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- Livet leves raskere og mere intensivt nu end for blot Aartier tilbage, og Byens 

Udseende skifter Karakter. Det er ikke ethvert gammelt Hus, der kan blive staaende. 

Mangen gammel Bygning har maattet give op for Forretningshensyn. Og det er jo 

kun naturligt. En By i Vækst kan ikke lade ethvert gammelt Bindingsværkshus, hvor 

karakteristisk det end kan være, blive liggende midt i Forretningskvarteret. 

Beboelseslejlighederne maa vige for Butiker og Kontorer. Folk maa flytte længere ud i 

Periferien med deres Boliger og nøjes med at tilbringe deres Dag, deres Arbejdsdag, 

paa Strøget. Blyindfattede Smaaruder egner sig ikke for straalende Udstillinger af 

Købmandens Varer, og et-Etages Huse koster for meget at bevare paa de dyre Grunde. 

Saa maa de gamle Huse af Træ og soltørrede Sten falde for himmelstræbende 

Bygninger af Staal og Glas – naa, de passer jo ogsaa bedre til elektrisk Lys, Asfalt og 

Sporvej, til tudende Automobiler og hastigt kørende Cyklister, for hvem hver den, der 

kommer udenfor Fortovet, er fredløs.”  

    

[F.] Moreau Andersen: Odense By. Danske Byer og deres Mænd, 1915. 
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1. INDLEDNING  

De seneste årtiers teknologiske udvikling har skabt et globalt kommunikationsnetværk, der fører 

mennesker, information og varer rundt i verden med en hidtil uset grad af mobilitet og hastighed. 

Den allestedsnærværende adgang til informations-, medie- og transportstrømme synes at ophæve 

stedets betydning, da flere og flere aktiviteter fra de dagligdags gøremål til arbejdslivet og virk-

somheders produktion af varer og tjenesteydelser forekommer uafhængig af geografisk placering. 

Alligevel bevæger verdens befolkning sig mod de større byer – en tendens, der også gør sig gæl-

dende i Danmark. Trods udbredt frygt for at de danske byer vil udvikle sig mod amerikansk iden-

titetsløshed, urban sprawl og den endeløse forstad, er byernes centrum i disse år genstand for en for-

nyet interesse i en søgen efter urban tæthed, heterogenitet og autenticitet. Boliger i bymidten er 

kommet i høj kurs, og store summer bliver investeret i offentlige som private prestigebyggerier med 

den rette, centrale beliggenhed. Arkitekter og byplanlæggere fokuserer på skabelsen af rammer for 

det moderne, kreative byliv med attraktive byrum og nye kultursatsninger i bymidten, mens er-

hvervslivet tilbyder forbrug i en populær blanding med oplevelser og urban kultur. 

 Mange af de danske bycentres kvaliteter som heterogenitet, identitet og bymiljø er knyt-

tet til de dybe historiske rødder. Kontinuiteten er bemærkelsesværdig. Bymidten falder i mange 

tilfælde sammen med det ældste kvarter, den middelalderlige bykerne, om end bydele fra 1800-

tallet, eksempelvis byudvidelser i retning mod havn eller banegård, ofte  også regnes med til cen-

trum. Munkestenskirker, krogede gadeforløb, sære gadenavne og gamle bygninger vidner i dag om 

den århundredgamle arv. På trods af det middelalderlige ophav er det imidlertid denne undersø-

gelses udgangspunkt, at de danske byers centrum først og fremmest må forstås som et produkt af 

den moderne bys dannelse og funktionelle opdeling – men hertil hører, at de historiske levn også 

fik en plads i denne udvikling. 

 Den moderne byudvikling fra industrialiseringens gennembrud i anden halvdel af 1800-

tallet har været kendetegnet ved en funktionsopdeling i tiltagende skala. Rundt om den forholdsvis 

lille kerne voksede nye og stadig større kvarterer frem, hver især med et bestemt formål som ek-

sempelvis industrikvarterer, nærliggende bydele med arbejderboliger eller villakvarterer til de bed-

restillede. Blandt de senere tilføjelser kan de vidtstrakte boligforeningsområder og parcelhuskvar-

terer nævnes. De nye tider påvirkede også den gamle kerne, der hidtil havde været præget af en tæt 

sammenvævet blanding af beboelse med forskellig status og erhverv af alle slags. Selv på den en-

kelte matrikel kunne anvendelserne være mangeartede med elitebeboelse, udsalgssted, håndværks-

produktion, lager, dyrehold og bolig for tilknyttede ansatte og fattige lejere. 
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 Bykernen tilegnede sig en rolle som centrum for den omkringliggende by med særlige 

funktioner inden for især kommunikation, handel, administration, privat service og forlystelsesliv. 

Efterhånden blev specialiseringen så stærk, at den fortrængte andre anvendelser som håndværk, 

småindustri og beboelse, hvilket gav samtiden anledning til – inspireret af udviklingen i udenland-

ske storbyer – at tale om citydannelse. Det er dannelsen af den moderne bys centrum og derigen-

nem en dybere forståelse af nutidens centrale bylandskab, der er omdrejningspunktet for denne 

undersøgelse.1  

 Betragtet som bylandskab er mange af den moderne bys kvarterer så homogene og sta-

bile, at de med overbevisende resultater kan analyseres med en enstrenget undersøgelsesstrategi og 

et entydigt fokus på deres ofte relativt korte tilblivelsesperiode. Bymidten er derimod en langt mere 

kompleks størrelse, da den i modsætning til nye kvarterer rejst på bar mark, allerede var tæt besat 

med bebyggelse, funktioner og symbolsk mening ved indgangen til industrialderen. Rollen som 

centrum for en større bydannelse betød, at mange og forskellige aktører som erhvervsdrivende, 

lokalpolitikere, grundejere, beboere, tekniske eksperter, kunder og trafikanter på varierende vis 

søgte at påvirke udviklingen, som også tiltrak sig den brede offentligheds interesse. Dannelsen af 

det moderne centrum må altså forstås som en glidende, stykvis omformning af en ældre, eksiste-

rende bebyggelse og de dertil knyttede anvendelser og tillagte betydninger – altså snarere en konti-

nuerlig redefinering og transformation end en entydig og definitiv skabelse. 

 Det metodiske værktøj til at analysere bykernens komplekse omdannelse til et moderne 

centrum og det deraf følgende særegne, heterogene bylandskab er begrebet ’byens rum’. Den fran-

ske filosof Henri Lefebvre udvikler i La production de l’espace tanken om rum som et samfundsskabt 

produkt eller en konstruktion i mere end én forstand. Lefebvre betoner sammenhængen mellem 

rummets fysiske udformning, den samfundsmæssige funktion og tankeverdenen. Det fysiske rum 

danner livsverdenens og samfundsøkonomiens konkrete rammer i en by i form af bebyggelsen, 

åbne pladser, infrastruktur og andre håndgribelige objekter. Det samfundsmæssige rum dækker de 

dagligdags, økonomiske aktiviteter og funktioner, mens det mentale rum består af opfattelser, ide-

aler, visioner og iscenesættelser knyttet til bestemte rum. Ifølge Lefebvre påvirker de fysiske, sam-

fundsøkonomiske og mentale aspekter hinanden gensidigt og danner sammenhængende rum, der 

sætter rammerne for handlinger og tanker.2 

 Inspireret af disse tanker ser jeg dannelsen af det moderne centrum som konstruktionen 

og reproduktionen af et centralt byrum i vekselvirkning mellem den fysiske bebyggelse, de sam-

                                                                 
1 Om bylandskaber se Relph: The Modern Urban Landscape, 1987; Waller (red.): The English Urban Landscape, 2000; 
Whitehand: The Making of the Urban Landscape, 1992. 
2 Lefebvre: The Production of Space, 1991 (fr. udg. 1974), s. 10-15, 223-28. 
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fundsøkonomiske forhold og de mentale forestillinger og idealer. Afhandlingen har til hensigt at ana-

lysere dannelsen af et centrum som en funktionel, fysisk og mental enhed i den moderne by. Kan et område i 

den indre by med en særligt intensiv, økonomisk anvendelse udpeges, og hvordan ændrede det sig gennem den 

undersøgte periode? Hvilke samfundsøkonomiske aktiviteter var i løbet af perioden af betydning for denne 

intensive anvendelse? Hvordan vekselvirkede dannelsen af et økonomisk centrum med ændringer i bebyggel-

sen og de fremherskende opfattelser og iscenesættelser af bymidten? Hvordan har forskellige ’byrumskonstruk-

tioner’ forstået som fysiske, mentale og anvendelsesmæssige enheder præget eller endda domineret udviklingen 

af centrum? 

 Stedet og rummets betydning forstået som samspillet mellem de fysiske omgivelser og 

menneskenes sociale og økonomiske muligheder, identitet og mentalitet kan iagttages overalt i sam-

fundet før og nu. Koncentrationen og intensiteten i bycentrene forstærker imidlertid virkningerne af 

disse processer, og det kommer navnlig til udtryk på to måder. For det første omsættes stedets be-

tydning i centrum i højere grad i økonomiske termer, direkte aflæselig i høje huslejer og grundvær-

dier. For det andet fører den store symbolske og økonomiske betydning til en konkurrence mellem 

forskellige grupper og interessers mere eller mindre eksplicitte forsøg på at forme centrum efter 

bestemte idealer. 

Geografisk og periodisk afgrænsning 

Undersøgelsen fokuserer på udviklingen i de større, danske provinsbyers centrum. Hovedcase er 

Odense suppleret med Aarhus og Aalborg. Selv om der naturligvis kan peges på særtræk ved de tre 

byer, er de her udvalgt på grund af deres mange lighedspunkter: en middelalderlig oprindelse, en 

rolle som administrativt, infrastrukturelt og handelsmæssigt centrum for landsdelen, en kraftig be-

folkningstilvækst fra midten af 1800-tallet sammen med en stærk økonomisk vækst. Selv om der 

nogle steder vil blive draget sammenligninger mellem udviklingslinjerne i de tre byer, er hensigten 

ikke en konsekvent og systematisk komparation med fokus på forskellene. Derimod er målet med 

en induktiv tilgang at skabe grundlag for en syntese over udviklingen af det moderne centrum i de 

tre største danske provinsbyer. De udvalgte byers fællestræk deles af mange danske købstæder, og 

selv om en efterprøvning ligger uden for denne undersøgelses rammer, kan afhandlingens resulta-

ter også have gyldighed for andre større og mindre provinsbyer. København er ikke medtaget i un-

dersøgelsen, da de helt afvigende størrelsesforhold og den særlige rolle som landets hovedstad har 

ført til en særegen udvikling, hvor et andet sammenligningsgrundlag af europæiske hovedstæder 

og storbyer vil være mere relevant. Der foreligger allerede en del undersøgelser af Københavns 

centrum, hvoraf nogle vil blive nævnt og inddraget nedenfor. 

 Bebyggelse, byplan, økonomiske strukturer og mentale forestillinger er forholdsvis 

træge fænomener med langstrakte udviklingslinjer, og afhandlingens undersøgelse søger derfor at 
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spænde over en hundrede år lang periode fra 1870 til 1970. Begyndelsestidspunktet omkring 1870 er 

valgt, fordi en række kendetegn ved den moderne by begyndte at træde frem på dette tidspunkt: 

kraftig vækst i byernes befolkning og areal, industrialisering og omsiggribende masseforbrug af 

industriens produkter, teknologiske nybrud, en nybygningsbølge i provinsbyernes centrum samt en 

række juridiske og demokratiske reformer som næringsfriheden og øgede beføjelser til byrådene. 

1970 er valgt som slutår, da kommunalreformen forandrede den politiske horisont, mens massebi-

lismen, afindustrialiseringen, storcentre, supermarkeder og aflastningscentre ændrede vilkårene for 

byens centrum. Samtidig slog en forøget interesse for bykernens historiske bymiljø igennem i den 

politiske og planlægningsmæssige debat med nye prioriteringer til følge. 

 Med en undersøgelsesperiode på 100 år kan alle udviklingslinjer og detaljer naturligvis 

ikke studeres i dybden. Analysen veksler mellem forsøg på syntese af længere udviklingsforløb og 

nedslagspunkter med mere detaljerede undersøgelser af bestemte forhold, diskussioner og begi-

venhedsforløb styret af en stram udvælgelse. Tilsvarende vil det geografiske fokus være centrum i 

snæver forstand, mens den øvrige del af bydannelsen inden og uden for kommunen kun vil blive 

inddraget, når det er nødvendigt for behandlingen af forholdene i centrum. 

Afhandlingens opbygning 

Problemformuleringens sammensatte og flersidige forståelse af byens rum vil afspejle sig i afhand-

lingens metodiske tilgang og opbygning. Første hoveddel vil behandle dannelsen af et område i de 

tre byer med særligt intensive, økonomiske aktiviteter styret af begrebet ’citydannelse’. Derefter 

følger en grundig analyse af den samfundsøkonomiske anvendelse af dette højintensive område i 

Odense gennem perioden afrundet af et rids af den demografiske udvikling. På baggrund heraf vil 

anden hoveddel behandle byrummets politik som en hegemonisk strid mellem forskellige fysiske, 

mentale og anvendelsesmæssige iscenesættelser af byens rum. Et kapitel vil behandle tiden fra 1870 

til 1920 under overskriften borgerskabets centrum, mens det følgende vil belyse perioden fra 1920 til 

1970 som det motoriserede centrum. De to hoveddele skal naturligvis bidrage til et samlet billede af 

dannelsen af det moderne centrum i de større, danske provinsbyer som sammenfattet i den afslut-

tende konklusion. 

 Da første hoveddel primært vil beskæftige sig med økonomisk-strukturelle mønstre, vil 

tilgangen være kartografisk og kvantitativ, mens anden hoveddel vil fokusere på den fysiske og 

diskursive konstruktion af forskellige byrum. Følgelig vil kildematerialet også være væsensforskel-

ligt med kvantitative massekilder i første hoveddel og vægten på kvalitative, meningsbærende pro-

sakilder med iscenesættelser og tolkninger af forskellige byrum i anden hoveddel. I stedet for at 
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begynde med en samlet redegørelse for den hidtidige forskning, valg af metode og kildegrundlaget 

vil disse punkter derfor blive behandlet i de to hoveddele for sig. 
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DET ØKONOMISKE CENTRUM 

2. CITYDANNELSE 

Hvor begreberne centrum, bykerne og bymidte ofte bruges med henvisning til områder med be-

stemte centrale funktioner, beskriver ordene først og fremmest det simple geografiske forhold, at 

der er tale om midtpunktet i en større bydannelse. Anderledes forholder det sig med begreberne 

’city’ og ’citydannelse’, der fokuserer på de aspekter af centrums funktioner og økonomiske liv, der 

i særlig grad adskiller det fra den omkringliggende by. Her følger en kort introduktion til begrebet 

’city’ samt det amerikanske central business district. Efter en oversigt over de vigtigste forskningsbi-

drag defineres denne hoveddels økonomisk orienterede analyses formål, metode og kildegrundlag 

nærmere. 

Begrebet ’city’ i en dansk kontekst 

På dansk betyder ’city’ ifølge Den Danske Ordbogs definition den centrale del af en større by præget 

af butikker, kontorer og anden service. Etymologien peger naturligvis mod det engelske ord city, 

der i almindelig angelsaksisk, især amerikansk, sprogbrug blot betyder by, men i en historisk, bri-

tisk kontekst betegner en kongelig privilegeret by, typisk en stiftsby med en domkirke. Den danske 

betydning har dog ikke noget med stiftsbyer at gøre, men stammer fra den særlige udvikling i City 

of London, den britiske hovedstads finanskvarter. Londons nuværende centrum bestod oprindeligt 

af to selvstændige bebyggelser: købstaden og domkirkebyen City of London og to kilometer vest 

herfor regeringssædet Westminster. London voksede kraftigt i 1700- og 1800-tallet, men City of 

Londons administrative grænser og rettigheder forblev uændrede, således at det efterhånden var en 

lille enklave i millionbyen London. Samtidig blev området samlingspunkt for byens finansielle ak-

tiviteter anført af Bank of England, London Stock Exchange og Lloyd’s. Den voksende finanssektors 

kontorbyggeri fortrængte boligejendomme, hvilket især fra 1860’erne førte til et kraftigt faldende 

indbyggertal i City of London.3 

 Danske økonomer, statistikere, geografer og tidlige byplanlæggere var opmærksomme 

på denne udvikling i City of London og drog allerede i 1870’erne paralleller til udviklingen i det 

centrale København.4 Få år senere begyndte danske fagfolk at anvende begrebet ’city’ i beskrivelsen 

                                                                 
3 Clout (red.): History of London, 1997, s. 84-107; Dennis: Cities in Modernity, 2008, s. 263-278. 
4 Se eksempelvis artiklen i Nationaløkonomisk Tidsskrift: ”Citys Befolkning”, 1873. 
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af rent danske forhold. Nationaløkonomisk Tidsskrifts gennemgang af en københavnsk folketælling i 

1880 forklarede det faldende folketal inden for voldene således: ”Navnlig har Formindskelsen været 

stærk i den gamle Del af Byen, der mere og mere bruges til Forretningslokaler, Butiker, Lagre o. desl., hvor 

altsaa et kjøbenhavnsk City synes at være i Færd med at danne sig.”5 Københavns stadskonduktør Thor-

vald Krak omtalte i 1886 ”den tendens, der øjensynlig er, til at forandre den indre by til en city”, og andre 

samtidige aktører i Københavns planlægning som stadsingeniør Charles Amt og arkitekt Ferdinand 

Meldahl var også bevidste om fænomenet. 6 På samme tid blev begrebet udbredt i Berlins byfaglige 

kredse.7 Dannelse af et city-område i centrum var noget samtidens observatører så og forventede i 

storbyer over hele Europa, som det fremgår i Nationaløkonomisk Tidsskrifts omtale af en preussisk 

folketælling i 1896:”[…] i Berlins Centrum foregaar en ’Citydannelse’, som i andre store Byer: Byens Cen-

trum optages stedse mere af Forretningslokaler, medens Beboerne trænges ud i Udkanten eller endog helt ud i 

Forstæderne”.8 

 Selv om denne danske brug af ordet ’city’ var inspireret af forholdene i London, var 

forståelsen af begrebet bredere. City of London var helt domineret af banker, forsikringsselskaber 

og forretningsservice, mens detailhandelsområdet med butiksstrøg og stormagasiner lå vest herfor i 

bydelen West End nær de velhavende boligkvarterer.9 Som de ovenstående citater viser, inklude-

rede den danske definition ikke blot finanssektorens kontorbyggeri, men også butiksstrøg, lagre og 

en gros-virksomheder. Karakteristisk for denne brug af ordet fik en nyanlagt butikssidegade til 

strøggaden Østergade i 1896 navnet Citygade.10 Efter århundredskiftet dukkede forskellige 

virksomheder op, især detailhandelsbutikker i Københavns indre by, hvor ordet ’city’ indgik i fir-

manavnet. I 1930’erne var der nærmest tale om et modeord, da i alt 13 forretninger og små service-

virksomheder i Kraks Vejviser 1932 brugte det. På dette tidspunkt havde ordet også bredt sig til pro-

vinsbyerne, og i Odense var ’city’ således både en del af navnet på en cigarforretning, en damefri-

sørsalon og en skotøjsbutik.11 En odenseansk forretningsejendom fra 1922 i Slotsgade bar også nav-

net ’city’.12 I provinsbyernes byplanlægning blev dannelse og styrkelse af ’city’ en væsentlig mål-

sætning i 1950’erne.13 

                                                                 
5 Nationaløkonomisk Tidsskrift: ”Kjøbenhavns Indbyggertal”, 1880, s. 226. Tim Knudsen tidsfæster den første brug af 
begrebet ’city’ på københavnske forhold til midten af 1880’erne uden dog at angive nogen kilde. Knudsen: Storbyen støbes, 
1988, s. 79. 
6 Citeret efter C. Jørgensen: Aspekter af citydannelsen i København, 1986, s. 4. 
7 Bendikat: Öffentliche Nahverkehrspolitik in Berlin und Paris 1890-1914, 1999, s. 504f.  
8 Nationaløkonomisk Tidsskrift: ”Berlin og andre preussiske Byer”, 1896, s. 278. 
9 Clout 1997, s. 106f, 148f; Dennis 2008, s. 263-321. 
10 C. Jørgensen 1986, s. 81f. 
11 Kraks Vejviser 1906, 1932; Odense Vejviser 1932. 
12 Wentrup: Kongensgade-Foreningen gennem 35Aar, 1944, s. 23.  
13 Se eksempelvis Frederiksgade-kommissionen: Ny hovedgade i Århus, 1954, s. 59-64. 
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 Siden begrebet ’city’ blev slået fast i slutningen af 1800-tallet, har det været anvendt i 

den danske byforskningslitteratur, primært om Københavnske forhold, men i 1940’erne udvidede 

geograf Aage Aagesen brugen af termen til provinsbyerne i et bygeografisk studie af Aarhus.14 In-

den for det byhistoriske felt har begrebet kun fundet ringe udbredelse med Caspar Jørgensens un-

dersøgelser fra 1980’erne af udviklingen i Københavns centrum i årtierne omkring år 1900 som de 

mest prægnante undtagelser.15 

 City-begrebet har dog langtfra været enerådende i analysen af aktiviteter i byernes cen-

trum. Det nogenlunde synonyme ’forretningskvarter’ har været anvendt både inden for bygeogra-

fien og handelsvidenskabens beliggenhedslære.16 En række forskere ved Geografisk Centralinstitut 

under Københavns Universitet beskæftigede sig i 1960’erne og 1970’erne med centrum i København 

og mellemstore provinsbyer, blandt andre Herning og Slagelse. De omtalte forskningsobjektet som 

bykernen eller bycentret, mens city-begrebet i et enkelt tilfælde fandt anvendelse som betegnelse for 

en mindre del af Københavns centrum domineret af finanssektoren, altså i tråd med City of Lon-

don.17 

 Det brede city-begreb omfattende både butikker og kontorer finder anvendelse i den 

urbane forskning i flere nordeuropæiske sprogområder. Fra begyndelsen af 1900-tallet behandlede 

tyske forskere Citybildung, citydannelse, i de større byer, og også i de senere år er der kommet nye 

bidrag til forskningsfeltet i det tysktalende område.18 

Central business district 

På engelsk kan the city henvise til City of London og finanssektoren dér, men normalt bruges ’city’ 

ikke som specifik fagterm om bycentre. I amerikansk sprogbrug benyttes i stedet betegnelsen central 

business district. Anvendelsen af dette begreb går tilbage til de første år efter 1900, men det var byso-

ciolog Ernest W. Burgess, der i 1925 slog termen fast i byforskningen med præsentationen af den 

koncentriske zonemodel. I denne er byens struktur organiseret rundt om centret i ringe med for-

                                                                 
14 Aagesen: ”Et Bidrag til Aarhus’ Bygeografi”, 1943, s. 23.  
15 C. Jørgensen 1986. 
16 Se eksempelvis Aagesen: ”Træk af Næstveds Bygeografi”, 1946; Hirsch: ”Handelens Beliggenhedslære”, 1940; Kjær-
Hansen (red.): Detailsalget. Den moderne detailhandels principper og praksis, 1938, s. 217-51. 
17 Matthiessen: Københavns bykerne, indhold og aktivitet, 1975; Andersen & Engelstoft: ”Håndværk og mindre industri i 
centrale byområder”, 1983; Simonsen & Matthiessen: ”Bycentres afgrænsning”, 1971; Magnussen: Herning 
bymidteundersøgelse, 1969.  
18 Schmidt: Citybildung und Bevölkerungsdichte in Grossstädten, 1909; Adolf Weber: Über Bodenrente und Bodenspekulation in 
der modernen Stadt, 1904, s. 66-71; Sombart: Der modernen Kapitalismus, 1902, 2, s. 247-249; William-Olsson: ”Stockholm. Its 
Structure and Development”, 1940; Duckert: “Die Stadtmitte als Stadtzentrum und Stadtkern”, 1968; Wagner: Die 
Dorotheenstadt im 19. Jahrhundert, 1998; Zabłocka-Kos: “Wohnen in der City”, 2006; Lichtenberger: ”Ökonomische und 
nichtökonomische Variablen kontinentaleuropäischer Citybildung”, 1972; Franzén: ”A Weird Politics of Place“, 2002; von 
Brandt: Stadtbau- und Stadtplanungsgeschichte, 2008, s. 160-173; Borsdorf: “Innsbruck. From city to cyta?”, 2005; Hageberg: 
”Funksjonelle endringer på Nygårdstangen”, 1983. 
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skellig funktion og anvendelse.19 De større, amerikanske byer havde været stærkt centrumorienteret 

siden i hvert fald 1870’erne, og forskere såvel som lægmænd havde længe været klar over, at den 

centrale bydel udviklede en række særtræk og i stigende grad fik karakter af et rent forretnings-

kvarter. Samtidige iagttagere anvendte betegnelser som ’business district’ eller ’business centre’.20 

Burgess’ bymodel er af eftertidens forskere blevet betragtet som indbegrebet af den moderne perio-

des monocentriske by, og mange har derved overset, at han i modellen også opererer med decen-

trale forretningskvarterer, ”satellite loops”, der begyndte at skyde op netop i tiden efter Første Ver-

denskrig. Hvor man før talte om ’the business district’, tilføjer Burgess ’central’ for at betone, at det 

er det centrale og vigtigste forretningskvarter, der er tale om. Termen, som i byforskningen kom til 

at betegne omdrejningspunktet i den monocentriske by, varslede ironisk nok bilalderens afvikling 

af den centrumorienterede by i Nordamerika.21 

 Burgess’ forståelse af begrebet central business district tog udgangspunkt i samtidens 

amerikanske storbyer: ”In all cities there is a natural tendency for local and outside transportation to 

converge in the central business district […] Quite naturally, almost inevitably, the economic, cultural, and 

political life centers here.” Det centrale område var præget af kontorskyskrabere, stormagasiner, 

jernbanestationer, hoteller, kultur- og forlystelsesliv og offentlig administration.22 Begrebet central 

business district, ofte blot forkortet CBD, har siden været dominerende i amerikansk sprogbrug og 

derfra bredt sig til den øvrige engelsksprogede forskning uden for Europa.23 På grund af sin nære 

tilknytning til den moderne, oversøiske bytype har begrebet med få undtagelser været fraværende i 

den britiske byforskning og byplanlægning, der i stedet bruger det mere løse ’city centre’.24 

 I det amerikanske central business district eller downtowns glansperiode ca. 1880-1940 var 

det såvel detailhandel og forlystelser som virksomhedshovedsæder og finans- og forretningsservice, 

der var med til at fortrænge beboelser og dermed natbefolkningen til forstæderne. I efterkrigstidens 

begrebsanvendelse har det tilsyneladende været uden betydning, at suburbaniseringen og massebi-

lismens gennembrud fra midten af 1900-tallet i de amerikanske storbyer førte til en forskydning af 

detailhandelen mod indkøbscentre placeret i forstæderne, hvorimod bymidten udviklede sig til et 

rent kontorområde som City of London.25 

                                                                 
19 Burgess: ”The Growth of the City”, 1925; Fogelson: Downtown, 2001, s. 183-189. 
20 Se eksempelvis Hurd: Principles of City Land Values, 1903, s. 16; Fogelson 2001, s. 183f. 
21 Burgess 1925, s. 52; Fogelson 2001, s. 183-186; Hoyt: “Recent Distortions of the Classical Models of Urban Structure”, 
1964, s. 200-205. 
22 Burgess 1925, s. 52. 
23 Browning: ”Recent Studies of Central Business Districts”, 1961; Murphy: The Central Business District, 1972, s. 67-100. 
24 Rowley: ”A Note on Central Business District Research in Britian”, 1965; Carter & Rowley: ”The Morphology of the 
Central Business District of Cardiff”, 1966; Brown: ”The Complex Model of City Centre Retailing”, 1987. 
25 Som eksempel kan nævnes Murphy, Vance og Epstein, der opstiller en klar geografisk definition af central business 
district. De er fuldt ud klar over detailhandelens suburbanisering i 1950’erne, hvilket dog ikke har fået konsekvenser for 
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 Som det fremgår, er der visse definitoriske sammenfald mellem det dansk-nordeuro-

pæiske city-begreb og det amerikanske central business district. Den ringe tradition for anvendelse af 

central business district i forbindelse med europæiske byer skyldes de grundlæggende forskelle, som 

det historisk betingede udgangspunkt i form af bebyggelse, gadeplan, matrikelopdeling og ejer-

struktur giver, ligesom den mere omfattende offentlige regulering af og indgriben i markedsøko-

nomien i almindelighed og byudviklingen i særdeleshed har ført til en anden byudvikling i Europa. 

Uanset begrebsanvendelsen vil danske som udenlandske studier af udviklingen i centrum i det føl-

gende blive inddraget, hvor det er relevant. 

2.1 Forskning i den moderne bys centrum 

Den internationale forskningslitteratur om den moderne bys centrum er ganske omfangsrig. Hen-

sigten er her – rammerne taget i betragtning – derfor kun at give et overblik over de vigtigste til-

gange og forskningsretninger. Udforskningen af byen og bymidtens socioøkonomiske, erhvervs-

mæssige og demografiske aspekter har siden mellemkrigstiden interesseret en række fagtraditioner 

som geografer, sociologer og økonomer. Langt de fleste studier og modeller har et samtidsperspek-

tiv, men forskere fra disse fag såvel som deciderede byhistorikere undersøger også bycentrenes ud-

viklingstræk over et længere tidsforløb. 

Centrum i den moderne by 

Centrum spiller en særlig rolle i de fleste analyser af den moderne bys overordnede struktur. 

Burgess’ føromtalte model, der siden har stået som udgangspunktet for de fleste af forskningsfeltets 

diskussioner, ser byen som bestående af en række koncentriske, funktionsspecifikke zoner til indu-

stri, arbejderboliger, enfamilieshuse og så videre. Disse ydre zoner er defineret og placeret i forhold 

til et central business district, hvis centralitet, intensitet og tilgængelighed omvendt er afhængig af 

den omkransende, voksende storby. Burgess tog bycentrets specialisering for givet og anså det for 

naturligt, at bylegemets puls og stofskifte, som han formulerer det, måtte have et samlingspunkt. 

Drivkraften bag den koncentriske model er den stadige byvækst og forstadsdannelse, og Burgess 

beskriver, hvordan bycentret langsomt vil sprede sig ud i den omkringliggende ”zone of transition” 

på grund af en konkurrence om beliggenhed, der dog snarere forklares med historisk betingede 

centrale funktioner og kvarterers økologiske livscyklus end i økonomiske termer.26 

                                                                                                                                                                                                                       
deres definition, som således allerede i sin samtid var en smule anakronistisk. Murphy, Vance & Epstein “Internal 
Structure of the CBD”, 1955, s. 46; Fogelson 2001, s. 380-394; Murphy 1972, s. 44-66. 
26 Burgess 1925, s. 48-61; Carter: The Study of Urban Geography, 1995, s. 125-37; Preston: ”The Zone in Transition”, 1966. 
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 Efterfølgende har en række byforskere nuanceret Burgess’ model eller opstillet 

konkurrerende teorier baseret på studier af amerikanske storbyer.27 Størst indflydelse har geogra-

ferne C.D. Harris and E.L. Ullmans bymodel med flere kerner haft. De påpeger, at byudviklingen 

kan være påvirket af flere individuelle kerner og områder med forskellige funktionsmæssige speci-

aliseringer, hvoraf nogle tiltrækker hinanden, hvorimod andre som eksempelvis industri og bebo-

else med høj status frastødes. De opererer stadig med ét central business district, men underinddeler 

det i to områder. Hvor infrastrukturens knudepunkter skaber den højeste tilgængelighed og trafik-

intensitet, trives detailhandelen, mens et område med kontorer og finansaktiviteter udgør en sær-

skilt del af centrum, for hvilket nærheden til andre kontorer er den primære og selvforstærkende 

lokaliseringsfaktor.28 Segmenteringen af centrum er generelt mest udtalt i større byer og har siden 

kunnet bekræftes af empiriske studier, blandt andet geografen Christian Wichmann Matthiessens 

studier af København i 1970’erne.29 

 I en nordisk kontekst arbejdede en gruppe svenske urbangeografer i mellemkrigstiden 

med en nærmere karakteristik af Stockholms bystruktur ud fra tanken om en økonomisk, funktionel 

differentiering mellem byens forskellige områder. Geografen W. William-Olsson skildrer udvik-

lingstrækkene i bykernens erhvervsliv i perioden fra 1880 til 1930. Han finder ligesom Harris og 

Ullman en opdeling mellem kontorbygningerne og detailforretningerne, hvor de førstnævnte loka-

liserer sig efter adgangen til kommunikation, mens butikkerne placerer sig efter fodgængertrafik-

ken. Da banker og firmahovedsæder skaber ’døde’ huller i butiksstrøget, undgår de generelt hinan-

den. Servicesektoren fortrængte i løbet af perioden de fleste andre anvendelser fra bykernen med et 

fald i befolkningstallet til følge, mens de eneste fremstillingsbrancher af betydning i centrum i 1930 

var beklædning og den grafiske industri.30  

 Inspireret af den svenske bygeografiske tilgang har den danske geograf Aage Aagesen i 

1940’erne analyseret flere danske byer. I studiet af København definerer Aagesen først og fremmest 

city-kvarteret ud fra banker og andre finansinstitutioners hovedsæder, mens han i undersøgelsen af 

provinsbyerne Aarhus og Næstved ud over bankerne også tillægger hoteller, avisredaktioner, for-

lystelser, butiksstrøg og det offentlige transportnets tyngdepunkter betydning i afgrænsningen. 

Aagesen finder – med enkelte nuancer i placeringen – alle disse elementer lokaliseret i bykernen.31 

                                                                 
27 Carter 1995, s. 125-37. 
28 Harris & Ullman: ”The Nature of Cities”, 1945, s. 10-15. 
29 Matthiessen 1975; Varley: Land Use Analysis in the City Centre, 1968, s. 48-53; Carter & Rowley 1966, s. 119-134; Carter 
1995, s. 167. 
30 Ahlmann, William-Olsson & Jonasson: Ekonomisk-geografisk undersökning av nutida Stockholm med förorter, 1934-37; 
William-Olsson 1940, s. 425-438. 
31 Aagesen: ”Om Københavns geografiske Afgrænsning”, 1942, s. 127-130; Aagesen 1943, s. 23-28; Aagesen 1946, s. 17-20. 
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 Den danske forskning i citydannelse har i efterkrigstiden været præget af to fagtradi-

tioner. Den første er den geografiske, navnlig repræsenteret ved Christian Wichmann Matthiessen 

og en række andre geografer ved Københavns Universitet.32 Den anden retning, der måske snarere 

kan betegnes datafremlægning end egentlig problemdrevet forskning, er de deskriptive, statistiske 

rapporter udarbejdet af kommunale statistikkontorer til brug for forvaltningens planlægning.33 

Geografisk afgrænsning af ’the central business district’ 

De amerikanske geografer R.E. Murphy og V.E. Vance lancerede i 1950’erne en systematisk metode 

til en præcis afgrænsning af en bys central business district. Ved at undersøge anvendelsen og inten-

siteten af bebyggelsen i centrum bestemmer de udstrækningen af the central business district. For at 

falde ind under deres definition skal mere end halvdelen af etagearealet i en block og mindst et areal 

svarende til grundarealet anvendes til på forhånd definerede central business district-aktiviteter, 

primært handel og privat service.34 I et sammenlignende studie af ni mellemstore, amerikanske by-

ers centrum gør de sig overvejelser over størrelsen, formen og placeringen af de enkelte byers 

central business district. Specialiseringen mod handel og service i centrum er mest udtalt i de yngre 

byer fra efter 1900, mens de finder en mere blandet anvendelse i de ældre byer.35 Murphy og Vances 

metode og resultater nød stor bevågenhed blandt bygeografer i de følgende årtier, og en række for-

skere har publiceret studier af bykerner i blandt andet Australien, Sydafrika og Vesttyskland. Flere 

af disse studier skelner mellem en hård, særlig intensiv kerne og et omkringliggende randområde.36 

 Afgrænsningsmetoden har – med visse modifikationer – også fundet anvendelse på dan-

ske provinsbyer i studier af henholdsvis Aarhus og Herning bymidte fra 1969 og 1971.37 I modsæt-

ning til de amerikanske og oversøiske undersøgelser, som generelt finder et centrum specialiseret 

stærkt mod handel og især kontorfunktioner, viser de danske og nordeuropæiske studier, at selv i 

bymidtens mest intensivt udnyttede karréer optog beboelser 10 til 20 procent af etagearealet i 

1960’erne. Også i store vesttyske byer som Essen, Stuttgart og Düsseldorf, hvis centrum på grund af 

                                                                 
32 Se eksempelvis Magnussen 1969; Taubmann: ”Die Innenstadt von Århus”, 1969; Simonsen & Matthiessen 1971; 
Matthiessen 1975; Andersen & Engelstoft 1983. 
33 Se eksempelvis Århus Kommunes Statistiske Kontor: ”Erhvervsforholdene i den indre by i Århus”, 1952; samme: 
”Etagearealet i den indre by”, 1964; Odense Centralbibliotek, Historiens Hus, Stadsingeniøren i Odense: Etagearealets 
størrelse og anvendelse i den indre by i Odense, 1960. 
34 Murphy & Vance: ”Delimiting the CBD”, 1954a. 
35 Murphy & Vance: ”A Comparative Study of Nine Central Business Districts”, 1954b, s. 310-336; Murphy, Vance & 
Epstein 1955, s. 24-44. 
36 Scott: ”The Australian CBD”, 1959; Davies: ”Boundary Study as a Tool in CBD Analysis”, 1959; Hartenstein & Staack: 
“Land use in the Urban Core” 1967; Murphy 1972, s. 67-133; Carter 1995, s. 163-167; Herbert & Thomas: Urban Geography, 
1982, s. 200-216. 
37 Taubmann 1969; Simonsen & Matthiessen 1971. 
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krigsskaderne mestendels var nyopført bebyggelse, lå andelen af boligkvadratmeter på dette ni-

veau.38 

Historiske undersøgelser af bycenterdannelse 

Murphy og Vances undersøgelsesmetode er baseret på feltobservationer og derfor rettet mod analy-

ser af samtiden.39 Flere forskere har dog på baggrund af kildemateriale som vejvisere og 

brandforsikringskort med oplysninger om bebyggelsens anvendelse brugt metoden i historiske stu-

dier, hvoraf flere sammensætter en række undersøgelsesår til en tidsserie.40 De amerikanske studier 

finder typisk et højt specialiseret centrum så tidligt, som kildematerialet tillader en undersøgelse. 

