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Udvalgt litteratur om 
Østjylland 2010-2011

Af Kenn Tarbensen, Peter Mouritsen og Jeppe Norskov Stokholm

Ole Rømer-Observatoriet i Aarhus
For nogle år siden var Historisk Samfund 
på besøg på Ole Rømer-Observatoriet i 
Aarhus, og nu er der rig anledning til at 
genopfriske denne unikke seværdighed, der 
i forordet af en ny bog kaldes for et “enestå-
ende sted i Danmark”.
 I anledning af 100-året har Steno Muse-
ets Venner nemlig udgivet en fl ot bog om 
observatoriets historie. I Historisk Sam-
fund kan vi her bryste os af, at første del 
af bogen er et genoptryk af observator Axel 
V. Nielsens artikel om observatoriets op-
rindelse og historie indtil 1916. Den blev 
bragt i vores årbog i 1962, og vi har natur-
ligvis tilladt gengivelse af artiklen til gavn 
og glæde for læserne af den nye bog, hvor 
den gamle artikel har fået et pænere layout, 
end det var teknisk muligt i 1962.
 Bogen “Ole Rømer-Observatoriet – forsk-
ning og folkeoplysning i 100 år” (udg. af Ste-
no Museets Venner, 2011. 144 s.) er ikke 
blot en informativ bog om observatoriets 
turbulente start. Efter Axel V. Nielsens arti-
kel tager museumsinspektør Hans Buhl og 
planetarieleder Ole J. Knudsen, begge Ste-
no Museet, de næste 95 år af observatoriets 
historie op til grundig behandling.
 Hans Buhl beskriver indgående obser-

vatoriet som “et kommunalt smertens-
barn”. Fra omkring 1950 blev det i vok-
sende omfang drøftet, om det virkelig var 
en kommunal opgave at drive et observa-
torium. Daværende rådmand, senere borg-
mester, Bernhardt Jensen mente, at det var 
en kommunal luksus, og at man skulle for-
søge at overdrage Observatoriet til Aarhus 
Universitet, der netop havde et naturviden-
skabeligt fakultet under opstart. Det fandt 
sted i 1954, og to år efter kom astronomi 
til som fag. I 1956 blev Observatoriet langt 
om længe overtaget af universitetet.
 I den sidste del beskriver Buhl og Knud-
sen i fællesskab tiden under Aarhus Uni-
versitet. Først lukkede man sig noget om 
forskningen, men siden er det folkeoply-
sende sigte atter dukket frem med stor 
styrke og er nu det eneste. Lysforureningen 
i området er i dag for stor, og Århus-astro-
nomer benytter i dag i et fælleseuropæisk 
observatoriesamarbejde bl.a. kikkerter i det 
nordlige Chile.  
 Observatoriebygningen, der blev teg-
net af arkitekten Anton Rosen, blev i 2006 
fredet. Det er i dag en af de attraktive se-
værdigheder i Aarhus, hvilket nu må glæde 
kommunen, der fra starten gik ind i op-
gaven. 
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Hans Buhl og Ole J. Knudsen har til fulde 
formået at spille videre på Axel V. Nielsens 
grundige fremstilling. I de nyere dele er der 
også tale om en forskningsbaseret frem-
stilling med kildehenvisninger, men den 
er velskrevet og fremragende. F.eks. er der 
faktasider og illustrationer med gode og 
belærende billedtekster til alle os, der ikke 
er så velbevandrede i astronomi som vore 
bedsteforældre.
 Bogen om Ole Rømer-Observatoriet er 
på alle måder ganske vellykket, særdeles 
indbydende og er en aktuel og rigtig fl ot 
bog fra fagfolk til menigmand. (kt)

Herregårdsliv på Moesgård 
og Constantinsborg

Jesper Laursens bog “Herregårdsbilleder. 
Livet på Moesgård 1900-1950” (Moesgård 
2010, 175 s.) er en fremragende fotodo-
kumentarisk beretning om livet på herre-
gården Moesgård syd for Århus i det 20. 

århundredes første halvdel. Bogen rummer 
130 fotos i helsideformat, hvortil kommer 
10 malerier i miniaturestørrelse som små 
appetitvækkere. Det er altså fotografi erne, 
der er i fokus, og det er fuldt berettiget. 
 Der er tale om utrolig gode og skarpe fo-
tos, der dels viser herskabets liv i hovedbyg-
ningen, i haven og på stranden, dels viser 
arbejdslivet for de faste og løse arbejdere, 
der var knyttet til landbruget, gartneriet, 
mølledriften, fi skeriet og skovbruget. Foto-
grafi erne er nøje udvalgt og supplerer fi nt 
hinanden, så herregårdsdriften i perioden 
vises i dens mangfoldighed, lidt Morten 
Korch’sk med den umiskendelige stands-
deling, der endnu herskede. For det er 
ikke blot fl otte fotos til behagelig nydelse, 
men dokumentation for et standssamfund 
i fuldt fl or. Det er afgjort værd at tage lup-
pen frem og studere landarbejdernes fure-
de ansigter; det hårde slid lyser ud af deres 
ansigter. For læsere, der nyder udfl ugter til 
vore mange smukke herregårde, er det så-

Før slåmaskiner og selvbindere 
vandt indpas, var der mere end 
30 mænd og kvinder beskæftiget 
i høstarbejdet på Moesgaard. 
Foto fra bogen Herregårdsbilleder. 
Livet på Moesgaard 1900-1950.
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ledes også muligt i bogen at få et solidt so-
cialt perspektiv på tingene.
 Der er tale om et lille udpluk fra en 
samling på mere end 100 fotoalbums, der 
for en del år siden dukkede op på Malling 
Østergård, suppleret med andre, der siden 
er dukket op. Hvorvidt den samlede foto-
samling er tilgængelig for offentligheden 
fremgår desværre ikke. Generelt er tekster-
ne meget korte, måske også lidt for korte, 
men meningen er selvsagt klar: Dette er en 
billedbog og her taler fotografi erne selv. Og 
det gør de rigtig godt. 

