengracht. Jeg har aldrig hørt ham betegne anderledes end
som Etatsraaden, eller, naar man vilde være opmærksom over
for en Fremmed, der dog ikke kan vide alt, som »Etats
raaden paa Ceres«, hvem det var, mente en Aarhusianer, maatte
enhver vide. De fleste af Aarhus’ nuværende Matadorer er før
ste Generation, denne By er endnu for ung til at have mange
Slægter. Meulengracht hører til en af
de gamle Patricierslægter. Hans Fader,
Justitsraad Meulengracht, ejede den nu
værende Gerdcske Gaard paa Lille
Torv, og hos ham lærte Broge. Mculcngracht, der er født 1837, kom selv i
Lære hos sin Onkel, Købmand Lottrup,
der den Gang havde et stort Brænderi
paa Vestergade, og senere anlagde
Bryggeriet (æres. Efter et Ophold i
London og København vendte han
hjem, giftede sig med sin Kusine, og overtog efter sin Svigerfader
Bryggeriet Ceres, som han drev saaledes op, at det, da det for et
Par Aar siden overgik til »de østjydske Bryggerier« repræsen
terede Millioners Værdi. Og her ude paa (æres holdt han noget
af et Hof, det at faa en Indbydelse til Ceres svarede i sin Tid
til det, som det i København er at faa en Tilsigelse til Taffel.
Der er over ham noget repræsentativt, han har ofte forstaaet
at repræsentere Aarhus paa den værdigste Maade. For sine
Arbejdere har han været en human Arbejdsgiver; allerede for
flere Aar siden oprettede han en Syge- og Pensionskasse for
dem, skænkede straks 20,000 Kr. til den, og har senere sup
pleret sin Gave med adskillige Tusinder. Ogsaa mange andre
har han hjulpet, han har i det hele bortgivet meget store Sum
mer til humane og filantropiske Formaal. Af Kunst interes
serer han sig især for Malerkunst, og han har erhvervet sig
mangt et godt Lærred. Alt i alt en god Patricier, der véd, at
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som Adel.
Den Fabrik i Aarhus, der beskæftiger
de fleste Arbejdere, er S. Frichs Efter
følgeres Jærnstøberi og Maskinfabrik,
den har ca. 300 Arbejdere. Den er star
tet i 1854 af Erich, og overgik i 1885
til dennes Søstersøn, cand. polyt. Veste
sen, og cand. polyt. Wied. Det er væ
sentlig store Dampanlæg, Møllcrianlæg,
Teglværksanlæg, elektriske Anlæg, der
Fabrikant Wied.
udgaa fra Fabrikens Værksteder. Man
har ogsaa leveret henved 100 Kirkeklokker. »De maa ikke
skrive om mig, at jeg er Broder til Forfatteren, at jeg
ligner min Broder,« siger Fabrikant Wied til mig, »det er
ikke saa rart kun at være Brodér til en Forfatter,« og der spiller
i hans Øjekroge et satyrisk Blink. Jeg erklærer derfor udtrykke
ligt, at selv om der er nogen Lighed, er Fabrikantens Skæg
ikke nær saa spidst som Forfatterens, og selv om Fabrikanten
altid er soigneret som Forfatteren, staar hans høje Hat langt
fra Maal med Gustav Wieds, og for den Sags Skyld heller
ikke med min, men det er nu ogsaa et sjældent dejligt Bør.
Af andre Maskinfabriker og Jærnstøberier nævner jeg: Caroc
& Lcth, den indehaves af Chr. Krogh, han begyndte som Værk
fører paa Fabriken. Chr. Christensens Enkes Jærnstøberi. Maskinfabriken C. Lange, H. P. Jensen & Co. H. P. Jensen be
gyndte den i et lille Smedeværksted, arbejdede den op, optog
i Forretningen Hasselriis og Schourup. For nogen Tid siden er
den slaaet sammen med Lange i Svendborg og omdannet til
et Aktieselskab. Fabrikant C. Jensen, Byraadsmcdlem, driver
en stor Hesteskofabrik. Fabrikant L. Andersen i Mejlgade er
en udmærket Klokkestøber, efter mange Forsøg har han lært
at støbe Klokker i forskellige Toner. Firmaet Th. Ths. Sabroc
& Co., har i ganske faa Aar oparbejdet en Forretning, der nu
beskæftiger ca. 200 Mand. Medens man tidligere væsentlig an
vendte Ammoniak til Køleanlæg, slog Sabroc ind paa Kulsyre,
og ved strengt kontrollerede Forsøg har Kulsyren vist sin absolute Overlegenhed. (Forsøgene, se Tidsskr. f. Landøkonomi 99).
Der er endvidere den bekendte Schmalfeldske Tobaksfabrik,
der nu er omdannet til et Aktieselskab, W. F. Besties Sæbe- og
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somheder i Norden i sin Branche, Mineralvandsfabrikcn »St.
Nicolauskildc Brøndanstalt«, der drives af cand. pharm. AschJund, N. Stanipcs Klædefabrik, Aarhus Oljefabrik, Bangs Oljemølle, A. Thomsens Teglværk og Cementfabrik. Af Brænderier
er der tre, der alle ligge i Mcjlgadc: V. Ormslevs, Lottrups og
de forenede Spritfabrikers Aarhusafdcling.

I)et siger sig selv, at Banklivet i en By, hvor der gøres saa
store Forretninger, hvor der bygges saa meget, er stærkt ud
viklet.
Nationalbanken har siden 1837 haft en Filial i Aarhus, »Bank
kontoret«. Det optræder paa samme Vis som Moderbanken;
der er mange Forretninger, som det ikke gør, det spiller i det
daglige Forretningsliv ikke den Bolle som »Aarhus Privatbank«
og »Jydsk Ilandels- og Landbrugsbank«. Den sidste, hvis Be
styrer II. Lcvinscn er, er en Filial af den københavnske Han
delsbank. Aarhus Privatbank er den egentlige lokale Bank, med
en Aktiekapital paa 2 Miil. Kr., væsentlig paa Aarhushænder.
Den er den næststørste Bank udenfor København, kun Fyens
Diskontokasse er noget større. Dens Ballancc er de tre sidste
Aar gaaet op fra 8 til 12 Millioner og Omsætningen er i lire
Aar ble ven to a tre (lange fordoblet. Det skyldes dels det vok
sende Forretningsliv og Byggeriet, men ogsaa Bankens ener
giske Førstedirektør, Fr. Nørgaard, der har bragt Fart i den
maaske før lidt vel forsigtige Bank. Født 1861, opholdt sig en
Del i Udlandet, udenlandsk Korrespondent i Landmandsban
ken, fra 1888 Direktør i Aarhus Privat
bank. Den anden Direktør er Vilcken,
der har været 25 Aar i Bankens Tjene
ste, først som Kasserer, senere som Di
rektør.
Af andre Pengeinstituter er der den
gamle Spare- og Laanckassc, Lars Bjørn
baks Landbosparekassc, Arbejder Sparcog Laanekasscn, en ganske interessant
Institution, som jeg des værre ikke kan
komme nærmere ind paa, Spare- og
Laanekasscn for Haandværkcrc og InduDirektør Nørgaard.
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bank, Hypotekforeningen i Aarhus, Øresparekassen.