For eksempel påviser studier et central business district bestående af syv blocks i San Francisco i 1850 

(ca. 30.000 indbyggere) og et omfattende 19 blocks i Harrisburg, Pennsylvania i 1890 (ca. 40.000 ind-

byggere).41 Desuden bekræfter flere undersøgelser Murphy og Vances antagelse om bycentrets 

gradvise vandring væk fra kvarterer præget af industri og lager i retning mod højstatus beboelse.42 

Selv om fagtraditionens omfattende antal forskningsbidrag giver et klart billede af central business 

districts udstrækning, form og eventuelle bevægelser i forskellige byer, fortæller undersøgelserne på 

grund af metodens begrænsninger os ikke meget om dets opståen. 

 Geografen David Ward har analyseret dannelsen af et central business district i Boston.43 

Ved 1800-tallets begyndelse mindede Bostons sociale og erhvervsmæssige struktur meget om de 

samtidige nordeuropæiske byer, hvor eliten boede og udøvede deres erhverv på en velbeliggende 

hovedgadeadresse nær det politisk-administrative center. En økonomisk vækstperiode baseret på 

fjernhandel førte til fremgang for de store handelshuse og relaterede finansielle virksomheder som 

banker og forsikringsselskaber. Mens elitens boligideal skiftede over mod et fritliggende hus i for-

stæderne, var nærhed til forretningsforbindelser og markedsinformation afgørende for erhvervs-

virksomhederne, hvorfor der i centrums tidligere højstatus boligområde i midten af 1800-tallet op-

stod et rent kommercielt kvarter bestående af finansiel service og grossisthandel.44 I nærheden 

opstod med tiden et tilknyttet lager- og pakhusområde. Nogle årtier senere, i 1880’erne, førte den 

                                                                 
38 Simonsen & Matthiessen 1971, s. 188; Hartenstein & Staack 1967, s. 48; Duckert 1968, s. 226-234. 
39 Bowden: “Growth of the Central Districts in Large Cities”, 1975, s. 76. 
40 Ross: ”The Central Business District of Mexico City as indicated on the Sanborn Maps of 1906”, 1971; Bowden: 
”Downtown Through Time”, 1971; Mattingly: ”Delimitation and Movement of CBD Boundaries through Time”, 1964; 
Weaver: ”Changes in the Morphology of three American Central Business Districts 1952-1966”, 1969; Carter & Rowley 
1966; Bowden 1975; Varley 1968. 
41 På grund af kildesituationen omfatter undersøgelsen af Harrisburg dog kun anvendelsen af stueetagen. Mattingly 1964, 
s. 10-13; Bowden 1971, s. 125-133. 
42 Varley 1968, s. 84-94. 
43 Ward: ”The Industrial Revolution and the Emergence of Boston’s Central Business District”, 1966. 
44 Også andre studier af amerikanske storbyer påviser en tidlig adskillelse af hjem og arbejde for handelsborgerskabets 
vedkommende. Således finder Kenneth T. Jackson i en stikprøve af købmænd i det centrale Philadelphia, at blot halvdelen 
havde bolig sammen med forretningen i 1829, mens det i 1862 var helt nede på en tiendedel. Jackson: ”Urban 
Deconcentration in the Nineteenth Century”, 1975, s. 135-37; Ward 1966, s. 154-65. 
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forøgede velstands begyndende masseforbrug til dannelsen af et specialiseret detailhandelsområde 

ved sporvognsruternes og indfaldsvejenes trafikale knudepunkter umiddelbart op ad det finansielle 

centrum.45 

 Den østrigske geograf Elizabeth Lichtenberger beskæftiger sig med citydannelsesproces-

sen i de kontinentaleuropæiske storbyer med Wien som det primære undersøgelsesobjekt.46 På linje 

med Ward finder Lichtenberger kimen til cityområdets opståen i storborgerskabets foretrukne 

kvarter nær det politisk-administrative centrum. Adskillelsen af bolig og erhverv foregik i de euro-

pæiske byer i et langsomt tempo, og først da bankbygningen og stormagasinet så dagens lys i anden 

halvdel af 1800-tallet, begyndte det rent kommercielle byggeri. Lichtenberger kontrasterer udvik-

lingen i henholdsvis det højintensive, vertikale og helt affolkede amerikanske central business district 

og den mindre intensive, horisontale, kontinentaleuropæiske ’city’. Hovedårsagerne til de forskel-

ligartede udviklingslinjer er variationer i væksttempoet, de europæiske byers arvegods i fysisk for-

stand samt den herværende kraftigere offentlige regulering i form af restriktive bygningsregle-

menter og byplanlægningsbestemmelser foruden velfærdsstatens jord- og boligpolitik. Det førte til 

en kontinentaleuropæisk cityudvikling i bredden frem for i højden. Adskillelsen af bolig og arbejde 

inden for de liberale erhverv var i modsætning til de amerikanske storbyer forholdsvis ringe i 

Wiens citykvarter.47 Der kan ikke herske tvivl om væsensforskellen mellem den amerikanske og 

europæiske byudvikling, men spørgsmålet er dog, om Wien er et godt udgangspunkt for generali-

seringer. Wien var præget af en stærk befolkningstilbagegang fra kejserrigets opløsning i 1918 helt 

frem til 1980’erne, hvilket ikke kan siges at være typisk for flertallet af større europæiske byer eller 

for den sags skyld danske provinsbyer. 

 Den danske historiker Caspar Jørgensen har – blandt andet inspireret af Lichtenberger – 

studeret citydannelsen i København i perioden fra 1870 til 1914. Han lægger vægt på væksten i fi-

nans- og forretningsservice, opdeling mellem detailhandel og en gros-handel, detailhandelens spe-

cialisering samt en tiltagende adskillelse af bolig og erhverv inden for næsten alle brancher. Frem 

for at udpege hele Københavns indre by som cityområde i 1914, ser han i stedet klynger af city-

funktioner som detailhandelen langs Strøget, finanskvarteret ved Holmens Kanal og hotellerne ved 

henholdsvis havnen og hovedbanegården.48 Disse klynger ser ud til efter etableringen at have en høj 

grad af kontinuitet, da flere af dem endnu kunne erkendes i en bykerneundersøgelse fra 1970’erne.49 

                                                                 
45 Ward 1966, s. 168-71. 
46 Lichtenberger 1972. 
47 Lichtenberger 1972, s. 223. 
48 C. Jørgensen 1986, s. 33-62. 
49 Matthiessen 1975, s. 53-105. 
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2.2 En undersøgelse af citydannelse i de større danske provinsbyer 

’City’ er et område beliggende i den indre del af en større by med en særlig rolle i den funktionsop-

delte by. Cityområdet har god tilgængelighed til byen og oplandets trafikale og kommunikative 

infrastruktur, private og offentlige tjenesteydelser samt potentielle kunder, arbejdskraft og forret-

ningsforbindelser. Da nogle økonomiske aktiviteter, først og fremmest handel og service, i høj grad 

nyder godt heraf, er området præget af en stærk konkurrence om beliggenhed og en intensiv ud-

nyttelse af grundene. De fleste typer af beboelser og industrivirksomheder lægger derimod vægt på 

andre forhold og fravælger derfor en placering i city. 

 Et højt specialiseret, centralt byområde, der indgår i symbiose med den omkringlig-

gende funktionsopdelte by, er et produkt af en historisk udvikling, og det er derfor nødvendigt at 

opstille en analytisk model, der ser på dannelse af city som en historisk proces. Citydannelse beteg-

ner således en overgang fra en tilstand til en anden, hvor tolkningen af processen også er afhængig 

af billedet af ’før-situationen’, her forstået som den førindustrielle by, som den så ud i første halvdel 

af 1800-tallet. Væsentlig i denne sammenhæng er også skalaspringet: Det, der oprindeligt tegnede 

hele byen og dermed rummede alle funktioner, kom efterhånden som bydannelsen voksede til blot 

at udgøre en lille kerne, som gradvis blev specialiseret. Handel og omsætning havde i århundreder 

haft deres naturlige plads på de centrale torve og langs hovedgaderne, men bykernen var et hetero-

gent område, der også indeholdt håndværksproduktion, institutioner og beboelse af høj status mod 

gaden og lavere status i hovedgadernes side- og baghuse såvel som i stræder og baggader. Den 

primære økonomiske enhed i den førmoderne by var den arbejdende husstand, hvor arbejdsstedet 

dannede bopæl for både ejerens familie samt voksne og yngre ansatte. Den erhvervsdrivendes bolig 

var således tilpasset erhvervet og omvendt – for at blive en succesfuld købmand var det nødvendigt 

at bo i en fuldt udstyret købmandsgård. Virksomheder uden beboelse var derimod en sjældenhed. 

 Fra denne før-situation og frem mod den fuldt udviklede city i anden del af 1900-tallet 

kan der peges på en række udviklingstræk. Vækst, specialisering og differentiering i handels- og 

serviceaktiviteterne inden for et begrænset område. Stigende efterspørgsel efter velbeliggende for-

retningslokaler fører til øget konkurrence om attraktive grunde og ejendomme, der bliver udnyttet 

mere intensivt. Samtidig med en tiltagende adskillelse af bolig og erhverv fortrænger handel og 

service andre anvendelser og brugere i centrum. Konvertering af centrale ejendomme til cityformål, 

hvor butikker og kontorer erstatter lejligheder, resulterer i et faldende antal boliger og lavere be-

folkningstal. 

 I modsætning til de amerikanske byer havde mange europæiske og de fleste danske et 

århundredgammelt udgangspunkt og dermed fysiske og økonomisk-institutionelle strukturer som 

den eksisterende bebyggelse, irregulære gadeforløb, en finmasket matrikelinddeling med kom-
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plekse ejerforhold samt det offentliges regulering af bebyggelsen, erhvervslivet og mange andre 

samfundsforhold. Det førte til en mere langsom, glidende og måske endda ufuldstændig funktions-

specialisering mod et rent cityområde i de danske provinsbyer, hvorfor det er nødvendigt at følge 

udviklingen gennem en længere tidsperiode. Det er også vigtigt at finde ud af, hvor i byen citydan-

nelsen fandt sted. I de danske provinsbyer var det i mange tilfælde i den førindustrielle, ofte mid-

delalderlige, bykerne, men adskillige forhold kunne trække udviklingen i en anden retning. Selv en 

afgrænsning til den gamle bykerne vil være for grov, da der i det relativt lille område var store for-

skelle i tilgængeligheden, bebyggelsen og status, hvilket lagde kimen til forskellige udviklingsten-

denser. 

 Første skridt i analysen er derfor at lokalisere og afgrænse et område til nærmere 

undersøgelse. Murphy og Vances metode til udsondring af et central business district, der på forhånd 

opstiller en detaljeret, men mere eller mindre arbitrær liste over, hvilke aktiviteter som kan regnes 

med til CBD, rummer adskillige problemer. Dels er der problemer med den indre konsistens, da 

Murphy og Vance eksempelvis afviser en gros-handel med lager som en cityaktivitet med henvis-

ning til afhængigheden af infrastrukturen, navnlig jernbanen. På den anden side tøver de ikke med 

at inkludere hoteller, selv om de selv dokumenterer et lokaliseringsmønster rundt om byernes ba-

negårde.50 Dertil kommer, at opstillingen af en sådan liste ikke egner sig til en historisk undersøgel-

se over et længere tidsrum. De store ændringer i det urbane erhvervsliv og den øvrige samfunds-

struktur vil i sig selv gøre deres definition baseret på 1950’ernes USA anakronistisk, ligesom en 

fastlåst liste kan betyde, at vigtige, konstituerende elementer og erhverv i den tidlige del af citydan-

nelsen overses, fordi de ikke er vigtige i den senere. 

 I stedet søges området med den højeste økonomiske aktivitet lokaliseret og afgrænset 

baseret på grundværdier. Det økonomisk højintensive område i de tre største provinsbyer analyse-

res med henblik på placering, udstrækning og form samt dets eventuelle udvidelse, bevægelse og 

intensivering i løbet af perioden. Herigennem søges de faktorer identificeret med betydning for om-

rådets udbredelse og udvikling såsom den eksisterende gadestruktur, nyopført offentligt og kom-

mercielt byggeri foruden infrastrukturforbedringer i form af jernbaneanlæg, sporvej og gadegen-

nembrud. 

 Derefter vil det højintensive økonomiske område i en enkelt af byerne, Odense, blive 

undersøgt nærmere med henblik på bebyggelsens anvendelse og brugere, og dermed funktionsspe-

cialiseringens karakter og udbredelse. Analysen vil koncentrere sig om to udviklingstræk med rela-

tion til citydannelsen. For det første fordelingen mellem erhverv og beboelse, herunder de er-

hvervsdrivendes adskillelse af hjem og arbejde. For det andet vil udviklingen i erhvervslivet blive 

                                                                 
50 Murphy & Vance 1954a, s. 203. 
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undersøgt i forhold til de overordnede sektorer og enkelte brancher. Centrums væksterhverv, især 

handel og service, vil i denne sammenhæng få den mest indgående behandling. 

 Afslutningsvis vil den demografiske udvikling i centrum blive undersøgt nærmere. Her 

vil et ledende spørgsmål være, i hvilken grad og hvordan befolkningstilbagegangen i centrum kan 

sættes i relation til citydannelsen. 

2.3 Grundværdi som mål for økonomisk intensitet 

Graden og intensiteten af økonomisk aktivitet i et givent område vil kunne aflæses på en række for-

skellige parametre. I et velbesøgt butiksstrøg vil detailsalget være højere end andre steder, ligesom 

advokatkontorer vil tjene mere og betale en højere husleje i et velrenommeret område med adgang 

til mange kunder. For at kunne bruges i en historisk analyse skal en sådan økonomisk målestok 

opfylde tre krav: 1) Et ensartet og dækkende kildemateriale til dataindsamling skal være tilgænge-

ligt. 2) Oplysningerne skal være bundet til aktiviteter på det pågældende sted – oplysninger om 

personlige indkomster er således ikke brugbare, da indtægterne kan stamme fra arbejde eller kapi-

talanbringelse et andet sted. 3) Materialet skal være sammenligneligt på tværs af forskellige brugere 

og anvendelser – hvis man eksempelvis har kilder til salgsindtægter fra butikssalget i et bestemt 

område, siger det ikke noget om udbredelsen, intensiteten og lønsomheden af andre aktiviteter på 

stedet som eksempelvis håndværk. 

 Grundværdier er en anvendelig målestok for den stedlige intensitet i den økonomiske 

aktivitet, da værdien af grunden er afhængig af dens økonomiske afkast. I det følgende argumente-

res for en stærk og gensidig sammenhæng mellem en grunds værdi og dens afkast, anvendelse og 

beliggenhed. 

Klassiske økonomiske teorier om jordens afkast 

Værdien af et grundstykke er i et markedsøkonomisk samfund bestemt af udbud og efterspørgsel. 

Jord er per definition en knap ressource, og i et gammelt kulturland vil alt land være undergivet 

ejendomsret, hvorfor jordejerne bestemmer udbuddet. Efterspørgslen på et givent grundstykke er i 

høj grad afhængig af, hvilket økonomisk afkast det kan indbringe brugeren og ejeren. De tidligste 

økonomisk-teoretiske behandlinger af jordens økonomiske afkast beskæftiger sig med landbrugs-

jord, men det er muligt at overføre principperne til undersøgelser af bebyggede bygrunde. 

 Den klassiske økonom David Ricardo fremsatte i On the principles of political economy and 

taxation (1817) sin teori om jordens afkast til ejeren, jordrenten. Han definerer jordrenten som for-

skellen på et givent jordlods afkast og afkastet ved samme anvendelse af arbejde og kapital på den 
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dårligste jord under dyrkning, marginaljorden, som kun lige kan tilbagebetale driftsudgifterne. Den 

gode jords frugtbarhed øger ejerens profit, da prisen på arbejdskraft og kapitalinvesteringer er den 

samme. Endvidere kan ejeren af den gode jord forøge udbyttet ved at investere mere kapital, da 

loven om faldende merudbytte, der ved et vist punkt gør yderligere investeringer urentable, sætter 

sidst ind på de gode jorder.51 Ifølge Ricardo er det ikke alene jordens evne til at give udbytte, men 

den kapitalistiske udnyttelse af den, der skaber grundrenten. Knapheden på dyrkningsegnet jord 

bevirker, at jordrenten bliver større, hvis befolkningen og dermed efterspørgslen på landbrugsvarer 

stiger, så dårligere og dårligere jord tages under plov.52 

 En af kulturgeografiens pionerer, økonom og godsejer J.H. von Thünen, påpeger i 

1820’erne, at afkastet af jord ikke blot er afhængig af bonitet og den kapitalistiske udnyttelse, men 

også af beliggenheden i det samfundsøkonomiske rum.53 Landbrugsjord i nærheden af byens 

koncentrerede efterspørgsel giver ifølge von Thünens teori et større nettooverskud end fjernerelig-

gende jord på grund af de lavere omkostninger ved transport af varer til markedet. Transportom-

kostningernes varierende størrelse medfører, at forskellige anvendelser af jorden fremstår mest 

attraktive økonomisk set. Von Thünen opstiller en model med en by beliggende i et landområde 

med ens bonitet og tager udgangspunkt i sin samtids lavteknologiske transportsystem. Produktion 

af letfordærvelige varer som frisk mælk kan derfor kun finde sted inden for få timers transport fra 

byen, mens ekstensiv kvægopdræt med fordel kan finde sted på de store arealer i periferien, da 

kvæget selv kan gå til slagtebænken i byen. Den dyrkningsform, der afhængig af transportomkost-

ningerne giver det største afkast, vil vinde konkurrencen om adgangen til udnyttelsen af jorden, og 

følgelig vil der opstå et mønster rundt om byen af koncentriske zoner med varierende typer af 

landbrugsdrift, hvor intensiteten og afkastet falder med afstanden.54 

 Ved at kombinere Ricardo og von Thünens grundlæggende indsigter kan man udlede, at 

størrelsen af afkastet fra en kapitalistisk udnyttelse af et stykke landbrugsjord afhænger af beskaf-

fenheden og beliggenheden. Disse principper kan overføres til grundstykker i bebyggede områder. 

Bygrundes beliggenhed og afkast 

I byer er jordens egnethed til dyrkning uden betydning, hvorimod forhold med konsekvenser for 

den nuværende og fremtidige bebyggelse som eksempelvis jordbunds- og terrænforhold, matrik-

                                                                 
51 Ricardo: On the principles of political economy and taxation, 1821, s. 57-75; Estrup: David Ricardo, 2002, s. 17-36. 
52 Ricardo 1821, s. 57-75, 294-96, 332f; Turner: The Ricardian Rent Theory in Early American Economics, 1921, s. 18f. 
53 von Thünen: Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, 1910 [1826-50], § 1-2 (s. 11-12). David 
Ricardo var ikke blind for beliggenhedens betydning, som det ses af definitionen af marginaljorde: ”land of an inferior 
quality, or less advantageously situated”, men teoretiserer ikke sine antagelser om beliggenheden yderligere. Ricardo 1821, 
kap. 2.4 (s. 57).  
54 von Thünen 1910 [1826-50], § 1-26c, (s. 11-262).  
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lens form samt eventuelle juridiske og planlægningsmæssige bindinger er af stor betydning.55 Det er 

dog først og fremmest grundens beliggenhed, der afgør, hvilken anvendelse de kan bære, og hvilket 

afkast de kan give. Beliggenhed er altid relativ, og dens påvirkning af grundværdierne kan analyse-

res på forskellige skalaniveauer, fra det globale til det helt lokale. På det nationale niveau gør for-

skellen mellem hovedstad og provins samt rige og fattige egne sig gældende, på det regionale ni-

veau træder kontrasterne mellem store og små byer frem, mens der inden for den enkelte by er 

væsensforskel på en beliggenhed ved et centralt torv og i byens udkant, ligesom der på det laveste 

niveau, gadeniveauet, kan være fordele ved en beliggenhed på et iøjnefaldende, solbeskinnet hjørne 

med facade til to gader frem for en overskygget placering midt på gaden.56 På baggrund af 

problemstillingen og emneafgrænsningen vil dette studie i hovedsagen koncentrere sig om betyd-

ningen af beliggenheden inden for det enkelte byområde. 

 Fordelene ved en specifik beliggenhed varierer efter typen af bruger, hvor man overord-

net kan skelne mellem fremstillingsvirksomheder, virksomheder inden for handel og service samt 

beboelse, der igen kan underopdeles efter branche, størrelse, organiseringsform og socialgruppe. En 

brugertype kan således opfatte en bestemt placering som gunstig, mens andre anser den for ugun-

stig. Eksempelvis vil mange industrivirksomheder anse det for økonomisk fordelagtigt at ligge i 

nærheden af en havn, da ubesværet adgang til infrastruktur giver lave omkostninger til transport af 

råvarer og produkter, mens det vil være vanskeligt at sælge villaer med en larmende havnekaj i 

baghaven. Tilsvarende er en pittoresk udsigt og naturskønne omgivelser attraktive forhold ved valg 

af beboelse, mens industrivirksomheder vil være indifferente over for herlighedsværdier, der ikke 

påvirker driftens rentabilitet og profit. 

 Et grundstykkes beliggenhedsfordel er som oftest baseret på nærhed eller let adgang til 

bestemte ønskværdige ting eller forhold, der i udforskningen af beliggenhedsvalg benævnes lokali-

seringsfaktorer. Som den første, større, betydende teoridannelse står Alfred Webers Über den 

Standort der Industrien fra 1909, der opdeler industriens lokaliseringsfaktorer i transportrelaterede og 

arbejdskraftrelaterede faktorer samt faktorer, som har betydning for samling henholdsvis spredning 

af virksomheder inden for enkelte brancher.57 Siden har emnet udviklet sig til et væsentligt 

forskningsfelt med en række teoridannelser i løbende debat mellem forskellige fagtraditioner som 

                                                                 
55 Albrethsen: ”Vurderingsteknik”, 1936, s. 184f; Birck: ”Den tekniske Basis for Loven om ’increasing’ og ’decreasing 
return’”, 1921, s. 369f; Hoyt: One Hundred Years of Land Values in Chicago, 1933, s. 449-453. 
56 Maier & Tödtling: Regional- und Stadtökonomik, 1992, s. 29; Kjær-Hansen 1938, s. 217-51; Hirsch 1940, s. 80f. 
57 Alfred Weber: Über den Standort der Industrien, 1909; Friis & Maskell: Om Alfred Weber og hans lokaliseringsteori, 1980; 
Lloyd & Dicken: Location in Space, 1977, s. 119-127. 
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økonomi, geografi og historie.58 På det erhvervsøkonomiske felt er der udgivet en omfattende 

mængde anvendelsesorienteret litteratur, der behandler industriens såvel som andre branchers valg 

af beliggenhed ud fra en driftsøkonomisk betragtning. I Danmark udviklede forskningsgrenen sig i 

mellemkrigstiden på Handelshøjskolerne under betegnelsen beliggenhedslære, efter den tyske 

Standortlehre.59 Typisk opdeler beliggenhedslæren overordnet analysen i faktorer, der påvirker om-

kostningssiden (materialer, transport, arbejdskraft mm.), og dem, der påvirker indtægtssiden (kun-

deadgang og afsætningsforhold). Industrien vil i valg af placering inden for det enkelte byområde 

typisk være mest orienteret mod førstnævnte, mens detailhandelen vil lægge mest vægt på sidst-

nævnte.60 Tilsammen kan beliggenhedens omkostnings- og indtægtsside indgå i en rentabilitets-

beregning og dermed afgøre, hvilken husleje- eller renteudgift en given placering er værd.61 

Overvejelser af mere strategisk karakter som for eksempel fremtidige udviklings- og udvidel-

sesmuligheder er sværere at værdisætte, men kan også have betydning. 

 Ved husstandes valg af bopælsplacering indgår også omkostninger især til transport til 

og fra arbejde, indkøb mm., men mere abstrakte, normative vurderinger af kvarteret og den speci-

fikke bopælsadresses attraktivitet spiller også en stor rolle. I valg af bolig omregnes denne ønsk-

værdighedsbetragtning direkte til penge, idet husstanden gør op, hvor meget den er villig til at be-

tale i husleje eller termin for at bo et sted med en god beliggenhed.62 

 Værdien af en specifik beliggenhed eller en lokaliseringsfaktors betydning ændrer sig 

over tid. Ud over sin status som teoretisk pionerarbejde har von Thünens landbrugsøkonomiske 

model i dag kun historisk interesse, da revolutionen inden for transport og konservering af fødeva-

rer fuldstændig har forældet modellens teknologiske forudsætninger og økonomiske beregninger. 

Selv en fordærvelig vare som frisk mælk kan i dag transporteres i kølelastbiler over lange afstande. 

Tilsvarende har bosætningen og byernes rumlige struktur udviklet sig i takt med den transporttek-

nologiske udvikling. 

 Selv blivende egenskaber ved en grunds beliggenhed skifter betydning over tid, i takt 

med at nye idealer og opfattelser vinder indpas. Havudsigt blev eksempelvis først fra tiden om-

                                                                 
58 Som eksempler på tidlige danske studier af især industriens lokalisering kan nævnes Forchhammer: ”Københavns 
Industris Lokalisering”, 1946; Antonsen: Placeringen af Danmarks industri 1938 til 1960, 1964 og Jensen: Industriudvikling og 
lokaliseringsfaktorer, 1965. 
59 Handelshøjskolen i København havde indtil 1980’erne et institut med navnet Institut for Trafik-, Turist og 
Beliggenhedsforskning. Som eksempler på den danske anvendelsesorienterede litteratur om valg af beliggenhed kan 
nævnes: Hirsch: ”Beliggenhedslære”, 1938-39, s. 107-128; Hirsch 1940; Alkjær: Erhvervslivets beliggenhedsproblemer, 1945; 
Kjær-Hansen 1938, s. 217-51. 
60 Hirsch 1940, s. 69-72; Kjær-Hansen 1938, s. 217-43. 
61 Fjellerup: ”[Anmeldelse af] Ejler Alkjær: Erhvervslivets Beliggenhedsproblemer”, 1945, s. 85f. 
62 Maier & Tödtling 1992, s. 133-41; Birck 1921, s. 369-73; Kauko: ”What makes a location attractive for the housing 
consumer?”, 2006. 
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kring Første Verdenskrig anset for en attraktiv egenskab ved en villagrund, for indtil da var idealet 

guldalderlandskabet med skov, sø og bakker.63 

Grundpriser i byerne – kapitaliseret fremtidigt afkast 

I modsætning til landbrugsjord, der ofte handles uden bygninger, vil størstedelen af grundene i 

byerne i sagens natur være bebyggede, og i den indre by vil der kun sjældent – som efter en brand – 

blive handlet grunde uden bygninger. Alligevel giver det mening at opdele værdien af en specifik 

ejendom i en bygningsværdi og en grundværdi. Som Ricardo gjorde opmærksom på, kræver det 

kapitalinvesteringer at udnytte en grund. For en bygrunds vedkommende vil kapitalen typisk have 

form af bebyggelse, og bygningerne kan derfor betragtes som et redskab, der trækker det økonomi-

ske afkast ud af grunden. Det er grundstykkets beskaffenhed og beliggenhed, som afgør, hvilken 

grad af kapitalinvestering der vil være rentabel. Hvis en investor bygger et stormagasin på en cen-

tral grund i en storby, kan det give et pænt afkast, men hvis han vælger en placering i et øde og 

utilgængeligt område, vil investeringen kun medføre tab. Hvilken del af stormagasinets afkast, der 

kan henføres til den kapitalinvestering, det kræver at bygge og drive forretningen, og hvilken del, 

der stammer fra grunden, afgøres af afkastet af et tænkt ’marginaljordsstormagasin’, der ikke giver 

tilstrækkeligt overskud til at betale grundleje. Eller sagt på en anden måde: samfundets øvrige mu-

ligheder for overskudsgivende kapitalanbringelse uden jordleje, altså det generelle profit- og rente-

niveau.64 

 Køberen af en grund erhverver sig retten til dens nuværende og fremtidige afkast. Selv 

om grundstykket i princippet vil være ejerens for altid, er huslejeindtægter, der først forfalder om 

100 år, kun af ringe værdi for en nutidig køber, så grunden ansættes til det samlede afkast over en 

tidshorisont på typisk 30-40 år, hvor indtægter langt ude i fremtiden vægtes mindre end snarlige 

indtægter. De fremtidige årlige afkast kapitaliseres til en grundværdi under hensyntagen til real-

renten, forventningerne om realrenten i fremtiden og risikomomentet ved at være grundejer, ek-

sempelvis nye skatter eller indskrænkninger i den frie råderet.65 

 I en kapitalistisk markedsøkonomi med dens iboende antagelse og historiske erfaring 

om økonomisk vækst, vil der være en forventning om, at grundens afkast og værdi vil stige i frem-

tiden. Nogle almene samfundsøkonomiske faktorer som befolkningstilvækst, produktivitetsforbed-

ringer og øget pengerigelighed vil have en generel indvirkning på grundrenten og grundpriserne, 

ligesom høj inflation eller forventning derom vil øge grundpriserne, da investorer ofte opfatter jord 

                                                                 
63 Dragsbo: Hvem opfandt parcelhuskvarteret?, 2008, s. 178-180. 
64 Marshall: Principles of Economics, 1920, V.XI.30; Birck: Ejendomsskatter og Ejendomspriser, 1912, s. 59-67. 
65 Marshall 1920, V.XI.14; Kivell: Land and the city, 1993, s. 14-17; Hoyt 1933, s. 449f; Albrethsen 1936, s. 184. 
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som en mere inflationssikker investering.66 Værdifastsættelsen af det enkelte grundstykke er først 

og fremmest baseret på forventninger til beliggenhedens fremtidige afkastmuligheder. Fremtidsfor-

håbningerne er af usikker og subjektiv karakter, hvilket tilføjer værdifastsættelsen et spekulations-

moment, da forventninger om stigende indtægter på lang sigt påvirker grundværdien med det 

samme og derfor kan kapitaliseres ved salg.67 Grundens fremtidige afkast består således både af de 

løbende indtægter og provenuet ved videresalg. Omslag i de økonomiske konjunkturer kan vende 

store forhåbninger til negative udsigter for den fremtidige indtjening, hvilket på storbyernes spe-

kulativt prægede ejendomsmarkeder kan føre til voldsomme fluktuationer, som økonomen Homer 

Hoyt i et klassisk studie har demonstreret for Chicagos vedkommende i perioden 1830-1933.68 

 Når brugernes nytte og eventuelle økonomiske afkast af en grunds beliggenhed stiger, 

vil grundejeren i nogle tilfælde uden videre løbende kunne tilegne sig et større afkast. Hvis eksem-

pelvis en ny trafikforbindelse øger kundegrundlaget for en forretningsejendom, vil det være muligt 

at tage en højere butiksleje, men de fysiske rammer i form af antallet af lejemål og deres størrelse 

sætter grænsen for udnyttelsen af de forbedrede forhold. Mindre kapitalinvesteringer som om- og 

tilbygninger kan forøge denne grænse. Er fordelene ved beliggenheden væsentligt øget, kan grund-

ejeren imidlertid realisere en langt højere stigning i afkastet ved at konvertere grundens anvendelse 

til en mere profitabel og kapitalintensiv form. Hvis forholdene sikrer interesserede lejere, vil en ny, 

større bygning med flere udlejningskvadratmeter udformet med henblik på den anvendelsesform 

og brugertype, der kan betale den højeste leje, for grundejeren være en god investering, som ud 

over at forrente kapitalen vil øge grundens afkast og værdi. Det er ikke nødvendigvis grundens 

nuværende størrelse og form, der giver det bedste afkast.69 

Sammenhængen mellem beliggenhed, afkast, værdi og anvendelse 

Ifølge klassisk økonomisk teori vil alle økonomiske aktører søge det maksimale afkast af deres jord, 

kapital og arbejde. Ideelt set udlodder jordejeren brugsretten til et givent grundstykke i budkonkur-

rence på enten husleje eller købspris, hvor brugeren med den største økonomiske nytteværdi vil 

byde højest.70 Den funktionstype, der kan få størst afkast af beliggenheden, definerer grundens 

værdi og anvendelse. Grundrenten har således under frie markedsvilkår en selektiv virkning på 

anvendelsen. Denne antagelse er fundamental for von Thünens model og har eksplicit eller implicit 

                                                                 
66 Feldstein: Inflation, Portfolio Choice and the Price of Land and Corporate Stock, 1980; J. Harvey: Urban Land Economics, 2000, s. 
62-70. 
67 Birck 1912, s. 61-67. 
68 Hoyt 1933, analyseperioden er siden udvidet af McMillen: ”One Hundred Fifty Years of Land Values in Chicago”, 1996. 
69 J. Harvey 2000, s. 73-104; Birck 1912, s. 61-67; Hoyt 1933, s. 449f. 
70 Haig: ”Toward an Understanding of the Metropolis”, 1926, s. 420-428; Goldberg & Chinloy: Urban Land Economics, 1984, 
s. 104-120. 
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dannet basis for en stor del af forskningen i byernes socioøkonomiske struktur og anvendelsesmøn-

ster, først formuleret af Robert M. Hurd i Principles of City Land Values fra 1903. Siden er tankerne 

udviklet i den neoklassiske økonomiske geografi og lokaliseringsforskning, herunder teoridannel-

sen New Urban Economics, der behandler bosætningsmønstre med fokus på husholdningernes øko-

nomiske afvejninger ved valg af bopæl.71 

 I en politisk kontekst har de fleste socialistiske grupperinger kritiseret jordejernes udnyt-

telse af den private ejendomsret til jord, men anset den som en del det overordnede problem, nem-

lig kapitalisternes monopol på produktionsmidlerne.72 For den amerikanske politiske økonom 

Henry George og hans tilhængere i den georgistiske bevægelse udgjorde grundrenten og dens so-

cioøkonomiske skadevirkninger derimod samfundets hovedproblem. På baggrund af en økonomisk 

analyse anbefalede George en fuldstændig beskatning af jordrenten som formuleret i Progress and 

Poverty fra 1879.73 

 Ud fra de basale økonomiske antagelser fremdraget ovenfor vil et grundstykkes 

beliggenhed, afkast, værdi og anvendelse påvirke hinanden gensidigt. Mens beliggenheden og 

dermed den potentielle værdi er afhængig af konteksten, placeringen i det samfundsøkonomiske 

rum, er anvendelsen og det realiserede afkast historisk betinget, og en ændring er derfor afhængig 

af ejerens valg og aktive handling. Der er ikke et direkte, mekanisk forhold mellem stigende belig-

genhedsværdi og mere intensiv anvendelse, for selv om den forbedrede beliggenhed giver ejeren 

nye udviklingsmuligheder, er omstillingen præget af en høj grad af inerti. Først og fremmest skal 

ejeren erkende grundens forbedrede muligheder for udnyttelse, have mulighed for at rejse den for-

nødne kapital og være villig til at påtage sig risikoen for, at investeringen alligevel ikke kan forrente 

sig som følge af egne fejlvurderinger eller uforudsete ændringer i de lokale økonomiske forhold 

eller samfundsøkonomiske konjunkturer. 

 De store omkostninger ved nybyggeri, bygningers lange holdbarhed og den praktiske 

umulighed i at flytte dem tilføjer yderligere processen en høj grad af path dependence. Den bundne 

kapital, som en nybygning repræsenterer, fører til en vis træghed i udskiftning af bebyggelsen og 

ændringer i anvendelsen. 

 Teoretisk set er den økonomiske levetid for en bebyggelse det tidsrum, da dens 

kapitaliserede værdi er højere end den tomme grunds. En bygnings afkast og værdi har tendens til 

at falde med tiden, da alderen vil øge bygningens vedligeholdelsesomkostninger, ligesom den byg-

ningsteknologiske udvikling og ændret efterspørgsel fra lejerne vil gøre den utidssvarende med 

                                                                 
71 Hurd 1903; Maier & Tödtling 1992, s. 47-72, 133-41; Lloyd & Dicken 1977, s. 157-196; Carter 1995, s. 136-139. 
72 Se eksempelvis Behnke, Evers & Möller: Grundrente und Bodenspekulation, 1976; Smith: ”Toward a Theory of 
Gentrification”, 1979. 
73 George: Progress and Poverty, 1879. 
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lavere indtægter og højere omkostninger til følge.74 Et eksempel på et teknologisk skift var indførel-

sen af elevatoren i slutningen af 1800-tallet, der gav ejendomsindehaveren mulighed for at kræve 

højere leje af de øvre etager.75 Stigende grundværdier vil bevirke, at det på et tidspunkt vil være 

mere profitabelt for ejeren at rive bygningerne ned og sælge den tomme grund. 

 I områder med høje og kraftigt stigende grundværdier som i byernes centrum vil den 

inerti, de store byggeomkostninger bevirker, således være mindre udtalt end i områder med lave 

stigninger i grundværdien. Den høje økonomiske intensitet fører til mere dynamik i anvendelsen.76 

Den offentlige regulering og grundejerens frie råderet 

I en helt fri markedsøkonomi uden offentlig intervention vil grundrentens selektive virkning i prin-

cippet være fuldkommen. Det danske samfund har imidlertid en lang og veludbygget tradition for 

offentlig regulering, der gennem hele perioden satte kraftige rammer for grundejernes økonomiske 

udfoldelser.77 Bygningslovgivningen og planlægningens begrænsning af råderetten og debatten 

herom behandles nærmere i afsnit 7.3 og 8.3 nedenfor. 

