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Da A. C. J. Leth i 1838 etablerede en købmandshandel i Mejlgade, grundlagde han 
et firma, der kom til at virke langt ud over hans egen tid, og som endnu eksisterer 
i Aktieselskabet C. C.Winthers Eftf.

Denne forretnings vækst har nu sprængt rammerne for sit domicil, og en ud  
flytning til et nyt uden for Århus er ved at finde sted.

For at markere denne begivenhed - der netop falder sammen med hundredåret 
for det tidspunkt, da købmand Leth begyndte at handle med papir og dermed æn  
drede sin virksomhed fra at være en blandet købmandsforretning til udelukkende 
at være papirforretning - har Aktieselskabet C. C. Winthers Eftf. ønsket at udgive 
en bog om Mejlgades historie.

Under indsamlingen af materiale viste det sig hurtigt, at stofmængden var så 
overvældende, at en begrænsning af bogens afsnit om Mejlgades kulturhistorie var 
nødvendig. Denne del omhandler derfor kun en beskrivelse af gaden fra år ca. 1800 
til vor tid, dog med hovedvægten lagt på en skildring af forrige århundredes gade. 
For afsnittet om arkitektur i Mejlgade har krav om en begrænsning ikke gjort sig 
gældende.

Der er ikke i omtale af personer knyttet til gaden tilstræbt nogen fuldstændig 
biografi af de pågældende, ligesom der heller ikke er tilstræbt nogen detaljeret 
mono grafi af de skildrede erhvervsvirksomheder.

Ved udarbejdelsen af denne bog har det været nødvendigt at søge hjælp mange 
steder. Det vil være umuligt at takke hver enkelt medvirkende, men forfatterne 
ønsker at udtrykke deres påskønnelse over for personalet i de arkiver, biblioteker, 
museer og på Bygningsinspektoratets kontor, der har fulgt arbejdet med interesse.

En særlig tak bør rettes til direktøren for Aktieselskabet C.C. Winthers Eftf., kon-
sul Carl Aage Jensen, for at have taget initiativ til denne bogs udsendelse.
 
Århus, i oktober 1968.

       PEDER JENSEN N. J. ISRAELSEN 

Forord
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Når domkirkens klokker ringer solen ned, bliver der stille i de gamle gader i den 
indre by. Butikkernes døre er stænget, værksteder og kontorer er forladte. Folk er 
hastet hjem, og kun gadernes egne beboere er tilbage, og de udgør kun et fåtal af 
de mange mennesker, der dagen lang har deres virke her.

Mejlgade er en af de gamle gader i byens midte, og når der efter fyraften er fal-
det ro over den, og skyggerne bliver lange, er det tiden for den, der kan ønske at 
gøre sig bekendt med en gammel gades historie, at aflægge den en visit. Ikke for at 
søge efter en romantiseret idyl fra »de gode, gamle dage«, for gamle dage var ikke 
bedre end vor tid. Mennesker dengang havde akkurat lige så mange bekymringer 
som nu, vel sagtens også af samme slags, men blot under andre ydre vilkår. Idyl er 
heller ikke det, der i overvældende grad sætter præg på Mejlgade i dag, selv om den 
enkelte steder kan findes. Forfald præger - og truer - alt for mange af gadens gamle 
huse. Alligevel er det dog muligt bag om alle skavankerne at fornemme, hvorledes

Mejlgade i gamle tider har været. Endnu står flere af de store købmandsgårde, og 
fabriksbygninger fra byens tidligste industriforetagender gør endnu nytte. Hånd-
værkerens værksted er stadig hjemsted for virksomme folk. Vistnok ingen århu-
siansk gade har som Mejlgade formået at holde på de gamle huse. Deres udseende 
i dag er ikke altid som oprindeligt. Ombygninger og ændrede facader har givet ga-
dens ejendomme et præg forskelligt fra forrige århundredes.

Mejlgade hører ikke til det ældste Århus. Navnet Medelgade dukkede første 
gang op i 1400-tallet. I det meste af forrige århundrede hed gaden Middelgade, men 
i sidste fjerdedel af 1800-tallet gik man over til at skrive Mejlgade, som er gadens 
rette navn i dag1. Ved byens gamle domkirke tog gaden sin begyndelse og voksede 
mod nord i trit med den øvrige bys udvikling. Mejlgade blev efterhånden en lang 
gade, og i dag er dens udstrækning næsten 800 meter2. Gadens navn har sin op-
rindelse af det gamle danske ord mæthal, der betyder mellem, d.v.s. Mellemgade. 
Navnet kan ikke tolkes som gaden, der ligger mellem »noget«, men det må betyde 
gaden, der strækker sig mellem to punkter. Hvilke steder, det drejer sig om, er 
vanskeligt at afgøre. 

En reel og nærsom gade
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Ingen er indtil nu kommet til et sikkert resultat herom. Sandsynligheden taler for, 
at katedralskolen eller domkirken, hvor den inderste del af Mejlgade begynder, er 
det ene punkt. Måske er den gamle Set. Olufs kirkegård det andet.

Mejlgade regnedes i forrige århundrede for en af byens hovedgader, måske end-
da for den vigtigste3. Da købmand Chr. Raae i 1835 ville sælge sin gård i Mejlgade, 
fremhævede han, at den lå »på en af byens reeleste, nærsomste gader«. Med ud-
trykket en nærsom sade karakteriseredes Mejlgade som 1) stedet, hvor man kunne 
skaffe sig udkommet, 2) hvor der med fordel kunne drives erhverv, og 3) gaden, 
som havde et rigt forretningsliv4. Udtrykket en reel gade anvendtes af flere5.

Da en lærer ved kommunens skolevæsen i 1845 fik besked på at flytte fra Mejl-
gade til borgerskolen i Vestergade, protesterede han. Han ville nemlig ikke bort 
fra »en af byens hovedgader« til »en af de mindste frekventerede« gader, som han 
mente, Vestergade var⁶. Omvendt var der mennesker, der betragtede Mejlgade som 
en afsides beliggende gade. Madam Glasius, der underviste og boede i skolen i Ve-
stergade, blev opfordret til at flytte til en lejlighed først for i Mejlgade. Skolevæse-
net mente nemlig ikke, at der var noget til hinder for, at netop hun kunne gå »den 

Mejlgade på strækningen fra Rosensgade til Graven og Set.Olufs gade var gadens ældste del og måske den »mel-
lemvej«, der havde givet gaden sit navn. - Foto fra begyndelsen af 1900-årene.



13

lange skolevej« fra Mejlgade til Vestergade, for hun var dog både »ugift og et rask 
fruen  timmer«⁷.
Endnu i forrige århundrede levede flere af Mejlgades beboere udelukkende af land-
brug, især i århundredets begyndelse. Folketællingen for 1801 betegnede således 
otte af gadens folk som avlsmænd. Landbruget spillede fra gammel tid en stor rolle 
i Århus, men dets betydning var dog aftagende⁸. I gader, hvor avlsmændene boede, 
satte deres erhverv præg på omgivelserne. Til gårdene hørte stalde til kreaturer og 
heste. Dunsten fra køer, svin, får og fjerkræ hørte til dagens orden. På gårdsplad-
serne lå store møddinger, og traf det ind med stærk regn, var det en sikker regel, at 
møddingernes indhold på et eller andet tidspunkt sivede ud i de dybe rendestene og 
krydrede luften i gaden. Høns og ænder »pjokkede« om på gaderne⁹. Handskemager 
Arp måtte i 1809 efterlyse ejeren til »en stor kalkonsk hane«, der var kommet ind 
i hans gård i Mejlgade og åbenbart havde vanskeligt ved selv at finde hjem10. Hver 
morgen lød byhyrdens tuden i horn gennem gaden, og køerne blev sluppet løs og 
i samlet flok drevet ud11. I gammel tid, 16-1700-årene, hørte dyrene fra Mejlgade til 

Den gamle Fægyde, ad hvilken kreaturerne fra Mejlgade blev drevet ud til græsning på bymarken, var den 
senere Nørreport mellem Studsgade og Mejlgade. Til venstre ses brænderiejer Jens Ormslevs ejendom i Mejl-
gade 59, der også vendte ud mod Nørreport. Videre lå på hjørnet af Nørreport og Studsgade Hotel Jylland. I 
baggrunden hjørneejendommen med Set.Clemens Apotek. Alle huse i billedets venstre side har måttet vige for 
gade udvidelser. - Foto ca. 1910.
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Øster hjords drift, også kaldet Medelgades hjords drift12. Turen til markerne uden 
for byen gik gennem Fægyden (Nørreport). Kreaturerne var huskendt i Mejlgade. 
Om aftenen, når de kom tilbage fra græsningen, vidste dyrene ganske præcis, hvor 
de skulle forlade flokken for at finde ind gennem porten til deres bås i stalden13. 
Mejlgade var brolagt med toppede brosten på både kørebane og fortov. I begge sider 
af gaden lå dybe rendestene, der ud for portene var forsynet med et rende  stens-
bræt, som vogne kunne køre over. Ofte var de smalle, stejle fortove vanskelige at 
gå på, men så benyttede fodgængerne kørebanen14. Ved Mejlgade 55 passerede et 
vandløb gaden. Det var Borgerbækken eller, som århusianerne kaldte den, Borre  
bækken. Bækken havde sit udspring nord for byen og løb gennem flere bydele, in-
den den nåede til Studsgade og Mejlgade, og dens vand forsvandt i bugten. Overalt 
var Borrebækken et smertens barn, idet folk kastede affald i vandet, hvilket ikke 
alene stoppede det, men også gjorde vandløbet ildelugtende. I Mejlgade var der 
bygget bro over bækken, og over broen måtte gadens trafik passere. Broen krævede 

Omkring Borrebækken ved 
Mejlgade 55 herskede der 
en næsten landlig idyl.
Ved broen over bækken 
legede børnene, og 
hønsene færdedes ugenert 
på gaden.
Ejendommen til venstre er 
tobaksfabrikant Grarups.
Den store bygning bagved 
er det endnu eksisterende 
pakhus i Mejlgade 55.
- Akvarel af Frederik Visby i 
Den gamle By.
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hyppig vedligeholdelse - og stanken fra bækken var evindelig.
Men ikke før sidst i 1800-årene blev der gjort noget ved den langt fra idylliske 

Borrebæk. Var det mon følgende »hyldest« til bækken, sunget på melodien »Boble, 
boble, kilden går«, der inspirerede byrådet til at beslutte, at bækken skulle lægges i 
kloakrør, som den blev det i midten af 1880-erne:

 Borre-Borrebækkelil
 stink du kun så meset du vil, 
 stink ind i vor byrådssal
 og sør luften der lidt sval.
 Lad dem mærke der den duft, 
 som du sender rundt i luft.

 Boble, boble, lille bække, 
 man vil bare dis forskrække. 
 Teknisk ej du renses før, 
 blomst os blad på træet dør. 
 Boble, boble Borrebæk ,
 stink du bare lystist væk15.

Over gadens toppede brosten rumlede da hestevognene gennem Mejlgade, hvad 
enten det var for at passere gaden til andre bydele, eller det var i ærinde til gadens 
beboere. Fra tidlig om morgenen var der livlig trafik. Bønder kom kørende ind 
til købmændene, og varer skulle til og fra gadens industrivirksomheder. I vort år  
hundrede dukkede gadehandlerne med deres små hestevogne op. Mælkemanden 
blev en daglig gæst, og sandmanden med den røde hest for vognen kom og råbte 
med høj røst: »Sa-a-and! Sa-a-and!«16. Fiskehandler Bøgeskov forkyndte: »Her er le-
vende saltvandsål, saltvandsål, saltvandsål er her«17.

Om søndagen derimod var der stille og fredeligt i Mejlgade. På sommersøndage 
lå gaden øde hen. Kontorchef Rasmus Berg fortalte fra sin barndom i 1860-erne, 
at han en eftermiddag en sommersøndag kom gående gennem Mejlgade: »Der 
var ikke et menneske at se den hele gade lang. At man da heller ikke var bange, 
hverken for tyve eller røvere, fremgik tydeligt af en påskrift på en af gadedørene, 
hvor der med kridt stod skreven: Nøglen ligger under måtten«18. Men, kunne man 
spørge, var det kun i de lyse sommerdage, folk var ærlige? Farvehandler Juul i Mejl-
gade19 havde andre og mere sørgelige erfaringer om menneskers pålidelighed. En 
mørk novemberaften, også en søndag, hændte en begivenhed, som han lod omtale 
straks efter iavisen: »Den, der i søndags aftes fra min butik borttog en ny silkepara-
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Snevringen, der fører fra Mejlgade til Studsgade, er en af de få bevarede smøger, som Århus tidligere var rig på.
Et forsøg på i 1842 at udvide smøgen til en regulær gade mislykkedes. - Foto ca. 1925.
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ply og efterlod en brugt shirtingsdo. anmodes om at tilbagelevere samme«19.
Trods trækken med kreaturer og kørsel med arbejdsvogne var der god plads 

til alle på gaden, også til de gående, og alligevel kunne der hænde ting, der satte 
sindene i bevægelse. Hvilken bevægende begivenhed lå mon ikke skjult bag ordene 
i en annonce i byens avis i 1815: »Den som i aftes mellem 7 og 8 var så inpertinent 
at løbe mig i rendestenen på hjørnet af Middelgade og Snevringen, ville gøre sig 
den be  møjelse i en forseglet seddel at opgive navn, stand og bopæl og lægge den på 
adresse  kontoret, at jeg kan få at vide, hvad karl han er. Min hat blev borte ved den 
lejlighed, og den skal han skaffe mig«20.

Årtiers slid på gaden og mangelfuld vedligeholdelse var altid årsag til klager. 
Harmfulde indlæg i avisen om de århusianske gaders tilstand var hyppige. Heni-
mod forrige århundredes slutning, i 1896, var det rent galt i Mejlgade. Nu var det 
kommet så vidt, skrev Aarhuus Stiftstidende, at Mejlgade var lige så dårlig som 
»den altid klagende Rosensgade«. Grundejerne tabte tålmodigheden og rettede 
henvendelse til byrådet om at få .gaden »ombrolagt«21.

Den fodgænger, der i 1815 var så »inpertinent« at løbe en anden fodgænger ned ved Snevringen, kunne også i vor 
tid komme ud for at forvolde »trafikuheld« . Skønt adskillige af Mejlgades huse ved ombygninger er rykket ind 
fra deres oprindelige plads, har gaden altid været for smal. Nutidens bilkørsel har ikke gjort trafikproblemerne 
mindre, og kørselen gennem Mejlgade er nu ensrettet. - Foto 1964.
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Byrådet tog sagen op til overvejelse, og undervejs fik det et borgerligt ord med fra 
en »Mejlgade-beboer«, der tog bladet fra munden og fortalte byens vise mænd hvil-
ken forsømt gade, Mejlgade i grunden var - og det i flere henseender. Nej, så var 
det en ren fornøjelse at gå gennem Graven, udtalte den misfornøjede, i denne gade 
var brolægningen nemlig upåklagelig. Videre besværede han sig over, at gadebelys  
ningen i Mejlgade var meget dårlig. En aften var gassen således først blevet tændt et 
kvarter over seks, og indtil da havde folk, »mens regnen piskede ned, og stormen 
tudede«, måttet klare sig, som de bedst kunne. Endelig var det heller ikke nogen 
hemmelighed, at belysningen ude ved Mejlgades port var elendig. Gasværksudval-
get burde en mørk aftenstund tage sig en cykeltur derud for at overbevise sig om 
for  holdene, sluttede Mejlgade-beboeren sit brev, så ville de opdage, hvor skum-
melt området var, »undtagen når sol eller måne skinner omkap med lygterne«22.

Resultatet af byrådets flerårige overvejelser om Mejlgade blev en sensation. Ga-
den skulle ikke brolægges, men som den første gade i Århus skulle den asfalteres. 
Arbejdet blev udført i 1900, og efter dets fuldendelse stod man i den for et kom-
munalt arbejde sjældne og ejendommelige situation, at det var blevet billigere end 
kalkuleret. Ikke mindre end 10.393 kr. 51 øre var der sparet.

Byrådsmedlem, købmand Chr. Lottrup. Mens 
forrige århundredes købmænd altid blev foreviget
i foto i en position, der viste dem som adstadige 
borgere, nåede Chr. Lottrup inden sin død i 1908
at blive offer for en af den nye tids karikaturtegnere.
Jens Ravnholm tegnede i 1905 flere af
byrådets medlemmer, heriblandt Lottrup, der til 
daglig gik med høj hat, som tidens mode var
for de bedre borgere.
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Byrådsmedlem Chr. Lottrup, der selv var Mejlgade-beboer, var straks på pletten og 
mente, at besparelsen burde komme gadens grundejere til gode ved en nedsættelse 
af det beløb, de skulle udrede som deres andel af omkostningerne. Så glat gik det 
dog ikke. Grundejerne måtte dele overskuddet med kommunekassen, der endog 
tog mere end halvparten23.

Den nyasfalterede gade vakte beundring og opsigt, og alle byens borgere val  far-
tede til Mejlgade for at se, hvorledes en gade uden brosten tog sig ud:

 Men, Jøsses kors, hvor Mejlgade
 nu er bleven flot;
 alle handlende er glade, 
 thi de har det godt.
 Handelen vil derved fremmes, 
 tiden, det har tabet, glemmes, 
 medens der istemmes
 kraftigt et hurra.

 Mejlgade må da forresten 
 regnes med til strøget nu; 
 thi den kan iflothed næsten 
 stikke Søndergade ud!
 Nu kan den jo også trænge -
 den skal ikke vente længe.
 Når vi får for mange penge (8000), 
 skal den også asfalt ha’!24.

Men glæden over Mejlgades asfaltering blev kun kort. Allerede året efter var der 
igen anledning til at klage. Nu var man nemlig nødt til af hensyn til dyrene at 
strøgrus på asfalten, og resultatet blev, at det tørre grus sammen »med den pulve-
riserede hestegødning« føg ind gennem vinduer og døre25.

Ved det 19. århundredes begyndelse var alle ejendomme i Mejlgade i en eller to 
etager og bygget i bindingsværk. I århundredets løb skete mange ændringer i hu-
senes udseende. Flere ejendomme blev revet ned og erstattet af nye, og andre blev 
bygget om. Men hvilke forandringer, der end skete, gik det ikke ud over den gamle 
gades forløb. Den karakteristiske runding mod vest, der tager sin begyndelse ved 
Set. Olufs gade og fortsætter næsten til Nørreport, er blevet respekteret gennem 
århundreder. Den stammer formentlig fra Mejlgades tidligste tid og skyldtes kyst  
linjens forløb bag den østlige husrække i gaden.
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Ejendommene på østsiden af Mejlgade lå nemlig på grunde, der gik direkte ned 
til havet. Mange steder var der haver bag husene. Her kunne beboerne tilbringe ti-
den i det fri med havet som nabo. Der blev flere steder ofret megen omhu på haver-
ne. Der blev plantet træer og anlagt køkkenhaver. Ejerne byggede lysthuse og nede 
ved vandet altaner, hvorfra der var en prægtig udsigt. Intet hindrede udsynet. Mod 
nord så man til de høje klinter ved Riis Skov, over havet havde beskueren udsigt 
til Mols og Helgenæs og i klart vejr til Tunø med fyrtårnet i kirkespiret. Havnen lå 
endnu inde ved åens munding og var ingen hindring for udsigten sydpå til kysten 
ved Marselisborg Skov26.

Et rigt badeliv udfoldede sig fra Mejlgades haver. Det var mest drenge og unge 
mænd, der gik i vandet. Damer kunne selvfølgelig ikke bade. Egentlig strandbred 
var der ikke langs kysten, men når man var kommet ud·over stenene, var der flere
steder god sandbund27. Lige så rart, der kunne være ved vandet om sommeren, lige 
så barsk kunne der være om vinteren. Når stormen piskede havets bølger op på 
kysten, skete det tit, at både bolværk og dele af haverne skred ud i bølgerne28. 

Nu er bindingsværk kun 
få steder at se mod gaden 
i Mejlgade, men endnu 
står adskillige facader mod 
gårdspladserne i de oprin-
delige bindingsværks  mure. 
Billedet er fra gården i Mejl-
gade 44. Sidelængen blev 
opført i 1813 og afløste da et 
lignende, ældre hus, hvori 
der i 1810 var sæbesyderi. 
Foto 1968 af N. J. Israelsen.
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Fra Skolegyde var der langs vandet bag Mejlgades haver en lille spadseresti, kal-
det Skolebakken. Den løb kun på strækningen fra Skolegyde til Set. Olufsgade. 
Langs resten af kysten mod nord var der ingen vej. Stensætninger, bolværker og 
plankeværker beskyttede her mod havet. Når vandet stod lavt, var dette område 
en yndet tumleplads for byens drenge, der forsøgte at forcere strækningen fra Set. 
Olufs kirkegård til det yderste af Mejlgade. Uden risiko var turen ikke. Mange hus  
ejere havde nemlig indrettet deres »små huse« som hængende træhuse ud over 
skrænten. Passerede drengene under et sådant hus, når der var besøg, kunne det 
godt gå galt. Men det var åbenbart turen værd29.

Men i 1871 var det forbi med idyllen i haverne ud mod vandet. Da blev en ny 
gade, som var anlagt på opfyldt jord ud for kysten, færdig. Det var Kystvejen30. 
Inden denne gade blev taget i brug, var Mejlgade hovedtrafikåren i kvarteret. En 
tværgående trafik i Mejlgade havde der hidtil af gode grunde ikke været tale om, thi 
fra gaden førte kun et par små gyder mod øst ned til vandet. 

Længst inde mod byens midte lå - og ligger - Set. Olufs gade. Den hed oprindelig 

Det har uden tvivl været 
kystlinjens forløb bag 
Mejlgades huse, som 
gaden har fulgt, der i 
tidernes morgen har givet 
Mejlgade den karakteri-
stiske runding, som den 
stadig har. - Foto 1968 af 
N. J. lsraelsen.
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Sct. Olufs gyde. Ved det smalle stræde lå ud til havet resterne af Sct. Olufs kirkegård. 
Sct. Olufs kirke var forlængst borte. Den styrtede sammen af ælde fastelavns søndag 
154831. Kirkegården blev dog benyttet i flere århundreder efter. Den sidste begravel-
se fandt sted i 1813. Efter den tid lå kirkegården som et vildnis og var legeplads for 
kvarterets børn. Tjenestepiger fra Mejlgade tog børnene med ind på kirkegården, 
når vejret var til det. Så lagde de ungerne på en ligsten, mens de selv hyggede sig 
med deres strikketøj og nød den friske havluft32.

Når det havde været stormvejr, og bølgerne havde ædt af kysten, myldrede de 
store drenge til Set. Olufs kirkegård. Så skulle det være mærkeligt, om ikke der var 
kommet en begravelse til syne. Mange knægte hjemførte da med stolthed et krani  
um af en hedengangen århusborger under påskud af, at det var til »videnskabeligt« 
brug under skolegangen33. Den forladte kirkegård lod sig dog også anvende til mere 
praktiske formål, nemlig til tørreplads for Mejlgades madammer, når de holdt va-
skedag. En storvask var en omstændelig sag, i hvert fald i velstående folks huse. Et 
par vaskekoner sled i det dagen lang. Når vasken var endt, blev tøjet fyldt i kar og 

Haverne bag Mejlgades østlige husrække gik direkte ned til havet. I lysthuse kunne beboerne sidde i skygge og 
nyde udsigten ud over bugten. I haverne var der frugttræer og køkkenurter. Billedet er af oliemøller Bangs have 
i Mejlgade 50 og stammer fra ca. 1870-erne. - Foto i privateje.
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Oprindelig var Skolebakken kun en smal spadseresti bag haverne i Mejlgades inderste del. Efterhånden blev stien 
gjort bredere, og i 1862 blev der plantet alletræer på den yndede, lille smutvej mellem Skolegyde og Sct.Olufs 
gyde. - Foto fra 1860-erne.

på en arbejdsvogn kørt til Blegdammen, hvor det fra et tvætte  sted blev skyllet i 
åen. Bagefter blev tøjet kørt til Sct. Olufs kirkegård. Her blev det hængt op på snore 
spændt ud mellem træerne, lagt hen over gravstene og bredt ud på græsset til tør-
ring. - Således vaskede man f.eks. hos oliemøller Bang i Mejlgade 5034. 

I 1869 overtog kommunen Sct. Olufs kirkegård, men den fik stadig lov til at ligge 
hen som et fristed for alle slags folk. Omkring århundredskiftet brugte bydrenge 
anlægget til rasteplads. De købte hos en af bagerne i Mejlgade for to øre kagesmuld, 
det var en hue fuld, og nød på kirkegården pausen i selskab med havnens »pæle  
rammere«, den tids sprittere35. - I 1899 blev navnet Sct. Olufs gyde ændret til Sct. 
Olufs gade36.

Længere ude i Mejlgade førte Havgyden ned til havet. Den var det nuværende 
stykke af Nørreport fra Mejlgade til Kystvejen. Gyden var ganske smal og havde 
kun få beboere, som blev regnet med til Mejlgade. I Havgyden stod en af byens 
brandsprøjter, hvor den havde til huse hos vognmand Knud Ormslev. Nøglen til 
sprøjte  huset var at få hos »skomager Chr. Kastrup ligeoverfor«37. Af byens mænd 
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Stranden langs bagsiden af Mejlgades huse. Haverne lå ud til skrænterne mod vandet. Stensætninger og plan-
keværker beskyttede mod bølgerne. Beplantningen til venstre er på Sct.Olufs kirkegård. De to store fabriksbyg-
ninger med høje skorstene er Bangs oliemølle og Lottrups spritfabrik i henholdsvis Mejlgade 50 og 52. Yderst til 
højre ses skrænterne ved Riis Skov. - Foto fra 1860-erne.

Den nye Kystvejen med bagsiden af Mejlgades huse og rester af haverne. Den høje bygning med skorsten er 
oliemøller Bangs fabrik i Mejlgade 50. Bygningen blev nyopført efter en voldsom brand i 1871. Til højre for 
oliemøllen ses Lottrups spritfabrik, af hvis bygninger en sidefløj vendte gavlen ud mod Kystvejen. Til venstre for 
oliemøllen lå Aarhuus Stiftstidende og Aarhuus Stiftsbogtrykkerie. - Foto i privateje.
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Den lave bygning i Mejlgade 28, som eksisterer endnu, har rummet mange eksempler på de erhverv, der har 
været drevet i gaden. Ibegyndelsen af 1800-tallet var her en mindre købmandsgård. I 1830-erne var der værtshus 
i ejendommen. Senere boede der vognmænd i huset, ligesom flere håndværkervirksomheder har fundet husly 
her. - Foto ca. 1895.

Brandskilt for folkene, der hørte til
»Mejlgades sprøjte«. Skiltet skulle bæres 
synligt på tøjet.
Tilhører Den gamle By.
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var en del udtaget til tjeneste ved brandkorpset. Det var en borgerpligt. De, der 
skulle betjene sprøjten i Havgyden, hørte til »Mejlgades sprøjte« og bar et skilt, der 
viste, at de skulle respekteres som brandmænd.

Da Kystvejen blev taget i brug i 1871, og der således blev forbindelse ad Havgyden 
fra Mejlgade til den ny gade, lå sprøjtehuset i vejen for trafikken. Avlsbruger H. P. 
Olsen i Havgyden anmodede derfor byrådet om, at huset måtte blive fjernet38. Ol-
sen indrettede nemlig i sin nye ejendom ved Kystvejen et værtshus, Strandcafeen, 
og en: »brandstation« var en generende nabo39. Havgydens sprøjtehus blev fjernet 
og gyden brolagt40. I 1895 var beboerne blevet ked af at bo i en gyde og bad om, at 
den måtte få et nyt navn. Havgyden kom da til at hedde Tværgade41, ligesom gadens 
fortsættelse mod Studsgade, den tidligere Fægyde, som allerede skiftede navn til 
Tværgade i 186842.

Mejlgade var i forrige århundrede som også nu blot en lille del af Århus. I 1801 
boede der i Århus 4104 mennesker. Mejlgade tegnede sig for 432 beboere43. Næsten 
alle erhverv var repræsenteret, og alle befolkningslag havde hjemme i gaden. Her 
boede den velstående købmand og også den mindre velstående. En af gadens hand-
lende betegnedes således i folketællingen for 1801 som »fattig købmand«. Her var 
håndværkere af alle fag, som i deres små værksteder tjente til føden. Her boede: 
»fornemme« folk med tilknytning til den nærliggende domkirke og katedralskole, 
videre skippere, som sejlede på fjerne have, og mennesker i erhverv eller med be-
tegnelser, som i dag er ukendte, f.eks. stenpikkeren, der skulle brolægge gader, og 
strøkonen ved domkirken.

Strøkone var i 1801 en 39-årig enke, der hed Kirsten Pedersdatter44. Hendes arbej-
de bestod i at gå til hånde i domkirken med bl.a. renholdelse. Betegnelsen strøkone 
hidrørte fra, at hun til begravelser skulle pynte kiste og strø blomster - vel at mær-
ke, når folk bestilte hende til det og selv betalte for det. Så sent som i 1915 omtaltes, 
at strøkonen »eksisterede endnu for få år siden«45.

Fattige mennesker, som kun havde »almissen: at leve af, boede i Mejlgades små 
huse. Nogle hutlede sig gennem tilværelsen med at »sy for folk«, en kone levede 
»af at spinde«. Andre spiste nådsens brød hos familien, men enkelte var så højt på 
strå, at de kunne betegnes som folk, der »lever af midler«. Endelig traf man blandt 
Mejlgades beboere i 1801 en del soldater, der logerede hos folk. På den tid var det 
1. jyske infanteriregiment, der havde garnison i Århus. Siden 1785 havde byen haft 
fast indkvartering af infanteri under navnet Århusiske regiment til fods. I 1790 blev 
regimentets navn ændret til 1. jyske infanteriregiment46.

Kaserner fandtes ikke. Soldaterne blev indkvarteret privat, og ikke mange hus-
stande slap fri for at have soldater boende. Alle grader i det militære korps var at 
træffe i Mejlgade, f.eks. musketerer, underofficerer, løjtnanter, tamburer, pikerer, 



27

og mange blot med betegnelsen »soldat ved 1. jyske infanteriregiment«47. Regi-
mentet blev i 1816 forflyttet til København. I stedet for rykkede prins Frederik Fer-
di nands lette dragoner ind i byen og livede, iført uniform af rød kjole og blå buk-
ser, op i gadebilledet. Også dragonerne blev i mange år indkvarteret hos borgerne 
i byen48.

I efterfølgende oversigt udarbejdet på grundlag af folketællingen i 1801 ses hvilke 
erhverv, der var at finde blandt Mejlgades beboere det pågældende år. I oversigten 
er medregnet alle familieoverhoveder i husstanden , dvs. manden, samt alle enlige 
med selvstændigt erhverv eller betegnelse for, hvad de levede af. Ikke medregnet 
er hustruer, børn, tjenestekarle og -piger samt håndværkssvende eller handels-
betjente i tjeneste hos andre.

Erhverv i Mejlgade 1801
(Tallet angiver antal udøvere af det pågældende erhverv)

Avlsmand .......................................... 8
Bager.................................................. 3
Bogtrykker  ....................................... 1
Branddirektør  .................................. 1
Bødker ............................................... 1 
Daglejer ............................................. 5
Distriktskirurg ................................. 1 
Drejer ................................................ 2
Fattigfoged ........................................ 1
Feldbereder ....................................... 1
Gartner .............................................. 1
Glarmester ........................................ 1
Guldsmed ......................................... 2
Gørtler............................................... 1
Handskemager ................................. 4 
Hattemager  ...................................... 1
Kapellan ............................................ 1
Kleinsmed ......................................... 1 
Konrektor ......................................... 1
Konsumtionsbetjent ........................ 1 
Købmand .......................................... 13
Matros ............................................... 2
Organist ............................................ 1 
Parykmager ...................................... 1

Pensionist.......................................... 1 
Pottemager ........................................ 1
Regimentsbøssemager .................... 1
Rektor ................................................ 1
Rådmand .......................................... 1 
Sadelmager ....................................... 1
Skipper .............................................. 2
Skoleholder ....................................... 1
Skolelærer ......................................... 1 
Skovfoged ......................................... 2
Skræder  ............................................ 3
Slagter ................................................ 2
Småhandler ...................................... 1 
Sprogmester ...................................... 1 
Stenpikker  ........................................ 1 
Strøkone ............................................ 1
Tobaksspinder .................................. 1
Vognmand ........................................ 1
Syr for folk ........................................ 3
Lever af at spinde ............................. 1
Underholdes af familien ................. 2
Lever af almisser .............................. 10
Lever af midler ................................. 4
Militære af forsk. grader ................. 25
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Som folketællingen har berettet, at det var et broget udsnit af byens befolkning, 
der i 1801 boede i Mejlgade, var tilstanden den samme i årene efter - og er det vel 
den dag i dag.

Lad os vandre en tur gennem den gamle Mejlgade og kigge ind bag facaderne for 
at se, hvem der i svundne tider har boet i både små og store huse.
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Omgivet af fornemme bygninger tog Mejlgade sin begyndelse bag byens store dom-
kirke. Her lå syd for kirken på det nuværende Bispetorvets plads bispegården indtil 
1881. Nord for domkirken havde stiftsprovsten sin embedsbolig, og her byggede 
man umiddelbart ved indgangen til Mejlgade Århus’ nye rådhus, der blev taget i 
brug i 1857. Skråt over for rådhuset havde den århundredgamle katedralskole sit 
domicil. Imellem skolen og den første ejendom i Mejlgade lå skolens rektorbolig. 
Både skole og rektorbolig hørte til Skolegade. Grænsen mellem Skolegade og Mejl-

I skyggen af den lærde skole

Indgangen til Mejlgade. Før katedralskolens nye bygning mod Skolebakken blev indviet i 1906, bestod skolen 
kun af huset over for domkirken. Tv. for skolen lå dens rektorbolig. Efter denne begyndte først Mejlgade, af hvis 
huse nr. 2 og 4 kan ses. I forgrunden Bispetorvet. - Foto fra 1890-erne.
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gade var ofte udflydende. I en folketælling var således Mejlgades første ejendomme 
regnet med til Skolegade1.

Huset ved siden af rektorboligen, Mejlgade 2, var i begyndelsen af 1800-tallet en 
statelig ejendom på 12 fag i to etager. Her boede rektor Thure Krarup, der således 
ikke boede i skolens tjenestebolig, men selv havde ejendom. Rektoren var en lærd 
og dygtig mand, men med skolen gik det især i hans senere år tilbage. Grunden 
var Krarups elendige huslige forhold. I hjemmet var det konen, der »var den ene-
ste rektor«. Hun jog tit manden ud, så han måtte søge ned til et havehus »tæt ved 
hundehuset«. Resultatet blev, at når rektor kom i skole, var han både gnaven og 
sulten2. Efter at have været bolig for en skolemand blev Mejlgade 2 skole. I 1814 
udstedtes en ny anordning om skolevæsenet i Danmark, og efter denne skulle der 
i Århus indrettes to borgerskoler, en i hvert kirkesogn3. Til domsognets skole købte 
byen i 1818 rektor Krarups tidligere hus. Ejere af ejendommen var dengang køb-
mændene Schoubye og Thomsen. Et halvt år efter købet blev skolen taget i brug4.
Der var kun to skolelokaler i huset, mens resten blev anvendt til bolig for lærerne, 
der foruden løn også skulle have bolig og brændsel5.

Mejlgade 2 var i rektor Krarups og senere i den kommunale skoles tid en smuk og anselig bindingsværksbygning. 
Til højre for huset skimtes katedralskolens rektorbolig, som rektor Thure Krarup dog ikke beboede. Hvor huset 
lå, findes nu katedralskolens nybygning mod Mejlgade.
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Blandt de lærere, der boede på skolen, var Knud Schytte, der tillige var alterdegn 
ved domkirken. Store penge var der ikke at tjene ved de to stillinger, og Schytte 
var da også altid i økonomiske vanskeligheder6, som han søgte at bøde på ved at 
give undervisning i musik. Han tilbød at undervise i at spille på »fortepiano, violin 
og guitar«7. Schyttes indtægter som alterdegn var uvisse, og folk var ikke glad for 
at komme af med penge. I 1842 måtte han derfor have magistraten til at hjælpe 
sig med at gøre domsognets beboere opmærksom på, at han havde ret til et offer 
til både påske, pinse og jul foruden det, der skulle ydes ved vielser og barnedåb8. 
Schytte udgav i 1835 en beskrivelse af domkirken. Måske havde han som alterdegn 
ofte forespørgsler om kirkens indretning og fandt det derfor lettere i bogform »at 
levere publikum for en billig pris en let oversigt af den ved sin ælde og størrelse 
mærkværdige domkirke i Århus«9.

I 1846 solgtes skolen i Mejlgade, idet borgerskolerne blev slået sammen til en sko-
le med lokaler i Vestergade. Køber af ejendommen var tobaksspinder Frandsen10. I 
1850-erne blev der drevet købmandshandel i huset11, og i en årrække var der restau-
ration i kælderen. Under megen opmærksomhed åbnede gæstgiver J. P.Jacobsen i 
1859 en »baiersk ølhalle«. Foruden »kold frokoststue« og »varme spisevarer« tilbød 
han en solid ret kødsuppe til landboerne, når de om lørdagen kom til byen12. Dette 
tilbud blev modtaget så godt, at det allerede den første lørdag sprængte alle ram-

Maleren Frederik Visby holdt af at tegne sine 
bysbørn, som han erindrede dem fra barndoms  
tiden. Med lune og humor har han i sine billeder 
fastholdt adskillige af byens borgere, som regel 
i let karikeret streg. Her gengiver han alterdegn 
Knud Schytte på spadseretur. Konen med spand 
og kost bag alterdegnen er domkirkens strøkone. 
Begge boede i Mejlgade i begyndelsen af forrige 
århundrede. - Udsnit af akvarel af Frederik Visby i 
Den gamle By.
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mer, og gæstgiveren måtte anskaffe en »større kogeindretning«, således at han hver 
lørdag kunne bespise indtil 200 mennesker13.

I Mejlaade 4 var i forrige århundredes begyndelse postkontor. Postkontoret fulg-
te dengang postmesterens bopæl og var indrettet i tilknytning til hans lejlighed. I 
1809 fik Århus ny postmester. Det var fhv. løjtnant Jørgen Lund. Han flyttede den 
29. april kontoret fra den tidligere postmesterbolig i Klostergade til sin lejlighed i 
Mejlgade14. Efter Lunds død i 1822 blev hans enke boende i huset i en årrække. Af 
ejendommens andre beboere bør nævnes læge Jens Asmussen Hübertz, der boede 
her i 1830-erne. Han praktiserede i Århus fra 1832 til 1838. Det er dog ikke som læge, 
Hübertz erindres her i byen, men han var en flittig historiker, der foruden at udgive 
en mindre bog om Århus bys historie i 1837 samlede en række ældre dokumenter, 
som udkom i tre bøger i 1845-46 under titlen Aktstykker vedkommende staden og 

Annonce i Aarhuus Stiftstidende 
23. november 1859. 
Gengivelse af tegninger i annoncer og 
illustrationer i avisen i det hele taget var 
i midten af forrige århundrede meget 
sjældne, og der er næppe tvivl om, at 
bekendt  gørelsen vakte opmærksomhed.
Ølhallen lå i Mejlgade 2.
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stiftet Århus. Hühertz var senere initiativtager til oprettelse af helbredelsesanstal-
ten på Gl. Bakkehus i København15.

I en del år boede kancelliråd, bankkasserer Chr.R.Otterstrøm i Mejlgade 4. Hans 
husstand var i stand til at fylde huset, idet han havde ikke mindre end 11 børn 
boende i hjemmet i 1845. Otterstrøm, der var jurist, blev i 1837 kasserer ved Natio-
nalbankens filial i Århus og senere leder af afdelingen. Han var stærkt politisk inter-
esseret og kom til at repræsentere Århus ved den grundlovgivende rigsforsamling i 
1848, ligesom han var folketingsmand for Århus amt i en kort årrække16.

Lægen og historikeren J. R. Hübertz
boede i Mejlgade 4. Mens han praktiserede
i Arhus var han ved siden af sin
historiske forskergerning virksom for 
oprettelsen af et anatomisk-
naturhistorisk museum. 
Det blev dog ved tanken.

Chr. R. Otterstrøm var leder af Nationalbanken i Århus.
Han havde, før han blev knyttet til banken, 
drevet sagførervirksomhed. Han var tillige stænderdeputeret
og medlem af den grundlovsgivende rigsforsamling. 
Under treårskrigen var Otterstrøm en overgang i 1848 
konstitueret stiftamtmand.
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Ligesom i nr. 2 var der også i en række år skole i Mejlgade 4. Det var en privat 
skole, oprettet i 1867 af en sønderjysk lærer Palle Morten Albeck. I 1877 rykkede han 
ind i husets stueetage. Albecks skole havde ret tidligt fået en særlig status blandt 
byens privatskoler, nemlig en aftale med katedralskolen om at forberede de yngste 
børn til optagelse i denne skole, idet man i begyndelsen af 1870-erne havde nedlagt  
katedralskolens klasser for første og andet års elever17. Det betød, at Albecks skole 
i vid udstrækning søgtes af bedre stillede folks børn. I erindringer fra tidligere ele-
ver i skolen fortaltes samstemmende, at det var en prøvelse især for tilflytterbørn 
fra andre byer at blive plantet ud mellem de århusianske drenge. Blot en bagatel 
som at have sin mad med i en botaniserkasse i stedet for i de sædvanligvis brugte 
blikæsker var nok til at blive offer for drillerier og spot18. Det var også en grund til 
drilleri, hvis en dreng fra København mødte i knæbukser, som dengang var ukendt 

Regimentssadelmager
Frantz J. L. Gøtkes 
værksted i Mejlgade 4. 
Gøtke kom til Århus efter 
krigen i 1864 og nedsatte 
sig i 1865 i Mejlgade som 
regimentssadelmager 
ved 3. dragonregiment. 
Militæret forlangte imid-
lertid, at han skulle flytte 
nærmere til kasernen
i Hans Broges gård i Min-
degade - for hvis der nu 
blev krig, ville det vare for
lang tid, inden han nåede 
fra Mejlgade til Minde-
gade.
I begyndelsen af 1870-erne 
fik Gøtke derfor værksted
i Mindegade 18.
Tegning 1867
af Emil Julius Gøtke.
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Herredsfoged og justitsråd David Seidelin.
Han førte så stort hus i sit hjem
i Mejlgade 6, at der til familiens opvartning 
var ansat tre tjenestefolk.
- Litografi i Den gamle By.

Gæstgiver Rasmus Eskerod. I en lang årrække 
var der restauration i kælder  etagen i Mejlgade 4. 
Rasmus Nielsen Eskerod var værtshusholder her fra 
1861, til han i ca. 1885 flyttede til Skolegade 16, 
hvor hans kone, kendt som madam Eskerod, 
fortsatte beværtningen i nogle år efter 
hans død i 1901. 
Maleri i Den gamle By.
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i Århus19. Først når tilflytterne havde vist, at de i et regulært slagsmål kunne »mule« 
de indfødte, blev de accepteret.

I kælderen under skolen havde Rasmus Nielsen Eskerod siden 1861 haft bevært-
ning. Det var ganske hyggeligt, thi også en skolelærer kunne blive tørstig. Så lød 
det fra Albeck: »Du dreng! Spring ned i Eskerods beværtning og hent mig en ba-
jer!«20. - Albecks skole udviklede sig til den nuværende Forældreskolen21.

Mejlgade 6 hørte til blandt gadens »fornemme« ejendomme, både hvad udseen-
de angik og også med hensyn til dens beboere. Her boede i 1800-årenes begyndelse 
forhenværende oberstløjtnant Frantz von Koefoed. Han nød sit otium - og 317 rdl. 
i årlig pension22. Koefoed havde købt gården i 1791. I 1808 købte forligskommissær 
og domkirkeværge Bagge Lihme ejendommen, der til gaden bestod af en bygning 
på ni fag i to etager og var i bindingsværk. Tre år senere lod han opføre et nyt hus, 
som står endnu23. Her boede senere justitsråd David Seidelin, der var herredsfoged 
i Hasle, Framlev, Sabro og Vester Lisbjerg herrede24, og efter hans død i 1843 en kort 
tid hans voksne børn.

Justitsråd L. S. Fabricius blev straks ved 
oprettelsen i 1837 af Nationalbankens 
filial i Århus bogholder ved den nye 
institution og efterfulgte senere 
Otterstrøm som kasserer. 
Foto af J. E. Bogh i Den gamle By.
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Senere flyttede justitsråd, bankkasserer L. S. Fabricius ind i huset, som han køb-
te i 1846. Han var først bogholder ved Nationalbanken i Århus og fra 1859 til 1879 
bankkasserer. I Fabricius’ tid var det, at der blev tradition for, at byens borgmestre 
skulle bo i Mejlgade 6. Den første borgmester, der boede her, var Ulrik Chr. von 
Schmidten.

Senere var det borgmester F. Vestergaard og Ernst Dreschel. Ejendommen blev nu 
kaldt Borgmestergården. I stueetagen var der fra 1883 til 1905 tillige telegrafstation25.

Siden 1814 havde en svejtser, der hed Louis Schucany drevet konditori og gæst-
giveri på nuværende Sct. Clemens torv. Omkring 1829 gav han stof til de sladrevor-
ne i byen ved at lade sig skille fra sin hustru. Det var ikke almindeligt på den tid. 
Schucany flyttede hjemmefra, og hans hustru fortsatte konditoriet26. Selv etablere-
de han sig med et gæstgiveri i Mejlgade 8, hvor han begyndte i april 1830 og anbefa-
lede sig til de »ærede« rejsende27. Han tænkte også på underholdning til århusianer-
ne og indrettede billard og keglebane i huset28. Hele herligheden varede dog ikke 
længe. Året efter købte Schucany Harlev Mølle og slog sig ned som møller29. Hans 
efterfølger, gæstgiver Georg Petersen, rejste også hurtigt fra Mejlgade 8, der i 1836 
blev erhvervet af en mere solid mand30.

Det var købmand H. C. Bursche, der i april 1836 flyttede sin købmandshandel 
hertil. Bursche havde taget borgerskab i 1828 og i maj samme år åbnet forretning i 
Mejlgade 3, på hjørnet af Rosensgade. Det var på traditionel vis en blandet handel. 
Han solgte f.eks. »urtekram-, male- og farvevarer samt stentøj m. m.«31. Igennem 
en lang årrække hørte Bursches købmandsgård til en af Mejlgades betydeligste, og 
mange senere købmænd havde fået deres uddannelse hos Bursche.

