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50 • Det gamle Aarhus

På de følgende sider finder du små
notitser fra og om Århus – kort sagt.
Oplysninger om stort og småt, spe-
cielt hvornår tingene dukkede op før-
ste gang

Tranlamper
I 1759 fik Århus tranlamper, dog kun til
oplysning ved det gamle rådhus. Den 2.
januar 1855 tændtes der 100 gaslygter i
33 af byens gader for første gang, men
desværre var det måneskin den aften, så
man fik ikke ved den lejlighed det fulde
udby�e. Allerede i løbet af sommeren
samme år blev antallet udvidet til 146
lygter. Byens sidste gaslygte blev sluk-
ket og nedtaget i januar 1957. I øvrigt
blev byens private gasværk overtaget af
Århus kommune den 6. januar 1880.

Borger nummer 100.000
Borger nr. 100.000 blev født den 7. marts
1941. Det var en søn af smedesvend
Niels Krogh Johansen og hustru Asta i
Steen Billes Gade. De fik en præmie på
500 kroner.

Telefonen
Telefonen blev opfundet i 1876. Allerede
i 1877 var der i Århus de første demon-
strationer af telefonapparater. Men først
i 1883 kom der for alvor gang i telefone-
ringen i byen, da Aarhus Telefonselskab
den 1. juli startede den officielle drift
med 16 abonnenter. I mange år foregik

Sporvogn fra 1931
(ÅKB –E.A.Ebbesen)

Jydsk Telefons centraltårn
på Søndergade.
(1922 ÅKB –E.A.Ebbesen)

Århus – kort sagt

det via luftbårne telefonledninger. I
1890’erne kom de første telefonbøger.
Jydsk Telefonselskab (senere JTAS) blev

stiftet i 1895 ved sammenslutning af
17 private jyske telefonselskaber med
hovedsæde i Århus. I slutningen af
1890’erne fly�ede de med administrati-
on og telefoncentral ind i den nyopførte
bygning Clemensborg på Skt. Clemens
Bro, hvor selskabet boede indtil 1980, da
det fly�ede til Slet.

Den første tandlæge
Den første rigtige, fastboende tandlæge i
byen var Jens Frederik Asmussen (1798-
1881), der praktiserede fra 1839-1857.

Sporvogne
Den første hestetrukne sporvogn kom i
gang i 1884 drevet af selskabet Aarhuus
Sporvejsselskab. Den første elektri-
ske sporvogn – under det privatejede
Aarhus Elektriske Sporvej – kørte gennem
byen fra den 7. juli 1904. I 1928 overtog
kommunen sporvognsdriften, nu under
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70 • Det gamle Aarhus

IgamledagevarMarselisborgskovene
ganske utrygge at færdes i. Med over-
fald, røverier og mord. Nogle af mor-
derne blev henrettet i 1739

Marselisborgskovene er fællesnavnet
for det skovområde, der går fra Chr.
Filtenborgs Plads/ Tangkrogen ud til
Moesgård. Det består af flere delskov-
områder: Havreballeskov, Hestehaven,
Kirkeskoven, Thorskov, Skåde skov og
Strandskoven.
I gamle dage var det ofte skik, at bøn-

derne samledes ved Frederikshøj Kro
for at få en pibe tobak, inden de skulle
videre ad Hads Herreds Vej (Oddervej)
eller Holmevej. Så kunne de få følgeskab
med hinanden på deres videre rejse ad
de mørke veje mod syd til Skidenpyt
(som Højbjerg hed dengang). Området
var kendt for at huse onde mennesker,
som ville berøve folk.

Ulovlig brændevin – to blev hængt
Tilbage i 1735 fandt et drama sted i Mar-
selisborgskovene, som kostede tre men-
neskeliv. Sammen med lommeprokura-
tor Gotfried Davidsen begav nogle ud-
pegede personer sig den 31. marts 1735
af sted til Fulden for at konfiskere nogle
ulovlige brændevinsredskaber.
Da de kom frem til Peter Hansen i

Fulden, var der ingen hjemme, og de
brød ind i huset hvor de bor�og ’en li-
den kedel’, som man mente var brugt til
brændevins-fremstilling. Peter Hansen