  Den danske økonomi betegnes normalt som en blandingsøkonomi, som en mellemting 

mellem en helt fri og en ren statsstyret økonomi, og der er tradition for – med visse forbehold – at 

anvende økonomiske teorier og modeller i analysen af forskellige samfundsforhold. Selv om den 

offentlige regulering måske hæmmede, fordyrede eller forhindrede bestemte anvendelser af en 

grund og dermed påvirkede de økonomiske incitamenter, er det ikke ensbetydende med, at ejerens 

råderet var sat ud af kraft. På trods af det offentliges rolle fungerede grundejernes motivation, 

handlemuligheder og dispositioner perioden igennem under de markedsøkonomiske mekanismers 

indflydelse. 

                                                                 
74 Harvey 2000, s. 96-100; Carter 1995, s. 136-139; Birck 1912, s. 62-67. 
75 Turvey: “Office Rents in the City of London 1867-1910”, 1998, s. 62-65. 
76 Andersen & Engelstoft: ”Land and Building Values”, 1995, s. 62-70; Clark: ”The Rent Gap Re-examined”, 1995; Harvey 
2000, s. 96-104; Birck 1912, s. 61-67. 
77 Meyer: Ejendomsretten i støbeskeen, 1951, s. 35-167. 
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3. GRUNDVÆRDIER I ODENSE, AARHUS OG AALBORG 

Den mest direkte information om en grunds reelle værdi fremkommer naturligvis i form af salgs-

prisen ved en ejendomshandel. Grundsalg og salgspriser er forholdsvis veldokumenterede i ejen-

domsretlige og forskellige andre offentlige kilder. Det er imidlertid ganske vanskeligt herigennem 

at danne sig et overblik over grundværdiernes fordeling, da salg af ubebyggede grunde i de cen-

trale bydele er sjældne og sker drypvis, ligesom salgsprisen kan være påvirket af særlige forhold 

ved handelen som eksempelvis salg til slægtninge, nabokøb eller tvangsauktion. Derimod kan 

grundvurderinger give et samtidigt, ensartet og dækkende billede af grundværdierne i et område. 

Grunde og ejendomme vurderes i mange sammenhænge, blandt andet i forbindelse med salg, for-

sikring og långivning. De mest omfattende og systematiske vurderinger er foretaget af de offentlige 

myndigheder med henblik på skatteligning og er som oftest enten offentliggjort eller bevaret i de 

relevante myndigheders arkiver. 

Ligning af skatter på fast ejendom i Danmark 

I Danmark går beskatningen af fast ejendom langt tilbage og har gennem århundrederne haft 

mange former. Ejendomsbeskatningen har til alle tider været et varmt politisk emne, og dens histo-

rie er et forskningsfelt i sig selv, der med udgivelsen af Dansk Skattehistorie i seks bind er forholdsvis 

velbelyst. Den skiftende statslige og lokale ejendomsbeskatning i byerne skal derfor ikke gennem-

gås i detaljer her. Derimod vil fokus ligge på de skiftende metoder og systemer til ligning af skatter 

på fast ejendom og deres evne til at sige noget om beliggenhedsfordele og grundværdier. 

 Mens beskatningen af landbruget siden 1600-tallet hvilede på detaljerede matrikulerin-

ger og taksationer, bestod den statslige skatteopkrævning i byerne først og fremmest af afgifter og 

told. I 1802 indførtes ny statslig ejendomsskat i byerne, kaldet bygningsafgiften. Den var lignet di-

rekte på bygningens etageareal og gradueret efter brandforsikringstaksation, men tog ikke anven-

delse, beliggenhed eller markedsværdi med i betragtning.78 I anden halvdel af 1800-tallet fremstod 

systemet mere og mere forældet og var udsat for kritik fra forskellig side, hvor eksempelvis Oden-

ses Byråd i 1872 skrev til ministeriet, at det ville være bedre, hvis ligningen tog hensyn til ”Bygnin-

gernes meer eller mindre heldige Beliggenhed”.79 

                                                                 
78 Rafner: Enevælde og skattefinansieret stat 1660-1818, 2008, s. 197-227, 318-24, 358-360; Nielsen & Thalbitzer: Skatter og 
skatteforvaltning i ældre tider, 1948, s. 28-63, 101-106; Koefoed: ”Skattesystemerne af 1802 og 1903”, 1903, s. 338-347. 
79 Odense Byraads Forhandlinger (OBF), 1872, s. 72. 
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3.1 Den kommunale ejendomsskat i provinsbyerne fra 1863 

Mens de statslige skatter var fastsat fra centralt hold, var der ikke ensartede principper for de lokale 

købstadsmyndigheders inddrivelse af midler til byens forskellige udgifter. I stedet for en samlet 

kommunekasse med ét budget var bystyrets økonomi før 1863 foruden kæmnerkasse opdelt i en 

række særskilte kasser med specifikke formål som eksempelvis brandvæsen, vægtere, vandvæsen 

og brolægning. Indtægterne til hver kasse kom fra opkrævningen af en skat, lignet på indtægt, for-

mue eller fast ejendom. Ejendomsskatten kunne have mange forskellige ligningsgrundlag som for 

eksempel antallet af skorstene, facadelængde og etageantal, bygningens areal eller – som det tilsy-

neladende var mest almindeligt forekommende – ejendommens assurancesum i den lovpligtige, 

offentlige brandforsikring. Forsikringssummen skulle afspejle udgiften til at genopføre en bygning 

under hensyntagen til dens karakter og stand, hvorimod ejendommens beliggenhed og markeds-

værdi var irrelevant.80 

 Rigsdagen reformerede med en lov i 1863 det omstændelige system med de selvstæn-

dige kasser og skabte et ensartet ligningsgrundlag. Skatter på fast ejendom skulle pålignes dels som 

grundskat på grundens areal dels som husskat på brandforsikringssummen. Til fastsættelse af 

grundskatterne krævede loven en opmåling, matrikulering og taksering af alle købstadsgrunde, 

hvor bebyggede arealer, gårdrum, oplagspladser og haver – i praksis bygrundene – automatisk var 

vurderet til højeste sats. Hver købstad skulle udforme en skattevedtægt, der blandt andet skulle 

fastlægge vægtningen mellem de to skatter.81 

 Loven gav bystyret mulighed for at graduere enten grundskatten eller husskatten i op til 

ti klasser efter en beliggenhedsvurdering ”strøgviis efter deres mere eller mindre fordeelagtige Beliggen-

hed, navnlig for borgerligt Erhverv” og for grundene ”uden Hensyn til, om de fortiden ere bebyggede eller 

ikke”.82 Differentiering af grundskatten skulle foregå efter et system, hvor skatten blev ganget med 

klassens nummer, således at grundene i den højeste klasse skulle svare ti gange så meget skat pr 

arealenhed som klasse 1, mens gradueringen af husskatten bestod i et tillæg på 10% for hver klasse, 

så ejendomme i klasse 2 takseredes af 110% af brandforsikringssummen og klasse 10 af 190%.83 

Gradueringsprincipperne byggede på en tanke om, at sammenhængen mellem en attraktiv belig-

genhed og ejendommens afkast og værdi var så stærk, at det var rimeligt at lave en stærk differenti-

ering i grundejernes skattebyrde, hvilket var afgørende nyt set i forhold til den statslige 

                                                                 
80 A.M. Møller: Fra skat på hartkorn til indkomstskat, 2009, s. 40-46, 116-120. Der var dog undtagelser. Eksempelvis var en del 
af skole- og fattigskatten i Odense lignet efter en vurdering af hver ejendoms værdi i handel og vandel. Odense 
Communalbestyrelses Forhandlinger, 1867, s. 83. 
81 Lov om den communale Beskatning i Kjøbstæderne udenfor Kjøbenhavn af 11. Februar 1863; A.M. Møller 2009, s. 116-120. 
82 Lov af 11/2 1863, § 12. 
83 Lov af 11/2 1863, § 12; Rubin: ”Bidrag til Spørgsmaalet om Skatter paa Faste Ejendomme”, 1877, s. 201-203. 
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bygningsafgift og den hidtidige kommunale beskatning. Kommunerne kunne selv vælge, hvor 

mange beliggenhedsklasser de ville anvende, ligesom inddelingen ikke skulle følge nogen bestemt 

fordeling af grundene mellem de enkelte klasser. Byrådene stod altså forholdsvis frit ved klassifice-

ringen af beliggenheden og kunne tilpasse systemet under hensyntagen til spredningen i den en-

kelte bys ejendomsværdier såvel som de politiske interesser i skattebyrdens fordeling. 

 Klassifikationen var ikke en vurdering af markedsprisen, men en mere abstrakt bedøm-

melse af grundens relative beliggenhed, hvor spændet mellem den bedst og dårligst beliggende 

grund var fastsat i den lovbestemte gradueringsskala. Da ejendomsbeskatningen i 1888 var til for-

handling i Odenses byråd, kritiserede et medlem, formanden for Odense Grundejerforening, at det i 

lovgivningen fastlagte system var uegnet til at ramme de reelle ejendomspriser. Ved gradueringen 

efter bygningsassurance var det maksimale tillæg på 90%, altså knap en fordobling, ikke tilstrække-

ligt til at afspejle værdiforskellen mellem den mindst og mest attraktive beliggenhed. Grundskatten 

havde på sin side det store problem, at den vurderede hver matrikel under ét og ikke tog hensyn til 

grundenes form, så den bagerste del af lange og dybe grunde, der ofte blot kunne anvendes eksten-

sivt til oplagring og have, havde samme skattesats som den værdifulde facade mod gaden. Grund-

skatten hvilede derfor uforholdsmæssigt tungt på de store og dybe matrikler og gav derfor også et 

dårligt billede af ejendomsværdierne. Trods en kølig modtagelse fra det øvrige byråd, fastholdt 

grundejerformanden sin kritik og indsendte den som separatvotum til indenrigsministeriet, så det 

har åbenbart været et emne af stor betydning for foreningen.84 

 De enkelte købstæders skattevedtægt, der fastsatte klassifikation og skattebeløb, skulle 

revideres efter en prøvetid på fem år, men lå herefter fast. Da husskatten var fastsat som et antal øre 

på hver ejendoms brandforsikringssum, ville den stige i takt med, at nybyggeri og generelt højere 

byggeomkostninger forøgede den samlede bygningsassurance. I de købstæder, der valgte en gra-

duering af den en gang for alle fastsatte grundskat, ville beliggenhedens vægt i beskatningen efter-

hånden blive udhulet af den med inflationen og byvæksten voksende husskat.85 

Klassifikation af beliggenhed i de større provinsbyer 

Lovens krav til købstæderne om en fuldstændig opmåling og matrikulering af hele kommunen re-

præsenterede en omfattende arbejdsopgave, og det var først i 1886, at den sidste købstad var parat 

til at indføre det nye skattesystem. Den overvejende del af købstæderne valgte en klassifikation af 

grundskatten, nogle få graduerede husskatten, mens den resterende del – især de mindste byer – 

fravalgte en differentiering. Det generelle billede er, at de mindre købstæder, der valgte at graduere 

                                                                 
84 OBF 1888, s. 242f. 
85 Boje & Nielsen: Moderne tider, 1985, s. 208-210. 
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skatten, opdelte ejendommene i to til tre klasser, de mellemstore valgte fire til seks og de større byer 

seks til ti klasser.86 Dette stemmer godt overens med forventningen om, at beliggenhedens betyd-

ning var mere følelig, jo større byen var. 

 I Odense, Aarhus og Aalborg bestemte byrådet sig for at graduere grundskatten i ti klas-

ser. Aarhus og Aalborg var forholdsvis hurtige til at få matrikuleringen færdiggjort, og de nye 

skattevedtægter kunne træde i kraft i henholdsvis 1870 og 1876 med revision i 1878 og 1882. På 

grund af indlemmelsen af nogle større arealer i kommunen trak Odenses matrikulering ud, og 

købstaden fik i 1870’erne dispensation til at beskatte efter et midlertidigt system. Odense byråd 

kunne endelig i 1883 godkende vedtægten for ejendomsbeskatning med virkning fra 1884. Denne 

vedtægt blev revideret i 1888.87 I den følgende analyse er tidsforskellen mellem byernes 

klassifikationer søgt minimeret ved for Aarhus og Aalborgs vedkommende at anvende de 

reviderede vedtægter fra 1878 og 1882 sammen med Odenses første vedtægt fra 1884. Derefter skete 

mindre justeringer af systemet eksempelvis ved nyudstykninger, men i hovedsagen lå 

skatteansættelsen fast, og kilden egner sig derfor ikke til at skildre udviklingen over tid.88 

 Den samlede skatteudskrivning, vægtningen af ejendomsskatterne i forhold til den øv-

rige beskatning samt fordelingen mellem grundskat og husskat var forskellig byerne imellem. I 

Aalborg og Aarhus var grundskattesatsen høj, henholdsvis 46 og 42 kr. for en 1.000 m2 grund i be-

liggenhedsklasse 10, mens satsen i Odense blot var 14 kr. svarende til en tredjedel. En grund i klasse 

10 i Odense skulle således betale det samme som en grund i klasse 3 i de jyske byer.89 

Ejendomsskattesystemet tilskyndende således til en intensiv grundudnyttelse i de jyske byer, mens 

Odenses lave grundskat fremmede en mere åben og flad bebyggelse. 

 Differencen mellem skattesatserne blev i nogen grad opvejet af variationer i 

gradueringsprincipperne. I Aalborg og Aarhus var omkring halvdelen af det vurderede areal ansat i 

de tre laveste klasser, mens det i Odense kun gjaldt en fjerdedel. Her kunne det se ud, som om klas-

seinddelingen fulgte en form for normalfordelingsprincip med hovedvægten i de mellemste klasser, 

da næsten halvdelen af arealet var vurderet til klasse 4-6. Skalaens øvre ende var væsentligt mere 

                                                                 
86 Indenrigsministeriet: Samling af de i Henhold til Lov om den kommunale Beskatning […] affattede og af Indenrigsministeriet 
stadfæstede Vedtægter, 1894. 
87 Indenrigsministeriet 1894; Boje & Nielsen 1985, s. 207-210. 
88 Den indkrævede grundskat i Aarhus i 1895 var i næsten alle tilfælde identisk med den, der var fastsat tyve år før. 
Erhvervsarkivet, Aarhus Købstads Arkiv, II Kæmnerkontoret, cb7 Skatteligning, Honum: Beregning over Den communale 
Beskatning for Aarhus Kjøbstad, foretaget i Henhold til Lov af 11te Februar 1863, 1877; samme, Skatteligning for 1895. 
89 Odense Stadsarkiv (OS), Odense Kommunes Arkiv (OKA), Byrådets journalsager (BJ), 1475/1883; Indenrigsministeriet 
1894. Aarhus Købstadskommune fik i 1874 indlemmet et areal fra Viby Sogn. Det indgik i den politiske 
indlemmelsesaftale, at grundene skulle ansættes i laveste grundskatteklasse mindst indtil en revision i 1895. En 
tilsvarende regel gjaldt de områder indlemmet i Odense Kommune fra landdistrikterne efter 1878. De politisk bundne 
vurderinger er udeladt i den følgende analyse. Indenrigsministeriet 1894, s. 51f, s. 253. 
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eksklusiv i Aarhus og Odense end i Aalborg. Således var de to dyreste klassers andel af arealet lidt 

over 6% i Aarhus og Odense mod 16% i Aalborg.90 

 Loven foreskrev som nævnt, at vurderingen skulle ske ”strøgviis” af muligheden for at 

drive ”borgerligt Erhverv”.91 Gadestrækningernes relative klassifikation kan altså fortælle noget om, 

hvilke gadestrøg som byrådet og den kreds af erhvervsudøvende, medlemmerne typisk repræsen-

terede, opfattede som særligt attraktive i erhvervsmæssig henseende. 

 Analysen af grundvurderingerne vil koncentrere sig om den rumlige udstrækning og 

mønsteret i de høje vurderinger og vil derfor have form af et kartografisk studie. 

Odense 1884 

De højest klassificerede grunde i Odense var samlet omkring et forholdsvis koncentreret forløb fra 

de centrale torve og langs den øst-vest-gående hovedgade. De højest klassificerede grunde i klasse 

10 lå langs en blot 340 meter lang strækning af Vestergade (figur 1: a), mens de gamle centrale torve 

Flakhaven (b), Fisketorvet (c) og Albani Torv (d) var vurderet i næsthøjeste klasse. Hovedindfalds-

vejene til dette område lå over middel i klasse 8 og 7 med faldende vurdering mod bygrænsen. 

Statsbanegården og havnen mod nord synes at have givet de nordgående forbindelser, navnlig 

Nørregade (e), en lidt højere vurdering end de øvrige indfaldsveje, men forskellen er ikke markant. 

Gaderne beliggende rundt om dette højtvurderede område lå alle i mellemklasserne, selv forholds-

vis smalle stræder præget af lave småhuse var ansat til middel beliggenhed inden for en afstand af 

3-400 meter af det højest vurderede gadestykke. Middelvurderingerne gjaldt også sidegader et godt 

stykke fra Vestergade som eksempelvis Tværgade (f) og Kronprinsensgade (g) i Albani-kvarteret 

syd for åen. I de laveste klasser findes næsten kun gader i periferien, hvoraf flertallet på tidspunktet 

for klassifikationen endnu var under bebyggelse. 

 Med så mange gader i de mellemste klasser var spredningen i klassifikationen ikke så 

stor, som hvis hele skalaen var taget i anvendelse. En beliggenhed på hovedstrøget var altså kun 

dobbelt så dyr som i et lille stræde, hvorimod en klassifikation af stræderne i klasse 2 eller 3 som 

praktiseret i Aalborg og Aarhus ville gøre den tre til fem gange så dyr. Den ringe spredning kan 

tolkes på flere måder. Det kan have været tanken bag inddelingen, at alle grunde, hvor der kunne 

drives borgerlig næring på normalt niveau, det vil sige mindre håndværk og dagligvarehandel 

uden udprægede fordele eller ulemper, skulle placeres i mellemgruppen. De øverste kategorier ser 

derimod ud til at være forbeholdt de gader, der i kraft af mere trafik havde en beliggenhedsfordel, 

som muliggjorde udvalgsvarebutikker og købmandsgårde med oplandshandel. De lavest 

                                                                 
90 Indenrigsministeriet 1894. 
91 Lov af 11/2 1863, § 12. 
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vurderede gader var omvendt så perifere, at der næppe var et tilstrækkeligt kundegrundlag for 

borgerligt erhverv. 

 

Figur 1. Klassifikation af grunde i Odense 188492 

 

 

En anden mulighed er, at huslejeindtægterne for beboelseslejligheder, om end de vel næppe 

almindeligvis opfattes som indtægter fra ”borgerligt erhverv”, er medregnet ved værdisætningen. 

Det kan forklare, hvorfor nyligt bebyggede gader hovedsageligt med beboelsesejendomme som 

Thorsgade (h) i vest og Kronprinsensgade syd for åen – begge et godt stykke fra de højest vur-

derede gader – fik en middelvurdering. Det kunne også se ud som om, at byrådet som repræsentant 

for byens formuende elite har tilstræbt en forholdsvis lav beskatning af beliggenhedsfordelen med 

de laveste klasser primært anvendt som skattelempelse til deciderede fattiggader og endnu ube-

byggede grunde. 

                                                                 
92 Som grundkortet i dette og de følgende kort er for sammenlignelighedens skyld valgt det aktuelle matrikelkort. 
Kortlægningen af skatteklasser følger de historiske gadeforløb og er baseret på Indenrigsministeriet 1894.   
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 I hvor høj grad de politiske interesser har påvirket klassifikationen er svært at bestemme 

nøjere, men overordnet set giver klasseinddelingen det billede, at om end en beliggenhed ved en 

hovedgade eller et centralt torv var attraktiv, var indtægtsmulighederne i sidegader og stræder ikke 

ubetydelige i forhold hertil. 

 

 Figur 2. Klassifikation af grunde i Aarhus 1878 

 

 

Aarhus 1878 

Som Odense havde Aarhus en forholdsvis snæver kerne bestående af de centrale torve og korte til-

stødende gadestræk. Den reviderede grundskat fra 1878 kategoriserede en gadestrækning på ca. 870 

meter bestående af Store Torv (figur 2:a), Lille Torv (b), området omkring domkirken (c), Immervad 

(d) samt det østligste stykke af Vestergade (e) i den højeste klasse. De næsthøjeste klasser omfattede 
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gaderne sydøst for domkirken, der ledte ned til havnen, og området omkring åhavnen (f). Indfalds-

vejene fra oplandet i form af Mejlgade (g), Studsgade (h), Vestergade og Frederiksgade (i) var vur-

deret over middel, sidstnævnte dog kun i klasse 5. Sidegaderne nær de højest vurderede gader var 

placeret i mellemgruppen, nogle mindre sidegader med lavstatus beboelse lå dog i de laveste klas-

ser. Ryesgade (j), gaden der gik nordpå fra banegården, var i klasse 6 og dermed højere vurderet 

end området umiddelbart nord herfor. Da Skt. Clemens Bro, forbindelsen mellem Store Torv og 

Søndergade/Ryesgade, først stod færdig i 1884, vidner denne vurdering om banegårdens store 

selvstændige betydning. 

 Ved klassifikationen var en beliggenhed ved de centrale torve og med god adgang til 

havnen tilsyneladende tillagt størst betydning, mens indfaldsvejene ikke havde helt samme vægt 

som i Odense. Tilsvarende er det karakteristisk, at den lave ende af skalaen også var i brug helt nær 

de højest klassificerede gader, både når det gjaldt stræder med små lejeboder og sidegader med 

mindre håndværksmestre.93 

Aalborg 1882 

Det højest vurderede område havde i Aalborg en større udstrækning end i de to andre byer, om end 

det også havde sit udgangspunkt omkring de gamle torve, Gammeltorv (figur 3:a) og Nytorv (b) og 

vejene dertil. En gadestrækning på i alt ca. 1.600 meter var vurderet til højeste skatteklasse, inklusiv 

Jernbanegade (c), en nyligt gennembrudt gade til banegården. Den øst-vest-gående Nørregade-

Algade (d) samt de nordgående gader mod Nørresundby-broen (e) og havneområdet (f) var ansat 

til næstbedste beliggenhed. De fleste sidegader nær de højest vurderede strøg lå i mellemgruppen 

ligesom gaderne ved den nye havn i øst. De laveste klasser omfattede enkelte mindre sidegader og 

stræder nær de højeste klassificerede samt gaderne i byens østlige og vestlige periferi. 

 Jernbanestationen og havnen har tilsyneladende påvirket klassificeringen stærkt, 

ligesom der er eksempler på en nyligt udlagt gade med høj vurdering i modsætning til Aarhus og 

Odense, hvor disse typisk ligger i mellemgruppen. Indfaldsvejene fra Nørresundby i nord samt øst 

og syd var forholdsvis højt vurderet, modsat forbindelsen mod området vest for Store Vestergade 

og Vesterågade. 

 

                                                                 
93 Toftgaard & Norskov: Købstadens metamorfose, 2005, s. 105-117. 
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Figur 3. Klassifikation af grunde i Aalborg 1882 

 

 

Grundklassifikationen og beliggenhedsfordele omkring 1880 i Odense, Aarhus og Aalborg 

Grundklassifikationen tegner et klart billede af betydelige beliggenhedsfordele i de største byer. I 

alle tre byer kan man tale om et centrum, ikke forstået som et cirkelrundt punkt af grunde, men de-

fineret af et gadeforløb. Den bedste beliggenhed udgik fra en koncentration af torve, i Aalborg Ny-

torv og Gammeltorv, i Aarhus Lille Torv, Store Torv og pladsdannelsen sydvest for domkirken, og i 

Odense Flakhaven, Fisketorvet og Albani Torv. Det er dog tydeligt, at den gode beliggenhed ikke 

alene var begrænset til torvene, men i lige så høj grad var at finde langs nogle bestemte, tilstødende 

gadestrækninger – i Odense var et stykke af Vestergade endda højere vurderet end torvene. Belig-

genhedsfordelen var i hvert fald for en dels vedkommende baseret på færdslen fra byens periferi og 

opland til de centrale torve, da de højest vurderede gader ofte hørte til byens vigtige indfaldsveje. 

Mindre sidegader og stræder var på trods af en placering nær de centrale torve derimod væsentligt 

lavere vurderet. 

 For de trafikerede og højt vurderede gadestrækninger gælder det, at grundenes værdi 

dalede med afstanden til centrum – vel i takt med den aftagende færdsel. Værdien faldt dog ikke 

lineært eller regelmæssigt. Nogle steder kan pludseligt faldende klassificering forklares med for-
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greninger af gaden, hvilket ville mindske trafikken, men det er dog tydeligt, at også andre forhold 

end de rent trafikale gjorde sig gældende. For Aarhus’ vedkommende er det eksempelvis bemær-

kelsesværdigt, at indfaldsvejene fra det store og rige opland mod syd, navnlig Frederiksgade, var 

væsentligt lavere vurderet end de nord- og vestgående. Ud over det stærkt skrånende terræn må 

samtidens normer spille ind, hvor nogle dele af byen blev opfattet som mere attraktive end andre. 

 Den historisk betingede bystruktur har givetvis haft stor betydning, da gadernes bredde 

og især grundenes størrelse og dybde i høj grad var bestemmende for, hvilke typer erhverv der 

kunne drives i gaden. En klassisk købmandsgård krævede et større bygningskompleks til butik, 

standsmæssig beboelse, varelager, tjenestefolk og dyrehold og kunne således kun etableres på ho-

vedgadernes store, dybe grunde, hvorimod det var vanskeligt på de små matrikler langs sidegader 

og stræder. I Aarhus var den gennemsnitlige grundstørrelse i den højeste klasse, altså hovedgader 

og torve, således 810 m2, mens den i middelklasserne 4-6 blot var 500 m2. Tilsvarende havde øverste 

klasse omkring 32 meter gadefacade per grund, mens mellemgruppens kun var halvt så lang.94 I 

takt med forskydningen fra købmandsgårde til specialiseret detailhandel var facadens betydning 

stigende, da store butiksvinduer var et væsentligere funktionskriterium for den intensive detail-

handel med udvalgsvarer end rummelige bagarealer. 

 Kontinuiteten må overordnet siges at være stærk. De fleste af de centrale, højtvurderede 

torve kan føres tilbage til middelalderen eller tiden umiddelbart derefter, ligesom hovedgadeforlø-

bene for størstedelens vedkommende er omtrent lige så gamle. I tiden omkring fastlæggelsen af 

skattevedtægterne ændrede jernbanen dog på de eksisterende trafikmønstre og beliggenhedsfor-

dele. Aarhus fik i 1862 en jernbanestation syd for byen. Fra den første skattevedtægt i 1870 til revi-

sionen i 1878 rykkede de nye gader mellem den gamle bebyggelse og banegården én eller flere klas-

ser op, og den helt nye ’jernbanegade’, Ryesgade, fik en vurdering over middel. I Aalborg var 

udviklingen fra første skattevedtægt i 1874 til revisionen i 1882 endnu mere iøjnefaldende. Det nye 

gadegennembrud fra Gravensgade til banegården, Jernbanegade, blev sat i den højeste klasse, og 

vejforbindelsen ser endda ud til at have rykket tyngdepunktet i klassifikationen mod syd, da Al-

gade og Gammeltorv rykkede en klasse op. Banegården synes derimod at have haft mindre betyd-

ning i Odense i 1884 og ved revisionen i 1890, da der ikke var nogen direkte forbindelse – den blev 

først realiseret i 1890’erne med anlæggelsen af Jernbanegade (se 8.5).95 

 Selv om man som anført ovenfor skal være varsom med at sammenligne klassifika-

tionerne direkte fra by til by, er der noget, der tyder på, at den gode beliggenhed i Aarhus og især 

                                                                 
94 Erhvervsarkivet, Aarhus Købstads Arkiv, II Kæmnerkontoret, cb7 Skatteligning, Honum: Beregning over Den 
communale Beskatning for Aarhus Kjøbstad, foretaget i Henhold til Lov af 11te Februar 1863, 1877. 
95 Odense Magistrats 2. afdeling (udg.): Vestergadekvarteret i Odense, 1984, s. 64-69. 
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Odense var mere koncentreret end i Aalborg. Gadenettets forskellige udformning som en blanding 

af en fra ældre tid nedarvet gadestruktur modificeret af nyere gadeudlæg og gennembrud, ser ud til 

at have haft en betydning for dette mønster. Alle hovedindfaldsveje i Odense og til dels i Aarhus 

ledte ind til det samme enstrengede gade- og torveforløb, hvorimod gadenettet i Aalborg var præ-

get af parallelle forløb i både den øst-vest- og nord-syd-gående retning i en sådan grad, at det nær-

mest kan sammenlignes med et grid-system. Hvor trafikken vil blive meget intens i et enstrenget 

systems flaskehals, kan den i parallelgadesystemet fordele sig over flere gader, hvorved det højt 

vurderede centrum bliver større, mere cirkulært i formen, men knap så koncentreret og intenst. 

Hvorvidt et gadenet forekommer enstrenget eller med parallelgader er naturligvis i høj grad et 

funktionelt spørgsmål, men de fysiske forhold som byens overordnede form, forhindringer for 

færdsel som større vandløb og jernbanelinjer samt ejendomsforholdene spillede også ind. 

3.2 De offentlige grundvurderinger fra 1924 

I årene efter Systemskiftet i 1901 reformerede den nye venstreregering skattesystemet grundlæg-

gende, da den ud over at indføre indkomstskat også nyordnede beskatningen af fast ejendom som 

en skat på ejendommens markedsværdi. Den statslige ejendomsskyld afløste hartkornsskatterne og 

bygningsafgiften, og en kommunal ejendomsskyld skulle efter en overgangsperiode helt erstatte de 

tidligere kommunale skatter på fast ejendom. Den første landsdækkende, almindelige ejendoms-

vurdering fandt sted i 1904, da hver matrikels bygninger og grund blev vurderet samlet. 

 Selv om den enkelte matrikels ejendomsvurdering fratrukket brandforsikringsassuran-

cen kunne give et fingerpeg om grundværdiernes fordeling, gør de væsensforskellige principper for 

ejendomsvurdering og brandtaksation det meget vanskeligt at uddrage et brugbart overordnet bil-

lede.96 En nærmere analyse af ejendomsvurderingerne er derfor fravalgt her. 

 Den politiske debat om ejendomsskattens indretning var ophedet i årene efter indførel-

sen, og især Det radikale Venstre – blandt andet under påvirkning af georgistiske idéer – argumen-

terede for en selvstændig vurdering og beskatning af jorden.97 Som forsøg skete en særskilt vurde-

ring af jordværdien under den tredje almindelige vurdering i 1916, hvilket gentog sig i 1920. De 

forsøgsvise grundvurderinger blev vedtaget med kort varsel og gennemført efter mangelfulde og 

uklare retningslinjer. Hovedformålet var at danne et overblik over, hvordan jordværdierne fordelte 

                                                                 
96 RA, Overskyldrådet, Vurderingsfortegnelser, 1. Almindelige Vurdering, Aalborg Amt, Aalborg Købstad; samme 
Aarhus Amt, Aarhus Købstad, nordre samt søndre vurderingsdistrikt. Vurderingsfortegnelsen 1904 for Odense Købstad 
er forgæves eftersøgt. 
97 Johansen: Indkomstskatter og offentlig vækst 1903-2005, 2007, s. 84-93; Rasmussen: ”Georgeismen som element i det social-
radikale idékompleks indtil o. 1922”, 1958, s. 263-275. 
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sig mellem land og by til brug for en efterfølgende politisk behandling af grundbeskatningsspørgs-

målet. Prøvevurderingernes værdiansættelser er derfor for upræcise og uensartede til en nærmere 

analyse.98 

 Ejendomsskyldloven fra 1922 indførte med virkning fra den femte almindelige vurde-

ring i 1924 en beskatning af jordens værdi i form af en grundskyld til staten. Fra 1926 begyndte 

kommunerne og amtskommunerne også at indkræve grundskyld på baggrund af de offentlige vur-

deringer. Den statslige, amtslige og kommunale grundskyldspromille og dermed grundbeskatnin-

gens størrelse ændredes flere gange i de følgende årtier, og i 1966 bortfaldt grundskylden til staten 

helt, men blev forsat opkrævet af amter og kommuner. Principperne for vurdering og ligning for-

blev på trods af en modernisering af lovteksten i 1956 de samme til slutningen af denne undersøgel-

ses periode.99 Efter den første vurdering til grundskyld i 1924 forsatte de almindelige vurderinger i 

nogenlunde regelmæssig takt med fire til seks år mellem vurderingerne i 1927, 1932, 1936, 1945, 

1950, 1956, 1960, 1965 og 1969. Den tyske besættelse førte til en udskydelse af den planlagte vurde-

ring i 1941 til efteråret 1945. 

 Mens man må slutte sig til fremgangsmåden i 1800-tallets grundklassifikationer, 

giver lovgivningen, cirkulærer, vejledninger og artikler i fagtidsskrifter detaljerede oplysninger om 

principperne og den praktiske fremgangsmåde ved grundvurderingerne. Det kaster et klart lys på 

materialets værdi som kilde i denne undersøgelse. 

Principperne bag de offentlige grundvurderinger 

Grundvurderinger søgte at komme så nær som muligt på de reelle handelspriser. Loven definerede 

vurderingssummen som ”Grundens Værdi i ubebygget Stand under Hensyn til Beskaffenhed, Beliggenhed 

og til en i økonomisk Henseende god Anvendelse.”100 Grundlaget for vurderingen var ikke grundstyk-

kets aktuelle anvendelse og afkast, men den handelspris et salg til bedste udnyttelse ville indbringe, 

selv hvis det indebar en større kapitalinvestering i form af nybyggeri. Konsekvensen heraf er, at 

jordspekulanter, der holder på ubebyggede arealer i byens vækstområder, vil få deres jord vurderet 

og beskattet efter den bebyggelse og udnyttelse, den vil kunne bære, plus den realiserede gevinst 

ved salg, mens det samme gælder for en enke i et lille, centralt beliggende byhus, der kan erstattes 

af en butiksejendom.101 

                                                                 
98 Kristensen: ”Jordvurderingen 1916”, 1917, s. 409-419; samme: ”Grundskyld og Grundvurdering”, 1920, s. 260-267; 
Albrethsen 1936, s. 192f. 
99 Lov af 7. August 1922 om Beskatning til Staten af faste Ejendomme; Johansen 2007, s. 84-98; Albrethsen 1936, s. 192f. 
100 Lov af 7/8 1922, § 3, samme formuleringer gentages i Lov af 23. juni 1956 om vurdering af landets faste ejendomme, § 13, 16 
samt periodens efterfølgende revisioner af denne. Bang m. fl.: Vurdering og beskatning af fast ejendom, 1977, s. 41-48 
101 Kristensen: ”Grundvurdering i Byerne”, 1923, s. 362-365. 
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 Grundstykkerne vurderes til en kvadratmeterpris, men i bymæssig bebyggelse vil grun-

dens form have stor betydning for anvendelsen. En kort, men bred grund med mulighed for en lang 

facade til gaden vil være en fordel især ved forretningsmæssig brug. Omvendt er de bagerste kva-

dratmeter af en dyb grund ikke meget værd, da de på grund af afstanden til gaden ikke kan udnyt-

tes så intensivt. Ligningsmyndighederne udviklede et specifikt system, der på baggrund af en stan-

darddybde på 30 meter kunne udregne en normaliseret kvadratmeterpris for en gadestrækning, 

kaldet ’gadeprisen’. Den sikrede en gennemskuelighed og ensartethed i vurderingerne. Fra 1927 

blev gadepriserne tegnet ind på et kort, som myndighederne siden publicerede.102 Dette kortmate-

riale med normaliserede grundværdier vil danne udgangspunkt for den kartografiske analyse. 