Bursche ophævede sin handel i 1855 og ernærede sig fra da af som mægler32. Han 

Annonce i Aarhuus Stiftstidende 18. marts 1857 fra P.W. Rasmussen og Co” der som et af de første firmaer i Arhus 
begyndte at handle med »færdigsyet« tøj. Forretningen lå i Mejlgade nuværende nr. 8.
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flyttede fra gården i Mejlgade, som han dog beholdt indtil 1873, da han solgte den 
til fhv. hotelejer Fr. Larsen33. Bursche døde året efter34. Efter at købmandshandelen 
var ophævet, indrettedes der i 1857 et »herre-ekviperings-etablissement« i huset. Det 
var noget helt nyt. Forretningen havde udvalg af frakker, benklæder, veste, skjorter 
og meget andet. Færdigsyet tøj var dengang en ny foreteelse35, og forretningen, der 
gjorde sig kendt gennem iøjnefaldende annoncer i avisen, har sikkert vakt en vis nys-
gerrighed36, men nogen lang levetid fik den alligevel ikke. For alle de her omtalt ejen-
domme i Mejlgade fra nr. 2 til nr. 8 gjaldt, at de i vort århundrede efterhånden blev 
taget i brug til offentlige, især kommunale kontorer. I trit med byens vækst voksede 
kommunens administration, og rådhuset blev snart for lille. Det var derfor nærlig-
gende at erhverve naboejendomme til rådhuset til kontorer.

Videre lå fra nr. 8 på Mejlgades østre side flere mindre huse. I Mejlgade 10 boede 
stadsmusikant Peder Albrecht i 1840-erne37. Albrecht, der i daglig tale blev kaldt 
Peer Spillemand, var i forrige århundredes første halvdel en farverig skikkelse i År-
hus, hvor han var kendt over hele byen og afholdt af alle. Han var i besiddelse af et 
sprudlende humør og var meget selskabelig. Gerne drak han »glas om glas« med 
alle, og han havde en »jernnatur«, så han ikke var til at få under bordet38.

Albrecht var blevet stadsmusikant i 1804 og havde eneret på at levere al musik. 
I begyndelsen var han en ganske habil musiker, der med iver deltog i byens musik 
liv. Foruden at spille til fester i private huse, arrangerede han offentlige koncerter 
f.eks. i klubben Polyhymnia og i Vennelyst39. Mens han endnu kunne spille, så folk 
gad høre på det, hed det, at til et rigtig bal hørte Ålborg-kavalerer, Randers  damer 
og Århus-musik40. Senere var Peer Spillemands ry ikke så godt. Kort før hans død 

Stadsmusikant Peder Albrecht, tegnet af
Jens Ølsgaard efter en medaljon i Den gamle By.
Et andet portræt en face af stadsmusikanten viser en mand 
med en temmelig »kraftig« næse, og på dette billede er 
bemærket: »En engel ligner den mand på en prik«.
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Et nyt hus blev i 1847 opført i Mejlgade 10, og i mange år boede der bagere i ejendommen. Omkring århundred-
skiftet havde Emanuel Holm forretning her. Med sit personale har han taget opstilling uden for butikken - og 
beboerne på 1. sal er nysgerrige efter at se, hvad der skulle gå for sig. - Foto i Den gamle By.
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sagde man, »at den musik, som stadsmusikanten her i byen i en række år har opvar-
tet med, er så tarvelig som den nogenlunde kan tåle at være ...«41.

Men en festlig fyr var Peder Albrecht. Og sjov i huset blev der, når han hver nytårs-
morgen spadserede rundt i byen og lod sine folk spille i folks forstuer, mens han selv 
gik videre ind og fik et glas vin og de to rigsdaler, som »offeret« til ham var42. I 33 år 
var Albrecht chef for borgervæbningens jægerkorps, en afdeling af datidens hjem-
meværn, hvis største betydning sikkert var anledningen til selskabeligt samvær, når 
de tykmavede borgere en gang imellem samledes til øvelse43. Han stod selvfølgelig 
også i spidsen for borgervæbningens orkester44. Et utal af anekdoter er bevaret om 
Albrechts usædvanlige liv45. Han var, hed det i en fødselsdagsvise til ham i 1823 

... stor i krig og fred, stor i kamp og kærlighed, stor i løgn og sludder46.

Senere blev Mejlgade 10 en bagergård og har været det indtil for få år siden. Der var i 
gamle dages Århus ofte tradition for, at når et erhverv havde sat sig fast i en ejendom, 
vedblev det at trives samme sted gennem flere generationer. Således var Mejlgade 12 
igennem mange år glarmestergård. En enke efter glarmester Michel Sørensen, der 

Mellem Mejlgade 14 og 16 ses endnu resterne 
af en smøge, der tidligere førte fra gaden ned 
til kysten. Marinemaler Chr. Blache, der som 
barn boede i katedralskolens rektorbolig og var 
fortrolig med Mejlgade-kvarteret, 
tegnede gyden i1860. Langs vandet lå 
Skolebakken som en spadseresti, og her førte en 
lille træbro over smøgen.
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havde taget borgerskab i 1821, boede i huset i 1834. Hun var ung og giftede sig, som 
skik var, med en mand af samme profession som hendes afdøde ægtefælle. Han hed 
Jens Jensen, og med ham blev glarmestertraditionen holdt ved  lige.

En søn af Jens Jensen fortalte i 1918 om den gamle glarmestergård, at den indtil 

Malermester Lauritz Kruse. Han var
en håndværker af den gode, gamle type, 
der forenede faglig kunnen med 
kunstnerisk talent. I sine unge år havde 
han besøgt Kunstakademiet . Bagefter 
drog han på valsen til fremmede lande. 
Som en estimeret borger i Århus deltog 
han idet offentlige liv. - 
Foto i Den gamle By.

Et af de mange billeder, L. Kruse malede til 
udsmykning af klubben Polyhymnia.
Godt humør og lune prægede disse billeder, af 
hvilke flere gengav genkendelige medlemmer 
af klubben, mens på vort billede manden, der 
ved den sene hjemkomst fra klubben modtages 
af hustruen, sikkert blot er en »type«.
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1850 lå så langt ud mod kørebanen, at der fra kælderlemmen til husene på den an-
den side af gaden var så smalt, at en vogn kun lige kunne knibe sig igennem. Et nyt 
hus blev opført i nr. 12 i 1850 og rykket tilbage af hensyn til trafikken47.

Det var også gode, gamle håndværkskikke, der kom til huse i Mejlgade 16, da 
Lauritz Kruse i 1861 grundlagde en malerforretning, der efter ham blev ført videre 
af sønnen Valdemar Kruse og senere af dennes søn L. Kruse48. Gamle Lauritz Kruse 
hørte til i kredsen af de solide håndværksmestre, der om aftenen samledes i klubben 
Polyhymnia. Han deltog med liv og lyst i klubbens arrangementer og var »med sit 
tørre lune og sit mimiske talent en yndet dilettantskuespiller« og dertil en »munter 
mand med et glad og ligeligt sind«49. Et kunstnerisk talent udnyttede Kruse til bl.a. 
at male en række morsomme friser med motiver fra klublivet i Polyhymnia50.

Der er endnu toppede brosten på gårdspladsen i M ejlgade 18. Men fortids travle 
liv i huset er forbi. Der er stille i den store gård. Ejendommen bør ses fra gårdsiden, 
hvor det endnu er muligt at fornemme lidt af gamle dages miljø i en stor køb-
mandsgård. Men stedet har også været beboet af andre end handelsfolk.

I 1793 købte konrektor ved katedralskolen Jens Stougaard huset. Han var søn af 
en snedker i Ry og skulle som sin far have gået håndværkervejen, men han havde 

Bedstemor Gjern i Mejlgade 18. I mange år 
var hun bosat i Mejlgade dels i nr. 78, dels i 
nr. 18. I besiddelse af »en beget hukommel-
se« kunne hun i en høj alder fortælle man-
ge historier om byens mennesker, deres 
familieforhold og om de begivenheder, 
hun i sit næsten 100-årige liv havde 
overværet.
- Foto i Den gamle By.
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lyst til bogligt arbejde. Han blev student fra katedralskolen i 1783 og vendte tilbage 
til skolen i 1791 som konrektor for endelig i 1805 at blive rektor. Det lykkedes den 
»gæve Stougaard«, som Grundtvig kaldte ham, at rette skolen op efter rektor Kra-
rups mindre gode ledelse i dennes sidste år51. Da Stougaard blev rektor, flyttede han 
til skolens rektorbolig og solgte Mejlgade 18 til amtsforvalter, justitsråd Johannes 
Valeur, efter hvis død i 1829 hans enke blev boende i gården, til den i 1840 blev købt 
af købmand Henrik Jørgen Gjern.

Gjern havde siden 1833 drevet handel i Mejlgade 78, men flyttede nu sin forret-
ning nærmere ind mod byens centrum. Han døde i 187452. Hans hustru, Ernestine, 
overlevede ham i mange år. Hun, der var født i 1803, døde først i 1901, 98 år gam-
mel. I sin høje alderdom havde hun sine åndsevner i behold og kunne fortælle om 
begivenheder, der lå langt tilbage i tiden. Hun stammede fra Kolding og kunne hu-
ske, da spaniolerne brændte Koldinghus af i 1808. I ægteskabet var der ingen børn, 

Købmand Jasters gård i Mejlgade 18. Hestevognene og vandingstruget til heste vidnede om datidens trafikmid-
ler. Med den lukkede varevogn tv. var der regelmæssig kørsel til forretningens kunder i forstæderne. Den lange 
fløj af ejendommen er sidefløjen i gården, mens fløjen tv. ligger til gaden. - Foto 1917 i Den gamle By.
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men da skipper Michelsen i Mindegade forliste i 1842, og skipperens hustru samme 
år døde, stod fem forældreløse børn tilbage. Gjern og hans hustru tog en pige, Emi-
lie, i huset, hvor hun voksede op som deres datter. Emilie blev gift med købmand 
Anton Wistoft i Raaes købmandsgård i Nørreport 20, og for dette ægtepar og deres 
børn blev Ernestine Gjern hele familiens »bedstemor Gjern«53.

I Mejlgade 18 fortsattes de gode traditioner fra købmandshandelen, da H. C. 
Jaster i 1879 flyttede sin forretning hertil. Han var begyndt i 1874 i Ågade54. Ind-
til forretningens ophør for få år siden havde dens butikslokale været holdt uæn-
dret i »gammel  dags« stil. Jasters forretning havde sine kunder blandt »bedre folk«. 
Eksklusive lækkerier var et speciale blandt varerne. Engang havde Jaster specielle 
heste varevogne, der regelmæssigt kørte til villabeboerne i byens forstæder. I 1918 
kørtes der således til Risskov hver tirsdag, fredag og lørdag kl. 16, til Åbyhøj tirsdag 
og fredag kl. 13 og til Skåde mandag, onsdag og lørdag kl. 14. Til billige takster til-
bød forretnigen at tage pakker med for andre, også selv om det var til modtagere, 
der ikke var kunder hos Jaster55.

I hjørnehuset ved Sct. Olufs gade, Mejlgade 20, boede der pottemagere i 1800- tal-
lets første årtier. Vilhelm Jensen Lyngbye hed en af dem56. Johannes Nielsen havde 
pottemagerværksted i huset efter ham57. Senere blev ejendommen købmandsgård. 
Købmand L. Larsen, der i 1847 havde åbnet forretning i Vestergade 58, lod i 1856-57 
den nuværende ejendom og dens pakhuse langs Sct. Olufs gade opføre.

Ejendommen var i dens første år et fornemt sted. Blandt dem, der slog sig ned 
i det nye hus, var flere af datidens fotografer. Den nye fotograferingskunst var i 
forrige århundredes midte blevet den store mode. Talrige mennesker kastede sig 
over det nye fag og forsøgte at skabe sig en fremtid i det. Især malere begyndte at 
interessere sig for fotografering, og det blev skik, at nye fotografer rekrutteredes fra 
dette erhverv. Det gjaldt både kunstmalere og håndværkere. I Århus var således 
landskabsmaler A. Fritz en overgang ivrig fotograf59, ligesom maler, senere tand-
læge Fr. Visby dyrkede kunsten60.

I 1859 bekendtgjorde »photograph« Ramsing, at han hver dag »aftog« portrætter 
i alle størrelser, samt at han ved nogle forsøg i »glasfotografien« havde opnået et 
resultat, »hvorved portrætterne fremtræde med et liv og klarhed, som endnu ikke 
har været set«. Hvis nogen tvivlede på hans ord, kunne de blot gå i Mejlgade og se 
prøverne i hans »skilt« uden for døren 61. De fleste af de første fotografer var omrej-
sende folk, der drog fra by til by. Ramsing hørte til disse. Året efter boede fotograf 
E. Thieme i Mejlgade 20. Han kom fra København »for en kort tid« og indrettede 
atelier i »hr. købmand Lars Larsens gård ved Sct. Olufs kirkegård«62. I 1865 var det en 
af Mejlgades egne beboere, der forsøgte lykken som fotograf i Larsens gård63. Det 
var maler E. Ibsen, der både før og efter sin tid som fotograf drev regulært maler  
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håndværk fra sit værksted i Mejlgade 28.
Mejlgade 20 har også været hjemsted for en forlagsboghandel. Albert Bayer ned-

satte sig i 1889 i Århus som boghandler, samtidig med at han oprettede en min-
dre forlagsvirksomhed under navnet Albert Bayers Forlag. Firmanavnet ændredes 
i 1892 til Jydsk Forlags-Forretning. Blandt forlagets tidligste udgivelser var bøger 
af Carit Etlar og Conan Doyle64. Albert Bayers forlag udviklede sig til en betydelig 
forretning. Bayer indrettede også et lejebibliotek, der blev meget besøgt. Der var 
fornemt i de stilfulde lokaler, hvor den korrekte, men køligt reserverede Albert 
Bayer færdedes og med pinlig ordenssans ledede sin forretning. De hvidskurede 
gulve med kokosløbere på var noget særligt for en forretning og indbød til at færdes 
i rummene med en vis andagtss.

Annonce i Aarhuus Stiftstidende 7. juni 1859. Med ukendte fremmedord søgte »photographer« at imponere 
publi kum og lokke det til at stifte nærmere bekendtskab med den ny kunst, som fotografering i 1850-erne var.
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Det var ejendommene på Mejlgades østre side, der dominerede i gaden på stræk-
ningen fra katedralskolen til Sct. Olufsgade. På den modsatte side lå der kun små, 
lave huse. Håndværkere, småhandlende og søfolk boede her i det 19. århundredes 
første halvdel.

I Mejlgade 3, på hjørnet af Rosensgade, begyndte Peder Andersen Grarup i 1797 
en tobaksfabrik. Han havde dette år fået kongeligt privilegium på at måtte »lade 

Folk af alle fag

Den lille ejendom på hjørnet af Mejlgade (nr. 3) og Rosensgade havde i forrige århundredes sidste halvdel været 
bolig for bl.a. en blikkenslager, skomager og sidst en ostehandler, før huset i 1909 blev erstattet af den nuværende 
store ejendom. Det lave hus til venstre (i Rosensgade) for hjørneejendommen var legatbolig for fattige menne-
sker. - Foto ca. 1890.
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spinde og karve alle slags røgtobakker i ruller og karduser samt at tilberede alle 
sorter snustobakker«1. Pladsen i det lille hus blev for trang for en tobaksfabrik, og 
Grarup købte i 1803 Mejlgade 43. Hvor han først havde boet, var det, at Bikuben i 
1909 byggede den nuværende store bygning2, som i 1935 blev købt til kommunale 
kontorer3 og nu anvendes af politiet.

Adskillige af Mejlgades virksomheder eksisterede kun i en ejers tid. Andre tri-
vedes i flere generationer. Flere af de firmaer, der er blevet grundlagt i Mejlgade, 
er nu flyttet fra gaden for at fortsætte andre steder under bedre pladsforhold, end 
Mejlgade har kunnet byde. Blandt de sidstnævnte er M. H. Jægers pengeskabs fabrik. 
Efter at smedesvend Jæger havde været på valsen i Tyskland, Svejts og England samt 
arbejdet som værkfører på et stort kunstsmedeværksted i London, slog han sig i 
1894 ned som mester i Mejlgade 25. Allerede to år senere flyttede han til større lo-
kaler i Mejlgade 5, hvor smedemester I .C. Andreasen siden 1870-erne havde haft 
værksted. Også her blev der for småt, og kort efter århundredskiftet flyttede Jæger 
til Mejlgade 48, som Aarhuus Stiftstidende da havde forladt4.

Hvor nu Mejlgade 7 er, lå tidligere tre små ejendomme. Den tidligere omtalte 
strøkone boede i et af disse huse i det meste af et halvt århundrede, og endnu i sin 
høje alderdom passede hun 85 år gammel sit strøkonehverv i 18455. De tre huse lå 
på en høj bakke, og for at komme til dem skulle man op ad en trappe fra gaden. 
Den aparte beliggenhed højt hævet over gadeniveauet gav i folkemunde husene 
navnet Prædikestolen. Muligvis var højen en rest af byens gamle vold6.

I 1848 lod købmand Anton Herskind husene på Prædikestolen bryde ned, han 
fik højen fjernet og opførte den nuværende bygning, Mejlgade 7, der i begyndelsen 

Arbejdere i M. H. Jægers 
kunst- og kleinsmederi
i Mejlgade 5. Billedet er fra 
1899. I talrige billeder
fra arbejdspladser fra dette 
år er opstillingen af folkene 
meget traditionel - som 
også på fotografiet her.
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Set. Olufs kirkegård som tørreplads. Når der havde været vaskedag i hjemmene i Mejlgade, blev tøjet hængt op 
på kirkegården eller lagt over gravstene, således at den friske søluft, der blæste ind over land, hurtigt kunne tørre 
vasketøjet. Når kirkegården ikke blev anvendt til dens egentlige formål mere, kunne den jo lige så godt gøre 
gavn på anden måde, mente de gode Mejlgade-borgere. - Akvarel af Frederik Visby i Den gamle By.
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fremtrådte som en stor og statelig købmandsgård. Anton Herskind havde i 1843 be-
gyndt forretning i C. M. Schmidts gård ved Mindebroen. Han lod vide, at han »for-
nemmelig« agtede at beskæftige sig med kommissions- og vekselforretninger7. Han 
flyttede til sin nye ejendom i Mejlgade og oparbejdede en betydelig eksport  forret-
ning, f.eks. oplyste han i 1848 landmændene om, at han nu kunne sende krea turer 
direkte fra den østjyske kyst til England, når blot en ladning på mindst 160-170 dyr 
kunne skaffes8. Herskinds tidlige død i 1862, da han kun var 45 år, standsede en lo-
vende forretning9.

Tre år senere rykkede en anden købmand ind i Mejlgade 7 og grundlagde en 
virksomhed, som blev af stor betydning for Århus. Det var den 27-årige Otto Møn-
sted, der den 19. december 1865 begyndte handel med især smør, korn og foder-
stoffer10. Det blev dog kun kort tid, Mønsted var i Mejlgade. Fire år efter flyttede 
han til Vestergade11, hvor han i 1883 oprettede landets første margarinefabrik. Året 
før, Mønsted flyttede, havde en købmand begyndt at handle i Marcus Bechs gård 
i Borgporten. Han hed Carl Bertelsen, og hans forretning blev et af byens største 
kolonial en gros firmaer. Allerede hurtigt efter, at han havde etableret sig, sagde 
han farvel og tak til butikskunderne og flyttede til pakhusene i købmand Larsens 

Travlhed i gården i Mejlgade 7, hvor fuldt lastede hestevogne er i færd med at bringe varer til Carl Bertelsens 
store kolonial en gros firma. I forretningens velmagtsdage omsattes det store lager gennemsnitligt 12 gange om 
året. - Foto ca. 1904.
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gård i Sct. Olufs gade for udelukkende at hellige sig en gros handelen12. I 1880 flyt-
tede Carl Bertelsen til Herskinds gård i Mejlgade 7. I de store pakhuse, der strakte 
sig helt over til Graven, fandt han endelig plads til sin blomstrende virksomhed. 
lagerhusene bugnede af varer, hvoraf mange var fra oversøiske lande. Handel med 
kaffe skaffede alene firmaet en stor omsætning13. I 1902 overdrog Bertelsen forret-
ningen til en af sine betroede folk, Victor Brabrand, der i 1918 optog købmand Carl 
Christian Aagaard som kompagnon, og som fra 1919 alene førte firmaet videre14.

Videre fulgte efter Mejlgade 7 en række små huse, der står endnu, og som bedre 
end ord og billeder kan vise, hvorledes gadens småkårsfolk har boet. I Mejlgade 9 
blev der i mange år drevet håndskomageri af Chr. Bruun og senere af hans søn15. 
I Mejlgade 11 boede omkring midten af 1800-tallet høker Chr.Woer. Gennem en 
annonce i Aarhuus Stiftstidende i 1848 lod han ane lidt om de genvordigheder, en 
høker kunne komme ud for - når hans gode hjerte løb af med ham. En sommerdag 
havde nogle folk arbejdet uden for hans hus. En af mændene var kommet ind til 
Woer og havde bedt så mindeligt, om han da ikke kunne låne en specie16. Han ville 
gerne købe noget »kram« med hjem til konen fra Olsmarkedet (Sct. Olufs marked).

- Men se, om manden nogensinde havde betalt pengene tilbage. Dem kunne 
høker Woer skyde en hvid pind efter, men så kunne han da skandalisere manden 

Barber F. H. Woldum. Han var den første 
af barberdynastiet,  som i tre generationer 
havde salon i det lille hus i Mejlgade 17. 
- Foto i Den gamle By.
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gennem avisen17.
I Mejlgade 17, en lille ejendom på hjørnet af Graven, var der i mange år barber  

salon. I gamle dage kunne en barber andet end klippe og barbere. Egentlig var bar-
bererne eller bartskærerne, som de kaldtes i meget gammel tid, til henimod midten 
af 1700-tallet »læger« for en stor del af befolkningen. Endnu til langt op imod vor 
tid fortsatte barbererne, i hvert fald nogle af dem, denne tradition med behandling 
af sår, åreladning, tandudtrækning og mindre kirurgiske indgreb.

Barber F. H. Woldum, der tog borgerskab i 1845, var da gså ganske dygtig til disse 
gøremål. Da han åbnede sin barberstue, som han begyndte i et af de små huse på 
Prædikestolen, lod han århusianerne vide, at han havde taget eksamen ved »det 
kirurgiske amt« i København og, lod han udtrykkelig sige, »for publikums skyld 
bemærkes det sidste«18. Woldum ville nødigt, at nogen skulle tage fejl af ham og 

Mejlgade 17, hjørnet af Graven, med Woldums barberstue. Huset var tidligere med bindingsværksmur og stod 
på en sokkel af kampesten. På det meget smalle fortov både til Mejlgade og Graven var der ikke megen plads til 
fodgængere. - Foto ca. 1881.
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Ejendomme ved hjørnet af Mejlgade og Set. Olufs gyde. Ned langs gyden lå rebslager Guldmanns lille hus - med 
gavlen ud til Mejlgade.Ved siden af tv. Mejlgade 24 og derefter nuværende blikkenslager Grouleffs hus. På hjør-
net th. ses Mejlgade 20, hvor der i 1856-57 opførtes et nyt hus. Helt til højre ses købmand Jasters ejendom i nr. 18. 
- Maleren Frederik Visbys billeder, der skildrer byen i forrige århundredes midte, opfylder ikke altid de krav, der 
kan stilles til en god illustrations perspektiv. Heller ikke i alle tilfælde til de nøjagtige topografisk e forhold. Til 
dette billede har kunstneren således bemærket: »Porten skal flyttes fem fag til højre«. Det gjaldt Jasters hus - og 
så passer det også bedre med de faktiske forhold. - Akvarel af Frederik Visby i Den gamle By.
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hans nabo, C. F. Bohme, der boede over for i Mejlgade 16. Ganske vist havde Boh-
me aldrig givet sig ud for at være barber, men folk kunne jo alligevel gå forkert. C. 
F. Bohme var parykmager og frisør, og kunne han ikke årelade og alt det der, havde 
dog også han en trumf at spille ud. Han kunne således lave »en nyere slags herre  
parykker og toupeter, som kun har været bekendt i det sidste år, og som i lethed 
langt overgår de hidtil brugte«19.

Frisør Bohme flyttede senere fra Mejlgade, men barber Woldum blev. Efter først 
at have boet i Mejlgade 7, senere i Mejlgade 20, købte han Mejlgade 17. Han efter-
fulgtes her af sin søn, Johan Woldum, som ved Århus Barberlaugs stiftelse i 1882 
blev dets første oldermand20. Endnu en generation drev salon i Mejlgade 17, nemlig 
Johan Woldums søn, Jacob Frederik Woldum, som boede i det lille hus til omkring 
192021.

Når landboerne kørte til købstaden for at afsætte deres produkter hos købman-
den og købe andre varer med hjem, var det skik, at de kørte ind i købmandens 
gård, spændte hestene fra og tog sig et hvil, inden turen atter gik hjemad. Men der 
har ikke været plads til mange bøndervogne i gården i Mejlgade 19, hvis flere til-
fældigvis kom på samme tid. Den lange, smalle gårdsplads er vist en af de mindste 

Interiør fra barbermester Johan Woldums salon i Mejlgade 17. Fornemt påklædt med stribede benklæder og 
toradet jakke stod lærlingen parat til at sæbe ind, mens mester (i stolen th.) så til. Den lyse bowler og den høje 
silkehat på stumtjeneren i baggrunden fortæller om tidens herrehattemode. - Foto ca. 1905.
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i en århusiansk købmandsgård. Er der således ikke noget at prale af med hensyn 
til god plads, kan huset gøre sig vigtig af at være en af de ældste bevarede borger-
lige bygninger i Århus. Den fine bindingsværksejendom er opført i begyndelsen af 
1600-årene.

I 1800-tallets begyndelse havde Christen Larsen Schmidt handel i gården. Han 
døde i 182022. I 1830 solgte enken, Maren Wissing Schmidt, huset og flyttede ud i 
den yderste ende af gaden, til Mejlgade 72, hvor hun fortsatte forretningen. Køber 
af Mejlgade 19 var en ung handelsmand ved navn Abraham Lewis. Hans navn rø-
bede, at han var jøde. I 1815 var han blevet ansat som rejsende opkøber i det store 
århusianske handelsfirma Philip Hartvig Ree.

Et og andet kunne dog tyde på, at Lewis også handlede for egen regning. I 1817 

Den smalle gårdsplads
bag  ejendommen  Mejl-
gade 19 var hyggelig, men 
hvor  ledes bøndervogne  i 
køb  mandsgårdenes tid har 
kunnet  køre ind her, er 
uforståeligt. I baggrunden 
ligger pakhuset, hvis gavl 
vender ud mod Graven.
- Foto ca. 1920.
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var han i hvert fald indblandet i en mystisk affære, idet han en nat, da alle på herre-
gården Marselisborg lå i deres søde søvn, havde vækket nogle af folkene for at få lov 
til at sætte nogle sække med kaffebønner og bomuldsvarer i hus, da det var »sådant 
skrækkeligt vejr med regn«. Meningen var, at Lewis senere skulle hente varerne. 
Men det blev politi og toldvæsen, der kom først. Det hele var smuglergods, som 
uden tvivl skulle have været ført ind i Århus uden om porttolden. Denne episode 
hindrede dog ikke Lewis i at blive en estimeret købmand, selv om der også senere 
var »affærer« omkring ham23.

Abraham Lewis tog borgerskab i 1825 og boede, inden han i 1830 flyttede ind i 
Mejlgade 19, i Skolegade24. Størsteparten af Lewis omsætning var med landbrugs-
produkter. Han holdt af at gøre en hurtig handel, der kunne give en hurtig fortje-

Den gamle bindingsværks - 
gård i Mejlgade 19 har 
både gårdsplads og et stort 
pakhus ud mod Graven, 
hvor pakhusets kraftige 
gavl dominerer gadebille-
det. I billedets baggrund ses 
Jasters gård i Mejlgade 18.
- Foto ca. 1918 i Den gamle 
By.
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Gården i Mejlgade 46. En ny, stor ejendom har i vort århundrede afløst købmand A. C. J. Leths hus, der blev byg-
get om to gange i hans tid. Alle spor af gamle tiders købmandsgård er nu borte i det moderne, triste og typiske 
bag  gårdsmiljø. Kun en bindingsværkslænge fra naboejendommen i Mejlgade 44 minder om »gamle dage«. Det 
var i Mejlgade 46, papirfirmaet C. C. Winthers Eftf. blev grundlagt. - Akvarel 1968 af Ole Sværdpiil.
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neste. Han handlede en del med udlandet, og helt til Rusland havde han forbindel-
ser. Men trods god omsætning gik det alligevel galt. I 1837 gik Lewis fallit, i øvrigt 
samtidig med flere århusianske storkøbmænd. Mens disse andre kom på fode igen, 
gled Lewis ud af byens handelsliv25.

Gården i Mejlgade blev af fallitboet solgt ved auktion, og køberen var Laurs 
Schmi dt, søn af Christen Larsen Schmidt, som havde været i ejendommen før Lewis. 
Laurs Schmidt blev dog ikke forundt mange år som købmand i sit barndomshjem. 
Han døde 38 år gammel i 1845, og en ny mand rykkede ind i den århundredgamle 
gård og med ham et firma, der eksisterer i huset den dag i dag.

Manden var købmand J. C. Juul, hvis farvehandel ofte omtales som »Danmarks 
ældste i branchen«26. Købmand Juul begyndte med traditionel købmandshandel, 
da han den 30. april 1842 overtog købmand og oliemøller Bangs butik i Mejlgade 
50. Han anbefalede sig med »reel behandling og de muligst billige priser«27. Vare-
udvalget var blandet. Sålelæder, gammel cognac og fransk pomeransbitter averte-
redes under et28, men allerede året efter dukkede »farvehandleren« op. Revne olie-
farver, fernis, terpentinolie og andre malervarer var nu at få til købs hos J. C.Juul. 
Dog svigtede han ikke de »friske citroner og appelsiner«29. Det var dog tydeligt, at 
forretningen var ved at specialisere sig. I en meget stor avisannonce tilbød Juul i 

Farvehandler J. C. Juul og hustru Maren Hedevig, f. Hansen. Juul stammede fra Voldby, hvor han var født i 1815.
Hans far var birkedommer på Frijsenborg. I 36 år drev Juul forretning i Mejlgade. - Foto af J. E. Bügh.
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1844 alle slags malervarer30, men efter, at han i maj 1846 var flyttet til Mejlgade 19, 
vedblev han i flere år at handle med mange ting, som ikke just hørte til en farve-
handel. Han tilbød fede Trondhjems sild31og »cigarer såvel importerede som inden-
landsk fabrikat«32. Da J. C. Juul i 1878 overdrog forretningen til M. M. Duus var den 
imidlertid blevet ren farvehandel. Juul blev boende i huset, hvor han døde i 189833. 
Af senere ejere af farvehandelen var M. M. Duus’ søn E. W. M. Duus fra 1913. Videre 
L. Udsen, K. Eskesen og Poul Rohde Nielsen34.

Når Mejlgades skippere krydsede de store have, gik deres tanker ofte til hjem-
met i den gamle gade, og når søfolkene var hjemme, drømte de om togter til frem-
mede lande. Så gik de til havnen, hvor de mødtes ved lodshuset og spandt en ende, 
der sommetider kunne blive til »lange ender«35. Skipper Mouritz Raae i Mejlgade 21 
var en rigtig søulk. Foruden sin ejendom ejede han galeasen De fire Søskende. Med 
den gik han på langfart, og ud over de varer, han bragte med hjem til andre, havde 
han også gode ting i lasten, som han selv kunne slå en handel af med. Det var ikke 
ualmindeligt, at folk kunne gå ind hos »skibsfører M. Raae« og købe »Trondhjems 
fede sild«36.

Når Raae iført sin blå frakke og med kasket på hovedet spadserede i Mejlgade, 
var ikke alle lige begejserede for at møde ham, for hans samtale emne var altid det 
samme. Raae fortalte i en uendelighed om dengang, han i 1814 havde været må-

Farver J. N. C. Wistoft i Mejlgade 21 viste 
større interesse for politik end for
sit håndværk. Han var således folketings-
mand i en række år. Men det var som forsik-
ringsmand, han mest gjorde sig gældende.
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nedsløjtnant på en af de danske kanonbåde, der kæmpede mod englænderne. Det 
kunne han aldrig glemme37. Da han døde, fremhævede hans datter da også, at han 
som tak for indsatsen under krigen var blevet både dannebrogsmand og hædret 
med den franske St.Helena-orden38.

Raaes kone hed Nicoline39, og hun var, syntes Alfred Elmquist, en søn af Aarhuus 
Stiftstidendes redaktør, »en rigtig rappenskralde«. Det skyldtes måske, at Elmquist  
drengene ikke altid var lige artige, og engang, da madammen havde beskyldt dem 
for at have slået hendes lille Visti, udbrød hun meget forarget, da en af dem nægte-
de: »Åh, Do ska’ it vær så kjephøj, Do bette Do, hvad Do hedder«40.

Måske havde Mouritz Raae tænkt på at gå i land for udelukkende at leve som køb-
mand, for da han i 1834 ville sælge sin gård, var den indrettet med et helt nyt, komplet 
brændevinsbrænderi41. Det blev dog ikke købmandshandel og brænderi, der kom til 
at trives i ejendommen, efter at Raae fik af hændet Mejlgade 21 i 1840. Nu blev huset 
derimod farvergård. Kongelig privilegeret farver og trykker N. Dinesen åbnede den 
21. november 1840 et farveri, hvori han kunne præstere alt, hvad der hørte til faget, 
som f.eks. at farve, trykke, vatere og presse al slags tøj42. Senere gik N. Dinesens bror, P. 
Dinesen, i kompagni med ham, og de udvidede firmaet til også at omfatte en klæde-
fabrik43, men i 1855 opsagde Niels Dinesen sit borgerskab og solgte ejendommen til 
farver Jens Nicolai Chris?an Wistoft, der fortsatte farveriet44. Wistoft, der var en fætter 
til købmand Anton Wistoft i Nørreport 2045, havde næppe stor interesse for farveri. 
Efter seks års forløb gav han op og blev købmand i Boulstrup. I 1867 købte han en gård 
i Ikast. Han blev en forgrundsfigur inden for selskabet Jydsk Brandforsikring, hvis 
formand han blev46. Politik interesserede ham også, og han var fra 1892 til 1898 Ven-

Maskinfabrikant H. P. Jensen. Det af
H. P. Jensen i 1857 grundlagte smedeværk-
sted udviklede sig til en betydelig maskin-
fabrik, der i begyndelsen specialiserede sig i 
fremstilling og mon  tering af maskiner til 
mejeribrug. Senere indrettede han også et 
jernstøberi.
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Gården i Mejlgade 43. I huset har der siden 1843 været bageri. Sidelængen med bindingsværk er den sidste rest af 
et gammelt renæssancehus, der har stået med gavlen ud til gaden. Forhuset mod gaden blev erstattet af et nyt 
hus, det nuværende, i 1831. Ejendommen har i 1600-tallet været »borgmestergård«, da Jesper Nielsen Hutfeld 
boede her. En beskrivelse af borgmesterens hjem viste, at han boede ret luksuriøst. 
- Akvarel 1968 af Ole Sværdpiil.
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stres folketingsmand i Ebeltoft-kredsen47. I 1866 var han initiativtager til oprettelsen 
af Århus Amtstidende48.

I 1871 byggede smedemester, senere maskinfabrikant H. P. Jensen den gamle 
købmands- og farvergård i Mejlgade 21 om. Han opførte det nuværende forhus og 
slog ejendommen sammen med Mejlgade 23. H. P. Jensen var i 1857 begyndt med 
et lille klejnsmedeværksted i Vestergade. Han flyttede herfra til bedre pladsforhold 
i ejendommen i Mejlgade. I 1884 flyttede han til endnu større lokaliteter i Knudris-
gade49. Af en sammenslutning mellem H. P. Jensens og flere andre firmaer var det, 
at De forenede Jernstøberier blev stiftet i 190650.

Ligesom Mejlgade 19 hørte også Mejlgade 25 til en af byens ældste borgerlige byg-
ninger. Ejendommen er et gavlhus, dvs. gavlen vender ud mod gaden, mens husets 
langside ligger inde i gården51. Her boede i 1840-erne overvagtmester ved 3. dragon  
regiment Christian Frederik von Rappe. Det var ham, der stod for saluteringen, når 
Århus fik kongebesøg. Det foregik på den måde; at Rappe og hans hjælpere anbragte 
nogle gamle udrangerede, meget små kanoner på Skolebakken. Først blev kanoner-
ne rejst op, og der blev hældt krudt i dem og dernæst noget blår til forladning. Bag-
efter blev det stampet sammen med en stok. Kanonerne blev an  tændt med en lunte, 

Ulrikke Sophie Rasch, der som enke boede 
i Mejlgade 27, blev tegnet af sin broder, 
maleren Ole Magnus Rasch, der tillige i 
flere andre billeder har skildret nogle af de 
velstående købmandsslægter i 1800-tallets 
Århus.
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og når skuddet gik af, rejste de sig op på enden og faldt derefter om »udmattede af den 
usædvanlige anstrengelse«52. Rappes erfaringer fra kongelige salutter omsatte han i 
afbrænding af fyrværkeri. Han var i mange år specialist i den slags sager. Han lavede 
begfakler og begkranse og stod for de fleste fyrværkerier, når der var fest i Århus. Især 
i Riis Skov og Vennelyst brillerede han med sine forestillinger53.

Også naboejendommen, Mejlgade 27, har været bolig for en fyrværkerimand el-
ler kunstfyrværker, som det hed i tiden efter von Rappe. Det var Johan Kræfting, 
der fra 1872 i flere årtier sørgede for, at århusianerne blev forlystet med synet af 
sole, måner og stjerner på den natdunkle himmel. Særligt ry fik »pyrotekniker« 
Kræftings fyrværkerier i Vennelyst. De overgik, hvad der var at se i Københavns Ti-
voli. »Selv på Københavns festdage præsterer hr. Busch ikke tilnærmelsesvis noget 
så smag  eller pragtfuldt som det, hr. Kræfting havde arrangeret«, hed det i 189154. 
Det var ikke så mærkeligt, at den populære Kræfting blev hyldet af folket:

 Skøn er Danmarks vang og lund , 
 skøn dets lyse dag og mørke nætter, 
 skønnest dog en venlig aftenstund 
 belyst af dine glimrende raketter55.

Mejlgade 29-27 (fra højre) var fortrinsvis beboet af håndværkere i forrige århundrede. Det gamle renæssan-
ce-gavlhus, nr. 25, rager næsten ud til kørebanen bag de to ejendomme. I nr. 27 var det, at købmand Christen 
Bagge Frausings enke og senere kunstfyrværker Kræfting boede. 
- Foto fra begyndelsen af 1900-åren i Den gamle By.
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Men før Kræftings tid - han boede i huset i1880-erne - havde Mejlgade 27 haft andre 
fornemme beboere. Efter at købmand Christen Bagge Frausing i den store køb-
mandsgård på hjørnet af lille Torv og Immervad (nu Borgmestergården i Den gam-
le By) i 1840 var død, og hans datter og svigersøn, H.W. Secher, i 1844 havde havde 
overtaget forretningen, flyttede hans enke Ulrikke, født Rasch, til Mejlgade 27. Det 
må have været en mærkbar forandring for den rige købmandskone at komme fra 
en af byens største købmandsgårde og et hjem , der havde huset 10 børn og flere 
tjenestefolk, til det lille, uanselige hus i Mejlgade. Hendes datter, Emilie, boede en 
tid hos hende56.

Senere boede tandlæge Chr. Kjærtinge i Mejlgade 27. Han var en af de første 
tandlæger i Århus. Han havde taget eksamen i 185657 og var begyndt som omrejsen-
de tandlæge, der - ligesom fotograferne - rejste fra by til by og praktiserede et stykke 
tid. I april 1857 gæstede Kjærtinge Århus, hvor han slog sig ned i et værelse på Store 
Torv58. Han må have syntes godt om byen, for inovember samme år bosatte han 
sig i Frederiksgade 54059. Senere flyttede han til Mejlgade 27, hvorfra han gjorde 
liebhavere til nye tænder opmærksom på, at han var i besiddelse af et smukt udvalg 
amerikanske tænder, »der ved den lette måde, de fastgøres, har meget forud for de 
hidindtil anvendte, og tillige er en del billigere«60. Senere svigtede Kjærtinge tand-
lægegerningen. Han blev gift med en datter af sæbesyder H. C. Møller og overtog i 
1887 svigerfaderens sæbefabrik og oliemølle61.
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Der lugtede af tovværk og tjære overalt inde i madam Guldmanns hus. Hvilket ikke 
var så mærkeligt, for det var et rebslagerhjem. I storstuen, hvis vinduer vendte ud 
mod Sct. Olufs gyde, samledes om vinteren kvarterets børn sammen med husets 
egne. Her var ingen standsforskel. Her kom den fine fuldmægtigs drenge og potte-
magerens Malle, og sammen med rebslagerens unger sad alle ved det lange rød  
malede bord og spillede »Nysgjerrig-hanrej« med nogle gamle, slidte kort, eller de 
beundrede og prøvede på at tyde billederne på et flisetavlet bord1. Om sommeren 
tumlede børnene sig udenfor. Her havde de både den forladte Sct. Olufs kirkegård 
og reberbanen som legeplads.

Den, der giver dette lille kig ind i et Mejlgade-hjem, er højesteretsassessor Gott-
lieb Andreas Jensen, der var født i 1838 i Mejlgade 24, og som levede sine første barn-
doms  år i nabohuset til Guldmanns reberbane. Rebslager Guldmanns ejendom, 
den for svundne Mejlgade 22, vendte gavlen ud til Mejlgade, mens husets langside 
lå mod Sct. Olufs gyde. Reberbanen var indrettet på en smal strimmel jord langs 
havet neden for kirkegården. Omgivelserne ved den gamle kirkegård havde rebs-
lager Mogens Guldmann forsøgt at pynte op på ved for egen regning at plante 
træer. Desværre synes hans initiativ til byens forskønnelse ikke at have interesseret 
byens drenge, der betragtede skrænterne ved havet som deres domæne. Guldmann 
måtte derfor lade børnenes forældre advare »på det alvorligste ... ifald de vil undgå 
ubehageligheder«2.

Mogens Guldmann havde lavet tovværk siden 1804. På den tid, G. A. Jensen kom 
i rebslagerfamilien, var Mogens Guldmann død, men hans enke, den tykke; jovia-
le madam Guldmann, førte værkstedet videre, indtil det blev overtaget af sønnen 
Anton Guldmann, der blev svend i 1840 og mester i 18463. To andre sønner, Joseph4 
og Peter Guldmann5, var også rebslagere. I 1871 måtte Anton Guldmann opgive at 
have reberbane mere ved siden af Sct. Olufs kirkegård. Kystvejen var blevet anlagt 
hen over banen, og huset, Guldmann boede i, blev eksproprieret i anledning af Sct. 
Olufs gydes udvidelse6.

 

Drømmen om fjerne lande
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Gårdspladsen i ejendommen Mejlgade 24. Fløjen tv. vendte ud til Sct.Olufs gyde. I flere år havde slagtermester 
J. M. Ziegler slagteri i ejendommen, der med de overdækkede udbygninger ud fra det egentlige hus har været af 
en særegen karakter. - Foto i Den gamle By.

Mejlgade 24, fotograferet efter at rebslager Guldmanns hus ved siden af var brudt ned, og Sct.Olufs gyde blevet 
udvidet. Gennem denne gade kan man over Sct.Olufs kirkegård skimte skibsmaster i havnen. Hjørneejendom-
men blev fjernet i 1908, og et nyt hus opført. - Foto i Den gamle By.
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Mejlgade 26, set fra ejendommens
hyggelige gårdsplads. Gadeskiltet på muren 
er en souvenir og hører ikke huset til. 
- Foto 1968 af N. J. Israelsen.

Blikkenslager Jens Grouleff. Så tidligt 
som i 1880-erne havde Grouleff 
opmærksomheden henledt på de nye 
hygiejniske hjælpemidler, der da kom 
frem. Han reklamerede således med salg 
og installering af klosetter, styrtebade, 
sædebade og badekar med og uden 
varmeapparat. 
- Foto i Den gamle By.



68

Før den omtalte G. A. Jensens far købte Mejlgade 24, havde der været klæde-
handel i ejendommen. Købmand C. Volqvart åbnede i 1829 en forretning med »ud-
mærkede københavnske tøjer«, som besad den fortræffelige egenskab, »at jo tiere 
de vaskes, desto smukkere de bliver«7. Trods disse gode egenskaber ved de tilbudte 
varer, faldt de ikke så meget i århusianernes smag, at forretningen fik nogen lang 
levetid. I slutningen af 1830-erne flyttede fuldmægtig Hans Gundorph Jensen ind 
i huset. I sønnen G. A. Jensens erindringer, der er udgivet i bogform, fortælles liv-
ligt og interessant om livet i 1800-tallets Århus8. Familien Jensen blev ikke boende 
længe i Mejlgade, men flyttede til Ågade. Af senere ejere af Mejlgade 4 var slagter-
mester J. M. Ziegler, der havde både slagteri og udsalg i huset i en menneskealder. 
I 1908 blev ejendommen brudt ned, og malermester H. Chr. Secher byggede det 
store kompleks Sct. Olufsgård 9.

I Mejlsade 26 er det endnu muligt at danne sig indtryk af gamle dages hygge 
i gadens små huse. Omgivet af lave værkstedsbygninger ligger gårdspladsen som 
en lille verden for sig. Husets facade mod gaden har været uændret i mange år, og 

Mens Mejlgade 30 mod 
gaden viste en meget 
interessant renæssance  
facade, så huset noget 
mere »broget« ud mod 
gården. I begyndelsen af 
1800-tallet blev der drevet 
landbrug fra ejendom-
men. Senere og i det 
meste af forrige århun-
drede boede der 
vognmænd i huset. 
- Foto ca. 1895.
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Øverste billede: Mejlgade 32, 34, 36 (fra højre). Nr. 32 blev i 1805 skilt ud fra Mejlgade 30. I de to førstnævnte huse 
boede forhen håndværkere af forskellige fag. Mod gaden blev begge ejendomme bygget om med en grundmuret 
facade, der tog sig standsmæssigt ud, mens bagsiden til gården helt op til vor tid fik lov til at stå med den oprin-
delige bindingsværksmur (nederste billede). - Foto 1959.
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udstillingen i butiksvinduerne af gamle kobberting giver det hele et præg af fortid. 
Her boede i 1740-erne en billedskærer ved navn Mathias Bilthugger10. I 1775 byggede 
murermester og sæbesyder Johan Bardewich den nuværende ejendom, hvor flere 
håndværkere havde deres hjem og virke i 1800-årene. I lang tid havde karetmager  
familien Loft og skomager Bendix Hansen forretning under samme tag11.

Også en pogeskole har haft hjemme i huset. Madame Elisa Bancon eller, som 
hun blev kaldt, mamsel Bancon underviste de allermindste børn, før de kom i den 
rigtige skole. Hun boede her i 1830-erne. Hendes fremmedklingende navn røbede, 
at hun var udlænding. Hun var født i Frankrig og var i 1801 kommet til Danmark, 
hvor hun tjente til føden ved foruden at have børneskole at undervise voksne i 
sprog. Pastor A. H. Elmquist, der som lille dreng gik i skole hos mamsellen, fortalte, 
at hun dengang havde tre drenge og »en stor flok af pigebørn« som elever12. I 1832 
hørte hun op med at holde »læse-skole«, men fortsatte med at give undervisning i 
»alle nu brugelige håndarbejder«13.