Der findes endnu gamle Haandværkere, der fortæller mig
om en Tid, da det var smaat, mere end smaat, da I Iaa ud vær
kets Kaar var saare ringe. Smaafolk kalkede selv deres Vægge
med Hvidtekalk, og saa kom der en tysk Maler, Joachim, og
malede Kakkelovnspladsen. Naar han fik en Mark til, malede
han »Landschaften«, sorte Streger var Træer, grønne Blade.
Da spiste Svendene ved Mesterens Bord, Drengene stod op,
alle langede de til ét Fad. Var det Ærter og Kaal, søgte Ung
dommen al faa det mindst mulige; men var det Sødsuppe med
Svedsker, kan det nok være, de kilede løs for at redde saa
mange Svedsker af Suppen som muligt, indtil en Vinge af Me
sters Ske satte et Punktum for Begærligheden.
Nu er det anderledes, nu har Aarhus en højt udviklet, stærkt
standsbevidst Haandværkerstand. Den tekniske Skole er lbrtrælfelig og stærkt besøgt, mange, især af de yngre Ilaandværkere, har set sig viden om i Verden. Særlig Byggefagene har
været i stærk Opvækst og der er bygget solidt og reelt; man
har ikke i Aarhus slige Skandaler som de lange Sidegader fra
Vesterbrogade ned til Kallebodernc i København, hvor Kalken
omtrent er det bare Sand, og hvor der næsten ikke er et ene
ste Stykke reelt Tømmer i hele Bygninger. Det bliver ogsaa
mere og mere almindeligt at anvende Arkitekt ved Byggear
bejder.
Og først blandt de Aarhus Håndværkere vil jeg mindes gamle
Maler Kruse, jeg bliver endnu Maancder
efter i godt Humør ved at mindes denne
gamle, rare Mand. Naar for Fremtiden
Kritikere siger, at de gamle Skildringer
af de hyggelige, muntre, kloge Haandværksmestre ikke er sanddru, realistisk
Kunst, vil jeg sige til dem: I har ikke
kendt Maler Kruse i Aarhus. Han er
barnefødt der, kom til København, gik
i 8 Aar paa Kunstakademiets Skole, saa
sig saa om i Udlandet og slog sig
Malermester Kruse.
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ned som Mester i sin Fødeby. Han har under Walthers og
Aagaards Ledelse dekoreret en Del af Domkirken under Re
staurationen, og han har gjort meget andet godt Arbejde i Aar
hus, han har vidst at forene Kunst og Haandværk. Han har
ogsaa paa mange andre Omraader været Byen en god Borger,
han har siddet længe i Byraadet, han har i 30 Aar været
Lærer ved teknisk Skole, han sidder i Bestyrelsen for de fat
tiges Kasse og i mange andre Bestyrelser. Og han har alle sine
Dage været en munter Mand med et glad og ligeligt Sind, »der
skal saa lidt til at glæde mig«, og han voldte gerne andre
Glæde. Tidligere var han med sit tørre Lune og sit mimiske
Talent en yndet Dilettantskuespiller, »men nu er de døde
alle dem, jeg spillede sammen, de har ladet mig ene tilbage,
der er vokset en hel ny Slægt op omkring mig,« og dog er han
muntrere og lysere end den nye Slægt, og jeg skylder ham
mangen morsom Historie om det gamle Aarhus, jeg har des
værre ikke kunnet faa Plads til dem i denne Bog. Kruse er
Bidder af Dannebrog, en Udmærkelse, der sjældent bliver
Haandværkere til Del.
Haandværkerforcningcns Formand er Kunstsmed Larsen.
Han har haft al de gamle Haandværkssvendcs Rejselyst i Blo
det. Han har paa sin Fod med Felleisen paa Ryggen vandret
det meste af Mellem-, Syd- og Vcstevropa igennem. Jeg nævner
enkelte Byer, der viser, hvor en Haandværkssvend kommer
rundt: Stettin, Berlin, Dresden, Königstein, saa ind i Böhmen,
saa til Nürnberg, Regensburg, München, langs Donau til Wien,
saa gennem Ungarn til Pest, gennem Kärnthen og Steiermark
til Triest, ind i Italien til Venedig, Padua, Verona, over Tyrol
og Schweitz til Lyon og Paris, hvor han
arbejdede i 3 Aar, endelig til England,
London, Liverpool, Huil.
Aar var
han borte, og han lærte meget, han har
paa mange Udstillinger taget Prisen
hjem. Han er nu Medlem af Byraadet,
han har været Medlem af Næringslovs
kommissionen, i mange Aar Formand
for Centralforeningen af Grov- og Kleinsinedemcstre i Jylland, Medlem af... .
det er en Liste saa lang som et ondt
Aar Fortegnelsen over alle hans olfentKuiistsincd Larsen.
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lige Hverv. Men trods alle sine offici
elle Hverv har han bevaret den farende
Svends Zunftighcd, der er ikke gaaet Fornemhed i ham, og han er i Haandværkerkredse en uhyre populær Mand.
Den skarpestc Intelligens og det største
Snille blandt de Aarhus Haandværkcre
er absolut Kobbersmed Wilson. Hans
Livsværk er beundringsværdigt. En al
mindelig Kobbersmedsvend, der har lært
paa et almindeligt Værksted i Aalborg, faKobbeismed Wilson.
brikerer selv de mest indviklede kemiske Maskiner, afsætter sine
Anlæg hele Norden over. Han nedsatte sig i 1872 i Aarhus, nogle
Aar efter fik han Bestilling paa et Brænderiapparal til Silkeborg.
I)et lykkedes over Forventning, og nu prøver han sig frem, op
finder og forbedrer, indtil han er saa godt som eneraadende
paa Markedet med Apparater til Spritfabriker, Brænderier,
Bryggerier, Mineralvandsfabrikcr og lignende Virksomheder.
»Jeg har aldrig taget Patent paa mine Ting, jeg synes, det er
absurd.« En stille, indadvendt Mand, Medlem af Byraadet.
Kruse hører til den gamle Slægt, Larsen og Wilson til Mcllemgcnerationen, Murermester Magnus Nielsen er en god Type
paa den unge Haandværkerstand. En fyrretyve Aar gammel,
stor og bred, fuld af Initiativ og Foretagsomhed, ikke bange
for at gaa i Lag med store Arbejder, der er hele det unge Aar
hus’ Friskhed over ham. Han har bygget forskellige nye Fyr,
bl. a. Fornæs- og Sletterhagefyr, og ogsaa udført andet Stats
arbejde, og saa har han naturligvis bygget en Bunke private
Huse.
Og jeg kan endnu nævne en Række
betydelige Haandværkcre. Bødkerne Balle
og J. Mikkelsen, der laver de store Lager
fade til Brænderierne og Bryggerierne,
Børstenbinder Langvardt, der har en stor
Børstefabrik, Glarmester Majland Han
san, der er Byraadsmedlem, Maler J. N.
Paulscn, der er Formand for den lokale
Malerforening, Saddelmager Halling, Jyl
lands største Saddelmager, Sejlmager
Murermester Magnus Nielsen. Feddersen, Skræddermester N, Christen-
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sen, Formand for Centralforeningen for jyske Skræddermestre,
Beslagsmed P. Nielsen, Brødrene Hoffmann, Snedkere, har
særligt kastet sig over antikke Møbler, Bordfabrikant Sørensen,
Tømrermester H. Thorbrøgger, Medlem af Byraadet, Farver
Trauls Eriksen, Blikkenslager Groulcff, Bogbinder Erh. Bøgh,
som laver smukke Bogbind, foruden en Bække store Bygningshaankværkere.
Naar Billederne i denne Bog ere saa gode, som de ere — og
jeg kan sige det uden Selvros, da jeg ingen Part har i dem —
skyldes det ikke mindst Fotograf Hermansen. Det er sjældent
at træffe en saa fortrinlig Fotograf, og endnu sjældnere at
træfle en Fagfotograf, der har hele Amatørfotografens Lyst til
at gaa paa og hele hans Opfindsomhed. Han er med sit Appa
rat allevegne, hvor der er noget paa Færde, han hedder ikke
lor intet »den allestedsnærværende Hermansen«, Og en Mand
af hvis Værk man ogsaa
har megen Nytte i Aarhus,
er Bogtrykker Lauritz Bech,
der udgiver Aarhus Vejvi
ser. Det er en paalidelig
Bog, og dens Indledning er
fyldt med nyttige Oplysnin
ger om alt Aarhus vedrø
rende. Ogsaa Boghandlerne
Jacob Zeuner og Thrue har
store Bogtrykkerier.
Haand værkerne har deres
stovte Bygning i Paradis
gade, og de er med Bette
Haandvicrkerforen ingen.
stolte af dette Hus med dets
store Sale, dets blanke Gulve og de gode, solide Møbler. For
eningen er stiftet i 1848.
■i:

De Aarhus Arbejdere staar nu som en fastorganiseret, klasse
bevidst Stand, det har kostet mange Anstrengelser og mange
Kampe at naa saa vidt.
Efter den frie Næringslovs Givelse opløstes de gamle Orga
nisationer mere og mere, der førtes mellem Arbejderne en vild
Konkurrence, der trykkede Lønnen. Men med 70 erne begyndte
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Samlingstanken at vinde Raadcrum. 1871 dannede Tømrerne
deres Fagforening, og i de følgende Aar kommer liere Fag efter.
Der var økonomisk Opgang, og det lykkedes, væsentligst ad
fredelig Vej, at forbedre Arbejdernes Kaar. Saa kom Nedgangen
sidst i Halvfjerdserne, Lønnen sank atter, mange meldte sig ud
af Fagforeningerne, og for ikke at faa Organisationerne helt
ødelagte, besluttede man foreløbig at stille dem i Bero. I
80-erne tager man atter fat paa Organisationsarbejdet, man faar
sit eget Blad i »Demokraten«, nye Foreninger stiftes, og der
etableres et Samvirke mellem de forskellige Foreninger. Man
henvender sig til Haandværkerforeningcn, og det lykkes at op
rette en Voldgiftsdomstol. Aarhus har Æren af den første store
Voldgiftsret udenfor de rent faglige. Jeg kan ikke her følge Be
vægelsen i dens Enkeltheder, i Strejkerne og Lock-outerne, i
Kampens Bølgen frem og tilbage, jeg konstaterer kun Re
sultaterne. De under Fællesorganisationerne hørende For
eninger tæller nu 4,300 Medlemmer, i de haandværksuddannede Fag er alle i Organisationerne, blandt Arbejdsmændene staar endnu !/5 udenfor, men ogsaa her er Tendensen
mere og mere at melde sig ind. Arbejdsmændencs Dagløn er
3,25 Øre, mod 2,50 i Firserne. Havnearbejderne har 3,50 Øre.
Murarbejdsinændcne 35 Øre i Timen, Snedkerne 35—38 Øre.
Smedenes, Maskinarbejdernes og Formernes Løn varierer fra
27—40 Øre i Timen, Murerne og Tømrerne har 40 Øre, de fleste
andre Fag om ved de 35 Øre, Typograferne har 35—45 Øre,
men betydelig mere, hvor der arbejdes i Akkord. Alt i alt en
betydelig Højnen af Arbejderstandens Kaar.
Formanden for de samvirkende Arbejderorganisationer er
Forretningsfører Jakob Jensen. Da jeg gerne vilde have mine
Angivelser om Arbejderforholdene saa
nøjagtige som muligt, skrev jeg senere
til Hr. Jensen og bad ham om nogle
yderligere Oplysninger. Han sendte mig
som Svar en hel Afhandling paa 13 tæt
skrevne Sider i stort Kvartformat. Det
har været mig en Nydelse at læse denne
Afhandling, saa klart, saa anskueligt var
hele Arbejderbevægelsen fremstillet. Og
ganske sagligt, uden et eneste udæskende
Ord. Det var en ganske mønster- FoiTctningsf. Jakob Jensen.
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gav en oftieiel Beretning om Arbejderforholdene, den kunde
gaa over i den, uden at der blev rettet en Tøddel deri. Den vid
ner højt om danske Arbejderes Intelligens. Han er født paa
Helgenæs 1858, kom i Murerlære, arbejdede som Svend paa
Landet og i Byerne, steg gennem forskellige Tillidshverv til sin
nuværende Stilling. I 1894 blev han valgt til Forretningsfører
for Arbejdernes Forbrugsforening i Aarhus, som omfatter Ba
geri, Mølleri, Hvidtølsbryggcri og Kulforretning. Foreningen er
stiftet i 1883 med en Aktiekapital paa 14,000 Kr., fordelt paa
smaa Aktier. Den ejer to Ejendomme i den gamle Bydel for
uden en Jordlod paa 6 Tdr. Land udenfor Byen og beskæftiger
32 Mand.
5. August 99.