Constantinsborg vest for Stautrup har også 
fået en fotobog. Herregårdens tidligere ejer, 
Jørgen A. Pontoppidan, har samlet mate-
rialet, der egentlig kun var beregnet for 
familien, men som Østjysk Hjemstavns-
forening nu har udgivet i redigeret form. 
Bogen “Beskrivelse af Constantinsborg fortalt 
i billeder” (2010, 164 s.) bærer således præg 
af en slags familiealbum til minde om de 
132 år, hvor herregården var i Pontoppi-
dan-slægtens eje. Man kan glæde sig over 
et sjældent indblik i en herregårdsfamilies 
liv selv under mere private former. 
 Også her må forstørrelsesglasset tages 
frem – men det er for at læse den ledsa-
gende tekst, der sat med meget lille skrift-
type. Man kunne også have ønsket sig en 
mere professionel udarbejdet bog i billed-
behandlingen og opsætningen. 
 Constantinsborg er blevet købt af fami-
lien Holck-Povlsen fra Bestseller-koncer-
nen, der vil føre godset tilbage til fordums 
pragt og herlighed. Det tegner lyst, og med 
basis i Jørgen A. Pontoppidans bog vil der 

med skelen til mere solide herregårdsmo-
nografi er være et godt udgangspunkt for 
et videnskabeligt anlagt bogværk om Con-
stantinsborgs historie, en oplagt opgave for 
det driftige Center for Herregårdsforsk-
ning. (kt)

Støvringgaard Kloster
Lidt nordøst for Randers ligger Støvring-
gaard Kloster, et stateligt frøkenkloster fra 
midten af 1700-tallet. I 1200-tallet blev 
her bygget en borg, som i 1620’erne blev 
erstattet af den nuværende hovedbygning. 
I 1740’erne undergik herregården store 
ombygninger, og samtidig testamentere-
de den daværende ejer Støvringgaard til et 
kloster for “en Priorinde og tolv Jomfruer”. 
Frem til slutningen af 1970’erne fungerede 
klostret som sådan, men blev på grund af 
dårlig økonomi så omdannet til 13 nye og 
fuldt moderne seniorboliger for både enli-
ge og ægtepar.
 Klostret begyndte sin virksomhed i 
1760, og i anledning af 250 års jubilæet, 
har bestyrelsen fået historikeren Finn An-
dersen til at skrive historien om Støvring-
gaard fra tiden som herregård og frem til 
nutidens bofællesskab. I bogen “Støvring-
gaard – fra jomfrukloster til bofællesskab” 
(udg. af Støvringgaard Kloster 2010, 152 
s.) er der stort fokus på tiden som jomfru-
kloster, hvilket bl.a. skyldes et ganske om-
fattende arkivmateriale dels i Landsarkivet 
for Nørrejylland, dels i Rigsarkivet.
 Finn Andersen giver et fi nt indblik i klo-
strets dagligdag, herunder godsdriften, der 
gennem mange år sikrede klostrets økono-
mi, samt klostrets betydning for omegnen. 



121

Der er tillige stort fokus på de 11 priorin-
der og på tyendet; derimod hører vi ikke 
meget om jomfruerne. De var ugifte døt-
re fra adelen eller det bedre borgerskab (de 
fem første rangklasser), og ifølge forordet 
af bestyrelsesformand, fhv. stiftamtmand 
Peter Christensen, udgør klostret derved 
“et stykke overset socialhistorie”. Så meget 
desto mere kunne man have ventet sig ana-
lyser vedrørende de mange damer, der gen-
nem de 250 år har boet på klostret. Kun en-
kelte gange kommer de frem i lyset, f.eks. i 
1856, hvor der opstod en konfl ikt mellem 
dem og priorinden (s. 62 f.). Bestyrelsesfor-
manden håber i forordet, at der med tiden 
bliver mulighed for en mere dybtgående og 

detaljeret behandling af det store arkivma-
teriale. Med Finn Andersens i øvrigt rigt il-
lustrerede bog er der i hvert fald skabt en 
god ramme for yderligere studier. (kt)

Silkeborg – Århusbakken 
og Hjejlen

Om Silkeborg er der siden sidste årbog ud-
givet et par større – og fi ne – bøger. De er 
begge skrevet af de samme personer, den 
ene dog med assistance. Det er to ret for-
skellige bøger, da den ene handler om en 
bydel, nemlig boligområdet Århusbakken 
i Silkeborg, og den anden er udkommet i 
anledning af det gode skib Hjejlens 150 år 
i aktiv tjeneste på Silkeborgsøerne.