Hads Herreds Vejen (senere Oddervej) ved Frederikshøj
Kro kunne være risikabel at færdes på.
(1865 - ÅKB –Andreas Fritz)

blev så fortørnet herover, at han sam-
lede nogle mænd fra egnen. Sammen
optog de forfølgelsen af de mænd, der
havde konfiskeret kedlen. De fandt dem
i Marselisborgskovene og gik løs på
dem med forke og plejle. Davidsen og
nogle andre undslap, men forhenværen-
de vagtmester Helms blev ramt og faldt
om. Da han dagen efter blev fundet, var
han endnu i live, men døde kort efter.
Peter Hansen blev pågrebet. Han på-

stod, at han kun havde slået vagtme-
steren over armen, men blev, sammen
men en anden, Niels Gram fra Skovmøl-
len, dømt til hængning. Seks andre blev
idømt strafarbejde.
Henre�elsen af de to skete 3½ år efter

forbrydelsen i 1739 på Moesgård Mark.
Det sted, hvor vagtmester Helms blev

fundet døende, blev gennem mange år
herefter kaldt ’Vagtmesterbækken’ og lå
i følge overleveringen ved Hulbækken
og Djævlekløften tæt ved Blommeha-
ven.

Mordere og røvere i Århusskovene
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Skovmøllen ved Giber Å i Marselis-
borgskovene har altid hørt under her-
regården Moesgård

Skovmøllen, der ligger i nærheden af
Moesgård ved Giber Å, kendes fra om-
kring 1570, men nævnes første gang i
1610, da Niels Villadsen havde fæste
her. Den har altid hørt under herregår-
den Moesgård.
Måske har den først ligget sammen

med Gammel Mosgaard, men siden
1682 har den ligget på sin nuværende
placering.
Den har været både stampemølle

(mølle til stampning af tøj, huder, skind
og klude til papirfremstilling samt
stampning af metalplader) og kornmøl-
le. Den har hovedsageligt leveret korn til
Moesgård.
Den var oprindeligt fæstet af forskel-

lige møllere. Fra 1762 således gennem 30
år af møller Jens Hansen.
I 1840’erne bestod møllen af stuehus,

aftægtshus, lade, stald, svinestald og
selve møllen.
I 1850 blev møllen overtaget af Thor-

kil Chr. Dahl på Moesgård og gennem-
gik samtidig en større ombygning. Den
nuværende møllebygning er fra 1852,
mens stuehuset er fra 1824.
Den fungerede som mølle frem til

1924. Siden 1850’erne har den tillige fun-
geret som beværtning og yndet traktør-
sted.

Skovmøllen ved Moesgård

I dag fungerer
det restaurerede
mølleværk og sav-
værk stort set som
i 1910. Nu passes
møllen dog af et
møllelaug.

Begravet møller
På Mårslet kirke-
gård står en større
gravsten over en
af møllerne på Skovmøllen. Det er Jens
HansenMøller, født i Krekier den 6. sep-
tember 1725, død i SkouMölle den 6. de-
cember 1792. Endvidere er hans anden
koneAlhed Ingerslew begravet dér. Jens
Hansen var fæstet under baron Gülden-
crone på Moesgård.

Mord og kendt gartner
I 1735 var tjenestekarl Niels Gram fra
Skovmøllen involveret i et drab i Marse-
lisborg skovene. For denne forbrydelse
blev han i 1739 hængt (omtalt under
Mordere og røvere i Århusskovene).
På Skovmøllen blev en senere kendt

handelsgartner, Frederik J. Chr. Jensen,
født i 1811. Han var søn af møllefæster
JensMichelsen og blev provinsens første
handelsgartner. Han indførte rododen-
dron og azalea fra Holland, var medlem
af Århus Byråd, og skrev bl.a. ’Dansk
Havebog’. Jensen døde i 1873.

Skovmøllen ved
Moesgård.
(1905 - postkort)
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Århus har haft hospitaler siden 1500-
tallet. Det første blev drevet af et klo-
ster. Siden kom militærsygehus og
sindsygeanstalt til

Siden Middelalderen har det været al-
mindeligt, at de syge blev plejet i lan-
dets klostre. Sådan har det også været
i Århus. Det første hospital, Aarhus Ho-
spital, er oprindeligt opstået af byens
sortebrødrekloster. Det lå i bygninger i
tilknytning til Vor Frue Kirke. I nærhe-
den har der også ligget et spedalskhedsho-
spital, Sankt Karens Gaard.
I 1541 blev det ved forordning be-

stemt, at ”Den ydelse af korn som for-
hen paahvilede bønderne fra Ning,
Hjelmslev, Sabro, Hasle, Framlev, Gern
og Hovbjærg Herreder til Aarhus Skt.
Karens Gaard, fremtidig skulle ydes i
Sortebrødreklostret og anvendes til de
fa�iges og syges ny�e.“

