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Udvalgt litteratur 
om Østjylland 2012-2013
Af Kenn Tarbensen

Boller Slot
Den myrefl ittige museumsinspektør An-
nette Hoff har endnu engang leveret et 
overdådigt pragtværk. Tidligere har vi her i 
årbogen omtalt hendes solide arbejder om 
Gehrdt de Lichtenberg og Karen Rosen-
krantz de Lichtenbergs dagbøger og regn-
skaber, og Annette Hoff har tillige holdt 
foredrag i samfundet. Den nye bog, ”Boller 
Slot i 650 år. En godshistorie om mennesker, 
magt og muld ved Horsens Fjord” (udg. af 
Wormianum (Tidsskriftet Skalks forlag) i 
samarbejde med Landbohistorisk Selskab. 
544 s.), er i samme format og fl otte layout 
som de tidligere bøger. 

Bogen om Boller Slot beskriver hele her-
regårdens vidtfavnende historie. Herregår-
den har rødder i den sene middelalder, og i 
renæssancen blev de endnu bestående fl øje 
bygget af Holger Rosenkrantz og hans hu-
stru Karen Gyldenstierne. Boller blev i åre-
ne 1630-58 et ufrivilligt hjemsted for Chri-
stian 4.s forstødte hustru Kirsten Munk, og 
det er faktisk af den grund, at herregården 
langt senere er blevet betegnet som et slot. 
I 1664 blev Boller overtaget af slægten Fri-
is, nemlig af Mogens Friis. Derved kom 
Boller under lensgrevskabet Frijsenborg, 
da dette blev oprettet i 1672. Efter lensaf-

løsningen solgtes Boller fra og blev i 1930 
udstykket til husmandsbrug. Indboet på 
herregården blev solgt på auktion, og ho-
vedbygningen blev indrettet til hvilehjem. 
I 1965 blev dette erstattet af et kommunalt 
plejehjem, og det har i de senere år været et 
hjem for demente. Dette blev dog afviklet 
samtidig med bogens trykning.

Som i sine øvrige bøger formår Annet-
te Hoff at tegne et helstøbt billede af her-
regårdslivet. Således er der grundige un-
dersøgelser af hverdagslivet for herskabet, 
for ansatte og fæstere og deres livsvilkår på 
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marken og i skoven, i haven og i gartne-
riet, på fæstegårdene og på møllerne. I ar-
kiverne er fundet mangfoldige vidnesbyrd 
om de mange ansatte. Alt sammen fl ettes 
fi nt sammen med den store historie. Over-
raskende er et kapitel på 30 sider om Chri-
stian 8., der i 1844 henlagde residensen på 
Boller i tre uger – med et følge på 84 perso-
ner – med det formål at følge troppeøvelser 
ved Hedensted.

Bogen er forsynet af 360 illustrationer, 
hvoraf mange ikke har været anvendt før. 
Det glimrende samarbejde med fotografen 
Kirsten Nijkamp fra de tidligere bøger er 
fortsat, så også denne bog rummer mere 
end 80 nyoptagelser af den dygtige foto-
graf. Desuden bringes en række tegninger 
fra især 1920’erne og 1930’erne af muse-
umsmanden Søren Knudsen samt en halv 
snes tredimensionelle rekonstruktionsteg-
ninger af bygninger ved Jimmy Kristensen. 

Dertil kommer en omfattende oversigt 
over trykte kilder og litteratur. Der er også 
anvendt utrykte kilder i bl.a. Rigsarkivet og 
Landsarkivet for Nørrejylland, men oplys-
ninger herom fi ndes alene i noteapparatet. 
En oversigt over arkivalier havde været øn-
skelig. Til gengæld kan vi glæde os over et 
godt personregister.

Annette Hoff fortjener stor ros for det-
te grundige og overdådige værk om Boller 
Slots historie. 

Rathlousdal
Byplanarkitekt Eric Pettersson, der er lek-
tor emeritus ved Arkitektskolen i Aarhus, 
har ligeledes begået en smuk bog om her-
regården Rathlousdal i udkanten af Odder. 

I bogen ”Rathlousdal. En herregård i Odder” 
(Siesta 2012, 151 s.) har bygningshistori-
en ikke uventet et markant fokus. Modsat 
bogen om Boller Slot, der er stærkt kilde-
mæssigt underbygget, så omtales situatio-
nen vedrørende Rathlousdal som anderle-
des udfordrende.

I bogens forord skriver Petterson om 
kildesituationen: ”Men da hverken foto-
grafi er eller tegninger, for ikke at tale om 
beskrivende tekster, har været at fi nde, bl.a. 
fordi hele godsarkivet brændte i 1910, har 
jeg måtte tage andre metoder til hjælp for 
at nå et for mig tilfredsstillende resultat.”

Ikke desto mindre indeholder bogen et 
væld af gode historiske fotos fra godset. De 
fi ndes i Odder Lokalhistoriske Arkiv. Og i 
Landsarkivet for Nørrejylland fi ndes arki-
valier fra godset, nemlig 31 bind og pak-
ker med materiale fra 1631 til 1928. Her 
er bl.a. jordebøger, skøde- og adkomst-
dokumenter, skifteprotokoller, fæstebreve 
og -protokoller, hoverisager, retssager og 
meget andet. Arkivet er afl everet i 1928 
og bl.a. beskrevet i landsarkivets guide fra 
1981 (bd.2, s. 200). Forfatteren har forladt 
sig på en bemærkning i Odder Dagblad, 
hvor det dagen efter en storbrand i april 
1910 blev nævnt at hele godsinspektørens 
indbo var brændt, herunder godsarkivet 
(s. 106). Det var så ikke rigtigt. Et tjek i 
Statens Arkivers arkivdatabase havde mildt 
sagt været ønskeligt.