Offentlig grundvurdering i praksis 

To kommunalt udpegede vurderingsmænd foretog vurderingerne under opsyn af en vurderings-

formand. Vurderingen skete ved besigtigelse med baggrund i almindelig kendskab til ejendoms-

markedet og et af grundejeren udfyldt vurderingsskema, der ideelt set indeholdt oplysninger om 

ejendommens areal, forsikringsværdi, købesum, prioriteter, jordforbedringer, driftsomkostninger, 

lejeindtægter samt ejerens egen vurdering af ejendom og grund. Derudover havde vurderings-

mændene adgang til relevante oplysninger fra offentlige myndigheder og finansielle institutioner.103  

 Overordnet var der to fremgangsmåder til bestemmelse af gadeprisen. Hvor der forelå 

et antal nylige salg af ubebyggede grunde eller ejendomme til nedrivning, blev dette grundlag fo-

retrukket. I byernes ydre områder var salg af byggegrunde hyppige, mens de selvsagt var sjældne i 

den indre by. Her måtte den anden, sammenlignende metode i brug baseret på Ricardos principper 

om forskellen i afkast. Metoden går ud på at sammenligne lejeindtægterne fra to omtrent ens ejen-

domme med hensyn til størrelse, etageantal og stand med beliggenhed i henholdsvis centrum og et 

forstadskvarter med en kendt grundpris. Herved fremkommer en forskel i lejeindtægterne, en 

merleje, betinget af beliggenheden i centrum, og ved kapitalisering af merlejen kan grundværdien 

beregnes.104 

 Formanden i Odense Skyldkreds, den radikale P.A. Kruuse, skrev i 1927 og 1930 to små 

artikler om vurderingen i Odense, der giver et indblik i det praktiske vurderingsarbejde. Kruuse 

sad i flere omgange i Odense Byråd for Det radikale Venstre og var tilhænger af Henry Georges 

tanker om beskatning af grundrenten, hvorfor de to små indlæg er trykt i georgistbevægelsens blad 

                                                                 
102 Albrethsen 1936, s. 189-202; Overskyldrådet: Bestemmelser vedrørende Vurdering til Ejendomsskyld og til Grundskyld, 1931, 
s. 143-159; Kristensen 1923, s. 374-387. 
103 Lov af 7/8 1922, § 11, 17; Lov af 23/6 1956, § 38. 
104 Kristensen 1923, s. 371-379; Overskyldrådet 1931, s. 147-150; Statens Ligningsdirektorat: Vurderingsvejledning, 1962, s. 
127-130, 270. 
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Grundskyld. Som indehaver af en af byens største materialistforretninger på Flakhaven lige over for 

Odense Rådhus havde han personlig erfaring med beliggenhedens betydning.105 

 Ifølge Kruuse begyndte grundvurderingen i Odense i 1927 i byens centrum ud fra en 

implicit forventning om et ringformet mønster udgående herfra. Grundværdierne på byens vigtig-

ste handelsgade, Vestergade, kunne lægges fast på baggrund af nogle salg til nedrivning. For flere 

af de øvrige gader i den indre by var der ikke nylige handler, der kunne støtte ansættelsen af gade-

prisen, og Kruuse indrømmede, at metoden med sammenligning af lejeindtægterne var særdeles 

vanskelig at anvende på den gamle bydels komplekse og irregulære bebyggelse. Om fastsættelsen 

af grundværdierne i centrum berettede Kruuse, at ”det var vanskeligt at faa Vurderingsmændene, der jo 

næsten altid savnede en virkelig Forstaaelse, til at lade Grundværdierne fra Hovedgaden falde hurtigt og 

stærkt nok. Paa den anden Side var disse Mænd meget bange for den høje Enhedspris i Byens Centrum, selv 

hvor Salg viste Vej, medens de uden Betænkeligheder vilde ansætte en høj Pris i Yderkvartererne […]”. Som 

følge heraf slog han til lyd for, at staten skulle stille upartisk og sagkyndig hjælp til rådighed ved 

vurderingen.106 Kruuse havde måske ikke i økonomisk henseende så dog i kraft af sin ideologiske 

overbevisning en interesse i en høj vurdering i centrum. Alligevel må hans advarsel mod vurde-

ringsmændenes tendens til for lav vurdering af de dyreste grunde og deres vægring mod for brat et 

fald i værdierne med øget afstand til centrum tages alvorligt i bedømmelsen af grundvurderingerne 

som kilde.107 

De offentlige vurderinger som kilde 

De offentlige, almindelige vurderinger har siden 1924 værdisat alle relevante grunde i Danmark ud 

fra ensartede principper på baggrund af et stort og mangeartet materiale. For byernes vedkom-

mende er værdierne systematisk normaliseret til gadepriser for standardgrunde, så særlige forhold 

ikke slog igennem. Vurderingsmændene har haft et stort materiale til rådighed, hvoraf størstedelen 

siden er gået tabt, ligesom de har haft mulighed for at foretage besigtigelser på stedet og fremlægge 

vurderingerne for ejerne og andre med kendskab til det lokale ejendomsmarked.108 Det vil i dag 

således næppe være muligt at lave en mere fyldestgørende eller retvisende vurdering af grunde og 

                                                                 
105 Thomsen: ”Vorherres sikre overmand”, 2003, s. 144-52. 
106 Kruuse: ”Grundvurderingen i Odense”, 1927, s. 87; Kruuse: ”Grundskyldens Virkninger i Odense”, 1930. 
107 I Aalborg fandt Overskyldrådet vurderingsmændenes ansættelser for lave og forhøjede i adskillige tilfælde 
vurderingerne – naturligvis under stor protest fra grundejerforeningen. Aalborg Grundejerforening 1885 10. Maj 1935, 1935, 
s. 49. 
108 Ejernes selvangivne oplysninger på vurderingsskemaerne og handelsparternes indberetninger til myndighederne om 
ejendomssalg er bortset fra enkelte prøver på materialet kasseret ifølge Rigsarkivets registratur samt Statens Arkiver, 
Daisy-registrering, Overskyldrådet samt Statens Ligningsdirektorat, Afdeling for vurdering af fast ejendom;  
von Rosen (red.): Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, II, 4, 1991, s. 1742f, 1748-51. 
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gader på daværende tidspunkt, men det er dog ikke ensbetydende med, at de offentlige grundvur-

deringer er en kilde uden mangler og problemer. 

 Vanskelighederne ved prissættelse af sjældent handlede centrale grunde, og 

uhensigtsmæssighederne ved systemet med politisk udpegede vurderingsmænd, der ikke nødven-

digvis havde særlige sagkundskab, er omtalt ovenfor.109 Den lovpligtige offentlige fremlæggelse af 

vurderingerne med efterfølgende mulighed for at klage vil korrigere for høje vurderinger, hvilket 

giver materialet en tendens mod et lavt vurderingsniveau. Mens ejerne måske vil holde igen med at 

klage over en høj ejendomsvurdering, da den kan give mulighed for at optage lån og fastsætte en 

gunstig salgspris, gør de samme forhold sig ikke gældende for grundvurderingen.110 

 I hvilken grad vurderingerne afspejlede den reelle markedsværdi på vurderingstids-

punktet kan undersøges ved sammenligning mellem den offentlige vurdering og handelsprisen på 

ejendomme solgt i det følgende år, som opgjort af Danmarks Statistik.111 Det generelle billede er en 

forholdsvis god overensstemmelse mellem vurderingerne og salgspriser i mellemkrigstiden med 

afvigelser på inden for 10%. Besættelsestiden og den efterfølgende boligmangel førte til store pris-

stigninger på visse typer fast ejendom. Ejendomspriserne oversteg således den første efterkrigsvur-

dering med mere end 40%. Forskellen forblev høj i hele efterkrigstiden med salgspriser mellem 20% 

og 30% højere end vurderingerne. Undervurderingen var dog mest udtalt, endda foreskrevet, for 

enfamilieshuse, hvorimod overensstemmelsen var lidt bedre for etageejendomme, som dominerede 

bebyggelsen i bymidten.112 

Grundvurderinger i de større provinsbyer 1927-1969 

Som nævnt ovenfor udgav Overskyldrådet fra 1927 og senere Statens Ligningsdirektorat kort for 

hver kommune med påførte gadepriser. Kortene viser meget markante forskelle i de vurderede 

grundværdier inden for hver by. Værdien per kvadratmeter for den dyreste bebyggede grund var 

op imod hundrede gange større end den billigste, mens landbrugsjord i købstadskommunens ud-

kant per kvadratmeter blot kostede en tusindedel af den dyreste grund i centrum. Fra de højeste 

værdier, der prægede forholdsvis få gader, kunne prisen falde brat til under en fjerdedel på blot 100 

meter. Forestiller man sig grundværdierne som et landskab, hvor gadeprisen udgør terrænhøjden, 

vil der tegne sig en spids kegle i byens centrum, der som en vulkan skyder op over et fladt plateau 

                                                                 
109 Bang m.fl. 1977, s. 19-27, 185-200. 
110 Kristensen 1917, s. 415f. 
111 Opgørelserne er publiceret løbende i Statistiske Meddelelser. 
112 Statistiske Meddelelser 1950, 1956, 1960; Johansen 2007, s. 145f; Statens Ligningsdirektorat: Cirkulære til skyldrådene og 
vurderingsrådene angående den 10. almindelige vurdering af 10. marts 1950. 
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af forstadskvarterer, hvorfra værdien langsomt daler ned til den rene landbrugsværdi uden for 

byen. 

  

Figur 4. Eksempel på udgivet grundværdikort113 

 

 

Som metodisk greb sættes alle grundværdier i forhold til den højeste gadepris. I modsætning til den 

samlede grundværdi eller gennemsnittet af alle gadepriser er fordelen ved dette afsæt, at den ikke 

er påvirket af skiftende administrative grænsedragninger og hvor stor en del af denne administra-

tive enhed, der er bebygget. Ved at anvende den højeste værdi fra år til år undgås de absolutte tals 

problemer med at tage højde for inflation, og den ovenfor påpegede undervurdering fra 1945 og 

frem vil – så længe den er nogenlunde ens fordelt – være af mindre betydning, ligesom det vil være 

muligt at sammenligne grundværdiernes mønstre fra by til by. 

 I den følgende analyse af de tre største provinsbyers grundværdimønstre vil gadepri-

serne blive opdelt i et antal grupper baseret på procentdele af højeste grundværdi. Som det fremgår 

af figur 5, der med Odenses vurdering i 1960 som eksempel viser de faldende gadepriser langs ho-

vedgaderne, er værdierne ikke jævnt aftagende fra centrum. Fra et mindre område med høje vær-

dier synker vurderingerne hastigt til under halvdelen, hvor kurven i nogle tilfælde flader en anelse 

ud, før den falder ned til et lavere leje under en fjerdedel med et mere langsomt og glidende værdi-

fald. 

                                                                 
113 Statens Ligningsdirektorat (udg.): Grundværdikort over Odense Købstad og Dalum Kommune ved 14. almindelige vurdering 
pr. 1. august 1969, København 1970. 
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Figur 5. Grundvurderinger langs øst-vest og nord-syd gående hovedgader i Odense 1960114 

 

 

I den nedenstående analyse inddeles værdierne derfor i fire grupper med udgangspunkt i byens 

højeste gadepris og dermed dyreste beliggenhed. Gadestrækningerne vurderet indtil 75% af denne 

værdi samles i den højest vurderede gruppe, her benævnt gruppe A. Næste lag, gruppe B, omfatter 

gadepriser fra 50% indtil 75% af højeste vurdering. Gruppe C indeholder spændet fra 25% til 50%, 

mens den resterende del er samlet i den sidste gruppe, der er vurderet til mindre en 25% af højeste 

værdi. Valget af intervaller afspejler undersøgelsens fokus på udviklingen i den indre bys mest in-

tensive områder, der træder klart frem fra de øvrige dele af byen. Den nedre grænse på 25% svarer 

til det dobbelte af den gennemsnitlige kvadratmeterpris i perioden 1927-1965 for alle kombinerede 

forretnings- og beboelsesejendomme.115 

 I den videnskabelige litteratur findes en række studier med samme grundlæggende 

fremgangsmåde, men forskellige tærskelværdier. Murphy og Vance finder i deres undersøgelse fra 

1955 af the central business district i seks amerikanske byer af nogenlunde samme størrelse som de 

her behandlede, at en linje trukket ved 5% af højeste værdi stemmer godt overens med deres geo-

                                                                 
114 Grundværdier som procentdel af højeste vurdering på 750 kr./m2 ved adresserne Vestergade 10-24. Blå, ubrudt linje: 
øst-vest gående forløb fra venstre Søndre Boulevard, Søndergade, Vestergade (0), Overgade, Skt. Jørgens Gade. Stiplet 
linje: nord-syd gående vej fra venstre Nørrebro, Nørregade, Fisketorvet, Vestergade (0), Flakhaven, Albani Torv, 
Albanigade. Hvert punkt markerer en anført gadepris. Statens Ligningsdirektorat (udg.): Grundværdikort over Odense 
Købstad og Dalum Kommune ved vurderingen pr. 1. september 1960, København 1961. 
115 Statistisk Tabelværk V E, 15; V E, 17; V E, 18; V E, 21; V E, 23; V E, 25; 1964, VI; 1970, II. 
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grafiske afgrænsning af forretningskvarteret baseret på anvendelse og funktioner.116 Den forholds-

vis lave procentsats skal ses i lyset af, at de mellemstore amerikanske byers centrum i 1950’erne var 

udnyttet væsentligt mere intensivt, end det var tilfældet i Nordeuropa, hvilket blandt andet afspej-

lede sig i den omfattende højhusbebyggelse. De offentlige myndigheder i USA regulerede i langt 

ringere grad bebyggelsen, ejendomsmarkedet og markedsøkonomien i det hele taget end i Skandi-

navien, hvilket også bidrog til højere priser i centrum. 

 Den norske geograf Michael B. Hageberg har studeret Bergens indre by med udgangs-

punkt i grundværdierne i 1935-38 og 1966-68. På baggrund af fordelingen i grundværdier sammen-

lignet med tidligere undersøgelser vælger han at afgrænse et central business district ved 10% af høje-

ste værdi, ’kjerneområdet’ over 50% og den ’indre kjerne’ over 80%. Den nedre grænse på 10% 

hænger sammen med hans formål, nemlig at se nærmere på området Nygårdstangen, der som en 

del af det egentlige forretningskvarters nærområde netop falder inden for denne grænse. De norske 

byudviklings- og samfundsforhold minder meget om de danske, og i indbyggertal svarer Bergen 

nogenlunde til de største provinsbyer i Danmark. Som Hageberg selv fremfører, har de særegne 

topografiske forhold imidlertid spillet en stor rolle i udviklingen af Bergens struktur, da havet og de 

stejle fjelde rundt om bykernen kun levnede et lille område til bebyggelse, hvorfor den har fået en 

mere koncentreret form end de danske byer i lettere bebyggeligt terræn.117 

 Ledetrådene i analysen af grundvurderingerne fra 1927 til 1969 er at undersøge graden 

af kontinuitet i forhold til 1800-tallets grundklassifikationer, udviklingen, udbredelsen og forskyd-

ningerne i grundværdierne gennem perioden, herunder at identificere faktorer, som har påvirket 

fordelingen. Undersøgelsen af de tre byer vil her blive opdelt i et afsnit om perioden fra 1927 til 

1950, der var kendetegnet ved forholdsvis stabile forhold, og et andet om 1950’erne og 1960’ernes 

udvikling, præget af en kraftig vækst i værdier og udbredelse. 

Odense 1927-1950 

Odenses højeste grundvurderinger var i 1927 at finde langs et 590 meter langt stykke af Vestergade 

(figur 6: a), ligesom rådhustorvet Flakhaven (b) var i den højest vurderede gruppe A. Værdierne 

falder forholdsvis stejlt fra denne strækning, og gruppe B udgør kun en kort overgangszone i hver 

ende, der blandt andet omfatter Fisketorvet (c). Gruppe C dækker indfaldsvejene fra de forskellige 

kompasretninger til denne strækning – dog undtaget Albanigade (d) mod sydøst. I samme gruppe 

findes side- og parallelgader til Vestergadeforløbet samt den nordlige side af Albani Torv (e). 

                                                                 
116 Murphy, Vance & Epstein 1955, s. 25-40; Murphy 1972, s. 51-53. 
117 Hageberg 1983, s. 49-60. 



43 

 

Figur 6. Grundværdier i Odense 1927118 

 

 

Sammenholdt med klassifikationen fra 1884 er lighederne for de højeste vurderingers vedkom-

mende store. Skillelinjerne mellem de enkelte klasser og grupper falder naturligvis ikke præcist de 

samme steder, da der er tale om forskellige vurderingssystemer. Alligevel er der en påfaldende 

overensstemmelse mellem gruppe A og B i 1927 og de to højeste klassificeringer omkring fyrre år 

tidligere og parallelt hermed mellem gruppe C og grundklassifikationens klasse 7 og 8. Den mest 

iøjnefaldende ændring i mønsteret er, at Albani Torv, der i 1880’erne var i en af de højeste klasser, i 

1927 hørte til det højt vurderede områdes periferi. Den tilsluttede indfaldsvej fra syd, Albanigade, 

har samtidig mistet betydning i forhold til Klaregade (f), der med en ny bro over åen og sporvogns-

rute fra 1911 fik direkte forbindelse til det store villakvarter i Hunderup syd for centrum. Denne for-

skydning i grundværdimønsteret kan ses som et – om end svagt – udtryk for to tendenser, som 

forskningslitteraturen viser flere eksempler på: at det højintensive område ofte vokser i retning mod 

de velhavende, statusbærende boligkvarterer og deres attraktive kunder, ligesom de ofte følger 

                                                                 
118 Grundkortet er det nutidige matrikelkort. Kortlægningen af gadepriser i dette og de efterfølgende kort følger de 
historiske gadeforløb og er baseret på grundværdikort udgivet af henholdsvis Overskyldrådet og Statens 
Ligningsdirektorat (se listen i Kilder og litteratur). 
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sporvognsruterne.119 Den øvrige del af sporvognsruten løb i de etablerede hovedgader og er derfor 

vanskeligere at aflæse. 

 Anlægget af Jernbanegade (g) synes ikke at have påvirket grundværdimønsteret nævne-

værdigt, vel først og fremmest fordi gadeanlægget ikke som i de jyske byer blev ledsaget af en 

kommerciel udstykning, men hovedsageligt offentligt byggeri. Desuden spærrede nogle midlerti-

dige bygninger den direkte adgang helt til Vestergade. Til gengæld kan gennembruddet af Mageløs 

(h), der skulle danne en parallelgade til Vestergade og medvirke til udstykning af nye, attraktive 

byggegrunde, aflæses direkte i høje grundværdier. 

 

Figur 7. Grundværdier i Odense 1950 

 

 

Ved de efterfølgende vurderinger frem til 1950 holdt det højest vurderede område sig konstant. I 

absolutte værdier steg den højeste gadepris fra 360 til 450 kr./m2 i 1950. Den næsthøjest vurderede 

gruppe B voksede gennem perioden fra 220 meter til nogenlunde det dobbelte, idet åbningen af 

passagen fra Jernbanegade til Vestergade for kørende trafik i begyndelsen af 1930’erne hævede 

                                                                 
119 Murphy, Vance & Epstein 1955, s. 42-44; Lichtenberger 1972, s. 228, Wrigley & Lowe: Reading Retail, 2002, s. 133f. 
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vurderingen, og i 1950 skete det samme for den anden adgangsvej til Gråbrødre Torv, Lille 

Gråbrødrestræde (figur 7: a). Den sydligste del af Kongensgade (b) oplevede også en fremgang, 

muligvis som følge af gennembruddet af forretningsgaden Slotsgade (c) i slutningen af 1920’erne.120 

 Gennem 1930’ernes og den tidlige efterkrigstids vurderinger kom gradvist flere 

gadestrækninger end blot hovedgaderne med i gruppe C. Op i denne gruppe rykkede Jernbane-

gade, efter den føromtalte åbning mod Vestergade, Slotsgade, som følge af gennembruddet til 

Kongensgade, Asylgade (d), gennembrudt til Nørregade i 1929, og Skt. Knuds Kirkestræde (e) 

udvidet i 1928 i forbindelse med Mageløs-gennembruddet. Siden 1880’erne, da urokkelige institu-

tionelle grundejere blokerede byudviklingen nord for Vestergade, havde kommunen og private 

konsortier med gadegennembrud og nyanlæg skabt en tilfredsstillende forbindelsesgade til jernba-

nen og etableret det savnede net af side- og parallelgader til Vestergade, der gradvist brød den 

gamle enstrengede struktur. Fra 1930’erne udviklede centrum sig fra ét gadestrøg mod et sammen-

hængende område. 

 De fleste væsentlige forskydninger i vurderingsmønsteret kan sættes i direkte 

forbindelse med de mange gadegennembrud i årene omkring 1930. Det vurderingstekniske aspekt 

kan givetvis have spillet en rolle i denne sammenhæng, da der ved gennembruddene ofte blev 

udbudt ledige byggegrunde til salg. Vurderingsmændene fik her direkte oplysninger om 

grundpriserne, som de måske i tilsvarende gader på grund af manglende hjemmel ville have svært 

ved at sætte så højt af frygt for talrige klager fra grundejerne. Selv om en høj vurdering i nogen grad 

skaber præcedens for fremtiden, vil man forvente, at denne mekanisme virker stærkest på kort sigt, 

men her varer effekten ved. Forklaringen på de højere vurderinger af de gennembrudte gader skal 

derfor nok snarere søges i den forøgede trafikmængde som følge af de nye forbindelser og intensiv 

bebyggelse af de nye facadegrunde med tidssvarende forretningsejendomme, der i sig selv er med 

til at skabe trafik og hæve områdets værdi. Med undtagelse af Kongensgade ser de nye 

gadeføringer ikke ud til at have påvirket vurderingerne i de eksisterende hovedgader. 

Aarhus 1927-1950 

Ved grundvurderingen i Aarhus i 1927 var de dyreste grunde at finde ved Store Torv (figur 8: a) 

med en gadepris på 400 kr./m2, og herfra gik et højt vurderet strøg mod Lille Torv (b) og Sønder-

gade (c). Sidegader til det højest vurderede forløb som Guldsmedgade (d), Immervad (e) og Kanni-

kegade (f) lå i gruppe B, mens forbindelserne mod nord, vest og især syd blev ansat til gadepriser i 

gruppe C. Med en samlet længde på lidt over tre kilometer var de højt vurderede gader omtrent af 

samme længde som i Odense. 

                                                                 
120 Odense Magistrats 2. afdeling (udg.) 1984. 
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 Sammenholdt med vurderingen til grundskatten 50 år før er graden af kontinuitet 

væsentlig lavere end i Odense. Hvor den høje vurdering i 1878 fulgte en nogenlunde øst-vest-gå-

ende akse fra Havnen over Store Torv til Lille Torv, findes de høje vurderinger i 1927 langs et nord-

syd gående forløb fra Nørre Allé (g) og Guldsmedgade over torvene og Søndergade til banegården 

og Bruunsgade (h). I kontrast til Odense består de højest vurderede gadestrækninger – bortset fra de 

middelalderlige torve – først og fremmest af gader anlagt efter jernbanens ankomst til byen i 

1860’erne. 

 

Figur 8. Grundværdier i Aarhus 1927 

 

 

De gamle hovedgader og indfaldsveje som Mejlgade, Studsgade, Vestergade og Frederiksgade har 

til gengæld næsten fuldstændig tabt deres betydning til de nyere parallelle gadeforløb. Denne 

ændring i mønsteret har flere årsager. Klassifikationen i 1878 skete med henblik på ’borgerligt 
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erhverv’, og et af de mest indbringende og prestigefyldte erhverv på dette tidspunkt var 

købmandserhvervet, udøvet fra de store købmandsgårde langs de gamle hovedindfaldsveje som 

netop Mejlgade, Studsgade, Vestergade og Frederiksgade (i).121 

 Tilsvarende var gaderne tæt ved havnen, der i slutningen af 1800-tallet var byens 

vækstdynamo, højt vurderet. I de halvtreds år mellem de to vurderinger begyndte dog en om-

strukturering af handelserhvervet, hvor de traditionelle købmandsgårdes funktion blev delt mellem 

på den ene side mindre detailhandelsbutikker med effektiv markedsføring og på den anden store 

grossistforetagender, der ofte indrettede sig med pakhuse og siloanlæg på havnen og en salgsafde-

ling her eller et andet sted i byen. Grundvurderingen i 1927 ser ud til at afspejle denne udvikling 

ved at tillægge de centrale gaders muligheder for detailhandel og kontorbyggeri langt større betyd-

ning end indfaldsvejene og den direkte adgang til havnen. Banegårdens betydning var heller ikke 

så stærk som tidligere, Ryesgade (j) lå nu under de lidt nordligere handelsstrøg. 

 Da hovedbanegården i Aarhus lå syd for bykernen, og boligudbygningen først og frem-

mest skete mod syd (Frederiksbjerg) og nord (Øgade-kvarteret og Trøjborg), fik de nord-syd-

gående færdselsårer gradvis større betydning.122 Strækningen fra Nørre Allé i nord til Bruunsgade i 

syd havde eksisteret siden 1890’erne i kraft af gadegennembruddet og forlængelsen af Guldsmed-

gade og opførelsen af henholdsvis Skt. Clemens Bro over åen og Bruuns Bro over jernbaneterrænet 

til den sydlige bydel Frederiksbjerg. Den nye forbindelse fra de centrale torve til de nordgående 

landeveje i form af Guldsmedgade og Nørre Allé var i løbet af et par årtier blevet en vigtigere ud-

faldsvej end de traditionelle hovedgader mod nord. Det nye gadeforløb var mere lige og væsentlig 

bredere, ligesom sporvognene siden 1904 kørte ad Guldsmedgade mellem den nordlige del af byen 

og kvarteret syd for jernbanen. Ifølge Aage Aagesens bygeografiske studie fra 1943 var det infra-

strukturen, især sporvejslinjen, der bidrog til at skabe eller i hvert fald fastholde det langstrakte og 

smalle centrum.123 

 Mens vurderingerne i Odense og Aalborg falder gradvist fra en bestemt strækning, er 

vurderingerne i Aarhus mere springende og værdisætter i nogle tilfælde grundene individuelt. Ved 

vurderingen i 1950 er således kun en enkelt grund, hjørnet af Store Torv og Skt. Clemens Torv, vur-

deret til den højeste gadepris på 450 kr. Tilsvarende danner hverken gruppe A, B eller C sammen-

hængende strækninger, som det er tilfældet i de to andre byer. 

  

                                                                 
121 I sin analyse af Aarhus indre by fra 1960’erne omtaler geografen Wolfgang Taubmann en begyndende forslumning af 
de gamle hovedgader. Taubmann 1969, s. 344-364. 
122 Som anført ovenfor indgik Bruunsgade og området syd for banen ikke i grundklassifikationen i 1878 som en følge af 
indlemmelsesaftalen. 
123 Aagesen 1943, s. 23-30. 
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Figur 9. Grundværdier i Aarhus 1950 

 

  

I de aarhusianske grundvurderinger voksede de højt vurderede strækninger gradvist, så de i 1950 

udgjorde omkring 4,3 kilometer eller 40% mere end i 1927. Gruppe A falder i 1950 i to dele, hvor de 

centrale torve udgør den ene del og den sydlige ende af Søndergade den anden. De få større æn-

dringer i vurderingsmønsteret kan kædes direkte sammen med nybyggerier og udbygning af infra-

strukturen. Således steg Banegårdspladsen og Park Allé (figur 9: a) i værdi ved vurderingen i 1932 

efter færdiggørelsen af den nye hovedbanegård, ligesom et stykke af Sønder Allé opvurderedes, 

efter at det nye rådhus (b) stod færdigt i 1941. Den nordlige del af Frederiks Allé kom i 1936 op i 

gruppe C, umiddelbart efter at sporvognlinjen ad Frederiks Allé (c) til Harald Jensens Plads åb-

nede.124 At det mellemliggende stykke af ruten ved Banegårdsgade var lavere vurderet indikerer, at 

vurderingen langs Frederiks Allé var baseret på den samlede mængde trafik bestående af spor-

                                                                 
124 Elkjær: ”Sporvogne og busser”, 1976, s. 72-76. 
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vogne og den øvrige færdsel på den vigtige indfaldsvej. Et statistisk studie af forholdene i 1948 

betegner Bruunsgade og Frederiks Allé som sekundære detailhandelsstrøg.125 

 Det største infrastrukturprojekt i Aarhus centrum i 1930’erne, overdækningen af Aarhus 

Å og anlæggelsen af motorgaden Åboulevarden (d), har på trods af den nye gades trafikmæssige 

betydning og mange nybyggerier kun i ringe grad sat sig spor i grundværdimønsteret 

Aalborg 1927-1950 

Ved grundvurderingen i 1927 var den højeste gadepris i Aalborg 220 kr./m2 i Bispensgade (figur 10: 

a), hvilket er et stykke under de højeste gadepriser i Odense og Aarhus på 360 og 400 kr. I absolutte 

værdier svarer gruppe B og C i de to største byer nogenlunde til gruppe A og B i Aalborg. Dette 

forhold har flere årsager. Jordbundsforholdene kræver flere steder i det indre Aalborg en fordy-

rende pilotering ved nybyggeri, hvilket fører til en lavere vurdering. Derudover har Aalborg et la-

vere indbyggertal og fattigere opland end de to andre byer og derfor ringere købekraft. Endelig har 

gadenettets udformning noget at sige, da Aalborgs bykerne ikke var så koncentreret som Oden-

ses.126 Godt nok var gadestrækningen i gruppe A blot 260 meter og dermed kun halvt så lang som i 

Odense, men den samlede længde af gaderne i gruppe A-C var omkring 4,5 kilometer eller ca. 50% 

længere end i Odense og Aarhus. 

 En anelse lavere vurderet end den eksklusive strækning langs Bispensgade var de 

sydgående gader Gravensgade (b) og Østerågade-Boulevarden (c). Det centrale torv Nytorv (d) lå 

på samme niveau. I tredje lag lå en række nord-syd- og øst-vest-gående gadeforløb med forbindelse 

til landevejene, havnen, broen over Limfjorden og banegården. De høje grundværdier er spredt ud 

over et net af gamle og nyere gadeforløb. 

 Sammenlignes vurderingen i 1927 med klassificeringen til grundskat i 1882, kan der 

iagttages en vis grad af kontinuitet dog med nogle forskydninger i mønsteret. I Aalborg var en for-

holdsvis lang gadestrækning placeret i den højeste grundskatteklasse i 1882. Kun en mindre del 

heraf er vurderet i gruppe A i 1927, mens en del af strækningen er at finde i gruppe B og C. Med 

flytningen af banegården efter århundredskiftet og gennembruddet af Boulevarden fra Østerågade i 

1910’erne overtog den nye strækning Jernbanegades funktion og betydning (se afsnit 8.5).127 

Gammeltorv (e) synes – parallelt med Albani Torv i Odense – at være dalet væsentligt i værdi og 

findes i gruppe C.128 Mens indfaldsvejen fra øst havde stor vægt allerede i 1880’erne, har den vest-

                                                                 
125 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 205. 
126 Brink: ”Grundrentens Størrelse og Lokalisering i Danmark”, 1932, s. 257f; Statistisk Tabelværk V E,15, s. 25f. 
127 Iversen & Petersen: Østerå-Boulevarden, 2005, s. 58-111. 
128 Detailhandelens forsvinden fra Gammeltorv beskrives i Riismøller: Gammeltorv i Aalborg, 1955, s. 33-35. 
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lige fået større betydning i 1927, hvilket vel skal ses i sammenhæng med byens vækst i denne ret-

ning i den mellemliggende periode. 

 

Figur 10. Grundværdier i Aalborg 1927 

 

 

Ved vurderingen i 1932 steg den højeste gadepris til 250 kr./m2 for derefter at forblive på dette 

niveau indtil 1950. Stagnationen i grundværdier skal nok ses i sammenhæng med krisen i 1930’erne 

og det store grundudbud langs Vesterbro-gennembruddet (figur 11: a), hvor de sidste grunde først 

blev solgt og bebygget i efterkrigstiden.129 Til gengæld voksede det samlede, højt vurderede område 

i udstrækning, især gruppe C, så det i 1950 strakte sig over ca. 6 kilometer – en stigning på en 

tredjedel. Den 260 meter lange strækning af Bispensgade beholdt sin eksklusive karakter og 

udgjorde endnu i 1950 alene gruppe A, men derunder skete der med anlægget af Vesterbro og den 

nye Limfjordsbro i 1933 en forskydning af grundværdierne mod den nye gade, der trådte ind i 

gruppe B. Resultatet af den storstilede sanering af Skolegade-kvarteret, Budolfi Plads og 

Vingårdsgade (b), kom i gruppe C.130 Til gengæld faldt aksen Jernbanegade-Gravensgade-Vesterå-

gade (c) i værdi, da Vesterbro havde overtaget funktionen som bindeled mellem nord, syd og cen-

                                                                 
129 Nielsen & Christensen: Vesterbro – et gennembrud, 1984, s. 86-96. 
130 Knudsen & Christensen: Skolegade Kvarteret i Aalborg, 1989, s. 100-111. 
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trum. Ud over disse forskydninger skete kun mindre ændringer, som en lidt højere vurdering af 

gaderne rundt om Aalborghus, ligesom Østerbro fra 1930’erne steg i værdi vel som følge af byud-

viklingen i østlig retning. 

 

Figur 11. Grundværdier i Aalborg 1950 

 

 

Gadegennembruddene i Aalborg, Boulevarden før den første grundvurdering og siden Vesterbro 

samt Vingårdsgade ændrede afgørende på færdslen og grundværdierne i byen. Alligevel var det, 

som kulturhistorikeren Peter Riismøller bemærker, vanskeligt at ændre ved det foretrukne detail-

handelsgader og dermed de allerhøjeste vurderinger, der forblev på Bispensgades korte strøg.131 De 

mange attraktive byggemuligheder langs de nyanlagte gader førte til en ekspansion af centrum 

frem for en intensivering. 

Grundværdier i Odense, Aarhus og Aalborg 1927-1950 

Generelt steg værdierne i centrum af de tre største provinsbyer fra 1927 til 1950. De højeste gadepri-

ser steg mellem 13 og 25%. I samme tidsrum var den gennemsnitlige grundværdi for alle beboelses- 

og erhvervsejendomme faldende, så grundværdistigningen i centrum må betegnes som en intensi-

                                                                 
131 Riismøller: Bispensgade i Aalborg, 1957, s. 7. 
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vering, om end den kraftige byvækst betød, at værdierne i centrum udgjorde en stadig mindre an-

del af byens samlede grundværdi. 

 Samtidig med værdistigningerne blev længere gadestrækninger vurderet i gruppe A-C. 

Sammenholder man væksten i længden og stigningen i vurderingsniveauet, voksede grundværdi-

erne i centrum som her afgrænset med omkring 50% i alle tre byer fra 1927 til 1950. Værdistignin-

gen har dog forskellig baggrund. 

 

Tabel 1. Grundvurderinger i Odense, Aarhus og Aalborg 1927 og 1950 

 Odense Aarhus Aalborg 

Stigning højeste vurdering 90 kr. 50 kr. 30 kr. 

Stigning højeste vurdering i % 25% 13% 14% 

Tilvækst gruppe A 0 m -130 m 0 m 

Tilvækst gruppe B 270 m 430 m 220 m 

Tilvækst gruppe C 470 m 940 m 1230 m 

Stigning i længden af gruppe A-C 23% 41% 32% 

 

I Odense kan omtrent halvdelen af værditilvæksten henføres til stigningen i det generelle vurde-

ringsniveau i centrum, og den anden halvdel til en mindre udvidelse af det højt vurderede område. 

De to jyske byers vurderingsniveau steg mindre end Odenses, men til gengæld ekspanderede de 

højt vurderede områder væsentligt – dog kun i gruppe B og C. På baggrund af analysen af de en-

kelte byers vurderingsmønster må værditilvæksten i Odense karakteriseres som en intensivering af 

det allerede højt vurderede område, mens der i Aarhus og Aalborg er tale om en udvidelse af om-

rådet, der i flere tilfælde kan sættes i forbindelse med større gadegennembrud og andre byplan-

mæssige initiativer. 

Odense 1950-1969 

Grundværdierne i Odense steg kraftigt i 1950’erne med en øgning i de højeste vurderinger på to 

tredjedele fra 450 i 1950 til 750 i 1960. Udstrækningen forblev dog i det store hele uændret med en 

tendens til koncentration midt i 1950’erne. I 1960’erne accelererede værdistigningstakten yderligere, 

så højeste gadepris kom op på 1.400 kr. ved vurderingen i 1969, og samtidig skete en kraftig udvi-

delse af gadestrækningerne i alle tre grupper, der førte til en fordobling af den samlede gadelængde 

fra lidt under fire kilometer i 1950 og 1960 til over otte i 1969. 

 Hvor gruppe A ved alle vurderingerne fra 1927 til 1965 bestod af næsten den samme 500 

meter lange strækning af Vestergade, skete der en udvidelse af det dyreste område i slutningen af 

1960’erne til tilstødende gader og torve. Flere af værdistigningerne havde forbindelse til gadegen-

nembrud og byggeri af nye forretningsejendomme som eksempelvis torvet Klingenberg (figur 12: 
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a), som blev udvidet i forbindelse med opførelsen af et stormagasin. Tilsvarende rykkede Albani 

Torv fra en forholdsvis lav vurdering op i gruppe B, hvilket kan sættes i forbindelse med gadegen-

nembruddet Torvegade (b), første etape af Thomas B. Thriges Gade-forbindelsen. 

 Gruppe B havde en tilvækst på ca. 2.500 meter og voksede dermed mest fra 1950 til 1969. 

Mens overgangen mellem de højest vurderede stræk i gruppe A og det noget lavere niveau i C før 

var forholdsvis kort og brat, skete der en udjævning i 1960’erne. Side- og parallelgaderne nær 

Vestergade steg væsentligt kraftigere i værdi end Vestergade selv, og der blev således tale om et 

samlet højt vurderet område end blot nogle specifikke gadestrækninger. De nord-syd-gående for-

bindelser Kongensgade (c) og Jernbanegade (d) fik øget betydning, og den højtvurderede del af 

Vestergade-aksen blev forlænget i begge retninger. 

 

Figur 12. Grundværdier i Odense 1969 

 

  

Overordnet kan en generel værditilvækst i centrum iagttages og desuden en ændring i værdimøn-

steret, som ud over den øgede velstand må tilskrives bilismen. Selv mindre sidegader og stræder i 

nærheden af Vestergade, der tidligere havde været lavt vurderet trods deres centrale beliggenhed, 

300 meter
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kom i 1969 op i gruppe C. Nogle af værdistigningerne i de små gader kan som for Stålstræde (e) og 

Pogestrædes (f) vedkommende henføres til omfattende nedrivninger og nybyggeri, men også ube-

rørte sidegader og stræder steg kraftigt i værdi – måske fordi de store nybyggerier demonstrerede, 

at de små grunde nu for alvor var kommet med i spil i cityudviklingen. Desuden har etableringen af 

gågaderne og de stigende parkeringsproblemer tvunget bilisterne væk fra hovedgaderne mod de 

mindre gader. Bilens stigende betydning for trafikmønstrene kan også aflæses i de stigende værdier 

langs færdselsårerne Østre og Vestre Stationsvej (g), Filosofgangen (h) og de færdiggjorte etaper af 

Thomas B. Thriges Gade (i), som tilsammen dannede en form for indramning af det højt vurderede 

område. 