I 1883 købte blikkenslager Jens Grouleff Mejlgade 26 for 14.000 kr. af karetmager 
Loft. Grouleff havde etableret sig i 1870. I 1878 flyttede han fra Østergade til Mejl gade 

Fra justitsråd Esmanns villa i Mejlgade 36 var der en henrivende udsigt ud over bugten. Skibene, der sejlede til 
og fra havnen, kunne følges fra vinduerne. Foran huset lå den ny gade, Kystvejen, der blev anlagt samtidig med, 
at huset blev opført. Ved plankeværket ud til Kystvejen lå et lille lysthus. Mellem dette og villaen var der have. 
- Foto fra 1870-erne.
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2714, hvor han var, indtil han i 1883 flyttede over gaden til nr. 26. Jens Grouleffs blik-
kenslagerværksted blev et familieforetagende, der nu ejes af tredie generation15. Det 
blev håndværkernes kvarter i de små ejendomme, der nærmest efter Grouleffshus 
lå på Mejlgades østre side. Skrædere, kurvemagere, bundtmagere, malere, sadel-
magere og glarmestre er blot nogle af de erhverv, der i årenes løb har haft hjemme 
her. Men i Mejlgade 36 var det »fornemme« folk, der sidst i forrige århundrede hav-
de bopæl. Egentlig var ejendommen en gammel bagergård. Da Mejlgades beboere 
blev skrevet i mandtal i 1801, havde bagermester August Wilhelm Petersen bageri 
i huset. Han stammede fra Pommern og havde fået borgerskab i Århus i 1798. Selv 
om han kom fra det fremmede, vandt han tillid i byen og blev i 1810 valgt til elige-
ret borger (den tids byrådsmedlem)16. Efter August Wilhelm Petersens død i 1825 
rykkede Johan Frederik Petersen ind i bageriet. Han flyttede i 1843 forretningen til 
Mejlgade 4317 og solgte ejendommen til læge H. Chr. Weis, som byggede huset helt 
om. Weis blev dog ikke boende her ret længe, men flyttede efter sin far distrikts-
kirurg Ernst P. Weis’ død tilbage til sit barndomshjem i Mejlgade 39.

I 1874-75, da kammerråd J. V. Esmann var ejer af Mejlgade 36, lod han baghuset 
bryde ned og opførte i stedet for en villa, hvis forside kom til at vende ud mod Kyst-
vejen, der netop var anlagt. Fra villaen var der en smuk udsigt ud over bugten, og 
huset blev en herskabelig beboelse. Esmann, der i 1848 begyndte sin løbebane som 

Justitsråd J. V. Esmann, der i 1871 
købte Mejlgade 36, havde begyndt sin 
karriere i Århus som juridisk 
fuldmægtig. Et år før sin død i 1904 
fik han titel af justitsråd.
Det var efter 55 års virke på mange 
områder. 
- Maleri efter foto af Ole Olsen. 
Tilhører Ny jydske Kjøbstad-Credit  
forening.
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fuldmægtig på Hads og Ning herreders kontor, blev sagfører i 1869 og var fra 1883 
administrerende direktør for Ny Jyske Købstad-Kreditforening18. I Esmanns villa, 
der eksisterer endnu - desværre i et sørgeligt fofald - havde billedhugger Elias Øls-
gaard ateier fra 1909 til 1919.

I 1844 åbnede grovsmedemester R. C. Jelling, efter at have arbejdet »på de bedre 
værksteder i København«, eget værksted hos bager Lenbroch i Mindegade19. Senere 
boede han i Rosensgade, hvorfra han i 1846 flyttede til Mejlgade 3820. Dermed ind-
ledtes mange års virke i Mejlgade for Jellings smedie, der blev i gaden i over hun-
drede år21.

Den kendte århusian-
ske billedhugger Elias 
Ølsgaard indrettede sit 
første atelier
i kammerråd Esmanns 
tidligere villa iMejlgade 
36 omkring 1909. Fra 
værk  stedet her er flere 
af den flittige kunstners 
arbejder sendt ud. Øls-
gaard boede her til 1919.
- Foto 1911.
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Efter at Jacob Philip Dessau havde taget borgerskab den 24. september 1832, ned-
satte han sig som stolemager i Mejlgade 4022. Dessaus begejstring for at lave stoleben 
var dog ikke overvældende. Når han stod i sit værksted og kiggede ud over Århus  
bugten, gik hans tanker på langfart. De lod sig ikke standse ved synet af Mols’ bjer-
ge ude i horisonten, men gik langt videre. Han drømte om fremmede lande langt 
her  fra og om de rigdomme, der lå og ventede ude i den store verden. Tankerne tog 
efterhånden form, og en skønne dag i 1837 lod han sine bysbørn få del i hans frem  
tidsplaner gennem en annonce i Aarhuus Stiftstidende, som indledtes med et vers:

 
 Svære tyngder, lidt at fortjene, 
 værre det bliver dag for dag,
 følger os brødre, Herren vil tænde 
 atter vor arne, bygget vort fag.

Dessau meddelte, at han i forening med flere andre havde besluttet at rejse til 
Nordamerika. Han havde nu fået den ide, at i stedet for at betale en dyr billet for 
rejsen, var det bedre at danne et aktieselskab og selv købe et skib. Aktierne skulle 

Justitsråd J. V. Esmanns
villa i Mejlgade 36, som den 
tager sig ud imod gården.
Et stort træ skygger for - og 
camouflerer - den tidligere 
herskabsvilla , hvis gyldne 
dage forlængst er omme.
- Foto 1968.
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være på 100 rdl.23. Dessau var ikke den eneste i Mejlgade, der var blevet ked af den 
daglige trummerum. Hans nabo på den anden side af gaden, brændevinsbrænder 
Niels Iversen i nr. 43, var i den samme situation, og han sluttede sig med begejstring 
til Dessaus planer. Sammen tog de to initiativet til at sætte udvandringen i gang, og 
det lykkedes at samle så mange mennesker og så mange penge, at de i marts 1838 
kunne købe, hvad de selv kaldte »et udmærket godt skib«. Det var en skonnert, 
der hed Die Elbe24. Det skulle senere vise sig, at så »udmærket«, som de troede, var 
skuden ikke.

Mange genvordigheder måtte de optimistiske udvandrere igennem, inden de 
to skibsredere midt om natten den 16. oktober 1838 vandrede den sidste tur gen-
nem Mejlgade og videre til havnen, hvor Die Elbe kl. 4 om morgenen stod ud på 
turen til det forjættede land, som var kolonien Tamaulipas i Mexico25. Der var i alt 
60 passagerer om bord, heriblandt Dessau med kone og fem børn og Iversen med 
kone og to børn. Det blev en begivenhedsrig tur. Allerede dagen efter afsejlingen 
mødte udvandrerne så hårdt vejr, at skibet måtte gå ind til Frederikshavn, hvor 
flere »have tabt lysten til at fortsætte rejsen«26. De kom dog videre, men da skibet 
var ud for kysterne ved Frankrig og Spanien, sprang det læk, så passagererne måtte 

R. C. Jelling, der i 1846 indrettede værksted i Mejlgade 38, kaldte sig grov- og vognsmed. Hans firma blev i 1916 
overtaget af M. J. Laigaard. Ejendommens tidligere have ud mod Kystvejen blev brugt til oplagsplads for de 
mange vogne, der var under arbejde. Til venstre skimtes justitsråd Esmanns villa i Mejlgade 36. - Foto ca. 1920.
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til pumperne for at holde skuden oppe. I svære storme drev de stakkels mennesker 
omkring uden at vide, hvor de var, og endelig sluttede den triste sejlads med, at 
spanske oprørssoldater entrede skibet. »Nogle med bare ben, andre uden hoved-
beklædning, lasede og af smudsigt udseende«, beskrev Iversen dem i et brev hjem 
til Danmark. Soldaterne tog alt om bord af værdi og bortførte kaptajnen. Die Elbe 
blev bagefter af hjælpsomme søfolk bragt ind til Bayonne i Frankrig, og der stran-
dede udvandringen27. .

Stolemager Dessau måtte igen ty til sin gamle profession og åbnede et værk-
sted i St. Esprit-kvarteret i Bayonne28. I et brev hjem skrev han: »Havde jeg blevet 
hjemme, havde jeg handlet fornuftigt. Og alligevel Gud være lovet, at vi ikke kom 
længere ...«29.

Niels Iversen fik i tidens løb Die Elbe rigget til igen, men forliste i 1840 på en rejse 
til Newcastle og blev først reddet i sidste øjeblik30.

Jacob Dessaus efterfølger i Mejlgade 40 var også stolemager. Han hed Casper 
Dich, og han var mere stabil og jordbunden end sin forgænger. Dich passede sit 
arbejde og havde værksted i ejendommen i mange år31.
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Det var ikke blot til ejendommene ud mod havet, der hørte haver. Også på den 
anden side af gaden var der bag huse og gårdspladser haver, som beboerne kunne 
have både glæde og gavn af. Således havde pastor Hertel over 40 frugttræer i sin 
store have. Han havde spanske hybenabrikoser, hække med nøddebuske og bede 
med lækre asparges. På gårdspladsen var der plantet yalnøddetræer, der bar dejlige 
tyndskallede nødder. I gården stod en pumpe, der gav »ypperlig frisk brøndvand«. 
I staldene, der hørte til ejendommen, var der plads til heste og køer. Det var i det 
hele taget et stort og fornemt bygningskompleks, pastor Chr. Vest Hertel erhverve-
de sig, da han i 1798 købte M ejlgade 35. Beskedent fortalte han, at indtil han bosatte 
sig der, havde huset været indrettet til herskabsbolig1.

Gården, der var bygget omkring 1770, havde da også ganske rigtigt før Hertel 
været ejet af en kaptajn, en komtesse og en overauditør. Men også i Hertels tid kom 
huset til at rumme et fornemt hjem. Præsten var kendt som en stor bogsamler. I 
hans stuer stod reoler med over 5.000 bøger. Mange af disse var indbundet i smukke, 
kostbare bind. Her var bøger på fremmede sprog som f.eks. på tysk, fransk, islandsk, 
engelsk og på »de lærde sprog«. Bøger om historiske emner var i overtal. Samlingen 
var den største private i Århus, og Hertel var ikke uvillig til at låne ud af sine bøger. 
Men mere end bøger prydede pastor Hertels hjem. På den ledige vægplads hang 
kobberstik i glas og ramme af de bedste udenlandske kunstnere. I alt 430 billeder 
pyntede op i stuerne, og det var endda kun en lille del af hans store samling. Sirligt 
ordnet efter størrelse i folio, kvart og oktav havde han ladet sine øvrige kobberstik 
indbinde, det var blevet til 173 bøger. Det hele var, skrev en præstekollega efter at 
have set Hertels bøger og billeder, »sandelig en kostbar og sjælden samling ... det er 
liebhaveri at samle på sådant, men hver i verden har sin skik ...«2.

Chr. Vest Hertel var i 1798 blevet første residerende kapellan ved domkirken. 
Hans interesse for bøger stammede fra hans unge dage, da han i studentertiden 
mere dyrkede litteraturhistorie end teologi. Han var en flittig forfatter, der skrev 
om blandede emner som f.eks. bondestandens oplysning, bondeplageri, brænde-
vinsbrænding og selvfølgelig også om kirkelige spørgsmål3. Men Hertels navn ville 

En lærd præst - og nogle læger
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sikkert have været glemt i dag, hvis han ikke havde skrevet et efter den tids forhold 
om  fangsrigt værk om den kirke, hvor han i 13 år tjente til føden. Titlen på bo-
gen, der er i to bind, er lang og snørklet og lyder: Farsøs til en antiqvarisk-historisk 
beskrivelse over Århus dom- og katedralkirke, tilligemed alt hvad der står i nøje 
forbindelse med den. Og som titlen er lang, er også skildringen af kirken lang og 
omstændelig. Den er, som Hertel skrev, præget af »vidtløftighed«4.

Hertel beklagede sig i sine sidste år i Århus over økonomiske vanskeligheder, og 
da han i 1811 blev sognepræst i Øster Tørslev, solgte han foruden ejendommen i 
Mejlgade også sin store bogsamling5. Gården, der til gaden bestod af et egebindings-
værkshus i to etager med portindkørsel, stod til 1889, da den nuværende ejendom 
blev opført, samtidig med at der på de tidligere gård- og havearealer blev bygget 
værkstedsbygninger.

Af beboerne i Mejlgade 35 efter Hertel var Johannes Freiesleben, der boede her 
i 1830-erne6. Han var knyttet til 3. dragonregiment og sluttede i 1861 sin soldater  
karriere med titel af generalmajor7. I 1842 blev ejendommen købmandsgård. N. 
Chr. Kaas begyndte handel med »kolonial og urtekram, isenkram, støbegods, jern 

Pastor C. V. Hertels gård, Mejlgade 35, er tilsyneladende ikke gengivet i noget billede. Hvor den lå, rejstes i 1889 
en ny, flere etager høj ejendom (huset med telefontrådene). Ejendom nummer to til højre herfra er Mejlgade 
39, som den så ud, inden læge Brøndsted lod bygge endnu en etage på huset.
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og stenkul«8. Senere flyttede N. Chr. Kaas til Mejlgade 729, mens købmand J. G. Lih-
me, der havde forretning i Mejlgade 78, rykkede længere ind i gaden og i 1857 tog 
nr. 35 i besiddelse10.

Snedkermester, kaptajn Chr. Theilgaard havde ejendommen i en årrække. Kap-
tajnstiden havde Theilgaard fra sin stilling som chef for byens brandkorps. Fra 1857 
til sin død i 1876 var han i spidsen for brandfolkene, når stormklokken i dom kirkens 
tårn forkyndte, at der var ildebrand11. Hvis klokken da nåede at komme i sving i or-
dentlig tid, og den ikke først begyndte at klemte, efter at huset var brændt ned, som 
det skete engang. Men så blev klokken til gengæld ved med at ringe i en hel time12.

Da pastor Hertel i 1800-arenes begyndelse havde sin fornemme bolig i Mejlgade 
35, var det knap så fornemme naboer, der havde hjemme ved siden af i Mejlgade 37. 
Dette hus kunne heller ikke i udseende måle sig med præstens. Det var et lavt hus 
i kun en etage og tilhørte byens fattigkasse, der havde indrettet ejendommen til så-
kaldte fattigboder. Huset vad 1771 blevet opført på »en øde plads« og i 1796 solgt til 
fattigvæsenet13. Der boede fire familier i det, det vil sige familier i egentlig forstand 
var de ikke alle, for de to hold bestod af et par gamle koner, der var blevet stuvet ind 
i et fælles værelse. Alle beboerne i fattighuset var ældre kvinder i alderen fra 66 til 
71 år, om hvem det hed, at de »lever af almisse«14. I 1816 solgte fattigvæsenet huset. 

Pastor C. V. Hertels to binds værk om domkirkens historie, 
der udkom i 1809-10, udmærker sig ikke ved et stort bog-
format, men der er megen læsning i de to tykke bøger, hvis 
første bind var ledsaget af et prospekt af domkirken. Med 
dette billede kom Hertel galt af sted. Læsere uden kendskab 
til Århus fik af billedet det indtryk, at kirken lå direkte ud til 
havet, og forfatteren måtte i værkets andet bind oplyse,
at der mellem havet og kirken lå »en bred gade med bygnin-
ger« (Skolegade).
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På pastor Hertels tid var adskillige forfattere selv forlægger af deres bøger. Et salg forud af en bog var en betryg-
gelse i økonomisk henseende og ofte nødvendig. På C. V. Hertels bøger om domkirken kunne der i forvejen teg-
nes subskription. Forudbestillerne fik deres navn offentliggjort i bogen. Blandt dem var mange af Hertels naboer 
i Mejlgade. - Gengivelse af subskriptionslisten i Hertels bog

Naboen i Mejlgade 39 købte fem fag og lagde til sin ejendom, det resterende blev 
købt af smedemester Frands Nielsen Liisberg. I mange år var ejendommen herefter 
beboet af håndværkere15.

 Da bogtrykker Niels Lund, der kom fra København, efter mange besværlig heder 
fik sit privilegium til at måtte drive bogtrykkeri i Århus i orden, købte han i 1793 M 
ejlgade 39 for 500 rigsdaler16. Han indrettede her et bogtrykkeri, og det var fra den-
ne ejendom, at det første nummer af Kongelig allernådigst Aarhuus Stifts Adres-
se-Contoirs Tidender (nu Aarhuus Stiftstidende) blev sendt ud den 3. januar 1794. 
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Lund blev ikke længe i Mejlgade 39. I 1798 købte han en ejendom længere ude i 
gaden17, og organist Carl Ulrik Marius Emil Ebeling rykkede ind i huset.

Ebeling var organist ved domkirken. Trods den tilsyneladende gode stilling var 
embedet dog ikke særlig godt aflagt. En del af sin løn skulle han således tjene ved 
fire gange om året at bære et positiv (en lirekasse) rundt i byen og spille for dørene. 
Taksten for denne musik var otte skilling i en gård og fire i et hus, men det var fri  
villigt, om folk ville betale eller ej. Senere fik Ebeling en overenskomst om at skulle 
have en bestemt ydelse af hver ejendom, og de nedværdigende lirekassekoncerter 
hørte op18. Foruden at passe sin kirketjeneste arrangerede Ebeling koncerter. Han 
spillede i Kronprinsens Klub, i Polyhymnia og i råd hussalen og fremførte i dom-
kirken en række kantater for strygere, blæsere, kor og orgel19.

Efter Ebeling ejede distriktskirurg Ernst P. Weis Mejlgade 39. Med ham skabtes 

Distriktslæge Ernst P. Weis. 
Medaljonen med hans portræt er 
udført i gips af Weis’ søn 
Carl Mettus Weis.
- Tilhører Den gamle By.

Familien Weis. Fra forrige århundredes begyn-
delse findes flere silhuetbilleder af århusianske 
borgerfamilier. Billedet af læge Ernst P. Weis, 
hans hustru og fire sønner er som skabt til at 
illustrere Polyhymnias nytårssang fra 1822 om 
livet i lægehjemmet i Mejlgade.



82

der tradition for, at der skulle bo læger i ejendommen, som tilfældet blev i omkring 
hundrede år. Weis stammede fra Itzehoe. I 1805 kom han til Århus som distrikts-
kirurg og vandt hurtigt ry som en fremragende læge og et elskeligt menneske, der 
blev på hat med hele byen. Som huslæge hos mange af byens familier gik han ud 
og ind i hjemmene og fulgte slægterne gennem flere generationer. Han var ikke 
meget for at bruge medicin, men forstod, hed det om ham, ad »psykologisk« vej at 
helbrede folk20. Overalt var Weis meget af holdt. Da han og hans søn, H. Chr. Weis, 
der også blev læge, i vinteren 1838 havde besøgt patienter i Malling og Beder »hver 
anden, tredie eller i det mindste hver femte dag«, havde de to lægers kur været til så 
meget »held og velsignelse«, at der »er ikke een død«21.

Weis var et udpræget selskabsmenneske og dertil meget musikalsk. I hjemmet 
samledes byens musikglade mennesker, og der blev musiceret i stor stil. Blandt 
dem, der kom, var selvfølgelig stadsmusikant Peder Albrecht. De to humørfyldte 
spasmagere gik godt i spænd sammen. Der fortaltes, at en dag, da Albrecht mødte 
Weis, udbrød stadsmusikanten: »Hør, Weis, kom op og spis andesteg med mig hos 
Marzetta«. Marzetta var klubvært i Polyhymnia. Weis var ikke den, der sagde nej 
tak til en sådan indbydelse. »Lad gå«, svarede han, »men så skal jeg vel gi’ vin«. Om 

Ungdomsportræt af læge Hans Chr. Weis. 
Weis overtog sin fars embede som distrikts-
kirurg i 1845. I 1860 blev han stiftsfysikus. 
Ligesom sin far, Ernst P. Weis, var han meget af 
holdt, og han skildres som en kundskabsrig og 
energisk mand.
Weis havde taget kirurgisk eksamen i 1834, og 
han blev i 1844 dr. med. ved Københavns 
Universitet. - Sortkridtstegning i privat eje.
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aftenen mødtes de, spiste andesteg og morede sig fortræffeligt, og Weis gav som 
aftalt vin til stegen. Men da lægen kom hjem, var det første, hans kone sagde: »Det 
er rigtig kedeligt! Min kønne andrik er blevet borte«. Så gik der en prås op for den 
gode doktor. Han havde ikke alene givet vin, men også andesteg22.

I klubben Polyhymnia var læge Weis den glade selskabsbroder. Derfor måtte han 
også af og til være offer, når der skulle synges en vise om de brave klubbrødre. Po-
lyhymnias nytårssang fra 1822 giver et morsomt kig ind i det hyggelige lægehjem:

 På Middelgade - som i lune stade
 biernes dronning - sidder Weis, den mægtige konning, 
 mellem undersåtter, de fire poder samt katter, 
 velsignede små med anstændige lader,
 velartede børn af en velartet fader. 
 Opspist er Brøden, dyppet i fløden,
 alt har man på bagen, stegen og kagen, 
 alt, æbler og nødder at gå på fik fødder.
 Med trinde maver, man takker for himmelens gaver, 
 knasterne damper, flammen blusser i lamper . . . . .
 Sit julsøl doktoren drikker, katten om munden sig slikker. 
 Nu vægteren brøler, Sørens kommando man føler:
 »Gå så I, Drenge! Søger nu smukt jeres senge«23.

Da Weis døde i 1845, efter 40 års lægegerning i Århus, var det ægte sorg, der prægede 
byen. »Ikke længe har man set et så talrigt uindbudt følge« ved en begravelse, skrev 
Aarhuus Stiftstidende24, der også senere på året priste Weis i et langt mindedigt, der 
sluttede således:

 Se, derfor må min vemodståre rinde 
 i dette smertelige nu.
 Jeg har kun gønsvær og dit minde, 
 men, Weis, en himmel du!25.

»De fire poder«, der omtales i den førnævnte vise, var Weis’ fire sønner. De blev alle 
kendte mænd og nåede højt på rangstien. Ernst Marcus Weis blev overretsassessor. 
Carl Mettus Weis blev departementschef i kulturministeriet, og Andreas Weis ejer 
af den gamle Århus Mølle. Den fjerde søn, H. Chr. Weis, blev læge. Alle sønnerne 
var ligesom faderen meget musikalske, og mens de som unge endnu var sammen i 
hjemmet, dannede de en strygekvartet26.

Efter gamle Weis’ død boede Johan Lund fra 1848 i Mejlgade 39. Han var prak-
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tiserende læge, men blev kun i Århus et par år27. H. Chr. Weis blev som sin far en 
anset og af holdt læge. Han interesserede sig stærkt for den offentlige hygiejne. En 
forbedring af byens drikkevand havde hans særlige bevågenhed, og hans indsats 
førte til oprettelse af et vandværk i Århus28. Weis havde som tidligere fortalt købt 
Mejlgade 36 i 1843. Efter at læge Lund var flyttet fra Mejlgade 39, flyttede Weis til-
bage til sit barndomshjem, og igen blev huset et sted, hvor gode venner om afte-
nen samledes for at dyrke musik. Forfatterinden Elfride Fibiger, der som ung pige 
boede nogle år i Mejlgade 45, berettede i sine erindringer om, hvorledes hun tit om 
aftenen »kastede et tørklæde om hoved og hals« og løb hen til Weis’ hus, hvor hun 
stod udenfor »lyttende til den skønne, klassiske musik, om foredroges med en for  
ståelse, så ikke en eneste af musikkens ejendommeligheder gik tabt«29.

Peter Oluf Brøndsted blev den næste læge, der slog sig ned i »Mejlgades læge-
bolig«. Brøndsted praktiserede i Århus fra 187330. Han blev boende i familien Weis’ 
tidligere hus i mange år. Han byggede en etage mere på ejendommen, således at der 
blev plads til flere beboere. I tiden omkring den første verdenskrig boede Jyllands 
Postens redaktør, S. W. Nielsen, i den gamle traditionsrige ejendom31.

Hyggetime i læge P. O.Brøndsteds hjem i Mejlgade 39, hvor tidligere slægten Weis havde boet. Husets musikalske 
traditioner blev holdt i hævd ud over Weis’ernes tid. Fru Brøndsted spiller på flygel, mens lægen og hans datter 
(og familiens to hunde) lytter til musikken. - Foto ca. 1900 i Den gamle By.
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Det kan ikke have været trange kår, hvad pladsforholdene angik, der i 1837 fik 
brændevinsbrænder Niels Iversen til at slutte sig til stolemager Dessaus plan om at 
udvandre til Mexico og til i 1838 at begive sig ud på den tragiske rejse. Hans ejendom 
var forholdsvis stor og statelig, og til huset hørte der god plads udenom. Endnu i 
dag er gårdspladsen i Mejlgade 43 en rummelig og hyggelig plet mellem de mange 
bagbygninger, der i tidens løb har rejst sig, hvor der tidligere var haver.

I Mejlgade 43 boede i begyndelsen af det nittende århundrede distriktskirurg Wil-
helm Andreas Schæffer. Hans embede var forholdsvis nyt. Han var den anden læge 
i stillingen, som han havde tiltrådt i 1799. Århus var blevet bolig for en distrikts-
kirurg i 1777 i henhold til en kongelig anordning. Lægen skulle foruden Århus også 
betjene Ning, Hasle, Vesterlisbjerg, Sabro og Framlev herreder, så der var nok at se 
til, og lønnen var ikke stor1. Schæffer døde i 1804 og efterfulgtes af Ernst P. Weis2. 
I Mejlgade 43 flyttede nu tobaksspinder P. Andersen Grarup ind. Han kom som 
omtalt fra Mejlgade 3. Der blev ikke forundt Grarup mange år at spinde tobak i. I 
1813 døde han og efterlod foruden enken »Maren salig Grarups« syv »uforsørgede« 
børn3. Men sorgen var ikke endt med husherrens død. Tre måneder senere døde 
moderen fra de syv børn4. Tobaksfabriken, »den i en række af år så fordelagtig be-
kendte«, blev fortsat et stykke tid af J. B. Hansen5. Flere ejere havde herefter den 
godt beliggende gård midt i den »nærsomme« gade, inden fuldmægtig Niels Iversen 
købte ejendommen i 1829. Iversen var postfuldmægtig6, men tog i 1832 borgerskab 
som brygger og kornhandler. Han kaldte sig brændevinsbrænder7.

I 1831 byggede Iversen et nyt forhus til ejendommen, og i 1832 åbnede han en 
handel med udsalg af øl, som kunne købes hos ham til 4, 6 og 8 sk. pr. flaske8. Nogle 
få dage efter, at øludsalget var åbnet, meddelte han : »I dag begynder udsalget af mit 
brændevin ...«9. Men i 1838 var det forbi med lversens forretning. Han solgte ved en 
auktion sit indbo og drog bort10.

Nogle år efter, i 1843, rykkede bager Johan Frederik Petersen ind i gården. Nu 
var det stabile folk, der satte bo11. Brænderiredskaberne blev erstattet af bageovne 
- og de står der endnu. Siden da har Mejlgade 43 udelukkende været bagergård. J. 

Omkring den gamle bagergård
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Bagerejendommen Mejlgade 43 er en af gadens mest interessante bygninger, der i sig rummer rester af et gam-
melt renæssancehus. Siden 1843 har der været bageri i ejendommen.
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Bagermester J. F. Petersen har på et meget tidligt 
tidspunkt, efter at den nye fotograferingskunst var 
nået til Århus, ladet sit portræt tage ak
Billedet er taget før 1859. J. F. Petersen kom ligesom 
sin forgænger, bager Aug. Vilh. Petersen, 
fra Pommern, men nogen slægtsforbindelse 
mellem dem synes der dog ikke at være, 
selv om de bar samme efternavn.

I mange år tilkendegav 
J. F. Petersen i Mejlgade 43 
med et skilt uden for sin 
butik, at her boede
en bager. Skiltet er 
fremstillet i tiden før, 
bager Petersen begyndte 
forretning, idet det bærer 
Frederik IV’s monogram. 
Hvem, der har ladet det 
lave, vides ikke. Skiltet 
findes nu i Den gamle By 
og er et af de ældste 
bevarede i museet.
En kopi af det hænger ud 
fra muren på bagerens hus 
i Den gamle By.
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F. Petersen, der stammede fra Swinemunde, havde fået borgerskab i Århus i 1824. 
Inden han blev optaget i byens gamle bagerlaug, skulle han gøre mesterstykke. Det 
skulle foregå i oldermandens hus og overværes af fire af byens ældste bagermestre. 
Resultatet blev synet af magistraten. Prøven bestod iat bage franskbrød, kringler, 
simler og surbrød12.

Petersen begyndte med bageri i Mejlgade 36, som han ejede, indtil han i 1843 
flyttede over på den anden side af gaden til nr. 43. Hans forretning var stor. I 1845 
havde han to bagersvende, en tjenestekarl og to tjenestepiger i arbejde13. Foruden 
salg fra butik havde bagerne dengang koner til at gå rundt med kurve med brød.

De gik fra dør til dør for at sælge af de lækre kager. Som regel var det fattige kvin-
der, der på denne måde tjente til livets ophold. Gamle 74-årige Sidsel Schibye, der 
i 1834 boede i Mejlgade 85, var enke og hørte til dem, der »går med brødkurven«14. 
Om hun solgte brød for bager Petersen kan ikke ses, der boede andre bagere i Mejl-
gade. Tulle Maren derimod handlede med Petersens brød. Hver morgen skulle hun 

Bagermester Hans Henrik Anton Petersen og hustru Christiane, f. Hansted. H.H.A.Petersen var anden generati-
on i bagergården i Mejlgade 43, hvor han drev forretning i 31 år. Inden for bagerlauget var han et fremtrædende 
med  lem, der havde flere tillidshverv.
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bringe en frisk kanelstang til oliemøller Bang i Mejlgade 50. Det var en delikatesse, 
som han nød på sengen15. Den lille Tulle Maren var en af Mejlgades originaler. Når 
hun meget foroverbøjet kom gående gennem gaden med de to brødkurve over 
armen, var hun et taknemligt offer for drengenes tilråb16.

Bagerlauget havde fastsat bestemte regler for hvormange brødkoner, hver en-
kelt bager måtte have. I 1826 var antallet to, men det blev ikke altid overholdt17. Især 
i Olsmarkedsdagene var der brug for mange sælgere. Da var der rivende afsætning 
af tvebakker, kanelstænger, jomfruer, snegle og kærlighedskranse18. I 35 år drev J. 
F. Petersen bageri, og som en retskaffen borger deltog han i sin fritid sammen med 
byens andre mænd i borgervæbningens øvelser. Af hans efterladenskaber er der 
gemt (den eneste bevarede) en chacot (hovedbeklæning) fra hans uniform. Huens 
udseende tyder på, at bagermesteren har været officer i korpset19. I 1859 overdrog J. 
F. Petersen bageriet til sin søn, Hans Henrik Anton Petersen, der var blevet svend i 
184720. Han havde forretningen til 1890, da tredie generation, igen en J. F. Petersen, 
overtog den21. I 1935 gik bageriet efter 111 års forløb ud af slægtens eje. Siden 1936 
har bagermester Danneskjold Petersen drevet det gamle bageri.

Madame Blach, der i 1801 boede i Mejlgade 45, var en velstående dame. Det hed 
om hende, at hun levede »af hendes midler«, og de var så rigelige, at hun havde råd 
til at holde tjenestepige22. Senere, i 1836, indrettede J. B. Stougaard et bødker  værk-
sted i ejendommen23. Han flyttede dog længere ind i gaden til Mejlgade 3324. For-
uden udbygninger med stalde til køer og heste hørte der en stor have med mange 
frugttræer til ejendommen25, som i 1842 blev bygget om med et nyt forhus. Det 
blev bekostet af boghandler Andreas Basse, en mand, der havde mange jern i ilden, 
og som både handlede med ejendomme og selv var ejendomsbesidder i stor stil26. 
Basse boede ikke selv i Mejlgade 45, men af hans lejere kan nævnes den tidlige-
re rektor ved Viborg katedralskole Frederik Deichmann Hasselbalch, som i sin tid 
havde hentet sin hustru i Århus og nu var flyttet tilbage til hendes fødeby, for at 
de sammen kunne leve deres sidste år her. Fru Hasselbalch var datter af købmand 
Hans Raae i Nørreport 2027.

I 1847 købte toldinspektør J. M. A. Müller Mejlgade 45 og flyttede ind på 1. sal. 
Han blev hurtigt en kendt mand i Århus. Müller, der var en temperamentsfuld 
og stædig mand og dertil meget patriotisk indstillet, spillede under treårskrigens 
fjendtlige besættelse af byen tyskerne mange puds. Også under krigen i 1864 var 
han en virksom »modstandsmand«28. Müllers datter, forfatterinden Elfride Fibiger, 
har i sine erindringer fortalt levende og interessant om hjemmet i Mejlgade 45. 
Med en usædvanlig skarp hukommelse og med sans for dagligdagens små detaljer 
skildrede hun livet i Mejlgade under krigen i 1848-50 og i tiden efter29.

Efter at rektor Hasselbalch var flyttet til Mejlgade 3830, boede en ung premier-
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Toldinspektør J.M.A.Müller. Han erindres bedst 
for sin indsats i treårskrigen og i 1864,
da det begge gange lykkedes for ham at 
opretholde hemmelig forbindelse
med København. Fra sit tidligere embede i 
Flensburg var Müller fortrolig med tysk
tankegang, og han kunne derfor bedre end andre 
forhandle med f jenden under de to krige,
da tyskerne aflagde visit i Århus.
- Foto i Den gamle By.

Oberst Peter Gustav Bauditz har boet 
i Mejlgade 45 og 47. Han var ansat ved 
byens dragonregiment i det meste 
af tiden fra 1835 til 1867.
Når han stadig erindres, skyldes det, at han 
var far til den kendte forfatter og skolemand 
Sophus Bauditz, der i flere af sine bøger har 
indflettet erindringer fra barndomsårene
i Århus. - Foto i Århus Folkebibliotek.
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løjtnant ved 3. dragonregiment, Gustav Bauditz, en tid i husets stueetage. Han var 
forfatteren Sophus Bauditz’ far31. Senere flyttede arkitekt M. G. B. Bindesbøll ind i 
stuelejligheden. Det var dog kun midlertidigt, han slog sig ned i Århus, hvor hans 
nærværelse var påkrævet under opførelsen af Statshospitalet i Risskov. Elfride Fi-
biger omtalte Bindesbøll og hans hustru som »de elskværdigste mennesker, der 
tænkes kunne«32. På ejendommens facade er nu anbragt en mindeplade for arkitekt 
Bindesbøll. 

Auktionslokalet hos 
Nellemann og Thomsen 
i Mejlgade 45 blev i 1875 
indrettet i en nyopført 
bygning, der tilsyne-
ladende ikke har gennem-
gået nogen forandring i 
mange år.
Der hersker en egen stem-
ning i det gamle lokale, 
hvor mange mennesker
i tidens løb har overværet 
den særegne handling, 
som en auktion ofte kan
være. - Som et karakteri-
stisk udtryk for tiden, da 
dette billede blev optaget,
er to søde, unge piger 
anbragt som staffage. 
De har intet med 
auktionerne at gøre.
- Foto 1967.
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I 1875 købte auktionsholderne Frederik Nellemann og Carl Thomsen Mejl gade 
45. De havde i 1869 sammen startet et auktionsfirma, der først havde til huse i Kan-
nikegade, siden i Klostergade og Vestergade, og som nu fandt et blivende sted i Mejl-
gade, hvor firmaet siden har været. En bagbygning blev indrettet til auktionslokale. 
Her har i tidens løb utallige genstande af højst forskellig værdi skiftet ejer. Kasser 
med mærkelige dingenoter, og kostbare antikviteter er under devisen Menneske ærge 
dis ikke handlet til store og små priser.

Firmaet blev for Carl Thomsens vedkommende et familieforetagende. Nelle-
mann trådte ud i 1901, og efter Carl Thomsens død i 1909 overtog sønnen, Carl 
Johan Th. Thomsen, hans plads. En broder, G. Walther Thomsen, gik i 1910 i kom-
pagni med ham. Auktionerne ledes nu af tredie generation, Carl Walther Thomsen 
jun.33.
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Det var et blandet udvalg af varer, der blev handlet med i de store købmandsgårde. 
Her var fra småting som krydderier til grove varer som jern og kul. I købmandens 
pakhus indrettedes som regel loftet til kornlager, mens de øvrige etager blev brugt 
til de andre varer. Gårdspladsen i købmandsgården skulle være rummelig, så heste-
vogne kunne køre til og fra. Der krævedes et godt overblik af forretningsmanden, 
for at han kunne følge med i alt, hvad der i dagens løb gik for sig, og der krævedes 
mest af alt en stor varekundskab. I løbet af forrige århundrede blev det almindeligt, 
at de hidtil så alsidige købmænd efterhånden specialiserede sig i handel med en 
bestemt vare eller med flere naturligt samhørende. Af den købmandshandel, A. 
C. J. Leth havde i Mejlsade 46, udvikledes således i løbet af nogle årtier et stort og 
betydeligt papirfirma.

Absalon Christian Jonathan Leth, der var præstesøn, gik i 1834 i kompagni med 
C. C. Langballe. Sammen åbnede de to unge mænd en købmandshandel i en ejen-
dom tæt ved Vesterport1. De var begge dygtige folk, og de havde heldet med sig. For-
retningen gik godt, men alligevel besluttede de efter fire års forløb at ville fortsætte 
hver for sig. Langballe blev i gården i Vesterport2, mens Leth flyttede til Mejlgade 
46, hvor han den 1. oktober 1838 overtog købmand Frederik Therkildsens handel. 
Therkildsen havde haft forretning siden 1832. Nu fortsatte Leth firmaet med »alle 
til kolonialhandelen henhørende artikler«. En »reel behandling og de billigste pri-
ser« lovede han til alle, der ville »forunde« ham deres handel3.

Mange købmænd var flittige til at avertere deres varer i byens avis. At Århus var 
en lille by, hvor alle kendte hverandre, fremgik af, at kun få af de handlende oplyste, 
hvor de boede. Når der reklameredes med »københavnsk øl på flasker fra Kongens 
Bryghus«, og annoncen blot var underskrevet A. C. J. Leth, vidste alle, at det var hos 
Leth i Mejlgade 464. Eller »ind’ ve’ Lettes«, som det hed på århusiansk5. Mangfoldige 
ting fristede Leth sine kunder med. Fede norske sild var en delikatesse, som borger-
ne i Århus holdt meget af. Alle byens købmænd reklamerede i stor udstrækning 
her  med6. Købmændenes tilbud i avisen er i øvrigt en udmærket kilde til oplysning 
om, hvor forskelligartede de varer var, som en handelsmand i 1800-tallets midte 

Fra fede sild til papir
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havde i sin butik. Hos Leth kunne kunderne få »raffineret lampeolie«, der blev solgt 
i hele ankere7. Han solgte islandske klipfisk og »fineste« flormel8, hollandsk Stolt-
zer-ost, Eidammer-ost og Sandballegårds Schweizer-ost9. Som en særlig specialitet 
havde han chokolade fra »hr. H. D. Fabricius dampchokoladefabrik«.Leth handlede 
såvel en detail som en gros med fabrikkens »fortrinlige produktion«10.

Ved siden af disse ting og mange, mange andre fattede Leth i 1860-erne stor inte-
resse for et helt nyt vareemne. Det var papir. Han var kommet i forbindelse med de 
Drewsenske papirfabrikker, der var landets førende, og fik oplag og udsalg af papir, 
konvolutter og poser fra både Drewsen og søn i Silkeborg og Drewsen og sønner i 
Strandmøllen11. Det betød dog ikke, at han straks kastede de andre veltjente varer 
over bord. Sammen med annoncer om salg af papir gjorde han fortsat reklame for 
de fede norske sild12. I naturlig tilknytning til papirhandelen begyndte han tillige at 
handle med P. Rønnings »fortrinlige pakfarve til alle kulører«13.

Købmand A. C. J. Leth og hustru Birgithe Cathrine, f. Bjørn. Leths hustru døde i 1868. Det var omkring den 
tid, Leth for alvor begyndte at interessere sig for at handle med papir. Gennem sin hustru var Leth svoger til 
købmand Chr.Faurschou i Mejlgade 93. De to købmandskoner var søstre. - Foto af J. E. Bøgh i Den gamle By.
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Annonce i Aarhuus Stiltstidende l.juli 1884, 
da købmand Leth overdrog sin papirforret-
ning til C.C.Winther. Leth havde da boet i 
Mejlgade i 46 år.

 Men det blev papiret, der sejrede og slog købmandsvarerne ud, og da Leth den 1. 
maj 1884 fejrede 50 års jubilæum som forretningsmand, var det som papirhandler. 
Højtideligheden holdt han sammen med sin tidligere kompagnon C. C. Langballe. 
I de forløbne 50 år havde der udviklet sig et nært venskab mellem dem14• To måne-
der efter jubilæet overdrog Leth papirforretningen til sin mangeårige medarbejder 
C.C. Winther 15• Året efter døde han den 30. september. 26 dage før var C. C. Lang-
balle død. De to venner fulgtes ad i liv og død.

»Vor retskafne og brave A. C.J. Leths navn vil blive bevaret i vor by i kærligt min-
de af alle, som har kendt ham«, skrev Aarhuus Stiftstidende i en nekrolog over køb  
mand Leth16• Selv havde han på et mere solidt grundlag end en nekrolog sørget 
for, at hans navn af og til vil blive husket, idet han havde stiftet et legat »til fordel 
for enker efter og ugifte døtre af borgere, fortrinsvis købmænd i Århus ...«. Legatet 
eksisterer endnul7.

C. C. Winther, der overtog Leths forretning, kom fra Middelfart. Han udvidede 
papirhandelen til også at omfatte fabrikation. I 1890-erne gik Winther selv ud for 
at besøge kunderne. Hjemme passede en ung kommis, C. M. Jensen (senere inde  
haver), kontor og lager, mens en tidligere møllekusk ved navn Thomsen var tryk-
ker. Senere forvalter i firmaet Hans Bach blev antaget som medhjælper i 1894. Hans 
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løn var dengang 35 kr. om måneden. Arbejdstiden var fra 7 morgen til 19 aften. På 
kontoret arbejdede personalet til klokken20.

Når Winther kom hjem fra kundebesøg, tog han selv et nap med i trykkeriet. 
Her kom hver dag nogle drenge og hjalp med at trække de to fluesmækkere. På det 
tidligere kornloft i pakhuset var der indrettet lagerlokaler. Når det var mørkt, måt-
te folkene famle rundt deroppe med en petroleumslampe i hånden. Da Winther 
begyndte på fabrikation af papirposer, blev arbejdet udført som hjemmearbejde. 
Der blev kørt papir ud til private en gang om ugen, og de færdige poser blev taget 
med tilbage. Betalingen for arbejdet var fra 20 øre pr. 1000 stk. for 1/8 kg poser til 50 
øre pr. 1000 stk. for 2 kg poser - men så måtte »hjemmeklisterne« selv lægge klister 
til. En del poser blev klistret på fattiggården.

 Carl Marius Jensen Carl Aage Jensen

C. M. Jensen overtog C. C. Winthers papirfirma i Mejlgade 46 i 1906. 1 1928 blev hans søn, Carl Aage Jensen, 
direktør. Den gamle tradition fra forrige århundrede, da adskillige Mejlgade-firmaer gik i arv fra generation til 
generation inden for familien, har også kunnet hævdes i vor tid. Fra købmand Leth begyndte handel i 1838 til i 
dag har C. C. Winthers Eftf. kun haft fire ejere. - Billedet af C. M. Jensen er et maleri efter foto af Jens Ølsgaard. 
Maleriet tilhører C.C. Winthers Eftf.
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Købmand C. C. Winther. - Han var i 22 år indehaver af A. C. J. Leths papirforretning i Mejlgade 46, som han 
havde overtaget i 1884. - Maleri efter foto af Jens Ølsgaard. Tilhører C. C. Winthers Eftf.
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I sidebygningen var to værelser indrettet til personalet. De boede efter gammel 
skik hos principalen. I et rum var der spisestue, og en husbestyrerinde havde et væ-
relse. Winther var ugift, og hushjælpen kunne da passende varte både ham og perso-
nalet op. Privat boede Winther i Mejlgade 47, hvor han havde en beskeden lejlighed, 
hvis soveværelse under trappeopgangen var så lille, at der knap kunne stå en seng 
derinde. C. C.Winther var en flink arbejdsgiver. Han kommanderede ikke med sine 
folk, men gav som regel en ordre således: »Skal vi ikke se engang ved lejlighed at få det 
og det lavet«. Hans private omgangskreds var stor, og døren til hans hjem stod altid 
åben. Winther holdt af god mad og hvad dertil hørte. Han fik altid cigarer, cognac, 
whisky, øl og lignende direkte fra fabrik. Engang var der sendt reklameskilte med øl 
fra Carlsberg, og Winther udbrød: »De tror, jeg er øltapper«. Om vinteren gik han i 
teater hver søndag aften, han havde efter aftale en fast plads i teatret18.

I 1906 overdrog Winther forretningen til sin førstemand Carl M. Jensen, der 
havde været hos ham siden 189319. Under ham udvikledes papirfirmaet yderligere, 
og moderne, tidssvarende metoder indførtes overalt i virksomheden. C. M. Jensen 
døde ung, 43 år gammel, i 191920. Hans hustru fortsatte forretningen med hjælp af 
en forretningsfører indtil 1928, da C. M. Jensens søn, Carl Aage Jensen, blev admi-
nistrerende direktør.

Videre fortsattes under hans ledelse fremgangen for firmaet, der forlængst hav-
de taget navnet C. C.Winthers Eftf. Forretningen blev i 1933 omdannet til et ak-
tieselskab21, der i 1966 gik ind i De forenede Papirfabrikker22. I 1937 flyttede C. C. 
Winthers Eftf. fra Mejlgade 46 til nye, større lokaler i Mejlgade 39. Også her blev der 
efterhånden for trangt, og i 1968 flyttede firmaet til nyopførte, moderne lokaler på 
Edwin Rahrs vej i Brabrand. - Det var efter 130 års virke i Mejlgade.