Bogen er inddelt i fem kronologiske ho-
vedafsnit: 1400-1600, 1600-1800, 1800-
1870, 1870-1919 og 1920-1960 og afrun-
des med et kort afsnit om tiden fra 1961 til 
nu. Hovedafsnittene kaldes ”Det 1. Rath-
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lousdal”, ”Det 2. Rathlousdal” etc. som 
om, at der har været fem forskellige her-
regårde på stedet. Som i andre herregårds-
bøger skyldes dispositionen dog mere ejer-
forhold, i hvert fald for de tre sidste afsnit. 
Fra 1870 til 1919 var det eksempelvis Emil 
von Holstein-Rathlou, der ejede Rathlous-
dal (ham kommer vi til at høre mere til, for 
mens nærværende årbog er i trykken, ud-
sender Jesper Laursen, Moesgaard, og Eva 
Schmidt, tidl. arkivleder i Odder, en bog 
om ham og hans families fald). 

Rathlousdal kan spores tilbage til slutnin-
gen af 1400-tallet under navnet Lover-
strup. I bogen er den bygningsmæssige ud-
vikling nogenlunde beskrevet helt frem til 
1950, hvor hovedbygningen blev nedrevet. 
Det skete efter, at bygningen var nedslidt 
bl.a. på grund af beslaglæggelse af tysker-
ne under krigen. Som andre herregårde har 
Rathlousdal ført en omtumlet tilværelse, 
og den har naturligvis haft stor betydning 
på Odderegnen. Desværre formår forfatte-
ren ikke helt at puste liv i historien. Det 

virker meget som en afrapportering af en 
række facts, der er indsamlet – krydret med 
forfatterens gætterier af typen: ”Midt på 
gårdspladsen stod der sikkert – som i andre 
gårde – et stort træ…” (s.27). Ja, det gjorde 
der sikkert. 

Postkort fra Aarhus
Traditionen tro udgav Aarhus Byhistori-
ske Fond i november 2012 årets ”julebog”. 
Denne gang slutter den tilmed med ønsket 
om et glædeligt og lykkeligt nytår. Det sker 
med et af de ca. 225 postkort, der er bo-
gens emne. Bogen ”Hilsen fra Aarhus og fra 
Anna” (2012, 174 s.) er en særdeles fl ot bil-
ledbog med et væld af gode motiver fra det 
gamle Aarhus og nogle af de nabokommu-
ner, der siden er indlemmet i byen. Der er 
medtaget postkort fra ca. 1895 til omkring 
1930; sidstnævnte grænse skyldes hensy-
net til ophavsretten. De mange postkort er 
fundet både i offentlige og private samlin-
ger. Kortene ledsages af kommentarer, for-
fattet af Henrik Fode og Claus Navntoft, 
og de er glimrende til forståelse af moti-
verne. 

Postkortproducenterne viste selvfølgelig 
det bedste af byen frem. Det gjaldt f.eks. 
torve, banegården, skoler, kirker, hospitaler 
– og naturligvis en masse gadepartier, her-
under ”Strøget”, Strandvejen og mange an-
dre. Nye tekniske frembringelser som spor-
vogne, biler og telefonkiosker kom også 
med. Bogens titel skyldes netop et karak-
teristisk postkort sendt i 1905, hvor moti-
vet er telefonkiosken på Sct. Clemens Torv. 
Under billedet står skrevet: ”Hilsen fra Aar-
hus og fra Anna Svendsen” (s.69).
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Udvælgelsen af postkortene må være sket 
med hård hånd, for der har naturligvis væ-
ret mange fl ere at vælge mellem. Resultatet 
er immervæk blevet ganske vellykket. Det 
er en fl ot bog, der ulig mange andre bil-
ledbøger kan give mange timers fordybelse, 
også i kraft af de ledsagende kommentarer. 
Bogen er tillige et godt redskab for lokalhi-
storikere i fremtiden, idet man hurtigt kan 
fi nde relevante illustrationer. Den er forsy-
net med kildehenvisninger til de enkelte 
postkort.

Middelalderens Aarhus
Der kan gå år og dag mellem udgivelser 
om middelalderhistorie i en by som Aar-
hus. Denne gang kan vi dog præsentere 
hele to gode, ja, faktisk sprænglærde bøger. 
Den første udkom i 2012. Lektor Jeppe 

Büchert Netterstrøm fra historiestudiet på 
Aarhus Universitet har fået omarbejdet og 
udgivet sin ph.d.-afhandling fra 2007. Det 
er blevet til bogen ”Fejde og magt i senmid-
delalderen. Rosenkrantzernes fejder med bi-
skop Jens Iversen og Lage Brok 1454-1475” 
(Landbohistorisk Selskab, 2012. 394 s.). 
Det er – mildt sagt – en bog, der med godt 
650 noter bærer karakter af at være en uni-
versitetsafhandling, men dog er velskrevet 
og letlæselig.

Forfatteren kender vi i denne årbog. 
I 2010 skrev han artiklen ”Biskop, bor-
gerskab og adel. Magtkampe og vold i 
1400-tallets Århus”, hvor der i første note 
blev henvist til den afhandling, der nu er 
udgivet. Centralt i historien er Jens Iversen, 
der i 1449 blev indsat som biskop i Aar-
hus. Han røg i 1450-60’erne ud i drabelig 
fejde med Rosenkrantzerne om jordegods, 
kirker, klostre, bandlysninger og byskatter. 
Hertil kom nogle mord, der er højst dis-
kutable. I 1460’erne og de følgende årtier 
kom så den berømte konfl ikt mellem Ro-
senkrantzerne og Lage Brok, en fejde om 
bl.a. godser. Den konfl ikt er ligeledes cen-
tral i bogen. Det traditionelle negative syn 
på Lage Brok revurderes i den forstand, at 
fejden ses som udtryk for storpolitikken, 
herunder kirkepolitikken. Det er en drabe-
lig historie, der udrulles, og den diskuteres 
fi nt i lyset af tidligere historikeres udlæg-
ninger. Jeppe Netterstrøms bog er ikke så 
kulørt på billedsiden, men for en stund er 
det rart at træde lidt tilbage, koble af fra 
billedrige lokalhistoriske bøger og blot be-
grave sig i god og solid forskningsformid-
ling. 
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Bag den anden middelalderbog ligger også 
forskning, ja, faktisk mange års forskning. 
I 1977 tog daværende professor og senere 
rigsantikvar Olaf Olsen nemlig initiativ til 
et stort anlagt projekt om de danske mid-
delalderbyer. Desværre blev Aarhus-bindet 
aldrig skrevet færdig, og først da Aarhus 
Bymuseum, der senest havde ansvaret for 
projektet, blev nedlagt, kom der atter gang 
i arbejdet. Ansvaret for byhistorien i Aar-
hus blev overdraget Den Gamle By, og her 
genoptog museumsinspektør Connie Jant-
zen i samarbejde med middelalderarkæolog 
Karin Poulsen, Moesgaard Museum, pro-
jektet. Det blev muligt takket være en stor 
bevilling fra Veluxfonden. Resultatet er bo-
gen ”Middelalderbyen Aarhus” (udg. af Den 