 Årtiet 1960’erne var præget af store grundværdistigninger i centrum. Men trods den 

høje stigningstakt langs den traditionelle handelsgade Vestergade steg værdierne relativt set mere i 

de tilstødende hovedgader, i de mindre sidegader og stræder og de nye færdselsårer til centrum. 

Muligheden for at skabe et afkast og dermed beliggenhedens værdi var altså stigende i et stort om-

råde rundt om de tidligere så eksklusive højest vurderede gader. 

Aarhus 1950-1969 

I Aarhus var stigningen i den højeste gadepris gennem 1950’erne og 1960’erne næsten lige så kraftig 

som i Odense, og gadeprisen kom i 1969 op på 1.300 kr./m2. Samtidig med værdistigningen bredte 

det højt vurderede område sig allerede fra 1950’ernes begyndelse med en udvidelsestakt på lidt 

over 40% i hvert årti. Længden af de højt vurderede gader voksede fra omkring 4,3 km i 1950 til 6,5 

km i 1960 og 9,5 km i 1969. 

 Mens tendensen i Odense gik mod udjævning af vurderingerne med en vækst i gruppe 

B, kan det modsatte iagttages i Aarhus, hvor gruppe A voksede på bekostning af gruppe B. Endnu 

før etableringen af gågadesystemet i 1972 skete altså en konsolidering af det vigtigste strøg fra Im-

mervad med stormagasinet Magasin (a) over torvene ad Søndergade (b) til Banegårdspladsen (c) – 

dog med en afstikker til rådhuset (d) undervejs. 

 Gruppe B udgør nogle små udløbere fra det højest vurderede område og en løsrevet 

grund i Frederiks Allé. Interessant nok kan alle disse vurderinger sættes direkte i forbindelse med 

nybyggede forretningsejendomme: Sallings stormagasin i krydset ved Søndergade-Østergade (e), 

en kontorbygning i Banegårdsgade og kontorejendomme med Føtex-supermarked i stueetagen i 

Guldsmedgade (f) og ved Frederiks Allé (g).132 Da der i alle tilfælde var forudgående salg til nedriv-

ning, har vurderingsmændene fået et klart billede af grundværdien, men der er på den anden side 

heller ikke tvivl om, at de nye byggerier har demonstreret potentialet i de velbeliggende grunde. 

                                                                 
132 Jansen (red.): Butik i Århus, 1981, s. 78-81. 
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Figur 13. Grundværdier i Aarhus 1969 

 

 

En generel værditilvækst i centrum kommer til udtryk i udstrækningen af gruppe C i 1969, der nu 

omfattede mange mindre side- og parallelgader til de højest vurderede. Syd for jernbanegraven var 

Frederiksbjergs handelsgade Jægergårdsgade (h) kommet op i dette niveau, ligesom havnen og 

dens forbindelsesgader steg i værdi i forbindelse med overdækningen af den gamle åhavn og ska-

belsen af Europaplads (i) i slutningen af 1950’erne. Heromkring skød høje kontorhuse op på be-

kostning af små, ældre ejendomme. Som i Odense trådte bilalderens foretrukne trafikårer op i 

gruppe C, men det er påfaldende, i hvilken grad det højt vurderede område fastholder sin oriente-

ring efter den nord-sydlige akse. På trods af de store udvidelser af byen mod vest i efterkrigstiden 

synes indfaldsvejene fra denne retning ikke at spille nogen rolle for vurderingen. 
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Aalborg 1950-1969 

Det generelle vurderingsniveau i Aalborg steg gradvist i 1950’erne, men det højt vurderede område 

forblev nogenlunde uændret. Som i de øvrige byer tog udviklingen for alvor fart i 1960’erne, og 

Aalborg oplevede den relativt største stigning i højeste gadepris, om end den med 900 kr. forblev et 

stykke under de andre. Den samlede længde af de højt vurderede gadeforløb øgedes fra seks kilo-

meter til lidt over ni. 

 

Figur 14. Grundværdier i Aalborg 1969 

 

 

Ved alle vurderingerne fra 1927 til 1960 var de højeste grundværdier koncentreret i den 260 meter 

lange Bispensgade (figur 14: a), men med etableringen af gågaderne i midten af 1960’erne skete en 

udvidelse af gruppe A til 700 meter med den fredeliggjorte Gravensgade (b), samt Nytorv, hvor 

Salling (c) i 1964 åbnede et stormagasin. Samtidig øgedes gruppe B til også at omfatte store dele af 

gaderne Vesterbro (d), Østerågade-Boulevarden (e), Algade (f) samt Gammeltorv (g). I alt skete der 

mere end en fordobling af gadelængden i grupperne A og B. Mønsteret minder med sin næsten 

grid-agtige form ikke så lidt om grundklassifikationen i 1882, selv om de mellemliggende års 

markante gadegennembrud og saneringer har haft indflydelse på billedet. 
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 Parallelt med udviklingen i Odense og Aarhus voksede udstrækningen af gruppe C. For 

det første steg mindre sidegader til de højest vurderede gader, og det kunne se ud til, at etablerin-

gen af større, offentlige parkeringspladser til betjening af de højest vurderede strøggader påvirkede 

trafikken af kørende og gående med værdiforøgelser til følge. For det andet tog værdierne til i det 

nyere kvarter omkring banegården, som det også skete i Odense og Aarhus. For det tredje øges be-

tydningen af indfaldsvejene mod nord, vest, syd og især øst. Østerbros (h) høje vurdering skal nok 

ses i sammenhæng med byudviklingen i denne retning og åbningen af Limfjordstunnellen øst for 

byen i 1969. 

Grundværdier i Odense, Aarhus og Aalborg 1950-69 

I de tre største provinsbyer øgedes grundvurderingerne i centrum markant fra 1950 til 1969. Vurde-

ringsniveauet steg i løbet af 1950’erne med lidt over 50%, hvilket klart overgik stigningerne på er-

hvervsejendomme i forstæderne, ligesom udstrækningen af det højt vurderede område med undta-

gelse af Aarhus forblev uændret. Der var med andre ord tale om en fase af koncentration og 

intensivering.133 

 Gadepriserne i centrum fordobledes i 1960’erne, men på trods af den markante vækst 

var stigningstakten lavere i bymidten end i de voksende kvarterer uden om, måske som et tegn på 

en begyndende suburbanisering af nogle cityaktiviteter.134 

 

Tabel 2. Grundvurderinger i Odense, Aarhus og Aalborg 1950 og 1969 

 Odense Aarhus Aalborg 

Stigning højeste vurdering 950 kr. 850 kr. 650 kr. 

Stigning højeste vurdering i % 211% 189% 260% 

Tilvækst gruppe A 360 m 1220 m 440 m 

Tilvækst gruppe B 2560 m -380 m 1000 m 

Tilvækst gruppe C 1820 m 4230 m 1690 m 

Stigning i længden af gruppe A-C 121% 118% 52% 

 

Set over perioden 1950-1969 var både Odense og Aarhus kendetegnet ved stærkt tiltagende gade-

priser og udvidelser af det højt vurderede område, mens tilvæksten i Aalborg navnlig var båret af 

stigende gadepriser. Værdistigningerne og ekspansionen af det højt vurderede, centrale område 

resulterede i en fem-seksdobling af den samlede værdi. Denne værdistigning i centrum skal dog ses 

i sammenhæng med periodens generelt stigende priser og lønninger samt den forøgede velstand. I 

                                                                 
133 Statistisk Tabelværk VE, 23, 1964,VI. 
134 Statistisk Tabelværk 1964, VI; 1970, II 
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perioden skete der store ændringer på ejendomsmarkedet, hvor prisen for enfamilieshuse i pro-

vinsbyerne femdobledes fra 1950 til 1970, hvorimod priserne på beboelses- og erhvervsejendomme i 

de danske byer blot fulgte det generelle inflationsniveau.135 

 Større købekraft og privatforbrug førte til en øget omsætning og arealbehov i 

detailhandelen, hvor især udvalgsvarebutikker søgte en god beliggenhed. Tilsvarende bevirkede 

væksten i den private og offentlige service efterspørgsel efter lejemål til kontorer, klinikker og lig-

nende i centrum, om end ikke nødvendigvis i butiksgaderne. Da de lovmæssige bindinger af 

grundudnyttelsen vanskeliggjorde en forsættelse af intensiveringen i det højest vurderede område, 

bød gadegennembrud og saneringer på attraktive byggemuligheder i området rundt om. Følgen var 

en gradvis udvidelse af det centrale område i 1960’erne. 

 Udvidelsen i 1960’erne faldt sammen med en kraftig stigning i privatbilismen, hvor 

antallet af indregistrerede biler i løbet af årtiet blev næsten fordoblet (se afsnit 8.1). Bilens tiltagende 

betydning som personligt transportmiddel har tilsyneladende også påvirket provinsbyernes grund-

værdimønster.136 

 Flere forskere har peget på transportteknologiens betydning for udformningen af cen-

trum. Den første generation af moderne transportformer som tog og sporvogne – og i nogen grad 

busser – var kendetegnet ved at være kollektive og systembundne, da de fulgte på forhånd fastlagte 

ruter og kun stoppede bestemte steder. Færdslen koncentreres om nogle bestemte punkter. Da bru-

gerne derefter var overladt til at bevæge sig til fods, ville bekvemmelighed og tidsforbrug begrænse 

aktionsradiussen til en halv til en hel kilometer derfra. Det førte til et koncentreret centrum. 

 Bil og cykel stiller til gengæld brugeren frit med hensyn til valg af rute og destination – i 

princippet. Mens cyklens smidighed gjorde det nemt at nå alle punkter i bymidten, var bilen be-

grænset af trængsel og adgang til en parkeringsplads. Indfaldsvejenes trafikale betydning steg med 

biltrafikken, og den gode biltilgængelighed var attraktiv for supermarkeder og handel med plads-

krævende varer som møbler og biler, hvilket resulterede i stigende grundpriser. I centrum tvang 

trafikregulering, gågader og en søgen efter parkeringsmuligheder bilisterne ud i sidegader og stræ-

der. Ved skiftet fra den systembundne, centrale ankomst til individuel biltrafik fik indfaldsveje, 

sidegader, stræder og parkeringspladser større betydning for trafikmønstrene og dermed fordelin-

gen af grundværdier. 

                                                                 
135 Statistisk Tabelværk V E, 23; V E, 25; 1964, VI; 1970, II 
136 Johansen m.fl.: Storby og servicecenter, 1988, s. 50f, 98f. 
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3.3 Sammenfatning af grundværdimønstrene 1870-1970 

Fordelingen af attraktive beliggenheder er i alle tre byer præget af en relativt stor kontinuitet fra 

inddelingen i skatteklasser i 1870’erne og 1880’erne til grundvurderingerne i slutningen af perioden. 

I de fleste tilfælde hørte de øverst klassificerede gadestrækninger stadig til de højt vurderede områ-

der næsten 100 år senere. Jævnføres det sene 1800-tals grundklassifikationer med socialtopografiske 

studier af købstæderne i enevældens periode, findes endvidere et sammenfald med ældre opfattel-

ser af en attraktiv og statusfyldt beliggenhed.137 Ward og Lichtenbergers modeller for citydannelse 

med kontinuitet i den attraktive beliggenhed trods ændrede funktioner kan dermed bekræftes for 

de større danske provinsbyers vedkommende.138 Som Ward også påpeger, påvirkede banegårdene, 

anlagt omkring en halv kilometer fra centrum, også i væsentlig grad byudviklingen og grundvær-

dimønstrene. Men det skete i kraft af forbindelserne til det gamle centrum. Der var således ikke rig-

tige tilløb til udvikling af to uafhængige centre. De væsentligste forskydninger i grundværdierne 

efter 1927 var fremprovokeret af større ændringer i infrastrukturen som gadegennembrud og ny-

anlæg af gader. Både de forholdsvis små gadegennembrud, der blot brød igennem et par matrikler, 

og de helt store projekter, som fører nye gader gennem byen, kan aflæses i vurderingerne. 

 Overordnet blev vurderingerne mindre finmaskede i løbet af perioden. Hvor vurderin-

gerne i slutningen af 1800-tallet og mellemkrigstiden er præget af detaljerede forskelle mellem ho-

vedgader, sidegade og baggader, er der – selv om der naturligvis endnu eksisterede forskelle – i 

højere grad tale om et højt vurderet samlet område frem for enkelte gader i periodens slutning. Ef-

terspørgslen efter kvadratmeter til detailhandel og kontorer – med forskellige beliggenhedskrav – 

såvel som bilens behov for plads førte cityudviklingen ud i sidegaderne. Samme pladsbehov og 

bilens individuelle mobilitet førte fra slutningen af undersøgelsesperioden servicebranchen længere 

væk fra den gamle bykerne til nye centre i forstæderne. 

  

  

                                                                 
137 Toftgaard & Norskov 2005, s. 75-116; Johansen: Næring og bystyre, 1983, s. 192-201; Boje, Johansen & Møller: Fabrik og 
bolig, 1983, s. 26-30. 
138 Ward 1966, s. 168-71; Lichtenberger 1972. 



60 

 

4. ERHVERV OG BEBOERE I ODENSE CENTRUM 

De offentlige grundvurderinger viste, at grundene i et forholdsvis lille område i de tre store danske 

provinsbyers centrum var væsentligt mere værd end i de omkringliggende dele af byen. Den for-

delagtige, centrale beliggenhed betød, at ejendommene her gav bedre lejeindtægter og et højere af-

kast end andre steder. For at opnå en dybere forståelse af den økonomiske dynamik i skabelsen af 

dette koncentrerede centrum med høj økonomisk intensitet og indtjening, skal vi se nærmere på 

udviklingen af aktiviteter i området. 

 Metoden er baseret på den urbane geografis tradition for land-use analyser og undersø-

ger, hvilke brugere – såvel ejere som lejere og virksomheder som beboere – der betalte for og på den 

ene eller anden måde nød godt af en placering i den lille, centrale bydel.139 Frem for som Murphy og 

Vance at søge efter på forhånd definerede erhvervs forekomst og spredning tager dette studie ud-

gangspunkt i det højintensive område udpeget af grundværdifordelingen og undersøger derefter 

sammensætningen af brugere i dette centrale område. Den samlede byudvikling består af en lang 

række enkeltaktørers individuelle valg, og undersøgelsen vil derfor indsamle data for hver enkelt 

ejendom og dens brugere, hvad enten de optræder i de historiske kilder som erhvervsdrivende, be-

boere eller upersonlige virksomheder. 

 Som diskuteret i afsnittet ovenfor foregår der en vekselvirkning mellem grundværdien 

og anvendelsen, da den tiltagende konkurrence om beliggenhed på længere sigt ændrede vilkårene 

for de grupper, der allerede var etableret i centrum. Sigtet med analysen er således dobbelt, da den 

både søger at belyse, hvilke aktiviteter og brugere, som bidrog til den stigende økonomiske inten-

sitet, og samtidig hvordan den eksisterende anvendelse og erhvervsstruktur blev påvirket af det 

nye, mere konkurrenceprægede miljø. Konkret vil analysen se på, hvordan ejendommene i centrum 

udnyttedes til henholdsvis beboelse og erhverv. Af særlig interesse er adskillelsen af beboelse og 

erhverv, vægtforskydningen mellem de forskellige sektorer inden for erhvervslivet samt den tilta-

gende specialisering. En række tværsnit i løbet af perioden skal belyse brugen af centrum, og et in-

terval på omkring 20 år kan give et tilstrækkeligt detaljeret billede af udviklingen, hvorfor undersø-

gelsesårene 1880, 1901, 1921, 1940, 1960 og 1970 er udvalgt.140 

 De overordnede udviklingslinjer i de centrale byområders erhvervsstruktur er kendt og 

beskrevet i hovedtræk som en glidning fra en meget forskelligartet anvendelse til et mere ensidigt 

                                                                 
139 Forskningsretningens vigtigste bidrag og diskussioner er behandlet i Carter 1995, s. 125-42, 163-211. 
140 For at drage fordel af folketællingernes rige og elektronisk tilgængelige kildemateriale er undersøgelsesårene 1901 og 
1921 justeret efter tællingsårene. 
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fokus på handel og service samt parallelt hermed en tiltagende adskillelse af erhverv og bopæl. Der 

kan også fremdrages adskillige eksempler på analyser af forholdene i et enkelt år. Systematiske stu-

dier af erhvervslivet i bycentret i større danske provinsbyer, der følger processen i detaljer gennem 

den lange omstillingsperiode, findes derimod ikke. Derfor er det i denne sammenhæng vurderet, at 

en dybtgående analyse af transformationen i én af provinsbyernes centrum bedre end en mere over-

fladisk sammenligning af de tre store byer vil kunne bidrage med ny viden om processens forløb. 

 

Figur 15. Undersøgelsesområdet i Odense centrum 

 

 

Den følgende undersøgelse vil derfor fokusere på udviklingen i Odense centrum. Undersø-

gelsesområdet afgrænses med udgangspunkt i grundværdivurderingernes gruppe A-C og omfatter 

således den mest intensive del af Odenses bymidte. Det afgrænsede område består af fem centrale 

torve, fire hovedgader og otte sidegade og stræder, hvortil kommer seks gader i området anlagt i 

løbet af perioden.141 Som området er defineret, rummer det således både gader, der ved periodens 

begyndelse var præget af deres centrale beliggenhed, og strækninger, som til at starte med var mere 

perifere, men i løbet af perioden blev en funktionel del af centrum med stigende funk-

tionsspecialisering og grundværdi til følge. 

                                                                 
141 Undersøgelsesområdet er afgrænset således: De centrale torve Albani Torv, Fisketorvet, Flakhaven, Graabrødre Plads 
og Klingenberg. Hovedgaderne Nørregade, Overgade, Kongensgade og Vestergade. Af sidegader og stræder medtages 
Asylgade, Dansestræde, Klaregade, Lille Graabrødrestræde, Pogestræde, Skt. Knuds Kirkestræde, Store 
Graabrødrestræde og Staalstræde, mens Jernbanegade, Mageløs, Skt. Anne Plads, Slotsgade, Thomas B. Thriges Gade og 
Torvegade medtages, efterhånden som de anlægges og bebygges. I alt 23 gader i hele deres længde. 
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 Undersøgelsen af aktiviteterne i centrum vil fokusere på fire emner: udviklingen i det 

samlede antal af brugere i centrum fordelt på hovedtyper, erhvervsforskydninger mellem de 

forskellige sektorer og brancher, specialiseringen inden for handel og service samt adskillelsen af 

erhverv og bopæl. 

 Erhvervsudviklingen og anvendelsen af ejendommene i Aarhus centrum er for den sid-

ste del af periodens vedkommende belyst af både deskriptive og forskningsmæssige studier. For-

holdene i Odense vil således afslutningsvis blive sammenholdt med udviklingen i Aarhus. 

Kilder til centrums brugere 

De grundlæggende spørgsmål i denne undersøgelse er derfor: hvordan var fordelingen mellem er-

hverv og beboelse, var erhverv og beboelse sammenknyttet, og hvilke erhverv blev udøvet i cen-

trum? 

 Det er imidlertid ikke let at finde en kilde egnet til at give nogenlunde sammenlignelige 

data for et helt århundrede. Kun få topografisk ordnede kilder medtager både virksomheder og 

beboere. Folketællingerne, der normalt regnes for de mest detaljerede og nøjagtige opgørelser af 

hver enkelt ejendoms beboere, forbigår således forretninger uden tilknyttet beboelse. Efter samme 

grundprincip afholdtes fra 1872 i flere omgange tællinger af virksomheder med indsamling af for-

skellige informationer om hver enkelt. En kombination af oplysninger fra de to tællinger kunne 

skabe et detaljeret billede af såvel beboere som virksomheder på de enkelte adresser, men der har 

ikke været nogen synkronisering mellem de to typer tællinger. Dertil kommer, at de første indu-

stritællinger, som navnet antyder, udelukkende var fokuseret på industrien. I 1925 ændredes nav-

net til erhvervstælling, og virksomheder inden for handel, omsætning og transport kom nu med, 

mens de liberale erhverv først fra 1948 var delvist omfattet af undersøgelsen.142 Dertil kommer, at en 

stor del af tællingsskemaerne fra de tidlige tællinger er kasseret.143 

 Loven om handelsregistre forpligtede fra 1889 politimesteren til at føre et register over 

retskredsens virksomheder, og under forskellige former er registreringen af virksomheder forsat 

indtil i dag, nu varetaget af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).144 Ved registrenes oprettelse i 

1889 var kun erhvervsdrivende under næringsloven omfattet, hvilket fritog eksempelvis liberale 

erhverv, undervisning og offentlige tjenesteydelser, ligesom registreringen var frivillig for enkelt-

mandsvirksomheder.145 Desuden krævede loven kun indehaverens bopæl, mens virksomhedens 

                                                                 
142 De liberale erhverv og den private service er i det hele taget meget stedmoderligt behandlet i den offentlige statistik. 
Johansen: Dansk økonomisk statistik 1814-1980, 1985, s. 70f. Statistisk Tabelværk V A, 18; V A, 24, s. 9. 
143 Statens Arkiver, Daisy-registrering, Danmarks Statistik, Erhvervstællinger. 
144 Lov af 1. marts 1889 om Handelsregistre, Firma og Prokura. 
145 Fritagelsen af servicevirksomheder gjaldt også 1960’ernes momsregister. Lov af 1/3 1889, § 16; Gersmann, Therkildsen & 
Meyer: Fra importregulering til moms 1945-1986, 1987, s. 380-393. 
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adresse i mange tilfælde ikke blev noteret.146 Ud over en overordnet opdeling i håndværk, fabrik og 

handel oplyser handelsregisteret ikke mere om branchen, end hvad der eventuelt kan sluttes ud fra 

virksomhedens navn. Ajourføringen forekommer også lemfældig, da mange af virksomhederne i 

Odenses handelsregister oprettet i 1890’erne først blev slettet i 1930 ved en gennemgang efter for-

ældede registreringer.147 

 En anden potentiel kilde er de detaljerede vurderingsskemaer med oplysninger om hver 

ejendoms lejemål, indsendt af ejerne til brug ved ejendomsvurderingen. Desværre er kun en ganske 

lille del af materialet bevaret.148 

 Grundlaget for undersøgelsen vil derfor blive en systematisk gennemgang af vejvisere i 

de udvalgte år. Med nogle markante undtagelser har vejvisere ikke fundet meget anvendelse i den 

byhistoriske forskning i Skandinavien, måske på grund af de mange gode og detaljerede offentlige 

massekilder, hvorimod vejviseren som ikke-offentlig kilde har mødt mistro.149 Det står da også 

klart, at mens de offentlige kilder med massedata i de fleste tilfælde skulle medtage alle, der faldt 

ind under specifikke kriterier, var optagelsen af personer og virksomheder i vejviseren en redak-

tionel proces. Udvælgelsen skete ud fra forskellige – blandt andet økonomiske – overvejelser, og det 

er sjældent muligt at få indsigt i retningslinjerne for optagelsen, hvis de i den tidlige periode over-

hovedet har været skrevet ned. Omvendt har vejviseren som ’byens bog’ været anvendt af et stort 

publikum, der har forventet en retvisende opslagsbog. Som antallet af annoncer vidner om, var de 

erhvervsdrivende opmærksomme på den synlighed, som vejviseren gav, og har derfor været in-

teresseret i, at henvisningen til dem var medtaget og ajourført. 

 Den første vejviser dækkende Odense by udkom i 1863, og i de næste to årtier var 

udgivelsen ikke inde i nogen fast gænge, da redaktør, udgiver og trykker skiftede fra år til år. Med 

enkelte undtagelser synes der dog i hvert fald fra 1870’erne at være en vis kontinuitet i materiale og 

form. Odense Vejviser 1880 er udgivet af politifuldmægtig S.T. Schultz, der sandsynligvis nød godt af 

det lokalkendskab, stillingen gav. Fra 1885 kom udgivelsen af Odense Vejviser i faste rammer med 

Milos boghandel som forlag, fra 1922 overgået til Fyens Stiftsbogtrykkeri, og med en enkelt undta-

gelse er der tale om en sammenhængende udgivelsesrække indtil i dag.150 

                                                                 
146 I protokollen over indførsler til handelsregisteret for Odense 1896-1905 er der desuden en række eksempler på, at ikke 
engang ejerens bopæl er angivet. Landsarkivet for Fyn (LAF), Odense Byfoged, Handelsregister 1889-1957, 
Handelsregister 1896-1905, 2067/II; Lov af 1/3 1889, § 17-19. 
147 LAF, Odense Byfoged, Handelsregister 1889-1957, Handelsregister 1896-1905, 2067/II; Lov nr. 72 af 27. Marts 1929. 
148 For Odenses vedkommende er der eksempelvis i 1965 blot bevaret vurderingsskemaer for ca. 600 ud af mere end 14.000 
ejendomme. Rigsarkivet (RA), Statens Ligningsdirektorat, Afdelingen for Vurdering af Fast Ejendom, Vurderingsskemaer 
(prøver), 13. alm. vurdering 1965, pk. 82 Odense Amt, Odense ndr. vurderingskreds, 1. distrikt; samme, pk 83, Odense 
sdr. vurderingskreds, 1. distrikt; Statens Arkiver, Daisy-registrering, Statens Ligningsdirektorat, Afdelingen for Vurdering 
af Fast Ejendom, Vurderingsskemaer. 
149 Coles & Shaw: ”A Sign of the Times”, 1997, s. 65-67. 
150 Dyrbye & Thomsen: ”Byens spejl”, 1991, s. 142-155. 
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 Den del af Odense Vejviser, som vil finde anvendelse i denne undersøgelse, er først og 

fremmest gaderegisteret, der husnummer for husnummer og i de fleste tilfælde etage for etage op-

regner ejendommens beboere og erhvervsdrivende. Som udgangspunkt medtog vejviseren virk-

somheder og husstandsoverhoveder, i enkelte tilfælde dog også erhvervsudøvende hustruer og 

hjemmeboende, voksne børn. Udvalget af personer svarer således nogenlunde til de skattepligtige 

personer, og vejviseren blev da også udarbejdet og ajourført på baggrund af de kommunale mand-

talslister.151 Mandtalslisterne, der blandt andet var udarbejdet med henblik på skatteopkrævning, 

fokuserede således på de ’økonomiske’ personer, hvilket passer godt til denne undersøgelses for-

mål, da den netop handler om centrum som økonomisk system. Indtil midten af 1900-tallet bringer 

Odense Vejviser uddrag fra politimesterens handelsregister, som derfor også må have tjent som 

kilde. Derudover byggede vejviserens redaktion på indberetninger fra ansatte meddelere og post-

bude samt oplysninger fra privatpersoner og erhvervsdrivende.152 

 Mens Odense Vejviser benyttede en række kommunale kilder, fremgår det ikke af forord 

i de forskellige årgange, at redaktionen skulle have haft adgang til at bruge folketællingerne. En 

sammenligning mellem de optagne personer i Odense Vejviser og samme års folketælling kan derfor 

give et billede af vejviserens pålidelighed. 1880-årgangen af Odense Vejviser medtager i denne un-

dersøgelses område i alt 1284 personer, mens folketællingslisterne optegner 1.409 husstandsoverho-

veder. 1.252 personer er anført begge steder, hvilket giver vejviseren en dækningsgrad på 89% af 

folketællingens husstandsoverhoveder. Odense Vejviser 1901 anfører i de samme gader i alt 1.370 

navne, hvorimod folketællingen har 1.398, heraf 1.355 sammenfaldende svarende til 97%. Når det 

tages med i betragtning, at en del af uoverensstemmelserne må skyldes personer, der er flyttet ind 

og ud eller afgået ved døden, frem for egentlige fejl, må sammenfaldet betegnes som meget højt. I 

1921 er overensstemmelsen endnu højere. 

 For at styrke kvaliteten af de indsamlede data er vejviserens oplysninger jævnført med 

folketællingens oplysninger i 1880 og 1901, da husstande i folketællingen, der ikke optræder i vejvi-

seren, er føjet til datasættet, mens vejviseren fra 1921 er jævnført med folketællingen med henblik 

på at afgøre, om erhvervsdrivende er bosiddende på adressen.153 De efterfølgende årgange af 

vejviseren er vurderet som værende så dækkende, at den tidskrævende, konsekvente jævnføring 

med folketællingen ikke kan retfærdiggøres. 

 På trods af disse problemer må vejviseren betragtes som den bedste tilgængelige kilde til 

anvendelsen af ejendommene i centrum, der efter nogenlunde ensartede principper dækker pe-

                                                                 
151 OBF 1906, s. 168-71; Dyrbye & Thomsen 1991, s. 142; Boje, Johansen & Møller 1983, s. 221. 
152 Dyrbye & Thomsen 1991, s. 148-154. 
153 Elektroniske udgaver af folketællingen for Odense Købstad 1880, 1901 og 1921 er stillet til rådighed af Dansk Data 
Arkiv. 
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rioden fra 1880. Vejviseren opregner de tilstedeværende virksomheder og udvalgte personer på 

adressen, altså ejendommenes brugere. Dog giver den ikke nogen oplysninger om de enkelte bruge-

res relative størrelse såsom antallet af medlemmer i hver husstand eller virksomhedernes omsæt-

ning og medarbejderstab. Selv om antallet af brugere i grove træk – med forbehold for logerende – 

må formodes at svare til antal af lejemål i ejendommen, ved vi ikke fra vejviseren, om den enkelte 

bruger optager en stor seksværelses lejlighed eller blot et kvistværelse, et omfangsrigt fabriksanlæg 

eller en lille hjørnebutik. 

 Vejviserens oplysninger er samlet på brugerniveau, normaliseret og kodet efter en række 

kriterier. Databasen er vedlagt som bilag 1. 

Erhverv og brancheinddeling 

Vejviserne og folketællingslisterne knytter en erhvervsbetegnelse til hver enkelt bruger. I den videre 

analytiske behandling er det imidlertid nødvendigt at normalisere, ordne og gruppeinddele den 

store mængde enkeltbetegnelser. Denne undersøgelses spørgsmål retter sig mod de økonomiske 

aktiviteter, der foregår inden for det afgrænsede centrale område, hvad enten der er tale om perso-

ner eller upersonlige virksomheder. Stillingsbetegnelserne for de beboere, der ikke driver erhverv 

på bopælsadressen, er derimod uinteressante i denne sammenhæng. Frem for et system til kodning 

af personers erhvervsbetegnelser er der brug for en inddeling af økonomiske aktiviteter i brancher. 

 Der findes en række forskellige principper for kodning og gruppering af 

erhvervsvirksomheder, men i dansk sammenhæng har Danmarks Statistiks branchekodesystem 

tilpasset internationale standarder været retningsgivende. Gennem årene har Danmarks Statistik 

anvendt forskellige systemer, der er blevet ændret i takt med omsving i erhvervsstrukturen og den 

politiske og videnskabelige interesse. Eksempelvis var inddelingen ved erhvervstællingen i 1948 

meget detaljeret, når det gjaldt industri og håndværk, mens de seneste års standarder for branche-

kodning fokuserer især på kommunikations-, informations- og videnserhverv – forældede erhverv 

og brancher er derimod gledet ud.154 

 Som redskab til analyse af erhvervsudviklingen i den lange periode fra 1870 til 1970 kræ-

ves et detaljeret kodningssytem, der kan håndtere både de nu forældede erhverv – hovedsageligt 

traditionelle håndværksfag – i undersøgelsesperiodens første år og den store vækst i antallet af ser-

viceerhverv mod slutningen. Som et kompromis mellem disse hensyn er her valgt Dansk Branche-

kode 1993 (DB93), der i modsætning til de nyere DB03 og DB07 medtager flere ældre erhverv. I for-

hold til den foregående standard DSE77 er DB93 mere fleksibelt opbygget i form af en sekscifret 

                                                                 
154 Statistisk Tabelværk, 5A, 24, s. 9-11, 223-37; Loff: ”Omkring Erhvervstællingen 1948”, 1954, s. 85-89; Danmarks Statistik: 
Dansk Branchekode 2007 – DB07, 2007a, s. 10-15; Danmarks Statistik: Dansk Branchekode 2007. Kompendium, 2007b; Danmarks 
Statistik: Dansk Branchekode 2003, 2002, s. 14-19. 
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kode for hvert erhverv, hvor de første to cifre betegner hovedgruppe, de næste to undergruppe og 

de to sidste det præcise erhverv.155 Hvis en betegnelse, som det af og til forekommer i historiske 

undersøgelser, ikke rummer tilstrækkelig information til en præcis placering, kan den dog henføres 

i en passende undergrupper eller hovedgruppe. Eksempelvis oplyser vejviserens tidlige årgange i 

flere tilfælde blot, at en erhvervsdrivende er ’detaillist’. Selv om en præcis placering således ikke er 

mulig, kan betegnelsen dog henføres til hovedgruppen ’detailhandel’ og dermed indgå i den over-

ordnede analyse. 

4.1 Erhverv og beboelse 

En grundlæggende sondring i analysen af arealanvendelsen i Odense centrum er mellem erhverv 

og beboelse, og i hvilken grad de er sammenfaldende eller adskilt. Systematisk tolkning af vejvise-

rens oplysninger kan give et billede af sammenhængen mellem erhverv og beboelse i de enkelte 

husstande og virksomheder. Til brug for analysen deles brugerne i fire kategorier: ’erhvervsdri-

vende’, ’virksomheder’, ’beboere’ og ’underordnede ansatte’. ’Erhvervsdrivende’ forstås som bo-

siddende erhvervsdrivende eller ledende funktionær og defineres som personer, der driver selv-

stændigt erhverv eller arbejder som overordnet ansat på samme adresse som bopælen. Som 

’virksomheder’ rubriceres erhvervsvirksomheder uanset organisationsform og andre arbejdspladser 

som institutioner og offentlige kontorer uden bosiddende ejer, direktør, forretningsfører eller lig-

nende. ’Beboere’ er personer, der som lejere eller ejere bor på adressen uden at arbejde samme sted, 

enten fordi de ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet (pensionister, enker, rentiers) eller arbejder på en 

anden adresse enten som ansatte eller selvstændige.156 Opgørelsen af beboere følger vejviserens 

optagelseskriterier og svarer således ikke til det totale antal af indbyggere. Kategorien ’underordnet 

ansat’ omfatter de personer, der i underordnede stillinger arbejder på adressen som eksempelvis 

svende, lærlinge, ekspedienter og portnere, hvilket som oftest indikerer, at hovedpersonen bor et 

andet sted. 

 Begyndende i 1901 og med stigende konsekvens angiver Odense Vejviser indehaverens 

privatadresse i parentes, hvis ikke den er sammenfaldende med erhvervsadressen. Derudover kan 

vejviserens forskellige registre som navneregister, fagregister og handelsregister bidrage til at be-

                                                                 
155 Derudover har DB93 den store fordel, at den foreligger i en elektronisk version – på en medfølgende 3,5” diskette. For 
at være præcis anvendes her DB93 revision 2 fra 1996, der kun i nogle få detaljer er ændret fra den første version. 
Danmarks Statistik: Dansk Branchekode 1993 2. udgave 1996, 1995. 
156 Personer med betegnelsen ’syerske’ og lignende formodes at arbejde hjemme for en anden arbejdsgiver og henføres 
derfor til ’beboere’. Derimod opfattes betegnelsen dameskrædder(inde) som en selvstændig erhvervsdrivende, hvis ikke 
andet tyder på det modsatte. ’Repræsentant’, ’handelsrejsende’ og tilsvarende tælles som ’beboere’, da udøvelsen af 
erhvervet ikke skønnes knyttet til bopælen. 
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lyse forholdet. Som nævnt ovenfor jævnføres vejviserens oplysninger med folketællingen i 1880, 

1901 og 1921. For at give et billede af forholdet mellem erhvervsdrivende og beboere i tiden før de 

første vejvisere er en opgørelse over husstandsoverhovederne i folketællingen fra 1860 medtaget, 

selv om den ikke er direkte sammenlignelig. 

Erhvervsdrivende, virksomheder og beboere 

I de hen ved hundrede år fra 1860 til 1970 skete der væsentlige forskydninger i antallet og fordelin-

gen af de forskellige typer brugere. Den generelle udvikling i det samlede antal brugere var en stig-

ning fra omkring 1.400 i 1880 indtil kulminationen i 1940 med omtrent 2.300 brugere, hvorefter ud-

viklingen vendte, og antallet faldt til under 1.700 i 1970. Den stigende tendens frem mod 1940 har 

flere årsager. For det første var vejviseren som nævnt ovenfor for hver årgang mere omhyggelig 

med at få alle personer og virksomheder med, ligesom optagelsesprincipperne ændredes, så flere 

blev medtaget. For det andet skete en stigning i antallet af tilgængelige lejemål i undersøgelsesom-

rådet, idet nye gader som Slotsgade og Mageløs blev udstykket og bebygget, og på de gamle ma-

trikler rejste grundejerne højere og større ejendomme med flere etagekvadratmeter og lejemål. For 

det tredje førte ændret, mere intensiv anvendelse af eksisterende bygninger også til flere brugere, 

når store lejemål blev opdelt, eksempelvis ved adskillelse af erhverv og bopæl. 

 Faldet i antallet af brugere fra 1940 må først og fremmest forklares med et større 

arealforbrug per bruger, der førte til sammenlægning af lejemål i de enkelte ejendomme foruden 

sammenbygninger af flere matrikler. Derudover skete en række nedrivninger i forbindelse med pe-

riodens sanerings- og trafikplaner med et fald i antallet af bebyggede ejendomme til følge. Som 

følge af sammenlægninger og nedrivninger faldt antallet af adresser i undersøgelsesområdet med 

en sjettedel fra 1940 til 1970. 