Mens købmand A. C. J. Leth boede i Mejlgade 46 havde han ikke hele ejendom-
men til rådighed. Han havde lejere og blandt disse en, der bør bemærkes. Det var 
Århus bys første tandlæge. Han hed Jens Frederik Asmussen, og han nedsatte sig 
i 1840 »hos købmand Leth på Mejlgade«. Asmussen var præstesøn fra Tem og stu-
dent fra Århus23. »Undervist af hovedstadens dueligste tandlæge« mente han sig 
nu dygtig nok til at tilbyde borgerne i Århus »alt til dette fag henhørende, f.eks. 
rense, plombere, udtrække og indsætte tænder, forfærdige kunstig gane«. Skulle 
det svigte med kunder, der havde tandpleje behov, var han ikke bange for at tage 
et nap med i en anden »branche«, hvor der som regel var god » omsætning«. Han 
tilbød sig som accoucheur, i hvilket fag han havde »en del øvelse«. Det fornemme 
ord oversat til godt dansk betød, at han også var fødselshjælper24. Asmussens due-
lighed blev anbefalet af både stiftsfysikus F. V. Willemoes og distriktskirurg Ernst P. 
Weis, der begge udtalte, at tandlægens arbejder var således, at »ej engang de bedste 
tandarbejder, som vi har set fra hovedstaden, har overgået disse«25.
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Der gik næsten syv år, inden den københavnske bogtrykker Niels Lund kunne 
udnytte det kongelige privilegium, han den 30. november 1787 havde fået på at 
måtte drive bogtrykkeri i Århus samt, som hans plan var, ugentlig at udgive en 
avis med »uden- som indenlandske nyheder, kgl. forordninger, avancements, samt 
hvad avertissementer og publikationer som måtte forlanges indrykket«1. Mange 
hindringer tårnede sig op for Niels Lund. Først i 1793 lysnede det. Lund, der hidtil 
havde opholdt sig i København, kom til Århus for at se på lokaler til bogtrykkeriet. 
I april købte han skorstensfejer Hertlins gård i Mejlgade 392.

I 1794 var bogtrykkeriet installeret, og Lund kunne den 3. januar sende første 
nummer af Aarhuus Stiftstidende ud. Allerede fire år senere købte han en anden, 
større ejendom i Mejlgade. Den lå, hvor den nedbrudte Mejlgade 58 var. Mod Mejl-
gade var et otte fag langt hus i to etager med port i. Et hus ved siden af hørte til 
ejendommen. Det lå på hjørnet af Havgyden (Nørreport) og vendte gavlen, som 
var på fire fag, ud mod Mejlgade. I fortsættelse af gavlhuset lå ned langs Havgyden 
et 17 fag langt hus i en etage. I dette var bogtrykkeriet installeret. Endelig hørte der 
et baghus med vognremise og stald til ejendommen3. Huset kostede 680 rdl.4.

Det var således en ganske anselig ejendom, Niels Lund flyttede til allerede kort 
tid efter bogtrykkeriets oprettelse. Det må altså være gået godt fra begyndelsen. Det 
kan ikke have været annoncer, der har givet store indtægter. De dominerede på 
ingen måde i avisens første årgange. Abonnementstallet var også beskedent. Men 
bogtrykkeriet, især accidenstrykkeriet, må have givet til det daglige brød - og til 
køb af et større hus. Efter århundredskiftet mellem 17- og 1800-tallet øgedes antal-
let af annoncer i Aarhuus Stiftstidende år for år, og fra at udkomme en gang om 
ugen blev avisen nu endt ud to gange, senere tre gange om ugen, fra 1811 endog 
fire gange. Beslutningen om at udgive bladet fire gange om ugen stilledes dog i et 
mærkeligt lys, da udgiveren samtidigt gjorde bekendt, at mandagsavisen blev bragt 
ud sammen med onsdagsavisen og torsdagsavisen sammen med lørdagsavisen5.

Lund begyndte straks efter at have åbnet sit trykkeri med at trykke bøger. Af en 
fortegnelse dels over bevarede tryk, dels over bøger, der er gået tabt, men som man 

Århus-avisen - så inderlig huld



100

har kendskab til, fremgik det, at han som bogtrykker har været flittig6. Størstedelen 
af forfatterne til hans bogudgivelser er i dag glemte og ukendte. En har dog »over  
levet«. Det er Niels Blicher, St. St. Blichers far, der på Lunds tid var præst i Randlev. 
Fra året 1800 sendte Blicher flere pjecer ud på Niels Lunds forlag. Lund fik også et 
par tidsskrifter stablet på benene, men nogen lang levetid fik ingen af dem. Det var 
Jydernes Ven i 1797 og senere Clio7.

I 1811 var Niels Lund kørt træt, skønt han da kun var 58 år. Han indledte for  
handlinger med boghandler A. F. Elmquist om, at denne skulle overtage bogtryk-

Bogtrykker Niels Lund.
Han var, hed det, en »meget 
vindskibelig, men tillige
aldeles fattig mand«, da han 
kom til Århus for at iværksætte
»hans lykkes plan«. Med sit virke 
som bogtrykker havde han held, 
og han var næppe fattig ved sin 
død i 1825.
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Mejlgade 46, hvor købmand A. C. J. Leth etablerede sig i 1838. Han begyndte med blandet købmandshandel, 
men specialiserede sig efterhånden i papir. I 1871 lod han facaden på sin ejendom bygge om. Tretten år senere 
overdrog han forretningen til C. C. Winther, hvis navn ses over den ene af husets to butikker. Indtil 1937 boede 
Winthers efterfølgere, der fortsatte forretningen under firmanavnet C. C. Winthers Eftf., i huset. I ejendommen 
til venstre for Leths hus boede Aarhuus Stiftstidende indtil 1900. - Tegning efter ældre foto af A.Muchitsch.
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keri og avis. Elmquist søgte bevilling til at drive bogtrykkeri og fik overført Lunds 
privilegium til sit navn. Samme år købte Elmquist en gård i Studsgade, og i oktober 
flyttede han bogtrykkeriet fra Mejlgade til Studsgade8. Den officielle overtagelse af 
såvel Aarhuus Stiftstidende som bogtrykkeri skete dog først i 1812. Niels Lund levede 
nu som privatmand i Århus til sin død i 1825. Hans hustru døde to år senere. Familien 
Elmquist var arving efter det barnløse ægtepar, og det fremgik tydeligt, at Elmquist 
foruden at være køber af Lunds virksomhed også blev forgængerens gode ven9.

Adolph Friederich Elmquist var af svensk afstamning. Han var født i Køben-
havn i 1788. Efter at være udlært som boghandler nedsatte han sig i 1811 i Århus 
og grundlagde byens første egentlige boghandel. Den lå på Store Torv. Han indret-
tede tillige et lejebibliotek i forretningen. Allerede samme år var det, at han reelt 
overtog byens avis og eneste bogtrykkeri. Han fik således nok at rive i, idet han i de 
første år drev det hele under et10. For at have alle sine forretninger under samme 
tag så Elmquist sig om efter en passende ejendom, og en sådan fandt han i samme 
gade, hvor Niels Lund havde grundlagt bogtrykkeriet. I april 1814 købte Elmquist 
Mejlgade 48 af organist Carl Ebeling. Ebeling havde købt ejendommen i 1808 sam-
men med apoteker Jacob Jonas Køster, men var i 1811 blevet eneejer11• I oktober 

A. F. Elmquist som ung. 
Allerede kort tid efter, at han var kommet 
til Århus, hobede arbejdet sig op for ham, 
og overraskende hurtigt kom han i besiddelse 
af en boghandel, lejebibliotek, 
avis- og bogtrykkeri.
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Titelblad til anden del af
St. St. Blichers digte. 
A. F. Elmquist blev digteren 
St. St. Blichers første 
forlægger. Første del af 
Blichers digte udkom
i august 1814, mens 
Elmquist havde sit 
bogtrykkeri i Studsgade.
Anden del, der udkom
i 1817, er derimod trykt i 
Aarhuus Stiftsbogtrykkerie 
i Mejlgade 48.
Både papir og tryk var i 
anden del af bedre kvalitet 
end idigtsamlingen 
fra 1814.
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1814 flyttede Elmquist avisredaktion, bogtrykkeri, lejebibliotek og boghandel til sin 
nye bopæl12. Boghandel og lejebibliotek gled efterhånden ud, og det blev driften af 
Aarhuus Stiftstidende og bogtrykkeriet med tilhørende forlag, der blev Elmquist’s 
livsværk. Begge dele kom i god gænge. Avisen mangedoblede sit abonnementstal, 
således fra 400 i 1812 til 1500 abonnenter i 182413. En avis i nutidens forstand var 
Aarhuus Stiftstidende ikke, og redaktør i samme betydning var Elmquist langt fra. 
Han redigerede avisen alene, men skrev ikke selv meget. Størsteparten af de ny-
heder og andet stof, avisen bragte, var klip fra andre aviser. Lokale nyheder var der 
ikke mange af, ofte kun nogle få linjer om dagen, og det var ikke ualmindeligt, at 
Elmquist bragte meddelelser af lokal interesse med andre aviser som kilde14. Men 
annoncemængden steg og gav gode indtægter. Tit var der så mange annoncer til et 
nummer, at det måtte ledsages af et »følgeblad«. Også bogtrykkeri og forlag vok-
sede. Antallet af bøger, der blev trykt hos Elmquist, øgedes støt, men også de fleste 
forfatternavne fra dengang er glemte.

Men en har dog særlig interesse. Det er St. St. Blicher, hvis første bøger så dagens 
lys i Mejlgade. Gennem sin far var digteren kommet i forbindelse med Lund og 
Elmquist, og da han i 1814 vovede sig frem med sine første digte, hvormed han for 
alvor indledte den skønlitterære del af sit forfatterskab, blev Elmquist hans forlæg-

Da den unge 
H. C. Andersen i juni 
1830 besøgte Århus, viste 
Elmquist ham byens
»herligheder«. Andersen 
aflagde visit i redaktø-
rens  hjem i Mejlgade, 
og Elmquist befordrede 
digteren videre til Randers 
i sin private stadsvogn. 
Som tak for den venlige 
modtagelse sendte 
H. C. Andersen flere 
bidrag til Elmquist’ tids-
skrift Læsefrugter. 
Det første digt af 
Andersen heri var
»Skizze efter Naturen«, 
trykt i 1830,
kort tid efter besøget.
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Da redaktør A. F. Elmquist i 1867 rykkede ud af sit hjem i Mejlgade 48, og hans søn og svigerdatter overtog sty-
ret, skete der mange forandringer både ude og inde. Fru Karen Elmquist lod haven ud mod vandet lægge om og 
forskønne med  statuer og springvand. Efter  tegning  af arkitekt V. Th. Walther  blev der bygget  et lysthus, hvor-
fra en trappe førte op til en altan. I huset ved  haven var der indrettet  trykkeri. Her var Aarhuus Stiftsbogtryk-
kerie, og her blev  Aarhuus  Stiftstidende trykt. I stuen under  altanen  havde familien  Elmquist en  havestue.  
Den  store bygning til højre er Chr. Bangs oliemølle. - Billedet, der formentlig er fra 1870-erne, er fremstillet 
med vandfarve og i broderi på silke og er signeret M. G. - Tilhører Den gamle By.
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ger. Det var Elmquist, der i 1818 startede tidsskriftet Læsefrugter, som i en årrække 
skulle blive St. St. Blichers foretrukne forum. Her var det, at Blichers novelle En 
landsbydegns dagbog blev trykt første gang i 1824. Digteren røg dog senere uklar 
med Elmquist og begyndte i 1827 sammen med bogtrykker Elmenhoff i Randers et 
konkurrerende tidsskrift, der hed Nordlyset.

Redaktør A. F. Elmquist blev en stor mand i Århus. Straks, da han kom til byen, 
blev han medlem af borgervæbningen, hvor han avancerede til chef for en af af-
delingerne. Det var i denne tjeneste, han i 1826 erhvervede titlen overkrigskom-
missær15. Han deltog i byens foreningsliv og var medlem at et utal af kommissioner 
og lignende. For klubben Polyhymnia havde han særlig interesse. Han var med i det 
almindelige klubliv, deltog i Polyhymnias amatørteater som forfatter, oversætter 
og skuespiller, og han var ikke mindst klubben en stor støtte i økonomisk henseen-
de, idet han både lånte og skænkede den penge16.

Mejlgade 48 blev i over tre kvart århundrede hjemsted for Aarhuus Stiftstidende 
og centrum for familien Elmquist. I 1867 byggede Elmquist en ny facade på huset, 
der ellers ikke på nogen måde hævdede sig over for de omliggende ejendomme. 
Alle i Århus vidste, at her lå byens avis. Noget prangende skilt for at fortælle det 
var ikke nødvendigt. Der førtes et stort hus hos Elmquist. Foruden familien hørte 
personalet til husstanden. I 1834 havde Elmquist således tre tjenestefolk, fem typo-
grafer og to lærlinge, der daglig skulle have kost og logi17. En halv snes år senere var 
antallet af det tjenstgørende personale steget fra 10 til 1218.

I hjemmet voksede der seks børn op, tre drenge og tre piger. Ved siden af dagens 
arbejde skulle der tænkes på børnenes fremtid, i hvert fald drengene skulle have en 
uddannelse. Den ældste søn, Edvard, blev jurist og endte som politimester i Ran-
ders19. Harald efterfulgte sin far som redaktør af Aarhuus Stiftstidende, og Alfred 
blev teolog og sluttede sin løbebane som præst i Virring-Essenbæk20. Af døtrene 
blev to gift. Thora med amtmand på Bornholm L. Krabbe, og Laura med general-
major Theodor Freiesleben21.

Den tredie datter, Louise, forblev ugift og boede i hjemmet, så længe det ek-
sisterede. Hun var som lille en bleg og spinkel pige, som ung var hun smuk. »De 
mørke brune lokker om det smukke ansigt gjorde hende meget tiltalende«, skrev 
hendes bror, Alfred, om hende22. I hjemmet var hun et samlingspunkt. Når der om 
søndagen var »familiedage«, underholdt tante Louis, som hun blev kaldt, med at 
spille på klaver23. Hun var meget musikalsk og spillede og sang »smukt, med sjæl  
fuldt udtryk«24. Digteren Fr. Paludan-Müller sværmede for Louise. Det gjorde han 
for så mange, men alligevel var det sikkert ikke uden alvorligt mente følelser for 
redaktørens datter. Det blev dog ikke til mere end sværmeri. Louises nevø, provst 
Th. Elmquist, mente, at »en medfødt sky for at lade sine følelser komme til syne« 
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var grund til, at hun aldrig blev forlovet med digteren. »De holdt af hinanden, 
men han [Paludan-Müller] misforstod hendes tilbageholdne væsen og troede, at 
hun ikke besvarede hans følelser«25. Fr. Paludan-Müller mindedes Louise Elmquist 
i digtet »Billedet«:

 Skal aldrig mer jeg dig 
 gense på denne skønne jord?
 Skal aldrig mer jeg trøst og ve
 mig hente af dit ord?
 Skal aldrig, som når from og mild 
 din stemme fordum klang,
 jeg mer i tavshed lytte til 
 din læbes søde sang?26.

Også flere af Elmquist’ børnebørn havde af og til deres hjem i gården i Mejlgade. 
Provst Thorvald Elmquist, søn af pastor Alfred Elmquist, boede som ung hos bed-
steforældrene og erindrede altid med glæde og også vemod det Elmquist’ske hjem:

 Der er en gård, i Arhus by den knejser, 
 mod haven Kattegattets bølger slå!
 og ud fra den så mange »blade« rejser 
 med nyt til store og med bud til små.
 De rappe hjul sig rundt i »pressen« svinger, 
 bag muren virker trofasthed og flid!
 Der løfted sjælen først sin barnevinge, 
 og derfor glemmer jeg den ingen tid27.

Thorvald Elmquist har i nogle hidtil utrykte erindringer fortalt om A. F. Elmquist, 
hans hjem og hans virksomhed. I en smuk skildring fører han læseren tilbage til en 
svunden tid. Hans beretning bør med i denne omtale af den gamle gård i Mejlgade:

Gik man ind i porten på den velholdte to etages ejendom, mødte øjet i gården en 
række smukke lindetræer. Man gik altid til daglig ind ad porten forbi »kældersku-
ret« for at komme ind i lejligheden. Over kælderskuret så man gennem vinduet 
min bedstefader, den flittige mand, siddende ved sit skrivebord med sit redaktions-
arbejde. Gennem et par noget mørke entreer, i den inderste af hvilke der stod et 
smukt, stort bornholmsk stueur, kom man ind i stuerne. I midten lå »mellemstu-
en« (ud til gaden), møbleret med solide, smukke møbler i empirestil. Navnlig var 
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der et overordentlig smukt skrivebord med messingforsiringer. Her stod »den me-
dicæiske Venus«, en statue i alabast, og flere andre smukke ting. Ved indervæggen 
stod forte  pianoet, hvor tante Louise i mørkningen spillede sine smukke, gammel-
dags musikstykker, medens i det fjerne oliemøllens og bogtrykkerpressens maski-
ner dannede et dæmpet akkompagnement. Herfra kom man ind i min bedstefaders 
oplyste arbejdsværelse, hvor han selv sad, en temmelig lille mand, lidt for over-
bøjet, med smukke, regelmæssige træk og gråt hår. Jeg tænkte mig altid i min barn-
dom »Vor  herre« under bedstefaders skikkelse. Han var en meget livlig, men i høj 
grad fredselskende mand, der ikke ville have passet til nutidens redaktørtyper. Han 
redigerede sin avis for en stor del »med saksen«, idet han benyttede meddelelser fra 
de store blade og kun sjældent skrev en selvstændig redaktionsartikel. Det mere 
anekdote  agtige og underholdende stof samlede han til lørdagsavisen, hvorfor år-
husianerne lavede den vittighed, at det var hans datter (Louise), der redige rede 
lørdagsnummeret. Alle væggene i hans værelse var behængte med små billeder i 
ramme af berømte mænd og kvinder.

Inden for mellemstuen var det største værelse (ligeledes til gaden), alm. kaldet 
»den store stue«, en meget smuk sal, hvis empiremøbler var betrukne med fint gult 

A. F. Elmquist og hustru Helene, f. Folandt.

Begge stammede fra København, hvor Elmquist’ far var skomagermester. Fru Elmquist var datter af en murer-
mester. Blandt hendes barndoms- og ungdomserindringer var begivenheder som Christiansborg slots brand i 
1794, slaget på reden 1801 og Københavns bombardement i 1807. - Foto fra 1860-erne.
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Der udveksles bynyt . Købmand A. C. J. Leth (tv.) i Mejlgade 46 i samtale med faktor Henrik Blanck fra Aarhuus 
Stiftsbogtrykkerie. - Husene bag de to mænd er Mejlgade 45 og 47. Imellem disse ejendomme ses indgangen til 
Snevringen. - Akvarel af Frederik Visby i Den gamle By.
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damask, og i hvis loft der hang en stor lysekrone med glasprismer. Denne stue var 
smykket med ret kostbare, store kobberstik af den romerske og franske historie, og 
stuen brugtes kun ved højtidelige lejligheder og om søndagen, da et l’hombre eller 
whistparti ofte om aftenen arrangeredes der. Til den anden side af mellemstuen var 
(også til gaden) spisestuen, der til daglig brugtes som dagligstue. Her var forhøjnin-
ger ved vinduerne, som man dengang brugte det, hvor familiens kvindelige med-
lemmer sad med deres arbejder, og tillige et stort reflektionsspejl uden for ruderne, 
som satte en i stand til at betragte gaden til begge sider.

Bag ved denne stue var et lille kammer, som alt i huset rigt prydet med billeder. 
Her erindrer vi, at bedstemoder, en smuk, statelig kone, tog os ind, når hun havde 
et alvorligt ord at tale med os, enten om dåglige karakterer i skolen eller anden 
uskikkelighed. Jeg erindrer endnu hendes milde, alvorlige blik, når hun kærligt 
og indtrængende talte til vor samvittighed. - Oven på var soveværelserne, efter at 
lejligheden der var blevet ledig ved bortflytning. I tante Louises to små værelser ud 
til gården boede min broder og jeg, da fader og moder var flyttet til Virring. Og jeg 
erindrer endnu, hvorledes jeg der på vinteraftener lå i sengen og hørte havets bru-
sen og domkirkeurets alvorlige slag.

Gården i Mejlgade 48.
I sidebygningen til venstre var der 
bl.a. køkken og folkestue,
mens bogtrykkeriet var installeret
i bagbygningen. Bag denne lå 
haven ud mod havet, senere
mod Kystvejen.
- Tegning af Jens Ølsgaard.
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I sidebygningen var køkkenet, fadeburet og spisekammeret, hvor tante Caroline 
residerede, pigernes værelse og en slags folkestue, hvor der spistes, længere hen 
stalden, karlekammeret og vognporten (bedstefader holdt heste og vogn). - Over 
gården var sætteriet og trykkeriet, hvor vi børn havde vore venner blandt typogra-
ferne: Blanck, Andersen, Lind, Lund. Bag denne bygning var haven, vor barndoms 
eldorado. Den var kun lille, i to terrasser, og gik ned til havet, det dejlige hav med 
udsigt til Mols og Hels. Her legede vi prægtigt med sabler af irisliljer, vandkalve i 
beholderen, der stod i hjørnet, og meget andet. Og herfra gik vi i vandet gennem 
udgangen under »altanen«, og tumlede os i bølgerne. I enden af trykkeribygningen 
var en havestue, hvor man levede om sommeren med åbne døre ud til haven og 
stranden. Og oven over denne stue var et ligeså stort værelse, der mest stod ubebo-
et, men dog var hyggeligt møbleret. Her var udsigten over havet endnu bedre. Her 
»repeterede« vi til eksamen, så lynene slå ned i havet i tordenvejr. Og her stod et 
gammelt klaver, hvorpå vi skulle øve os ...28.

Karen Elmquist, f.Weinschenck, og redaktør H. F. Elmquist.

I en række år hjalp H. F. Elmquist sin far i redaktionen, inden han selv overtog avisen. Han redigerede desuden 
et par underholdende ugeblade og var inden for en snæver kreds af venner en meget benyttet forfatter af lejlig-
hedssange.
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A. F. Elmquist’ program for Aarhuus Stiftstidende udtrykte han muligvis i de vers, 
hvormed han nytårsdag 1852 hilste læserne. Det var ikke den store digtning, men 
velment:

 Aarhuus-avisen er inderlig huld
 sine højstærede abonnenter, - 
 tager dog ikke munden for fuld, 
 lover ej grønne skove og guld,
 mindre måske end mangen en venter.

 Men hvad den lover, holder den vist: 
 Hvidest papir og sorteste sværte; 
 nyheder friske fra her os fra hist - 
 kraftige skud på den gamle kvist, 
 hvilken publikums yndest ernærte29.

Idyl ved lysthuset i Elmquist’ have, hvor familien ofte holdt til om sommeren. Desværre har det ikke været mu-
ligt at identificere billedets personer, der rimeligvis hører til slægten og dens nærmeste omgangskreds.



113

I 56 år ejede og redigerede Elmquist Aarhuus Stiftstidende, inden han i 1867 trak sig 
tilbage og overlod styret til sønnen H. F. Elmquist. Gamle Elmquist besluttede da at 
flytte til København for at leve sine sidste år der. Hans hustru var død i 1862, men 
datteren Louise fulgte ham til hans nye hjem. Afrejsen skulle være sket i stilhed, 
men tidspunktet var blevet kendt. En stor menneskemængde var mødt ved hav-
nen, og grosserer Hans Brage talte for overkrigskommissæren og udbragte et leve 
for ham. Elmquist fik dog ikke lang tid til at nyde sit otium. Året efter døde han. 
Han blev ført tilbage til Århus for at blive begravet ved hustruens side. Ved sin død 
efterlod han sig foruden avisen, bogtrykkeriet og de aktiver, der hørte hertil, en 
formue på 526.000 kr. Den smuldrede dog bort i tiden efter30. Der fulgte nemlig en 
nedgangsperiode for både avis og trykkeri.

Harald Elmquist, der overtog virksomheden, havde egentlig ikke sat sig som mål 
at ville være bladmand. Han havde taget studentereksamen og havde studeret i 
nogle år, da det blev besluttet, at han til sin tid skulle overtage faderens redaktør  
stol. Nu måtte han så gå i typograflære for også at kunne bestride hvervet som leder 
af byens største bogtrykkeri. Harald Elmquist var svagelig, og han havde hverken 
energi eller nogen stor lyst til at være redaktør. Efter 16 år som bladudgiver døde 
han i 188331, og hans hustru Karen, født Weinschenck, overtog ledelsen af avisen. 
Skønt hun også havde et svagt helbred, synes hun dog at have haft en mere fast 
hånd til at styre med end manden, selv om mange af hendes beslutninger var af 
en vis impulsiv art. Der skete i hendes tid mange ændringer i hjemmet i Mejlgade, 
som hun og hendes mand havde overtaget efter de gamle Elmquist’. Hun byggede 
meget om og indrettede bl.a. en »riddersal« i ejendommen. Hun lod også haven 
lægge om og pyntede den med søjler, statuer og springvand32.

Men nedgangsperioden for avis og bogtrykkeri fortsatte også under Karen 
Elmquist’ ledelse, og først da hun i 1890 overlod styret til den unge redaktør Th. 
Funch Thomsen, der forpagtede avis og bogtrykkeri, begyndte det atter at gå frem-
ad33. I 1900 flyttede såvel redaktion som trykkeri til større og mere moderne lokaler 
i Skolegade34. - Det var efter at have været 86 år i Mejlgade 48.

 



114



115

Redaktør A. F. Elmquist ejede i en årrække tre af de ejendomme, der på Mejlgades 
vestre side lå fra Snevringen mod nord. Huskøb som spekulationsobjekt for at få 
penge til at yngle enten ved videresalg eller udleje var heller ikke ukendt i »gamle 
dage«. Det første af redaktørens huse, Mejlgade 47, var en af de ejendomme, fra 
hvilken der i 1800-årenes begyndelse blev drevet landbrug1. Senere, da avlsbruge-
ne blev fortrængt fra gaden, havde huset en overgang ret »fornemme« beboere. 
Gustav Bauditz, der senere - som omtalt - boede i Mejlgade 45, logerede der i 1845. 
Med ham og de øvrige beboere var der dengang en formelig militær besættelse af 
stedet. To menige dragoner var indkvarteret, og en kammerjunker, der tillige var 
premier løjtnant ved 3. dragonregiment havde indrettet sig med familien i ejen-
dommen. På samme tid boede også adjunkt ved den videnskabelige realskole Johan 
Carøe i huset2.

Det var i Mejlgade 47, den da kun 19-årige bogtrykker Sophus Backhausen i 1869 
etablerede et bogtrykkeri. I vinterens kulde, »kun tyndt påklædt og uden under-
tøj«, var den unge mand kommet til Århus for at prøve på at skabe sig en fremtid. 
Det lykkedes ham at få et lille trykkeri i gang i sidebygningen. I begyndelsen sov 
han på gulvet i trykkeriet. For at få det til at løbe rundt måtte han nemlig arbejde 
til kl. 2-3 om natten og igen begynde ganske tidligt om morgenen. I 1872 flyttede 
Backhausen sit trykkeri til Mejlgade 21. Bogtrykkeriet eksisterer endnu som Jysk 
Centraltrykkeri3.

Mens Mejlgade 51 i vor tid er i en så elendig forfatning, at huset næppe er eg-
net mere til beboelse, har også denne ejendom haft beboere af »rang«. Redaktør 
Elmquist ejede stedet i 1840-erne, og blandt lejerne dengang var hans søn Alfred 
Elmquist, der, inden han blev præst, var adjunkt ved den videnskabelig realskole 
og katedralskolen. Den unge Elmquist rykkede ind i huset som nygift i 1846, da han 
hjemførte politiassistent (senere politimester) Jørgen Nielsens datter som sin brud4.

Ejendommens forfald er af nyere dato. Endnu i vort århundredes begyndelse var 
huset standsmæssig nok til at være bolig for en mand fra byens vise råd og fabrikant 
af stand. Det var Jens Julius Andersen, for det meste kaldet Jul. Andersen, som bo-

Små og store folk i små huse
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Gårdspladsen i Mejlgade 47 - med sidelængen, der vender ud mod Snevringen. Et nyt forhus blev opført i 1840 
En del af sidelængen i bindingsværk er resten af et hus med gavl mod gaden. Det var redaktør A. F. Elmquist, der 
byggede ejendommen om. - Foto 1968 af N. J. Israelsen .

Gården i Mejlgade 49, mens der endnu var en rest af idyl tilbage på stedet. De toppede brosten, træet med de 
grønne blade og den udvendige trappe kan illustrere, hvorledes der førhen har set ud på gårdspladserne overalt 
i gaden. Gennem porten ser man over til Aarhuus Stiftstidende på den anden side af gaden. - Foto fra 1890-erne.
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ede her og også ejede ejendommen. Om ham stod der gny. Han blev ikke alene en 
kendt mand i Århus, men landskendt. Det gik således til. Andersen var i 1900 blevet 
medlem af byrådet, valgt af Socialdemokratiet. Han var tillige ivrig afholdsmand og 
havde i sin tid været med til at stifte af holdslogen De 10 brødre. I 1907 kunne logen 
fejre 25 års jubilæum, og Jul. Andersen var stadig medlem. Det burde påskønnes, 
og hvad var da mere naturligt end at hædre den trofaste logebroder ved at gøre 
ham til Ridder af Dannebrog. Andersen ville også gerne have »pelikanen«5, men 
dengang var det endnu ikke god latin, at en socialdemokrat lod sig dekorere. Jul. 
Andersen fik imidlertid sit ridderkors - og så gik det løs. Demokraten skrev med 
Social-Demokraten som kilde en lang artikel om det forkastelige i at lade sig deko-
rere. »Når selv en socialdemokrat kan lade sig forlede til at modtage en orden, så 
er det yderligere godtgjort, hvor demoraliserende ordensvæsenet er ...«, og videre 
hed det, at »der er gået flere dage, men hr. Andersen har intet foretaget sig. Man må 
således gå ud fra, at han virkelig har modtaget ordenen og altså er blevet den første 
socialdemokratiske Ridder af Dannebrog. Vi udtaler da vor forvisning om, at han 
også bliver den sidste!«6. Få dage senere blev Jul. Andersen ekskluderet af Social-
demokratiet. Et forsøg i 1925 på igen at blive medlem mislykkedes7.

Jul. Andersen havde en lille oliefabrik i Mejlgade 51. Skal man tro Larsen-Ledets 
fornøjelige erindringer, var starten af denne gået til på den måde, at han var gået i 

Fabrikant Jul.Andersen.
Han indførte traditionen med en gang om året, 
når roserne blomstrede, at pynte byrådssalen 
med blomster. De gav ham navnet
»Rosenkavaleren«, og en rose og det omstridte 
ridderkors blev hans attributter i tegneren 
Jens Ravnholms karikaturtegning.
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kompagni med en mand, der hed Sørensen. »Andersen havde pengene«, skrev Lar-
sen-Ledet, »Sørensen erfaringen. Tre måneder efter var det omvendt ...«8. Så holdt 
det kompagniskab op.

De mange smukke haver, der førhen hørte til de fleste ejendomme i Mejlgade, 
er forlængst borte. I tidens løb er der blevet bygget overalt. Al plads er efterhånden 
udnyttet til det sidste. På gårdspladsen i Mejlgade 53 opførte bødkermester Jens 
Mikkelsen i slutningen af forrige århundrede en stor værkstedsbygning. Hans fir-
ma blev et af byens største bødkerier. En overgang havde han otte bødkersvende, 
to lærlinge, fire savskærere, otte andre folk til at betjene forskellige maskiner og 10 
arbejdsdrenge i sit brød på en gang9.

Mikkelsens speciale var de såkaldte øltræer til bryggerierne. Også til naboen, J. 
S. Lottrups spritfabrik, lavede han beholdere. Han havde kunder over hele landet, 
og hans værksted blev så kendt, at han også eksporterede til udlandet10. Mester var 
en stout håndværker, der var meget afholdt af sit personale. Han forbød svendene 
at slå drengene, som det ellers hørte til dagens orden. Arbejdstiden i hans værksted 
var 10 timer om dagen, for lærlingene et par timer mere. Og så var det endda skik, 
at yngste lærling skulle møde søndag formiddag for at gå mester til hånde og løbe 
ærinder for fruen, og når fru Mikkelsen skulle til selskab, var det læredrengens 

Udvendig trappe til 1. salen idet gamle 
bindingsværkshus i Mejlgade 53.
Trappen er nu borte og erstattet af
en ligeledes udvendig vindeltrappe.
- Foto 1960.
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pligt at »hale i fruens korsetbånd«, så hun kunne blive »snøret ind og være slank«11. 
Bødkermester Jens Mikkelsen døde i 1904, efter sigende af sorg over hustruens død 
to år før12.

Livet i det 19. århundredes Århus blev præget af især handelens, den begyndende 
industris og embedsstandens folk. De gamle købmandsslægter med rod tilbage i 
svundne århundreders by som f.eks. familierne Meulengracht, Schandorff, Her-
skind, Malling, Agerup, Faurschou, Schmidt, Gjeding, Gjern og Lottrup hørte til 
det solide borgerskab, der dominerede i Århus, økonomisk, kulturelt og i byens 
styre. Det er dem og deres lige, de fleste erindringer om svundne tider berettede 
om, sjældent om den »almindelige« borger og endnu sjældnere om de fattige og 
udskudte, der hutlede sig gennem tilværelsen. Standsforskellen i forrige århun-
dredes Århus var stor, det sociale skel mellem befolkningsklasserne ligeså. På for-
højningerne ved vinduet sad de ærbare koner eller deres ugifte døtre og betragtede 
gennem reflektionsspejlet livet på gaden. I vaskehuset og i køkkenet arbejdede de 
fattige kvinder for at tjene til livets ophold.

Ind imellem Mejlgades ejendomme for det solide borgerskab lå flere små, uan-
selige huse. De var tarveligt bygget, og der boede tit mange flere i dem, end det 
egentlig var forsvarligt. I tegne- og musiklærer Peter Marius Bangs erindringer om 
barndomshjemmet i oliemøller Bangs hus i Mejlgade 50 fortælles om et par af dis-
se fattige mennesker. Det var madammerne Kalundborg og Gandrup, der begge 
hver dag indfandt sig i køkkenet hos oliemølleren for at få lidt mælk, og hvad der 
ellers kunne falde af. Madam Kalundborg så »altid bedrøvet ud«, berettede P. M. 
Bang, mens madam Gandrup var et rigtigt livstykke. Hun snakkede ustandseligt, 
»munden løb som en kaffekværn«, og til hver eneste sætning udbrød hun: »Fanden 
brække mig ...«13.

Begge kvinder boede i Mejlgade 53, der i 1830-erne rummede ikke mindre end 
seks familier med tilsammen 18 børn14. Madam Gandrups tilværelse indbød til-
syneladende ikke til noget optimistisk livssyn. Hun var ligesom madam Kalund-
borg gift med en skomager, men mandens helbred var meget skrøbeligt. Engang 
lod skomager Gandrup fremsige en tak gennem avisen til »de ædle mennesker«, 
der havde hjulpet ham med lidt understøttelse15. Hjælpen havde dog været forgæ-
ves, for tre måneder efter måtte madammen ud med tiggerposen for at få hjælp »til 
at få min afdøde mand i jorden«16.

På Mejlgades østre side lå der et par mindre gårde mellem købmand Gjedings, 
senere Lottrups store gård i Mejlgade 52 og Havgyden (Nørreport). En af disse lod 
handelsmand N. P. Rosenberg i 1815 bryde ned. På stedet byggede han 10 små huse, 
der i en ny, lille gade lå vinkelret på Mejlgade ned mod havet. Byggeriet var kun 
spekulation. Husene var små og tarvelige, og allerede fra begyndelsen blev det et 
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slumkvarter. Men de usle rønner blev alligevel i over hundrede år bolig for småkårs  
folk. Rosenberg udbød husene til salg, og der var købere nok17. Den ny gade hed i 
lang tid Rosenberggyde efter dens bygmester18. Senere fik den navnet Smedegyde.

Det var et broget folkefærd, der kom til at bo i Smedegyde, der blev regnet med 
til Mejlgade. Her var ingen af byens fine slægtsnavne at træffe. Her boede småhånd-
værkere af den slags, der kun havde et lille rum som værksted eller måske kun et 
hjørne af deres daglige opholdsstue. Snedker Stab skulle foruden at forsørge sine 
egne fem børn også sørge for et plejebarn og en gammel ugift jomfru, som han 
begge havde taget i huset for betalingens skyld. Den gamle enke Gertrud Bertels-
datter levede af at spinde, en anden enke ernærede sig »af vaskeri«. Elisa Hansen var 
gift med en skomager, men dem var der så mange af, at manden havde valgt at rejse 
til Norge for at få arbejde. Således så der ud i Smedegyde i 183419.

Også i den store hjørneejendom ved Havgyden, hvor Niels Lund i århundredets 
begyndelse havde haft bogtrykkeri, boede der senere flere fattige familier. De fle-
ste af familieoverhovederne var daglejere, men ind imellem dukkede der folk med 
specielle erhverv op. Madam Dorthe Eibye tilbød således at tage små børn i huset 
om dagen. Hun ville lære dem at læse, sy og strikke, og det kostede otte skilling om 
ugen20. Det var den tids børnehaver.

Næringsdrivende, der boede i dette fattigmandskvarter, vidste godt, at deres 
adresse ikke altid var lige tiltrækkende for eventuelle kunder. Så prøvede de at sole 

Smedegydes huse set mod 
Mejlgade. Gyden gjorde 
det ud for både gårdsplads 
og gade, og der var således 
ingen mulighed for at 
anbringe toiletterne på et 
diskret sted.
Et besøg der kunne følges
af alle gadens beboere.
- Foto ca. 1930.
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sig lidt i glansen fra deres mægtigere naboer. Skomager Andersen averterede godt 
nok med, i hvilket husnummer han boede, men tilføjede alligevel »ved siden af 
købmand H. Gjeding«21. Farver Frederiksen fandt det også betimeligt at meddele, at 
han boede »ligeoverfor købmand Gjeding«22.

Stort bedre end i Smedegyde så det ikke ud i Havgyden. Også her boede småkårs  
folk i små overbefolkede huse. Og her boede mennesker, der til andres forargel-
se levede sammen uden præstens velsignelse. Skomager Carl Beck var i hvert fald 
ugift, og det samme var hans »kjæreste«, der boede hos ham. Men alligevel havde 
de i 1834 to børn på henholdsvis ni og to år23.

Blandt Havgydens beboere i 1834 var der en mand, der dannede undtagelsen 
fra regelen. Han blev nemlig trods fattige kår en kendt mand i sin tids Århus. Han 
logerede hos hyrde Hans Woldum, og hans navn var Anders Nøthen. Af profes-
sion var han murermester, og han blev berømt som læserbrevsskribent. Det hele 
begyndte med, at en i Nøthens navn havde offentliggjort et forslag i avisen om 
at oprette en »døde- og ligkasse«. Den gode murermester protesterede mod dette 
misbrug af sit navn, men indviklede sig dermed i årelange avispolernikker, der blev 
til stor morskab for hele byen.

De små huse i Smedegyde så tilsyneladende hyggelige ud, men pladsen i dem var trang. Facaden i huset tv. røbe-
de, at ejendommene, der stammede fra 1815, var bygget i bindingsværk. - Foto ca. 1930.
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Flere andre skrev videre i Nøthens navn. Man har således redaktør Elmquist’ 
søn, Harald, stærkt mistænkt for at være leverandør af flere af de pudsige læser-
breve. I hvert fald udgav Harald Elmquist i 1846, et år efter Anders Nøthens død, en 
bog, der hed Nøtheniana eller Anders Nøthen og hans åndsbeslægtede. Nytårsgave 
for 1846, helliget almindeligheden24.

Anders Nøthen kaldte sig kongelig frimurermester. Hans fortolkning af denne 
titel var af en speciel nøtheniansk logik. Han mente· nemlig, at når kongen havde 
privilegeret ham, måtte han være kongelig, og da han desuden elskede kongen og 
friheden og var murer, så gav det hele sig selv: Kongelig frimurer25. Mens Anders 
Nøthen boede i Havgyden havde han en femårig dattersøn boende hos sig, skønt 
han var fraskilt26. Den store sammenstuvning af familier i de små huse i Smede-
gyde- og Havgyde  kvarteret var ikke uden fare, og i 1851 gik det da også galt. Der 
udbrød om natten ild i en ejendom, og i løbet af et øjeblik stod husets trappe i 
flammer. En skrædersvend og to af hans børn nåede ikke at komme ud og inde-

Gårdparti fra ejendommen på hjørnet af Mejlgade og Nørreport (hvor senere nr. 58 lå). Huset var meget gam-
melt. Det var her, bogtrykker Niels Lund boede i begyndelsen af 1800-tallet. Ud over trappen til 1. sal er taget 
»forlænget«, således at opgangen var nogenlunde beskyttet i regnvejr. - Foto i Den gamle By.
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brændte. Karakteristisk for Aarhuus Stiftstidendes referat af denne lokale nyhed 
var avisens korte og ganske uengagerede notits om branden, og den kendsgerning, 
at tre mennesker mistede livet kun få huse fra redaktørens egen bolig, gjorde ikke 
så stort indtryk, at han ulejligede sig med at fortælle, hvem den tragiske skæbne var 
overgået. Den indebrændte var navnløs - blot en skrædersvend27.

Smedegyde eksisterede i over hundrede år. I 1931 besluttede byrådet at nedlægge 
gaden og sælge arealet28, men der skete intet, og i 1947 gentog byrådet den samme 
beslutning 29. Så forsvandt gyden.
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I besiddelse af en stor handelsflåde og en god og farbar havn ved åens udløb havde 
Århus i tidens løb udviklet sig til en betydelig by, hvor handel var blevet den vigtig-
ste næringsvej i dens erhvervsliv1. I sidste halvdel af 1700-tallet begyndte tillige flere 
industrivirksomheder, fabrikker, at opstå, selvfølgelig kun under små forhold. Der 
var dengang strømpevæveri, linnedspinderi, klædefabrik, tobaksfabrik og sæbe-
syderi i Århus2.

Flere nye fabrikker kom til i det 19. århundrede. Nogle af dem fik hjemme i 
Mejlgade. Ved en tilfældighed blev fire af gadens industriforetagender naboer til 
hverandre. En virksomhed var anlagt med fabriksdrift for øje, de andre tre opstod 
i gamle købmandsgårde, hvor købmanden blev fabrikør, som det gamle navn for 
fabrikant var. Mejlgade 50 var en stor købmandsgård. I 1793 købte købmand Thøger 
Kiersgaard ejendommen, der tidligere havde tilhørt stadsmusikant Fischer. Kiers-
gaard drev almindelig købmandshandel i tidens stil. Hans hustru hed Gertrud Ma-
rie Bang. Da der ingen børn var i ægteskabet, blev det en nevø til husets frue, der 
i 1820 overtog forretningen og senere efter Gertrud Marie Bangs død i 1834 også 
ejendommen. Han hed Chr. Bang3, og han havde lært handel hos købmand Raae i 
Nørreport 20.

Foruden at handle med kolonialvarer specialiserede Bang sig i salg af klædevarer 
og isenkram. Han havde oplag af »fine og ordinære klæder« fra en fabrik i Grejs ved 
Vejle, og han var i besiddelse af et stort lager af engelsk stentøj, Nürnbergervarer 
og spejle4. Videre handlede han med »skrivetøjen«, lysestager, bordknive, procelæn 
og fajance, glasvarer, smørkander og »kaffe-servicer med rig forgyldning«5. Bang 
var tillige medinteressent i en oliemølle, der dog ikke gik alt for godt, og det endte 
med, at han købte møllen for at drive den for egen regning. Fra den 15. oktober 
1831 var oliemøllen installeret i Bangs gård6. Dermed var en af Mejlgades fabrikker 
grundlagt. Efterhånden blev det oliefabrikkens drift, der optog Bang mest. Butiks-
handelen gik ikke godt, og i 1842 gik han fallit. Han kom dog snart i gang igen7, men 
benyttede den givne lejlighed til at afstå butikken, der blev lejet ud til købmand J. 
C. Juul8. Chr. Bangs søn, tegne- og musiklærer Peter Marius Bang, har i nogle erin-

Fabrikørerne dukker op
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dringer om barndomshjemmet fortalt, at et gammelt maleri viste Bangs gård som 
en lav bygning i en etage. Der var kvist på huset, og foran stod på gaden en række 
nyplantede lindetræer. Husets indretning har P. M. Bang skildret meget detaljeret, 
ligesom han har berettet særdeles levende om familiens daglige tilværelse9. Efter at 
butikken var afstået, havde oliemøller Bang indrettet kontor i en af stuerne. Møl-
len var i en bindingsværksbygning ovre i gården. Mølleværket blev trukket af heste, 
to ad gangen, som travede rundt og rundt. I stalden stod der seks heste, de fire var 
beregnet til møllen og to til køreheste10.

I 1850 udbrød der en voldsom brand i oliemøllen. I løbet af kort tid stod alle 
bygningerne i lys lue. Også forhuset med beboelse og den udlejede butik brændte 
ned til grunden11. Efter branden blev der opført nye bygninger, men der blev ikke 
butikshandel i det nye hus mod gaden. Lejeren, købmand F. Tipsmark, måtte se sig 
om efter en anden forretning12. Efter genopbygningen af oliemøllen optog Chr.
Bang en af sine sønner som kompagnon i firmaet.

Oliemøller Chr. Bang og 
hustru Pauline, f. Borum. 
Fru Bang var født i Århus, 
mens Bang, der var fra 
Vejle, kom hertil for at 
lære handel. 
- Tegninger fra 1855 af 
Andreas Fritz.

Dørskilt fra oliemøller 
Bangs hus iMejlgade 50.
- Skiltet sidder nu på døren 
til Den gamle By’s kontor.
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Den nye medejer hed Joh. Chr. Math. Bang, men kaldte sig ligesom faderen Chr. 
Bang. Unge Bang havde i flere år sejlet som sømand, og han havde været helt i Syd-
amerika13. Nu gik han altså i land for at blive fabrikant. Efter den gamle Chr.Bangs 
død i 187014, drev han alene den efterhånden store virksomhed. I 1871 brændte møl-
len igen. De betydelige mængder brændbare råstoffer, der lå i lagerbygnin gerne, var 
et godt bytte for ilden. Branden var så kraftig, at »gnisterne nåede endog til byens 
modsatte yderpunkter«, skrev Aarhuus Stiftstidende, der i øvrigt ikke lagde skjul 
på, at avisen ikke var begejstret for at have oliemøller Bang som nabo. Både ved 
branden i 1850 og denne gang gik det ud over avisens sætteri, der var indrettet i en 
bygning, som lå op til oliemøllen. Ved begge brande måtte Aarhuus Stiftstidende i 
nogle dage trykkes i andre bogtrykkerier15. Forholdet mellem de to naboer var der-
for ikke så godt, i hvert fald ikke fra redaktør Elmquist’ side. Han skrev således: »Da 
denne fabrik ikke alene med hensyn til brandfaren må regnes for en af de uheldig-
ste anlæg at have midt inde i en by, men også ved den uaf brudte rysten og støden 

Interiør fra oliemøller Chr. Bangs hjem i Mejlgade 50. De store stuer med tunge møbler og portierer var i tidens 
stil overlæsset med nips, og anbragt på høje blomsterstativer var palmerne ikke ufarlige - hvis de væltede ned.
- Foto i privateje.
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Chr. Bang jun. og hustru Marie Louise, 
f. Gyldencrone. Ungdomsbilleder tegnet i 18S5 
af Andreas Fritz. 
Billederne er fra samme år, som kunstneren tegnede 
de gamle Bangs.