Gamle By 2013, 185 s.), som de to forfat-
tere præsenterede ved det velbesøgte arran-
gement i Historisk Samfund i slutningen 
af september.

Bogen er pænt disponeret i en række 
emner som f.eks. gejstlige institutioner, 
befæstning, porte og mølle, gader og tor-
ve, bebyggelse, erhvervs- og besiddelses-
forhold. Inden for hvert emne redegøres 
for såvel skriftlige kilder som arkæologi-
ske fund. Et register muliggør opslag efter 
lokaliteter og mere detaljerede emner, og 
kort, tegninger og fotos ledsager teksterne. 
Det er en ganske smuk bog, der er værd at 
fordybe sig i. 

Samtidig med udgivelsen har Dansk 
Center for Byhistorie udarbejdet en da-
tabase med 4.700 digitaliserede, skriftlige 
kilder til de danske byers middelalderhisto-
rie, herunder Aarhus og Horsens. Den fi n-
des på internettet på adressen: http://den-
digitalebyport.byhistorie.dk/medieval/. 
Næste år udkommer et afsluttende samle-
værk om den danske middelalderby, hvor-
ved hele middelalderbyprojektet efter 38 år 
langt om længe er helt færdigt.

Besættelsestidens Aarhus
Forfatteren Hans Gregersen, født 1946, 
har efterhånden knap 70 bøger bag sig, 
bl.a. om lokalhistoriske emner. En trilogi 
om jyske byer under besættelsen er nu nået 
til vejs ende. Gregersen har tidligere skrevet 
om Frederikshavn og Aalborg under besæt-
telsen, og med bogen ”Krigsår – Aarhus 
1940-1945” (Højers Forlag 2012, 320 s.) 
får vi så endnu en bog om Aarhus i de fem 
forbandede år. I forvejen har Århus Byhi-
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storisk Fond udgivet bøgerne ”Århus besat” 
(2005) og ”Århus befriet” (1995), og i de se-
nere år har vi fået biografi er om både stor-
stikkersken Grethe Bartram og massemor-
deren Kaj Henning Bothildsen Nielsen. 

I Hans Gregersens bog er der da også 
gode kapitler om de sidstnævnte personer, 
og vi kommer selvfølgelig også rundt om 
de velkendte begivenheder i Aarhus i dis-
se år, f.eks. 4. juli-katastrofen på Havnen, 
RAFs angreb på Gestapos jyske hovedkvar-
ter på Universitetet 31. oktober 1944 og 
schalburgtagen i Guldsmedgade natten til 
den 22. februar 1945. For lokalhistorisk 
interesserede er der ikke nyt at hente i Gre-
gersens bog om disse og de andre velbe-
skrevne begivenheder.

Derimod udmærker Gregersens bog ved 
et stort overblik over såvel den internatio-
nale som nationale scene. Begivenhederne 
i Aarhus bliver kyndigt hævet op over den 
lokale scene. Forfatteren trækker indlysen-
de på sine tidligere bøger fra Nordjylland 
og et stort kendskab til besættelsestidslitte-
raturen. Derfor kan bogen anbefales. Den 
er tilmed pænt illustreret, primært med fo-
tos fra Besættelsestidsmuseet i Aarhus. De 
store fotoalbums fra Aarhus Kommune (i 
Erhvervsarkivet) er mærkelig nok ikke an-
vendte, ligesom utrykt kildemateriale nær-
mest ikke er anvendt.

I forlængelse heraf, så vil denne anmel-
der tillade sig en kritisk bemærkning i al-
mindelighed. Vi har i de seneste årtier set 
en stærk forøget forskning i mange af be-
sættelsestidens mange problematikker på 
nationalt niveau. Derimod halter det noget 
på lokalt niveau. Inden der igen udkom-

mer en bog om Aarhus under besættelsen, 
vil det klart være en fordel med mere origi-
nal forskning. Emner, der trænger til at ud-
forskes, er f.eks. den økonomiske kollabo-
ration, besættelsesmagtens indkvartering, 
modstandskampens forskellige faser, politi-
ets og Byvagtens funktioner, herunder især 
forholdet til modstandsbevægelsen.

Tobaksindustri i Horsens
På Danmarks Industrimuseum i Horsens 
vises frem til nytår særudstillingen ”Smo-
king Hot” om cigaretreklamer gennem ti-
den. Udstillingen graver ned i tobaksindu-
striens og reklamebureauernes virkemidler 
i arbejdet med at sælge cigaretter. Baggrun-
den for udstillingen er dels en satsning på 
reklamer og branding, som museet indled-



106

te med et forskningsseminar for et par år 
siden, dels museets udgivelse af John Juh-
ler Hansens store og fl otte bog, ”Røgsigna-
ler. Krøniken om tobakken i Horsens 1688-
2000” (2012, 281 s.).