 Fordelingen af brugere i de fire kategorier fremgår af figur 16. Folketællingen fra 1860 

viser en lille overvægt af erhvervsdrivende husstande i forhold til rene beboere i forholdet 3 til 2. I 

1880 var fordelingen uændret trods inddragelsen af vejviserens oplysninger og en øgning i antallet 

af brugere med en tredjedel. Dog registreres nogle få eksempler på virksomheder uden tilknyttet 

beboelse.  
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 Figur 16. Erhverv og beboelse i Odense centrum 1860-1970 

 

 

Væksten i rene erhvervsvirksomheder tog for alvor fart efter 1880, da gruppen i de følgende to 

årtier steg fra 27 til 236 brugere og en andel på 14%. Ligesom der i forskningen er påvist en 

begyndende adskillelse af beboelse og erhverv i Københavns centrum mod 1800-tallets slutning, 

kan man altså også for Odenses vedkommende tale om et gennembrud for virksomheder uden be-

boelse i denne periode.157 De højest vurderede gader i grundklassifikationen ledte an i udviklingen, 

og i Vestergade steg andelen af virksomheder uden bolig fra 3% til 23% af gadens brugere i løbet af 

de to årtier. Antallet af bosiddende erhvervsdrivende forblev uændret i perioden fra 1880 til 1901, 

så etableringen af mere end 50 rene virksomheder skete således ikke i første omgang på bekostning 

af dem med bolig. Tilsyneladende har det været muligt at øge antallet af erhvervslejemål uden bolig 

enten ved opdeling af eksisterende lejemål eller forøgelse af etagearealet gennem ny- og ombygnin-

ger. 

 Da de boligløse erhvervsvirksomheder fra århundredskiftet vandt frem i forøget tempo, 

begyndte antallet af erhvervsdrivende at falde. Udskilningen var stærk især i de højest vurderede 

                                                                 
157 C. Jørgensen: ”Affolkning og citydannelse i det indre København 1855-1985”, 1987; C. Jørgensen 1986, s. 44-62. 
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områder, hvor halvdelen af de bosiddende erhvervsdrivende forsvandt frem mod 1921, og langs 

Vestergade udgjorde virksomheder uden tilknyttet beboelse nu flertallet. Denne udvikling var dog 

endnu ikke nået til undersøgelsesområdets sidegader og stræder, hvor der nok kom flere virksom-

heder, men antallet af erhvervsdrivende var uændret. 

 Den mest iøjnefaldende forskydning fra 1901 til 1921 er imidlertid den kraftige tilgang i 

antallet af rene beboere, der steg fra 531 til 841. Som antydet ovenfor ved sammenligningen af vejvi-

seren og folketællingen skete der mellem 1901 og 1921 et skifte i vejviserens optagelsespraksis, der 

betød, at langt flere personer kom med i vejviseren. Hvor der i 1901 var et næsten fuldstændigt 

sammenfald mellem vejviserens navne og folketællingens husstandsoverhoveder, viser en stik-

prøve af udvalgte gader i 1921 en femtedel flere personnavne end antallet af husstandsoverhoveder 

i folketællingen. De fleste af vejviserens ’overskydende’ navne kan genfindes i folketællingen og har 

her status som logerende eller yngre familiemedlemmer. Det mest markante udslag af den ændrede 

praksis var optagelsen af langt flere kvinder, da vejviseren i 1921 havde omkring fire gange så 

mange kvindelige brugere i undersøgelsesområdet som i 1901. Omtrent halvdelen af kvinderne var 

uden for arbejdsmarkedet, mens resten var erhvervsaktive, heraf de fleste som lønmodtagere. 

 Mellem 1901 og 1921 faldt indbyggertallet i hele undersøgelsesområdet med omkring 

900 personer fra ca. 6.500 til 5.600,158 og folketællingen viser en svag tilbagegang i antallet af hus-

stande. Vejviserens øgede antal beboere er altså ikke udtryk for et højere folketal og heller ikke flere 

husstande i folketællingens forstand. Husstandssammensætningen var under forandring med min-

dre husstande med færre børn, men flere logerende, især kvinder. Forskydningen såvel som de æn-

drede optagelsesprincipper afspejler overgangen fra den patriarkalske, arbejdende storhusstand 

som den dominerende økonomiske organisationsform til virksomheder med ansatte lønarbejdere 

og til dels i tilknytning udbredelsen af nye boformer for såvel mænd som kvinder.159 Den 

demografiske udvikling tages under nærmere behandling senere i dette kapitel (se afsnit 5). 

 I mellemkrigstiden fortsatte tendenserne fra århundredets begyndelse, da virksomhe-

derne var i kontinuerlig fremgang, mens kurven for de erhvervsdrivende pegede nedad. Mellem 

1921 og 1940 vendte forholdet mellem de to typer fra en overvægt af erhvervsdrivende til en situa-

tion, hvor der var dobbelt så mange virksomheder som erhvervsdrivende. I de højest vurderede 

områder var tre fjerdedele af erhvervsbrugerne virksomheder uden beboelse i 1940, men adskillel-

sen af bolig og erhverv havde også nået undersøgelsesområdets sidegader og stræder, for her var 

virksomhederne nu også kommet i overtal. 

                                                                 
158 Baseret på folketællingens oplysninger. 
159 Mortensen: Et hjem i byen?, 2010. 
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 Nedgangen i antallet af erhvervsdrivende var stærkere end for beboernes vedkom-

mende, så fra 1921 var der flere beboelser uden end med erhverv i stort set alle områdets gader. 

Ældre tiders traditionelle økonomiske strukturer organiseret om den arbejdende husstand var såle-

des under hastig afvikling i hele centrum. 

 Faldet i antallet af erhvervsdrivende og beboere forsatte efter 1940, i perioden 1940-1960 

med en fjerdedel og i løbet af 1960’erne med yderligere en fjerdedel.160 Tilbagegangen ramte navnlig 

de erhvervsdrivende med bolig. Før 1930 var de den dominerende gruppe, men i 1960 udgjorde de 

blot 19% af alle brugere og i 1970 kun 14%. Antallet af beboere gik fra det ovenfor diskuterede høj-

depunkt i 1921 tilbage i absolutte tal, men på grund af nedgangen i det samlede antal brugere lå den 

relative andel stabilt omkring en tredjedel helt frem til 1970. 

 Det er for så vidt bemærkelsesværdigt, at andelen af beboere er så høj ved 

undersøgelsesperiodens slutning, når andre faktorer som udviklingen i grundværdien viser en klar 

intensivering i den økonomiske udnyttelse. Man skal dog være opmærksom på, at tællemetoden i 

takt med erhvervsvirksomhedernes øgede arealforbrug mod undersøgelsesperiodens slutning giver 

et mere og mere skævt billede. I første del af 1900-tallet var de fleste butikkers arealer sammenlig-

nelige med beboelseslejligheder, men i 1960’erne udvidede mange virksomheder, så en butik kunne 

spænde over flere adresser, og stormagasiner, banker og forsikringsselskaber kunne alene optage 

flere tusinde kvadratmeter.161 Beboelseslejlighederne repræsenterede altså med tiden en mindre del 

af det samlede arealforbrug. En statistisk opgørelse over etageforbruget i 1960 i Odense indre by – 

altså et lidt større område end det her undersøgte – opgjorde boligernes andel inklusiv de bosid-

dende erhvervsdrivendes til lidt over en fjerdedel af etagekvadratmeterforbruget.162 I mange ejen-

domme langs hovedgaderne var der beboelseslejligheder på tredje og fjerde sal samt i side- og bag-

bygningerne. Disse lokaler med perifer placering var af forholdsvis lav kommerciel værdi, 

hvorimod visse privatpersoner tilsyneladende har foretrukket en centralt placeret lejlighed. 

 Det samlede antal erhvervsbrugere i centrum nåede en kulmination på i alt 1.531 i 1940, 

hvorefter det faldt som følge af færre bosiddende erhvervsdrivende. Tilbagegangen tog yderligere 

fart fra 1960, da antallet af virksomheder også begyndte at gå tilbage, og ti år senere var antallet af 

erhvervsbrugere i undersøgelsesområde nede på 1.130, hvoraf fire femtedele var uden tilknyttet 

                                                                 
160 Hvor vejviseren i 1921 havde omkring 20% flere navne end boliger, var denne overrepræsentation faldet til omkring 
10% i 1960, vel først og fremmest som følge af mindre husstande og færre logerende. RA, Statens Ligningsdirektorat, 
Afdelingen for Vurdering af Fast Ejendom, Vurderingsfortegnelser, Odense Amt, Odense Købstad, 1960.  
161 De bevarede prøver på vurderingsskemaer fra ejendomsvurderingen i 1960 viser adskillige eksempler på central 
beliggende butikslejemål på 40-60 kvadratmeter svarende til en lejlighed på to-tre værelser. Da I.G. Huset åbnede det 
ombyggede stormagasin i Vestergade i 1969 havde det til sammenligning et salgsareal på ca. 10.000 m2. RA, Statens 
Ligningsdirektorat, Afdelingen for Vurdering af Fast Ejendom, Vurderingsskemaer (prøver) 12. almindelige vurdering 
1960, pk. 74, Odense Amt, Odense ndr. vurderingskreds, 1. distrikt; Johansen 1988, s. 95. 
162 Odense Centralbibliotek, Historiens Hus, Stadsingeniøren i Odense: Etagearealets størrelse og anvendelse i den indre 
by i Odense, 1960, s. 19f. 



71 

 

beboelse. Hvor Vestergade skilte sig ud i begyndelsen af århundredet, lå adskillelsen af bolig og 

erhverv nu på samme høje niveau i næsten alle gader. 

  Nedgangen i antallet af erhvervsbrugere er dog ikke udtryk for, at den erhvervsmæs-

sige udnyttelse af ejendommene i centrum var blevet mindre intens. Derimod må faldet – som 

nævnt ovenfor – henføres til en kombination af et øget arealforbrug, der betød sammenlægninger af 

lejemål, samt nedrivninger af ejendomme i forbindelse med vejanlæg.163 Som eksempler herpå kan 

nævnes, at fire revisorer, to speciallæger og en tandlæge måtte se sig om efter nye lokaler, da Den 

Danske Provinsbank i 1960’erne bestemte sig for at overtage hele bygningen på den attraktive 

adresse Flakhaven 1. Samtidigt mistede tyve erhvervsdrivende og virksomheder deres forretnings-

lokaler, da Fisketorvets østlige husrække blev nedrevet for at gøre plads til Thomas B. Thriges 

Gade. 

 Ser man på perioden fra 1880 til 1970 som helhed, må tiden fra 1880 til 1901 udpeges 

som gennembrudsårene for virksomheder uden tilknyttet bopæl, da der opstod mere end 200 af 

slagsen, først og fremmest i de højest vurderede områder. Fra århundredskiftet og undersøgelses-

perioden ud faldt antallet af bosiddende erhvervsdrivende. Opløsningen af den traditionelle enhed 

mellem arbejdssted og bolig åbnede for en mere specialiseret og effektiv udnyttelse af den attrak-

tive, centrale beliggenhed. Intensiveringens betydning for antallet af beboere er det på grund af 

bruddet i dataserien i 1921 sværere at vurdere samlet, men herefter er der også her tale om en fal-

dende tendens. Hvor størstedelen af beboelserne i bymidten i begyndelsen af perioden var optaget 

af erhvervsdrivende, ændrede dette forhold sig i årtierne efter århundredskiftet til fordel for de 

’rene’ beboere. 

Valg af bolig 

Adskillelsen af de erhvervsdrivendes bopæl og arbejdssted fra midten af 1800-tallet skal som dis-

kuteret ovenfor ses i sammenhæng med industrialiseringens nye økonomiske og rumlige organisa-

tion samt den moderne byvækst med nye funktionsspecialiserede bydele. Det er derfor nærliggende 

at overveje, om adskillelsen af hjem og arbejde i centrum først og fremmest var forårsaget af proces-

ser internt i centrum, eller om udviklingen snarere skal forstås som en effekt af den overordnede 

kvartersdannelse og funktionsopdeling i byen, i denne sammenhæng især suburbaniseringen af de 

velhavende. Navnlig i de amerikanske storbyer var adskillelsen af bolig og erhverv og udflytningen 

                                                                 
163 Lichtenberger omtaler det øgede pladsforbrug per ansat og kunde som en generel udviklingstendens gennem 1900-
tallet, der var særlig stærk i efterkrigstiden. Lichtenberger 1972, s. 230. 
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fra centrum allerede fra midten af 1800-tallet nært knyttet sammen med forstædernes vækst.164 Om-

vendt viser Lichtenbergers undersøgelser af Wien, at udøvere af liberale erhverv endnu i 1960’erne i 

høj grad valgte en centralt beliggende bolig.165 

 Mange og forskellige forhold har givetvis påvirket de erhvervsdrivendes fraflytning fra 

arbejdsstedet, men generelt kan man skelne mellem push-faktorer, det vil sig forhold på adressen, 

der tilskynder til adskillelse og fraflytning, og pull-faktorer, der lokker den erhvervsdrivendes hus-

stand til en mere attraktiv bolig et andet sted.166 De fleste push-faktorer vil være forbundet med den 

stigende efterspørgsel efter erhvervslokaler i centrum, og ejendomsejernes krav om en god forrent-

ning af de dyre beliggenheder. Den erhvervsdrivendes valg af bolig enten i tilknytning til virksom-

heden eller et andet sted vil naturligvis være baseret på en sammenligning af de forskellige mulig-

heder med hensyn til pris, størrelse, kvalitet, områdets attraktivitet, afstand til erhvervsstedet med 

videre. Afvejningen vil således være en blanding af push og pull i takt med, at der opstod et udbud 

af attraktive boliger uden for centrum. Når den alternative bolig ikke blot var en større eller bil-

ligere lejlighed, men af en helt anden karakter, kan man tale om en mere klar pull-effekt. Fra den 

spæde begyndelse i 1870’erne tilbød villaerne i de nye forstadsbebyggelser de velhavende en an-

derledes boligform og en livsstil forbundet med status, sundhed og moderne familieliv blandt lige-

stillede i behagelige, grønne omgivelser.167 Ved at undersøge, hvor ejerne af erhvervsvirksomheder i 

centrum uden tilknyttet beboelse valgte at bo, kan man få et indtryk af de forskellige faktorers vægt. 

 Adskillelsen af bolig og erhverv var godt i gang i 1901. Ud af de 236 virksomheder uden 

beboelse har det ud fra vejviserens oplysninger været muligt at fastslå bopælen for 132 hovedper-

soner, alle inden for vejviserens dækningsområde i form af købstadskommunen. 19 af disse boede i 

samme gade som deres virksomhed og 36 eller lidt over en fjerdedel inden for undersøgelsesområ-

det. Udvides afgrænsningen en anelse til også at omfatte de tilstødende gader og dermed hele den 

indre by, findes i alt 89 eller to tredjedele inden for dette område.168 Størstedelen har altså boet få 

hundrede meter fra deres butik, kontor eller værksted. 

 Omkring århundredskiftet var der gang i villabyggeriet i Odense, især i 

Hunderupkvarteret syd for Odense Å. Ud fra samtidige kort og oplysninger fra BBR-registeret kan 

                                                                 
164 Flere amerikanske forskere sporer overklassens lyst til en bolig langt fra bymidten til 1800-tallets begyndelse, men den 
forløses dog først af et effektivt transportsystem i midten af århundredet. Jackson 1975, s. 115-141; Swauger: “Pittsburgh’s 
Residential Pattern in 1815”, 1978, s. 268-272. 
165 Lichtenberger 1972, s. 223. 
166 Inspireret af Everett S. Lees migrationsmodel og den deraf følgende forskningstradition. Lee: ”A Theory of Migration”, 
1966. 
167 Boje, Johansen & Møller 1983, s. 135, 164; Dragsbo 2008, s. 176-183. Kauko 2006. 
168 Området omkranset af Østre og Vestre Stationsvej, Odinsgade, Vindegade, Ansgarsgade, åen og Pjentedamsgade. 
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det anslås, at der i år 1900 var op mod 150 villaer i vejviserens dækningsområde.169 Ud af de 132 

med erhvervsvirksomhed i centrum var det dog kun 13 personer eller en tiendedel, der boede i en 

villa. Det var naturligvis kun de bedrestillede, der havde økonomisk mulighed for at flytte i hus, 

men i materialet findes både sagførere og andre i liberale erhverv samt indehaverne af nogle af by-

ens førende forretninger. Eksempelvis er det påfaldende, at ud af ni sagførere med bopæl adskilt fra 

praksissen valgte fire at bo i en lejlighed i byens hovedgader, mens blot en enkelt foretrak en villa. 

 Når så stor en del af hovedpersonerne havde udset sig en bopæl nær deres virksomhed, 

taler det for, at det primært var forholdene på erhvervsadressen, der var af betydning for adskillel-

sen af bolig og erhverv ved århundredskiftet, hvorimod forstædernes villaer næppe kan tillægges 

nogen større selvstændig betydning. 

 Lidt mere end en generation senere, i 1940, var der 957 virksomheder i centrum uden 

tilknyttet beboelse, og heraf har det været muligt at fastslå bopælen for 755 hovedpersoner. Andelen 

af brugerne bosat i undersøgelsesområdet var faldet fra 27% i 1901 til 7% i 1940, og i den indre by 

fra 67% til blot 20%. Konkurrencen fra virksomheder på jagt efter forretningslokaler betød færre 

lejligheder i centrum, samtidig med at udviklingen i transportformerne, især cyklen, sporvognen og 

– for de bedrestillede – bilen, gjorde en længere afstand mellem bopæl og arbejdssted praktisk mu-

lig i form af en bolig i de voksende forstadskvarterer. Centrum var indtrådt i en funktionel forbin-

delse med forstæderne. 

 I Odense blev der indtil 1940 opført flere tusinde villaer, og huset i forstaden blev en 

opnåelig boligform for langt bredere lag.170 Hvor 10% af hovedpersonerne boede i villa i 1901 var 

andelen i 1940 nået op på 40%. Stigningen var markant, men flertallet boede dog stadig i lejlighed i 

en etageejendom eller lignende. De erhvervsdrivende i centrum var en blandet gruppe med hensyn 

til økonomisk formåen spændende fra nogle af Fyns rigeste til indehaverne af små frisørsaloner og 

kælderbutikker, for hvem eget hus måtte forblive en drøm. Kigger man nærmere på tre socialt vel-

stillede erhvervsgrupper som sagførere, tandlæger og praktiserende læger, hvoraf flertallet utvivl-

somt havde tilstrækkelige økonomiske midler til en villa, valgte to tredjedele denne boligform, 

mens den sidste tredjedel foretrak andre boligtyper, typisk en lejlighed i en etageejendom i perife-

rien af centrum. Selv blandt de velstående kan drømmen om livet i en villa i forstaden altså ikke 

entydigt udpeges som motivationen for adskillelse af bolig og arbejdssted i mellemkrigstiden. Dertil 

kommer, at beslutningen om at flytte i villa sandsynligvis i mange tilfælde blev truffet med ud-

                                                                 
169 En villa defineres her som et fritliggende hus på egen grund, der kan være bolig for en eller to familier. Fra BBR er lavet 
et udtræk efter opførelsesår og koden ”fritliggende enfamilieshus” jævnført med samtidige kort og vejviseren. Dragsbo 
2008, s. 176-183. 
170 Statistisk Tabelværk V E, 18; V E, 21. 
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gangspunkt i, at det ikke var praktisk eller økonomisk muligt at opnå eller opretholde en tilfreds-

stillende bolig i tilknytning til arbejdsstedet i centrum. 

 I Aarhus, der var tættere bebygget end Odense, var villaen endnu i 1950 langtfra en selv-

følge for byens elite. Ud af den rigeste procent af skatteyderne i hele Aarhus-området inklusiv for-

stadskommuner foretrak over halvdelen en lejlighed i en etageejendom i selve Aarhus Kommune 

frem for en af de mange villaer i købstadskommunen eller forstæderne.171 

4.2 Erhvervslivet i centrum 

Bymidtens erhvervsstruktur ændrede sig grundlæggende i løbet af den hundredårige periode fra 

1870 til 1970. Efter et kort overblik over de generelle forskydninger mellem hovedgrupperne be-

handles først fremstillingssektoren, og dernæst mere indgående udviklingen inden for handel og 

service. 

 I 1860 kan Odense endnu karakteriseres som en førmoderne by på tærsklen til det 

industrielle gennembrud, og det afspejler sig også i fordelingen af erhvervsdrivende i Odense cen-

trum. Byens udstrækning var på dette tidspunkt ikke meget større end undersøgelsesområdet, 

hvorfor størstedelen af erhvervslivet på nær enkelte nyetablerede virksomheder i byens periferi er 

med i analysen. Fremstillings- og byggeerhvervene var de dominerede sektorer med mere end 

halvdelen af de erhvervsdrivende, fortrinsvis i traditionelle håndværk. De handlende udgjorde om-

kring en tredjedel af de erhvervsdrivende, mens private og offentlige tjenesteydelser var af mindre 

betydning. 

 Fra midten af 1800-tallet og frem mod århundredskiftet skete der i Odense som helhed 

en kraftig vækst i antallet af selvstændige inden for håndværk og industri, kulminerende med en 

fordobling fra 1870 til 1890.172 Denne vækst skete dog uden om centrum, for her var antallet af er-

hvervsdrivende i fremstillingserhvervene derimod mere eller mindre uændret fra 1860 til 1901. I 

stedet undergik erhvervslivet i centrum en specialisering imod handel og service, hvilket umiddel-

bart kom til udtryk i en stærk fremgang for handelen, der oplevede en ubrudt og konstant vækstpe-

riode fra 1860 til 1940 med en årlig tilgang på mellem 5 og 8 erhvervsdrivende. Fra århundredskiftet 

var handels- og restaurationsbranchen den største i undersøgelsesområdet, og i 1921 omfattede den 

mere end halvdelen af de erhvervsdrivende. En anden vækstsektor med langsomt tiltagende betyd-

ning var udbydere af serviceydelser, som fra et meget ringe antal i 1860 i de følgende hundrede år 

                                                                 
171 Aarhus Kommunale Biblioteker, Lokalhistorisk Samling, Økonomidirektøren i Århus: Visse perspektiver vedrørende 
befolkningsudviklingen i Århus Kommune, 1956, s. 8. 
172 Boje, Johansen & Møller 1983, s. 76-78. 
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voksede til at udgøre 40% af erhvervsbrugerne i centrum. Antallet af virksomheder inden for fi-

nans- og forretningsservice voksede især i perioden 1901-1921 og 1940-1960, mens offentlig og per-

sonlig service gik mest frem i årene 1880-1901 samt 1921-1940. 

 

Figur 17. Antal erhvervsbrugere i Odense centrum 1860-1970 fordelt på hovedgrupper173 

 

 

Antallet af erhvervsbrugere i centrum toppede i 1940, hvorefter både fremstillings- og handelser-

hvervene gik tilbage. Servicesektoren var dog endnu i fremgang indtil 1960, da den også blev ramt 

af samme, faldende tendens. Nogle af årsagerne til tilbagegangen som nedrivninger og koncentra-

tion i forskellige brancher med øget pladsbehov til følge har været berørt ovenfor. 

Fremstilling og byggeri 

Ved periodens begyndelse var fremstillings- og byggeerhvervene i centrum præget af århundred-

gamle håndværksfag som skomager, skrædder, snedker, bager samt diverse smede og bygnings-

håndværkere. Som nævnt udgjorde håndværkerne mere end halvdelen af erhvervsbrugerne i 1860, 

og dertil kan føjes, at den anvendte, moderne brancheopdeling endda underdriver håndværkets 

                                                                 
173 Dansk Branchekode 1993’s hovedgrupper ”fremstilling”, ”energi- og vandforsyning” samt ”byggeri og anlæg” er her 
slået sammen, mens ”landbrug, fiskeri og råstofudvinding”, ”transportvirksomhed, post og telekommunikation” og 
”uoplyst” er udeladt på grund af et ringe antal forekomster, der tilsammen kun udgør få procent. 
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vægt en anelse, da 29 udøvere af erhverv som slagter, urmager og guldsmed, der i løbet af under-

søgelsesperioden ændrede sig fra håndværk til detailhandel næsten uden egen produktion, her 

konsekvent er rubriceret under handel.174 

 Vejviseren fra 1880 tegner nogenlunde samme billede af fordelingen som folketællingen 

tyve år før. Samtidig med tilbagegangen i antallet af bosiddende erhvervsdrivende i de følgende 

årtiers ændrede branchesammensætningen i centrum sig imidlertid. Skomagererhvervet, som var 

præget af mange små, selvstændige mestre, var sammen med købmandserhvervet det mest ud-

bredte erhverv i undersøgelsesområdet i 1880. Mens antallet af skomagermestre i de følgende tyve 

år var i fremgang i byen som helhed – industrialiseringen af skoproduktionen til trods – skete der i 

årtierne frem til 1901 næsten en halvering af deres tal i centrum. De små mestre blev presset ud i 

byens periferi af bymidtens høje huslejer, mens kunderne vendte sig mod hovedgadernes nye sko-

tøjsforretninger.175 Efter århundredskiftet ramte en tilsvarende udvikling mange ældre håndværks-

fag, da deres produkter enten blev forældet eller udkonkurreret af massefremstillede varer. 

 I den mere industrielt prægede del af fremstillingssektoren, der ikke havde direkte kon-

takt med privatkunder, men derimod primært afsatte deres produkter til andre erhvervsvirksom-

heder eller gennem detailhandelen på et regionalt eller landsdækkende marked, var fordelen af en 

placering i bykernen ikke særlig stor.176 Den samtidige udvikling mod større enheder og øget 

pladsbehov betød, at mange virksomheder i nærings- og nydelsesmiddelindustrien, tekstilindu-

strien samt jern- og maskinindustrien lukkede produktionen i centrum, eventuelt for at flytte til et 

industrikvarter.177 

 Mens de fleste brancher i fremstillingssektoren gradvist forsvandt fra bymidten, var en 

central beliggenhed tilsyneladende en vækstbetingelse for enkelte erhverv. Den grafiske industri 

gik frem i absolutte tal indtil 1940 og forblev i højere grad i centrum end de øvrige fremstillingser-

hverv, således at den i 1970 udgjorde mere end en fjerdedel af fremstillingsvirksomhederne i cen-

trum. En sammenligning med erhvervstællingen 1948 indikerer, at mere end halvdelen af bran-

                                                                 
174 Rubriceringen følger DB93, hvis inddeling naturligvis repræsenterer situationen på tilblivelsestidspunktet, men i de 
nævnte erhverv havde detailhandel med fremmede varer allerede fra omkring århundredskiftet en væsentlig og 
tiltagende betydning. Indenlandsk fremstilling af ure ophørte næsten fuldstændigt på dette tidspunkt, hvorimod det er 
vanskeligere at give en præcis tidsfæstelse af de andre erhvervs gradvise overgang til detailhandel. Her er de dog 
konsekvent henført under detailhandel. I ældre opgørelse regnes fag som barber, frisør, fotograf og skorstensfejer som 
håndværk på grund af uddannelsen og organiseringen, men er i Dansk Branchekode henført under serviceydelser. 
Danmarks Statistik 1995; Hastrup: Håndværkets økonomiske historie 1879-1979, 1979, s. 108-112, 243-251; Søgaard: J.C. 
Filtenborg Aktieselskab, 1955, s. 7-9. 
175 I folketællingen 1880 optræder i alt 164 skomagere som husstandsoverhoveder, heraf de 60 i undersøgelsesområdet, 
mens tallet i 1901 er 190 med blot 35 i centrum. 
176 Andersen & Engelstoft 1983, s. 36f. 
177 Af større virksomheder grundlagt i Odense bykerne og senere udflyttet kan Thomas B. Thrige, Haustrup og 
Wittenborg nævnes. Boje, Johansen & Møller 1983, s. 116-122, 295-303. 
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chens virksomheder i Odense var at finde her.178 Undersøgelser fra Aarhus og storbyer som 

København og Stockholm viser også meget klart den grafiske industris orientering mod den indre 

by.179 

 Fremstillingssektorens grafiske branche omfatter i den her anvendte brancheinddeling 

trykkerier, bogbindere, sætterier, reproduktionsanstalter, aviser med og uden eget trykkeri samt 

forlag, hvoraf i hvert fald sidstnævnte vel hører bedre hjemme i den tertiære end den sekundære 

sektor.180 For mindre trykkerier med mange reklame- og særtryksopgaver for andre 

erhvervsvirksomheder har det givetvis været en fordel at ligge nær virksomhedskoncentrationen i 

centrum, mens avisredaktionerne drog nytte af den lette adgang til information, kommunikation og 

distribution.181 Tidens teknologi gjorde en opdeling af redaktion og trykkeri uhensigtsmæssig. De 

tidlige central business district-forskere Murphy og Vance var opmærksomme på den særlige sam-

menhæng mellem den grafiske industri og bycentrum, da de i modsætning til den øvrige fremstil-

lingssektor henregnede avistrykkerier til CBD-aktiviteter.182 

 Fra århundredskiftet og specielt i mellemkrigstiden dukkede en række nye fremstillings-

virksomheder op rettet mod centrums handelsliv. Det drejede sig især om skræddere og andre spe-

cialiserede virksomheder i beklædningsbranchen samt snedkere og møbelfabrikker. De mange nye 

beklædningsvirksomheder var et supplement til hovedgadernes tøjbutikker, som de også leverede 

mindre varepartier og tjenesteydelser til.183 Størstedelen af snedkermestrene i centrum havde 

butiksudsalg, og flere var vel i højere grad møbelforretninger end møbelproducenter. Således havde 

eksempelvis møbelfabrikken J.C. Jørgensen i 1918 udstillings- og salgslokale i Kongensgade 71, 

mens produktionen foregik på adresser på henholdsvis Rugårdsvej og Kochsgade beliggende i in-

dustrikvarterer et stykke fra centrum.184 Erhvervstællingen i 1948 undersøgte de forskellige hånd-

værksfags salg af varer fremstillet af andre virksomheder, og her lå netop beklædningsproducenter 

og møbelsnedkere øverst. I Odense Kommune som helhed drejede det sig om henholdsvis en fjer-

dedel og femtedel af omsætningen i de nævnte brancher, men for virksomhederne i centrum med 

en god kundeadgang må man formode, at andelen har været endnu højere.185 I efterkrigstiden for-

svandt disse virksomheder fra centrum, for skræddernes vedkommende fordi de ikke kunne kon-

                                                                 
178 Statistisk Tabelværk V A, 24. 
179 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 224f; Taubmann 1969, s. 344-46; Forchhammer 1946, s. 99-102; William-
Olsson 1940, s. 430. 
180 I den reviderede branchekode fra 2007 er udgivervirksomhed, herunder aviser med eget trykkeri, udskilt fra den 
grafiske industri som en afdeling under servicebranchen ”information og kommunikation”. Danmarks Statistik 2007a. 
181 William-Olsson 1940, s. 432. 
182 Murphy 1972, s. 24-27. 
183 Beklædningsfremstillingen var også i København og Stockholm i overvejende grad lokaliseret i centrum i midten af 
1900-tallet. Forchhammer 1946, s. 86-89; William-Olsson 1940, s. 430-32 
184 Houggard, Wedderkop & Schmidt: Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv, 1918, s. 59. Jansen 1981, s. 220-225; 
Møller & Thomsen: Vækst og vagtskifte, 1987, s. 169f. 
185 Statistisk Tabelværk V A, 24, s. 14, tabel XII. 
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kurrere med butikkernes færdigsyede tøj, mens møbelsnedkerne gik tilbage på grund af dels en 

klarere adskillelse af møbelproduktion og -salg dels den begyndende udflytning af de pladskræ-

vende butikker fra centrum.186 

 Byggebranchens tilbagegang fra toppunktet med 56 erhvervsbrugere i 1901 var mere 

moderat end fremstillingssektorens, så den øgede sin relative vægt i den sekundære sektor fra en 

tiendedel til en femtedel i løbet af perioden. Branchen knækkede dog allerede omkring århundred-

skiftet over på midten, da virksomheder med tilknytning til nybyggeri som murer- og tømrermestre 

forlod centrum, mens erhverv som elinstallatør, glarmester og blikkenslager, hvor detailsalg og ser-

vicering af den eksisterende boligmasse var af større betydning, var i fremgang i første halvdel af 

1900-tallet.187 Især elinstallatørerne, hvoraf mange næsten havde karakter af detailbutikker for lam-

per og øvrige elartikler, placerede sig centralt i bybilledet. 

 Forskydningen i fremstillings- og byggeerhvervene viser klart, at den tiltagende konkur-

rence og pris for en god beliggenhed allerede fra årtierne omkring århundredskiftet drev en række 

traditionelle håndværk og mindre fremstillingsvirksomheder ud af centrum. Flere erhverv, der var i 

fremgang i byen som helhed, gik tilbage her. Fra 1920’erne kom en række brancher til, der drog for-

del af en central beliggenhed enten med hensyn til den gode adgang til privatkunder eller service-

ring af de mange erhvervsvirksomheder og forretningsejendomme. Frem for entydigt at betragte 

centrums håndværk og baggårdsindustri som levn fra en førmoderne erhvervsstruktur må en 

række erhverv anerkendes som en integreret del af bymidtens omsætning af varer og tjenesteydel-

ser. 

Handel 

Den kraftige vækst i handelserhvervet var en af de drivende faktorer i centrums udvikling. Et sti-

gende udbud af færdigvarer fra industrien samt forbedrede afsætningsforhold i kraft af et større og 

mere købedygtigt kundegrundlag i centrum førte til en specialisering af handelen. 

 I den førmoderne købstad dominerede købmændene handelen, hvor de for eksempel i 

Aarhus udgjorde to tredjedel af de handlende i folketællingen i 1801.188 Købmændenes forretning 

kunne være meget sammensat og bestod ofte af køb og salg af landbrugsprodukter i stor mængde 

samt detailhandel med et bredt varesortiment. Ud over købmændene sørgede høkere og urte-

                                                                 
186 Jansen 1981, s. 89f, 220-25. 
187 Erhvervstællingen 1948 viser for Odense Kommunes vedkommende, at salget af fremmedvarer udgjorde 24% af 
elinstallatørernes omsætning, 8% af glarmestrenes og 6% af blikkenslagernes. Statistisk Tabelværk V A, 24, s. 14, tabel XII. 
188 Toftgaard & Norskov 2005, s. 79. 
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kræmmere for indbyggernes daglige behov, ligesom enkelte varegrupper som eksempelvis bøger 

og vin tit var udskilt til specialiseret handel.189 

 Næringsloven fra 1857 udspecificerede for provinsbyernes vedkommende tre typer han-

delsnæring: en gros-handel uden butikssalg, detailhandel og købmandshandel, hvor sidstnævnte 

gav ret til både en gros-handel og butikssalg.190 I Odense var halvdelen af de handlende i 

folketællingen 1860 angivet som ’købmand’. Som udgangspunkt var købmandserhvervet hverken 

specialiseret i forhold til skellet mellem grossist- og detailhandel eller i forhold til varesortimentet, 

der kunne kombinere korn- og foderstoffer, kolonialvarer og udvalgsvarer, om end nogle købmænd 

valgte at koncentrere sig om bestemte grene af forretningen.191 

 

Figur 18. Handlende i Odense centrum 1860-1970 efter type192 

 

 

I folketællingen tyve år senere var antallet af købmænd i undersøgelsesområdet steget fra 90 til 100, 

men jævnført med vejviserens oplysninger fremgår det, at næsten halvdelen kan henføres til en 

specifik branche, især manufakturhandel. Selv om disse købmænd efter deres optagelse i vejviseren 

at dømme førte et specialiseret varesortiment, havde de tilsyneladende valgt at tage næringsbrev 

                                                                 
189 Jansen 1981, s. 9-34. 
190 Lov om Haandværks- og Fabriksdrift af 29. December 1857, § 30-35. 
191 Dybdahl: Det nye samfund på vej 1871-1913, 1982, s. 57-59.  
192 ”Købmænd” er fra 1880 på baggrund af vejviserens oplysninger om muligt henført til deres branche. Fremgangen i den 
specialiserede handel fra 1860 til 1880 er således både udtryk for vejviserens mere detaljerede oplysninger om de 
handlende og en reel tilgang til de specialiserede brancher. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980

Købmand og kolonial Specialforretninger med fødevarer

Detailhandel med udvalgsvarer En gros handel



80 

 

som købmand og derved hævde retten til en gros-salg til detailhandlende i Odense og de 

omkringliggende byer.193 

 Betydningen af begrebet ’købmand’ gled i stigende grad fra den gamle, brede betydning 

over mod kolonialhandel, altså forsyning af de nærmestboende med dagligvarer med undtagelse af 

kød, mælk og brød på grund af sundhedslovgivningen. Der fandtes i centrum dog eksempler på 

kolonialhandlere med et bedre udvalg, større omsætning og et bredere kundegrundlag. Kolonial-

handelens ringe lønsomhed, det faldende folketal i centrum og koncentrationstendenserne på dag-

ligvareområdet, herunder supermarkedets indtog, førte i efterkrigstiden til, at købmændene grad-

vist forsvandt fra centrum.194 

 Mens købmænd og kolonialhandlende var præget af tilbagegang gennem hele perioden, 

var de specialiserede brancher inde i en kraftig vækst fra undersøgelsesperiodens begyndelse. De 

nye handelsvirksomheder var enten særskilte grossistfirmaer eller detailbutikker med et afgrænset 

varesortiment af enten fødevarer eller udvalgsvarer. 