Oliemøller Chr. Bang jun. som ældre. 
Engang, han blev omtalt i avisen, var teksten 
under et billede af ham blevet ombyttet, 
og der stod:
»Bardehvaler kan blive umådelig gamle«. Det var 
en barok forveksling i betragtning af hans 
karakteristiske skægpryd. - Det indsatte bånd
fra en matroshue er fra Bangs unge dage,
da han var påmønstret linjeskibet »Christian
VIII« og med det sprang i luften i Eckernförde 
fjord i april 1849. - Foto i Den gamle By.
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Dørskodder fra købmand Chr. Bangs butik i Mejlgade 50. På skodderne ses tv. symboler 
for kolonial- og farvehandel, th. for isenkram og specialvarer. Dørene findes nu i Borg-
mestergården i Den gamle By.
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Adelig beboer i Mejlgade. Baronesse Caroline Theodora 
Gyldencrone var svigermor til oliemøller Chr. Bang jun. 
Som enke, efter told- og konsumtionsinspektør, 
baron M. W. J. Gyldencrone († 1852), boede hun en årrække 
i Mejlgade 43, inden hun flyttede over til svigersønnen og 
datteren i Mejlgade 50, hvor hun døde i 1897. 
- Foto: Georg Hansen, kgl. hoffotograf, København.

af stamperne undertiden både dag og nat ......«, så håbede han, at en genopførelse af 
fabrikken »under ingen omstændigheder burde tillades«16.

Dette ønske blev dog ikke opfyldt. Oliemøllen blev genopført og fortsatte, ind-
til. Chr. Bang i 1908 lukkede fabrikken. Han ønskede da ikke at fortsætte dens drift. 
Han var nu blevet en bedaget olding, der ønskede at nyde sine sidste år i fred og ro. 
Med sit stoute udseende, og ansigtet indrammet af et langt, hvidt skæg, var han en 
kendt skikkelse i Mejlgade-kvarteret. Han var født i Mejlgade og døde i Mejlgade 
i 192l17. Mellem de to begivenheder var der gået 93 år. Chr. Bang var fornemt gift. 
Hans hustru, der døde i 1909, var født baronesse Gyldencrone18.

I naboejendommen til Bangs oliemølle, Mejlgade 52, ændredes købmandshan-
delen også til fabriksdrift. Her flyttede købmand Laurids Gjeding ind i 1780-erne. 
Han var af den gamle århusianske købmandsslægt Gjeding. Foruden at passe sin 
forretning deltog han, som det var skik for byens storkøbmænd, i det offentlige liv, 
og han var eligeret borger i fem år19. Hans hustru, den 22 år yngre Johanne Jense-
nius, var præstedatter fra Todbjerg. Ægteparret fik tre børn, hvoraf en søn, to år 
efter faderens død i 1810, den 2. marts 1812 overtog forretningen20.
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Sønnen, der hed Hans Gjeding, drev handel i så mange år, at han i 1862 kun-
ne fejre 50 års forretningsjubilæum. Han havde imodsætning til faderen holdt sig 
borte fra det offentlige liv og udelukkende helliget sig sin forretning. Og det havde 
båret frugt. Da Hans Gjeding døde i 1865 havde han ved »sin utrættelige stræb-
somhed, strænge redelighed og bramfrie vandel« skabt sig en betydelig formue. Det 
var ikke ufortjent, for, som det hed om ham, »han elskede sparsommelighed og en 
fornuftig økonomi og hadede al unyttig pragt og luksus«21.

Hans Gjeding havde kort tid efter sit jubilæum overdraget forretningen til sin 
svigersøn Jørgen S. Lottrup22. Det var en mand, hvis navn havde god klang i det år-
husianske handelsliv. Også Lottrup’perne hørte til de gamle, solide borgerslægter, 
J. S. Lottrup havde lært handel hos sin ældre bror, købmand Malthe Conrad Lot-
trup. I 1854 havde han åbnet en butik i Frederiksgade, som han opgav, da han i 1862 
over  tog købmandsgården i Mejlgade.

Hans Gjeding havde i tilknytning til købmandshandelen indrettet et brænde-
vinsbrænderi. Et sådant havde i øvrigt de fleste købmænd i Århus, når blot deres 
forret  ning var af en passende størrelse. For Lottrup gik brænderiet så godt, at han 

Interiør fra brændevinsbrænder J. S. Lottrups hjem i Mejlgade 52. Den smukke stue var fornemt møbleret med 
store, tunge møbler. Gennem vinduerne lyste solen ind og skabte hygge i stuen. Både ude og inde var Lottrups 
hus en værdig repræsentant for tidens solide borgerhjem. -  Foto ca. 1906.
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mistede lysten til at handle med rosiner og mandler. Han nedlagde forretningen 
for udelukkende at beskæftige sig med brænderiet, som han udvidede ganske be-
tydeligt. Foretagendet blev så stort, at det kunne kaldes en fabrik.

J. S. Lottrup nåede ligesom sin svigerfar at fejre 50 års jubilæum som handels-
mand. Det skete i 190423. Han døde i 1907. I 1886 havde han optaget sin søn, Chr. 
Lottrup, i firmaet. Men J. S. Lottrup var af den gamle skole, der selv ville være med 
overalt. Der blev derfor ikke meget for kompagnonen at lave. Han tillod simpelt-
hen ikke sønnen at foretage sig ret meget. Chr. Lottrup brugte da sine evner på 
andre områder. Han blev valgt ind i byrådet i 1897, deltog i ledelsen af politiske 
konservative foreninger og var med i et utal af bestyrelser og komiteer24.

Efter faderens død blev Chr. Lottrup enerådende over J. S. Lottrups dampbræn-
deri og spritfabrik, som virksomheden nu hed25, men hans tid som selvstændig fa-
brikant blev kun kort. Den 1. maj 1908 døde han, 50 år gammel26. Efter få års forløb 
ophørte fabrikken. Men endnu står det fornemme, men desværre meget forsømte 
forhus til gaden, og i gården er brænderibygningen stadig bevaret.

Over for Lottrups spritfabrik lå i Mejlgade 55 indtil 1882 en lang, lav bindings-
værksbygning i to etager. Ejendommen har efter traditionen været den ældste da-
terede borgerlige bygning iÅrhus og skulle stamme fra 155227. Her boede fra 1827 

Det var ikke altid, det lykkedes storkøbmanden
at få afsat alle sine døtre. Det synes endog at være 
en skik, at i hvert fald en ugift datter opretholdt 
hjemmet efter forældrene - eller gjorde som 
Marie Gjeding i Mejlgade 52, der tog ophold
hos familien, en søster og svoger, som et uund-
gåeligt »inventar«. Hun var født i 1831 i Mejlgade,
hvor hun boede til sin død i 1914.
- Foto E. Hohlenberg, København.
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Da Smedegyde blev bebygget i 1815, førte den fra Mejlgade ned til havet. Efter at Kystvejen var blevet anlagt, 
blev gyden smutvej mellem den nye gade og Mejlgade, men kun for gående. Det smalle stræde med de toppede 
brosten tillod ingen kørende trafik. Som nabo til gyden lå på den sydlige side Lottrups spritfabrik, hvorfra den 
karakteristiske duft fra et brændevinsbrænderi bredte sig over de små huse. - Farvelagt pennetegning 1915 af 
Martinus Hougaard.
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tobaksfabrikant Anders Grarup. Han var blandt de syv »uforsørgede« børn, som 
tobaksspinder Peder Grarup og hustru i Mejlgade 43 døde fra i 181328. Nu gik han i 
faderens spor og anlagde en fabrik for »røg-, skrå- og snustobak«29.

En stor virksomhed blev Grarups tobaksfabrik aldrig. Højesteretsassessor G. A. 
Jensen, der som ung kom meget i huset hos Grarup, fortalte, at Anders Grarup 
var en svagelig mand, der var uden »driftighed eller dygtighed«, og G. A. Jensen 
havde aldrig set en kunde i butikken, som hørte til fabrikken30. Grarups fabrik var 
den mindste af de århusianske tobaksfabrikker. Af nogle statistikker over tobaks-
fabrikkernes produktion i 1840-erne og 1850-erne ses, at mens Funders fabrik i 1846 
fremstillede ca. 120.000 pund varer, var Grarups produktion kun 12.000 pund, og i 
1855, da værdien af Funders varer blev opgjort til 17.000 rdl., var værdien af Grarups 

De mandlige medlemmer
af slægten Lottrup i
Mejlgade 52: Købmand og
brænderiejer Jørgen S. Lot-
trup med sønnen brænderi-
ejer Chr. Lottrup (th.) og 
sønnesønnerne (fra venstre) 
Jørgen Seidelin Lottrup 
(f. .1889), Mogens Christian 
Lottrup (f. 1898) og Hans 
Gjeding Lottrup (f. 1893). 
- Foto ca. 1899 af Ludvig 
Kjær, Klemenshus.



135

produktion kun 2.500 rdl.31. Samme forhold gjorde sig gældende med folkeholdet. 
Grarup havde aldrig over en svend, en karl og fire-fem børn i arbejde i årene fra 
1846 til 1855, mens de øvrige fabrikker i Århus beskæftigede beydeligt flere32. Børns 
arbejde i tobaksfabrikker var almindeligt. Et hold arbejdede fra 6-12 om formid-
dagen og gik i skole om eftermiddagen, et andet hold var beskæftiget fra 13-19 om 
efter middagen. Denne arbejdskraft var billig, men arbejdet var meget skadeligt for 
børnenes helbred33.

I 1847 byggede Grarup det endnu eksisterende store pakhus i gården. Heri ind-
rettede han en korntørringsovn, der blev benyttet meget af byens købmænd og gav 
en hårdt tiltrængt indtægt til den store familie34. Grarup var tillige billettør, dvs. 
at han forestod indkvarteringen af soldater35. Måske har denne stilling givet ham 
ideen til selv at yde husly for soldater, thi det blev i mange år skik, også efter An-
ders Grarups død, at hans pakhus blev benyttet som kaserne, dog ikke altid til alles 

Porthammer fra Mejlgade 59. Initialerne J. C. og M. F. betyder købmand og skipper Jørgen Christensen og hu-
stru Maren Falck. De lod i 1794 en ny gård opføre, efter at deres gamle hus var nedbrændt ved en tragisk brand i 
efteråret 1793. - Porthammeren findes i Den gamle By.

Etiket fra Grarups tobaksfabrik i Mejlgade 55.
På grund af forskellige laugs- og toldbestemmelser 
kunne fabrikker i landsdelen Slesvig blande deres 
tobak med et surrogat, der gav produktet en 
attraktiv smag. Dette var ikke tilladt i det øvrige 
Danmark, men for at konkurrere med den 
sønderjyske tobak kaldte Grarup sit mærke
»Haderslevtobak«.
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Tobaksfabrikant Anders Grarup. 
For Grarup blev Mejlgade hele hans verden. 
Han var født i gaden, hvor han også havde 
sin virksomhed, og hvor han døde i 1871, 
som en afholdt og anset borger, der dog 
aldrig havde drevet det vidt.
- Foto i Den gamle By.

Stenograf og købmand Alfred Grarup. 
Han var, inden han vendte hjem til Mejlgade 
for at hjælpe familien, en dygtig stenograf i 
rigsdagen, ligesom han havde en del arbejde 
ved forenings  møder og lignende, hvor man 
ønskede forhand  lingerne refereret. 
- Foto i Den gamle By.
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Hjørnet af Mejlgade og Havgyden. I hjørnehuset og i huset ved siden af til højre samt i fløjen ned langs Hav-
gyden var det, at Niels Lund indrettede bogtrykkeri i 1798. Herfra udkom Aarhuus Stiftstidende i en række år. 
Senere i forrige århundrede var husene omkring dette gadehjørne beboet af småkårsfamilier. I 1890-erne var der 
marskandiserforretning i en butik i hjørnehuset. - Akvarel af Frederik Visby i Den gamle By.
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tilfredshed. I 1881 blev aftalen om indkvartering således opsagt på grund af utallige 
klager over væggetøj i lokalerne, men da familien Grarup lovede, at en »såkaldt 
kammer jæger« ville befri kasernen for de uhyggelige gæster, blev det besluttet at 
fortsætte endnu et stykke tid. Der skulle dette år indkvarteres 140 mand i lokaler-
ne36. En soldat gav engang udtryk for sin mening om Grarups kaserne ved at ridse 
ind i kalken på væggen:

 I Grarups hus 
 er rotter og mus
 er lopper og lus.
 Mod fnat må soldaten kæmpe37.

Der voksede syv børn op i den Grarup’ske gård, men familien led en tilsyne-
ladende tragisk skæbne. Grarups hustru døde som sindssyg i 184838. Selv gik han 
fallit i 186039 og kom aldrig rigtig på fode igen. Sønnen Peter Grarup startede i 1857 
en kommissions-, speditions- og agenturforretning40. Han havde forskellige varer 
i kommission41 og havde agentur for bl.a. Det Magdeburger brandforsikringssel-
skab42 samt hvert år oplag af Wisbechs Almanak43. En vinterdag i 1865, da Århusbug-
ten var frosset til, gik Peter Grarup en tur ud på isen. Han vendte ikke hjem44.Først 
fire måneder efter fandt man hans lig45.

Marie Grarup. Hun var som ung familiens
»kælebarn« . En tid arbejdede hun som lærerinde, 
og indtil sin død i 1916 opretholdt hun det gamle 
Grarup’ske hjem i Mejlgade 55. 
- Billedet er fra hendes unge dage og er et såkaldt 
daguerreo  typi, der nu opbevares i Den gamle By.
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En trist skæbne havde også broderen Alfred Grarup. Han blev student, og mens 
han læste til jurist, arbejdede han som stenograf i rigsdagen. Efter Peter Grarups 
død tog han hjem for at hjælpe familien med at tjene til det daglige brød. Han hav-
de som broderen lidt småhandel, drev korntørreriet og lejede kornsække ud46. Men 
han blev syg. En lamhed i benene forplantede sig efterhånden til hele kroppen, og 
i 1869 døde han47.

Gamle Anders Grarup døde i 187148. De efterlevende børn hjalp sig igennem til-
værelsen ved indtægterne fra udleje af pakhus og beboelsesejendom. I 1882 brændte 
det flere århundreder gamle stuehus49, og den nuværende store ejendom blev opført. 
Her boede fortsat tre af Grarups børn. Datteren Wilhelmine og sønnen Lorentz døde 
med en måneds mellemrum i 190850. Som den sidste af slægten døde den ugifte Marie 
i 1916. - »En stor, men skrøbelig familie« var helt uddød, skrev G. A. Jensen51. Siden 
1797, i 119 år, havde slægten Grarup igennem tre generationer boet i Mejlgade.

Ved det 19. århundredes begyndelse var Mejlgade 59 en flunkende ny gård. Det var 
en hjørneejendom med facade til både Mejlgade og Fægyde (Nørreport). Når huset 
var nyopført, skyldtes det en tragisk begivenhed, der var hændt en mørk november-
nat i 1793. Klokken 23 om aftenen vågnede beboerne i skipper Jørgen Christensens 
gård ved, at der var ild i huset. Der blev stor alarm i Mejlgade, og naboerne ilede til for 
at hjælpe. Skipperen, hans kone og »3 nøgne børn« slap ud i sidste øjeblik. Værre gik 
det for »en gammel, skikkelig kone«, som netop denne nat logerede i et loftskammer. 
Hun nåede ikke at komme ud, men indebrændte. Det lykkedes heldigvis takket være 
»de først anstalter fra brandvæsenets side ... næst Guds bistand« at redde de omliggen-
de huse, berettede brandrettens forhørsprotokol. Men årsagen til ildens opståen var 
det »plat umuligt« at få opklaret, meddelte samme protokol62.

Den unge Christian Niemand Rosenkilde
var en flot fyr, der godt kunne få pigeh jerterne 
til at banke, når han iført skødefrakke og lange 
støvler og med høj hat på hovedet promenerede 
på gaden iÅrhus. Det blev Maren Christensen fra 
Mejlgade, der fangede ham ind.
Et ungdomsportræt af hende er bevaret 
- gengivet i silhuet.



140

Jørgen Christensen, der ejede den brandhærgede ejendom, havde købt gården i 
1784. Han var købmand og skipper. Med sit eget skib sejlede han på langfart og hen-
tede varer hjem til sin handel. Han bragte fisk med hjem fra Norge, og han handle-
de med hør og hamp, »friske citroner«, risengryn og mange andre gode sager63. Jør-
gen Christensens hustru hed Maren Falck. Hun skildres som en høj, mager kone, 
der med fasthed opdragede de tre børn, som så lykkeligt var reddet ved den farlige 
brand. Der fortælles, at engang datteren Maren var blevet inviteret til stort bal og 
havde klædt sig på i sin fineste kjole, beordrede moderen hende til i sidste øjeblik, 
før hun skulle gå, at tage dragten af, fordi den »mishagede« hende - og pigen kom 
ikke til bal54.

Brændevinsbrænder Jens 
Ormslevs gård, Mejlgade 59 
(nr. to fra højre), ved
hjørnet af Nørreport. 
For at gøre udsynet ved 
gade hjørnet bedre blev 
husets hjørne »skåret af«. 
Fra Nørre  port ind mod 
domkirken blev gaden i 
1900 asfalteret, men ud 
mod Mejlborg var den 
fortsat med brosten, dybe 
rendestene og rendestens-
brætter.
- Foto i Den gamle By.
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Bagsiden af Mejlgades ejendomme ud mod vandet, før Kystvejen blev anlagt. De store stensætninger var en 
yndet tumleplads for byens drenge. Uden på plankeværkerne var beboernes »små huse« anbragt - effektivt, 
men ikke særligt hygiejnisk. Toiletterne var sikkert grund til kunstnerens bemærkning til billedet : »Et for visse 
år sagers skyld godt »krabbested« ned mod Mejlgades port«. Drengene fiskede da også ivrigt i vandet i strand-
kanten. - Akvarel af Frederik Visby i Den gamle By.
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Gik unge Maren måske glip af en bejler ved den lejlighed, indhentede hun det 
forsømte. En dag, da hun sad ved vinduet og kiggede ud i Mejlgade, drejede en 
rytter ind gennem porten og gjorde hende visit. Det var en »opløben student«, 
som senere skulle blive en berømt mand55. Den unge mand hed Christen Niemand 
Rosenkilde. Efter en tid at have været huslærer på en gård uden for Århus blev han 
kordegn ved Vor Frue kirke, lærer ved Friskolen og senere kantor ved domkirken. 
Han var ivrig amatørskuespiller og deltog med liv og lyst i klublivet i Århus. Han 
havde sin gang i byens musikalske hjem, hvor han glædede alle med sin smukke 
sangstemme og sin evne til at behandle en violin.

Ved en fest i Kronprinsens Klub i 1814 for prins Christian Frederik blev C. N. 
Rosenkilde »opdaget«. Prinsen så straks, at den unge mand havde talent for scenen 
og opfordrede ham til at søge ind til Det kongelige Teater i København56. Her de-
buterede Rosenkilde to år senere og blev en af forrige århundredes mest betydelige 
skuespillere på nationalscenen. I maj 1811 blev Christen Niemand Rosenkilde og 

Stine og Jens Ormslev.

Jens var som lille dreng kommet i pleje hos købmand Jens Gjeding og hans hustru, efter at de havde mistet de-
res eneste barn, Stine Ormslev, f. Kaae, kom som barn ofte i Gjedings hjem, og ægteparret havde således kendt 
hinanden fra børn . - Foto i Den gamle By.
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jomfru Maren Christensen gift. Da Rosenkilde rejste fra Århus, flyttede også hans 
svigermor, Maren Falck, der var blevet enke, med til København57. Den unge Ma-
ren fra Mejlgade, nu madam Rosenkilde, blev mor til skuespillerinden Julie Sød-
ring, der ligesom faderen var en af 1800-årenes store scenekunstnere.

I 1827 købte Jens Jensenius Gjeding Mejlgade 59. Han var søn af købmand Laurids 
Gjeding i Mejlgade 52. Ligesom sin bror Hans, der overtog fædrenegården, drev 
Jens Gjeding købmandshandel og brændevinsbrænderi på sædvanlig vis. Omegnens 
bønder tog ind hos ham og solgte deres varer og købte andre i stedet for, og Gjeding 
blev en holden mand. I hans tid galede den røde hane over gården, som den havde 
gjort det hos Jørgen Christensen, og også denne gang var der en gæst i huset, der 
kun ved resolut optræden af Gjedings plejesøn, Jens Ormslev, reddede livet. Den 
reddede var en ung pige, der hed Stine. Hun påskønnede sin redningsmand så me-
get, at hun nogle år senere giftede sig med ham. Det var i 1861, gården brændte58. 
Jens Gjeding lod huset genopbygge, men ejendommen har måttet vige for Nørre-
ports udvidelse.

Da Jens Gjeding døde i 1871 blev han mindet i Aarhuus Stiftstidende af trofaste 
kunder »for den megen velvilje og tjeneste, han har bevist os«59. En god ven fore-
vigede under mærket S. S. Gjeding i et mindedigt:

 Nu er din lange vandring endt 
 og hvilens stund oprundet. 
 Mod himlen var dit øje vendt, 
 nu har du hjemmet fundet.
 Med lutret blik du skuer der 
 de Jorudgangne kære,
 som tilsmile en og hver:
 Ja, her er godt at være60.

Gjedings plejesøn Jens Ormslev og Stine fortsatte købmandshandelen, men i deres 
tid begyndte det at gå tilbage for de gamle købmandsgårde. Omsætningen var ikke, 
som den tidligere havde været. Specialforretningerne begyndte at dukke op, og 
resolut tog Ormslev konsekvensen heraf. I 1879 ophævede han købmandshandelen 
for kun at arbejde med brænderiet. Materiellet i brændevinsfabrikken blev fornyet, 
og Ormslev skaffede nye områder for afsætningen61.

Midt i sit rige virke døde Jens Ormslev i 1892, 51 år gammel62. To sønner, Jens 
Gjeding Ormslev og Viggo Ormslev, fortsatte fabrikken, men allerede fire år efter 
faderens død døde Jens, der i flere år havde været svagelig63. Viggo Ormslev var nu 
eneejer af spritfabrikken, som var i god fremgang64. Men endnu en gang overgik en 
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voldsom brand ejendommen. Det skete en tidlig januarmorgen i 1901. Denne gang 
undgik stuehuset mod gaden dog ilden, mens derimod fabriksbygningerne ned-
brændte i løbet af en time65. Viggo Ormslev opførte en ny, moderne fabrik i Otto 
Ruds gade på Trøjborg og videreførte her under tidssvarende forhold den gamle 
brænderivirksomhed fra Mejlgade, indtil han i 1907 lod fabrikken gå ind i A/S Kjø-
benhavns Spritfabrikker, som nogle år senere nedlagde afdelingen på Trøjborg66. I 
både Jens Ormslev seniors og Jens Ormslev juniors navne blev der oprettet legater. 
Den gamle Ormslevs legat er for enker efter eller ugifte døtre af købmænd67, mens 
den unge Ormslevs er for arbejdere i Århus68. En definition af hvilke arbejdere, der 
kunne nyde godt af legatet, udtryktes ved dets oprettelse i 1896 således: »Sådan-
ne folk, som leve fra hånden og i munden, altså havnearbejdere og andre arbejds-
mænd, bybude o.s.v.«69. - Begge legater eksisterer endnu. 

Personalet i Ormslevs spritfabrik. Den unge mand med kravetøj, vest og urkæde er Jens Gjeding Ormslev. Den 
lille mand til højre, der takket være huggeblokken, han står på, er blevet lige så stor som de øvrige, er brænder-
ibestyrer H. Olsen. Pigen er hans datter. - Billedet er taget af en københavnsk fotograf, Chr. Petersen, der kaldte 
sig »specialist i friluftsfotografering«, og som drog landet rundt for at optage firmabilleder. - Foto ca. 1893.
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Der er ikke meget af den gamle Mejlgade tilbage på strækningen fra Nørreport til 
Mejlborg. På gadens vestre side ligger endnu mellem numrene 61-65 og 73-79 nogle 
små, lave huse som de sidste minder om gadens fortid. På den modsatte side er alle 
ejendomme af nyere dato. Alligevel har denne del af Mejlgade interesse. Her la tid-
ligere flere af gadens største købmandsgårde.

Mejlgade har været en »portgade« , dvs. at en af Århus bys porte var anbragt ved 
den yderste ende af gaden. I 1660 indførtes en såkaldt konsumtionsafgift i Danmark. 
Den omfattede en forbrugsskat på en række indenlandske varer, således bl.a. føde-
varer. Afgiften skulle udredes af bybefolkningen og blev opkrævet ved indkørslen 
til byerne af konsumtionsbetjente.

Århus blev ved konsumtionens indførelse omgivet af gærder og plankeværker, for 
at ingen skulle smugle varer ind i byen, og al trafik til og fra byen blev henvist til de 
byporte, der blev opført forskellige steder1. I trit med byens udvikling blev bygrænsen 
af og til ændret, og portene flyttet længere ud i de gader, der havde konsumtionsbo-
der. Sidste gang, Mejlgade fik en ny port, var i 18282. I 1851 blev den upopulære skat, 
som borgerne selvfølgelig havde brugt mange kneb for at undgå, ophævet. Byportene 
blev overflødige og brudt ned. På pladsen, hvor Mejlgades port havde stået, rådede i 
tiden umiddelbart efter, at porten var f jernet, et så ubeskriveligt roderi, at en avis-
læser reagerede imod det:

 Så yndigt stod, ved Mejlgad’s port 
 en sise-bod . . . .
 Nu et morads, så fælt og stort 
 har fået plads . . . .
 Tolv tommer dybt i dynd man står 
 forinden foden fæste får!
 Tilhører nu dette morads kommunen, eller 
 tilhører det toldkamret eller postvæsenet, 
 eller . . . har den, der købte porten,
 alemt at taae det med sia?3.

Købmandsgårde - og endnu et brænderi
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Ved Mejlgades port. Her havde den gamle byport stået indtil 1851, og her lå, indtil Mejlborg blev opført en del 
træskure. På pladsen var der droscheholdeplads. Herfra kørte århusianerne til Riis Skov. Det kostede en over-
gang fire skilling, og kapervognene blev derfor kaldt fireskillingsvogne .
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Efter at porten var fjernet, blev man i flere årtier ved med at kalde den yderste 
strækning af gaden Mejlgades port4. Mens konsumtionsafgiften bestod, havde port-
gaderne den fordel fremfor andre gader, at trafikken til byen blev tvunget til først 
at passere disse. Derfor blev disse gader foretrukket af de handlende, og jo nær-
mere byporten, en købmand kunne have sin handel, jo større chancer var der for 
at kapre kunder. I Mejlgade 72 lå indtil 1930-erne en stor købmandsgård, bygget i 
bindingsværk.

Købmand Rasmus Holbech havde købt den i 1775, og det var formentlig en søn 
af ham - han hed også Rasmus Holbech - der i 1831 delte ejendommen i tre par-
ter, nuværende Mejlgade 70, 72 og 74. Det var i Mejlgade 72, at murermester Laurs 
Liisbergs to sønner, Hans Carl og Hans Laurits, i december 1839 åbnede en køb-

P. Nielsen Sparres beværtning i Mejlgade 70 
skildredes således i 1891:

Mejlgades port forsvarende, at læske de vejfarende,
good templar-vand advarende de sorte »klarende« -
der ligger kvikt og hyggeligt langt fra alt vederstyg-
geligt men rart og højst opbyggeligt og rigtig lunt og 
hyggeligt »Peer Sparres Grandhotel«.

Per Spar spillede til baller. Hans yndlings  melodi, 
som han spillede igen og igen, var fra en fransk 
operette, og den kom aldrig til at hedde andet end 
»Per Spars vals«.
- Tv. ses sydenden af købmandsgården Mejlgade 72.
- Foto i Den gamle By.
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mandshandel, efter at de havde købt ejendommen af købmand Chr. L. Schmidts 
enke5. Makkerskabet blev ikke aflang varighed. I 1842 ophævede de deres »interes-
sentskab«6, næppe fordi de var ked af at være to om at drive forretning. De indgik 
nemlig begge i nye kompagniskaber. H. C. Liisberg gik sammen med J. Nybroe om 
en handel i Frederiksgade 7, mens Hans L. Liisberg blev i Mejlgade og optog køb-
mand P. Meisner i firmaet8.

Den unge Rasmus Holbech havde i nogle år handel i Mejlsade 74. Han rejste fra 
byen i 1834 og overdrog huset til slagtermester Jacob Strauch9. Blandt købmændene 
i denne del af Mejlgade slog en bager sig ned, og i over hundrede år var Mejlgade 76 
bagergård. Bagermester Peter Sperling, der havde taget borgerskab i 1791, boede der 
i begyndelsen af 1800-tallet. Nicolai Hee, der blev kendt for sine Lyngbye-tvebakker, 
som han hver søndag tilbød byens borgere, overtog forretningen i 183210. I slutningen 
af forrige århundrede boede bagermester C. Reddersen i ejendommen. Det var i hans 
tid, Kystvejen blev anlagt, og i den tidligere have til Mejlgade 76 blev der bygget en 

Gårdspladsen i Mejlgade 72. I ejendommen havde der fra 1700-årene til langt op i forrige århundrede været 
købmandsgård. Ikke før i 1930-erne blev den gamle bindingsværksbygning brudt ned og erstattet af en moderne 
ejendom. - Foto ca. 1930.
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ejendom ud mod den ny gade. I denne indrettede Carl Reddersen i 1895 en cafe, der 
fik navnet Promenadecafeen. Fra eget bageri serverede han lækre kager til gæsterne. 
Fra en udvendig balkon ved restauranten kunne de besøgende nyde udsigten ud over 
bugten, og til dette kunne de endog låne en kikkert hos bageren11.

Mejlgade 78 var også en af gadens store købmandsgårde. Huset blev brudt ned 
i 1915 og er nu genopført i købstadmuseet Den gamle By. Efter ejendommens sid-
ste ejer kaldtes stedet Frands Hansens gård. Mange købmænd har i tidens løb haft 
deres virke her. Den rige købmand Hans Raae ejede stedet i begyndelsen af det 19. 
århundrede. Han boede der ikke selv, men havde lejet huset ud til soldater ved 
det 1. jyske infanteriregiment. To løjtnanter, en tambour og en piker boede i ejen-
dommen12, som dog snart blev købmandsgård. H. J. Gjern, der senere flyttede til 
Mejl gade 18, var der i 1830-erne13. Han solgte gården til Johan Grundtvig Lihme, 
der flyttede ind i 184014. Købmand Marinus Meden var der i en lang årrække15, indtil 
Frands Hansen overtog ejendommen i begyndelsen af 1880-erne.

Også i Mejlgade 80 og 82, der i forrige århundrede blev slået sammen til en ejen-
dom, boede der købmænd. Her træffes navne som Jens Raae16, Andreas Scheibye17, 
og Søren Hasle18, som var eligeret borger19. Købmand S. M. Dinnesen, der efterfulg-
te Søren Hasle i Mejlgade 82, begyndte som skipper og tog med jagten Fredshåbet 
på langfart. Da han døde i 182020, overtog købmand N. M. Møller forretningen.

Ved indgangen til Mejlgade 74 står to afvisersten. 
Stenen tv. er en original hvælvingsslutsten,
som ifølge en tradition stammer fra Storring kirke. 
Husets ejer i 1890, tømrermester Frederiksen, var 
dengang beskæftiget med opførelse af en ny kirke i 
Storring.
- Stenen th. for porten er en kopi.
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Frands Hansens købmandsgård i Mejlgade 78. Der var ikke indrettet butik i huset i vor tids forstand. Første etage 
har været anvendt til lager; der er luger i muren. En del af gården er nu genopført i Den gamle By. - Foto ca. 1908.
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I Mejlgade 84 boede købmand F. H. Kruuse i mange år. Han flyttede hertil i 184421, 
efter året før at have begyndt forretning i Vestergade22. Uden for Kruuses gård lå ved 
siden af byporten et mindre hus, hvori portbetjenten boede.

Den største købmandsgård i Mejlgades yderste del lå på den modsatte side af ga-
den af de her omtalte. Det var i Mejlgade 93. Gården lå direkte op til byporten. Her 
havde et medlem at den kendte købmandsslægt Raae hjemme. Det var Chr. Raae, 
og han drev både avlsbrug og handel, ligesom han havde brændevinsbræn deri, 
bryggeri og maltgøreri23. Raae havde tillige flere skibe, der sejlede ud efter varer 
fra fremmede lande. Han var eligeret borger i 1820-erne24. I en høj alder døde han i 
1846. Hans hustru omtalte ham da som »min gode, retskafne mand, oldingen, køb-
mand Christian Raae«25. Peter Mouritz Sabroe, der overtog Chr. Raaes forretning, 
var ikke af den århusianske købmandsslægt Sabroe, men stammede fra Christia-
nia26. Derimod hørte hans efterfølger, Chr. Faurschou, til en af de gode, gamle År-
hus-slægter. Hans far, Anders Faurschou, havde været både købmand og brænde-
vinsbrænder27. Da Chr. Faurschou begyndte i Mejlgade 93, var stedet så kendt, at 
han blot behøvede at meddele, at han åbnede en handel i »samme fag, som den der 
forhen har været ført«28.

Mejlgade 78 set fra gårdsiden. Ejendommens historie kan føres tilbage til 1600-årene, da rådmand Clemen Jensen 
Smagbier boede her. I hele forrige århundrede og til gården blev brudt ned i 1915, var stedet købmandsgård. 
- Foto ca. 1890.
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Den sidste, der havde handel i Mejlgade 93, var Alfred Baumgarten, som efter 
Faurschous død i 187129, købte gården for 15.000 kr.30. Foruden købmandshandel 
havde Baumgarten produkthandel med opkøb af huder, skind, uld, ben og gam-
melt jern31. Efter at konsumtionen var ophævet, var den priviligerede beliggenhed 
ved byporten uden betydning, og efterhånden som købmandsgårdenes forretnin-
ger blev nedlagt, rykkede detailhandlere og håndværkere ind i husene. I Mejlgade 
93, hvor der som omtalt havde været brændevinsbrænderi, og hvor mangen bonde 
sikkert også havde stukket mange dramme bag vesten, når han sad bænket i køb-
mandens skænkestue, var der i husets sidste år et total afholdshjem32. De gamle 
købmænd ville sikkert have græmmet sig over dette endeligt for den gamle køb-
mandsgård.

I købmandsgårdenes velmagtsdage blev der omsat mange penge og varer. Ingen 
bonde, der kørte ind igennem Mejlgades port, behøvede at køre mange hjullæng-

Mejlgade 82 var en af købmandsgårdene nærmest ved Mejlgades port. I 1800-årene boede her flere af byens stor-
købmænd. - Porten i fløjen tv. førte ud til gaden. På gårdspladsen var der god plads til bøndernes vogne, når de 
kørte ind for at handle. - Tegning 1895 af Jens Ølsgaard.
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der, før der var lejlighed til at handle. Men nutidens opfattelse - næret af roman-
tiske drømme - af de gamle købmandsgårde har fået et grundskud. Forestillingen 
om den travle købmand, der sad i sit kontor stærkt optaget af regnskaber, mens 
flere handelsbetjente dagen lang vimsede om på lager og i butik, svarer ikke altid til 
kendsgerningerne. I virkeligheden var adskillige købmænd alene om deres bedrift, 
eller de havde kun tjenestefolk, d.v.s. ikke-faguddannet hjælp til rådighed.

Af en undersøgelse, der tidligere er foretaget, på grundlag af folketællingen i 
1840 viste det sig, at af Mejlgades 16 købmænd havde 10 overhovedet ingen han-
delspersonale, tre havde hver en mehjælper, to havde hver to medhjælpere, og 
en havde fire, nemlig to handelsbetjente og to lærlinge33. Det stod bedre til med 

Gården i Mejlgade 93, 
den yderst beliggende 
købmandsgård i gaden,
I gården står foruden
en arbejdsvogn en af forrige 
århundredes primitive 
personvogne. Mejlgade 93 
brændte ved Mejlborgs 
brand i 1899.
- Foto i Den gamle By.
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at have tjenestefolk i arbejde. Til tjenestefolk regnedes både karle og piger, og alle 
købmændene på en nær havde personale af denne kategori varierende fra en til 12 
ansatte34. Mejlgade var med sine 16 købmænd i 1840 gaden med det næsthøjeste 
antal. Vestergade lå over og havde 17 købmænd. Efter Mejlgade fulgte Studsgade 
med 10 køb  mænd35.

Ved siden af købmandsgårdene kom en anden virksomhed til i høj grad at sætte 
præg på den yderste del af Mejlgade. Det var Liisbergs spritfabrik, der blev byens stør-
ste i branchen. Den lå i Mejlgade 67-69 og begyndte som et øl- og brændevinsudsalg, 
der var blevet grundlagt i 1834 af købmand Jens Peter Birch Jensen. Han startede med 
at tilbyde »godt proppet hvidtøl« til priser fra to til seks skilling pr. flaske.

Tillige solgte han »rensmagende« 8 graders brændevin til 18 skilling potten36. 
Både bryggeri og brænderi blev hurtigt en god forretning. Omsætningen steg, og 
Jensen anskaffede nye, moderne maskiner. En overgang havde brænderiet byens 
eneste høje fabriksskorsten37. I begyndelsen af 1840-erne var dampbrænderiet Dan-

L. Andersens jernstøberi
og maskinfabrik i Mejl-
gade 81 var imange år 
kendt som et af landets 
fineste klokkestøberier. 
Virksomheden var 
grundlagt i 1891 og blev 
i 1904 fortsat i 
M. Seest’ maskinfabrik. 
Mejlgade 81 var en af de 
ejendomme, der gik op
i luer ved Mejlborgs brand 
i 1899. 
- Foto fra 1890-erne 
i Den gamle By.
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marks største. Flere købmænd i Århus holdt på den tid op med at lave brændevin, 
idet de ikke kunne konkurrere med Jensens fabrik38.

Som noget nyt begyndte J. P. B. Jensen at fremstille brændevin af kartofler. Hans 
bror, Anthon Nicolay Jensen, havde været i England og lært den nye teknik, og han 
blev i 1840 optaget som kompagnon i firmaet, der kom til at hedde Brødrene J. P. 
B. Jensen og A. N. Jensen39. Dengang var en udenlandsrejse ikke hvermands sag, og 
A. N. Jensen var så stolt over sin tur til London, at han, da interessantskabets kon-
trakt skulle skrives, gjorde krav på at blive nævnt som »A. N. Jensen kommende fra 
England« , og der hævdedes, at indledningen til kontrakten virkelig kom til at lyde: 
»Jeg J. P. B. Jensen, borger i Århus, og jeg A. N. Jensen, kommende fra England ...«40. 
En udenbys gæst, der besøgte fabrikken, »en af byens mærkværdigheder«, som han 
kaldte den, fortalte, at de to brødre »var nogle store børster«41.

Kompagniskabet varede ikke længe. I 1843 blev det ophævet, og A. N. Jensen flyt-
tede til København42. Trods fabrikkens voldsomme udvikling og store omsætning 
viste det sig, at J. P. B. Jensen havde slået større brød op, end han kunne bage. I 1847 
gik han fallit43. Han kom aldrig på ret køl igen, og året efter døde han i Frankfort 
an der Oder44.

Arbejdere ved Andersens jernstøberi og maskinfabrik i Mejlgade 81 - fotograferet af den kendte Arhus-fotograf 
Th. Hermansen umiddelbart efter lockout’en i 1899. I forreste række (siddende) som nr. l fra venstre ses senere 
fabrikant M. Seest, der overtog virksomheden og flyttede den til Kaløgade. - Foto 1899.
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Annonce i Aarhuus Stiftstidende 18. november 1853. Tilstrømningen af folk, der ville hente bærme hos Liisberg 
og Meisner, var i 1853 blevet så stor, at byfogeden udstedte en bekendtgørelse med særlige trafikregler for vogne 
med ærinde i Mejlgade. Gadens spritfabrikker satte i øvrigt præg på kvarteret, hvor »spøl og anden behagelig 
dampende væske i rendestenen fra brænderierne« sendte en særlig duft ud. Lugten mindede meget om øllebrød .
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Det blev Liisberg og Meisner i Mejlgade 72, der for 26.000 rdl. købte virksom-
heden af fallitboet. De ophævede deres forretning og flyttede over på den anden 
side af gaden for at hellige sig bryggeriet og brænderiet45. Og det var en heldig han-
del, de havde gjort. Spritfabrikken kom under stabile forhold. Det gik atter fremad. 
For H. Liisbergs vedkommende blev det ikke alene fabrikken, han overtog. J. P. B. 
Jensens enke fulgte med i »købet«. I 1850 giftede han sig med hende46. Ægteskabet 
kom ikke til at vare længe. To år senere måtte Liisberg bekendtgøre »hendes, ak, alt 
for tidlise bortsans«. En medfølende ven trøstede ham med et mindedigt i avisen:

 Hun var dig, min ven, så dyrebar os kær, 
 hendes ædle sind blev skattet højt af manse.
 Sandru vidne om den hedensansnes værd
 er jo tårerne, som randt med sørsesanse47.

Liisberg lod sig dog også trøste på anden måde. Han giftede sig med sin afdøde hu-
strus søster48. - Et begreb om størrelsen af Liisberg og Meisners brænderi var at få af 
en oplysning om, at fabrikken i 1850 havde leveret i alt 344.000 potter brændevin, 
eller lige så meget som byens øvrige brænderier tilsammen havde produceret49.

 I 1859 døde P. Meisner, 43 år gammel50. Firmaet blev dog fortsat kaldt Liisberg 
og Meisner, og fremgangen varede ved. Foruden at handle med egne produkter 

Brænderiejer H. Liisberg og hans anden hustru Julie Henriette Rosalie, f. Lassen. Liisberg døde i 1883. Året før var 
han under en rejse i Italien blevet meget syg og havde i Rom måttet lade sig operere. - Foto i privateje.
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optog Liisberg handel med »baiersk øl« fra København51, og han modtog kreaturer 
til opfedning med bærme fra brænderiet52. Det sidste var så god en forretning, at 
han i 1865 lod opføre en ny, stor stald på Skovvejen53. Bygningen eksisterer endnu. 
H. Liisberg blev en stor mand i Århus. Han var medlem af et utal af forenings-
bestyrelser og medlem af byrådet, der valgte ham til rådmand54. Han tjente så store 
penge, at han i 1878 sammen med Hans Broge var byens største skatteyder. Af en 
indtægt på 80.000 kr. skulle han betale 4.320 kr. i skat55.

Liisbergs spritfabrik blev en af landets største. Det var derfor naturligt, at det i 
1881 stiftede aktieselskab De danske Spritfabrikker, der havde en koncentration af 
spiritusindustrien i landet på sit program, straks havde øjnene rettet mod Liisbergs 
virksomhed i Århus. Det lykkedes da også det nye aktieselskab straks at købe Liis-
bergs fabrik for 375.000 kr.56. Et pår år efter, at Liisberg havde solgt, døde han57.

Spritfabrikken fortsatte i Mejlgade 67-69 indtil omkring 1920. En tid var J. P. B. 
Jensens søn og altså Liisbergs stedsøn, Niels Alexander Jensen, forretningsfører for 
Århus  afdelingen58.

Efter at spritfabrikken var blevet nedlagt flyttede Jasters produktforretning ind 
i bygningerne59. Ved en kæmpebrand den 20. juni 1928 gik forretningens lager af 
brændbare ting som klude, ben, papir og meget andet op i luer60. På den tidligere 
spritfabriks grund blev der efter branden anlagt en ny gade. Et forslag i byrådet 
om at kalde den Jasters gade blev ændret til et forslag om gadenavnet Rådmand 
Liisbergs gade. Liisberg havde nemlig været »medlem af byrådet og i det hele en god 
mand for byen«, hed det i motiveringen for at kalde en gade op efter brændevins-
brænder H. Liisberg 61.

Rådmand Liisbergs gade 
blev anlagt i slutningen af
1920-erne som en blind 
gade. Den ligger på det 
areal, hvor tidligere 
H. L. Liisbergs spritfabrik 
havde til huse. 
- Foto 1945
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På hjørnet, hvor Mejlgade og Kystvejen mødes, og omtrent hvor tidligere Mejl-
gades port havde stået, opførtes i årene 1896-98 et stort bygningskompleks. En fløj 
af det vendte ud til Mejlgade, mod Østbanegården var huset forsynet med en tårn-
lignende udbygning, der bar et himmelstræbende spir. Men den mest attraktive 
del af huset vendte ud til Kystvejen, og i denne del indrettedes store, herskabelige 
lejligheder, fra hvis vinduer der var en henrivende udsigt ud over bugten. Den nye 
ejendom hævede sig højt over de små huse og gamle købmandsgårde i Mejlgades 
yderste del og var af et imponerende ydre. - Mejlborg, som huset kom til at hedde, 
blev byens stolthed1. Men glæden varede kun kort.

Over for Mejlborg lå med kontor i Mejlsgde 89 Petersens og Jacobsens tømmer-
handel. Forretningen var grundlagt af købmand M. Meden i Mejlgade 78. Han ud-
skilte de grove varer som trælast og bygningsartikler fra købmandshandelen og 
flyttede denne afdeling over gaden til Mejlgade 89, hvor han på det store areal bag 
ejendom  men indrettede en tømmerplads. I 1896 overdrog Meden forretningen til 
tømmerhandler J. M. Jacobsen og konsul P. Petersen2. Tømmerlagerets beliggen-
hed midt i det tæt bebyggede kvarter skulle vise sig at blive skæbnesvanger.

Fredag den 18. august 1899 udbrød der brand i noget træ, der lå på pladsen ved 
hjørnet af Kærlighedsstien og Nørreport. Der blæste den dag en kraftig vind, der 
bar over mod Mejlgades huse, og i løbet af kort tid var hele trælageret et frådende 
ildhav. To timer efter brandens opståen var der ild i flere huse på Mejlgades vestre 
side i retning mod Liisbergs spritfabrik. Ilden sprang over gaden og antændte kviste-
ne på naboejendommen til Mejlborg. Flammerne lod sig ikke standse. Klokken tre 
om eftermiddagen nåede ilden Mejlborg, og bygningens vartegn, spiret, stod snart 
efter i flammer.

Byens brandvæsen kæmpede tappert mod ilden, og soldater fra garnisonen blev 
udkommanderet for at yde hjælp. Om deres indsats herskede der dog delte me-
ninger. Der gik rygter om, at i det mindste 40 soldater i dagens løb blev »puttet i 
bøtten« for at have taget sig så godt af vintønderne i Cafe Mejlborg, at deres tilstede-
værelse var mere generende end gavnlig. I det hele taget blev den kolossale brand af 

Mejlborg - så stolt og fin
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mange ikke direkte berørte betragtet som en folkeforlystelse. »Det var et storstilet 
skuespil at se, da Mejlborg sank i grus«, skrev en af byens aviser3. På Promenade-
cafeen, Strandcafeen og Østbanecafeen var der så stor søgning, at både spise- og 
drikkevarer slap op.

