Jeg ønsker at bestille bogen
“Industriminder i det gamle Århus”

kr. 340,inkl. forsendelse

Ved bestilling efter 1. dec.
340 kr. + forsendelse kr. 60,50

Navn:
Adr.:
Postnr.:

By:

EAN nr (for offentlige virksomheder):

Bogen udgives af Byhistorisk Fond sammen
med Dansk Center for Byhistorie, der er et
forsknings- og formidlingscenter knyttet til
den Gamle By og Institut for Historie og
Områdestudier ved Aarhus Universitet.
Bogen er planlagt til ca. 200 sider med
udgivelse ultimo november 2010.
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Prisen er 340,- inkl. forsendelse frem til
udgivelsen. Herefter stiger den med portoomkostningerne.

Industriminder i det gamle Århus
Årets bog fra Byhistorisk Fond handler om
gamle fabriksbygninger i Århus. Mere præcist om bygninger inden for Ringgaden. Det
var her, den nye industrikultur opstod med
en helt ny form for arbejdspladser, produkter og medarbejdere.
Efter udflytning af virksomheder til industrikvarterer i efterkrigsårene er mange
af bygningerne forsvundet. Nogle er revet
ned, mens andre er ombygget til helt nye
funktioner. Et kik ind i mange baggårde efterlader dog et indtryk af industrikulturens
levn, men det skal tilføjes, at mange af de
gamle industrianlæg har mistet væsentlige
træk, efter at de har fået et nyt formål.
I bogen beskrives omkring 30 ”industri
minder”, der endnu kan ses rundt om i byen,
og som alle har bevaret en god portion af
det oprindelige præg. De ligger alle fra
Trøjborg i nord til Frederiksbjerg i syd.
Beskrivelserne forener byhistorie, arkitekturhistorie og erhvervshistorie, alt omhyggeligt
beskrevet og velforsynet med billeder.

• De ældste fabrikker stammer fra midten
af 1800-tallet og knytter sig til den
tidlige tekstilindustri, tobaksfabrikation
samt øl- og spritfremstilling. Fra årtierne
omkring 1900 er der bevaret fabrikker
for chokolade, møbler, tekstiler og skotøj.
Hertil kan føjes et savværk, en filmfabrik,
et farveri og nogle rugbrødsfabrikker.
• Hvem kunne vide at en kun 20-årig C.F.
Møller i 1919 kunne levere tegninger til
en skotøjsfabrik, der i dag rummer teater
og liberale erhverv?
• Der kan også peges på flere ”industriklynger”, hvor håndværk og industri
klumpede sig sammen på etagerne i den
samme bygning.
• Fra 1930erne og de følgende årtier
møder læserne både en telefonfabrik, et
skibsværft og bygningen med Danmarks
største fotografiapparat.
For læserne er det ikke mindst interessant
at følge, hvordan de gamle bygninger har
fået nyt liv og herunder se, hvad de benyttes til i dag. En fyldig indledning binder de
mange artikler sammen til en helhed.
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Bogen bygger på omfattende undersøgelser i en række offentlige og private arkiver.
Omkring 200 illustrationer i form af nye og
gamle fotografier understøtter teksterne.
Hertil kommer et samlet kort, der gør
bogen velegnet som guide til en tur rundt i
byen for at bese industriminder.

Forfatterne er Kenn Tarbensen fra Erhvervsarkivet og Kristian Buhl Thomsen fra Dansk
Center for Byhistorie. Redaktøren af bogen,
Søren Bitsch Christensen - leder af Dansk
Center for Byhistorie - har skrevet indledningen.