I Horsens har der i mere end 300 år væ-
ret produktion af tobak. Det var dog først 
i 1802, at man gik over til industriel to-
baksfremstilling, og det er næppe for meget 
sagt, at tobaksindustrien var et af de leden-
de erhverv, der satte gang i Horsens som in-
dustriby. På dette punkt hæver John Juhler 
Hansens bog sig højt som et erhvervshisto-
risk værk, der ikke glemmer branchen og 
dens sammenhæng med byens udvikling. 
Naturligvis var der andre industrigrene i 
byen, hvilket bl.a. er belyst i samme for-
fatters store bog om maskinfabrikken Møl-
ler & Jochumsen (2007). Sidstnævnte bog 
havde dog mere jubilæumsbogens karakter, 

mens tobakskrøniken omhandler hele to-
baksbranchen. 

Adskillige tobaksfabrikantfamilier lå 
i indbyrdes strid, mens byen voksede sig 
stor, og Horsens fi k sit gode ry som tobaks-
by. En oversigt (s.50-52) viser 14 større to-
baksfabrikker i årene 1802-2000. Tobaks-
arbejderne får også deres fortjente omtale 
i udviklingen, bl.a. i kapitler om børne-
arbejde og fagforeninger. Den hårde kon-
kurrence mellem fabrikkerne står i front; 
i mellemkrigsårene havde Petersen & Sø-
rensen Cigar- og Tobaksfabriker fl ere end 
500 ansatte og var byens største industri. 
Siden gik det dog ned ad bakke. I 1975 op-
byggede brødrene Jens Poul og Hans Poul 
Petersen en ny tobaksfabrik, og i løbet af 
1990’erne styrkedes fabrikken ved opkøb 
af danske og udenlandske selskaber. Men 
i årtiets slutning blev fabrikken selv et of-
fer for globaliseringen. Dette udrulles dog 
nu alt for kort, men klart er det, at i 2000 
lukkede produktionen i Horsens helt ned.

Bogen er struktureret i 11 tematiske ka-
pitler, så der er ingen kronologisk orden i 
fremstillingen. Det har den klare fordel, at 
det er lettere at holde tråden i de enkelte 
kapitler. Oversigtstavler, registre m.m. er 
med til styrke oplevelsen i denne fi ne bog, 
der er ganske indbydende, bl.a. også med 
tobaksreklamer. Det er en bog, der henven-
der sig bredt til såvel folk med interesse for 
erhvervs-, arbejder-, teknologihistorie som 
– naturligvis – Horsenshistorie.

Sublime arkitekturbøger
Midt i juni 2013 døde arkitekt Mads Møl-
ler pludselig. Forinden havde han nået at 

RØGSIGNALER
KRØNIKEN OM TOBAKKEN I  HORSENS

John Juhler Hansen
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færdiggøre to bøger om dels sit eget virke 
som arkitekt, dels om arkitektfi rmaets C.F. 
Møllers historie. Det er blevet til de mest 
prestigiøse arkitekturbøger, der nogensinde 
er udgivet i Aarhus. Der er tale om yderst 
værdige minder om den berømte arkitekt, 
der i 1966 indtrådte i faderens arkitektfi r-
ma, C.F. Møller, grundlagt i 1925. 

Forhistorien bag de fl otte bøger er Mads 
Møllers 70 års fødselsdag i 2011, hvor han 
samtidig havde 45 års jubilæum. Forinden 
havde partnerne i fi rmaet givet ham i op-
drag at riste denne rune, der altså svulmede 
op til to bøger. Begge er i coffeetable-size, 
har parallelle tekster på dansk og engelsk, og 
så er de overdådigt illustreret med et væld af 
både gamle og nye fotografi er – og så na-
turligvis skitser og tegninger samt en hel 
del avisudklip. Det er kort sagt et par store 
overfl ødighedshorn, vi her præsenteres for. 

I bogen ”Strejftog // Forays. Mads Møller 
1966-2011, 45 år i C.F. Møller” (udg. af 
C.F. Møller, 2013. 351 s.) satte Mads Møl-
ler fokus på egne værker m.m. Han indle-
der med en lille biografi , og så går det rask 
i slag med ypperlige arkitektoniske værker. 
Bogen er frit tilgængelig i pdf-format på 
fi rmaets hjemmeside, http://www.cfmol-
ler.com/mm/. 

I den anden bog. ”Fortællinger // Tales. 
C.F. Møllers historie 1918-2012” (udg. af 
C.F. Møller, 2013. 255 s.) fortæller Mads 
Møller om arkitektfi rmaets historie. Det er 
her ganske interessant, at han indleder med 
at undre sig over tidspunktet for tegnestu-
ens start, nemlig at C.F. Møller forbigik sit 
debutarbejde, Skotøjsfabrikken i Grønne-
gade, som han tegnede allerede som ung 

elev, en fabrik, som jeg har beskrevet i bo-
gen ”Industriminder i Århus” (2010).

Mest velkendt i arkitektfi rmaets historie 
er nok Aarhus Universitets bygninger – i 
hvert fald i Aarhus. Men de to bøger vidner 
samlet om, at vi har et internationalt arki-
tektfi rma i Aarhus, der i høj grad har været 
toneangivende i den nyere arkitektur. De 
mange byggerier kan ikke gennemgås her, 
men der er en stor mængde i Aarhus-om-
rådet efterfulgt af det øvrige Danmark og 
senest udlandet. Vi fl yver fra det ene byg-
ningsværk til det andet – og det er alt sam-
men en stor fornøjelse. 

Marselisborg Hospital 100 år
I 1913 blev Marselisborg Hospital åbnet 
som et epidemihospital for Aarhus by og 
amt. Hospitalet rummede fra starten afde-
linger for skarlagensfeber, difteritis, hud- 
og kønssygdomme samt for pestagtige 
sygdomme. Baggrunden for hospitalet var 
bl.a. et lokalt udbrud af kolera i 1892, den 

C.F. MØLLERTOG // FORAYSSTREJF
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ihærdige overlæge Tage-Hansen fra Amts-
sygehuset og god plads på den indlemmede 
jord fra Marselisborg.