Nu ebber Som ren ud, nu er de lyse Nætters Tid snart run
den. Jeg sidder paa Damperens Agterdæk og ser ind mod Byen,
der synker i Natten. Bygningerne udviskes, Havnens Lygter
slukner, men op over Byen, beherskende alt, rager Domkirkens
vældige Taarn. I Middelalderens Mænd, I troende og I trofaste,
Aarhus paa Aarhus er sunken i Grus om Eders Hus; men det
staar urokkeligt.

Aarhus ved Nal.

VIII.

Rejsehaandbog over Aarhus og Omegn.
Byen.
(Se Kortet over Byen Pag. 24—25. Se ogsaa Aarhus Vejvisers Indledning,
der indeholder en Fylde af Oplysninger om Aarhus).
Togtider 1. Oktober 1899. (E. = Eksprestog, I. = Iltog, P. = Persontog, B.
= Blandettog. Em. = Formiddag (12 Nat — 12 Middag), Em. = Eftermiddag
(12 Middag - 12 Midnat).
Ilovedbanegaarden (pan Banegaardsvej). Tog ankommer Sydfra: 12.13 Fm.
B., 4.51 Fm. I., 7.45 Fm. B., 8.18 Fm. I., 10.50 Fm. B., 4.02 Em. B., 5.38 Em.
E., 6.28 Em. P., 10.36 Em. B. Tog afgaar Sydpaa: 5.20 Fm. B., 8.19 Fm. B.,
11.12 Fm. P., 12.02 Em. E., 12.52 Em. B., 4.53 Em. B., 8.15 Em. B., 10.53 Em.
I., 11.24 Em. E. — Tog ankommer Nordfra: 7.57 Fm. B., 10.56 Fm. P., 11.52
Fm. E., 12.38 Em. B., 4.29 Em. B„ 9.20 Em. B., 10.43 Em. I., 11.17 Em. E.
Tog afgaar Nordpaa: 5.01 Fm. P., 8.28 Fm. P., 11.25 Fm. B., 4.30 Em. B., 5.45
Em. E., 6.38, Em. P., 7.48 Em. B.
Odderbanen (Aarlius-IIoubanen) udgaar fra Ilovedbanegaarden. Tog afgaar
fra Aarhus: 6.10 Fm., 12.25 Em., 3.25 Em., 6.30 Em., (Søn- og Helligdage) 11.45
Em. Tog ankommer: 7.54 Fm., 10.15 Fm., 5.20 Fan., 10.15 Em.
Østbanegaarden (ved Østbanetorvet) Tog afgaar til Grcnaa: 5.50 Fm., 7.40
Fm. 1.35 Em., 6.55 Em. Tog ankommer: 8.30 Fm., 11.30 Fm., 6.00 Em., 10.00 Em.
Dampskibsforbindelse: Direkte Dampskibsforbindelse med København, om
Sommeren daglig, om Vinteren hver anden Dag. Daglig Forbindelse mellem
Aarhus og Kallundborg (se Fabers Bejseliste og de lokale Blade. Ekspeditør
Schmidth & Co.. Havnegade 22.). — Dampskibsforbindelse med Samsø, Kalvø,
Mols og /Ebeltoft (se de lokale Blade). — To Dampbaade gaar fra Midlermo
len til Bisskov og Marselisborgskovene (se de lokale Blade, Opslag og Plan,
der udleveres om Bord).
Uddrag af Droskelaksten (se iøvrigt den trykte Drosketakst). Byen er delt i
to Kredse. Gramdsen for den indre Kreds betegnes ved følgende Steder som
Yderpunkter, Linjer og Gader: Trøjborg, Kapellet paa den nye Kirkegaard,
yderste Bygning paa Kommunehospitalets Grund, Fodfolkskasernen, Epidemi
huset, en Linje derfra til Vesterbro Mølle, Indgangen til Haveselskabets Have,
Musæet, Fattiggaarden, det militære Sygehus, Valdemarsgade, Borupsgade.
Frederiksallé til Byens Grændse, hvilken derpaa følges østpaa til Havet. Den
ydre Kreds omfatter den øvrige Del af Jurisdiktionen, dog saaledes, at en
tivnkt lige Linje fra Vandværket til yderste Ende af Brendstrupvejen og der
fra til Trøjborgsiugten danner Ydergrændsen. En Drosketur koster i den indre
Kreds 70 Øre i den ydre Kreds eller fra Kreds til Kreds 1 Kr. Timekørsel
kan bestilles og koster indenfor Grændserne af den ydre Kreds 1 Kr. 35 Øre
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Timen, udenfor Kredsene 2 Kr. Timen. Ilvad der gaar over */., indtil 1 Time
beregnes for 1 Time, og hvad der gaar over 1 Time indtil l'/2 Time beregnes
for 1'/.» Time. For Rejsegods udover et enkelt Stykke llaandgods betales ekstra
15 Øre for en Kuffert og 5 Øre for et Stykke llaandgods. Taksten forhøjes i
Tiden fra Kl. 11 til 12 Aften med 15 Øre og fra Kl. 12 Aften til 6 Morgen med
30 Øre.
Tur mellem Ris Skov og en Holdeplads nord for Aaen koster 1 Kr., fra el
ler til en Holdeplads syd for Aaen 1 Kr. 25 Øre. Kaperkørsel mellem Ris Skov
og Skolebakken koster paa Char-a-banc 15 Øre, paa Droske eller Landauer 25
Øre for Personen. En Tur mellem Krederikshøj, Varna eller Fiskerhuset og en
Holdeplads nord for Aaen 1 Kr. 75 Øre, (med Enspænderkøretøj 1 Kr. 25 Øre),
fra eller til en Holdeplads syd for Aaen 1 Kr. 50 Øre, (med Enspicnderkøretøj
1 Kr.) Kaperkørsel mellem Holdepladsen i Sønder Allé og et af sidstnævnte
Steder koster: Paa Droske eller Landauer pro persona 35 Øre, paa Enspivnderkøretøj 25 Øre.
Drosker holder som Begel ved Hotel Koyal, ved Skolebakken, ved Jærnbanen. Drosker faas hos Vognmand Dy lir, Graven 10.
Omnibus mellem Østbanetorvet og Frederiksbjerg (forbi Hovedbanegaarden
10 Øre.
Posthuset paa Fredenstorv, aabent 9 Fm. — 8 Em.; Søn- og Helligdage 8 9
Fin., 12-2 Em. Ombivring 71/., og 10 Fm., 12*/4, 43/4 og 63/4 Em. — Telegrafsta
tionen, Mejlgade 6, aaben 7 Fm. — 9 Em. (April -Okt.), og 8 Fm. — 9 Em.
(Okt.—April) — Politistationen paa Baadluiset.
Bog- og Kunsthandlere: Carl Berthelsen (Klemens Torv 6), Boesen (Store
Torv 14), Juel (Store Torv 5), Koster (Store Torv 1), Bybner Petersens Eftflg.
(Borgporten 15), Thrue (Immervad 4) og Jaeob Zeuner (Lille Torv 1).
Hoteller: (Se Annoncer) Koyal, Store Torv; Kronprinsen, Banegaardsvej;
Frederiksbro, Frederiksgade; Skandinavien, Klemenslorv; Centralhotellel,
Byesgade. — Kaféer: Bozzi, Bispelorvet ved Domkirken.