 Grossisthandelen nød fremgang i centrum fra 1880 til 1921, og samtidig skete en 

underinddeling af branchen i virksomheder rettet mod bestemte varer og kundegrupper som for 

eksempel fremstillingssektoren (maskiner og hjælpestoffer), detailhandlende (industrielle færdigva-

rer) eller import og eksport af landbrugsprodukter. Flere af disse grossistvirksomheder – specielt 

blandt de sidstnævnte – var vokset ud af hovedgadernes gamle købmandsgårde. Nye grossistvirk-

somheder valgte sandsynligvis en central placering på grund af den gode adgang til kommunika-

tion og andre virksomheder, og med et lager i baggården eller et andet sted i byen kunne et kontor 

på 1. sal være tilstrækkeligt.195 Valget af forretningslokaler giver et billede af de forskellige typer i 

1921, da 35 ud af 92 grossistforetagender i centrum havde adresse i stueetagen, 41 på 1. sal eller hø-

jere oppe i forhuset og 16 i kælderen eller baggården. Tallene fra erhvervstællingerne viser en for-

dobling i antallet af grossister fra 1925 til 1948 i hele Odense Kommune, men i centrum stagnerede 

tallet fra 1921, indtil et drastisk fald satte ind i 1960’erne.196 Fra 1920’erne var det tilsyneladende kun 

grossistvirksomheder inden for nogle bestemte brancher – navnlig handel med detailhandelsvarer – 

der prioriterede en central placering, hvorimod handel med bulkvarer som kul samt korn- og foder-

                                                                 
193 Dybdahl 1982, s. 57-59. 
194 Statistisk Tabelværk V A, 24, s. 33; Johansen m.fl. 1988, s. 92-96; Jansen 1981, s. 74-96; Århus Kommunes Statistiske 
Kontor 1952, s. 211-13. 
195 Boje & Nielsen 1985, s. 110-121; Møller & Thomsen 1987, s. 154-167. 
196 Selv om tendensen sandsynligvis er retvisende, skal det bemærkes, at tælleenhed og brancheinddeling varierer mellem 
de to erhvervstællinger, ligesom definitionen af en gros-handel virker en anelse usikker, da eksempelvis oplagte en gros-
varegrupper som ”Kul, koks, tørv, olie, benzin” samt ”Andre artikler væsentligst til erhvervsmæssigt brug” i 1948 
henføres til detailhandel. Statistisk Tabelværk, V A, 18; V A 24; Loff 1954, s. 85-89. 
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stoffer gradvis forsvandt fra området. De virksomheder, der blev i bymidten, flyttede fra de dyre 

adresser langs hovedgaderne til mere perifere placeringer i sidegaderne.197 

Specialisering i detailhandelen 

Parallelt med den tiltagende opdeling fra midten af 1800-tallet mellem en gros- og detailhandel 

skete en specialisering inden for detailhandelen. Normalt sondres mellem dagligvarer og udvalgs-

varer, hvor førstnævnte er daglige fornødenheder til husholdingen som fødevarer og produkter til 

personlig pleje og rengøring, mens udvalgsvarer er mere varige produkter, eksempelvis beklæd-

ning, bøger og møbler. Købsadfærden er væsensforskellig for de to varetyper, hvor kunden som 

oftest foretrækker at foretage de hyppige indkøb af dagligvarer ved en butik i en bekvem afstand 

fra bopælen, mens kunden derimod ved de dyrere og mere sjældne køb af udvalgsvarer ønsker at 

orientere sig om udvalget og sammenligne varer i flere butikker før købsbeslutningen. Dagligva-

rerne har således en tendens til spredning af forbruget efter befolkningens geografiske fordeling, 

mens forbruget af udvalgsvarer derimod rummer koncentrationstendenser. Med en voksende 

bydannelse skete en opdeling i lokale butikker med dagligvarer lokaliset i boligkvartererne og en 

samling af udvalgsvarebutikker i centrum. Bymidtens detailhandel udviklede sig med stor hast fra 

midten af 1800-tallet både med hensyn til antallet af butikker og differentieringen af type og sorti-

ment. I den intense konkurrence om kunderne mellem et stigende antal butikker var det foretrukne 

middel specialisering mod bestemte vare- og kundegrupper.198 

 Mange nye, specialiserede butikstyper så i løbet af perioden dagens lys. Nogle grupper 

af udvalgsvarer skiltes tidligt i perioden ud fra den brede købmandshandel som for eksempel han-

del med tekstil og beklædning, i de første årtier i perioden primært i form af manufakturhandlen, 

men efterhånden opstod en bred vifte af specialiserede forretninger inden for beklædningsbran-

chen. Salg af fordærvelige fødevarer som kød, fisk, mælk, smør og brød gik fra handel under åben 

himmel mod faste udsalgssteder, der på grund af hygiejnekrav enten juridisk eller i praksis var be-

grænset til en enkelt varegruppe. Nogle af disse specialiserede forretninger formåede at gøre sig 

gældende i centrum, mens andre fik nærbutikkens karakter.199 Tilsvarende tog specialforretninger 

med nærings- og nydelsesmidler som kaffe, te, tobak, vin og chokolade konkurrencen op med kolo-

nialhandlen. 

                                                                 
197 En lignende placering i den indre bys sekundære gader kan iagttages for grossisthandelen i Aarhus i erhvervstællingen 
i 1948. Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 220. 
198 William-Olsson 1940, s. 425; Kjær-Hansen 1938, s. 217-41; Shaw & Wild: “Locational Behaviour of Urban Retailing 
during the Nineteenth Century”, 1974; samme: “Retail Patterns in the Victorian City”, 1979; Glennie: “Consumption, 
Consumerism and Urban Form “, 1998. 
199 Betænkning afgivet af den af indenrigsministeriet den 21. februar 1962 nedsatte udvalg vedrørende dybfrosne levnedsmidler mm. 
Betænkning nr. 344, 1964, s. 8-15, 29-48; Jansen 1981, s. 74-96, 148-181. 
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 Fremkomsten af industrielt fremstillede konsumentvarer gav også grobund for en række 

nye detailbutikker, der udkonkurrerede traditionelle håndværksudsalg eksemplificeret af skotøjs-

forretningernes fortrængning af skomagerne. Parløbet mellem industri og detailbutikker gav dob-

belt mulighed for rationalisering: fabrikkerne kunne høste stordriftsfordelene i produktionsleddet, 

mens detailforretningerne kunne koncentrere sig om markedsføringen og få råd til en god belig-

genhed på et butiksstrøg, da de ikke havde behov for lokaler til mere ekstensive og steduafhængige 

formål som værksted, lagerplads og så videre. 

 De fleste nye butikstyper specialiserede sig i kendte varetyper, der allerede kunne købes 

enten hos håndværkere, på torvet eller i købmandsudsalg med bredt sortiment, men ved at kon-

centrere sig om en lille varegruppe kunne specialbutikkerne gennem en mere målrettet markedsfø-

ring og et eksklusivt sortiment udnytte fordelen ved en gunstig, central beliggenhed. Desuden åb-

nede specialiseringen mulighed for videreudvikling af salgskoncept og varetyper, hvor periodens to 

vigtigste nyskabelser var markedsføringen af standardiserede mærkevarer og færdigsyet beklæd-

ning. 

 En række specialbutikstyper opstod på baggrund af teknologiske nyskabelser som cyk-

len, radioen, bilen og elektriske husholdningsapparater, ligesom kulturelle modestrømninger og 

øget velstand førte til markedsføringen af eksempelvis sportsudstyr. Karakteristisk for disse nye, 

mere luksusprægede varegruppers vej ind på markedet var, at de – frem for varigt at indgå i eksi-

sterende butikkers sortiment – som oftest dannede udgangspunkt for specialbutikker i centrum. 

 Ved erhvervstællingen i 1925 var detailhandelen så differentieret, at det ved optællingen 

var nødvendigt med 74 kategorier.200 Den her anvendte brancheinddeling, Dansk branchekode 

1993, har 60 kategorier for forskellige typer detailhandel fra butik, hvoraf 51 er repræsenteret i ma-

terialet. Selv om kodesystemet fra 1993 naturligvis tager udgangspunkt i tilblivelsestidspunktet og 

dermed tilgodeser den sene periodes detailhandelsstruktur, kan en opgørelse efter dette system 

give en idé om den branchemæssige spredning i detailhandelen i løbet af undersøgelsesperioden.201 

 Butiksudbuddet var allerede i 1880 forholdsvis differentieret med 26 kategorier 

repræsenteret, og især specialforretninger for fødevarer og beklædningsområdet var dækket godt 

ind. I løbet af de følgende tyve år kom flere nye butikstyper til, og yderligere 11 butikskategorier fik 

repræsentanter i Odense centrum. De nye forretninger markedsførte fortrinsvis fabriksfremstillede 

                                                                 
200 Statistisk Tabelværk V A, 18. 
201 En række butikstyper blev af forskellige årsager først almindelige omkring eller efter 1970 som for eksempel 
’helsekostforretninger’, ’pornobutikker’ og ’detailhandel med telekommunikationsudstyr’, ligesom der på grund af 
branchernes typiske beliggenhed uden for bykernen ikke er eksempler på ’byggemarkeder’ og ’forhandlere af lystbåde og 
udstyr hertil’. 
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produkter som sko, symaskiner og cykler eller specialiserede sortimenter af kendte varegrupper 

som eksempelvis boligtekstiler, børnetøj og blomster.  

 

Tabel 3. Repræsenterede detailhandelsbrancher i Odense centrum 1880-1970202 

Dansk Branchekode 1993 Brancher 1880 1901 1921 1940 1960 1970 

Supermarkeder, kolonialhandel og lign. 3 1 1 1 1 1 2 

Specialforretninger med fødevarer 10 6 7 8 9 8 8 

Apoteker, parfumerier og materialister mv. 4 2 2 3 3 3 4 

Beklædning, fodtøj mv. 8 5 7 8 7 8 8 

Boligudstyr, husholdningsapp. mv. 12 4 7 8 10 10 9 

Øvrige specialforretninger 23 8 13 13 19 19 18 

I alt detailhandel 60 26 37 41 49 49 49 

 

Den største absolutte tilgang af specialiserede detailhandelsbutikker skete i perioden fra 1901 til 

1921, da antallet steg fra 288 til 414. Den beskedne fremgang i samme periode på fire 

butikskategorier, som dækker over syv nye og tre forsvundne, er derfor bemærkelsesværdig. Selv 

om nye butikstyper som ostehandel, parfumeri, dyrehandel, radioforretning og kunsthandel åbnede 

i bymidten, skete øgningen af detailhandlernes tal først og fremmest inden for de typer, der var 

kommet frem før århundredskiftet. I mellemkrigstiden åbnede en række nye typer butikker 

orienteret mod boligindretning som tæppeforretning, antikvitetshandel og lampeforretning samt 

fritid som sportsbutik og fotoforretning. Tilsammen var 49 af de i alt 60 kategorier repræsenteret i 

centrum i 1940. Herefter veg tendensen mod specialisering, og antallet af tilstedeværende kategorier 

stagnerede. Med supermarkedets fremkomst og færre, men større butikker i centrum begyndte 

udviklingen langsomt at gå mod samling af flere varegrupper i samme butik, hvor for eksempel de 

specialiserede belysningsforretninger forsvandt på bekostning af større boligudstyrsbutikker.203 

Detailhandelens brancher 

Ser man nærmere på antallet af butikker inden de forskellige grene af den specialiserede detailhan-

del, træder nogle klare udviklingslinjer frem. Ved periodens begyndelse var butikker med tekstil og 

beklædning den største gruppe med omkring to femtedele, mens specialforretninger med fødevarer 

udgjorde omkring en femtedel. Frem mod århundredskiftet åbnede lidt mere end 100 nye butikker 

                                                                 
202 Tabellen anvender DB 93’s 111-grupperinger. Gruppen ’Varehuse og stormagasiner’ er her udeladt på grund af den 
meget specifikke definition med et bestemt antal kvadratmeter. Kategorien ’Urmager- og guldsmedeforretninger’ er også 
udeladt, da de overlapper med henholdsvis ’Urmagerforretninger’ og ’Guldsmede og juvelerforretninger’. Desuden er 
detailhandel uden fast butik (stadepladser, postordresalg og lignende) ikke medtaget, fordi de ikke optræder i vejviseren. 
203 En sammenligning mellem Erhvervstællingen fra 1958 og Detailhandelstællingen fra 1969 viser for landet som helhed 
en nedgang i antallet af butikker modsvaret af en stigning i personale og omsætning, og denne tendens gør sig gældende 
inden for næsten alle brancher. Statistiske Efterretninger 1971, 53, s. 832; Jansen 1981, s. 73- 96, 220-225; Harvest: 
”Butikkerne i byerne”, 1966. 
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nogenlunde ligeligt fordelt på de forskellige grupper, så der forekom kun mindre forskydninger i 

det samlede billede. I årtierne efter 1901 skete tilvæksten imidlertid først og fremmest inden for spe-

cialforretninger med fødevarer, der kom til at udgøre den største gruppe med en tredjedel af alle 

forretninger. Specialfødevarebutikkerne var dog generelt mindre end udvalgsvarebutikkerne, så 

undersøgelsesmetoden dikteret af det forhåndenværende kildemateriale, der blot tæller enheder, 

overvurderer nok deres betydning en smule. På baggrund af 1925-erhvervstællingens gennem-

snitstal for de forskellige butikstyper i Odense kan man – med det forbehold at butikkerne i cen-

trum typisk var større end gennemsnittet – skønsmæssigt anslå, at de 139 specialfødevarebutikker i 

centrum havde et personale på omkring 220 og en samlet omsætning på omkring seks millioner, 

mens de 120 forretninger med beklædning og skotøj havde 100 ansatte mere og omtrent dobbelt så 

stor en omsætning.204 

 Specialefødevarebutikkerne koncentrerede sig mod forskellige nærings- og 

nydelsesmidler, nogle med de omkringboendes daglige behov for øje, mens andre butikker førte et 

mere eksklusivt sortiment. I vækstperioden i begyndelsen af 1900-tallet var det navnlig de dyrere og 

mere luksusprægede varer som kød, kaffe, ost, chokolade og tobaksvarer, som dannede grundlag 

for nye specialbutikker i centrum, da de her kunne henvende sig til hele byens købedygtige publi-

kum. Frugt- og grønthandlerne noterede også en fremgang i centrum, vel i kraft af de mere velas-

sorterede forhandleres overgang fra stadepladser på torvet til fast butik.205 Antallet af basale 

fødevarebutikker som mælkeudsalg, der typisk havde en meget ringe fortjeneste, stod derimod i 

stampe. 

 

Tabel 4. Den specialiserede detailhandel i Odense centrum 1880-1970 efter branche206 

 1880 1901 1921 1940 1960 1970 

Antal specialiserede detailhandlende 171 289 419 508 470 392 

Specialforretninger med fødevarer 19% 23% 33% 31% 25% 22% 

Apoteker, parfumerier og materialister m.v. 5% 3% 4% 4% 4% 4% 

Beklædning, fodtøj mv. 40% 38% 30% 27% 28% 31% 

Boligudstyr, husholdningsapparater m.v. 9% 13% 10% 14% 17% 16% 

Guldsmede, urmagere og optik 12% 10% 7% 7% 9% 10% 

Øvrige specialforretninger m.v. 14% 13% 16% 16% 18% 17% 

 

I mellemkrigstiden forsatte den samlede fremgang for de specialiserede butikker, som i 1940 kulmi-

nerede med 508. Alle varegrupper gik frem, og kun de mange nye radioforretninger medførte en 

                                                                 
204 Beregningen er baseret på Statistisk Tabelværk V A, 18, tabel XIX.  
205 Møller & Thomsen 1987, s. 168f. 
206 Tabellen anvender 111-grupperingerne, dog er guldsmede, urmagere og optikere udskilt i en gruppe for sig. Handel 
med biler og autoreservedele er ikke medtaget. 
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mindre forskydning til fordel for boligudstyr og husholdningsapparater. Fra 1940 til 1960 vendte 

fremgangen i antallet af butikker til tilbagegang, navnligt for specialforretningerne med fødevarer. 

Besættelsestidens mangel på importvarer som tobak, kakao og især kaffe førte til butikslukninger, 

ligesom handel med daglige levnedsmidler som frugt og grønt, kød og mejeriprodukter gradvis 

forsvandt fra centrum i takt med affolkningen af bydelen.207 Antallet af tøjforretninger gik en anelse 

tilbage, mens de øvrige udvalgsvarebutikker var i fremgang, og udviklingen afspejler dermed peri-

odens skiftende forbrugsmønster med øget vægt på varige forbrugsgoder, transportmidler og fritid 

frem for fødevarer og beklædning.208 I 1960’erne forsatte det kraftige fald i antallet af specialbutik-

ker med fødevarer, efterhånden som koncentrationstendenserne på dagligvareområdet og suburba-

niseringen af handelsmønsteret blev mere mærkbart.209 Det faldende antal enheder ramte alle bran-

cher. Mindst påvirket var handel med beklædning, der i efterkrigstiden som ved 

undersøgelsesperiodens begyndelse igen kom til at udgøre den største gruppe. 

 Samlet set var den specialiserede detailhandel allerede fra 1880 et bredt fænomen omfat-

tende alle brancher. Når man tager de mange nye butikstyper og varegrupper samt de generelle 

ændringer i forbrugsmønsteret fra basale behov som mad og tøj til et langt bredere spektrum af va-

rer, forekommer forskydningerne mellem de forskellige brancher over den hundredårige periode 

forholdsvis små. Nogle overordnede udviklingstræk kan dog erkendes. Tidligt i perioden var den 

specialiserede detailhandel i centrum domineret af handel med beklædning, mens specialfødevare-

butikkerne var i kraftig fremgang i årtierne efter år 1900. I efterkrigstiden fik de varige forbrugsgo-

der øget betydning. 

Butiksstrøg under dannelse 

Den mest betydende faktor i omdannelsen af erhvervslivet i centrum var detailhandelen, og efter-

hånden fik de fleste gader karakter af rene butiksstrøg. Odenses gamle hovedgader Vestergade, 

Nørregade og Overgade havde i århundreder været præget af handel fra købmandsgårde og hånd-

værksudsalg, men fra slutningen af 1800-tallet begyndte butikker, der koncentrerede sig om detail-

salg til private kunder, at dominere hovedgadernes erhvervsstruktur og fysiske udtryk. Fra århund-

redskiftet spredte butikkerne sig også ud i sidegader og stræder. 

 Tætheden af butikker kan opgøres som andelen af adresser, hvor vejviseren angiver en 

detailhandelsvirksomhed, som visualiseret i figur 19. Ved periodens begyndelse var Vestergade 

                                                                 
207 Erhvervstælling 1948 fandt således detailhandelens laveste bruttofortjenester i kolonialhandel, mælkeudsalg samt 
tobak og vin. I flere byer, blandt andet Odense og Aarhus, regulerede en kommunal ordning antallet af mælkeudsalg. 
Johansen m.fl. 1988, s. 93; Jansen 1981, s. 167-71, 181-87; Statistisk Tabelværk V A, 24, s. 33. 
208 Betænkning I afgivet af den af handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission. Betænkning nr. 360, 1964, 
s. 161; Hansen & Henriksen: Velfærdsstaten 1940-1978, 1980b, s. 214-220. 
209 Johansen m.fl. 1988, s. 92-96. 
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med butikker på næsten tre fjerdedele af adresserne tydeligvis i en kategori for sig. Langs den nyere 

hovedgade Kongensgade var der derimod en butik i mindre end hver anden ejendom. Det repræ-

sentative og institutionsprægede Albani Torv var ligesom Vestergade-sidegaden Klaregade og 

stræderne næsten helt uberørt af detailhandel. Detailhandelens fordeling stemmer godt overens 

med grundklassifikationen fra 1884, der vurderede Vestergade højest, de øvrige hovedgader over 

middel og ansatte sidegader og stræder til middel eller lav værdi. 

 

Figur 19. Andel af adresser med detailhandel i udvalgte gader i Odense centrum210 

 

 

I årtierne fra 1880 til 1940 steg butikstætheden langs Vestergade moderat, men da flere adresser var 

optaget af banker og anden privat og offentlig service samt enkelte fremstillingsvirksomheder, nå-

ede den aldrig 100%. De øvrige hovedgader oplevede en kraftig tilvækst i antallet af butikker, og 

Kongensgade kom i 1940 op på Vestergades niveau. I en anden gade på sporvognsruten, Klaregade, 

voksede butikkerne hastigt frem allerede før århundredskiftet, og i 1940 var der butikker i tre ud af 

fire bygninger eller næsten lige så mange som i hovedgaderne. De lidt mere perifere stræder Skt. 

Knuds Kirkestræde, som sporvognen også passerede, og Pogestræde havde indtil midten af 1900-

tallet forholdsvis få butikker, men herefter satte en vækst ind, og med butikker i to ud af tre ejen-

domme i 1970 var stræderne endegyldigt blevet en del af bymidtens butiksstrøg. Ser man på alle 

ejendomme i undersøgelsesområdet, var der butikker i nogenlunde lige mange i 1940 og 1970, selv 

                                                                 
210 Andel af husnumre med detailhandelsvirksomheder. Adresser med samme husnummer regnes sammen uanset 
eventuelt bogstav, for at sikre at ejendommen mod gaden er repræsenteret. Kurven for Albani Torv er baseret på relativt 
få adresser, i 1970 blot fem. 
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om antallet af butikker gik tilbage med omkring en fjerdedel. Det bekræfter antagelsen om, at faldet 

i antallet af butikker således først og fremmest er udtryk for sammenlægninger af mindre butikker. 

 Sammenhængen mellem butikstætheden i en gade og grundvurderingerne fra 1927 og 

frem er ganske stærk. Langs gadestrækninger vurderet til mere end halvdelen af den højeste værdi 

(gruppe A og B) var der detailforretninger i mere end 80% af ejendommene, mens det i de under-

søgte gader ansat under gruppe C kun var omkring halvdelen. Efterhånden som en gade fik flere 

butikker, rykkede den op i vurdering, sådan som det eksempelvis var tilfældet med Pogestræde og 

Skt. Knuds Kirkestræde i 1960’erne. Udvidelsen af det højt vurderede område mod slutningen af 

perioden – i afsnittet ovenfor relateret til bilismens betydning – har således også været forbundet 

med en butiksspredning. 

Detailhandel i centrum som ’tilflugtserhverv’? 

Fra undersøgelsesperiodens begyndelse til midten af 1900-tallet oplevede detailhandelen i centrum 

en stor fremgang, og antallet af butikker steg støt. I denne undersøgelse markerer 1940 højdepunk-

tet, men bredere betragtet kan man nok pege på årtierne fra 1930’erne til 1950’erne som kulmina-

tionsperioden for antallet af selvstændige detailhandelsvirksomheder i de større provinsbyer.211 

Herefter førte liberalisering af næringslovgivningen, et generelt højere lønniveau, rationaliserings-

bestræbelser samt kundernes øgede mobilitet til strukturændringer i første omgang på dagligvare-

området.212 Netop denne udvikling, der alt efter synsvinkel er blevet betegnet som enten butiksdød 

eller rationalisering, har tilsyneladende præget den efterfølgende forskningsbehandling. Nogle lo-

kalhistoriske fremstillinger af detailhandelens udvikling ser de små selvstændige enheders forsvin-

den som et tab.213 Derimod betragter de økonomiske historikere Vagn Dybdahl og Svend Aage Han-

sen i Dansk social historie detailhandelen som et tilflugtserhverv for personer, der ikke havde andre 

muligheder. I detailhandelen var det – i modsætning til de fleste andre erhverv – muligt at slå sig 

ned som selvstændig erhvervsdrivende med relativt ringe kapital, uden formel uddannelse eller 

særlig branchekendskab, ligesom hele familiens arbejdskraft kunne sættes ind for at øge butikkens 

overlevelsesmuligheder og indtjening. I perioder med omfattende arbejdsløshed fik detailhandelen 

derfor karakter af ’levebrødsforetagender’, hvor formålet blot var at få en mindre indtægt, så fami-

lien kunne overleve, eller slet og ret ’nøderhverv’, når der ikke var andre muligheder.214 

                                                                 
211 Ændringer i definitionen af detailhandel, tælleenhed og geografisk inddeling gør det vanskeligt at sammenligne 
erhvervstællingerne fra 1935, 1948 og 1958, men det er i hvert fald i denne periode, antallet af detailhandelsbutikker i 
provinsbyerne kulminerer. Statistisk Tabelværk V A, 18; V A, 24; Statistiske Efterretninger 1962, 39, s. 567; Betænkning nr. 360, 
1964, s. 171, 195-197. 
212 Hansen & Henriksen 1980b, s. 143f. 
213 Jansen 1981. 
214 Dybdahl 1982, s. 61-67; Hansen & Henriksen: Sociale brydninger 1914-1939, 1980a, s. 329-331, 351-353; Hansen & 
Henriksen 1980b, s. 143f; Dybdahl m.fl.: Krise i Danmark, 1975, s. 173f.  
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 Detailbutikkerne var i udpræget grad foretagender ejet af en enkelt mand. Blandt andet 

som følge af de detailhandlendes organisering og pres på det politiske system tog lovgivningen op 

gennem første halvdel af 1900-tallet i udstrakt grad hensyn til de mindre handlende og beskyttede 

dem mod for meget konkurrence. Især opretholdelsen gennem flere revisioner af næringsloven af 

princippet om ’en mand, en forretning’, der med fabriksudsalg og brugsforeninger som eneste 

undtagelse forbød kædebutikker, havde betydning, men andre eksempler er lovgivningen mod ”il-

loyal konkurrence” fra 1912, den nogenlunde samtidige lukkelov, forbuddet mod enhedsprisbutikker 

samt den lange række af hygiejnekrav, som helt til periodens slutning forhindrede en samling af 

handelen med alle typer levnedsmidler i én butik.215 Gunstige betingelser for små familieforetagen-

der som politisk linje var dog ikke enestående for detailhandelsområdet. Visse lighedstræk findes i 

landbrugspolitikken, hvor lovgivningen på forskellig vis beskyttede de mindre, selvstændige land-

mænd, ligesom oprettelsen af flere husmandsbrug, der vel bedst kan karakteriseres som levebrøds-

foretagender, stod højt på den politiske dagsorden i årtierne efter århundredskiftet. Af samme ka-

rakter er de gennem hele perioden stramme restriktioner mod selskabsejede jordbrug.216 

 Den lovgivningsmæssige begunstigelse af de mindre enheder inden for detailhandelen 

har givetvis stimuleret antallet af butikker, og detailhandelen var generelt præget af mange små 

selvstændige enheder. Af alle de beskæftigede i dansk detailhandel i 1925 udgjorde indehaverne 

hele 44%.217 Mens et begreb som ’tilflugtserhverv’ givetvis kan være relevant i analysen af 

boligkvarterernes mange nærbutikker, er det dog næppe dækkende som forklaring på den kraftige 

vækst i antallet af butikker i centrum. Den midlertidighed, man må forbinde med begrebet, gjorde 

sig fortrinsvis gældende i bestemte brancher. En opgørelse fra 1938 viser eksempelvis, at frekvensen 

af ejerskifter var ti til tyve gange højere blandt mejeriudsalg, grønthandlere og tobaksforretninger 

end det var tilfældet for kapital- og kundskabskrævende og som oftest velbeliggende butikker som 

boghandlere og møbelforretninger.218 Inden for de enkelte brancher var der generelt en tendens til, 

at butikkerne i centrum var ældre end i den øvrige by.219 

 I første halvdel af 1900-tallet kom der mange nye specialforretninger med fødevarer til i 

centrum. Man kan godt forestille sig, at nogle af de ofte små butikker med ringe lagerkapital og 

gunstige leverandørkreditter var åbnet ud fra en mangel på alternative måder at tjene til dagen og 

vejen. Vagn Dybdahl peger dog i en analyse af kaffeforretningerne i begyndelsen af 1900-tallet på, 

                                                                 
215 Dybdahl: ”Den illoyale konkurrence”, 1952; Dybdahl: ”Handelsstanden og butikslukningen 1840-1908”, 1949; Groes: 
”Er detailhandelen rationel – og for hvem?”, 1953, s. 50f; Koed: ”Detailhandelens organisation”, 1926; Kjær-Hansen 1938, 
s. 128-32; Betænkning nr. 344, 1964, s. 8-15, 29-48; Betænkning nr. 360, 1964, s. 29-34. 
216 Hansen & Henriksen 1980a, s. 185-192. 
217 Statistisk Tabelværk VA, 18, s. 11. 
218 Groes 1953, s. 40. 
219 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 212f. 
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at de netop var konkurrencedygtige over for de lokale købmænd, fordi de ikke var levebrødsforeta-

gender, der skulle brødføde en familie, men derimod kunne lade lavtlønnede, unge kvinder stå bag 

disken og gennem målrettet markedsføring opnå en høj omsætning.220 I modsætning til, hvad man 

kunne forvente af levebrødsforretninger, var centrums vækstbrancher præget af en stærkt tilta-

gende adskillelse af bolig og erhverv inden for den specialiserede detailhandel. Når iværksætteren 

forud for etableringen af butikken blot skulle finde et mindre butikslejemål og ikke en tilhørende 

passende bolig til familien, var det nemmere ’at klemme sig ind’ på en god adresse, men omvendt 

sværere at inddrage familiens arbejdskraft. 

 En banal, men grundlæggende forklaring på den finkornede butiksstruktur i første halv-

del af 1900-tallet var, at detailhandel var et attraktivt erhverv for selvstændige, blandt andet fordi 

små butikker under de givne vilkår i vid udstrækning var konkurrencedygtige i forhold til store 

forretninger. Især ved at specialisere sig i en lille vare- eller kundegruppe, måske med blot en enkelt 

vare som eksempelvis damehatteforretninger og fyldepennemagasiner, kunne små, velorganiserede 

butikker klare sig lige så godt som de større.221 Tal fra erhvervstællingen viser, at endnu i 1947 var 

bruttofortjenesten i næsten alle detailhandelsbrancher generelt størst i de små virksomheder. Opgø-

relsen skal dog tages med det forbehold, at bruttofortjenesten også skal ’lønne’ indehaverens ar-

bejdsindsats, som i de små butikker har udgjort en betragtelig del, ligesom der så relativt kort tid 

efter krigen endnu var tale om varemangel og rationering i visse brancher, hvilket selvsagt hæm-

mede konkurrence og indtjeningsmuligheder.222 Tilbage står dog, at der under de herskende for-

hold i detailhandelen – herunder næringslovgivningens begrænsninger – i 1930’erne og 1940’erne 

inden for flere brancher tilsyneladende ikke var markante stordriftsfordele. Et forhold der ændrede 

sig i efterkrigstiden. 

Service 

Mens håndværk og handel byggede på århundredlange traditioner, var servicesektoren bortset fra 

nogle få basale, offentlige institutioner endnu i sin vorden ved undersøgelsesperiodens begyndelse. 

 I modsætning til handelserhvervet, hvor der reelt var fri mulighed for at nedsætte sig 

som selvstændig, krævede mange af serviceerhvervene, især de liberale erhverv, ofte en bestemt 

længerevarende uddannelse og efterfølgende autorisation eller anerkendelse fra enten staten eller 

en faglig sammenslutning. Næringslovgivningen var kun gældende for forholdsvis få serviceer-

hverv, da en række erhverv som advokat, læge, tandlæge foruden banker, sparekasser, forsikrings-

selskaber og biografer var reguleret af speciallovgivning, mens andre som forlagsvirksomhed, fod-

                                                                 
220 Dybdahl 1952, s. 94f. 
221 Kjær-Hansen 1938, s. 112-117. 
222 Statistisk Tabelværk V A, 24, s. 33-35. 
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pleje og maskinskrivning derimod ikke faldt ind under nogen lovgivning.223 På trods af, eller i nogle 

tilfælde netop på grund af, statens regulering var antallet af serviceudbydere stærkt stigende og 

voksede i løbet af 1900-tallet fra en ubetydelig andel til at udgøre 40% af erhvervsbrugerne i 1970. 

Brancheinddelingen skelner overordnet mellem den fortrinsvis erhvervsrettede ’finansieringsvirk-

somhed og forretningsservice’ og offentlige service samt personlige tjenesteydelser grupperet i ’of-

fentlig og personlig service’ 

Finansieringsvirksomhed og forretningsservice 

Ved periodens begyndelse var der kun få finansielle og erhvervsrettede servicevirksomheder i 

Odense centrum. Sektorens i alt 36 erhvervsbrugere var fordelt på en håndfuld pengeinstitutter og 

finansielle virksomheder, en enkelt forsikringsagent, tretten sagførere og prokuratorer, fire landin-

spektører og landmålere, tre fæstekontorer, en enkelt ejendomshandler samt ni fotografer, der i det 

her anvendte branchekodesystem henregnes til forretningsservice, om end de i denne periode 

havde et betydeligt salg af portrætfotos til private kunder. De fleste af disse serviceerhverv var – i 

hvert fald i provinsbyerne – først kommet frem i midten af 1800-tallet eller endda senere som sag-

førererhvervet, der fik sin moderne form med lovgivningen i 1869.224 

 

Tabel 5. Finansieringsvirksomhed og forretningsservice i Odense centrum 1880-1970225 

 1880 1901 1921 1940 1960 1970 

Finansieringsvirksomhed 5 8 14 14 19 15 

Forsikringsvirksomhed 1 6 20 29 42 34 

Advokatvirksomhed 13 30 37 41 52 54 

Revisions- og bogføringsvirksomhed 0 1 2 9 24 21 

Rådgivende ingeniører, arkitekter mv. 4 2 12 15 29 24 

Øvrig forretningsservice 13 18 30 37 43 42 

Sum 36 65 115 145 209 190 

Repræsenterede DB93-brancher 8 15 21 25 30 31 

 

Efter 1880 gik finans- og erhvervsservicen ind i en vækstperiode både med hensyn til antallet af 

virksomheder og den vifte af tjenesteydelser, de tilbød. I årtierne op til århundredskiftet fordoble-

des antallet af brancher repræsenteret i undersøgelsesområdet, og specielt sagførererhvervet ople-

vede en stor fremgang, som det også ses i Aarhus i samme periode.226 Samtidig etableres det første 

                                                                 
223 Betænkning nr. 360, 1964, s. 13. 
224 Dybdahl, Helk & Lauridsen: Sagførere i Århus, 1956, s. 39-53. 
225 De anvendte grupperinger i tabellen er for de to førstes vedkommende 53-gruppperingernes 65000 og 66000 (dog 
inklusiv 67.20.10 forsikringsagenturer), og de næste tre er 111-grupperingerne med samme navn. Alle resterende brancher 
i hovedgruppe 7 er samlet i ”øvrig forretningsservice”. 
226 Da det på grund af tidens navneskik for advokatforretninger i mange tilfælde ikke har været muligt at fastslå, hvorvidt 
flere sagførere eller advokater opført på samme adresse var en del af den samme virksomhed eller ej, er de opgjort som 
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revisionskontor i centrum.227 I årene 1901-1921 fortsatte den kraftige vækst i antallet af 

servicevirksomheder, både inden for brancher primært rettet mod private kunder som eksempelvis 

de mange nye forsikringsagenturer, og erhvervsorienterede tjenesteydelser som rådgivende inge-

niører, inkassokontorer, annoncebureauer og vikartjenester. 

 Ser man nærmere på valget af beliggenhed i bymidten, er det tydeligt, at service-

virksomhederne har prioriteret en central adresse, og især brancherne med god indtjening som 

pengeinstitutter, forsikring og advokater lå i overvejende grad på grundvurderingernes dyreste 

strækninger. Valget af placering i den enkelte ejendom følger også et klart mønster. Alle ni pen-

geinstitutter – på nær Nationalbanken i Overgade 10 – rådede over stueetagen, mens de øvrige 

brancher foretrak første, anden eller en højere etage i forhuset. En femtedel af forsikringsselska-

berne og enkelte andre havde kontor i stueetagen, ligesom fire – vel mere ydmyge – foretagender 

fandt plads i baggården. Men det fremherskende billede var, at servicevirksomhederne valgte et 

kontor i en velbeliggende ejendoms øvre etager. 

 Mens antallet af servicevirksomheder kun viste en moderat fremgang i mellemkrigs-

tiden, tog udviklingen for alvor fart efter krigen, og der opstod mange nye erhvervsrettede service-

virksomheder især inden for revision, reklame og advokatvirksomhed. I samme periode kom en 

række nye udbydere af tjenesteydelser som kreditkontorer og translatører til, og 30 brancher var nu 

repræsenteret i Odense centrum. I løbet af 1960’erne gik antallet af servicevirksomheder i undersø-

gelsesområdet en anelse tilbage fra 209 i 1960 til 190 ti år senere. De tidligere omtalte nedrivninger 

af nogle af centrums bedst beliggende ejendomme har selvfølgelig haft en betydning, ligesom der 

inden for flere brancher som forsikring og revision var klare koncentrationstendenser.228 Udflytnin-

gen eller suburbaniseringen bidrog også til faldet i antallet af servicevirksomheder i centrum, om 

end udviklingen påvirkede brancherne vidt forskelligt. 

 Bankerne og sparekasserne udbyggede i løbet af 1960’erne et finmasket filialnet i 

forstæderne, men alle så nær som en lille andelskasse havde hovedkontor i centrum. 

Advokaterhvervet var ligeledes meget orienteret mod centrum. En landsretssagfører opførte dog i 

1967-68 et større kontorbyggeri ved siden af Domhuset i Albanigade, hvor adskillige advokater 

foruden andre liberale erhverv flyttede ind.229  

                                                                                                                                                                                                                       
selvstændige, medmindre det eksplicit fremgår af vejviseren, at der er tale om ét advokatkontor. Det anførte antal 
sagførere/advokater er således sandsynligvis noget højere end det reelle antal sagfører-/advokatvirksomheder. Dybdahl, 
Helk og Lauridsen 1956, s. 42f. 
227 Ordningen med autoriserede revisorer blev indført ved lov i 1909, men allerede før århundredskiftet åbnede de første 
revisionskontorer i de større provinsbyer. Rambusch: ”Revisorloven af 1909: Forudsætninger og debat”, 1954, s. 93-97. 
228 Feldbæk, Løkke & Jeppesen: Drømmen om tryghed. Tusind års dansk forsikring, 2007, s. 315-321. 
229 En undersøgelse af lokaliseringen af advokatkontorer i Dortmund og Münster siden 1800-tallet viser fra 
mellemkrigstiden en klar koncentration i city-hovedgaderne, mens retsbygningens beliggenhed i efterkrigstiden stiger i 
betydning. Heineberg: ”Innerstädtische Standortentwicklung ausgewählter quartärer Dienstleistungsgruppen seit dem 19. 
 