I anledning af 100 års jubilæet har der 
i fl ere år været arbejdet på en bog. Det er 
blevet til ”MarselisborgCentret – Glimt og 
fortællinger fra Marselisborg Hospital i 100 
Aar” (udg. af Marselisborg Centret, 2013. 
152 s.). Titlen afspejler fi nt hospitalets ny-
ere udvikling. Fra slutningen af 1990’erne 
og frem til i dag har det gamle hospital 
heddet MarselisborgCentret og har nu fo-
kus på rehabilitering. Siden strukturrefor-
men ejes bygningerne af Aarhus Kommu-
ne (1/3) og Region Midtjylland (2/3). Der 
er fortsat nogle få hospitalsafdelinger, der 
ventes udfl yttet i 2018, men ellers domine-
rer nu en række interessenter i form af or-
ganisationer m.fl . inden for rehabilitering.

Forfatterkredsen er velvalgt. Bogen ind-
ledes af byhistorikeren Henrik Fode, der 
beskriver baggrunden for hospitalets opret-
telse. Arkitekt Claus Navntoft giver derpå 
et godt bygningshistorisk overblik, bl.a. 
baseret på studier i Bygningsinspektoratets 
arkiv. Konsulent ved centret, Søren San-
der Rasmussen, der også er historiker, har 
skrevet hovedafsnittene, hvor fokus især 
er på glimt fra hospitalets periode. Det er 
i hans afsnit, man kan læse om epidemi-
er i byen som f.eks. dysenteriepidemien i 
1943, polioepidemien i 1952-53 og AIDS 
i 1980’erne. Ergoterapeut Ole Mygind og 
områdechef, cand.mag. Jan Sau Johansen, 
runder af med en beskrivelse af udviklin-
gen siden 1970 med et fokus på udviklin-
gen af Marselisborg Hospital som et center 
for rehabilitering.

Det er blevet en fremragende bog med 
mange tidstypiske elementer i både syg-
doms- og behandlingshistorie. Inddragel-
sen af såvel arkitektoniske som politiske 
aspekter gør det ydermere til en bog, der 
bør vække interesse i vide kredse. Bogen er 
forsynet med gode illustrationer og har en 
kildefortegnelse og et noteapparat for de 
læsere, der interesserer sig for særlige em-
ner. 

Biografi  om Thorkild Juncker
I den illegale presse blev direktøren for 
Aarhus Oliefabrik A/S fra 1927 til 1945, 
Thorkild Juncker (1897-1955), i 1944 
omtalt som den ”største Tyskerven og Na-
zist blandt vore Industribaroner.” Efter kri-
gen, i juli 1947, blev han idømt 2 års fæng-
sel og tab af almen tillid i 5 år. Dommen 
har i høj grad præget Junckers eftermæle, 
og det er på trods af, at anklagemyndighe-
den synes at have haft svært ved at løfte be-
visbyrden. ”Der var ikke noget at komme 
efter”, hedder det (s. 270) i denne nye bio-
grafi , hvor domstolen tillige kritiseres for 
mange uregelmæssigheder, bortkommet 
materiale m.m. (s. 283).  

Biografi en ”Thorkild Juncker –  stor in-
dustrileder i det 20. århundrede” (Konval/
Forlaget Underskoven. 354 s.) er skrevet af 
Junckers datter, bibliotekar Birgitte Juncker 
(f. 1948). Hendes frikendelsen af faderens 
påståede nazistiske sympatier er vel ikke 
undrende, men det sker umiddelbart rede-
ligt med referencer til såvel kontekst som en 
lang række dokumenter, der citeres i lange 
baner. Som læser kan man vel nok komme 
i tvivl om, hvorvidt dokumenter, der dis-
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krediterede Thorkild Juncker bevidst er 
udeladt, og det sidste ord om Junckers rol-
le under Besættelsen er sikkert ikke skrevet 
endnu. Med biografi en er der i hvert fald 
et godt indspark i den årelange debat. Det 
overlades trygt til besættelsestidseksperter.

Thorkild Juncker var født i København 
og blev udlært hos Ø.K. I 1919 kom han 
til Aarhus Oliefabrik, hvor karrieren hurtig 
tog fart. Allerede som 30-årig i 1927 blev 
han direktør, og i løbet af 1930’erne blev 
fabrikken Danmarks største eksportvirk-
somhed. Samtidig fi k Juncker tid til et væld 
af offentlige tillidshverv i råd og kommis-
sioner, ved handelsforhandlinger med Eng-
land, ved etableringen af økonomifaget ved 
Aarhus Universitet og af Akademiet for de 
Tekniske Videnskaber, og som formand for 
Dansk-Tyske Selskab i Aarhus. Efter dom-
men i 1947 fortsatte han bl.a. med at op-
bygge elektronikvirksomheden Terma til 
en større virksomhed.

Birgitte Junckers store fortjeneste er, at 
hun tager os læsere med hele vejen rundt 
i Junckers forretningsliv, offentlige erhverv 
og privatliv. Det må være svært, at skrive en 
biografi  om sin egen far, også selv om han 
døde, da forfatteren kun var 7 år, men det 
lykkedes fi nt i kraft af årelange arkivstu-
dier, som har resulteret i en meget veldo-
kumenteret biografi . Masser af kilder gen-
gives helt eller delvist i teksten og et stort 
noteapparat kompletterer dokumentatio-
nen. Dertil kommer gengivelse af utallige 
familiebilleder, som er et scoop at få frem 
i offentligheden. Nogle fejl er fundet, bl.a. 
henvises der ikke til Henrik Knudsens ar-
tikel i bogen ”Over stregen – under besæt-

telsen” (2007), der netop nuancerede synet 
på Thorkild Juncker, og som tydeligvis er 
anvendt.

Thorkild Junckers liv og virke var af-
gjort meget større, end det, der blev hans 
eftermæle efter anholdelsen 5. maj 1945 
hjemmet på Skovbrynet 10 i Aarhus, ja, 
trods hans tidlige død, står han vel tilbage 
som en af de mest fremtrædende århusian-
ske erhvervsmænd gennem tiderne. Men 
fortsat kontroversiel.