Det dynamiske lokalhistoriske forfatter-
team, Kurt Balle Jensen og Keld Dalsgaard 
Larsen, har i 2010 sendt “Århusbakken – 
Mennesker og fortællinger” på gaden (176 si-
der, Silkeborg Kulturhistoriske Museum). 
Bogen handler om Silkeborgbydelen År-
husbakken og er en både sjov, varm og læ-
rerig skildring af livet i en ny bydel, som i 
vidt omfang er bebygget af andelsboligfor-
eninger, hvor også meget af bogen foregår. 
Værket er opdelt i tre afsnit, “Før Mands 
Minde”, “I Mands Minde” og “I Dag” – og 
netop det om mænds, og kvinders for den 
sags skyld, minde spiller en stor rolle for 
bogen. Den er nemlig i overvejende grad 
baseret på erindringer og samtaler med be-
boerne i bydelen. “Mands Minde” tager i 
denne sammenhæng sin begyndelse om-
kring 1940, hvor tilfl ytningen til området 
tager fart. Før tilfl ytningen huser Århus-
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bakken foruden skov fattiggården, hospita-
let – som er der endnu, et teglværk, marker 
samt et stort kolonihaveområde.
 Vævet ind og ud mellem erindringerne 
fi nder vi et stykke dansk arbejderkultur-
historie. Kampen om en anstændig bolig, 
udviklingen i, hvad en anstændig bolig er. 
Arbejdet, værdier, problemer, økonomi og 
sammenhold. 
 I afsnittet om tiden inden “Mands Min-
de” hører vi om den lidt tilfældige udvik-
ling, som foregår på bakken, udfl ytningen 
af fattiggården, opbygningen af hospitalet 
og den pudsige Kneippkuranstalt med sine 
kolde bade og fl otte bygninger. Det er også 
en spændende historie.
 De to herrer bag værket har skrevet det 
hele sammen til en bog, hvis sprog fl yder 
godt, med billeder og sammenhænge, der 
overrasker og afslører en kærlighed til År-
husbakken, som ikke kan undertrykkes.
 Samtidig er bogen sat med et væld af bil-
leder og opdelt i små overskuelige afsnit, 
som gør teksten særlig læservenlig. Den er 
tydeligvis skrevet med blik for den såkaldte 
almindelige læser og i særdeleshed for År-
husbakkens beboere. Men andre med nys-
gerrighed og historisk interesse kan sagtens 
få en god oplevelse ud af at læse med.
 Århusbakken begynder som en udkant, 
som med tiden vokser mere og bliver en del 
af byen, men som også bliver en lille by i 
by i sig selv med egen kultur og nu også sin 
egen historie. 
 Hjejlebogen “Hjejlen og det skønne Silke-
borg” (187 sider, Silkeborg Kulturhistoriske 
Museum) er skrevet af Keld Dalsgaard Lar-
sen, Kurt Balle Jensen og Lis Thavlov, leder 

af Silkeborg Arkiv. Bogen er en hyldest til 
turist- og fl oddamperen Hjejlen, som nu i 
150 år har sejlet på blandt andet Ry, La-
ven og Himmelbjerget. Den er udkommet 
i 2011 i anledning af jubilæet.
 Bogen er utrolig fl ot og har, hvad man 
kunne kalde “Coffee table” kvaliteter, – alt-
så en bog, der er fl ot og interessant at have 
liggende fremme, når der kommer gæster. 
Den har en stor mangfoldighed af fl otte 
og spændende billeder. Tekstsiden lægger 

I Hjejlens jubilæumsbog kan man bl.a. gense Henrik 
Hansens Silkeborg-plakat fra 1942
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dog ikke kun op til at kigge billeder, da alle 
aspekter af Hjejlens virksomhed i Silkeborg 
og omegn synes at være beskrevet i bogen 
med både anekdoter, sagn og fakta. Det er 
tydeligt, at alle sejl er sat til for at fejre ju-
bilæet for verdens ældste hjuldamper i fast 
rutefart.
 Bogen udtrykker, hvordan Hjejlen er 
uløseligt forbundet med byen, – Silkeborg 
er kun 15 år ældre end Hjejlen, så de to 
har fulgtes ad næsten hele vejen og har na-
turligvis mange oplevelser sammen. Bogen 
kommer omkring den store betydning, 
Hjejlen har for byen, både som berømt tu-
ristmagnet og vartegn og som uundværlig 
del af utallige traditioner med eksempelvis 
jazz og ildfest. 
 Da Hjejlen og Hjejleselskabet, som jo 
også har jubilæum, er udgangspunktet 
for turismen i Silkeborg, er jubilæumsbo-
gen også blevet en slags turismens historie 
i Silkeborg. Men naturligvis er også andre 
dele af de aktiviteter, som Hjejlen har væ-
ret en del af, med som f.eks. Himmelbjerg-
møderne. I det hele taget kommer vi langt 
omkring, også ud i skovene og til områdets 
udsigtspunkter. Men aldrig længere væk 
end, at man stadig kan høre Hjejlens ka-
rakteristiske tuden i dampfl øjten.
 Bogen indeholder naturligvis også man-
ge detaljer om selve fartøjet Hjejlen og 
Hjejleselskabets fl åde generelt. Historier 
om renoveringer, problemer med brændsel, 
maskine og teknik, og vi hører om, hvor-
dan det er at drive en dampmaskine i dag. 
På trods af, at Hjejlen har tidsånden imod 
sig i disse klimatider, er det på paradoksal 
vis dette sydende og lugtende levn fra en 

tabt del af den tidlige industrielle revolu-
tion, der i Silkeborg forbinder byen med 
søerne og skovene. Med udgivelsen af den-
ne bog viser Silkeborg, at man stadig elsker 
dette sejlende paradoks. Det er helt sikkert 
en værdig markering af de første 150 år og 
en fi n måde at sige til lykke til Hjejlen og 
til Silkeborg. (pm)

Østjysk fattigforsorg
I Silkeborg og i Horsens er der udkommet 
to små bøger om den lokale fattigforsorg. 
De er begge skrevet af “amatør-historike-
re”, som dygtigt har brugt de lokale arkiver, 
og man mærker tydeligt, at de skriver på 
baggrund af en social indignation. Bøgerne 
giver derfor indblik i en overset historie og 
viser samtidig, at arkiverne rummer masser 
af spændende historie, som med knofedt 
kan bringes frem i lyset.