Raadhuset bag Domkirken, opført 1857, uanseligt.
Kirker (Se Kap. IV.) Domkirken ved Store Torv. Maj -Sept, aaben gratis hver
Søgnedag 10*/2 —ll*/2; Søndag 12—1 Adgang 25 Øre; til andre Tider 2 Kr., se
Opslag ved Indgangen. Til Købs ved Indgangen Madsen: Aarhus Domkirke
1 Kr. 25 Øre. Frue Kirke bag Lille Torv, St. Pauls Kirke i St. Pauls Gade,
Katolsk Kirke i Byesgade, gratis Adgang ad Sidedøren.
Latinskolen (se Kap. IV.) Hjørnet af Mejlgade og Skolegyde. Teknisk Skole
i Nørre Alle.
Kirkegaarde: GI. Kirkegaard, Frederiksallé, halvt Park; Ny Kirkegaard ved
Østerboulevard, Monumenter over Dalgas og Ingerslev.
Museret (se Kap. II.) i Vestre Allé, aabent gratis: Maj Sept. Søndag 12 2,
4—6, Onsdag og Lørdag 12—2. Okt.—April Søndag 12 3, Lørdag 12 2. Ellers
for Betaling ved Henvendelse til Kustoden, der boer i østre Sidefløj.
Det nye Bibliotek (se Kap. II.) i Vestre Allé.
Haandværkerforeningen i Paradisgade (se Kap. VII.)
Den folkelige Forsamlingsbygning i Østergade (se Kap. III.)
Ilavnen med Kampmanns Toldbod (se Kap. II.)
Kaserner: Fodfolkskasernen, Guldbergsgade; Artillerikasernen, Brendstrupsvejen; Byttcrikasernen, Vestre Allé.
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Det gamle Teater i Kannikegade.
Anlæg: Vennelyst (se Kap. II.) mellem Guldbergsgade og Nørrebrogadc.
Knudrisbakke ved Siden af Ny Kirkegaard.
Varietéer: I Vennelyst, paa Kystvejen, i Mindegade, og om Vinteren, i For
samlingsbygningen.

Omegnen.
Aarhus Omegn er med Rette berømmet for sin Skønhed. Det er det eneste
Sled i Danmark, hvor Hav og Skov mødes i større Udstrækning. Ellers mødes
Skoven og Vandet ved Belt og Fjord, men her gaar det^aabne Hav ind under

Landskabsmaler Fritz ved sit Arbejde i Risskov.

skovklivdte Skrænter. Der er i Aarhus Omegn all, hvad Hjærtel begivrer:
Havet, Bøgene, høje Bakker med vid Ud sigt, et stærkt afvekslende Ternen.
Og Malerne har da ogsaa Gang efter Gang fivstet Aarhus Egnens Dejlighed
paa Lærredet. Aarhus officielle Kunstmaler, om jeg saa maa sige, er den
gamle Fritz, der i snart 30 Aar har levet i Aarhus. Han havde vieret med i
den første slesvigske Krig, været Officer i 5 Aar, kom til Aarhus som Portrætinalcr, men Naturen fangede ham, fra 1870 begyndte han at udstille som
Landskabsmaler. Det er ister Marselisborgskovene, der er hans Domtene, men
ogsaa Risskov og Himmelbjærgels Omegn har hans Pensel foreviget. Han
maler helst og bedst det lyse i Aarhus Skove, Solslraalernes Leg gennem Løvet,
hen over Grønsvteret, Udsigten mellem ranke Stammer mod det solglilrende
Hav. Ogsaa andre Malere have slaaet sig ned i Aarhus, Landskabsmalerne

110 Milton-Jensen og Julius Petersen, der er barnefodt i Aarhus, m fl. Og ude i
Moesgaardsskovinolle er der ol’te om Sommcren en hei Koloni af Malere.

Kort over Omegnen.
Del er saare smukt al bo i Aarhus Omegn, men det er meget vanskeligt, for
ikke at sige umuligt, at komme til at bo der. Medens andre Byer har udnyt
tet deres Omegns Skønhed, har det driftige Aarhus va*,rel mærkelig lad. Der
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er et lille Badehotel oppe i Vejlby Krat, egentlig ikke andet end en stor Villa.
Mod Syd intet. Restaurationsforholdene i de store Marselsskove er mer end
primitive. Kun paa Frederiksliøj Kro kan man faa en Bajer. Ved Ørnereden
og Moesgaard maa man nøjes med Hvidtøl og Kroneøl. Man tænker nu paa
at lægge en Restauration i Forening med Badehotel ved Varna; men efter
Sigende, er det kun Meningen at oprette 6—8 Gæsteværelser, hvilket vil sige
det samme som intet. Aarhus Omegn er derfor ikke nær saa meget besøgt af
fremmede, som den fortjener.
Mod Nord, nu efter Aarhus stærke Udvidelse stødende helt op til Byen,
ligger Risskov. Dronning Margrete skænkede den til Byen til Havnens Fremme.