Sygehus, militærsygehuse
og sindssygehospital
Det første egentlige hospital i Århus
blev, efter initiativ af stiftamtmand Ove
Høegh-Guldberg, startet omkring 1790,
og lå i Rosensgade (nu nr. 11) under
navnet Byens og Distriktets Sygehus. I
1829 fly�ede det til Vestergade 51.
Ved 1800-tallets begyndelse hav-

de byen også et militært sygehus, et
Garnisionssygehus, der lå i en gård i
Guldsmedgade. Det blev senere fly�et
til et hus i Frederiksgade. I 1878 blev

Tegning af sygehuset i Dynkarken 12-14
(omkr. 1875 - ÅKB –Karl Wieghorst)

Byens hospitaler

et nyt garnisionssygehus taget i brug på
’toften udenfor Frederiksport’, der lå på
hjørnet af daværende Thyrasgade (nu
Skt. Nicolaus Gade) og Valdemarsgade.
Det er den bygning, der fra 1930’erne var
Århus Kommunes Socialkontor.
Statens Sindssygehospital, også kaldet

Jydske Asyl, i Risskov, blev taget i brug
i 1852.

Epidemihus og nonnehospital
I 1853 blev der, i en nedlagt realskole i
Dynkarken, indre�et et koleralazaret. Det
blev i 1856 indre�et til sygehus og fun-
gerede som sådan frem til 1893.
I lyset af at byen i slutningen af 1800-

tallet var truet af koppe- og koleraepide-
mier, blev der i 1874 opre�et endnu et
epidemihus og karantænehospital på Gal-
gebakken (i dag NyMunkegade, dér hvor
Samsøgade Skole ligger). Her havde
man plads til 32 patienter. De�e hospi-
tal fungerede indtil 1912, hvor Marselis-
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Peter Sabroe var en socialt engageret
politiker, der blev medlem af Århus
Byråd og Folketinget. Men var også
pølsefabrikant.Hans slægt stammede
fra møllen i Sabro lidt vest for Århus

Peter Sabroe (1867–1913) – der var døbt
Rasmus Petersen Sabroe – blev født den
23. januar 1867 i bebyggelsen Sølund i
Gødvad ved Silkeborg.
Peter Sabroe var søn af forpagter, he-

ste- og ejendomshandler Anders Age-
rup Sabroe (1820–1896) og Me�e Marie
Rasmussen (1841–1921).
Navnet Sabroe kommer fra en forfader

Thomas Møller, der i 1600-tallet var ejer
af Sabro Mølle ved Århus. Peter Sabroes
farfar, Peter Mauri� Sabroe (1795–1865)
var købmand i Århus.
Peter var i øvrigt fæ�er til Thomas

Ths. Sabroe, der startede virksomheden
Sabroe kølemaskiner i Århus.
Han blev den 26. april 1892 gift i Silke-

borg med Thyra Møller (1868–1940), der
var da�er af en bankdirektør. De fik fire
børn, blandt andre sønnerne PovlArthur
Sabroe (1897–1984) (kendt som ’Den
Gyldenblonde’) og Svend Peter Sabroe
(1906-1996) (kendt som ’Bro Brille’).

Journalist og pølsefabrikant
Som barn fly�ede han med forældrene
til Århus, hvor han voksede op i fa�ige
kår. Som 14-årig kom han til slægtninge
i København, hvor han kom i skomager-
lære. Men da han som lærling deltog i

Peter Sabroe

en strejke, blev han bortvist, hvorefter
han havde forefaldende arbejde.
Allerede som 18-årig sendte han så-

kaldte ’Københavnerbreve’ til avisen
Demokraten i Århus.
I 1887 vendte han tilbage til Jylland,

hvor han blev redaktør på det nyopret-
tede Randers Folkeblad. I 1888 blev han
ansat vedDemokraten i Århus, hvor han
i 1895 blev redaktør frem til 1906. Han
boede da i Studsgade 7, Århus.
Peter Sabroe var socialdemokratisk

byrådsmedlem i Århus 1900–1908. Blev
i 1901 som socialdemokrat valgt ind i
Folketinget opstillet i Århus Nordre
Kreds, efter en bevæget valgkamp med
højremanden oberst Julius Høegh-Guld-
berg. Han forblev folketingsmedlem til
sin død.

Peter Sabroe

Født 23. januar 1867, døbt Rasmus Petersen Sabroe
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