Den første bog er Gunnar Rasmussens 
spændende og detaljerede “Silkeborg Fat-
tiggaard 1868-1958” (Silkeborg Kultur-
historiske Museum, 102 sider) fra 2010. 
Rasmussen har over fl ere måneder gen-
nemtrawlet Silkeborg Arkivs materialer om 
fattiggården samt aviser og alle andre mu-
lige kilder. Rasmussen har oven i købet selv 
i sin barndom boet på fattiggården som 
barn af viceværten. Ud af anstrengelserne 
er kommet en god personlig fremstilling 
om de forhold, det danske samfund og Sil-
keborg i særdeleshed bød de allersvageste i 
en fortid, der ikke er så fjern rent kronolo-
gisk, men ligger meget langt tilbage, hvis vi 
ser det materielt.
 Silkeborgs fattiggård har haft tre adres-
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ser, og bogen er opdelt i tre afsnit, et om 
hvert sted. Til sidst sluttes bogen med et 
afsnit om nogle af de “lemmer”, der gjorde 
sig bemærket på forskellige måder.
 Bogens kronologiske opbygning giver 
en god fremstilling af udviklingen på so-
cialområdet, og vi får som læsere et godt 
indblik i kommunalpolitikkernes forhold 
til den problematiske institution, som en 
fattiggård var. 
 Bogens billedside kunne dog med fordel 
have været opprioriteret, de er næsten alle 
små og utydelige, hvilket er en skam. Det 
ændrer dog ikke ved, at bogen behandler et 
interessant emne på en måde, som må ap-
pellere både til lokalhistorisk interesserede 
og læsere med interesse for fattigforsorgens 
historie generelt.

Anne-Mette Knudsen har i sin bog fra 
2010 Horsens som skueplads. Under titlen 
“Fattig og Umyndiggjort” (Forlaget Hors-
næs, 105 sider) behandler forfatteren nær 
ved alle tænkelige aspekter ved fattigfor-
sorg og -tilværelse i en lille og meget bred 
fremstilling.
 Forfatteren har tydeligvis brugt lang tid i 
selskab med Horsens kommunale arkiv og 
har vendt hvert et blad. Forfatteren har dog 
kun brugt kildematerialet fra Horsens som 
udgangspunkt og inddrager også nationale 
kilder, hvor det giver mening. 
 Knudsen kommer ind på livet som fat-
tig, de store problemer med eksempelvis 
prostitution, druk og sindssygdom. Hvor-
dan man endte i fattigdom, og det liv, man 
havde, når det skete, problemstillinger med 
kvinder og børn på fattiggårdene. Og så vi-

dere. Anne-Mette Knudsen kommer virke-
lig vidt omkring
 Skal man dryppe lidt malurt i bægeret, 
så skal det være, at fremstillingen næsten er 
for koncentreret, og at nogle temaer godt 
kunne have været udfoldet lidt mere. Bo-
gens bredde gør den desværre også lidt svær 
at overskue.
 Der ligger dog stadig et imponerende ar-
bejde til grund for bogen. Det er en spæn-
dende historie om, hvorfra socialvæsnet 
har udviklet sig, og hvilket idegrundlag det 
har bygget på til forskellige tider.

For begge værkers vedkommende skal det 
tilføjes, at det virkelig er en fornøjelse at 
se, hvor meget arkivmateriale der er ble-
vet brugt. Ikke mindst er det dejligt, at de 
kommunale arkivalier er blevet gransket i 
forarbejdet til disse værker. Det må der ger-
ne komme mere af. (pm)

Hammelbanen og Linie 888
I 2010 udkom der to værker om to centra-
le aktører inden for den østjyske transport-
sektor. Det drejer sig om et jubilæumsskrift 
for Busselskabet Abildskou og et tætskrevet 
værk om Hammelbanen. 
 Hammelbanen har i mange henseender 
spillet en central rolle for byens og oplan-
dets historie. Dens brogede tilblivelseshi-
storie, der førte til, at banen i Aarhus fi k 
sin egen station fjernt fra hovedbanegår-
den, ligesom de mange besværligheder ved 
anlægsarbejdet er levende skildret i bogen 
“Hammelbanen” (udg. af Banebøger, 2010, 
164 s.), der er skrevet af Asger Christiansen 
under medvirken af Lars Andersen. 
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Der er tale om en genudgivelse. Bogen ud-
kom første gang i 1996, men er nu blevet 
genoptrykt i forbindelse med åbningen af 
en udstilling om banen på Aarhus Bymu-
seum. Genoptrykket er på nær nogle få ret-
telser identisk med udgaven fra 1996.
 Der er i mange henseender tale om et 
meget indholdsrigt værk spækket med in-
formationer om stort og småt. Der er me-
get at hente for tog- og transportentusiaster, 
men som almindelig historieinteresseret 
læser er det lige før, man af og til taber pu-
sten. Asger Christiansen og Lars Andersen 
tager læseren med vidt omkring på de 160 
tætskrevne sider. Alt fra tilblivelsen, an-
lægsarbejdet, det politiske og økonomiske 
spil i forbindelse med linjeføringen til ind-
gående beskrivelser af banens forløb gen-
nem landskabet, stationsbygningerne og 
det rullende materiel. Kort- og billedmate-
rialet i bogen er stort og righoldigt, og når 
man som læser kommer over på den sidste 
side, er man overbevist om, at stort set hver 
en sten i banens historie er vendt. De to 
forfattere giver således undervejs fl ere prø-
ver på, at de har en meget stor viden om 