Bro i Bisskov.

Amatørbillede af b’abr. Andersen.

Den bestod oprindelig af Eg, men Bøgen trængte Egen, og Menneskene hug
gede det værdifulde Egetømmer, nu er der ikke ret mange Ege tilbage. Det
kan være meget godt med alle vore Bøgeskove, men vi burde værne mere om
den mandige Eg. Ejendommelig for Bisskov er Skovløget. Sidst i Maj er hele
Skovbunden hvid af dets Blomster, Løgets ramme Duft fylder Luften. Tæt
forbi Østbanegaarden gaar en Sti ned, den løber under Skovens Skrænter
langs Banen. Oppe langs Skrænten er der en Gangsti, hvorfra der er vid Ud
sigt mod det høje Mols og Helgenies og ind mod Aarhus. Der er særlig en
berømt Bænk, hvorfra man har hele Aarhus liggende foran sig. Der er tre Re
staurationer: Salonen ved Havet, Ferdinandspladsen lidt længere inde, og bag
erst Pavillonen.
Risskov gaar mod Nord over i Vejlby Krat. Her ude er Aarhus’Skovshoved.
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Villaer og Smaafolks Huse, der lejes tid for Sommeren. Og her er et lille
Badehotel, Belvederc. Lidt indad i Landet ligger Aarhus Sindssygcanstalt, kaldet
Jydsk Asyl, et helt Bygningskompleks, opført 1849—52 og senere betydelig ud
videt, midt i en parklignende Have. Ogsaa vesten for Bisskov ligger der et
Villakvarter, og her er der ved Banders Landevejen i Aar rejst en Mindesten
om de jydske Dragoners Kamp d. 31. Maj 1849.
Man kan gaa til Bisskov, man kan køre fra Skolebakken, behageligst er det
at sejle med de smaa Dampbaadc, der fra Midtermolen gaar til Kisskov og
Marsclisborgskovene. Det er billigt, og Turen er overmaade smuk.

Dampbaaden lægger til.
Tidligere drog man væsentlig til Bisskov, men nu efter Marselisborgs Køb
har Strømmen vendt sig. Og der er ogsaa meget smukkere, friere, mandigere
og mangfoldigere i de store Skove mod Syd.
Den første Skov er Ladegaardsskoven, almindelig kaldet »Friheden«. Man
gaar ud ad Marselisborg Alle, kommer forbi Marselisborg, hvis Hovedbygning
er ret uanselig. Den hed oprindelig Ilavrcballegaard, solgtes af Frederik III
til den hollandske Købmand Gabriel Marselis, hvis Søn Constantin Marselis fik
Godset ophøjet til et Baroni. I et Skovfogedhus faas Vand paa Maskine, Hvidtøl
og Mælk.
Det meste Skovparti bierer Navnene: Jægerskov. Kirkeskov, Hestehaven og
Thorsskov. I den nordlige Udkant ligger Frederikshøj Kro. fra dens Have
smuk Udsigt. Syd herfor langs et Vandløb laa tidligere tre Vandmøller, der be-
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nedlagte, men de smukke Møllesøer findes endnu. Nærmest Havet Varna,
hvor Dampbaaden lægger til. Tur langs Havet til Silistra Vandmølle i Skovens
sydlige Udkant.
Lidt ind i Landet, forbi Gaarden Hørhaven, over aabent Land, og ved Hul-

Ørnereden.

birks Huse begynder en lang, sammenhængende Bække af Skove, Skaadeskov,
Storskov, Moesgaards Skove (Enemærket), Fløjstrup Skov. I Skaadeskov ligger
Sindalsbakkcrne, og lidt længere mod Syd Ørnereden, hvor Dampbaaden
stopper op. Berømt Udsigtspunkt, Restauration. Saare smuk er Giber Aa, ogsaa kaldet Skovmølleaaen, den løber gennem Moesgaards Skove. I Skovmøllen
kan man faa Vand paa Maskine, Kroneøl o. s. v. Lidt mod Nordvest ligger
8

Herniansen fot.
Skrænten syd for Ørnereden.

Herniansen fot.

»Thcpavillonen.«
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den idyllisk beliggende Herregaard Moesgaard. — Endnu længer mod Syd
Fløjstrup Skov, og noget inde i Landet Vilhelmsborg Skove.

Hermanson tot.

Skovmølleaaen.

Vest ud af Aarhus fører Silkeborgvejen forbi Bryggeriet Geres til Brabrand,
en lille Bondeby, smukt beliggende ved Brabrandsø. Iler har adskillige af
Aarhus Rigmænd bygget deres Villaer. Mod Nord og Syd er der bakket, den
jævne Silkeborgvej er derfor Gyclisternes Kongevej. Ved Brabrandsø ligger
Herregaarden Konstantinsborg, der ejes af Generalkonsul Pontoppidan.
Ved Aarhus Aa ligger Traktørstedet Fiskerhuset.

8*

j

— 116 -

Kalvø.
Man kan komme til Kalvø ad Grenaavejen. Man kommer da forbi Vosnæsgaards Skove, og norden om Kalvøvig gaar Vejen højt oppe med vid Udsigt.
I Kønde er der en Kro, og derfra gaar Vejen mod Syd mellem Hestehaveskov

Kort over Kalvø Vig.
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og Bingelmoseskov ned til Kalvø. Bekvemmere er det at tage med Damper
fra Aarhus til Nappedam Ladeplads, der ligger lidt øst for Kalvø.
Kalvø Slots Buiner ligger paa en lille 0, der er forbunden med Land ved en
Stendivmning. Munke slog sig først ned her, men de Hyttede senere til Silke
borgegnen. Saa kom der et Slot, opført paa Erik Menveds Tid. Berømt er
Kalvø særlig som Fangeborg for Gustav Vasa. Ulrik Frederik Gyldenløve lod
Slottet nedbryde, og anvendte Stenene til Charlottenborg i København. Men
noget af det gamle Murværk var for sejgt, Sten og Kalk havde indgaaet en for
nøje Forening til, at det kunde betale sig at bryde det fra hinanden. Derfor
staar der endnu Bester af et nuvgtigt Taarn, og man kan ogsaa endnu følge
Borgmurens Fundamenter.
Om Aftenen, naar Solen gaar ned inde over Jylland, er det en køn Sejltur
tilbage. Undervejs gaar Damperen ind i Knebel Vig og anløber Knebel. Nord
øst derfor ligge de høje Agri Bjærge, indtil 430 Fod høje.