Hadsten i 150 år
I 2012 fyldte den østjyske længdebane 150 
år. I Hadsten, der som stationsby blomstre-
de op efter jernbanens ankomst, blev det 
bl.a. markeret med en bogudgivelse. Tog-
rejsende ser dagligt den fl otte skulptur ”Ba-
nebørsterne”, når de passerer byen, netop 
som et minde om det hårde slid med jern-
banen. Hvis man ikke lige har et ærinde i 
byen, er Hadsten blot en station på rejsen. 

Bogen ”Hadsten 150 år. Glimt fra stati-
onsbyens historie” (udg. af Forlaget Sløjfen/
Hadsten Bibliotek. 2012. 160 s.) er imid-
lertid en passende lejlighed til at opholde 
sig lidt ved byen. Bogen rummer knap 40 
små kapitler om stort og småt i stationsby-
ens liv, forfattet af en halv snes personer. 
Dermed kommer vi emnemæssigt godt 
omkring. Skoleliv, lokalpolitik, automo-
bilkørsel, afholdshotel, pengeinstitutter, 
dampmøllen og meget andet. Det er alt i 
alt en ganske fortrinlig bog, der naturligvis 
først og fremmest har interesse for indbyg-
gerne, men som afgjort må anbefales an-
dre, der vil vide mere om byen med ”Ba-
nebørsterne”.
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Sport og fritid
Blandt de modtagne bøger i år er der tre, 
der kommer omkring cykelsporten, ro-
sporten og spejderbevægelsen. Ambitions-
niveauerne i disse er ganske forskellige og 
skal selvfølgelig vurderes på de præmisser, 
som der har været mulighed for. 

I front er cykelløbet. Forfatteren Peter 
Kjeldsen, der også sidste år optrådte i disse 
spalter, nemlig med sin bog om Ceres, har 
skrevet bogen ”Sidste omgang. En nostalgisk 
beretning om aarhusianske cykelryttere i hun-
drede år” (Forlaget Ådalen. 2013. 271 s.). 
Det er en fabelagtig historie om cykelløb i 
Aarhus gennem tiderne. Bogen omhandler 
såvel pionérårene med kørsel på velocipe-
der på Galgebakken, cykelløbene på byens 
første cykelbane, ”Gryden”, i mellemkrigs-
årene og naturligvis seksdagesløbene i Aar-
hus-Hallen i årene fra 1954 til 1961. Navne 
som Thorvald Ellegaard, Børge Gissel, Kay 
Werner og Niels Fredborg er blot nogle af 
dem, der vil vække glæde hos cykelsport-
entusiaster. I disse spalter plejer vi ikke at 
komme med julegavetips, men jeg kan ikke 
lade være. Dette er bogen til de mange cy-
kelryttere, der fræser rundt på landevejene 
i Østjylland.

Roklubben ARA, Arbejdernes Roklub 
Aarhus, markerede i 2012 sit 75-års jubilæ-
um. I den anledning blev udsendt en sær-
udgave af klubbladet ARA-nyt. Jubilæums-
skriftet ”ARA. Roklubben ARA 1937-2012” 
(99 s.) er en prunkløs lille bog i A5-format 
og har en halv snes forskellige forfattere. 
Den er forsynet med lidt klubhistorie, tids-
tavler, nogle glimt gennem tiden, statistik, 

interviews, oversigt over robådene og me-
get andet. Indholdet er mildt sagt rodet og 
en vis form for redaktion havde været øn-
skeligt – selv for et udvidet klubblad. Bo-
gens indhold er ganske givet for kalejdo-
skopisk til at have videre interesse uden for 
klubbens egen kreds.

Synet af roere på Aarhusbugten er vel-
kendt, og egentlig kunne man ønske sig, at 
byens tre roklubber, Aarhus Roklub, ARA 
og studenterroklubben ASR (evt. sammen 
med klubberne i Risskov og Egå), vil gå 
sammen om at skrive en større og samlet 
bog om rosport og roklubber i Aarhus gen-
nem tiderne. Som det fremgår sidst i den-
ne bog, så kommer de forandringer, der nu 
sker på de bynære havnearealer, også til at 
påvirke roklubberne stærkt, så det kunne 
være en god lejlighed til at gøre status – og 
dét vil da være en smuk ting at gøre i fæl-
lesskab.

Med bogen ”Blå spejder i Østjylland 
1973-1991. Korpssammenlægning – Østjyl-
lands distrikt” (udg. af Spejdermuseet År-
hus. 2012. 190 s.) gives tillige et solidt ind-
blik i østjysk spejderhistorie. Der står en 
halv snes forfattere bag bogen, der indgår 
i en længere serie af skrifter fra Spejdermu-
seet Århus. Man kan læse mere om museet, 
der holder til i Vestergade i Aarhus, på in-
ternetadressen: www.spejdermuseetaarhus.
dk.

Museumshistorie i Silkeborg
I de senere år har museumsfusioner været 
på dagsordenen. Det skyldes især struktur-
reformens ikrafttræden i 2007. Det gælder 
også i Silkeborg, hvor de tre museer, Sil-
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keborg Museum, Papirmuseet Bikuben og 
Blicheregnens Museum i Kjellerup, i 2009 
blev sluttet sammen i en ny institution. 
Med bogen ”Silkeborg Kulturhistoriske Mu-
seum. Midt i vadestedet” (red. Keld Dalsga-
ard Larsen, 2012. 88 s.) tegnes et spænden-
de portræt af den nye organisation. Skriftet 
er udtrykkeligt en manifestation, ”en før-
ste fælles præsentation af det nye museum 
over for medlemmerne af de tre støttefor-
eninger og alle andre interesserede.” For 
sidstnævnte gruppe står skriftet afgjort som 
en god orientering om museumslivet i Sil-
keborg, herunder det store arbejde, der ud-
føres. Skriftet er tillige en hilsen til muse-
umsdirektør Christian Fischer, der i 2012 
takkede af efter mere end 40 års arbejde 
ved museet. Til slut bringes en bibliografi  
over hans publikationer.