emnet, og at grundlaget for bogen er fl ere 
års interesse og arbejde. Det er således en 
bog for entusiaster, men den kunne med en 
layoutmæssig opdatering til 2010-niveau 
og en lidt hårdere redigering nå et bredere 
publikum, hvilket den fortjener. 

De fl este østjyder kender Linie 888, der 
fragter passagerer frem og tilbage mellem 
Jylland og Valby. Busselskabet Abildskou, 
der driver ruten, kunne i 2010 fejre 50 års 
jubilæum. I den anledning udkom bogen 
“Abildskou – fra nærtrafi k til fjerntrafi k” 
(udg. af J-Bog, 2010. 102 s.), der er skrevet 
af Jens Birch og Jeppe Steensgaard. Bogen 
er veldisponeret og illustreret med en ræk-
ke gamle og nye fotografi er og oversigts-
kort, der supplerer teksten godt.
 Fjernbusruten Linie 888 startede tilba-
ge til 1983 og har således i mere end halv-
delen af selskabets levetid udgjort en cen-
tral del af forretningen. Grundlæggeren og 
vognmanden Jens Erik Abildskou startede 
med at køre forstadsbusser syd for Aarhus, 
som senere blev opslugt af Århus Sporveje. 
Hertil har han i en periode drevet rutebil-

Jens Erik Abildskou ved en 
888-bus, der i 2003 på vej 

mod København var til at vippe i 
havnen, da den skred ud gennem 

agterporten på Max Mols.
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forretning i Mariager og kontraktkørsel for 
det daværende Århus Amt. Der har også 
været enkelte afstikkere uden for busfaget. 
I en periode forsøgte han sig således som 
lastbilvognmand og med restaurationsdrift 
– sidstnævnte ifølge forfatterne uden det 
store held. I dag driver Abildskou ved si-
den af Linie 888 en fjernbusrute mellem 
Aarhus og Berlin. 
 Bogen følger Abildskou fra starten i 
1960 og udviklingen gennem de senere år-
tier, der har budt på mange reformer, ud-
viklinger i rutenettet og hård konkurrence 
fra især DSB. (jns)

Århus Retshjælp
I anledning af Århus Retshjælps 75 års ju-
bilæum i 2010 udkom “Århus Retshjælp 
1935-2010” (udg. af Århus Retshjælp, 
2010, 113 s.). Jubilæumsskriftet indehol-
der 12 kortere artikler fra personer, der er 
eller har været tilknyttet retshjælpens virk-
somhed som rådgivere, ansatte eller besty-
relsesmedlemmer.
 De 12 artikler bygger dels på i forvejen 
skreven litteratur, betænkninger, erindrin-
ger og dele af det materiale fra retshjælpens 
75-årige historie, der er opbevaret på Er-
hvervsarkivet i Aarhus. 
 Skriftet falder i tre hoveddele. De første 
bidrag omhandler Århus Retshjælps orga-
nisatoriske og økonomiske udvikling gen-
nem de forløbne årtier fra den spæde start 
i lånte lokaler på Tinghuset over årene i 
Bødker Balles Gård til den nuværende råd-
givningsaktivitet på Vester Allé 8 ved siden 
af Retten i Aarhus. Derefter følger nogle 
bidrag vedrørende selve retshjælpsarbejdet, 

hvor nuværende og tidligere rådgivere be-
retter om deres erfaringer og om den be-
tydning, arbejdet har haft for dem selv og 
for retshjælpens brugere. Til sidst er der 
nogle bidrag, der belyser udvalgte juridiske 
emner inden for retshjælpens område samt 
nogle af fremtidens udfordringer for rets-
hjælpsarbejdet i Danmark. (jns)

Stikkersker, modstandsfolk 
og fl ygtninge

Det er efterhånden længe siden, der er ud-
kommet gode bøger om besættelsesårene i 
det østjyske. Det rådes der i et vist omfang 
bod på nu med udgivelsen af tre temme-
lig forskellige bøger om krigsårene og deres 
følger i Østjylland.

Henrik Skov Kristensen har i bogen 
“Grethe Bartram – fra kommunist til ges-
tapoagent” (Nyt Nordisk Forlag, 199 si-
der) fra 2010 gjort regnebrættet op med 
hensyn til vores fælles viden om storstik-
kersken Grethe Bartram. Den benævnte 
Bartram er berygtet som en af krigsåre-
nes største stikkere. På trods af sin kom-
munistiske arbejderklassebaggrund angav 
hun fl ere af sine kammerater og hjalp Ges-
tapo så meget, at hun var tæt på at blive 
likvideret for det. I bogen kommer lederen 
af Frøslevlejrens Museum grundigt rundt 
om den berygtede Aarhusstikkers historie. 
Han forsøger at give læseren mulighed for 
at sætte sig ind i Grethe Bartrams situa-
tion for at forstå, hvad der fi k hende til at 
vælge den vej, der gjorde hende til Gesta-
poagent. Det gør han ved at gå i dybden 
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med hovedpersonens sociale baggrund og 
tildragelser i livet.
 Bogen giver et spændende indblik i den 
skumle og farefulde verden som tyskernes 
danske hjælpere levede i. Samtidig får man 
også et kig ind i Aarhus under krigen.
 Bartrams historie sammenlignes med 
en anden af Gestapos danske kvindelige 
superagenter, bogens mest dynamiske del, 
men muligvis også mest problematiske, da 
det ikke er oplagt, at de to personers hi-
storie er sammenlignelige. Men afgjort et 
spændende emne.