Aarhus Vaabcn.
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Cand. polvt. VESTESEN
&
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A. P. M. Qvist * Aarhus

JERN-, STAAL- OG MASKINFORRETNING
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Telegrain-Adr.:

Sabroe.

Telefon-Nr.

Hktieøeløkabet

370.

Ubomaø Sabroe & Co.
* Harbus. *
Fabrikerer som Specialitet:

Js~ og ^ølemastøner
efter Kulsyre-Systemet.
GULDMEDALJE RIGA 1899.

Maskiner og Apparater til Mejeribrug.
Forlang
Beretning
tilsendt om
Prøver med
Kølemaski
ner paa
Bryggeriet
Gl. Carls
berg 1898.

Forlang
Beret
ning til
sendt om
Prøver
in ed Køle
maskiner
paa
Brygge
riet (il.
Carlsberg
1888.

pampkedler • ]Vfas\inniUer
— JAbsolut første passes /rbejde. —

Vi have bl. a. i Aar leveret Aarhus Gasværk:
2 Kedler a 1000 □ Fod, Vægt 45,000
pr. Stk.
Arbejderanlal ca. 200.
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RAH R

VIGGOLRAHR

—

Jern- og Staal-Forretning.

Telegram-Adr.:

IMPORT
OG

LAGER

Telegram-Adr.:

RAH R

svensk, engelsk og tysk Stang- og Baandjærn, Plader, Fjederstaal, støbte og trukne
AF Jærnrør samt dertil hørende Forbindelses
dele, saavel i Jærn som i Messing, Staalbjælker m. m. m. ••••••••••••••••••••••
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ØSTJYDSKE BRYGGERIER . AKTIESELSKAB

® gryggcriet „Ceres“ ®
-AARHUSanbefaler sine kendte fortrinlige

J

LAGER-ØL
DOBBELT-& MALT-ØL
HVIDT-ØL
Nr. 1, 2 og 3.

==,
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Harbus Hkvavit.
T

jffneste
UaffeU og Sylte=]£bbtke.

AARHUS AKVAVIT
RECTIFICERET KULFILTRERET SPRIT
---------- FUSELFRI BRÆNDEVIN-----------
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® 'NIELS M8NSTED

VESTERGADE 5
+*+ AARHUS

- 128 -

••• Aarhus •••
Z'•••
r-

R epræ sentant for Jylland for
Det danske Petroleum s-A ktieselskab.

R epræ sentant for Jy llan d for
Det danske Petroleum s-A ktieselskab.

dolf Wulff

IMPORT OG
LAGER
AF
Alle Slags Kul 9
Skifer etc.

Telegr.-Adr.:
WC LEF

Amk. Mel etc.
Raajern

Telefon-N r.

• 81 •
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(3j) Laurits Wallentin, få)
• ••••••• M. Styrks Efterfølger. ••••••••

Frederiksgade 24.

Aarhus.

SLAGTERI ??????«?
OG

DELIKATESSEFORRETNING
9
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•TH.THF^UEAARHUS
Lager af
Statens Papirer.
Komplet Lager
af alle Kontor- og
Tegneartikler.

Telefon 94.
Ethvert Bogtryk
arbejde leveres
hurtig og smukt.
Bedste
Protokolarbejde.
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Telegram- •
Adr.:
•
Hammcrich •

L.HAMMERICH

• Telefon
J — 79 —

: Forretning med Bygningsmaterialer :
Tagskifer — Tagsten — Tagpap — Taglak — Tagrygning — Tagvinduer
— Falstagsten — Solbivnke — Glastagsten — Ailerør — Mejeri ti iser —
Svinetruge — Kokrybber — Hestekrybber — Skiferplader — Skiferka
miner — Kreosotolie m. m. m. — Asfalt — Brøndsten — Cement —
Drainrør — Engelske Fliser — Facadesten —Glas. Rør — Herdfliser —
Ildfaste Sten — Jernklinker — Karbolineum — Ler, ildfast — Mursten
— Norsk Marmor — Rørvæv — Svovlsyre — Trottoirsten m. m. m. —

3. C.

Vognmands
Forretning.
GRAVEN Nr. 10

.AARHUS.
TELEFON Nr. 4

9*
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AARHUS

SKJORTE-FABRIK
KRAVAT-MAGASIN
OG

Alle Sport-Artikler.
11 vid l og kulørt Manchet
linned.
Største Udvalg i Aarhus.
Billige og bestem le
Priser.
Altid Sæsonens sidste
Nyheder.

æD.harDei^
• BAGPORTEN 15 •
M. ST. OG LILLE TOBV

(parfumerie
*©anoifk*
Kffe

QRamme og QBørfter.
^ct6e= og (parfume^
SaBrift.
6 bonfo=håndcreme.
£ofimofi^æ6e*

tjed

€0r. W. OSeftfe,
€and. pøarm.

-
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Kraiberg Johansen
Hjørnet af
¥ Frederiksallé og Banegaardsvej.

Qtge, fßlU fifcgfvaren&e
2ofiafer.

Stort Udvalg, ÿ Billige Priser.

jot
Kædeløse
***** Cycler
Og
fri Kædehjul

forhandles af

*BERG*
Bispetorvet
> >
r r
H
l-H H
C “

sf I

H H
J J
C <
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isenkræmmer.
xx
Cefefon
(Ur. ns
•v

Baadsgaard & Co. * Aarhus.

Emil Sechers Eftfl.
Indehaver: Carl Secher.

St. Torv 16.

Aarhus.

(JUobe* øg QftanufaftfurØanbef.

Vestergade 8.
XX

(Ørundfogf
1842
TT
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1

ASSURANCE

G. C. & A. N. GRØN
HØJBROPLADS 13
HOVED-AGENT FOR
KJØBENHAVN K.
AARHUS

OLUF ASMUSSEN

telegram-a».,.: kanalen
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JACOB ZEUNER
BOGHANDEL
GRUNDLAGT

Q________ 1871_____ g
Kontob-Rekvisiteb
•

Stobt
Bogtbykkebi fob
ALLE TbYKSAGEB
•

Agentub fob
Hobnvng & Møllebs
PlAXOEB OG FlYGLEB

re3i7on

K Christian Moller,

Isenkram. — Porcellæn. — Glasvarehandel. — Køkkenudstyr.