Også den nye, fornemme restaurant i Mejlborg havde til en begyndelse mange 
gæster, man da det begyndte at brænde i tagetagen, nægtede pigerne i køkkenet at 
lave flere »halve kaffer«. Gæster og personale forlod huset. Kun en enkelt mand 
nægtede at gå. Han ville skabe sig berømmelse ved at være den sidste, der forlod 
Mejlborg - og så lod man ham sidde. Ved 18-tiden var der kun de nøgne mure til-
bage af det før så stolte Mejlborg.

Til ejeren af Mejlgade 82, der var på rejse i udlandet, blev der midt under bran-
den sendt et telegram, der lød: »Til lykke. Den gamle skitkasse nr. 82 på Mejlgade er 
brændt. Vi har tjent 32.000 kr.« Således kunne der være lyspunkter for nogle midt i 
tragedien. Ejendommen var netop blevet købt af to mænd for 16.000 kr. og var for  
sikret for 32.000.

Ved den store brand brændte i alt 19 ejendomme, heraf alene 14. i Mejlgade. 
Endog en ejendom i Knudrisgade blev flammernes bytte. Mange huse blev stærkt 
ramponeret, og henved 60 familier blev hjemløse4. Der skete store skader overalt i 

Petersen og Jacobsens tømmerhandel bredte sig over et stort areal mellem Mejlgade, Nørreport og Kærligheds-
stien. Det var i et hjørne helt ovre ved Kærlighedsstien, at ilden udbrød, som lagde bl.a. Mejlborg i aske. 
- Foto ca. 1898.
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Mejlborg -
før branden byens stolthed, 
men det var en glæde,
der kun varede kort.
I løbet af tre timer blev 
det store kompleks 
forvandlet til ruin.
Generalen for byens 
garnison boede i huset. 
Han skulle på branddagen 
have fest i hjemmet, og
maden var lavet. Men 
inden huset nedbrændte, 
havde soldaterne nydt de 
mange fine retter.

Mejlborg umiddelbart efter 
branden, og før soldater 
forsøgte at skyde ruinen 
ned. Med utrolig kraft 
havde ilden raseret hele
det store kompleks, således 
at kun ydermurene stod 
tilbage. - Foto 1899.
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kvarteret. Husejere i Knudrisgade fik således erstatning for den skade, brandfolke-
ne havde forvoldt i deres haver5.

Branden skete midt under en stor lockout, og der var ingen håndværkere at få 
til at fjerne den tilsyneladende faretruende ruin af Mejlborg. Et kompagni soldater 
blev derfor kommanderet ud for at skyde og sprænge murene bort, men skønt 
huset havde været sårbar over for ild, lod det sig ikke rokke af soldaternes ihærdige 
anstrengelser. Derimod sprængtes der 540 ruder i Mejlgade-kvarteret6. Det kostede 
også mange penge i erstatning.

Både under branden og i dagene efter strømmede folk til Mejlgade for at tage 
brandstedet i øjesyn. Det var endnu i skillingsvisernes tid, og poetiske folk »digte-
de« om begivenheden. Demokraten fik således tilsendt 17 viser om branden . Ingen 
af dem blev dog offentliggjort, for, skrev man, »de duede ikke«7. Men for 10 øre 
kunne man købe en vise og på melodien Julia Julia hopsasa synge:

 Men Herresud da, skulle den sors, 
 ramme det herlise »Mejlenborg«, 
 vor store bys eneste institut
 for æste aristokratisk sprut.
  Julia , Julia, Julia Julia hopsasa, 
  Julia, Julia, søde Julia .

 Dets høje tårn, mod himlen strakt, 
 og høje priser har ofte vakt
 beundring; det gjorde en del gewalt, 
 at begge dele så hurtigt faldt.
  Julia, Julia osv.

 Dog - hør nu bare, hvordan det gik, 
 da ilden fat i det hele fik,
 med slukning. redning og hvad der kan 
s gå for sig ellers ved slig en brand.
  Julia, Julia osv.

 Vor stads milits den slukkede først 
 den verdensberømte danske tørst,
 så redded’ den (kun ad farens vej) 
 generalens dejlige kyllingesteg.
  Julia, Julia osv.



163

 Ansjoser, klaverer og syltetøj, 
 og chaiselonguer og bøf med løg
 kom rutchende ned fra anden sal 
 under ledelse af en korporal .
  Julia, Julia osv.

 Værdipapirer i bunker lå
 omkring på pladsen; iblandt man så
 en stump af en »Stift«, en hel »Demokrat«, 
 den første dog brugt til no’ meget privat.
  Julia, Julia osv.

 En løjtnant redded’ med dødsforagt 
 et nøglehul; der blev også sagt,
 han redded’ et hørgarnsetui
 med en af »Mejlborg«s piger i.
  Julia, Julia osv.

Mejlborg - dagen efter branden. Byens borgere strømmede til for at tage katastrofens resultat i øjesyn. Endnu 
flød det overalt i kvarteret med reddede ejendele af forskellig art. Skabe, borde - og en enlig gyngestol var kom-
met ud på havnemolen. - Foto 1899.
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 Da Sabroe ville bese, hvordan,
 at Springborg brugte kommunens vand , 
 så blev han - li’som fru Schimmelmann 
 fejlagtig bedømt af Pontoppidan.
  Julia, Julia osv.

 Det tapre fodfolk og kavalleri
 gik hjem, da branden den var forbi; 
 men artilleriet det skød til slut
 på borgen med kugler og rigtigt krudt.
  Julia, Julia osv.

 Og krudtet buldred’, jog folk på flugt, 
 og kuglerne drukned’ i Århus bugt;
 i selve »Mejlborg« var ej så slemt, 
 der ha’d man væ’t allersikrest gemt.
  Julia, Julia osv.

Efter Mejlborgs brand. »Det var udmærket med ingeniørkorpsets beskydning af Mejlborgs ruiner i Århus efter 
branden. Ganske vist rokkede ruinerne sig ikke, men ellers var hele byen ved at revne af beundring«. Således lød 
teksten til Alfred Schmidts tegning i Blæksprutten 1899.
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 O, Christians-, Mejl- og Pjaltenborg, 
 I fristed’ den samme store sorg.
 I faldt uskyldigt, alligevel -
 vil I op igen, så rejs jer sel’.
  Julia, Julia osv.

Hos papirhandler Grauert i Nørregade kunne man også købe en vise om de »mun-
tre episoder«, da sprøjtestråler af »tykkelse som en strikkepind« blev rettet mod 
branden i Mejlborg, som endte så sørgeligt med, at

 vor Mejlborg,før så stolt og fin -
 nu står som sørgelig, sort ruin8.

Mejlborg rejste sig igen. I omtrent samme skikkelse som før blev ejendommen 
straks genopført. Der blev igen indrettet restauration i stueetagen, og i de kom-
mende år strømmede folk til, især i sommertiden hvor gæsterne i de smukke afte-
ner kunne nyde udsigten fra verandaen til tonerne fra cafeens orkester9.

Og igen stræbte Mejlborgs spir mod himlen. På samme sted, hvor tidligere den 
lave byport havde markeret afslutningen på en gammel gade. - Eller måske man 
hellere skulle sige begyndelsen på en gade. Thi for omegnens bønder, der drog til 
staden for at handle, åbnede Mejlgades port for adgang til en gade med alverdens 
herligheder. For dem betød Mejlgade måske lige så meget, som den gjorde for by-
ens egne folk.
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Som en vældig åndelig og materiel portal til Mejlgades bugtede vej mod nord op-
fattes domkirken og dens genbo mod øst, den gamle kathedralskole. Domkirkens 
dimensioner virker endnu meget stærkt, hvor den i gotisk pragt rejser sit vældige 
korparti mod de mere beskedne omgivende bygninger.

Mejlgade er en af byens ældste gader. Dens oprindelige navneform Middelga-
de burde her, som det er tilfældet i Randers, genoptages. Navnet formodes at be-
tyde et bindeled mellem to lokaliteter, hvormed kan menes forbindelsen mellem 
domkirken og den ældgamle og forlængst forsvundne Sct. Olufs kirke. Denne kirke 
nævnes allerede i 1203, hvor den af bispen Peder Vagnsen skænkes til domkirken. 
Da kirkens fundamenter i 1948 fremdroges, konstateredes tilstedeværelsen af mur  
brokker af frådsten, en enkelthed der bekræfter, at der her i 1000-tallets sidste halv-
del kan have stået en stenkirke. Om kirkens form må det desværre erkendes, at vi 
ikke ved, hvorledes korpartiet har set ud, da denne vigtigste del af kirkens funda-
menter ikke blev fundet ved denne udgravning.

Vi kan imidlertid følge menneskers færden i Mejlgade endnu længere tilbage. 
Ved udgravninger i byggetomter er der fra syd til nord i gaden fundet genstande 
fra vikingetid. Således er der i nr. 2-4 ved opførelsen af kathedralskolens nordre 
tilbygning fundet en bennål, en hvæssesten og en pilespids. I nr. 6 er fundet en stor 
jernspydspids på 37 cm. Endelig blev der i 1923 i tomten under Mejlgade 62 fundet 
et kar af norsk klæbersten1. Disse eksempler må være tilstrækkelige til at kunne 
vise, hvor langt tilbage i tiden mennesker har færdedes her ved stranden.

Også middelalderlige bygningsrester er tid efter anden truffet. Bag ved Sct. Olufs 
kirkegård blev der i 1908 afdækket ret betydelige rester af en tømmerhvælvning, 
ligesom der ved en ombygning af Mejlgade nr. 8 i 1922 blev fundet bygningsenkelt-
heder i munkesten, blandt andet som billedet viser en dørfals med hængselnokke. 
Også fra den middelalderlige domskole er der truffet bygningsrester.

Formålet med denne skildring af arkitekturen i Mejlgade er ikke at beskrive hvert 
enkelt hus, men at trække visse hovedlinier, fremdrage nogle hovedmonumenter 

Den ældste tid og renæssancen
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fra de forskellige perioder, og endelig fremsætte nogle bemærkninger om Mejl-
gades struktur som byelement. Planchen bag i bogen viser et parti af den centrale 
del af Mejlgades side mod vest, således som den omtrent må have set ud omkring 
1800. Facaderne udtrykker tydeligt en række af langhuse, således som vi forestiller 
os, en dansk købstadsgade skal se ud.

Men et par enkelte gavlhuse forstyrrer dette indtryk. Hvis vi i tankerne bevæger 
os bare tyve år tilbage i tiden til omkring 1780, vil dette forstyrrende fremmed-
artede indtryk forstærkes, idet endnu flere ejendomme har indeholdt en sidelænge, 
der har vendt gavlen ud mod gaden. Sidelængen kunne blive helt op til 27 fag, ca. 
40 m, medens portfløjen til gaden kunne variere mellem 4 og 10 fag.

Omkring 1600 begynder en tendentiøs bevægelse at gøre sig gældende. En proces 
af helt afgørende betydning for byernes struktur. Nye købmandsslægter fra oplan-
det indvandrede til byerne. De bosatte sig i de yderste kvarterer og opførte deres 
store købmandsgårde herude, hvor der var plads nok. Vi ser på ældre kort over 
byen, at Mejlgades nordlige del er center for den største bebggelse med store 4 flø-
jede gårdanlæg. Købmand Hans Jensen Buchtrups proces med byens magistrat i 
1720-erne, efter at han havde flyttet byens port mod syd ved Brobjerg, for at han 
kunne opføre sin prægtige købmandsgård (nu i Den Gamle By), er et af de mere 
kendte resultater af denne strukturændring.

Bebyggelsens karakter var omkring 1800 helt præget af bindingsværkets kon-
struktive mønster. Adskillige huse havde rødder helt tilbage i 1500-tallet. Et enkelt, 

Mejlgade nr. 8. 
Middelalderligt murværk. 
Man ser en dørfals med en 
indmuret hængselnokke. -
Efter fotografi
i Den gamle By.
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nu desværre forsvundet hus, omtales som opført i 15522. Det er nr. 55, den såkaldte 
»Grarupske« gård.

Professor Chr. Blache, der ellers helst brugte havet som baggrund for sine ma-
lerier, har ved enkelte lejligheder gået på opdagelse i barndommens gade. I »Den 
Gamle By« findes en let koloreret pennetegning, der viser et gårdinteriør fra to-
bakspinder Grarups gård3. Det skal straks siges, at hans fine tegning nok kan kil-
dre en bygningshistorikers interesse. Til venstre på billedet ses den lange nordfløj. 
Den omtales i brandtaksationen i 1801 som et sidehus på 12 fag i en etage4. Det, der 
umiddelbart falder i øjnene, er de lange svære knægte, der bærer taget. De har en 
meget stor udkragning og når næsten ned til løsholterne. Sådanne knægte regner 
man ellers for at være gotiske, det vil sige fra 1500-tallets første f jerdedel. Der ken-
des nogle knægte af denne type på Sjælland, blandt andet fra det ældste daterede 
bindingsværkhus i landet, Store Kirkestræde nr. 20 i Køge, fra 15275. Også forhu-
set virker gammelt med sine næsten diagonale skråstivere under vinduerne6. Chr. 

Mejlgade nr. 55. Den grarupske gård. På originalen, der af Marie Grarup er skænket til »Den gamle By« er på 
bag  klædningen skrevet: »Tilhører Marie Grarup Aquareltegning af det indvendige af Gaarden Mejlgade Nr. 55 i 
Aarhus malet af Marinemaler Blache«. Man ser til venstre de kraftigt formede knægte, der bærer taget. Her må 
bemærkes, at denne nordre længe tidligere har haft 2 etager (Brt. 1761). Forhuset må være yngre, thi et gammelt 
fotografi fra gaden viser os netop en enkelt knægt fra en knægtbygget facade, men måske er dette forhus om-
bygget senere i 1500-tallet.
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Blaches tegning tillader selvfølgelig ikke nogen nøjere stildebat, men traditionen 
om, at Grarups gård skulle være opført i 1552, forekommer på ingen måde at være 
urime lig. Desværre brændte gården i 1882, men i Vestergade nr. 1, hvis sidehus reg-
nes for at være et af byens ældste huse, er der bevaret en række meget svære knægte, 
der bærer det andet stokværk.

Vi har dog endnu et par bygninger i gaden fra 1500-tallet. De står her som minder 
om en hustype, der som før nævnt har været karakteristisk for gadebilledet. Endnu 
1968 stikker et gavlhus sin svære, overpudsede krop frem i gadelinien, af og til til de 
stedlige bygningsmyndigheders fortrydelse. Det er Mejlgade nr. 25. Ejendommen 
tilhørte i 1800 eligeret borger, skrædder Peder Willadsen, hvis fader Willads Peder-
sen havde købt ejendommen i 17417. I brandtaksationsprotokollen fra 1801 har vi 
en beskrivelse af husene, den stemmer på væsentlige punkter med forholdet i dag8.

 Skrædder Peder Willadsens Gaard.

 a. Forhuus 3 Fag 2/Etager Eegebindingsværk og Muurtavl til
  Værelser med een Jernkakkelovn 180 Rdr.
 b Siidehuus med Enden til Gaden 8 Fag 2/Etager med 3 Fag 
  Udbygning ditto Bygning til Værelser med 4 Jernkakkelovne, 
  Port i 2 Fag og Kielder under 8 Fag 560
 c. Ditto for Enden af samme 2 Fag 1/Etage til Værksted og
  Kiøkken  40
 d.  Baghuus 6 Fag 1/Etage ditto Bygning til stald og Kornlade 120
 e.  Halvtag  20
   920 Rdr.

(Senere er a nedrevet og grunden lagt til nr. 21, så kun gavlhuset med portfløj er 
tilbage).

I Århus bygningskommissions forhandlingsprotokol findes omtalt en byggesag, 
der vedrører Mejlgade nr. 259. Husets ejer, vognmand Niels Holm, ønskede at til-
bagerykke den øverste etage af forsiden i sit forhus i lige linie med den underste 
etage. Sagen blev godkendt den 20. juni 1848, men på en aller anden måde er der 
alligevel intet sket med dette ombygningsprojekt. Thi på 1’ sal er det endnu gavlens 
ca. 30 cm brede stolper, der danner det faste mønster for gavlens vinduesforde-
ling. Ligeledes ses endnu taphullerne for de knægte, der har båret husets gavl mod 
gaden. En afrensning af facaden ville uden tvivl afsløre rare ting om dette gamle 
hus. En gang i 1700-tallet er husets høje gavl blevet erstattet af en valm. Denne 
har så stået indtil 1871, da man opfører det nye hus i nr. 21-23. Herefter er nr. 25’s 
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tag blevet forlænget mod syd til denne brandmur, og husets karakter af at være et 
gavlhus er derfor blevet forringet. Men husets gamle tagværk med 2 hanebjælker, 
der er bladet på spærene med svalehalesamlinger, er ret godt bevaret. Spærenderne 
er som vanligt i 15-1600-tallet sadlet ned over højstolpernes tappe, der går et par 
tommer igennem tagremmen. Mejlgade nr. 25 tilhører den type huse, som man 
kalder højstolpehuse, hvilket vil sige, at bindingsværkets lodrette stolper går igen-
nem fra fodtømmeret til tagremmen. Tagbjælker og bjælkerne, der bærer 1. sal, er 
tappet ind i stolperne. Tag  bjælkernes taphoveder går helt igennem stolperne og 
er fornaglet på disses yder  flade, medens bjælkerne på 1. sal kun går ind i stolpen. 
Denne forskel skyldes, at de nederste bjælker ikke var beskyttet af tagudhænget og 
derfor skulle være dækket mod slagregn.

Gavlhusets sider ind mod gårdene i nord og syd står meget velbevaret. På første 
sal ses de i v-form opsatte skråstivere eller peblinge. For at imødekomme et sti-
gende krav om mere lys er løsholterne sænket for at kunne isætte større vinduer. 
Husets indre er præget af flere århundreders skiftende smag. Simple bræddepaneler 

Mejlgade nr. 25.
Trods ubehersket skiltning 
og nabohusets næsten 
knusende overvægt
formår dette gamle gavl-
hus, med sin ganske korte 
portlænge og sin frem  
skudte placering, endnu at 
gøre sig gældende. -
- Foto 1968 N. J. 
Israelsen.
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ses i stuen. En enkelt virkelig god rococcodør med to fyldinger og kraftigt profile-
ret indfatning er vel det vigtigste synlige spor af gammel boligkultur. Huset er jo 
præget af sin funktion som butikshus, et hverv der i dag stiller ret så store krav til et 
renæssancehus. Husets store kampestenskælder er nok et besøg værd. Stueetagens 
gulv bæres af svære egeplanker. Disse hviler igen på en dragerkonstruktion af svært 
egetømmer.

Hvis man vil gøre sig en forestilling om, hvorledes en sådan gavlhusfacade har 
set ud, findes den nærmeste parallel i Helligkorsgade i nr. 18 i Kolding. Dette meget 
velbevarede hus er opført i 1589, og nr. 25 i Mejlgade ‘er sikkert ikke yngre.

På samme side af gaden har tidligere et andet gavlhus med kort portlænge præget 
gadebilledet. Det er nr. 43. Ejendommen tilhører nu papirfirmaet C. C.Winthers 
Eftf. I 1600-tallets sidste halvdel ejedes den af borgmester og senere landcommis-
sarius Jesper Nielsen Hutfeldt10. Mejlgade var i 1600-tallet delvis domineret af en 
vidtforgrenet borgerslægt, hvis stamfader var rådmand Clemen Jensen Smagbier 
(død 1626). Hutfeldt var gift med Clemen Jensens barnebarn Sidsel Christensdat-

Mejlgade nr. 25. 
Gavlhusets nordside og 
vestgavl. Der burde drages 
omsorg for, at dette byens 
eneste nogenlunde intakte 
renæssancegavlhus blev 
grundigt undersøgt og
istandsat med den 
forståelse, en sådan 
opgave kræver.
Gavlspidserne af spinkelt 
fyrrebindingsværk blev
i 1858 opført som erstat-
ning for de oprindelige 
»Fjelle  gavle«.
- Foto 1968 N. J. Israelsen
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ter Clementin. Hun var broderdatter af borgmester Anders Lydichsens kone Karen 
Clemensdatter. Lydichsen boede som bekendt i Mejlgade nr. 42-44.

I 1761 ejedes Mejlgade nr. 43 af avlsmand Thomas Espensen og beskrives i brand-
taksationsprotokollen11:
 Nr. 81 Thomas Espensen 
 Een Gaard Bindingsværk
 4 Fag Gadehuus }   
 25 Fag Siidehuus } 2de Etagier 
 5 Fag ditto 1 ditto
 6 Fag Halvtag Teglhængt.

Den fra Stralsund indvandrede murermester J. F. Colwitz12 fik den 10. juli 1780 
skøde på ejendommen for 350 rdr. Ved brandtaksationen året efter er sidehuset re-

Mejlgade nr. 45.
Til højre ses den afrensede 
stump af det gamle gavlhus 
inr. 43. - Foto 1968
N. J. Israelsen.
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duceret med 12 fag, medens forhuset er uforandret. I 1801 ejedes ejendommen af 
byfogeden i Ebeltoft Christen Fellumb. Beskrivelsen af husene i brandtaksations-
protokollen for dette år ligger nu helt klar. Her nævnes som tidligere de 5 fag for-
hus, medens sidehuset beskrives som liggende »Med Enden til Gaden«. Af sidehuset 
er i dag kun 6 fag tilbage. En kontrolmåling på stedet viser, at de manglende 6 fags 
gavl mod øst må have stået omtrent i det nuværende forhus byggelinie mod gaden. 
Yderligere ses endnu i den østligste stolpes yderste kant naglehuller fra de fjernede 
løsholter. Ejendommens ejere har i 1968 ladet sidehuset istandsætte. Facaderne er 
afrensede, således at man kan foretage en vurdering af det gamle hus. Ligesom i nr. 
25 er der her tale om et gavlhus i 2 etager med højstolper til langsiderne. Nordsi-
den er den bedst bevarede. Kun nogle løsholter er sænkede og nogle skråstivere er-
stattet med lodrette dokketømmer eller peblinge. I stueetagen har der været skrå-
stivere i alle fagene. Man kan se det af et sæt naglehuller, der ikke bruges mere. På 1. 
sal er der kun en skråstiver i hvert fag, et træk der virker meget tidligt i 1500-tallet. 
I begge etager stikker bjælkeenderne frem igennem stolperne og er sikrede med 
nagler. Sydsiden er mere forandret, idet man har sænket løsholterne for at kunne 

Mejlgade nr. 43.
Billedet viser et interiør 
fra den gamle bagergård, 
hvor gamle enkeltheder 
endnu lader sig se.
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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Flere tidsaldre er repræsenteret i ejendommene gengivet på dette billede af Mejlgade ved hjørnet af Graven. 
Størst opmærksomhed knytter der sig til det gamle bindingsværkshus, der er en af byens ældste bygninger, 
opført i begyndelsen af 1600-tallet. På den ene side af sig har det de små, lave huse ved hjørnet af Graven og på 
den anden den høje kolos, Mejlgade 21, som maskinfabrikant H. P. Jensen opførte i 1871 i en stil, der dengang var 
helt fremmed for dette kvarters gamle, lave huse. Til højre ses den mærkværdige indskæring i facaden på nr. 18, 
som købmand Jaster måtte foretage i 1917 for at give plads for den gående trafik. - Akvarel 1968 af Ole Sværdpiil.
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indsætte store vinduer. Ved afrensningen af nordsiden bemærkes, at flere felter var 
lerklinede.

Ved bagermester Danneskjold Pedersens imødekommenhed blev jeg sat i stand til 
at kunne foretage en mere indgående undersøgelse af dette spændende hus. Rundt 
om inde i huset findes et antal skråstivere, »Bjørne«. Det vil sige korte tømmerstyk-
ker, der er tappet ind i husets loftsbjælker og bindingsværkets stolper. De har været 
beregnet på at afstive bygningen i tværretningen. Nogle er formet som trekantede 
klodser, medens andre er frit formede som svejfet tømmer og er facet  skåret. I side-
huset sidder i køkkenet et ret enestående minde om 1600-tallets billedskærerkunst, 
en bred, forholdsvis lav vindueskarm med en svær lodpost imidten med sekundært 
indsatte vinduesrammer. Karmens to lodrette sider er smukt udskåret i en ranke-
ornamentik, der vel kan dateres til midten af 1600-tallet. Disse få enkeltheder giver 
kun en svag afglans af Jesper Nielsen Hutfeldts bolig, hvis udstyr er omtalt i »Blade 
af Aarhus Bys historie« ved J. Hoffmeyer. Sidehuset var så solidt bygget, at bygnings-
kommissionen i 1843 tillader bagermester J. F. Petersen at påbygge en ekstra etage.

Med Mejlgade nr. 19 er vi sprunget ned i 1600-tallet. Huset er af en anden kontruk-
tion end de lige omtalte. Her er nemlig tale om et hus, der ligger med langsiden 

Mejlgade nr. 43. Et vindue, der 
sidder gemt i husets køkken i 
det gamle gavlhus og først i år 
er blevet erkendt. Karmtræets 
ornamentik lader formode, at 
vinduet må være udført i første
halvdel af 1900-tallet. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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til gaden. Desuden er det knægtbygget, d.v.s. at den øverste etage springer ud over 
stueetagen, og etagebjælkerne er understøttet af udskårne tømmerknægte. Disse 
er smukt svejfede som klassiske volutkonsoller og prydet med akantusblade. Des-
værre er denne ornamentik tilsløret af flere hundrede års overmalinger. Den lange 
rem, der bærer 1. salens stolper, overgangsfoden, har en fint profileret udskæring 
på yderkanten. Husets facade er meget vel bevaret. Bindingsværkets stolper danner 
endnu rammen omkring den gamle farvehandels udstillingsvinduer, et bevis på 
hvor unødvendigt det er at ødelægge en facade for at skabe udstillingsareal.

På 1. sal har man for at kunne indsætte større vinduer sænket løsholterne. Tag  
bjælkerne hviler her på en rem oven på stolperne. Dette giver 1. salen betydeligt mere 
etagehøjde end i de før omtalte huse, hvor bjælker var stemmet igennem stolperne. 
Åbningerne imellem bjælkerne er udfyldt af murværk med profilerede mursten. Vi 
ser heraf, at vi er et stykke nede i 1600-tallet, at højrenæssancens rigdom på ornamen-
talt billedskærerarbejde er ved at være slut. Kun knægtenes skæringer vidner om den 

Mejlgade nr. 19. Farvehandler Juuls gård. Huset var i 1700-tallet bolig for flere af domkirkens kapellaner. Det 
er formodentlig den bedst bevarede renæssancefacade i byen. Tillige må dette hjørne fremhæves som det mest 
maleriske, denne by i al sin fortravlethed har skånet.
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store tid. Bygningens sydgavl mod Graven blev i 1864 omsat i grundmur13. Sidefløjen 
omfattede ved den første brandtaksation i 1761 kun 9 fag. I 1771 var der imidlertid 11 
fag. Baghuset var først færdigt udformet i 1800. Halvtaget mod Graven stammer i sin 
nuværende skikkelse fra 185114. Store dele af sidehuset bærer i sine konstruktioner 
præg af at være jævngammelt med længen mod Mejlgade. Huset er på 1. sal afstivet 
med »bjørne«. Det høje tagværk har bevaret sin gamle rejsning. Spærene er ganske 
som i nr. 25 sadlet over stolpernes tapender, en konstruktionsmetode, der i øvrigt 
holder sig til langt ned i 1700-tallet. Enkelte steder i huset ses vinduer, der, selv med 
profileringer fra senere tider, er udformet efter de oprindelige åbninger i 1600-tallets 
brede lave faconer. Mejlgade nr. 19 er et af de mest uberørte gårdanlæg i byen. Belig-
genheden ved hjørnet af Graven er uhyre virkningsfuld for gadebilledet. Bemærk 
for eksempel samspillet mellem forhuset til Mejlgade og baghusets kraftige gavlparti. 
Huset er mærkværdigvis ikke fredet. Inden vi forlader renæssancens arkitekturmin-
der i Mejlgade skal omtales et par huse, der enten er forsvundet eller overført til »Den 
Gamle By«. Som det vigtigste forsvundne hus må nævnes nr. 30. Dette meget vel-
bevarede og fornemme renæssancehus forsvandt i 1895 til fordel for et monstrum af 

Mejlgade nr. 19. 
Gårdinteriør i 
farvehandler Juuls gård set 
fra baghusets korte svale. 
Det meget intime 
gårdrum er heldigt 
begrænset af gode hus  
blokke. 
- Foto 1968
N. J. Israelsen.
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Mejlgades vestre side på strækningen fra nr. 29 til nr. 41. Store og små huse veksler med hverandre. I det lille hus 
i midten var det, at der var »fattigboder« i begyndelsen af 1800-tallet. Det høje hus, nummer fire i rækken fra 
venstre, erstattede i 1889 den ejendom, som bl.a. pastor C. V. Hertel havde boet i. - Akvarel 1968 af Ole Sværdpiil.
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Mejlgade nr. 30. Billedet giver et indtryk af den styrke et sådant renæssancehus havde i sig. Huset har haft mange 
oprindelige enkeltheder bevaret. Man lægger især mærke til de små og højtsiddende vinduer i øvre stokværk. Et 
af disse er nu i »Den gamle By«. Da huset i 1895 blev nedrevet savnede man endnu forståelse for den kulturelle 
værdi, der lå i den gamle købstadsarkitektur, og mange prægtige huse fra 15 og 1600-tallet skulle forsvinde, før 
strømmen begyndte at vende. - Efter fotografi af L.Andersen i »Den gamle By«.
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Mejlgade nr. 78, den såkaldte Frands Hansens gård. Billedet viser huset under dets nedtagelse i 1915. Tagstenene 
er fjernede, og stolper og bjælker er forsynet med påmalede numre for at sikre en korrekt genopbygning. Visse 
enkeltheder idet øverste stokværks fremspring antyder, at dette hus har været projekteret som et tre stokværks hus.

Mejlgade nr. 78. Den såkaldte Frands Hansens gård. Porthammer fra 1701 fundet under husets nedtagning i 1915. 
Der kendes ikke nogen nærmere omstændigheder ved fundet. Porthammeren findes i »Den gamle By«, hvorfra 
også fotografiet hidrører.

et murstenshus, som var tegnet af arkitekt S. F. Kühnel. Ved en skæbnens ironi »Den 
Gamle By«s første arkitekt. 

Vi har dog bevaret et par storartede fotooptagelser af huset. De er udførte af 
fotograf Ketelsen og fabrikant L. Andersen, byens første dygtige amatørfotograf, og 
netop beboer i Mejlgade. Fabrikant Andersens billede har ikke været offentliggjort 
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tidligere, men det fine fotografi viser os klart, hvad Mejlgade mistede i 1895. Man 
har undret sig over, at huset ikke har været længere. Forklaringen er den simple, 
at den oprindelige gård, der havde en facadelængde på ialt 13 fag, i 1805 blev delt i 
2 gårde på henholdsvis 7 og 6 fag15. Nr. 32 har endnu i bagsiden bevaret en del af sit 
bindingsværk, medens forsiden blev omsat i grundmur i 186716. Brandtaksations-
protokollen for 1801 viser os klart forholdet:

 Auflsmand Søren Pannerups Gaard Mtr. Nr. 109
 a  Forh uus 13 Fag 2/Etager Eegbindingsværk og Muurtavl 
  til Værelser med 2 Porte, hver i 2 Fag og Kielder
  under 6 Fag 520 Rdr.

Vi må i dag nøjes med at glæde os over de gode billeder, der findes af huset. Fotogra-
fierne tillader et nøjere studium af facadens mange enkeltheder og havde mulig-
gjort en tilforladelig rekonstruktion af huset. Det første, der falder i øjnene, er den 
profilerede liste, der fandtes bevaret under 3 af førstesalens vinduer. Disse var meget 
gamle og forsynet med blyindfattede ruder. Et enkelt findes nu ude i »Den Gamle 
By«, som det eneste minde om dette fine hus. Den ovenfor omtalte liste har erstat-
tet det stykke tømmer, man ellers har for skik at indtappe mellem stolperne under 
vinduerne, den såkaldte løsholt. Forneden har udfyldningstømmeret, de såkaldte 
peblinge, været skåret sammen som et andreaskors, medens det for oven var opsat i 
v-form. Overgangsfoden og det derunder liggende udfyldningstømmer fyldholtet 
har været profileret som vanligt ved jyske renæssancehuse, og som det kendes fra 
flere huse i »Den Gamle By«. Profilet kendes ligeledes fra nordtysk bindingsværk17. 
Tyskerne kalder profilet »Schiffskehle«. Herhjemme benævnes det som et hulstav-
snit, idet profilet er sammensat af 2 kvartstave og en hulkel. Forneden understøtter 
de smukt profilerede knægte 1. salens etagebjælker, medens de foroven kun har det 
formål at støtte en rem, der bærer tagets opskalkning. Til højre på billedet af faca-
den ser vi nemlig, at der mangler en knægt, og at »Bjælkeenden« i virkeligheden er 
del af knægten, der har været tappet eller dyblet ind i stolpens for  side. De egent-
lige loftsbjælker må have ligget oven på en rem, som var tappet fast til enden af 
stolpernes topende, således som det ses på et foto af bagsiden. Knægtene har været 
udskåret som klassiske volutkonsoller og dekoreret med akantusblade på forsiden. 
Mejlgade nr. 30 var ikke dateret, men har så mange lighedspunkter med den præg-
tige bindingsværkgård, der indtil 1915 lå på Badstuegade. Gården gik i daglig tale 
under navnet »Marcus Bech’s gård« efter en ejer midt i 1800-tallet. I virkeligheden 
er den opført i 1593 af rådmand Poul Pirsen Skriver. Af den 22 fag lange længe er de 
10 fag genopført i »Den Gamle By«.
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Gadeparti fra Mejlgade, der på højre (vestre) side viser ejendommene fra nr. 49 til nr. 35, set fra højre. På venstre 
(østre) side ses som det første hus en del af nr. 48, hvor Aarhuus Stiftstidende havde hjemme i 86 år. Den karak-
teristiske runding, som gadens forløb har, er særlig udpræget på den strækning, som illustrationen viser. 
- Akvarel 1968 af Ole Sværdpiil.
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Ved oprettelsen af købstadsmuseet »Den Gamle By« i 1914 blev der sat noget af 
en bremse på den håbløse nedslagtning af gamle arkitekturmonumenter, der hav-
de fundet sted over hele landet. Man begyndte at tænke sig om rundt om i byerne 
og opmagasinerede bindingsværkstømmer med senere genopførelser for øje. Men 
pionerne, translatør Peter Holm og magister Chr. Axel Jensen, måtte kæmpe en 
hård kamp, inden det lykkedes at realisere det første projekt, flytningen af »Den 
Gamle Borgmestergaard«, kærnen i »Den Gamle By«. Borgmestergården var det 

Hjørnet af Tværgade (Nørreport) og Mejlgade. Man bemærker her især det gamle hus’ helt urimeligt lave tag-
hældning. Men den gode optagelse fra 1908 bevirker, at man rigtig opfatter dette kraftigt formede renæssance-
hus. - Efter fotografi i Århus lokalhistoriske samling på Centralbiblioteket.
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det eneste på Landsudstillingen i 1909, der gav overskud, og ret hurtigt efter denne 
gårds anden flytning fulgte et par andre huse efter ud i den dejlige have.

Det første af disse var netop et hus fra Mejlgade, en rest af den såkaldte Frands 
Hansens gård, nr. 78. Denne gård tilhørte omkring 1600 den tidligere omtalte råd-
mand Clemen Jensen Smagbier, og vi kan i store træk følge ejendommens ejer-
historie fra denne tid. Ydermere må vi anse Clemen Jensen, der døde i 1624, eller 
måske sønnen Søren Clemensen for at være dette gamle hus’ bygherre. Den del af 
huset, der blev flyttet, var 7 fag langt, men var oprindeligt 15 fag langt. 6 fag af disse 
15 fag var forlængst borte, og af de resterende 9 fag blev portfagene af en eller an-
den grund ikke skønnet egnet til flytningen. Huset er en typisk knægtbygget gård, 
som vi så det i Mejlgade nr. 19. Etagebjælkerne ligger oven på en rem og springer 
lidt frem for stolperne i stueetagen. De bærer overgangsfoden, hvori stolperne, der 
danner skelettet for væggen på 1. sal, er nedtappet. Det samme fremspring gen-
tager sig oppe under taget. Også bagsiden havde stokværksudkragning oppe under 
tagskægget. Den var båret af facetskårne knægte, og det er vel et spørgsmål, om vi 
ikke i virkeligheden her står over for et nedskåret trestokværkshus.

Ved nedtagningen i 1915 blev der fundet en porthammer fra 1701. Desværre 
mangler de to udfyldende skråstivere, der oprindeligt har afsluttet portbuen i hver 

Mejlgade nr. 62.
Konsolknægt med kasetteværks-
ornamenter på forsiden og volutsnirkel 
på sidefladen.
Snirkelen er udfyldt af cirkelskiver med 
center  huller. Øverst ses den tap, 
hvormed knægten var fastgjort til 
etagebjælken oven over. 
- Efter fotografi i Den gamle By.
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side, og hvor porthammerens ornamentik har fortsat. Midterfeltet er udfyldt med 
ejerens og hans hustrus navne. Clemen Hansen Kryssing var langt ude i familie 
med Smagbier. Han var født i 1652 og fik borgerskab som skipper og købmand i 
1686. Han havde købt gården af broderen Peder Hansen Kryssing. Hustruen, Anne 
Katrine Jensdatter, var datter af farver og rådmand Peder Jessen18. Hoveddekora-
tionen er et indramningsornament, der begrænser portbuen, og 2 cirkelfelter, der 
daterer porthammeren og en dertil knyttet ombygning af gården. Ornamentet be-
står af en krans af blade i en enkel skæring. De 2 runde kranse med Anno og selve 
årstallet bæres af 2 spejlvendte engle, der med deres små buttede arme holder de 2 
kranse i stilling. Det hele har været bemalet i muntre barokke farver på en kridt-
grund. Dette lille stykke billedskærerarbejde er særlig godt at få placeret, da det 
vidner om, at man også her i Århus yndede livfulde indkørselsportaler til de store 
gårde, som det endnu ses i nabobyerne Horsens og Randers. Som vi senere skal se, 

»Tværgadehuset« 
efter flytningen til 
Den gamle By. 
Trods mange usikker-
hedsmomenter under 
genopførelsen i 1923 
virker huset udmærket på 
sin nye plads - 
Foto 1968 N. J. Israelsen.
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Mejlgade 46, gårdsiden af købmand A. C. J. Leths ejendom. Huset havde i 1700-tallet været i borgmesterslægten 
Gyllings besiddelse. Dengang var sidelængen på 25 fag, og dens ene gavl vendte ud mod gaden. Ejendommen 
blev bygget om i 1846 og 1871. I Leths tid var der i sidehuset bl.a. værelser, køkken, spisekammer og bryggers 
samt lagerrum. Da C. C. Winther overtog købmand Leths forretning, indrettede han værelser i sidebygningen 
til personalet. - Tegning efter ældre foto af A. Muchitsch.
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boede der netop i 1700-tallet en »Billethoger« i Mejlgade. Efter at have været øko-
nomibygning for stadsgartneren i en årrække blev denne lille rest af den store køb-
mandsgård fra Mejlgade i 1934 indlemmet i museet som ramme om guldsmedens 
og urmagerens værksted.

Det andet overflyttede hus er Mejlgade nr. 62, en del af en stor, gammel ejen-
dom, der i 1600-tallet ligeledes var i hænderne på efterkommere af Clemen Jensen 
Smagbier19.

Også her er der tale om et vinkelanlæg. Mod Mejlgade et forhus på 8 fag i 2 eta-
ger. Det havde efter de billeder, der kendes af ejendommen, grundmuret forside, 
medens bagsidens bindingsværk røber renæssancehuset. Dette forhus var bygget 
sammen med et langt gavlhus på ikke mindre end 25 fag i 2 etager (Brandtaksa-
tion 1771 hus nr. 93). Allerede i 1781 havde man nedtaget det øverste stokværk af 

Mejlgade nr. 67. Billedet viser husets renæssancefacade under nedbrydningen i 1930. Det er meget beklageligt, at 
ingen undersøgelse af dette hus blev foretaget, medens tid var. - Efter fotografi i »Den gamle By«.
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side husets 17 østlige fag. Gavlhusets vestgavl sprang lidt frem for forhusets faca-
de, ligesom for at vise sin primære betydning. Hele det anseelige anlæg var præget 
af 1500-tallets arkitektur  formsprog. Den lange gavllænge var placeret langs Hav-
gyden, som Nørreport hed fra Mejlgade til stranden. De 4 vestligste fag havde hul-
stavsnit på overgangsfod og fyldtømmeret imellem bjælkerne, hvorimod de næste 
2 fag havde glat tømmer. Dette tyder på, at gavlhuset er opført i flere tempi.

Ved nedtagningen i 1923 stod gavlhusets side mod Nørreport ret velbevaret. En 
række smukt bevarede knægte understøttede bjælkerne over stueetagen. Deres 
forsider var for nogles vedkommende prydet med primitivt skårne akantusblade. 
Andre knægte havde på forsiden en anden dekorativ udsmykning. Den ligner sme-
dede jernbeslag og kaldes også populært »beslagornamentik«. Dens virkelige navn 
er imidlertid »kasetteornamentik«, idet dekorationen efterligner antikke kasette-
lofter. Billedet viser en af knægtene fra gavlhuset. Man ser på forsiden det om-
talte kasetteornament. Sidefladernes volutsnirkel er udfyldt af små runde skiver 
med koncentriske huller midt i, man kan næsten sige dukatmønster uden snor. 
Ornamentet kendes fra et par andre 1600-tals bygninger her i Århus, Skolegade nr. 
15 fra 1642 og den før omtalte Mejlgade nr. 19.

Ved husets flytning til »Den Gamle By« blev det rekonstrueret, så vidt det var 
gørligt efter de forefundne bygningsdele. Selve hjørnet blev korrekt udført med 3 
stikbjælker, der bærer hjørnestolpen på 1. sal. Husets nuværende højtrejste gavl er 
selvfølgelig, som Borgmestergårdens skråt overfor stående sydgavl, en genfremstil-
ling efter motiver fra andre danske bygninger fra begyndelsen af 1600-tallet.

I 1930 blev en gammel købmandsgård, Mejlgade nr. 67, nedrevet. Et fotografi 
viser huset under nedrivningen. De få enkeltheder, der er synlige, fortæller, at vi 
står over for et hus af lignende karakter, som det før omtalte Mejlgade nr. 30. Altså 
et renæssancehus med facaden til gaden. Bindingsværkskonstruktionen på 1. sal 
er blottet for sin overpudsning, og tømmeret viser os nogle vigtige enkeltheder. 
Overgangsfoden var forsynet med hulstavsnit, og stolperne var støttet af peblinge, 
der er opsatte som et v. Løsholterne er sikkert sekundære. I stolpernes forside over 
vinduerne ses nogle små indsnit, der åbenbart har haft til formål at fastholde en 
profilliste på samme måde, som vi så det i Mejlgade nr. 30. Der var listen imidlertid 
under vinduerne, medens den her var placeret over. Dette træk kendes fra øst-
dansk område, blandt andet i Stengade nr. 20 i Helsingør. Også i Køge findes dette 
træk, f.eks. i »Garvergården« Vestergade nr. 2320. Der synes ikke at være foretaget 
nogen undersøgelse af Mejlgade nr. 67 under nedrivningen, og det her fremsatte 
tjener kun til at vise, hvor tæt renæssancehusene egentlig har ligget i Mejlgade helt 
ned til vor tid. For fuldstændighedens skyld skal det lige omtales, at sidefløjen i Ja-
sters gård, Mejlgade nr. 18, ligeledes er fra 1600-tallet.
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I løbet af den sidste halvdel af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet skifter bebyg-
gelsen karakter i Mejlgade. De stolte, men upraktiske renæssancegavle forsvinder 
gradvis, og tagene svinges ind på linie med gadens retning. Det er dog ikke sådan, 
at husene bliver bygget sammen i lange blokke gaden igennem. For det første var 
der forskel, endda betydelig forskel på de enkelte huse. Der var bygninger i både 
en og to etager. Selv de to stokværks huse var vel heller ikke lige høje. Flere steder 
var der små smøger mellem ejendommene, såkaldte tagdrypslipper. Men bebyg-
gelsen havde alligevel et mere ensartet præg sammenlignet med gaden, vi kender 
i dag, hvor husrækkerne er isprængt bygninger helt ude af mål med den gamle 
be byggelse.

De mange vinkelanlæg med lange gavlhuse og et kort forhus blev ændret. Man 
kunne for eksempel nedrive en 4-5 fag af gavlhuset, og i stedet for enten forlæn-
ge forhuset eller opføre et helt nyt forhus. Man ville nemlig nu bo ud til gaden. 
De nye forhuse blev ofte opført i to stokværk og forsynet med et stejlt opskalket 
valmtag. To huse af denne type står trods ændringer nogenlunde bevarede på Mejl-
gade. Men vi har vidnesbyrd om flere. Man ønskede at bo i huse, der kunne vise 
en anseelig facade til gaden. Gerne med en port i husets endefag og en hoveddør i 
husets hovedakse. Det er let at se, at adelens palæarkitektur lå bag denne ændring 
i gadebilledet. Det har også, hvor det har været muligt at gennemføre en sådan be-
byggelses  form med lange fritliggende længer, fremelsket et smukt bybillede. I Sct. 
Mogensgade i Viborg findes et sådant smukt bevaret gadeparti. Det består af 2 huse, 
den gamle latinskole, der blev opført som privatbolig af borgmester Hans Knudsen 
Rafn i 1731, samt nabohuset »Skovgaardmuseet«, der blev opført af købmand og 
hospitalsforstander Naamann Harch.

Her i Mejlgade skal først nævnes nr. 18, Jasters gård. Denne del af Mejlgade, fra 
kathedralskolen til Sct. Olufsgade, var i ældre tid delt op i meget store ejendom-
me og var bolig for embedsmænd, tilsluttet domkirken, kathedralskolen eller by-
ens styre. I første halvdel af 1700-tallet var nr. 18 ejet af byfogeden Oluf Andersen. 
Fra hans enke, den rige Maren Jensdatter, overgik ejendommen til søstersønnen, 

Huse opført i 1700-tallet
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den berygtede eventyrer Magnus Beringskjold21. Ejendommen købtes i 1793 af 
kon rektor Jens Stougaard22. Han lod den istandsætte samme år. I brandtaksations-
protokollen fra 1801 er husene beskrevet:

 a  Forhuus 10½ Fag 2/Etages Eegebindingsværk og 
  Muurtavl til Værelser med 3 Jernkakkelovne, 
  Port i 2 Fag og Kielder under 4 Fag
 b  Siidehuus norden i Gaarden 13 Fag 2/Etager Eege -
  bindingsværk til Værelser Kiøkken Brøggers med 
  2 Jernkakkelovne og Kielder under 4 Fag
 c  Ditto Ditto 6 Fag 2/Etager ditto Bygning til Rulle-
   stue og Brændehuus 
 d  Baghuus 11 Fag 2/Etager ditto Bygning til Stald og 
  Vognremisse
 e  Siidehuus sønden i Gaarden 9 Fag 1/Etage til Værel -
  ser med en Jernkakkelovn.
 f  Halvtag 7 Fag. 