Bog nummer to er krigsbøgernes mest ac-
tion-fortættede. Peter Nørlund fra Århus 
Stiftstidende har i “Korttegneren og Pressefo-
tografen – dramatiske beretninger om mod-
standskamp i 1943-45” (Hovedland, 2011) 
skrevet om korttegner Agnar Larsen og pres-
sefotograf Ib Hansens erindringer fra deres 
indsats for modstandsbevægelsen. Vi hører 
om, hvordan de to fi k kontakt med mod-
standen, og hvilke aktioner de deltog i. De 
to, særligt korttegneren, beretter om meget 
dramatiske begivenheder, – det fl yder med 
våben, mord og vold. Netop afsnittet om 
korttegneren er i øvrigt blevet udsat for en 
hårdhændet kritik i Jyllandsposten. Avisens 
kilder blandt andet på Besættelsesmuseet i 
Århus, har svært ved at genkende de meget 
dramatiske begivenheder, som skildres, og 
er tæt på at kalde det fri fantasi.
 Til gengæld er det spændende historier 
garneret med fotografi er og tegninger. Ud 
over modstandshistorierne er der også et 
par interessante kig ind i på nogle af tidens 
arbejdspladser, først og fremmest Stiften, 

men også andre. Bogens redaktør har dog 
ikke gjort meget andet end at renskrive de 
to modstandsfolks beretninger, hvilket nok 
har gjort, at historierne bærer noget præg af 
tilbageskuelsens klarsyn.
 Men det er absolut en hæsblæsende hi-
storie fra gadeplan i Aarhus.

Temaets tredje bog er Annette Jakobsens 
“Hvis Suk Var Luftballoner” (Books on De-
mand, 154 sider) fra 2011. Den handler 
om de tyske fl ygtninge, som var interneret 
på Rye Flyveplads/Rye Flygtningelejr. Som 
noget lidt specielt er bogen skrevet som 
fi ktive dagbøger. Vi følger tre fi ktive perso-
ners fl ugt fra Østprøjsen, deres ankomst til 
Danmark og ophold i lejren ved Rye. 
 Der er dog ikke tale om digtning. An-
nette Jakobsen har tilsyneladende nøje 
brugt brudstykker, detaljer og begivenhe-
der fra rigtige dagbøger, interviews og an-
den litteratur om emnet. Vi følger en 20-
årig kvinde, en 14-årig dreng og en pige på 
9 år, – og jeg skal love for, det er hård kost, 
de bliver budt.
 Det er en spændende formidlingsform, 
som er valgt, og som giver mulighed for at 
sætte menneskene i denne ulykkelige histo-
rie i centrum. Samtidig slipper vi for den 
evindelige opremsning af begivenheder. 
Flere steder antydes årsagssammenhæn-
gene blot, og læseren må selv lægge to og 
to sammen. Dog må jeg erkende, at jeg fi k 
mine betænkeligheder ved hele projektet, 
da den 20-årige Grethes bror pludselig skif-
tede navn midt under fl ugten fra russerne 
fra det gode navn Peter til blot at hedde 
Paul. Men det er jo, hvad der sker, når man 
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selv fi nder på navnene. Den lidt utraditio-
nelle dagbogsform er velvalgt til emnet, og 
bogen anbefales. (pm).

Industriminder fra Aarhus
Dansk Center for Byhistorie og Århus By-
historiske Fond har sammen udgivet en 
velskrevet og smukt illustreret bog: “Indu-
striminder i det gamle Århus” (2010, 177s.). 
Seniorforsker Kenn Tarbensen og ph.d. sti-
pendiat Kristian Buhl Thomsen har skrevet 
de 27 artikler, der hver især fortæller histo-
rien om nogle af de industrivirksomheder, 
der tidligere naturligt hørte til gadebille-
det i det centrale Aarhus. Artiklerne bindes 
sammen af et velskrevet forord af lederen af 
Dansk Center for Byhistorie, nu stadsarki-
var, Søren Bitsch Christensen. 
 Værket giver prøver på det, de to insti-
tutioner hver især er allerbedst til, nemlig 
formidling af henholdsvis den aarhusian-
ske lokalhistorie til det brede publikum og 
den byhistoriske forskning. Således har År-
hus Byhistoriske Fond gennem en årrække 
udgivet en række værker om byens historie 
med fokus på et fl ot layout og et billedma-
teriale af høj kvalitet, mens Dansk Center 
for Byhistorie gennem de sidste 10 år har 
etableret sig som den førende institution 
inden for den byhistoriske forskning i lan-
det. Industriminder i det gamle Århus for-
ener disse to dele, og værket er både layout- 
og indholdsmæssigt af høj kvalitet. 
 Det er således en bog, som man også her 
i bedste” Coffee table”-stil kan have liggen-
de på sofabordet og tage frem for at nyde 
de mange billeder. Fordyber man sig i tek-
sten, bliver man tilmed meget klogere på 