Bøger fra Djursland 
Det historiske Udgiverværksted i Grenaa 
er fortsat i god gænge, ja, det er impone-
rende, hvad de gode folk får fra hånden. 
I 2012 udkom bogen ”1987. Radio Djurs-

land Amba. Foreningen Radio Djursland. 
2012” (forfattet af Niels Kjeldsen. 86 s.). 
Bogen er bygget strengt kronologisk op, år 
for år, måned for måned, hvilket hænger 
sammen med materialegrundlaget, der pri-
mært er avisudklip. Dertil er bogen dispo-
neret i tre dele, det gamle Radio Djursland 
1987-1993, det nye Radio Djursland siden 
2004 samt afslutningsvis nogle interviews. 
Der er dermed tale om en nærmest dag-
bogsagtig fremstilling, som dog rummer 
nogle klare røde tråde. Det gælder bl.a. det 
virvar af forskelligartede interesser angå-
ende sendetilladelser, der opstod efter lo-
kalradioloven i december 1985, de mange 
tekniske vanskeligheder og de økonomiske 
udfordringer, der på Djursland som man-
ge andre steder i landet til dels løstes ved 
medlemsbidrag og ikke mindst ved radio-
bingo. Lokalradiokanaler er utvivlsomt et 
emne, der fortjener at blive taget op andre 
steder også.

Udgiverværkstedet står også bag bogen 
”Om Bette-Aksel, Kradéme-Søren, Sateme-
Poul og alle de andre i barndommens Hyl-
lested”, der som undertitel kaldes ”et tids-
billede forfattet af Per Rasmus Møller” (1. 
udg. 2012, 2. udg. 2013. 276 s.). Forfat-
teren er født i Hyllested i 1950 og bor nu i 
Ryomgaard. Bogen er en rundtur til lands-
byens huse i det kvarte århundrede fra 1950 
til 1975, men rummer masser af tilbageblik 
og tillige enkelte fremblik. Ved kommunal-
reformen i 1970 blev gade- og vejnavne-
ne markant forandrede, og forfatteren har 
valgt at strukturere bogen efter de nuvæ-
rende navne og husnumre. Vi følger således 
beboerne i hus efter hus frem til midten af 
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1970’erne. Det gælder ikke blot beboelses-
huse, men også forretninger og institutio-
ner som skolen, stationen m.m. Det sker i 
velskrevne og ofte underholdende tekster, 
hvortil kommer, at forfatteren foruden fa-
miliefotos tillige har lånt en herlig masse 
fotografi er fra et væld af mennesker.

Selvfølgelig er der mange spændende 
småhistorier, både gode og tragiske, som 
f.eks. da kirkeringeren i 1967 døde midt 
under ringningen til julegudstjenesten. 
Spændende er jo også de mange øgenavne, 
der blev anvendt, men som forfatteren be-
mærker, var anvendelsen af sådanne jo me-
get tidstypiske. Arkitekturhistorisk er det 
tillige interessant, hvorledes husene er ble-
vet ombyggede i tidens løb. Det bemærkes 
her i øvrigt også, at den gamle skole i 1960 
blev ombygget af arkitekten Poul Henning-
sen, da hans svigersøn købte bygningen. 

I en lokalhistorisk bog som denne kan 
der hentes et væld af oplysninger til mang-
foldige emner, men naturligvis er de to sto-
re hovedmålgrupper dels folk, der enten 
selv (eller hvis familier) har boet i Hylle-
sted, dels folk, der bor dér nu og er inte-
resserede i at vide mere om de tidligere be-
boere.

Ebeltoft Byhistoriske Arkiv har desuden 
markeret sig med en lille fi n bog. ”Min 
barndoms Ebeltoft” (2012. 104 s.) er skre-
vet af Benny Jensen, født i 1936 og død 
i 2006. Benny Jensen var søn af en fi ske-
eksportør, og senere overtog han selv fade-
rens forretning, inden han blev virksom-
hedsrådgiver inden for fi skeribranchen. I 
Ebeltoft Folketidende offentliggjorde han 
i 2005 og 2006 en række barndomserin-

dringer, og det er disse, som lokalarkivet nu 
har samlet og udgivet tilligemed en hidtil 
upubliceret artikel om Benny Jensens sko-
letid og en portrætartikel i Aarhus Stiftsti-
dende. Hans erindringer er skrevet med en 
sjælden klarhed og en god portion humor. 
Foruden skolegangen er der bl.a. medri-
vende beskrivelser af et hospitalsophold og 
ligene af tyske søfolk, der drev i land ved 
krigens slutning. Vi får et stærkt indblik i 
fi skeri, handelsliv og industri i Ebeltoft i 
1940’erne. Hvis nogen har problemer med 
at lære deres børn ni-tabellen, så fi ndes sva-
ret i denne bog!

Årbøger fra Grenaa, 
Galten og Viby

Fra Djursland er også indsendt årbogen 
”Grenaa og Omegn – før og nu 2012” (red. 
Trine Grejsen. 96 s.). Som redaktøren skri-
ver i forordet, så er det gode ved årbogen, 
”at den er genkendelig, altid den samme, 
og alligevel forskellig fra år til år.” Hendes 
karakteristik rammer også udmærket de to 
øvrige årbøger, der er indsendt. ”Vibybogen 
2012” (red. Tove Glud Rasmussen, udg. af 
Viby Lokalhistoriske Forening. 72 s.) og 
”Annales. Galten Lokalarkivs årsskrift bd. 
22, 2012” (red. Erik Korr Johansen. 96 s.) 
ligner også nogenlunde sig selv.