C. L, Wehrmann,

FORSIKRINGSAgentur- og
Kommissionsforretning
i

KONTOR:

FREDERIKSTORV 8.
(Posthuset.)

Telefon 471.

— 137 -

Fabrik:

CHR. LERCHE

Aarhus addstc og
Gravmonumenter, Mindeseneste prisbeløn. Stcnmivrker og Bygnings
arbejder i alle Stilarter.
og Billedhugger-Etabl.

Udsalg:

Marmorvare-Fabrik.

Marmor-Oplag.

&

Braband Cementvarefabrik.
Jyllands Træstøberi og Stukkaturfabrik.

Fliser. Kloakrør.
Kloakbrønde.
Fals-Tagsten.
FacadeDekorationer.

Å.

THOMSEN * AARHUS.
KONTOR:

FREDERIKSGADE 78.
TELEFON 51.

Gesimser. Lofts
rosetter. Dørparlier. StukDekorationer.
Monierbejder.
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«. fileter 1bolm & Co. «
Vtnbanblere.
en oetati.
Gulbsmebegabe 15, 17 og 19. 9 Sarbus.

telefon

3UUØOJ>Q]ll$

Ifir.

567

en gros.

Største Uager at rene naturelle tølne. Spirituosa, Ulkører ni. ni.

1. Kl. Slagteriforretning og Damppølsefabrik.
Telefon 494.

Søndergade 36.

1Rccl 36etjes
ning.

Fører kun 1. Klasses blaastempledc Kødvarer.
Lager af saltede og ragede Varer.

Telefon 494.

1Reel S3etjc=
nlng.
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1Ro33i’6
Iste IRlasses

Cafe op Ikonbitori
viø å vfø bct n$c Ueater.

Vi--------------o*c------------- 1 y
KAFFE,
KONSERVES,
VINE, CIGARER,
SPECIAL
FORRETNING.
♦
J.

Chr.

Laursen.
Mejlgade Nr. 66,
AARHUS
Telefon 337

£££££££££££££££

=AARHUS=
DAMPVASKERI
LÆSSØ EG A DE
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*********
Mineralvands-••
. . . . . . . fabrikant

A. Aschlund
?

Ryesgadc 9 •

• • Aarhus

Aarhus kemiske Tøjrensnings-Etablissement.
I Aarhus
hentes
og bringes.
•

Til udenbys
returneres
portofrit.

GarderobeFarveri
og
Uldspinderi.
•

TELEFON
• •640 ••

TRAULS ERIOHSEN . Vestergade 37 . AARHUS.
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1. KLASSES

SPECIAL-FORRETNIHB
THE •KAFFE
CHOCOLADE
SØNDERGADE 10—12

AARHUS
EN GKOS

ÿ

EN DETAIL
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l^rone-JVÎagasinet.
Søndergade 56.

Aarhus.

Specialforretning i ^erre-<£ingeri og Underbeklædning.

©i|
Telefon 117
y

—BRØDRENE

c—

« HOFMANNS «
MØBELFABRIK

Ii© Telefon 117
y
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Ijotel freieriksbro
— H. Chr. Herloff. —
Hyggelige, vclmonterede Værelser fra 1 Kr.
til højere Priser.
-- Smukke Selskabslokaler. —
— Proper Servering. — Hoflig Betjening. —

AKTIESELSKABET ---

„TORfSTXK“

Startet I
1896 }

Dampbaadsfart til Marselisborg og
Iliis Skov anbefales.

^otel „T^oyal“
Direktør: f. Christensen.

1ste passes T?olel.
• Aarhus. •

| Udvidet
|
1899
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Banegaardsgade 43,
anbefaler

— Smuk Lysthave. —
Henrivende Udsigt fra
Taarnet og Verandaerne.
Propre og nymonterede
Viereiser med Udsigt
over Byen og Bugten.

1. Klasses Køkken.
Moderate Priser.
TELEFON 934f

Karl moder ved hvert Tog.

— VlLH. kLEIN —
EN GBOS

2, Søndergade 2.

Aarhus.

—-------------- 2-------------------------------

*
EN DETAIL

♦

—o SPECIALITETER o—
HATTE ? HATTEPYNT
GARN-ARTIKLER
FÆ R DI G SY ET D A M E LI N N EI)
HANDSKER
BALARTIKLER
BLUSELIV
HVIDEVARER
B ESÆTNIN G S-ÅRTIK LER
KJOLETØJER ETC.
FOER-ARTIKLER
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{Tærskemaskiner for Ibestekratt.
EJamptærskeværker.
SPECIALITET:

røaumanns C^cler.
©etroleums^ZOSotoren

Anlæg af nye Mejerier og Omforandring af ældre.

Tegning og Overslag til Tjeneste

Dygtige Montører.

VIGGO JØRGENSEN. ** AXELHOS. ** AARHUS.

10
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I. M. SCHMALFELDS
•FABRIKER*
AARHUS
*

SPECIAL-FABRIK FOR

•FINE RØGTOBAKKER-

P. A.
BUCHTRUP
£££££££££££

lsle Klasses For
retning i
Kolonial- og
Delika lessevarer.
S to ri Udvalg
i Konserves og
Konfekturer.
Telefon 65.

Hjørnet af
Sønder- og Øster
gade.

J.C. Christensen.

r SKRÆDER
*

Kannikegade 1O.
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A. WILSON
? AARHUS
Special-Fabrik for

* BADE-APPARATER $
nyeste Konstruktion
med tempererede Regnbade.

OPFYRING •••

••• saavel ved Gas som Kul.

TEGN ABONNEMENT paa
Bedste, billigste, mest aktuelle og rigest illustrerede Ugeblad.
Kr. 1,25 Kvartalet.

ABONNF2MENT OVERALT

10 Øre ugentlig.

Skriv efter PrøverT
Kjoletøjslageret

Vesterbrogade 24, 1. Sal.
•|_________________________________________

S’pwjjøe
__ r

Kjøbenhavn V.
*

Specialforretning
i

uldne
Kjoletøjer.

ooooo ooooo

TELEFON

N£

3431
o

o

til virkelige
en gros
Priser.

Lageret er aabent fra 9—6.

HUSK’ Vesterbrogade 24 . f . g^L