Mejlgade nr. 18.
Huset med den af 
købmand A. Wistoft 
ombyggede facade 
fra 1872. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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Sidehuset b er i dag reduceret til 9 fag, idet de 4 fag nærmest forhuset i 1873 blev er  
stattet af 4 fag i grundmur23. De 9 fag er det før omtalte hus fra 1600-tallet. Det er i to 
stokværk og af en noget lignende type som det lige overfor liggende sidehus til nr. 19. 
Enkelte »Bjørne« afstiver endnu det gamle hus sider. Inde i gården i nr. 20 ser man de 
lerklinede murtavl og i et enkelt felt de pinde, »støjler«, der er indborede imellem løs-
holter og murrem for at danne en art armering for lerkliningen. Imellem sidehuset 
og naboejendommen nr. 20 er endnu rester af den gamle tagdrypslippe.

Den nuværende forbygning er trods adskillige ombygninger i høj grad præget af 
sin oprindelse i 1700-tallet. Alene valmtagets stolte rejsning er tilstrækkeligt til at 
sætte huset i bås. En enkelt dørfløj på 1. sal har voldsomt forkrøbbede fyldinger, så 
man får lyst til at datere den til et år lige omkring 1700. Et par enfyldingsdøre uden 
særlige enkeltheder modsiger ikke en sådan datering. En enkelt meget smuk fløjdør 
med tre fyldinger, hvor den midterste aflange er delt af en cirkelfyldning, minder 
om københavnske døre fra kort før 1800. Den fortæller os lidt om kunstakademiets 
stigende indflydelse i provinsen. En tilsvarende dør sidder på et sekundært sted i et 
skur i nr. 38. Da Stougaard i 1805 var blevet rektor ved kathedralskolen, solgte han 
ejendommen til amtsforvalter Johs. Valeur. Denne lod i 1807 foretage istandsættel-
se af huset og har formodentlig ladet indsætte sådanne gode nye døre24.

Mejlgade nr. 18.
En smuk fyldingsdør med tidligt barokke, 
forkrøppede fyldinger. 
- Foto 1968 N. J.Israelsen.
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Adskillige huse i Mejlgade ligger noget skævt i forhold til gadelinien. Byens 
myndigheder førte i 1800-tallet en stadig krig med de uregelmæssigheder. Mejl gade 
nr. 18 er særligt skævt placeret med den ene gavl mod syd stikkende langt ud på 
fortorvet. I 1871 ønskede købmand A.Wistoft at ændre husets bindingsværksfacade 
til grundmur. Bygningskommissionen forlangte en tilbagerykning af byggelinien. 
Wistoft ville ikke gå med til denne indskrænkning af hans areal. Sagen gik til justits-
ministeriet. Dette gav Wistoft med hold. Byen ville kun give Wistoft erstatning for 
det areal, han mistede ved tilbagerykningen:

- Foranlediget heraf, skulle man ved hoslagte Bilags Tilbagesendelse til be-
hagelig og videre Bekjendtgørelse tjenstlig melde, at Justitsministeriet maa 
formene, At Communalbestyrelsen, naar den i Tilfælde af, at der foretages en 
Ombygning af en ældre Bygning, ønsker at Ejeren, for at give Gaden en større 
Bredde, ifølge Bygningslov for Kjøbstederne af 30te December 1858 § 2 Jfr. § 
32, ikke imod Ejerens Villie vil kunne opnaa dette uden. ved at fordre Expro-
priation af Bygningerne og imod Erstatning efter de almindelige Regler om 
Afstaaelse af Ejendom til offentlig Brug, idet Retten til idet i nævnte Øiemed 
at fordre en Del af en Grund afstaaet imod alene at give Erstatning for det 
samme kun tilkommer Communalbestyrelsen, naar det Grundstykke, som 
ønskes af  staaet, er ubebygget, enten fordi det aldrig har været, eller fordi den 
ældre Bygning er nedbrudt eller nedbrændt..........25 

Mejlgade nr. 38.
Inde i gården i et sidehus findes denne gode 
dobbeltdør, der formentlig har siddet andetsteds 
og måske stammer fra Jasters gård, hvor en 
tilsvarende dobbeltdør findes på første sal.
Dørtypen indførtes i København kort før 1800. 
I øvrigt findes ganske tilsvarende døre i hoved  
bygningen på Katholm. Katholm ejedes indtil 
1804 af familien Rosenørn, der jo netop havde 
forbindelser med Arhus. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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Wistofts ny facade blev opført i maskinstrøgne mursten med anvendelse af form  tegl-
sten til indramning af vinduer og husets hovedgesims. For at imødekomme et ønske 
om et bredere fortov lod købmand H. C. Jaster i 1917 foretage en indskæring i husets 
facade ved porten. Man kan just ikke sige, at huset har vundet ved denne operation, 
og jernbjælkerne, der bærer murværket ovenover, synes ikke at være solide nok.

Enhver, der har interesse for den idyl, der findes i sådan en gammel gård, må 
ikke snyde sig selv for et kik ind i Mejlgade nr. 18. Thi trods flere ændringer er 
der noget helt utrolig charmerende ved dette vinkelanlæg. Samspillet mellem den 
gamle forfaldne nordlænges gulkalkede murtavl, forhusets lukkede svale, de røde 
stejle tegltage og gårdsrummets bepJantning er et af de bedste, vi har tilbage.

Det andet bevarede hus i denne gruppe er Mejlgade nr. 26, blikkenslagermester 
J. Grouleff's gård. Ligeledes her er der tale om et hus, der oprindeligt er opført i bin-
dingsværk. Senere tid efter anden er husets ydervægge blevet omsat i grundmur. Vi 
ved i dag helt nøjagtigt, hvornår dette lille kønne hus er opført. En murermester 
fra Glückstadt, Johan Bardewich, var fra først i 1770-erne bosat i Århus, men havde 
rundt om i Jylland deltaget i forskelligt offentligt byggeri. For eksempel opførte 
han i 1762 det længst forsvundne rådhus i Fredericia, et fint lille bygningsværk i den 

Mejlgade nr. 26. 
Facaden set fra sydvest.
Murermester 
J. Bardewichs
husblok fra 1776 er fortsat, 
trods skalmuring og andre 
ændringer, at spore i dette 
kønne, iille hus. Enkelte 
skønhedsfejl bør dog 
påtales. For eks. de 
cementerede tagskæringer 
og de manglende 
skorstens  piber ved 
gavlene.
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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af hofbygmester Niels Eigtved indførte rokokostil26. Bardewich havde købt Mejl-
gade nr. 26 i 1775 af billedhugger Mathias Ulrichsen Sartz. I 1776 den 27. april sælger 
han huset til fru Eleonore Orning. Bardewich skriver i skødet, at han efter at have 
købt huset af Sartz

»har opført et nyt Forhuus bestaaende af 8 Fag og en Port til en Indkørsel, 
derhos indhegnet Haugeplads alt til Gaden, Baghuset af 9 Fag repareret og 
istandsat«.

Købesummen var 540 rdr.27. Mejlgade nr. 26 formår endnu trods adskillige ændrin-
ger at fange interessen. Husets meget høje valmtag syner kolossalt og har endog 
fået folk til at tænke på acciseboder. Forklaringen er sikkert den simple, at Barde-
wich har opført dette lille, men alligevel rummelige hus på spekulation med et 
senere salg i tankerne. Husets indre røber en boligkulturel indstilling. Alene etage  
højden i stuerne er betragtelig. En enkelt rokokodør har overlevet husets mange 
ændringer, der selvfølgelig har sat deres præg både ude og inde. Husets anvendelse 
til butiksformål har naturligvis afstedkommet ændringer i form af store vinduer og 
den deraf følgende opløsning af facadens vinduesrytme. På ældre billeder ser man, 
at huset har haft en skorsten korrekt placeret på rygningen i hver ende ved tagets 
valme, en enkelthed der har givet huset en fin 1800-tals silhouet. Mejlgade nr. 26 
er et af de huse, som et bevaringsudvalg i særlig grad må kæle for, idet der her med 
forholdsvis enkle midler kan tilvejebringes en bygning af stor finhed.

Mejlgade nr. 26.
Trods adskillige ændringer i de næsten 
tohundrede år, der er gået, siden Johan 
Bardewich byggede huset, kan endnu 
findes en enkelt rokokodør.
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Skønt det ligger uden for denne bogs ide, forekommer det at være af interesse, 
lige at kaste et blik på Bardewich forgænger som ejer af Mejlgade nr. 26, billedhug-
ger Mathias Ulrichsen Sartz. Det vides, at Sartz har boet her i Mejlgade fra omkring 
174328. I 1769 udførte Sartz en prædikestol til Gullev kirke ved Bjerringbro. Indven-
digt på stolens brystningsvæg står hans signatur :

Mathias Ulrichsen Sartz Billethoger Ao 1769.

Det er et særdeles fint stykke billedskærerarbejde, Sartz her har udført. Ornamen-
tikken på søjlerne ved stolens hjørner er særlig smuk i sit sarte relief. Men også de 
små englehoveder med de morsomme volutsvungne vinger er dygtigt arbejde. At 
Sartz også har mestret rokokoens ornamentik, ser vi af de fint skårne vinger under 
stolens gulv. Det er rart at vide, at Mejlgade har mønstret dygtige kunsthåndvær-
kere blandt sine beboere. Sartz har også fået skyld for at have udført altertavlen i 
Gullev kirke. Hvis dette er tilfældet, må der være gået adskillige år imellem de to 
arbejder, thi i stil har de intet med hinanden af skaffe. Derimod er der et par ar-
bejder her i Århus, hvortil Sartz’ navn måske med føje kunne bringes i tankerne. 
Det er tre portaler til nogle bindingsværkshuse i Vestergade og i Studsgade. De to 

Gulev kirke.
Prædikestol udført af 
billedhugger Mathias 
Ulrichsen Sartz i 1769. 
Sartz ejede ejendommen 
Mejlgade nr. 26. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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fra Vestergade er nu i »Den Gamle By«. Den ene, fra nr. 6, er udført i 1746, den an-
den, fra nr. 3, er fra 1752. Disse to portaler har som fællestræk en kvastranke, der 
indrammer port  buen, men også akantusværket er endnu levende her i 1700-tallets 
midte. Portalen fra 1747 har et træk, der kan henføres til Sartz, nemlig englehove-
det i midten af portbjælken, der adskiller de to navnetræk: Sal. Thøger Kjærsgaard 
og Maren Olufs  datter. Den tredie portal, der findes inde i gården i Studsgade nr. 
20, er mere enkelt udført, men med dygtigt udskårne initialer adskilt af en i kraftigt 
relief skåret roset. Foruden disse to huse med facaden vendt mod gaden og dækket 
af et svært valmtag, har vi kendskab til et par desværre nu forsvundne huse. Det 
ene er Mejlgade nr. 35. I brandtaksationsprotokollen for 1761 beskrives gården som 
et vinkelanlæg bestående af et forhus i to stokværk og i længden 5 fag. Desuden et 
sidehus på 10 fag, der formentlig har ligget med gavlen til gaden. Gården var i 1769 
købt af en selvejer, gårdmand Jens Nielsen fra Mollerupgården i Lisbjerg. I januar 
1774 sælger Jens Nielsen ejendommen til Frederica Louise Charlotte comtesse Dan-
neschiold Samsøe29. I mellemtiden, vistnok i 1770, har Nielsen ladet huset totalt 
ombygge. I skødet omtales huset som »Svanegården« og bestod af et forhus i 2 eta-
ger og 9 fag langt samt et sidehus på 12 fag i en etage og endelig et baghus, der var 
11 fag langt og ligeledes i en etage. Efter i en årrække at have været i forskellige for-
nemme ejeres besiddelse blev ejendommen i 1799 solgt til den kendte sognepræst, 
Chr. Vest Hertel. Da pastor Hertel sælger ejendommen i 1811, gør han i en for ham 
karakteristisk, ordrig annonce rede for dens udseende.

 

Aarhuus Stiftstidende 21/5 1811
Tillysning:

Formeddelst Befordring og Forandring af Bopæl lader undertegnede sin iboende 
Gaard ved et eneste Auktion, om antageligt Bud gives, bortsælge Mandag den 1 Juli 
førstkommende. Den ligger i en af Byens anseeligste Gader Middelgades venstre 
Siide Nr. 107, og bestaar af følgende 3 Fløjhuse, alle Eegetømmer Bindingsværk, 
nemlig:
1) Et 2 etagers højt Forhuus til Gaden med Port og Indkørsel, hvorunder en stor 
god og til alle Tider tør Kiælder, med Stakitafdelinger, Forhuuset bestaar af 9 store, 
eller brede Fag, blev bygt i 1770 og indrettet til Herskabsbolig af hvilken Gaarden 
efterhaanden er blevet beboet, indtil for 13 Aar siden, da den blev undertegnedes; 
Stuerne er paa 3 og 4 Fag hver, ere pannellede inden for Muurværket, paa ny op-
malede 1807. Den største paany betrukken samme Aar da Gaarden blev wurffet. I 
den Etage ere 5 pannellede og tildels betrukne rummelige Værelser.
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2) Et et etagers høj Sidehuus af 11 brede Fag, hvorudi er foruden mindre Kamre 4 
rummelige Værelser med et lyst Kiøkken paa 4 Fag, begge anførte Fløje er forene-
de med en magelig Opgang, og bekvemme omgange til Værelser i begge Huusene 
saavel foroven som forneden. Denne Fløj er i Vesten tilføjet et Halvtag, hvorudi er 
Pige  Spisekammer Vaske og Bryggehuus.
3) Et et etagers høj Baghuus af 11 brede Fag. Dette ligger parallelt med Forhuuset til 
Gaden paa 54 Alens Frastand, som udgjør Gaardens Længde mellem Huusene. For-
uden Havestuens 4 Fag tværs gennem Midten af Huuset med dobbelte Glas døre, 
er paa Siderne af samme Rullestue Karlekammer, Vognremisse og Brændehuus, 
Heste- og Kostald hver til 4 Heste og 4 Køer. Bygningerne ere Bekvemt indrettede, 
vel vedligeholdt saavel inde som ude.

Paa Gaardspladsen, som er 15 Alen bred og 54 Alen lang, som og har foruden an-
dre Bekvemmeligheder rent ypperligt frisk Brøndvand, med en ny nyelig bekostet 
Pompe overtrukken med Oliefarve, ere paa passende Steder plantede Frugtbærende 
Træer, hvoriblandt ere 4 af mig plantede Valnøddetræer, der allerede over 5 Aar har 
baaret ypperlig Frugt af store tyndskallede Valnødder i Mængde. Trende af Eieren 
erhvervede anlagt veldyrkede Hauger med 40 unge dog frugtbærende Frugttræer 
af flere fine Frugtsorter omgiver Haugehuuset paa 3de sider, Foruden Berber risse, 
Spanske Hyben, Abrikos og Renekloder, flere Hække af Lambert og Zelle Nødde-
træer m.m. i den første Frugtfloer ere desforuden ikun 5 Aar gode Aspargesbede.

Til Køberens behagelig Efterretning tilføjes ydermere dette Vilkaar at 5000 Rdr. 
kan om forlanges blive staaende i Gaarden, ved at transportere paa Købers Navn, 
samt at den kan tiltrædes til 1. November, vel mulig endog førend denne Tid, naar 
de øvrige Auctioner ere afholdt, og at Købesummen betales med et halvt Aars Ren-
te til Snapstings Termin 1812 d. 16 Juni.

Aarhuus den 16 Maj 1811.
Chr. Vest Hertel.

Beskrivelsen af bygningerne svarer til, hvad Jens Nielsen i 1774 solgte til komtesse 
Danneschiold Samsøe. Der synes ikke at findes billeder af huset. Kun et prospekt af 
den nordlige del af byen, der er optaget fra domkirken midt i 1880-erne, fortæller 
os en lille smule. Man aner et højt valmtag med typisk placerede skorstene ved de 
to valme, tagrygningen af den lange nordfløj og baghuset. Desuden træerne i den 
gamle have, som Hertel berømmer i sin annonce, men som i dag er bebygget med 
kontor- og lagerbygninger. Det nuværende forhus er opført i 1890 af trævarefabri-
kant H. I. Nielsen. Bygningsinspektoratets arkiv giver kun i få tilfælde oplysninger 
om de arkitekter, der forestod opførelsen af den vrimmel af huse, der blev opført 
i sidste halvdel af 1800-tallet. De fleste arkitekter fra denne periode arbejdede som 
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oftest videre med de tanker, der blev den store mode sidst i 1850-eme og begyndel-
sen af 1860-erne. Der tænkes her på den bølge af interesse for italiensk renæssance-
arkitektur, der over Hamburg skyllede ind over det ganske land. Klassiske arkitek-
tur  enkeltheder, søjler, pilastre, kapitæler, antikke ornamentbåndfriser, kort sagt, 
alt blev vendt og drejet af næsten enhver murermester, og kun i enkelte tilfælde 
blev der skabt huse af virkelig værdi.

Mejlgade nr. 46. 
Købmand A. C. J. Leths
gamle købmandsgård. 
Gårdens nordlænge til 
højre røber sig ved sine 
gennem  stukne loftbjæl-
ker over stuevinduerne 
og den kun lidet fremtræ-
dende stokværks-
udkragning, som et hus 
på et stokværk, hvorpå 
senere er opført
en øvre etage.
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Købmand A. C. J. Leth, den egentlige grundlægger af papirfirmaet C. C.Winther, 
trak sig i 1838 ud af kompagniskabet med C. C. Langballe (C.Langballe & Søn). Han 
etablerede sig på Mejlgade i en gammel købmandsgård, nr. 46. I 1771 tilhørte denne 
gård Ole Gylling, en søn af borgmester Søren Michelsen Gylling (død 1749). Ejen-
dommen bestod da af et forhus mod gaden i to etager og 5 fag i længden. Dertil var 
opført en lang sidelænge på ikke mindre end 25 fag og i en etage. Desuden yderlige-
re et sidehus og et baghus30. I 1791 var sidehuset blevet forhøjet med en etage, men i 
1801 er det reducert med 7 fag, og helt op til 1846 omtales dette hus som vendende 
gavlen ud imod gaden.

Igen ser vi et af disse vinkelanlæg med en kort forlænge og et langt sidehus. På 
et fotografi inde fra gården taget ind imod hjørnet imellem de to sammenbyggede 
huse, ser man tydeligt, at sidehuset er forhøjet. Bemærk de gennemstukne bjæl-
ker under den oprindelige en etages bygning. Herover det nyere 2det stokværks 
udkragning. Dette gælder kun for de 6 fag nærmest forhuset, hvorimod de 10 fag, 
der ligger øst herfor, har en normal stokværksudkragning og sikkert er opført fra 
grunden.

Købmand Leth købte ejendommen i 184031. Kort før 1846 må der være sket en 
ændring af forhuset. De 3 fag af det gamle sidehus er nedrevet, medens forhuset nu 
har fået en facade mod Mejlgade på 10 fag. Det er imidlertid lidt ejendommeligt, 
for denne ombygning har formodentligt kun bestået i en nedtagning af sidehusets 
gavl og en deraf følgende dækning af hele husets forside med et stejlt valmtag og 
nogle indvendige ændringer. Ombygningsprocessen har ikke sat sig noget spor i 
bygningskommissionens forhandlingsprotokol. Derimod er den særdeles tydelig 
at efterforske i brandtaksationsprotokollen. Forhuset er nemlig steget til over det 
dobbelte i værdi. Den tidligere værdi var 900 rdr., medens den nu er løbet op til 2200 
rdr. Forhuset beskrives i brandtaksationen således.

Købmand A. C. J. Leth Omtakseringsforretning den 1 October 1846.
a. 10 Fag Forhus 2 Etager Bindingsværk og Mur med Port i 2 Fag, Kælder un-
der 4 Fag. Indrettet i nederste Etage til Boutik, og i Forening med Bygningen 
b til Beboelse, øverste Etage indrettet til Beboelse med gipsede værelser 5 Jern  
kakkelovne.
b. 14 fag 2 Etager Sidehus til Værelser med Skorstensindretning i nederste Eta-
ge, 2 Kiøkkener, Spisekammer, Bryggers og Pakkammer, 3 Kakkelovne.

Desuden var der et baghus på 10 fag egebindingsværk og et sidehus syd i gården 
på 8 fag i 2 etager og yderligere et nyere sidehus delvis i grundmur. Endelig var der 
et lysthus af brædder i haven32.
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Samtlige bygninger blev vurderet til 8110 rdr. Det er selvfølgelig ikke gørligt ud fra 
nogle fotografier at foretage en stilhistorisk vurdering af købmand A. C. J. Leth’s gård, 
men stort ældre end til midt i 1700-tallet tør man vel ikke datere de forsvundne huse.

En tradition vil vide, at Leths tidligere kompagnon og trofaste ven C. C. Lang-
balle i 1871 kraftigt opfordrede Leth til at modernisere sin facade til Mejlgade. Ja, 
der siges endog, at Langballe gratis leverede mursten fra sit teglværk ved Nørrealle. 
Så meget vides med sikkerhed, den 31. maj 1871 henvendte købmand Leth sig til 
bygningskommissionen. I forhandlingsprotokollen er indført følgende ikke meget 
oplysende omtale af denne byggesag:

Købmand A. C. J. Leth. Nr. 46 paa Middelgade.
I Forbygningen til Gaden indsættes en ny grundmuret Facade med nye Døre 
og Vinduer samt en muret Undergavl i den syndre Ende.

Byggesagen blev approberet samme dag. I modsætning til, hvad vi så ved Mejlga-
de nr. 18, hvor facadens reliefvirkning var opnået ved at bruge profilerede formt-
eglsten, var dette hus opført i almindelige mursten. Det plastiske var her opnået 
ved forskellige sammenstillinger af stenen. Facadens skema repræsenterer noget 
gammel  kendt her i byen. Helt tilbage i 1840-erne havde arkitekt Hans Wilhelm 
Schrøder tegnet huse med tredelte facader. Midterpartiet var tilbagerykket, og de 
to side  partier var forsynet med trefags vinduer. Motivet »Gotiske gavle« kendes 
fra etatsråd J. F. Willemoes gård på Sønderalle, opført i 1857 og senere, i 1883, købt 
til embedsbolig for bispen over Århus stift. Også motivet med runde blændinger 
kendes fra Willemoes gård, og fra det for få år siden nedrevne hotel »Skandinavien«, 
opført 1859. Huse med facader i blank mur var blevet indført i Århus sidst i 1850-
erne og blev mere og mere almindelige. Det må erkendes, at denne facade udmær-
ket kan være opført af en murermester, der havde gået lidt rundt i byen og mærket 
sig enkelt heder ved tidligere opførte bygninger. Her tænkes især på murermester 
Hans Rosenberg, der netop boede i Mejlgade. Han var søn af en murersvend Hans 
Rosenberg og fik borgerskab som murermester i 1866. Han opførte forskellige huse 
i byen, f.eks. Mejlgade nr. 57 i 1875 og Høegh Guldbergsgade nr. 51. Det er Rosen-
berg, der i 1873 optræder på købmand A. Wistofts vegne under en forhandling med 
bygnings  kommissionen, da den grundmurede del af sidefløjen i.Mejlgade nr. 18 
blev bygget33. Ethvert spor af købmand Leths gård er imidlertid borte. Et nyt hus 
uden videre interesse er opført, og vi må nøjes med billeder.

Det må forekomme nødvendigt ganske kort at omtale et par huse i Mejlgade, 
der ganske vist er forsvundet, men om hvilke vi har konkrete oplysninger. Der-
iblandt deres udseende, hvornår de er opført, og hvornår de er nedrevet.
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Mejlgade nr. 72 er det ældste af de 2 huse. Købmand Rasmus Holbech havde 
ved ægteskab erhvervet gården i 1775. Det i 1930 nedrevne forhus må være opført 
imellem 1775 og 178134. Det var en anselig bindingsværkslænge i 2 stokværk. 1. sals 
etagen var for største delen understøttet med dobbelte gulvbjælker. Det vil sige, 
at man imellem hver normale bjælke havde indlagt en ekstra bjælke. Første salen 
var indrettet til kornmagasin, hvilket nødvendiggjorde en stærk etageadskillelse. 
Fotografiet viser, at denne etage havde luger i stedet for vinduer. De tre vinduer er 
senere indsatte. Bindingsværket er typisk for denne periode. Den vandrette bjælke, 
der bærer stolperne på 1. sal, overgangsfoden, er faset på forkanten, og de svære 
bjælker er smukt svejfet over enden. Rasmus Holbechs gård var en god repræsen-
tant for bindingsværket i Århus sidst i 1700-tallet og ville have pyntet godt op i 
denne gadedel, hvor tristheden nu regerer. Det eneste, vi har bevaret fra dette hus, 

Mejlgade nr. 72, købmand Rasmus Holbechs gård. Man må her navnlig lægge mærke til facadens ualmindeligt 
smukt bevarede bindingsværk. De ekstra bjælker, midt over stueetagens vinduer, markerer første salens anven-
delse til kornmagasin . Den særprægede afvisersten yderst til venstre i billedet er en kopi af en romansk hvæl-
vingslutsten. Den stammer efter sigende fra den i 1890 nedrevne kirke i Storring. Tilsvarende slutsten kendes 
både fra domkirken og i Skivholme kirke. - Efter fotografi i »Den gamle By«.
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er en smuk hoveddør med senbarokke skæringer på fyldingerne. Døren er overført 
til »Den Gamle By« og der indbygget i et hus af omtrent samme type som Rasmus 
Holbechs gård. Det er »tobaksspinderens hus«, tidligere Nørreport nr. 14.

Mejlgade nr. 76 blev opført i 1900 af tømrermester Arnoff Thomsen. Arkitekten 
var R. Frimodt Clausen. Her lå før et bindingsværkshus på 10 fag og i 2 etager. Det 
var opført af bagermester Peter Sperling kort før 180035. Billedet viser tydeligt den 
stædige vedhængen ved en kraftigt profileret stokværksudkragning, der karakteri-
serer bindingsværket i Århus helt op efter 1800, hvor det blev betragtet som foræl-
det andre steder. Både overgangsfoden, loftsbjælkerne og udfyldningstømmeret 

Mejlgade nr. 76.
Det i 1900 nedrevne forhus 
blev opført kort før 1800 af 
bagermester P. Sperling.
- Efter fotografi 
i Den gamle By.
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imellem disse er meget fint faconhøvlede. Mejlgade nr. 76 er borte, men i Skolegade 
nr. 19, et smukt hus fra 1802, har vi et eksempel på denne stokværksudkragning.

For få år siden forsvandt hjørnehuset Mejlgade nr. 59, en bygning der var opført 
af købmand Jens Gjeding i 1861. Dette hus afløste en ældre gård i bindingsværk. Den 
blev opført i 1794 efter en ildebrand. I »Den Gamle By« opbevares en porthammer, 
der blev fundet ude i Mejlgade. Den er dateret 1794 og bærer to initialer J. C. og M. 
F. Jørgen Christensen og Maren Falck. Jørgen Christensen var skipper og havde 
ladet det nye hus opføre efter en brand den 26. november 1793. Det må have været 
en meget mild vinter det år, thi allerede den 30. april 1794 blev den nye hjørnegård 
vurderet til brandforsikring. Murermester J. F. Colwitz var vurderingsmand.

Skønt kathedralskolen ikke ligger i Mejlgade, hører den dog naturligt med her 
og kan bruges som afslutningsvignet til 1700-tallets arkitektur. Her tænkes på rek-
tor Jens Worms skolebygning fra 1760-erne. I skolens eksamensprogram fra 1850 
har rektor H. H. Blache givet en indgående redegørelse for skolens bygningshisto-
rie, en redegørelse, der ofte er blevet citeret. Rektor Blache skriver følgende:

»Jens Worm lod en i slige ting forfaren Mand S. Mørup tegne de fornødne 
tegninger«.

Dette »S« foran Mørup er aldrig blevet tolket rigtigt, men der kendes to murer-
mestre fra tiden ved navn Mørup. De var brødre. Gert Mørup var murermester 
i Viborg, medens Chr. Mørup boede i Ødum. »S« er simpelt hen en forkortelse af 
Seigneur, og Chr. Mørup har udført tegningen til Jens Worms skolebygning36.

Chr. Jensen Mørup blev døbt i Nørup Kirke den 4. november 1732. Faderen var 
Jens »Muurmester« ved Engelsholm. Han var tillige fæster under Engelsholm. 

Rektor Jens Worms skolebygning. Huset slutter sig klart til den »jyske murermesterbarok«, således som den i 
første halvdel af 1700-tallet blev udformet af stadsbygmester Claus Stallknecht og murermestrene Johan Gott-
fried Hodrich og Nicolaus Hinrich Rieman. Tegningen er formentlig oprindeligt udført som arbejdsgrundlag for 
den ombygning af skolen, der fandt sted i 1847-49.
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Etatsråd Lichtenberg til Engelsholm var som bekendt yderst interesseret i bygnings-
virksomhed. Han holdt sine ejendomme, herregårde og kirker i eksemplarisk stand 
og forsynede dem ofte med nye bygninger. Hans bygmester, Nicolaus Hinrich Rie-
man, må betragtes som Mørups læremester i bygningskunsten. Kathedralskolens 
oprindelige hovedbygning mod Mejlgade, den tidligst kendte bygning fra Mørups 
tegnebrædt, røber sig på mange punkter som inspireret af Riemans arkitektur. 
Dens kvistgavl mod gaden er et motiv, Mørup så at sige har indsuget som barn. 
Både Engelsholm og dens godskirke i Bredsten blev under Chr. Mørups opvækst 
forsynet med slige gavle37.

Skolebygningens ombygning og forhøjelsei 1840-erne var en nødvendighed og 
blev foretaget under vanskelige betingelser. Resultatet var, at Århus blev forsynet 
med en skolebygning i ædel senklassicistisk stil, en bygning der på værdig måde 
spillede op til domkirkens vældige kor i baltisk teglstensgotik. Skolens arkitekter, 
hofbygmester Jørgen Hansen Koch og Hans Wilhelm Schrøder, havde ære af deres 
hus. Skolebygningen blev desværre i 1905 genstand for en ombygning, der på af-
gørende punkter var i modstrid med husets ide.
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I det følgende skal omtales et af de ædleste huse i Mejlgade, ja, for den sags skyld 
hører Mejlgade nr. 6 til mellem det bedste, empirearkitekturen har efterladt os 
i byen. Blandt ejendommens ældre ejere må først og fremmest nævnes den lige 
omtalte rektor ved kathedralskolen, Jens Worm (1716-90). I 1808 blev stedet købt af 
forligelseskommissær og domkirkeværge Bagge Lihme. Han ejede både nr. 6 og 838. I 
1811 lod Bagge Lihme forhuset og væsentlige dele af et gammelt sidehus nedrive. På 
tomten blev opført et nyt gadehus i 2 etager. Mod sædvane var samtlige ydermure 
i grundmur. Tidligere er fremsat den anskuelse39, at det frembrud af huse opført i 
københavnsk nyklassicisme, der efter 1810 udviklede sig i Århus, måtte skyldes en 
murermester, der i det første årti af 1800-tallet havde opholdt sig i hovedstaden. 
Yderligere måtte en sådan, lad os kalde ham bygmester, inden for et meget begræn-
set tidsrum efter 1809 have bosat sig i Århus. Som den gang ytret, var den eneste, 
der på tilfredsstillende måde opfyldte de stillede betingelser, Anthon Gert Monrad 
(1777-1822). Han arbejdede som murersvend i København fra 1805 til 1809 og er-
hvervede borgerskab som murermester i Århus den 15. januar 1810.

Mejlgade nr. 6, morsomt nok kathedralskolens nuværende rektorbolig, er det 
første hus i Århus, hvor facaden er opdelt af en pilasterorden. Disse er prydet med 
kannelurer, der som visse københavnske huse standser et stykke over stuevinduernes 
tværposter. Hovedgesimsen hviler på et gennemgående pudset bånd, der hviler på 
pilastrenes joniske kapitæler og illuderer som en klassisk arkitrav. Pilastrenes overdel 
er på lidt provinsiel vis dekoreret med en triglyfagtig liste. Husets 5 midterste fag er 
udformet som en stor blænding i facaden, hvor pilastrene virker som en inddeling af 
dette midterparti. Afsnittet er opmuret i blank mur med gule flensborg mursten og 
med »brændte fuger«, det vil sige, at hver fuge er lidt frem springende og og ridset med 
et jern. Under pilastrene er den pudsede mur refendsfuget, det vil sige inddelt i brede 
bånd med dybe riller imellem. Etageadskillelsen er i facaden markeret med et profi-
leret vandret bånd. De pudsede sidepartier er aksebetonede ved hjælp af vinduerne. 
Disse er indrammede af flade pudsede indfatninger og sålbænke. Sålbænkene hviler 
på små kvadratiske klodser med diamantbosserede for  sider.

Empire i Mejlgade
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Husets indre røber klart sin københavnske afstamning. Først og fremmest etage-
planen er typisk for københavnske huse fra omkring 1800. Eksempelvis kan nævnes 
»De Forenede Papirfabrikkers« hovedsæde, Store Strandstræde nr. 18, den såkaldte 
Waage Petersenske gård. Denne gård blev opført kort før 1800 af murermester Johan 
Martin Quist. Stuerne her i Mejlgade nr. 6 er grupperet omkring et gennem  gående 
længdeskillerum . Mod gaden en trefags stue, »salen«, som det centrale rum. I tilslut-
ning hertil mod syd et kabinet og mod nord en tilsvarende 2 fags stue, og endelig nord 
herfor et kabinet. Bagsiden er optaget af en treløbs trappe i forbindelse med porten. 
Herefter en lang trefags stue og et kabinet, der formidler kommunikationen til side-
fløjen. Den nuværende sidefløj er af nyere dato. Men også husets indre taler i sine en-
keltheder et smukt københavnsk. Her tænkes på snedkerarbejdet, vinduer og døre. 
Dørene ved husets hovedtrappe må stamme fra opførelsen, medens nogle dobbelt-
døre på første sal må stamme fra en ombygning af husets indre. Denne kan tænkes 

Mejlgade nr. 6. Facaden set fra Rosensgade. - Foto 1968 N.J.Israelsen.
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at være foregået i 1846, da bankbogholder L. S.Fabricius overtog ejendommen40. Det 
må indrømmes Bagge Lihme, at han har krav på vor respekt ved at lade opføre dette 
ædle hus tæt op af domkirken, og den smukke facade er fuldt værdig til den krævende 
placering her for enden af Rosensgade.

Mejlgade nr. 44 har en facade, der synes udformet under indtryk fra den lige 
omtalte i nr. 6. De oprindelige bygninger, således som de er beskrevet i brandtak-
sationsprotokollerne for 1781 og 1801, bestod af en kort længe mod Mejlgade på 7 
fag med port i 2 fag, desuden, som Ejendommens vigtigste hus, en lang sidelænge 
på 14 fag, der vendte gavlen ud imod gaden. I 1810 tilhørte ejendommen sæbesyder 
Otto Friederich Weinert. Han havde i sidefløjen ladet indrette sæbesyderi41. Den-
ne virksomhed synes ikke at have været af lang varighed, thi efter at have tilhørt 
stiftamtmand F. J. Chr. Gyldencrone finder vi i 1813 to murermestre som ejere af 
gården. Den ene Domenicus Preis var fra Prag og havde fået borgerskab som mu-
rermester i 179442. Den anden, Lauritz Liisberg, var derimod født i Århus.

Mejlgade nr. 44. 
Gadeparti med dette hus 
yderst til venstre. 
Huset blev opført i 1813 
og røber sig stadig, trods
angreb fra reklamen, som 
et smukt empirehus, der 
med enkle midler kunne
bringes tilbage i sin op  
rindelige form. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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Den 28. september 1813 har vi en ny vurdering og beskrivelse af husene på grun-
den43. Det fremgår heraf, at forhusets facade mod gaden er omsat fra bindingsværk 
til grundmur. Samtidig hedder det, at det gamle sidehus er brudt ned, og et nyt 
på 8 fag er opført. Denne beskrivelse dækker på væsentlige punkter ejendommens 
nuværende status. To vigtige træk hjælper til at fastlægge den nye facades tilhørs-
forhold, det tilbageliggende midterparti, og den gennemgående bæltegesims, der 
markerer etageadskillelsen og i små knæk følger facadens tre afsnit. I relation til 
Mejlgade nr. 6 er det selvfølgelig vigtigt at fastholde byggeåret 1813. Det mærkelige  

Mejlgade nr. 43-47. Vi har her igen et eksempel på, hvorledes man i 1800-tallets første halvdel kunne få husene 
til at hænge sammen. Selvom de ikke slavisk fulgte de samme bygningshøjder, blev helheden alligevel holdt fast.
- Foto 1968 N.J.Israelsen.
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imidlertid, at Liisberg havde nok lært i Århus, men da han i 1802 erhverver borger-
skab som murermester i Århus, fortæller han i en etableringsannonce, at han har 
arbejdet som svend i 4 år i København44. Hans mestertegning i »Den Gamle By« vi-
ser tydeligt nok en påvirkning fra København. Alligevel kender vi ikke nogen huse 
i Århus før 1810, hvor der klart kan tales om »Harsdorffstil«.

Desværre er dette hus, som de fleste i gaden, ødelagt af en kommerciel udnyttel-
se af facaden. På et ældre billede (fra omkring 1900) er huset gengivet i nogenlunde 
oprindelig form. Underetagen har været opdelt af refendsfugning, denne vandrette 
afstribning af facaderne der i den følgende tid skulle blive så moderne i byen. Første 
salen var derimod glatpudset. Inde i Gården ses endnu det kraftige bindingsværk i 
for- og sidehus. Her fra denne gårds indre har man igennem porten et morsomt 
kik tværs over gaden ind i Mejlgade nr. 45, auktionsfirmaet Nellemann og Thom-
sens gård. 

Mejlgade nr. 43. En gammel vindovn fra Holden 
Jernværk i Telemarken. Den har formentlig stået i dette 
hus siden dets opførelse i1831, og den er kun en af de 
mange inter  essante enkeltheder i dette spændende 
hus. - Foto 1968 N.J. Israelsen.
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Som det sidste i rækken af empirehuse i Mejlgade skal omtales forhuset til den i 
første afsnit omtalte gamle gård nr. 43. Siden 1800 havde gården 5 gange skiftet ejer, 
da postfuldmægtig Niels Iversen i 1829 erhvervede den45. Den 29. august 1831 blev 
ejendommens huse omvurderet. Årsagen var, at Niels Iversen havde ladet 6 fag af 
det gamle gavlhus nedrive. Samtidig forsvinder det gamle forhus på 4 fag, og et nyt 
forhus i grundmur bliver opført i stedet for46.

1831 den 31 August.
Fuldmægtig Niels Iversen Gaard Mtr. Nr. 118

a. Forhuus 9 Fag 2 Etager, Længde 21 Alen, Dybde 12½ Alen Højde 11 Alen
 ialt. Grundmur indrettet til Værelser, alt med gipsede Lofter og 4 Jern-
 kakkel  ovne, Port i 2 Fag og Kielder under 7 Fag 2700 Rdr.

b. Et Siidehuus 2 Fag 2 Etager Eegebindingsværk og Mur indrettet til Gang 
 og Trappe. 290 Rdr.

Mejlgade nr. 43. 
Enkeltheder i den smukke 
empiretrappe fra 1831.
- Foto 1968 N. J. lsraelsen.
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Brandtaksationsforretningen fortæller netop, at dette kønne forhus er opført i 
empirens sidste år. Den ganske enkle facade rummer elementer, der er en videre-
førelse af 1820-ernes gode år, således som det kendes fra Vestergade nr. 29 og den 
desværre ødelagte gård Åboulevarden 20. Pilastrene er vel borte, men til den seg-
mentbuede portåbning har oprindeligt svaret en blænding i nordenden af facaden, 
således at facaden er aksefast. Etageadskillelsen er markeret af en blændingsfrise, et 
motiv der er velkendt fra Vestergade nr. 29, men hvor det dekorative element før 
var rosetter og mæanderbånd, der vekslede, er det her en smuk blomsterranke, der 
slynger sig henad facaden. Dette blomstermotiv er gentaget i husets hoved gesims, 
hvor mellemrummene i tandsnitgesimsen er udfyldt med blomster. Imellem for-
huset og den stump af det gamle gavlhus, der blev til rest, blev der, som nævnt i 
beskrivelsen, opført et trappehus i bindingsværk. Den gamle trappe er veldimen-
sioneret og fører i to smukke løb op til lejligheden ovenpå. Håndlisten bæres af et 
krydssprodseværk, hvor krydsene er markeret af fint drejede rosetter. Første salen 
er forsynet med en række gode dobbelte femfyldingsdøre med kvadratiske fyldin-
ger. Denne dørtype bliver i begyndelsen af 1820-erne indført fra København, men 
en enkelt tofyldningsdør med riller i den øverste fylding og rosetter i hjørnerne 
viser tilbage til tiden omkring 1800. Det nye hus havde betydelig større etagehøjde 
end den gamle sidefløj, hvilket øjensynligt har voldet den desværre anonyme byg-
mester mange kvaler, thi foruden hovedtrappen er der et par mærkeligt stejle trap-
per, som forbinder de forskellige etager. Men det er spændende at gå på opdagelse 
i dette hus, som i den ene ende rummer enkeltheder fra 1500-tallet, og i forhuset 
mod gaden stærkt nærmer sig den forfinede periode omkring 1800. I forstuen på 
første sal findes et enkelt stykke inventar fra opførelsen af forhuset. Det er en norsk 
etageovn, der her står på sin oprindelige træfod. Vindovnen er udført en gang midt 
i 1820-erne på Holden jernværk i Telemarken. Dens fornemme klassiske stil er helt 
i samklang med omgivelserne47.
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Sidst i 1830-erne begynder man på at udskifte de gamle bindingsværkshuse med nye 
bygninger i grundmur. Mange nøjedes dog med at opføre nye facader i mursten, 
medens bagsiden blev stående.

På nordsiden af Snevringen ligger nr. 47, som er et smukt lille vinkelanlæg. I brand-
taksationsprotokollen for 1801 beskrives bygningerne således. Et ganske kort forhus 
i 2 etager, 4 fag langt og med port i 2 fag. Hertil var langs Snevringen udlagt et langt 
gavlhus på 17 fag og ligeledes i 2 etager. Begge bygninger var som sædvanligt opført i 
bindingsværk. Atter her har vi et eksempel på sidelængens dominerende betydning. 
Af gavlhuset er der i dag kun levnet 5 fag. Det, der straks falder i øjnene ved dette hus, 
er den meget kraftigt profilerede plankegesims, der findes bevaret både mod Snev-
ringen og inde i gården. Den bringer et ganske bestemt hus i erindring. Det er År-
hus mølles gamle hovedfløj, det store pragtfulde bindingsværkshus, der nu nyder sit 
velfortjente otium i fuld aktivitet som ramme om »Den Gamle By«s administration. 
»Comptoir«‘et er dateret til tiden omkring 1700, og man gør næppe meget galt i at 
fremsætte en lignende vurdering til dette hus ved Snevringen.

Forhuset og resten af sidefløjen er derimod opført i tiden omkring 1840. Selve for-
huset synes opført i 2 tempi. De 4 sydligste fag af forhuset med hjørnet ud til Snevrin-
gen er opført i 184048. Bygherren var den kendte bogtrykker og overkrigskommissær 
A. F. Elmquist. Resten af forhuset omtales i bygningskommissionens protokol som 
opført få år tidligere. Facadens skema er dog klart nok og er udført i overensstemmel-
se med empirens strenge formsprog. De to sidepartier springer risalitagtigt frem og 
var oprindeligt refendsfuget, hvorved deres reliefvirkning blev endnu mere tydelig. 
Så sent som i 1842 kørte man altså videre med de gamle former fra Harsdorffstiden. 
Århus var en lille by, hvor intet skete, så man må betragte en sådan sejg ved hængen 
som naturlig. Der skulle dog meget snart ske forandringer. Stormvinde med nye im-
pulser fra syd og øst føg ind over storbyen i svøb. Trods mange ændringer lader dette 
hjørnehus sig endnu se. Man bør mærke sig, hvor tæt vinduerne sidder sammen her 
i forhold til i nr. 43 og 45. Selve hjørnet med den gode gesims og det fornemme op-
skalkede tag er af god virkning og yder sit til at smykke gadebilledet.

Senklassicisme
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Elmquists byggesag i 1840 er et godt eksempel til at belyse 1800-tallets bygnings-
lovgivning i købstæderne. Det var lovligt at opføre bygninger i bindingsværk, men 
de udvendige mure, der vendte mod gaden eller mod nabogrund, skulle opføres i 
grundmur. Man ser ved et besøg inde i denne typiske gård den gode og velbevarede 
bagside. Mejlgade nr. 47 har indtil fornylig været holdt i temmelig vanrygtet stand. 
Facaden vår behandlet med »California Stucco«, dette rædselsfulde produkt, der 
kom til byen i 1930-erne og fik en stor udbredelse. Resultatet er, at alle de huse, 
der fik denne behandling, i dag nærmest ser grumsede ud, idet denne puds tilsyne-
ladende suger snavs. Husets vinduer er også ændret i moderne stil med store ruder. 
Århus kommune bør derfor prises for det initiativ, der er taget for at istandsætte 
bygningerne ude og inde. Et eksempel, der bør mane til efterfølgelse blandt gadens 
andre husejere, hvilket virkelig også synes at være ved at ske.

På den sydlige side af Snevringen ligger auktionsfirmaet »Nellemann & Thomsen«s 
smukke gamle gård (Mejlgade nr. 45). Ejendommen havde, imellem 1801 og til den 
i 1875 kom i de to auktionsholderes besiddelse, ikke mindre end 10 forskellige ejere.

Mejlgade nr. 47.
Trods flere ombygninger 
med moderne vinduer 
m.m. virker dette hus 
endnu stærkt med sin 
kraftige hovedgesims og 
det smukke tag. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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Det nuværende forhus’ bygherre var boghandler og exam. juris. Andreas Basse. 
Han havde imidlertid kun huset i et par år og handlede i det hele taget meget med 
ejendomme, både i byen og på landet49.