Grenaabogen rummer denne gang et 
par artikler, der rækker langt ud over lo-
kalsamfundet. Museumsinspektør Søren 
Østergaard Madsen skriver om de mid-
delalderlige kirkeklokker på Djursland, et 
emne, der ses i et fi nt perspektiv med den 
landsomfattende klokkekonfi skation, der 
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gennemførte 1526-1529 under Frederik 
1. Det gælder også Erling Hansens artikel 
om den danske fodboldlegende Carl Aage 
Præst (1922-2011). Han fi k sin grundlæg-
gende fodboldlærdom i Grenaa, da han fra 
1928 til 1933 var i pleje hos først bedstefor-
ældrene, siden hos onklen, Rasmus Præst, 
der selv var fodboldspiller. Artiklen bygger 
bl.a. på samtaler med Tove B. Pedersen, 
Rasmus Præsts datter. Årbogen rummer 
desuden lokalhistoriske artikler om Pavil-
lonen, der blev indviet i 1902 og gennem 
mange år var et populært forlystelsessted, 
og nu er kulturhus; en artikel om Grenaa i 
1972 og erindringer som lærling i Brugsen 
i Homå. Grenaabogen 2012 slutter med 
15 helsidesfotos taget af Orla Carlsen i åre-
ne 2009-12. ”Når man ser det hele lidt fra 
oven” er overskriften for de fremragende 
fotos i fugleperspektiv. Det fremgår ikke, 
men Trine Grejsen har venligt meddelt, at 
fotografi erne dels er taget fra papfabrik-
kens skorsten og fra fl ydekranen Samson 
på havnen. En god idé til efterfølgelse an-
dre steder - så det er bare med at kigge efter 
højdepunkter i lokalsamfundet.

Årsskriftet fra Galten ligner også sig 
selv, i hvert fald i format og layout, men 
indholdsmæssig dog lidt forskelligt fra tra-
ditionen. Der er i år ikke egentlige erin-
dringer, men mere klassiske lokalhistoriske 
artikler. De handler bl.a. om arkæologiske 
udgravninger ved Skovby Nygård, aftægts-
folk i Herskind o. 1800, anneksgårde på 
Galtenegnen i 1700- og 1800-årene, mæl-
keruter på egnen i 1900-tallets første halv-
del, seniorandelsboligforeningen Porskjær i 
begyndelsen af vort århundrede. Lokalarki-

vets medarbejdere har desuden fortsat ar-
bejdet med gamle nyheder, denne gang fra 
1892, 1902, 1912 etc. I 1922 og 1932 ske-
te der åbenbart ikke noget i Galten!

Vibybogen 2012 rummer artikler om et 
kaffehus, en fi skebil, en købmandsbutik, el-
værket og jernbanebroer og -tunneler. Det 
er alt sammen godt og traditionelt lokalhi-
storisk stof. Tove Glud Rasmussen sætter i 
en længere artikel spot på en ikke-realiseret 
plan for en ”Nationalhave” i Kongsvang, 
ét emne, der rækker langt ud over Viby. 
Det gælder også Ole Friis Sørensens arti-
kel om Lars Bjørnbak, en artikel, der dog 
ikke rummer meget nyt om den kontro-
versielle skolemand og politiker. Redaktio-
nen har også indført nogle nye rubrikker. 
”Året der gik 2011/12” fylder kun én side 
og rummer kun tre begivenheder, nemlig 
sådanne ”som vil blive husket i mange år 
fremover.” Denne gang er det åbningen af 
Mega-Syd butikscentret, de sidste jernba-
nebroer over Åhavevej og beboergodken-
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delsen af helhedsplanen for Viby-Syd. Det 
er en udmærket idé med en sådan rubrik, 
men mon ikke fl ere begivenheder bør næv-
nes i fremtiden? En anden ny rubrik hed-
der ”Det skete i Viby”, og den fylder også 
kun en side. Her er der tale om fl ash-back 
på runde jubilæer, f.eks. 40-året for etab-
leringen af trinbrætter for Oddergrisen i 
Rosenhøj og Øllegårdsvej. Et hjertesuk må 
lyde: Redaktionens hang til at placere bil-
ledtekst på selve fotografi erne er uheldigt, 
og helt galt er det f.eks. gået s. 35, hvor de 
nederste tekster næsten ikke kan læses.

Viby kirke og sogn
I Viby har sognepræst Henrik Søgaard 
Mikkelsen også været ved tasterne og ude 
med kameraet. I bogen ”Viby gennem 1000 
år – en fortælling om kirken og sognet” (For-
lag oplyses ikke. 2012. 107 s.) gennemgår 
præsten sognets historie i tekst og billeder. 
Bogen bygger primært på ældre bøger og 
artikler og rummer som sådan ikke egent-
ligt nyt stof, men har alligevel sin store be-
rettigelse. Der er tale om god og ajourført 
fremstilling, der hæver sig højt, også i kraft 
af Søgaard Mikkelsens mange fl otte fotos, 
herunder af interiøret i kirken. Fokus er na-
turligvis sognet, kirken, menighedslivet, ar-
kitekturen og udsmykningen. Bogens un-
dertitel skal derfor tages meget bogstaveligt 
– det er ikke i denne bog, at man kan læse 

om f.eks. Viby Centret, sociale boligbygge-
rier og det hæslige vejkryds ved torvet.

Opfølgninger på tidligere omtaler
I årbogen 2012 anmeldtes Vagn Særkjærs 
biografi  om hustruen, den socialdemokra-
tiske politiker Lis Særkjær. Bogen var ud-
givet af Forlaget Ådalen. Samme forfatter 
og forlag står også bag bogen ”En historie 
om Lis Særkjærs familie og slægt” (2. version, 
2011 eller 2012. 178 s.). Der er tale om 
en slægtsbog med anetavler, men også med 
fortællinger om hustruens slægt, herunder 
personskildringer. Bogen har selvsagt størst 
interesse for familien selv, men den kan 
faktisk også bruges af andre som inspira-
tion til selv at lave slægtsbøger.

Fra Forlaget Ådalen anmeldtes også 
sidste år nogle erindringsbøger, og denne 
tendens med selvudgivne erindringer fort-
sætter. I året er indsendt Anne Hinges bog 
”Der er kaffe klokken 3. Barndomserindrin-
ger fra Aarhus – forstaden Viby 1952-1970” 
(Forlaget Ådalen 2013. 104 s.), en bog, der 
ligeledes især er tiltænkt forfatterens egen 
familie, men naturligvis har det også inte-
resse for andre, at læse om mange tidstypi-
ske træk i 1950-60’erne.

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