en betydningsfuld del af Aarhus’ historie, 
hvis spor man tydeligt kan ane fl ere steder 
i bybilledet i dag. Og det er netop en af 
bogens væsentlige hovedpointer. De gamle 
industrivirksomheder står der nemlig sta-
dig rundt om i byen. Langt hovedparten af 
dem udfylder dog i dag helt nye funktio-
ner, og det er historien frem herimod, som 
bogen for hver af de 27 bygninger fortæller. 
Der omtales både velkendte som studestal-
den på Skovvejen, der i dag fremstår næn-
somt velrestaureret og huser ejendomssel-
skabet Essex, samt de mindre kendte som 
telefonfabrikken i Fredensgade 17 og kli-
chéfabrikken i Sønder Allé 10. 
 En anden væsentlig pointe i bogen er 
understregningen af, at der fremadrettet 
værnes om de kulturhistoriske værdier, der 
går tabt, hvis man ikke sørger for at tage 
vare på de gamle fabriksbygninger. Det er 
Kulturarvstyrelsens opgave, men bogen er 
med de veldokumenterede tekster og det 

Den renoverede Studestalden på Skovvejen huser nu 
Ejendomsselskabet Essex. De mange støbejernssøjler er 
igen kommet til ære og værdighed. 



129

fornemme billedmateriale med til at doku-
mentere de mange fabriksbygningers beva-
ringsværdighed. (jns)

Leoparder på Campus
Campus på Aarhus Universitet med den 
smukt kuperede universitetspark er unik 
og berømmet for sin bygnings- og havear-
kitektur. En væsentlig del af Campus ud-
gøres af de 9 kollegier, der i 2010 havde 75 
års jubilæum. Det blev blandt andet fejret 
med udgivelse af bogen “Leopardspor. Kol-
legierne i Universitetsparken 1935-2010” 
(Aarhus Universitetsforlag 2010), der er 
skrevet af Aarhus Universitets tidligere rek-
tor Henning Lehmann.
Det første spørgsmål, der melder sig, er: 
Hvad ligger der bag den kryptiske titel? 
Svaret er som følger: Leopard, fordi bogen 
tager udgangspunkt i en kollegianersang fra 
1948. Heri fejrede man genopbygningen af 
de fem første kollegier efter bombningen 
af dem under krigen ved blandt andet at 
udbringe en skål for “de sex leoparder på 
rad, de Bacchi gule katte på bakken”. Spor, 
fordi Lehmann tilstræber at fi nde forskel-
lige typer af spor efter de seks leoparder og 
de senere tilkomne tre geparder i Universi-
tetsparkens østside (pigekollegierne). Dette 
bl.a. i erindrings- og skønlitteraturen – fra 
dronning Margrethe over forfattere som 
Thorkild Bjørnvig og Tage Skou-Hansen 
til mindre skønskrivende kollegianeres “lit-
terære” udgydelser i blandt andet kollegier-
nes køkkenprotokoller.
 Hovedvægten i Leopardspor er lagt på 
kollegiernes indre liv, mens de organisa-
tions- og beslutningshistoriske vinkler på 

Parkkollegierne derimod ikke er behand-
let særligt indgående, hvilket er en mangel. 
Omvendt er dette tidligere behandlet af 
universitetshistorikeren Palle Lykke i vær-
ket By og Universitet, som man må ty til, 
hvis man ønsker at fordybe sig i den del af 
kollegiernes historie. 
 Bogen rummer også bygningshisto-
rien (om kollegierne som de mest tydeli-
ge nedslag af den arkitektoniske tradition 
fra Bauhausskolen), overvejelser over do-
natorprofi ler, oplysninger om en række af 
hovedpersonerne i bestyrelsen og eforkred-
sen, sporene af tanken om Danmarks nye 
universitet som et “kollegieuniversitet” og 
kollegianerprofi ler og -riter fra 1930’ernes 
unge, mandlige mønsterbrydere til i dag. 
Den er illustreret af et velvalgt billed- og 
kortmateriale. (jns)

– og så er der årbøgerne
Mange fagtidsskrifter og -årbøger står i dis-
se år over for store udfordringer som følge 
af nye krav i forbindelse med offentlige til-
skud. Flere af de landsdækkende historie-
tidsskrifter er fusionerede, og nogle er ble-
vet til elektroniske publikationer. Tiden må 
vise, om det ad åre også bliver nødvendigt 
med digitaliserede udgivelser af lokalhisto-
riske årbøger – det giver jo også nogle for-
dele – men indtil videre er der i hvert fald 
grund til at glæde sig over mængden af tra-
ditionelle årbøger fra de lokale historiemil-
jøer i Østjylland. 
 I år er der modtaget ikke færre end otte 
årbøger til omtale. Det gælder Brædstrup, 
Favrskov, Galten, Grenaa, Them, Odder, 
Samsø og Viby. Takket være en stor lokal 
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opbakning både fra ihærdige redaktionelle 
ildsjæle, forfattere og økonomiske bidrag-
ydere (i Odder hele 22 virksomheder, for-
eninger og menighedsråd!), er det fortsat 
muligt at udgive de gode lokalhistoriske år-
bøger, som de nævnte blot er eksempler på. 
Det er ganske glædeligt, for årbøgerne in-
deholder et væld af glimrende artikler, som 
i det lange løb er vigtige brikker i den gene-
relle Danmarkshistorie. 
 Gode eksempler herpå ses i “Annales. 
Galten Lokalarkivs årsskrift” (bd. 20, 96 s., 
2010, red. af Erik Korr Johansen) og i “I 
Godt Selskab …om livet i Hads Herred før og 
nu 2010” (udg. af Odder Museum og Od-
deregnens Lokalhistoriske Forening, 136 
s. stort format). I Galten-bogen er der for-
uden årets mere traditionelle bidrag artik-
ler om de bosniske fl ygtninge i årene efter 
1993. Der blev som andre steder i landet 
i Galten opført en fl ygtningelandsby, og 
børnene kom til at gå i skolen i Herskind, 
hvilket beskrives i en særskilt artikel. Fra 
1997 blev landsbyen til et center for ira-
kiske asylansøgere, og i 2005 blev barak-
kerne nedrevet. I Odder-bogen bringes en 