Forhuset er opført i 1842, og byggesagen er temmelig udførligt behandlet i byg-
ningskommissionens forhandlingsprotokol. De gamle bygninger bestod af et for-
hus på 9 fag i 2 etager og en sidebygning på 10 fag ligeledes i 2 stokværk. Det gamle 
forhus må have været et renæssancehus. Thi første gang sagen omtales i protokol-
len, den 29. april 1842, ønskede Basse at erstatte bindingsværket i forsiden med en 

Mejlgade nr. 45. Den i 1968 istandsatte port. Det må inderligt håbes, at ejeren må få glæde af dette prisværdige 
initiativ. - Fot. N. J. I. 1968.
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ny facade i grundmur. Denne skulle have samme byggelinie som det eksisterende 
hus, og første etage, der havde fremspring, skulle rykkes tilbage i linie med under-
etagens forside. Hvis det kun havde været et par tommer denne tilbagerykning 
omfattede, ville man næppe omtale denne enkelthed. Formentlig har det været en 
knægtbygget facade. Det blev yderligere bemærket, at tagværket skulle tages ned 
og forandres. Gavlen mod Snevringen var bræddeklædt. Den 11. maj var der atter 
møde om Basses hus, og situationen var nu en anden. Hele det gamle forhus skulle 

Mejlgade nr. 47. 
Sidelængen der vender ud 
imod Snevringen, byens 
eneste gyde hvor gammel 
arkitektur danner gade 
rummets mure. Den 
gamle bindingsværks-
længe midt i billedet rar 
et vældigt relief ved den 
svære planke  gesims. 
Billedet giver en fornem-
melse af den stof  virkning 
murværk rar, når det kun 
er rappet og malet. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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rives ned og er stattes af et nyt grundmuret hus i 2 etager. Basse gik ind på at tilbage-
rykke sin bygge  linie i flugt med nr. 43 og 47, således at gaden her blev lige. Byg-
ningskommissionen med borgmester H. A. Fleischer, prøvede på at overtale Basse 
til at indrykke sin nordlige byggelinie mod Snevringen. Man var interesseret i at få 
Snevringen lavet om til en gade. Basse forlangte imidlertid 1000 rdr. for at afgive 
dette areal. Man havde ved en tidligere lejlighed prøvet at overtale Basses nabo mod 
Studsgade, madame Svantemann, til at afgive sin del af grunden mod Snevringen 
til en sådan gadeudvidelse, men hun havde forlangt 700 rdr. Således gik det til, at 

Mejlgade nr. 45.
Facade af det af boghand-
ler Andreas Basse i 1842 
opførte forhus. 
- Nellemann & Thomsen 
fot.
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vi beholdt Snevringen, en smøge med et dejligt perspektiv hen imod det gode hus 
Studsgade nr. 29, tidligere købmand R. Hjorth’s gård. En senere ejer af Mejl gade nr. 
45, proprietær Faurschou, ombyggede i 1858 sidehuset til grundmur, medens auk-
tionslokalet er opført i 1875. Den eneste bygmester, vi bestemt ved har haft noget 
med Mejlgade nr. 45 at gøre, er tømrermester Carl Steinbrenner. Han kom nede 
fra Holsten og havde, inden han i 1858 tog borgerskab som tømrermester, gået på 
Teknisk skole her i byen og derefter udført sit mesterstykke i København50. Han op-
trådte lejlighedsvis som arkitekt, men havde aldrig gået på kunstakademiet. Imid-
lertid har han været en dygtig mand. Et brev i arkitekt F. Meldahls privat arkiv røber 
ham som en mand, der vidste noget om tømrerarbejde. Brevet handlede om den 
mærkelige fjortenkantede lokomotivremise ved banegården, hvis tagkonstruktion 
og materialevalg blev kritiseret51. De to bygninger, Steinbrenner bør erindres for, 
er Paradisgades skole og studestalden på Skovvejen. Steinbrenners dokumenterede 
forbindelse med Mejlgade nr. 45 drejer sig om noget så ligegyldigt som en ombyg-
ning af kælderen i forhuset, hvor der, få måneder efter anmeldelsen af byggesagen 
om auktionslokalet, skulle indrettes en lejlighed52.

Forhuset, ejendommens ansigt mod Mejlgade, er et højt svært hus, der i sin 
facadeopdeling stærkt nærmer sig sin sydlige nabo nr. 43. Facaden her er dog helt 
fri for udsmykning og virker kun ved sin stort skårne vinduesrytme. Som ved nr. 
47 og, som det også har været tilfældet med nr. 43, er der ved dette hus tilstræbt en 
facade, der er aksefast om det midterste vindue. Til den retkantede portåbning i syd 
svarer i nord en blænding. Porten er simpelthen den smukkeste i gaden. Det er en 
fyldingsport, hvor rammestykkernes skæringspunkter er udformet som kvadrati-
ske plader og er udsmykkede med drejede rosetter. De store fyldinger er formede 
som diamantkvadre, medens de smalle mellemfyldninger er glatte og er prydede 
med palmetteornamenter. De tre fløjes anslagsrammestykker er udført som joni-
ske pilastre. Selve portoverliggeren er smukt udskåret som en jonisk ægge stavsfrise, 
og de tre ruder ovenover er udfyldt med ornamenteret sprodseværk. Den smuk-
ke port er i 1968 under ejendommens istandsættelse blevet renset for de mange 
års over  malinger og står atter malet i sine oprindelige farver. Forhusets etageplan 
er bygget over det sædvanlige klassicistiske skema, og det dybe hus afgiver en god 
ramme om familien Thomsens smukke indbo. Dører og vinduer bærer præg af fle-
re ændringer.

En enkelt dør i sidehuset kan stamme fra ældre bygninger på grunden. Det er 
en tofyldningsdør med smukt profileret rammetræ og fyldninger. Man må heri se 
en nøgtern tids vurdering af anvendelige byggematerialer og glæde sig over per-
spektivet. Et skoleeksempel på, hvordan det er muligt at skamfere en facade ved 
moderne skiltning, findes i Mejlgade nr. 36. Huset er opført i 1843 af den senere 
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stiftsfysikus Hans Christian Weis. Huset virker stort i forhold til sine naboer, der 
alle er bindingsværkshuse med en senere påmuret forside. Facaden er horisontalt 
delt af en bælte  gesims, et motiv der skulle blive uhyre almindeligt i de følgende år. 
I nogle tilfælde markerer de husets etageadskillelse, medens de andre steder virker 
som sålbænk under vinduerne. Hovedtrappen, som på sædvanlig vis er placeret i 
forbindelse med portgennemkørselen, er ualmindelig godt dimensioneret med to 

Mejlgade nr. 6-8-10. Billedet viser et godt eksempel på, hvad der kan opnås, når ejerne står sammen om at skabe 
et fast og klart gademilieu. Allerede ved nr. 12 (til venstre) begynder linien at vakle. - Foto 1968 N. J. Israelsen.
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Mejlgade nr. 7. Købmand Anthon Herskinds gård fra 1848. Billedet viser meget tydeligt, hvad det betyder for en 
smuk gammel gård, at porte og vinduer holdes i deres oprindelige form. Billedet viser også, at portfaget drypper 
lidt. Men facadens flugt, rytmisk afbalanceret af de to enderisaliter, er simpelthen noget af det bedste, senklassi- 
cismen har at opvise i byen. - Efter fotografi i Erhvervsarkivet.

brede løb, der med magelige trin forbinder stuen og første sal. Foruden den grim-
me skiltning er huset skæmmet af det nye tag i bølgeeternit og den manglende 
hovedgesims. Her kan man rigtig se, hvor der trænges til oplysning.

En bemærkelsesværdig kontrast til dette ødelagte hus betegner Mejlgade nr. 10. I 
1801 lå her et beskedent bindingsværkshus i en etage og 6 fag langt. Dette hus havde 
en kvist til gaden og en til gården. Yderligere var der en staldbygning i gården på 7 
fag. Denne beskedne ejendom ejedes af guldsmed Ole Ravn53. Husets ejer var i 1847 
skræddermester Baes. Han lader dette år det gamle forhus nedrive og opfører et 
nyt grundmuret forhus, en lang længe på 8 vinduesfag og i 2 etager54. Man ser med 
det samme den smukt afvejede facaderytme, der fag for fag, følger byggelinien. 
Også denne facade har oprindelig været delt af et horisontalt bånd, der markerede 
etageadskillelsen. Et nyt motiv, der fremkommer i begyndelsen af 1840-erne, er an-
bringelsen af et trefags vindue over portåbningen. På denne måde opnår man ens 
pillebredde mellem alle vinduer55.

Hele ejendommen blev for et par år siden pietetsfuldt istandsat af den nuvæ-
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rende ejer, speditør E. Aaen. Han viste her det første initiativ til en konserverende 
gadefornyelse i Mejlgade. For den vandrer, der finder om ad Mejlgade, er det en 
beroligelse at følge netop dette stykke gade, fra rektorboligen i nr. 6 over nr. 8, hvis 
facade i 1922 blev ændret i denne tids nyklassicisme, til nr. 10. Man ser klart, at de 2 
bygninger underordner sig rektorboligens ædle empire. Først med nr. 12 begynder 
den strenge linie at vakle for med nr. 16 tilsidst at gå tabt.

To ejendomme er behandlet andet steds56 og skal kun omtales her med nogle li-
nier. De er dog meget vigtige for Mejlgades arkitekturhistorie. Det er nr. 7, der blev 
opført i 1848 af købmand Anthon Herskind, og det desværre helt ødelagte for  hus til 
oliemøller Bangs gård Mejlgade nr. 50. Begge husene bærer præg af at være blevet 
til på et tegnebræt. Portfagene, og de dertil svarende vinduesfag i husenes modsatte 
ender, er som sædvanlig anbragt i fremspringende risalitter. Men som noget nyt vi-
ser det sig, at risalitterne i nr. 7 er facadens hovedmodul. Der er også trefags vinduer 
i endefagene, således at facaden er aksefast. Desværre er nr. 50 ødelagt af en forhø-
jelse med en etage, hvorimod nr. 7 er velbevaret med næsten alle sine enkeltheder 
i behold. Det er et af de bedste senklassicistiske huse i byen. I stueetagenfindes en 
række store, godt proportionerede lokaler, der nu anvendes til kontorer. De høje, 
smukke vinduer lader et klart lys falde ind igennem ruderne. Der er bevaret en del 
udmærket snedkerarbejde med en profilering, som viser, hvad professor Gustav 
Friederich Hetsch i 1840-erne lærte de unge håndværkere i København. Et særligt 
kendetegn er de gode indfatninger om døre og vinduernes lysningspaneler. Relief-
virkningen beror på et højt, stejlt karnisprofil. Det ville være ønskeligt, om dette 
interessante hus kunne komme ind i en blidere vind, end det nu er tilfældet, hvor 
interessen for dets vedligeholdelse nærmest er negativ. For eksempel har man fjer-
net en fornem gammel port med kvaderfyldninger. Det er meget vigtigt i sådanne 
gadebilleder, at der sørges for at døre, porte og vinduer ikke udskiftes med moder-
ne ting, der er i modstrid med bygningernes oprindelige former.

Den opmærksomme iagttager vil bemærke, at den nordlige del af Mejlgade nr. 7 
med portfaget er sunket. Husets nordgavl står formentlig på den opfyldte skråning 
fra den middelalderlige voldgrav, der har ligget her, og som nu markeres ved den 
smøge, der løber ovre på den anden side af gaden imellem nr. 14 og 16. Chr. Blache 
har i en tegning fra 1860 vist os resterne af den grøft, der løb ud i havet.

Angående nr. 50 må det siges, at har vi ikke bevaret huset, som oliemøller Chr. 
Bang lod det opføre, findes der en række meget smukke fotografier fra huset. De er 
optaget omkring 1880 og viser os, hvorledes en velhavende familie indrettede sig i 
denne periode.

Købmand Jens Gjedings gård på hjørnet af Mejlgade og Nørreport blev som tid-
ligere nævnt opført i 186157. I forbindelse med opbygningen blev der foretaget en 
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tilbagerykning af byggelinien. Desuden blev husets hjørne afskåret efter en vinkel 
på 45 grader, således som det havde været påbudt i København siden 1795, og som 
det i løbet af 1840-erne også indførtes i Århus. Hjørnehusets to facader mod Mejl-
gade og Nørreport var med risalitter inddelt efter det skema, arkitekt H. W. Schrø-
der omkring 1844-45 havde indført i provinsbyen58. Billedet viser facaden, som den 
var opdelt, med to smalle sidepartier i hver ende. Her imellem var så udspændt et 
tilbageliggende midterpart. Formentlig har dette midterparti været bestemt efter 
sidepartiernes bredde, som facadernes modul, som vi lige så det ved nr. 7. Mejlgade 
nr. 59 blev nedrevet i 1960.
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Omkring 1850 blev opførelen af nye borgerhuse i Århus ledet ind i nye baner. Man 
begynder for alvor at bygge huse i 3 stokværk. Der havde tidligere været gjort tilløb 
til sådant byggeri59. Man havde også i 1840-erne bygget flere pakhuse i 3 etager. Men 
nu blev der brug for sådanne store beboelseshuse rundt om i byen.

Købmand Lars Larsen havde i 1850-erne tilkøbt sig den grund, der ligger på hjør-
net af Mejlgade og Sct. Olufsgade, Mejlgade nr. 20. I 1857 påbegynder han opførel-
sen af et par store bygninger på grunden. Den 19. januar mødte på Larsens vegne 
den ansete tømrermester Andreas Edvard Andersen for at forhandle med byens 
bygningskommission. Sagen drejede sig om opførelsen af det nu stående hjørne-
hus. Bortset fra betydelige ændringer af stueetagen er huset i alt væsentligt bevaret. 
Huset er i 3 etager og udnytter den ret smalle grund effektivt, således at gavlen mod 
Sct. Olufs  gade er bredere end hovedfacaden mod Mejlgade. Selve hjørnet er skråt 
afskåret. Et gammelt fotografi fra ca. 1870 af hjørnet mellem de to gader viser, at 
stueetagen helt fra begyndelsen har været opdelt af butiksvinduer. De har dog ikke 
ødelagt husets facaderytme, men roligt underlagt sig husets øvrige vinduesrytme. 
De var inddelt af en lodret midtersprodse, to vandrette tværsprodser og foroven 
2 segmentbuer. Dette sprodseværk var meget spinkelt og formodentlig udført i 
støbe jern. De øvrige vinduer havde indfatninger i puds og første sals vinduerne til-
lige afdækningsplade over indfatningerne. Denne form for vinduesindramning er 
typisk for det samtidige stor  byggeri i 1850-ernes København. Her i Århus fortsatte 
man med at anvende dette motiv langt ned i århundredet. Mejlgade nr. 20 er der 
første hus i byen, hvor mansard  taget bliver taget i anvendelse. I forhandlingsproto-
kollen kan man læse bygningskommissionens mening om dette tag:

»--- Paa Forbygningen vilde blive sat en Quist eller rettere et Manzattag med 
en Etage paa. Da imidlertid disse Tage nu tages med ved Beregningen af Byg-
ningens Højde i København, og i sit Væsen ere en Bindingsværketage, og 
derhos maa ansees for meget farlige i Ildebrandstilfælde, henstilles at der for 
Fremtiden udvirkes en Bestemmelse, for at disse Tage, forsaavidt de benyttes 
til Beboelse, tages med ved Beregningen af Bygningers Højde i Forhold til 
Gadens Bredde«60. 

Brydningstid fra 1850
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Året efter var det galt med dette mansardtag. Den øverste blytækkede del var utæt. 
Larsen fik opbygget et skråt tag i en højde af 4 alen over mansarden. Det var oprin-
de  lig tækket med skifer, men er nu teglhængt. Den øverste del af taget var fladt og 
tækket med bly. Langs kanten af dette flade tag løb et rækværk af jern, hvorfra der 
må have været et storslået skue ud over bugten61.

Mejlgade nr. 20 synes også på anden måde at have været, hvad man med et mo-
derne ord kalder avanceret byggeri. Thi foruden den almindelige hoved trappe, der 
var placeret inde i huset, blev der opført en bagtrappe i et særligt trappetårn ind 
mod gården. Sådanne trappetårne fremkommer netop i disse år også i København.

Mejlgade nr. 20 repræsenterer, sammen med bygninger som Åboulevarden 18, 
»Pressejernet «, fra 1851, Skolegade nr. 19 fra 1853 og Fredensgade nr. 30 fra 1851, samt 
adskilligt flere, det københavnske storbyggeris endelige gennembrud i Århus. Vi må 
i denne forbindelse tage i betragtning, at byen i 1850-erne forøgede sit indbyggertal 
med ca. 40%. Den senere så voldsomme udvikling havde taget sin begyndelse. 

Købmand Lars Larsens 
store købmandsgård fra 
1856-57, set fra Sct. Olufs 
kirkegård. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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Købmand Lars Larsens byggeri ved Sct. Olufsgade er betegnende for den bryd-
ning i arkitekturstilen, der herskede i anden halvdel af 1800-tallet. Allerede i 1856 
havde Larsen begyndt opførelsen af det store pakhus, der vender gavlen ud imod 
Sct. Olufs  gade. Det er en anselig grundmuret bygning i 3 stokværk, med hejseluger 
langs den østlige side. Som en morsom kontrast til hoved husets senklassicistiske 
arkitektur er pakhuset opført med skyldigt hensyn til den gryende interesse for 
middelalderen. Gavlen ud imod Sct. Olufsgade er forsynet med gotiske kamtakker, 
og hovedgesimsen efterligner 1500-tallets arkitekturmonumenter. De små vinduer 
er rundbuede og udført i støbejern. Der var flere støberier i Århus62.

Kongelig bygningsinspektør C. G. F. Thielemann, der kom til Århus i 1851 for 
at overtage Bindesbølls embede, må betragtes som den, der havde de bedste forud-
sætninger for at kunne opføre bygninger i historiske stilarter. Trods sin skoling i C. 
F. Hansens klassicisme, formåede han ofte med stor indfølingsevne at tilpasse sig 
ældre arkitekturmonumenter. Det vides, at Thielemann var i høj grad skattet af 

Hjørnet af Mejlgade og Sct. Olufsgade. Efter et ofte gengivet fotografi. Yderst til venstre ses et udsnit af farve-
handler Juuls facade nr. 19, og smedemester H. P. Jensens firmaskilt, nøglen. H. P. Jensen opførte det nuværende 
hus, nr. 21-23 i 1871, og vi aner ligeved lygten en renæssanceknægts profil. Knægten sidder ikke i højde med 
knægtene i nr. 19, og vi ser heraf, at nr. 21-23 også har været et renæssancehus. Bagest i billedet ser man gavlen 
af blikkenslager Grouleffs gård nr. 26. Rebslager Guldmanns gavlhus virker ligeledes gammelt med sine høje 
sidevægge og de svære knægte, der bærer taget. Den afvalmede gavl er fra 1838, idet Guldmann dette år nedtager 
de gamle »Fjellegavle«. Også Guldmanns hus forsvandt i 1871. - Efter fotografi i »Den gamle By«.
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bygningshåndværkerne i Århus63. Forskellige nu nedrevne bygninger i Århus, der 
er opført i historiske stilarter, kan nu bestemmes som udført af Thielemann. Her 
skal blot nævnes hotel »Skandinavien« og et i 1921 nedrevet renæssancehus, der 
lå på hjørnet af Kannikegade og Set. Clemens torv. Det er rart at vide, at Thiele-
mann, foruden sit omfattende embede som kgl. bygningsinspektør for Jylland og 
Fyn, også havde kræfter til at drive privat arkitektvirksomhed. Lars Larsens pakhus 
ud til Sct. Olufsgade er stadig i brug og er vedligeholdt. Den gode gavl mod gaden 
skæmmes dog i nogen grad af en pågående reklameskiltning.

Midt i 1850-erne blev spørgsmålet om opførelsen af et nyt råd hus i Århus taget 
op til fornyet drøftelse. Der var ved kongelig resolution af 4. april 1848 blevet truffet 
bestemmelse om at opføre et nyt ting- og arresthus for de omliggende herreders 
jurisdiktioner. Man havde som byggeplads for dette hus udset stiftsprovsteboligens 
grund, hvorpå stiftprovst P. E. Monrad i 1760-erne havde opført en anselig embeds-
bolig bag  ved domkirken. Samtidig var det blevet vedtaget, at det gamle rådhus, der 
lå foran domkirkens vestfront, skulle istandsættes og udelukkende bruges af Århus 
by som råd- og arresthus64.

Treårskrigen væltede alle disse planer, og der gik nogle år, før man mente sig i 
stand til at tage sagen op igen. I 1855 var de juridiske forhold omkring Århus helt 
forandrede. Hads herred var blevet skilt ud af det juridiske fællesskab, og den kgl. 
bygningsinspektør for Jylland, C. G. F. Thielemann, havde i 1854 opført et nyt ting-
hus i Odder. Den 16. oktober 1855 bifaldt kong Frederik VII justitsministeriets ind-
stilling angående opførelsen af et nyt råd, ting- og arresthus i Århus. Bygningen 
skulle opføres efter C. G. F. Thielemanns tegninger. Thielemann var ingenlunde 
nogen ukendt mand i Århus. I 1837 havde han på rekordtid opført Nationalban-
kens filialkontor, en perle i vor senklassicisme, hvis nedrivning i 1927 med rette 
begrædes af mange. I 1842 opførte Thielemann en ny hovedbygning på herregården 
Vilhelmsborg65. Endelig havde han bygget en ny skolebygning til den videnskabeli-
ge realskole i Dynkarken66. Thielemann tilhørte det kuld af arkitekter, der, uddan-
nede under C. F. Hansen i den strenge klassicisme, senere langsomt måtte tillempe 
sig en anden tids arkitekturopfattelse. Det blev moderne at bygge huse, der efterlig-
nede fortidens stilarter, medens man, med J. L.Høyen i spidsen, kun med et skul-
dertræk så på den strenge stil, der havde været i forgrunden først i århundredet.

Det er let at se Thielemanns inspirationskilde til hans rådhus bagved domkir-
ken. Men lige så let er det at opfatte hans bygning som et individuelt stykke arki-
tektur. Thielemanns forgænger i embedet, M. G. Bindesbøll, udførte to arbejder i 
Jylland, der hver for sig har haft betydning for Thielemanns rådhus. Der tænkes 
her på sindssyge  hospitalet i Risskov og det lille rådhus i Thisted. Disse to bygning-
er må have givet Thielemann ideen til at arbejde i hollandsk renæssancestil. Råd-
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husets hovedstyrke ligger i den midtsamlende kraft, der er oparbejdet i midterpar-
tiet. Man ser, hvorledes den store arkade skærer sig ind i husets krop. Inde i bunden 
af denne arkade er der et stort vindue, hvorfra et klart lys kastes ind i forrummet 
til byrådssalen, der fyldte hele den østlige del af bygningens første sal. Rådhusets 
hoved indgangsparti, hvortil Thielemanns udkast er bevaret, var oprindelig i en 
meget fornem og enkel arkitektur, der helt svarer til facadens øvrige enkeltheder. 
Balkonens smedejernsgitter og rækværk er opbygget af krydsende cirkler og bue-
slag, der let og elegant er udspændt imellem arkadens murpiller .

Under en ombygning af rådhuset i 1907 blev dette hovedindgangsparti ændret. 
Arkitekt S. F. Kühnel, der forestod denne ombygning, kom trods anvendelse af gode 
materialer helt i strid med Thielemanns tanker om husets arkitektur. De svære vin-
dueskryds i granit og den klodsede drager under balkonen har gjort det hele så un-
derligt forkrøblet og tungt. Det må inderligt håbes, at huset, når det om ikke så man-
ge år overgår til andet formål, må blive ført tilbage til sin egentlige skikkelse67. 

I 1889 var der tale om at bygge en ekstra etage på rådhuset. Byrådet havde fore-
spurgt arkitekt Vilhelm Dahlerup om råd idenne sag. Dahlerup svarer i et brev 

Byens gamle rådhus bagved domkirken. Billedet viser Thielemanns hus, således som det omtrent tog sig ud, da 
det blev indviet den 29. december 18.57. Thielemann deltog i det store festmåltid på hotel Royal, hvor der var 
dækket til 100 personer (Aarhuus Stiftstidende). - Efter fotografi i »Den gamle By«.
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dateret den 20. juli 1889. Han fraråder en sådan tanke og udtaler, at huset er bygget 
af tarvelige materialer, og at mure og træværk er meget spinkelt dimensioneret. Til 
sidst skriver Dahlerup: »Bygningens Arkitektur er beskeden og ikke uden Stil, men 
de pudsede Kvadere, Hjørner og Gavle gjør, at Bygningen har et fattigt og skrøbe-
ligt Udseende. Det er derfor min Mening, at det ikke er tilraadeligt at anvende flere 
Penge end højst nødvendigt for at indvinde den fornødne Plads i den nuværende 
Bygning, da Aarhus fortjener et nyt og værdigt Raadhus«68. Jens Vilhelm Dahlerup 
tilbragte den betydningsfuldeste del af sin barndom i P. Ephraim Monrads gamle 
stiftsprovstegård. Ligeledes fik han sin første undervisning i tegning her i byen. Det 
var maleren Emmerich Høegh Guldberg, der ledte ham på vej, og Dahlerup så al-
tid senere hen med glæde tilbage til denne inspirationskilde. Han har næppe heller 
set med glæde på Thielemanns rådhus, der havde afløst hans barndomshjem. Vi 
ved også, at tiden efter treårskrigen ikke indbød til luksusbyggeri, og at farvepuds 
i det hele taget ofte i 1800-tallets første 60-70 år måtte gøre det ud for enkeltheder 
i natursten. Trods alt må det indrømmes, at Thielemanns rådhus, der nu går i sit 
110-ende år, har klaret det helt godt trods de senere års ret strenge krav.

En anden ting er, at Dahlerup netop i 80-erne udførte nogle udkast til en samlet 
bebyggelse omkring domkirken. I udkastene indgik såvel en teaterbygning som et 
nyt rådhus. Dahlerup tegnede blændende, og der er jo selvfølgelig en kæmpefor-
skel på Thielemanns vederhæftige arkitektur, der bundede i rent danske inspirati-
onskilder, og Dahlerups kunst. Denne hvilede på et bredt intereuropæisk grundlag. 
Hans skitse, som viser et fransk »Hotel de Ville« placeret omtrent, hvor nu teatret 
er anbragt, er virtuøst udført, men blev på papiret69.
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Nogle huse fra den sidste trediedel af 1800-tallet påkalder mere end almindelig in-
teresse, idet deres oprindelse må søges længere af led end de huse, der hidtil havde 
været behandlet. Det første er Mejlgade nr. 48, bogtrykker Elmquists gård. Huset 
blev i 1814 købt af den tidligere nævnte overkrigskommissær Adolph Friederich 
Elmquist. Den anselige gård bestod da af et forhus i bindingsværk til gaden. Det var 
14 fag langt og i 2 stokværk. Hertil var, som sidelænge mod nord, tilbygget et langt 
hus på 27 fag. Det var ligeledes i 2 stokværk og bygget som forhuset i bindingsværk. 
Desuden var der et baghus på 7 fag. Det nuværende forhus afslører endnu, bag 
mange lag puds og kalk, sin karakter som bindingsværkshus. Gårdinteriøret er vel 
vedligeholdt og tiltalende70.

Den 17. juni 1867 skriver redaktør Elmquist, at han har overdraget sin forret-
ning, redaktion og trykkeri, til sin søn Harald Friedleif Elmquist71. Mindre end en 
måned herefter, den 6. juli, approberer bygningskommissionen et andragende om 
en modernisering af ejendommens forhus. Det måtte forekomme naturligt for 
den yngre Elmquist at berige sin ejendom med et nyt og moderne ansigt til gaden. 
Det er næppe uden interesse at gengive byggesagens behandling i bygningskom-
missionens protokol.

Den 5. Juni 1867.
Mejlgade Nr. 73 Overkrigskommissær Elmquist. Forhuset til Gaden.
Den gamle Bindingsværksside bliver at nedtage og i sammes Sted opføres en 
ny grundmuret Forside efter vedlagte Tegning, der udviser at Sidepartierne 
springer 2 Tommer frem for Facaden. 3 gamle Skorstene som nu staar paa 
Bjælker nedtages og genopføres fra Grunden ....

Den 6. Juli.
Det anmeldte approberes, saaledes at Facadelinien rettes efter Sigtelinien med 
Bangs og Kjøbmand Leths Facade. Paa Facaden maa gjøres Fremspring med 2 
Tommer og Soklen springer 2 Tommer frem saavel for Facaden som for Ende  

Hamburg - Italien
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partierne. Vinduerne i nederste Etage maa kun aabnes udaf, naar de rykkes 
saa langt tilbage, at de efter at være aabnede lade 1½ Alen frit Fortougspassage. 
Skorstene fjernes lovligt fra alt Træværk.

Facader med fremspringende sidepartier var som sagt ikke noget nyt her i byen. 
Tværtimod var der en solid tradition, der kan følges ubrudt tilbage til 1810. Det nye 
ligger i sidepartiernes udtryksfulde effektmidler. Underetagen er desværre delvis 
ødelagt af butiksvinduer og skiltning, hvorimod 1. salen er udmærket bevaret. Næ-
sten alle vandrette profilled er prydet med joniske æggestavsfriser. I midterafsnittet 
er vinduerne indrammede med profilerede indfatninger med små ører foroven. 
Indfatningerne er yderligere afdækket med en fremspringende plade.

Over vinduerne ligger et fladt gennemgående bånd, der i sidepartierne springer 
mere frem og hviler på en æggestavsfrise. Over dette bånd er muren helt glat, indtil 
den går over i den kraftigt profilerede hovedgesims. Denne har bevaret sin oprinde-
lige karnistagrende, hvormed menes, at tagrenden indgår som et profileret led over 

Mejlgade. Et gadeparti optaget omkring 1880. Til venstre lige bagved gadelygten anes sydgavlen af tobaksspinder 
Grarups gård nr. 55. Det gamle hus, der brændte i 1882, røber sig ved sit stokværksfremspring, båret af normale 
volutkonsoller som et typisk renæssancehus. Huset med skodderne på 1.sal (til højre) er købmand H. Gjedings 
i 1837 opførte forhus. Det næste til højre er oliemøller Chr. Bangs hus fra 185l. Endelig ses helt til højre nr. 48 
elegante facade, således som kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther i 1867 havde tegnet huset for bogtrykker H. 
F. Elmquist. - Efter foto i privateje.
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selve hovedgesimsen. I denne forbindelse, og for at vise, hvor gennemført huset er 
i sine enkeltheder, må det bemærkes, at tagnedløbene har samlemuffer, der præcist 
er placeret i højde med de vandrette profilled.

Taget er dekoreret med en attika, der består af murede piller, hvorimellem er 
udspændt et rækværk af støbejern. Det er formet som en svær håndliste, der bæres 
af spejlvendte bølgeranker prydet med akantusblade. Et usædvanligt smukt formet 
stykke kunstindustri. Husets tre skorstene, der jo netop, som det fremgik af beskri-
velsen, stammer fra Elmquists ombygning, er opdelt af vandrette murbånd og små 
rundbuede blændinger. De to sidepartier er inddelte og indfattede af små pilastre, 
hvis kapitæler er prydede med små æggestavsfriser og herunder små rosetter. Her 
har vi en helt ny placering af vinduer. De er nemlig anbragt som sammenkoblede 
par, kun adskilt af en pilaster. Vinduerne her er lidt lavere end facadens øvrige vin-
duer, og sidepartiernes 3 pilastre bærer en selvstændig overligger under facadens 
egentlige hovedoverligger.

Mejlgade nr. 48. 
Facadeudsnit der viser 
enkeltheder i bogtrykker
H. F. Elmquist facade 
fra 1867. 
-Foto 1968 N. J. Israelsen.
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 I denne betydningsfulde byggesag er arkitektens navn drilagtigt nok ikke nævnt. 
Men da Elmquist året efter i sin have ud imod stranden vil opføre et forholdsvis be-
skedent lysthus af mursten og tømmer, findes der i bygningskommissionens proto-
kol en beskrivelse af dets konstruktionsenkeltheder. Beskrivelsen er underskrevet: 
Walther72.

Kongelig bygningsinspektør for Jylland, Vilhelm Theodor Walther, er en kendt 
personlighed i byens arkitekturhistorie i den sidste halvdel af 1800-tallet og behø-
ver ikke nogen nærmere præsentation. Det må være faldet naturligt for den unge 
Elmquist at henvende sig til Walther i denne situation, ikke mindst fordi Walther 
boede på Mejlgade i nr. 36, få skridt fra Elmquist’ bolig. Walther var kendt som en 
moderne arkitekt, og foruden sit embede var Walther medlem af akademiet. Han 
tilhørte den kreds af arkitekter, der med Ferdinand Meldahl i teten skulle præge 
den den kommende tids bygningskunst i Danmark73.

Mejlgade nr. 48 må tages som eksponent for Walthers ophold i Hamburg. Han 
var dernede i 1843-45 og hjalp til med genopbygningen af byen efter den store brand 
i 1842. Genopbygningen satte sig spor i et arkitekturalbum, Hamburgs Neubau, ved 
Charles Fuchs. Dette album har øjensynligt været ivrigt studeret af mange arki-
tekter, der her kunne finde en kolossal sum af enkeltheder, der kunne anvendes 
ved nybygninger overalt. Flere enkeltheder fra denne publikations illustrationer 
genfindes i Elmquists facade.

Hermed være ikke antydet, at Walther har kalkeret efter dette værk. Dertil er 
facaden i Mejlgade for selvstændig en ting. Walther har simpelt hen brugt sine øjne 
godt under sit ophold i Hamburg og i sine skitsebøger nedtegnet, hvad han har 
ment kunne være af nogen interesse. Mejlgade nr. 48’ facade er kun et af mange 
eksempler på »Hamburgs Neubau« i Danmark. Havnegade nr. 22 fra 1863-65 er et 
andet hus, hvor den samme inspirationskilde blev benyttet.

Af særligt typiske enkeltheder må fremhæves de koblede vinduer i sidepartierne 
samt attikaen med det støbte rækværk. De vertikale opdelinger danner en passende 
modvægt mod den noget langstrakte facades horisontale præg.

To bygninger i og ved Mejlgade er så tæt forbundet i deres karakter, at der ikke 
kan være tvivl om et fælles ophav. De er mærkeligt nok bygget samtidig i 1874, og 
deres facadekomposition er i virkeligheden varianter over et fælles tema.

Først i 1800-tallet blev det skik og brug at opføre større og mindre lysthuse. I 
Mejlgade var det selvfølgelig mest tillokkende for de husejere, der havde grunde, 
der gik ned til havet. Efterhånden blev disse lysthuse til mere omfattende anlæg, ja, 
end  og enkelte steder rejstes villaagtige bygninger.

Justitsråd Jørgen Victor Esmann købte i 1871 ejendommen Mejlgade nr. 36 og 
lod i 1874 nogle gamle side- og baghuse nedrive. På grunden ud imod havet skulle 
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opføres en nybygning. Sagen blev behandlet i bygningskommissionen den 18. maj, 
og vi får at vide, at arkitekt Carl Lange repræsenterer Esmann og har udført en 
tegning til det nye hus. Carl Lange har givet tegninger til flere offentlige bygninger 
i Århus. Her skal blot nævnes de store kaserneanlæg i Høegh Guldbergsgade og 
Vester  alle fra 1870-erne og borgerskolen i Frederiksalle fra 1883.

Villaen her var tydeligvis disponeret for at kunne opnå en storslået udsigt over 
havet, et kikkenborg i flere etager med mange store vinduer, så hele familien Es-
mann kunne komme til at beundre sceneriet. Den højt opskudte blok i røde mur-

Justitsråd J. V. Esmanns hus,
Kystvejen nr. 15, baghus til 
Mejlgade nr. 36.
Arkitekt C. Lange tegnede 
huset i 1874. Huset er en af 
de første større bygninger, 
der blev opført i de gamle 
haver ud imod havet.
Det typisk victorianske 
exteriør fortæller mere 
end mange ord, hvorledes
livet formede sig i de 
mange haver, hvor 
godtfolk byggede sig. 
Efter fotografi i den lokal  
historiske samling på 
Folke  biblioteket.
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sten er godt holdt sammen af svære pudsede bånd. Øverst oppe samler en kraf-
tigt profileret tandsnitsgesims med typisk tætsiddende tænder huset sammen til 
en enhed af stor styrke. Den foranstående træloggia hviler på en underbygning 
med skrå sidemure og er udhulet af en tøndehvælvet arkade. Loggiaen er opdelt af 
slanke søjler med toscanske kapitæler. Søjlerne fortsætter ovenud som piller for et 
altanrækværk. Huset er til havet dækket af et lavt pyramidetag, men tredelingen 
af facaden er fortsat op over hovedgesimsen, hvor husets midtrisalit er afsluttet af 
en lav attika. Midtrisalittens fremstående hovedgesims er desværre borthugget, og 
såret efter den er dækket med et lag gråt puds. Den gamle have foran huset står 
stadig smukt ved  ligeholdt med træer og buske og et væld af blomster. Ind imod 
gården virker huset mærkeligt lukket, uden arkitekturenkeltheder af nogen art og 
dækket delvist af et stort træ. Bygningen er tydeligt nok et skuestykke mod havet.

Samme år lod malermester L. Kruse opføre et nyt hus på Mejlgade i nr. 16. Også 
her ligger tredelingsprincippet til grund for den gode facades komposition. Cen-

Gadeparti fra Mejlgades 
sydlige del. Man ser yderst 
til højre malermester 
Kruses fine lille »Palazzo«, 
klart afgrænset ved begge 
gavle. Jasters gårds ejen  
dommelige placering 
i gadelinien er omtalt 
i teksten, men billedet 
fortæller bedre end noget 
andet om gadens uregel  
mæssige forløb. Bygnings  
kommissionen var ustand  
seligt på vagt, når nye
huse skulle opføres. 
Gaderne blev opmålt, og 
på gadeplanerne ble frem-
tidige byggelinier 
indtegnet med rødt. - 
Efter fotografi i Den gamle 
By.



239

tralt i huset er placeret en rundbuet indgangsportal, husets hovedindgang. Vindu-
erne er vertikalt holdt sammen af svære pudsede arkitekturled, og facaden er ved 
gavlene af  sluttet med kvaderhjørner. Hovedgesimsen er helt analog med den, der 
lige er beskrevet ved justitsråd Esmanns hus. I begge huse løber gesimsen rundt ved 
hushjørnet og afsluttes i den fals, der er udsparet for tagnedløbene ved gavlene. Så-
danne false udsparet ved gavlene for husenes tagnedløb kendes i Århus helt tilbage 
omkring 1845. Malermester Kruse, der i sin ungdom havde gået på kunstakademi-
et, har her morsomt og opfindsomt dekoreret sin trappeforhal med friske motiver 
fra Århusbugten. Desværre er dette hus, som så mange andre i gaden, i dag skæm-
met af butiksvin  duer. Et ældre fotografi viser os, hvor fornemt dette lille »Palazzo« 
egentlig har virket i det rolige gadebillede.

Som en passende afslutning på denne række af bygninger, hvor italiensk arkitek-
tur fra 15- og 1600-tallet danner baggrunden, skal her omtales en af de mest markante 
bygninger i byens gamle kærne. Mærkeligt nok er Mejlgade nr. 52-54 heller ikke op-
ført i en støbning, men ganske langsomt skabt ved en additionsproces, der har strakt 
sig over en periode på næsten halvtreds år. Oprindelig bestod ejendommen af et gan-
ske kort forhus på kun 5 fag i 2 etager og med port i de 2 fag. Hertil var bygget en lang 
sidelænge på 16 fag ligeledes i 2 etager. Imod sædvane nævnes denne sidelænge først i 
beskrivelsen i brandtaksationen i 180174, gården tilhører da købmand Laurids Gjeding. 
Foruden disse primære huse nævnes et baghus på 14 fag i en etage.

I 1837 bliver forhuset ombygget. Som sædvanligt er der kun tale om at nedta-
ge forsiden mod Mejlgade og udskifte det gamle bindingsværk med grundmur. Af 
bygningskommissionens protokol får vi at vide, at det gamle hus var et renæssance-
hus. Første-salens ydervæg sprang nemlig ½ alen ud over undervæggen. Vi må altså 
tænke os en knægtbygget facade med ret betydelige knægte, som vi nok gad se, men 
vi må nøjes med at konstatere vor viden om endnu en forsvunden renæssance-
bygning i Mejlgade75.

Købmand Hans Gjedings ombyggede hus ses i en gengivelse fra Mejlgade fra om-
kring 1880. Billedet viser en ganske enkel facade. Vi kan dog påvise en rytmisk opde-
ling. Portfaget i husets sydlige ende var placeret et par fag fra sydgavlen, og til denne 
rundbuede port har svaret en blænding imod nord. Denne var på samme måde pla-
ceret 2 fag fra facadens nordende. Også på 1. sal var der tale om en rytme, idet hvert 
tredie vindue var forsynet med en retkantet indfatning og en kraftig sålbænk. Den 
rundbuede port blev i 1865 tilmuret og en ny retkantet portgennemkørsel blev brudt 
igennem ved husets sydgavl76. Købmand Gjedings hus har været en tiltalende byg-
ning fra senempirens år med et smukt opskalket tag med afvalmede gavle.

Svigersønnen Jørgen S. Lottrup har givet haft ganske andre tanker om, hvor-
ledes en bolig for en velhavende borger skulle se ud. Forhuset mod Mejlgade har 
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fået sit nuværende udseende efter en ombygning, der fandt sted i 1886, netop det 
år sønnen, Chr. Lottrup, blev optaget i forretningen. Det mærkelige er, at denne 
radikale og glimrende udførte ombygning i bygningskommissionens protokoller 
er affærdiget med 4-5 linier:

6. Maj 1886. Købmand Lottrup Mejlgade Nr. 52.
Forandring i Stueetage og Indretning af en Lejlighed paa 1. Sal. Paabygning af 
en Trempel samt Tilbygning af et Trappehus.
Og underneden er påtegnet »Approberet efter fremlagte Tegning«.

Og der står man, uden tegninger og ikke et ord om arkitekten. Facaden er helt 
utroligt godt bevaret. Helt fri for butiksvinduer, der kan udhule underetagen, ræd-
selsfulde reklameskilte eller andre knaldeffekter, der ellers bliver mange gamle 
huse til del. Det eneste, man egentlig kunne ønske for dette ædle hus, er en forsig-
tig opmåling af facaden, men det skal være netop i den grågule farve, der svarer så 
glimrende til hele husets karakter. Betragt en gang denne facade en eftermiddag 
ved 13-14 ti den, når solen kommer herom og skinner fra sydvest, og se hvorledes 
de mange enkeltheder langsomt får liv. Se underetagens svært formede rustika, 
den stærke bjælke  lagseffekt under første salens vinduer. Og endelig øverst oppe, 
attika etagen, hvor de lave vinduer veksler med kartouchefelter. Disse er prydet 
med symboler for håndværk og industri. Den midterste er forsynet med bygher-
rens initialer J. S. L. Øverst oppe afslutter den prægtige konsolbårne hovedgesims 
med en fint bevaret karnis  tagrende facaden og kroner det stolte hus. Det er klart, 
at bag Lottrups hus på Mejlgade står paladser i Italien som det fjerne forbillede.

Lottrups forhus er ikke nogen distanceblænder. Bygningens indre svarer fuldt 
ud til facadens styrke. Det første indtryk er den nye trappe, der nævnes i bygge-
sagen fra 1886. Det 2 meter brede trapperum omfatter hele husets dybde. Efter 
en ret smal afsats indenfor hoveddøren stiger man op ad det magelige trappeløb, 
der udfylder hele trapperummet. Trappeløbet er delt midtvejs af en afsats. Denne 
er forsynet med to standerlygter i bronceret jern, hver hvilende på en smukt ud-
skåret træsøjle. Overdelen af trapperummet er inddelt af koblede pilastre. De står 
på en svær gesimsliste i højde med trappens mahognihåndliste. Pilastrene bærer 
det smukke panellerede bjælkeloft. Den store lejlighed på 1. sal, der nu anvendes 
til kontorer, er smukt istandsat. Også her er der trælofter. Alt træværk er mørkt-
bejdset oregonpine og danner en fin kontrast til de lyse vægge.

Visse enkeltheder i Lottrups hus kan minde om Vilhelm Th. Walthers arkitektur 
fra hans første tid i Jylland. Han udførte i 1863 nogle projekter til en amtmands-
bolig i Århus. Hver for sig rummer de enkeltheder, der genfindes i Lottrups hus. Et 
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af dem har den kraftigt udtrykte underetage i rustikastil. Et andet de meget høje 
vinduer i hovedetagen. Endelig er et tredie forsynet med den lave attikaetage øverst 
oppe. Den prægtige hovedgesims og det lave tag kendes fra andre huse af Walther. 
Kendskabet til, at Walther i sin ungdom virkelig havde besøgt Italien og med egne 
øjne havde set renæssancens arkitektur, giver en rimelig forvisning om, at Lottrup 
virkelig 19 år senere fulgte Elmquists eksempel og brugte Walther som sin rådgiver 
i dette fine bygningsværk.

Hvis noget skulle kritiseres på dette sted i Mejlgade, må det være den værksteds-
bygning, der er rejst ved hjørnet af Nørreport. Huset demonstrerer sin industrielle 

Mejlgade nr. 52-54. Billedet viser den af J. S. Lottrup opførte facade fra 1886. - Foto 1968 N. J. lsraelsen .
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funktion særdeles tydeligt i en gade, der ellers har henvist den slags byggeri til sine 
baggårde. .

Sammenlignet med disse eksempler på 1800-tallets arkitektur, synes de øvrige 
at virke som matte efterklange. Kun nr. 55 formår ved sine dimensioner og mørke 
farve tone at fange blikket. Det store hus er opført i 1882-83 af tobaksspinder Gra-
rups arvinger. Det nærmer sig stærkt den næsten samtidigt opførte teknisk skole 
i Nørre  alle. Huset er en murstenstolkning af den italienske renæssance med an-
vendelsen af formteglsten som den bærende faktor i facadeopbygningen. Pakhuset 
inde i gården er opført i 1847 og er et typisk eksempel på senklassicismens evne til 
at forme stærke og gode nyttebygninger77.

Mejlgade nord for Nørreport er domineret af huse fra dette århundrede og kan 
næppe aftvinge videre interesse. Arkitekt S. F.Kühnels »Mejlborg« fra 1896--98 be-
tegnede den stærke interesse for den hjemlige renæssance, men hører nærmest til 
Kystvejen. Ejendommelig nok synes huset, efter billeder at dømme, at have virket 
mere stærkt end det, der blev opført efter branden. Gejsten gik tabt i flammerne.

Perspektiv af Mejlgade, 
således som den endnu
i 1968 snor sig nordud 
af byen. 
- Foto 1968 N. J. Israelsen.
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 Dette århundrede har også bidraget til fornyelser i den centrale del af Mejlgade. 
Man finder dog næppe huse, der har virket til gadens forskønnelse. De to hjørne-
huse ved Sct. Olufsgade og Rosensgade, opført i 1908 og 1909 af arkitekt Thorkel 
Møller, virker begge som fremmedlegemer. Dog må det indrømmes, at politiets 
garagebygning bærer prisen i hæslighed. Men forhåbentlig forsvinder de skure en-
gang, så dette areal atter kan tilplantes og virke sammen med de dejlige gamle træ-
er fra stiftsprovstens have.

Vandringen blandt de gamle huse i Mejlgade er til ende. Trods det voldsomme, 
til tider næsten overmægtige pres inde fra står endnu rækker af huse i god borgerlig 
arkitektur samlet i gaden. Der er slået huller i gadebilledet, desuden er der hist og 
her sket skader ved ukyndige istandsættelser. Værre er den kommercielle udnyt-
telse af facadernes vægarealer til en skiltning, der næppe i nogen måde fremmer 
købelysten. Glædeligt er det her og der at se, hvorledes flere og flere husejere med 
forståelse for gadens tarv prøver på at fastholde husenes karakter. Måtte denne 
linie fortsætte og vokse sig stærk.
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