samtale med en kurdisk familie, der netop 
kom til Danmark i 1998 via centret i Gal-
ten. Det er gået den lille familie godt med 
hensyn til uddannelser og job, og de har 
netop købt hus i udkanten af Odder. Det 
er Danmarkshistorie på lokalt plan – og ak-
tuelt og vedkommende.
 Så nyt behøver historierne naturligvis 
ikke være for at have et aktualiserende ele-
ment. “Grenaa og Omegn – før og nu 2010” 
(108 s., red. af Trine Grejsen) indeholder 
blandt årets artikler en god researchet hi-
storie om Djurslands Landmandsbanks 
krak i 1922. Det store sammenbrud i Den 
Danske Landmandsbank er velkendt, men 
ligesom i vore dage var der ikke blot én, 
men omkring 30 lokale banker, der krak-
kede i begyndelsen af 1920’erne, herunder 
altså banken i Grenaa. 
 I årbøgerne lades der desuden lidt op 
til markeringen af 150-året for Danmarks 
nederlag i 1864-krigen. I “Årsskrift 2010” 
fra Egnsarkivet for tidl. Them Kommune 
(144 s., red. af Per Høgsted m.fl .) efterlyses 
bidrag til artikelserier allerede til den kom-
mende 2011-årbog. I “Hvad arkiverne gem-

Denne fl ygtningelandsby i Galten 
skulle have plads til 175 personer, 
så der var trængsel i de små 
værelser i de 5 boligbarakker. 
I hver barak boede 35 personer.
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te. Folk og historier fra Samsø. Årbog 2010” 
(udg. af Slægts- og Lokalhistorisk Forening 
Samsø, red. af Michael Klejs m.fl ., 184 s.) 
optrykkes nyopdukkede breve fra to sam-
singer; brødre, der fra slagmarken skrev 
hjem til familien. Det er spændende læs-
ning, og det vil være værdifuldt, hvis vi i 
Østjylland i de kommende år kunne søge 
at indsamle og tilgængeliggøre tilsvarende 
breve og lignende, der fortsat måtte ligge 
rundt omkring fra 1864-krigen.
 Der er mange andre historier, der er 
spændende og absolut læseværdige. Næv-
nes må “Farscogh. Glimt fra Favrskov-områ-
det 2010/2011” (red. Jørgen Kjær og Hans 
Henrik Laugesen, 160 s.), der i år indle-
des med en længere artikel om herregår-
den Clausholms historie. Favrskov-bogen, 
der er den eneste af årbøgerne, som er ind-
bundet i hårdt bind, indeholder også en 
god artikel om gamle vejvisersten, hvor der 
bl.a. følges op på Jens Reddersens artikel i 
nærværende årbog 2009. I de små beret-
ninger fra områdets lokalarkiver efterlyser 
Hadsten Lokalarkiv i øvrigt oplysninger 
om både nuværende og forsvundne hus-
navne (”Birkely”, “Søblink” etc.), et emne, 
der også må relevant andre steder. “Vibybo-
gen 2010” (udg. Viby Lokalhistoriske For-
ening, red. af Tove Glud Rasmussen m.fl ., 

72 s.) rummer en interessant og velresear-
chet artikel om stednavne i Viby-området. 
Metodisk kan den danne grundlag for lig-
nende studier på andre lokaliteter.
 ”Årsskrift 2010” (udg. af Brædstrupeg-
nens Hjemstavnsforening, 132 s.) rummer 
blandt de større bidrag en artikel om Bræd-
strup og jernbanen, altså Horsens-Bryrup-
banen, men ellers kommer årbogen godt 
rundt om forskellige emner på klassisk vis.
 I fl ere af årbøgerne er der artikler om 
krohistorie. Mest udførligt i Grenaa-bo-
gen, hvor der er en lang og glimrende arti-
kel om Hoed Kro. I Odder-bogen fi ndes en 
lille artikel om Hou Færgekro, der lukkede 
i 2008, og året efter blev nedrevet. Og i bo-
gen for Them har Jens E. Pedersen i en fi n 
artikel om stridigheder i Them i 1720’erne 
foruden skovtyverier m.m. også en historie 
om en smugkro i Them på den tid. 
 Mange artikler har i dette korte rids 
måtte lades uomtalte. Der er dog næppe 
tvivl om, at man i de enkelte udgiverkred-
se i høj grad kan lade sig inspirere af an-
dre, så årbøgerne også i fremtiden vil favne 
bredt emnemæssigt og udgøre gode brikker 
i Danmarkshistorien. (kt)

PS: Bøger, der ønskes omtalt i kommende 
oversigter, bedes indsendt til redaktionen.