92 

 

 

Tabel 6. Centrum-orientering i finans- og forretningsserviceerhverv i Odense Vejviser 1940-70230 

 

1940 1960 1970 

I alt I centrum I alt I centrum I alt I centrum 

Banker og sparekasser 9 100% 9 100% 11 91% 

Forsikring 75 45% 82 65% 66 56% 

Advokater 48 92% 75 92% 74 85% 

Revisorer (statsaut.) 6 83% 11 82% 15 40% 

Arkitekter (m.a.a.) 13 0% 37 14% 42 5% 

Annonce- og reklamebureauer 6 67% 10 80% 13 54% 

Fotografer 29 52% 33 42% 37 27% 

 

Arkitekterne var derimod ikke på noget tidspunkt specielt koncentreret i centrum, men foretrak i 

stedet at drive erhverv fra deres forstadsbopæl, hvorfra de kørte ud til kunder og byggepladser. 

Forsikringsbranchen samt annonce- og reklamebureauer oplevede en øget centralisering i 1940’erne 

og 1950’erne og den modsatte bevægelse i løbet af 1960’erne. Snarere end en udflytning til forstæ-

derne var der tale om en udvidelse af centrum – en udvikling, som også kan ses i de samtidige 

grundvurderinger. I alt tre fjerdedele af forsikringskontorerne og annoncebureauerne var at finde i 

undersøgelsesområdet og de gader, der stødte op til det. For revisorernes vedkommende ser subur-

baniseringen af det tidligere meget centrumsorienterede erhverv til gengæld ud til at være en klar 

tendens, hvor der i 1970 blandt andet var åbnet et stort revisorkontor i det nye, sekundære service-

centerområde ved Rosengårdcentret omkring tre kilometer fra centrum. 

 Bortset fra de to nævnte eksempler med kontorhuse i henholdsvis Albanigade og ved 

Rosengårdcentret var et erhvervssted uden for centrum og dens umiddelbare nærhed i langt de 

fleste tilfælde ensbetydende med udøvelse af erhvervet fra bopælen, oftest en villa i et respektabelt 

forstadskvarter. Forklaringen skal sandsynligvis søges i de høje huslejeomkostninger i centrum og 

muligheden for via bil og telefon alligevel at opnå kontakt til kunderne. De erhvervsdrivende inden 

for den private service, der ønskede at bo og arbejde samme sted, måtte tidligere vælge adressen ud 

fra hensynet til erhvervsudøvelsen, men nu kunne de i højere grad lade hensynet til en attraktiv 

bolig råde. 

                                                                                                                                                                                                                       
Jahrhundert anhand der Städte Münster und Dortmund”, 1987, s. 266-303; Odense Magistrats 2. afdeling (udg.): 
Albanikvarteret i Odense, 1978, s. 33. 
230 Metoden er geografen Martyn Bowdens ”central tendency index”. Opgørelsen er baseret på fagregisteret i Odense 
Vejviser. Kategorierne er vejviserens og stemmer således ikke overens med DB93. Centrum er defineret som 
undersøgelsesområdet. Vejviserens dækningsområde var i 1940 Odense Købstadskommune samt forstæderne Dalum, 
Næsby og Tarup, og i 1960 samt 1970 desuden Sanderum og Lumby. Odense Vejviser; Dyrbye & Thomsen 1991, s. 147; 
Bowden 1975, s. 78. 



93 

 

Offentlig og personlig service 

Hovedgruppen offentlig og personlig service indeholder offentlig service i form af administration, 

politi, retsvæsen foruden socialvæsen og sundhedspleje, inklusiv de private udbydere heraf. Der-

udover rummer definitionen tjenesteydelser rettet mod privatpersoner som eksempelvis frisørsalo-

ner og renserier samt foreninger, kultur og forlystelser. 

 I kraft af sin stilling som amts- og stiftsby husede Odense ved undersøgelsesperiodens 

begyndelse en række offentlige kontorer og institutioner, ligesom byens læger og øvrige sundheds-

væsen betjente et stort opland. Hovedgruppen offentlig og personlig service var derfor med 66 

udøvere ikke af helt ubetydelig størrelse i 1880. I de næste tyve år fordobledes antallet af udbydere 

af offentlige og personlige tjenesteydelser, først og fremmest som følge af flere små, private service-

virksomheder, navnlig frisørsaloner og vaskerier. Samtidig skete en kraftig udvidelse af spændvid-

den af udbudte tjenesteydelser. Sektorens vækst gik dog næsten i stå i de første årtier efter århund-

redskiftet, da kun tandlægerne, der i disse år for alvor var ved at etablere sig som erhverv, kunne 

registrere en væsentlig fremgang.231 

 

Tabel 7. Offentlig og personlig service i Odense centrum 1880-1970232 

  1880 1901 1921 1940 1960 1970 

Offentlig adm., undervisning, socialvæsen 13 23 24 29 35 48 

Læger og øvrig sundhedspleje 23 30 35 69 80 71 

Tandlæger og tandteknikere  2 8 27 34 54 45 

Frisører 11 27 34 69 55 43 

Organisationer og foreninger 8 13 15 20 30 30 

Øvrig personlig service 9 28 25 45 36 28 

Sum 66 129 160 266 290 265 

Repræsenterede DB93-brancher 15 29 34 46 53 47 

 

Gør man status over valget af adresse i centrum i 1920, tegner der sig nogle klare mønstre. Læger og 

tandlæger havde praksis langs de højest vurdere hovedgader. Beliggenheden var lige så god som 

advokaternes, og som dem indrettede læger og tandlæger sig i forhusets første og anden sal. Of-

fentlig administration, undervisning og socialvæsen var – med rådhuset som den mest markante 

undtagelse – derimod at finde i de lavere vurderede gader, dels på grund af ældre bygningers hi-

storisk betingede placering, dels fordi de pladskrævende offentlige tjenesteydelser krævede en stor 

                                                                 
231 Nielsen: ”Sundhedsforvaltning”, 2000, s. 546f; C. Jacobsen (red.): Fyns Tandlægeforening, 1928; Danmarks Statistik: 
Befolkningsudvikling og sundhedsforhold 1901-1960, s. 165. 
232 ”Offentlig administration, undervisning, socialvæsen” er en sammenlægning af 27-grupperne 7500, 8000, 8539, dog 
med undtagelse af 85.32.55 ”foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål”, der er medtaget under 
”organisationer og foreninger”, da deres virke i bymidten primært skønnes at være af repræsentativ frem for behandlende 
art. Fra 27-gruppen 8519 ”sundhedsvæsen mv.” er tandlæger og tandteknikere udskilt som selvstændig gruppe, mens 
”læger og øvrig sundhedspleje” her medtager resten. I overensstemmelse med DB93 er Folkekirken anført under 
”organisationer og foreninger”. 
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ledig grund til en funktionsspecifik bygning. De øvrige kategorier var mere jævnt fordelt over by-

midten, da de i nogen grad kunne vælge husleje efter placeringen i ejendommen. For frisørerne var 

det således karakteristisk, at salonerne på de dyreste adresser lå på første sal, mens de mere perifert 

placerede til gengæld havde til huse i stueetagen. 

 Den offentlige og personlige service gik som gruppe igen kraftigt frem i løbet af mellem-

krigstiden. Den gryende velfærdsstats tiltag på sundhedsområdet stimulerede sundhedssektoren, 

og i centrum åbnede mange nye lægepraksisser. Samtidig oprettede kiropraktorer, sygeplejersker, 

massøser og fodplejere små, selvstændige klinikker. På trods af krisetiderne synes den private efter-

spørgsel efter service stigende, og der åbnede flere forlystelser, frisørsaloner og vaskerier i bymid-

ten.233 

 I efterkrigstiden forsatte den privatpraktiserende del af sundhedssektoren med at vokse 

i centrum, og samtidig ses en tendens til, at større landsdækkende organisationer såvel som for-

eninger af mere lokalt tilsnit åbnede et kontor i bymidten. Den øvrige personlige service i bymidten 

var til gengæld præget af tilbagegang. 

 Tendensen til et faldende antal erhvervsbrugere i bymidten i løbet af 1960’erne kan også 

iagttages inden for den offentlige og personlige service. Kun den offentlige sektor, der i årtiet var 

præget af en nærmest eksplosiv vækst, trodsede udviklingen og åbnede flere kontorer og servicetil-

bud i bymidten. 

 

Tabel 8. Centrum-orientering i offentlige og personlige serviceerhverv i Odense Vejviser 1940-70234 

 

1940 1960 1970 

I alt I centrum I alt I centrum I alt I centrum 

Læger 55 87% 85 67% 82 66% 

Tandlæger 29 90% 55 87% 51 67% 

Frisører 240 25% 268 18% 295 15% 

Biografer 5 80% 8 38% 9 33% 

 

Som for den erhvervsrettede services vedkommende hang det faldende antal udbydere af offentlige 

og personlige tjenester i bymidten sammen med større enheder, nedrivninger og udflytning fra 

centrum. Hvor næsten alle de praktiserende læger i 1940 var samlet i centrum, etablerede nye læger 

sig i efterkrigstiden fortrinsvis i forstadskvartererne, mens antallet af praksisser i bymidten forblev 

nogenlunde uændret. I tandlægeerhvervet var der derimod tale om en decideret udflytning til for-

                                                                 
233 Hansen & Henriksen 1980b, s. 331, 392-97. 
234 Baseret på fagregisteret i Odense Vejviser. Kategorierne er vejviserens og stemmer således ikke overens med DB93. 
Centrum er defineret som undersøgelsesområdet. Kategorien ”frisører” dækker over fagrubrikkerne ”barberer og 
frisører” samt ”damefrisører”. Læger med adresse på et af byens sygehuse er ikke medtaget i optællingen. Vejviserens 
dækningsområde var i 1940 Odense Købstadskommune samt Dalum, Næsby og Tarup, og i 1960 samt 1970 desuden 
Sanderum og Lumby. Odense Vejviser; Dyrbye & Thomsen 1991, s. 147. 
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stæderne i løbet af 1960’erne, da antallet af praksisser i centrum gik tilbage med en tredjedel. Inden 

for frisørfaget kan en vis koncentration iagttages i 1940, da omkring en fjerdedel havde salon i by-

midten, men i efterkrigstiden faldt både andelen og antallet af frisører med en central adresse. 

Erhvervslivet i Aarhus’ indre by i efterkrigstiden 

Den kommunale forvaltning i Aarhus, Aalborg og Odense udarbejdede fra 1940’erne adskillige sta-

tistiske beskrivelser af bymidten til brug i planlægningen. Nogle analyser var udelukkende til in-

ternt brug blandt embedsmændene, andre blev videregivet til byrådet i rapportform, mens en sidste 

gruppe blev publiceret, typisk i det kommunale, statistiske kontors publikationsserie. En systema-

tisk komparation af de forskelligartede undersøgelser er vanskelig, da der er anvendt varierende 

geografiske afgrænsninger og statistiske definitioner.235 I de følgende fokuseres på en perspektive-

ring af den foregående analyse af Odense centrum med udviklingen i Aarhus’ indre by, da der ud 

over rent deskriptive studier også foreligger en forskningsmæssig behandling af emnet. Århus 

Kommunes Statistiske Kontor udgav i 1952 en undersøgelse af erhvervsforholdene i den indre by 

hovedsageligt baseret på erhvervstællingen fra 1948 og forsatte i 1960’erne med nogle studier af 

arealanvendelsen og erhvervsstrukturen. Geografen Wolfgang Taubmann viderebearbejdede dette 

materiale til en videnskabelig artikel om Aarhus centrum i 1960’erne.236 

 For de nævnte studier gælder det, at de tager udgangspunkt i en traditionsbestemt af-

grænsning af den indre by ved Allé-gaderne, nogenlunde svarende til byens udbredelse omkring 

1870, og undersøgelsesområdet er således væsentligt større og af mere blandet karakter, end det er 

tilfældet i analysen af Odense centrum. Den brede afgrænsning fører til, at undersøgelsen fra 1948 

finder lige så mange virksomheder i fremstillings- og byggesektoren som handel og restauration, 

især på grund af en stor forekomst af små håndværksvirksomheder i området nær havnen og jern-

banen samt i baggårdene langs de tidligere hovedindfaldsveje.237 I en nærmere analyse af fremstil-

lingsvirksomhederne i den indre by finder det statistiske kontor, at 85% af virksomhederne – der 

dog kun repræsenterer halvdelen af de beskæftigede – havde en fordel af beliggenheden i den indre 

by. Kun reparationshåndværk og den grafiske branche nævnes som specifikke eksempler, men 

gruppens størrelse taget i betragtning må den omfatte flere virksomhedstyper.238 Som i Odense-

undersøgelsen kan man således tale om centrumsorienterede fremstillingserhverv i midten af 1900-

                                                                 
235 Eksempelvis: OS, OKA, Stadsingeniørens kontor, journalsager, 21,0, Stadsingeniøren: ”Forretningskvarteret”, 1943; 
Odense Centralbibliotek, Historiens Hus, Stadsingeniøren i Odense: Etagearealets størrelse og anvendelse i den indre by i 
Odense, 1960; Petersen: ”Fornyelsen af Aalborg bykerne”, 1974.  
236 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952; Århus Kommunes Statistiske Kontor 1964; Taubmann 1969. 
237 Undersøgelsen af Aarhus indre by benytter brancheinddelingen i erhvervstællingen 1948, der placerer en række 
håndværkserhverv i fremstillingssektoren, som i DB93 er at finde under detailhandel og service. 
238 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 224f. 
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tallet. De større industrivirksomheder flyttede til gengæld ud; en tredjedel af industribeskæftigelsen 

forsvandt fra 1948 til 1958.239 

 I de primære strøggader, det vil sige nord-syd aksen fra Banegårdspladsen over torvene 

til Guldsmedgade var detailhandelen dominerende, om end fremstillingsvirksomhederne androg 

en fjerdedel. På denne højt vurderede strækning var tætheden af erhvervsvirksomheder, arbejds-

pladser og omsætning størst og boligkvadratmeternes andel mindst. En trafiktælling viser, at tra-

fikken af gående såvel som cyklende og kørende var stærkest netop langs denne strækning.240 

 Ud fra erhvervstællingen 1948 søger det statistiske kontor at udpege nogle cityerhverv, 

blandt andet ved opgøre deres antal per tusind indbyggere i forhold til resten af byen. Bereg-

ningerne viser, at kolonialhandel og mejeriudsalg fulgte befolkningens geografiske fordeling, 

hvorimod en gros-handel, pengeinstitutter, forsikringsselskaber og detailhandel med beklædning 

samt møbler og indbo var overrepræsenteret i den indre by, hvorfor statistikkontoret betegnede 

dem cityerhverv.241 Hvis opgørelsen også havde dækket andre typer udvalgsvarebutikker og 

serviceerhverv, ville flere brancher sandsynligvis kunne tilføjes dette prædikat. 

 Taubmann anvender i sin analyse af Aarhus centrum i 1963 en modificeret version af 

Murphy og Vances metode og afgrænser på baggrund af arten og intensiteten af anvendelsen et 

særligt hard core cityområde langs strøget fra Banegårdspladsen til Lille Torv, der svarer til den hø-

jest vurderede gruppe ved grundvurderingen 1960. Denne strækning skiller sig især ud med en 

meget høj grundudnyttelse med mere end fire etager i gennemsnit. Den høje intensitet, der ligger på 

niveau med større tyske byer som Düsseldorf og Bremen, forklarer Taubmann med, at Søndergade 

og Ryesgade som relativt nye gader først blev bebygget i slutningen af 1800-tallet, efter at Skt. 

Clemens Bro over Aarhus Å til Store Torv i 1884 gjorde gadestrækningen til den naturlige forbin-

delse mellem det gamle centrum og banegården.242 Denne forklaring holder dog ikke over for en 

nærmere granskning, da Søndergade stort set var fuldt udbygget allerede i 1870’erne, altså før Skt. 

Clemens Bro. At den eksisterende bebyggelse på 1-3 etager langs denne gade såvel som store dele af 

den ældre bygningsmasse ved Store og Lille Torv fra 1890’erne blev udskiftet med bygninger i fire 

eller flere etager, må henføres til gadens forøgede beliggenhedsfordele i kraft af funktionen som 

færdselsåre og forretningsområde. Søndergade og Ryesgades karakter af nyere og dermed brede 

gader – i modsætning til de ældre, smalle hovedindfaldsveje – har dog også haft en direkte betyd-

                                                                 
239 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 214; Taubmann 1969, s. 338. 
240 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 211-240. 
241 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 205-12. 
242 Taubmann 1969, s. 353-57. 
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ning for etagehøjden, da den maksimale bygningshøjde i det meste af perioden var relateret til ga-

dens bredde (se 8.3).243 

 Taubmanns opgørelse viser, at i den hårde kerne optog detailhandelen i 1963 28% af 

etagearealet, industri og håndværk 5%, boliger 18%, mens de resterende 49% anvendtes til forskel-

lige former for tjenesteydelser samt hotel- og restaurationsdrift. Denne fordeling stemmer forbav-

sende godt overens med brugerne i Odenses højest vurderede område i 1960 med respektive andele 

på 28%, 7%, 14% og 51%.244 En nærmere analyse af de enkelte ejendomme viser, at mens detailhan-

del og andre serviceerhverv optog det meste af stueetagen i de fleste gader i den indre by, slog be-

liggenheden og bygningsmassens alder klart igennem i udnyttelsen af de øvre etager og bagbyg-

ninger. I den perifert beliggende Mejlgade præget af ældre bebyggelse var første sal helt domineret 

af beboelse, hvorimod beboelseslejlighederne kun udgjorde en femtedel af arealet på tredje og fjerde 

sal i ejendommene på Store Torv. Tilsvarende blev bagbygningerne langs Mejlgade i overvejende 

grad anvendt til industri og håndværk, mens side- og baghuse i de mere velbeliggende gader var 

optaget af tertiære erhverv.245 En udpræget citydannelse var altså slået igennem i de bedst belig-

gende gader, men udbredelsen af den ’hårde kerne’ var relativt lille – blot et par hundrede meter fra 

det bedste strøg levede den blanding af handel, værksteder og beboelse, som tidligere var så almin-

delig, i bedste velgående. 

4.3 Adskillelse af erhverv og beboelse i forskellige brancher 

I Odense centrum var erhverv og bopæl sammenfaldende for næsten alle erhvervsbrugere i 1880, 

mens det i 1970 kun var en ud af fem, der boede ved deres virksomhed. Den glidende udvikling 

gennem de ni årtier mod adskillelse af bolig og erhverv dækker dog over væsensforskellige forløb 

for de enkelte erhvervsgrupper. Variationerne skal ses på baggrund af forskelle erhvervene imellem 

med hensyn til udviklingen gennem perioden af de økonomiske vilkår, drifts- og ejerforhold, åb-

nings- og arbejdstider, pladsbehov, antal ansatte samt lokaliseringen i centrum og placeringen i den 

enkelte ejendom med hensyn til etage og for- eller baghus.  

 Overordnet var adskillelsen mellem bolig og erhverv mere udtalt i servicesektoren end i 

fremstillingssektoren. Det var i hovedgruppen finans- og forretningsservice, opdelingen først slog 

igennem, og i hele perioden var opdelingen mest markant her og inden for handel, hotel- og 

restaurationsvirksomhed. I grupperne fremstillingsvirksomhed samt byggeri og anlæg, der begge 

                                                                 
243 Gejl (red.): Århus. Byens Historie 1870-1945, 1998, s. 44f; Stokholm: Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1860 
til 1920, 2010, s. 117-165. 
244 Beregnet på baggrund af bilag 1. 
245 Taubmann 1969, s. 356-62. 



98 

 

var præget af mange mindre håndværksvirksomheder, begyndte opdelingen af bolig og arbejdssted 

først et stykke op i 1900-tallet. 

 

Tabel 9. Erhverv med tilknyttet beboelse efter hovedgruppe246 

 1880 1901 1921 1940 1960 1970 

Alle 97% 78% 58% 36% 28% 21% 

Fremstillingsvirksomhed 97% 86% 73% 33% 34% 34% 

Bygge- og anlægsvirksomhed 100% 95% 70% 47% 50% 38% 

Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed 97% 71% 50% 35% 26% 19% 

Finans- og forretningsservice 89% 71% 50% 33% 23% 13% 

Offentlige og personlige tjenesteydelser 95% 84% 68% 42% 30% 23% 

 

Mellem de enkelte brancher var forskellene endnu mere udtalt. Den tidligste og gennem hele peri-

oden stærkeste opdeling af bolig og erhverv var inden for finans- og forsikringsvirksomhed. Bran-

chen var fra de første år kendetegnet ved særlige organisations- og ejerforhold, da specifik lovgiv-

ning betød, at banker, sparekasser, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter var organiseret som 

selskaber frem for under personligt ejerskab, der på det tidspunkt var normen inden for de fleste 

andre erhverv i centrum.247 Derudover var en god beliggenhed af stor betydning, og valget faldt 

ofte på en af de dyreste adresser. I nogle tilfælde var forretningsbygningerne dog så store, at de gav 

mulighed for at stille en lejlighed til rådighed for bank- eller sparekassedirektøren. Denne praksis 

forsatte i enkelte tilfælde indtil 1970.  

 Adskillelsen af bolig og erhverv var også tidligt mærkbar inden for den specialiserede 

handel, omfattende både grossisthandel, specialforretninger med fødevarer og detailhandel med 

udvalgsvarer. Udviklingen fra 1880, da næsten alle vejviserens forretninger havde tilknyttet bebo-

else, til 1901 var dramatisk – da var en tredjedel uden bolig. Ændringen skete først og fremmest i 

forbindelse med etablering af nye butikker, da næsten halvdelen af de nyåbnede detailhandels-

butikker var uden beboelse, hvorimod kun en sjettedel af ejerne havde forladt de butikker, der var 

videreført fra 1880.248 

 

                                                                 
246 Grupperne ”landbrug, fiskeri og råstofudvinding”, ”energi- og vandforsyning”, ”transportvirksomhed, post og 
telekommunikation” samt ”uoplyst erhverv” er her udeladt på grund af et lavt antal observationer. 
247 Ifølge undersøgelsen af den indre by i Aarhus baseret på erhvervstællingen 1948 var 78% af alle virksomheder her 
enkeltmandsfirmaer. Aktieselskabsformen var mest udbredt i den finansielle sektor og en gros-handelen. Århus 
Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 214. 
248 Beregnet på baggrund af bilag 1. Hvis der på samme adresse både i 1880 og 1901 er en forretning, der handler med 
samme vare, anses butikken for videreført på en eller anden måde, hvilket var tilfældet for 90 ud af 254 
detailhandelsbutikker. 
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Figur 20. Sammenhæng mellem erhverv og beboelse i udvalgte brancher249 

 

 

Mest udpræget var adskillelsen i stueetagen langs den højest klassificerede gadestrækning i 1884, 

Vestergade fra Fisketorvet til Smedestræde. Her boede under halvdelen af butiksejerne på adressen 

i 1901. Gennem de to følgende årtier forsatte samme udvikling og i 1921 havde kun halvdelen af alle 

specialiserede handlende i centrum bolig på stedet – i stueetagen langs den bedste del af Vestergade 

var det blot en sjettedel. Afviklingen af boligen var med enkelte undtagelser nogenlunde ensartet 

over de forskellige grene af specialiseret handel. Ejerforholdene betød tilsyneladende mere end 

pladsbehovet, for de to butikstyper med færrest bosiddende erhvervsdrivende var de små 

sæbeudsalg og de pladskrævende pianoforretninger – varernes og butikkernes størrelse var meget 

forskellig, men til gengæld var fabriksejede filialbutikker dominerende inden for begge brancher.250 

 Forholdene i Odense fra 1880 til 1920 kan sammenlignes med Caspar Jørgensens studie 

af situationen i Københavns indre by og voldkvartererne i 1870 og 1911. Jørgensen finder, at ad-

skillelsen af hovedpersonernes bopæl fra virksomheden i finanssektoren var almindelig allerede i 

1870, og i 1911 var det blot en femtedel, der boede og arbejdede på samme adresse. Inden for detail-

                                                                 
249 For at give fremstillingen en høj detaljeringsgrad, men samtidig sikre tilstrækkelige værdier i hver kategori er 
grupperne valgt på tværs af standardgrupperingerne i Dansk Branchekode 1993, idet overlap dog er undgået. ”Bygge- og 
anlægsvirksomhed”,” finansierings- og forsikringsvirksomhed” og ”forretningsservice mv.” er 27-grupperingens nr. 4500, 
6509, 7209 og 8519, mens ”beklædningsindustri”, ”specialforretninger med fødevarer”, ”detailhandel med beklædning, 
fodtøj mv.”, ”restauranter mv.” og ”læger, tandlæger, dyrlæger mv.” svarer til 111-grupperingens nr. 180000, 522000, 
524109, 553009 og 851209. ”Beklædningsindustri” indeholder her primært skræddere og lignende. Danmarks Statistik 
1995, s. 257-63. 
250 Således var fire ud af syv pianoforretninger efter egen opgivelse fabriksfilialer, mens de ni sæbeudsalg tilhørte tre 
forskellige producentejede kæder. Odense Vejviser 1921. 
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handel med beklædning boede tre fjerdedele af indehaverne ved butikken i 1870, mens den andel 

faldt til lidt under en tredjedel i 1911.251 Som man kunne forvente – byernes størrelsesforhold taget i 

betragtning – begyndte adskillelsen af bolig og erhverv nogle årtier tidligere i hovedstaden, og først 

omkring 1940 nåede Odense den grad af adskillelse i de udvalgte brancher, som kan konstateres i 

København i 1911. 

 I Odense centrum skiftede forholdene for erhvervslivet i mellemkrigstiden. Til og med 

1921 var adskillelsen af erhverv og bolig langt mere fremskreden inden for specialiseret handel og 

finansservice end i de øvrige brancher, hvad enten man ser det under et eller gade for gade. Således 

havde kun halvt så mange handlende som øvrige erhvervsbrugere tilknyttet bolig i Vestergade i 

1921. Tyve år senere havde situationen imidlertid ændret sig, og alle brugere og erhverv var tilsy-

neladende nu i tiltagende grad underlagt samme forhold. I Vestergade lå andelen af bosiddende 

erhvervsdrivende både for den specialiserede handel og de øvrige brancher på en tredjedel, ligesom 

forskellen i de andre større gader var indsnævret væsentligt. Tilsvarende var udskillelsen af boligen 

nu næsten lige så stor i videreførte forretninger som i nyåbnede. 

 I efterkrigstiden forsatte afviklingen af beboelserne, og i 1970 var det blot 17% af de 

handlende, der havde en sådan. På dette tidspunkt var adskillelsen af bolig og erhverv et generelt 

fænomen i centrum med en lille variation mellem de højest og de lavest vurderede gadestræknin-

ger, og det var kun i de lavest vurderede sidegader og stræder, at de handlende skilte sig ud med 

en anelse lavere beboelsesprocent end gadens øvrige erhvervsbrugere hovedsageligt i fremstillings-

sektoren. 

 Den ikke-specialiserede handel, først og fremmest under betegnelsen ’købmand’, havde 

derimod perioden igennem en stærkere sammenhæng mellem arbejdssted og bopæl end den øvrige 

handel og lå generelt en anelse over gennemsnittet for alle erhverv. I første del af perioden, da be-

tegnelsen købmand var forbundet med handel fra den traditionelle købmandsgård, var enhed mel-

lem erhvervssted og bopæl nærmest en selvfølge. Efterhånden som begrebet ændrede betydning til 

at betegne en kolonial- og dagligvarehandel til forsyning af de omkringboende, rykkede butiksty-

pen mod de billigere gader, og her var presset for at opgive boligen ikke så stort. 

 Udøverne af liberale og tilsvarende erhverv inden for forretningsservice og sundheds-

pleje udgjorde en midtergruppe med hensyn til adskillelse af erhverv og bopæl. Karakteristisk for 

gruppen var små virksomheder – ofte enkeltmandsforetagender – der måske nok havde fordel af en 

god beliggenhed, men frem for den dyre stueetage kunne klare sig med lokaler på første eller anden 

sal. Opdelingen af hjem og arbejde begyndte for sagførernes vedkommende allerede før århundred-

skiftet, og i 1901 havde en tredjedel kontor uden beboelse. I resten af perioden fulgte det meget 

                                                                 
251 C. Jørgensen 1986, s. 39-46. 
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centrumorienterede erhverv nogenlunde samme udvikling som finansservice, og blot en tyvendedel 

havde i 1970 advokatkontor og bolig samme sted. De mange selvstændige fotografer, der her hen-

regnes til forretningsservice, boede til gengæld i overvejende grad i forbindelse med deres atelier, 

som de typisk indrettede i bygningens tagetage. I årene mellem 1940 og 1960 forskubbede balancen 

sig dog hurtigt, og fotograferne kom ned på samme lave niveau for tilknyttet beboelse som den øv-

rige forretningsservice. For de praktiserende læger var opdelingen mellem arbejdstid og fritid spe-

cielt i periodens begyndelse uklar, hvorfor enheden mellem hjem og praksis længe forblev høj, såle-

des havde blot en fjerdedel en praksis uden beboelse i 1921. I de næste tyve år ændrede dette billede 

sig til et flertal uden beboelse. Til offentlige institutioner og bygninger var der i mange tilfælde 

knyttet tjenesteboliger. I den første del af perioden var oprettelsen af tjenesteboliger en selvfølge, 

men først skærpedes kriterierne for oprettelse af tjenesteboliger, og fra 1950’erne søgte staten af 

fiskale årsager at nedbringe antallet.252 

 Inden for fremstillingserhverv og bygningshåndværk var andelen af bosiddende 

erhvervsdrivende højere end gennemsnittet. Da håndværkerne og de mindre industrivirksomheder 

i undersøgelsesområdet ofte havde mere perifere placeringer i sidegader og stræder eller i hoved-

gadernes side- og baghuse, kom tilskyndelsen til at opgive boligen senere og i svagere form end for 

de erhverv, der trivedes i hovedgadernes stueetage. I stedet for at opdele hjem og erhverv forlod 

mange af de virksomheder, der ikke havde nogen udpræget fordele af en central placering, bymid-

ten, som det eksempelvis ses for murermestrenes vedkommende frem mod 1921. Da det nye er-

hverv elinstallatør, hvortil der ofte var knyttet butikssalg af lamper og andre elektriske artikler, fra 

århundredskiftet etablerede sig i centrum, skete det på den nye tids præmisser, da 10 ud af 14 elin-

stallatørforretninger i 1921 var uden tilknyttet bolig. 

 I løbet af 1920’erne og 1930’erne førte de forøgede omkostninger såvel som fordele ved 

en central beliggenhed til en omstilling inden for fremstillingserhvervene i undersøgelsesområdet. 

Traditionelle, bosiddende håndværksmestre som smede og karetmagere lukkede eller forlod cen-

trum. Som beskrevet ovenfor åbnede samtidig en række nye, mindre fremstillingsvirksomheder, 

der indgik som integrerede elementer i bymidtens økonomi, dels ved salg direkte til det store kun-

degrundlag, dels ved at levere varer og tjenesteydelser til de øvrige virksomheder. I vækstbran-

cherne beklædning, møbelfremstilling og grafisk industri var sammenhængen mellem bolig og er-

hverv stærkt aftagende. 

 Hotel- og restaurationsbranchen havde den mest vedholdende sammenhæng mellem 

bolig og erhverv, og det var først i løbet af 1960’erne, at antallet af virksomheder uden tilknyttet 

beboelse kom i overtal. Den høje andel med beboelse skal givetvis ses i sammenhæng med åbnings-

                                                                 
252 Betænkning vedrørende statens tjeneste- og lejeboliger afgivet af udvalget af 17. november 1952. Betænkning nr. 173, 1957. 
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tiderne, som for restaurationerne og beværtningerne strakte sig til langt ud på aftenen og for hotel-

lernes og pensionaternes vedkommende over hele døgnet, ligesom familiens arbejdskraft givetvis 

har haft stor betydning for de mindre foretagender. Nærhed mellem bolig og arbejdssted har derfor 

været bekvem. 

Sammenfatning af variationen i adskillelse af bolig og erhverv mellem forskellige brancher 

Adskillelsen af arbejdssted og bolig begyndte i årtierne før århundredskiftet i de brancher, hvor en 

god beliggenhed havde stor betydning, nemlig finansservice, den specialiserede handel og nogle 

grene af forretningsservice. Det er da også netop disse brancher, der i samtidens beskrivelser såvel 

som i forskningslitteraturen ofte forbindes med citydannelse. Indtil omkring 1920 var adskillelsen af 

erhverv og beboelse et fænomen, der mest berørte specifikke brancher i de højest vurderede områ-

der. I løbet af 1920’erne og 1930’erne spredte fænomenet sig til en større del af det undersøgte om-

råde med en begyndende udligning af situationen i de højest og lavest vurderede gader. Samtidig 

påvirkede intensiveringen alle brancher, hvor der eksempelvis i fremstillingssektoren skete en ud-

skillelse af beboelsen parallelt med en omstilling til erhverv, der nød godt af en god beliggenhed. 

 Opløsningen af den arbejdende husstand og adskillelsen af den erhvervsdrivendes 

arbejdssted og bolig var en generel tendens, der kom til at omfatte alle brancher i løbet af perioden. 

Beboelserne gik samlet set tilbage med omtrent fire femtedele, men når man betænker, at undersø-

gelsesperioden strækker sig over tre generationer af erhvervsdrivende, må udviklingen betegnes 

som langsom og glidende. På trods af at antallet af bosiddende erhvervsdrivende faldt kraftigt hen 

imod 1970, nåede det ikke nulpunktet. Der var stadig mere end 200 tilbage, og selv på byens dyreste 

adresse, banken på Flakhaven 1 over for rådhuset, var der endnu plads til en lejlighed til bankdi-

rektøren.253 

 Hvor erhvervslivet og ejendommene i centrum fra gammel tid var indrettet med den 

traditionelle arbejdende husstand som basal økonomisk enhed, var allerede den tidlige forstads-

vækst i anden halvdel af 1800-tallet præget af funktionsopdelte områder domineret af enten indu-

striel produktion eller boliger. I slutningen af 1800-tallet var det endnu almindeligt for byens større 

fabrikanter at bo på eller ved deres virksomhed, men efter århundredskiftet foretrak flertallet en 

selvstændig bopæl blandt ligestillede i et forstadskvarter.254 I takt med lønmodtagerkulturens sejrs-

gang og den tiltagende offentlige planlægning blev de funktionsspecifikke områder større og større 

– især med 1900-tallets nye kvarterstyper som boligforeningen, parcelhuskvarteret og det planlagte 

industrikvarter. 

                                                                 
253 Odense Vejviser 1970. 
254 Boje, Johansen & Møller 1983, s. 135-46. 
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 Sammenlignet med resten af byen var tætheden af erhvervsdrivende med arbejdssted og 

bolig i samme ejendom klart højere i centrum gennem hele perioden. Dette kan umiddelbart synes i 

modstrid med ovenstående analyse, hvor der argumenteres for, at det først og fremmest var øget 

konkurrence om en central beliggenhed og stigende grundværdier, der førte til en adskillelse af 

erhverv og bolig. Den høje frekvens af bosiddende erhvervsbrugere hænger ud over den historisk 

nedarvede bebyggelse og tilhørende traditioner sammen med centrums specielle erhvervsstruktur 

præget af mange detailhandlende, servicevirksomheder, liberalt erhverv og håndværkere – alle er-

hverv præget af mange selvstændige erhvervsdrivende og mindre enheder i den undersøgte pe-

riode. Ser man på enkelte erhverv for sig som for eksempel trikotageforretninger, revisorer og frisø-

rer, slår den høje husleje i centrum dog igennem, da der allerede i mellemkrigstiden skete en 

udpræget adskillelse af bolig og erhverv, mens denne udvikling uden for centrum kun så småt be-

gyndte i efterkrigstiden. I slutningen af 1960’erne indvarslede nybyggede shoppingcentre, super-

markeder og kontorejendomme uden for bymidten også her en øget adskillelse af bolig og erhverv 

inden for handel og service.255 

4.4 Sammenfatning af erhverv og beboelse i Odense centrum 

En række klare udviklingslinjer er trådt frem i undersøgelsen gennem en hundredårig periode af 

anvendelsen af det økonomisk set mest intensive område i Odense. På baggrund af vekselvirknin-

gen mellem beliggenhed, værdi og anvendelse må man betragte de mest fremgangsrige erhverv i de 

forskellige udviklingsfaser som væsentlige, drivende aktører i skabelsen af et bycenter i økonomisk 

og funktionel forstand, altså i citydannelsen. 

 I første del af perioden ser udviklingen ud til at være drevet af en tiltagende differen-

tiering i handelen, hvilket navnlig kom til udtryk i den specialiserede detailhandels vækst. Viften af 

forskellige typer detailhandelsbutikker var allerede omkring århundredskiftet mere eller mindre på 

plads, og indtil efterkrigstiden kom kun få nye butikstyper til, primært i forbindelse med teknologi-

ske nyskabelser. Tidligt var forretninger med beklædning dominerede, mens de typisk noget min-

dre specialbutikker med fødevarer oplevede en kraftig opblomstring i mellemkrigstiden. Herefter 

fik forretninger med boligudstyr og andre udvalgsvarer øget betydning samtidig med en ny frem-

gang for beklædningsforretningerne. Fra århundredskiftet var den specialiserede detailhandel i 

almindelighed og vækstbrancherne i særdeleshed kendetegnet ved en tiltagende opdeling mellem 

bolig og erhverv. Vestergade var fra periodens begyndelse stærkt præget af butikker, og i de føl-

                                                                 
255 Johansen m.fl. 1988, s. 94-96. 



104 

 

gende årtier bredte detailhandelen sig til først de øvrige hovedgader og derefter sidegader og stræ-

der, så der i 1940 var butikker i næsten tre fjerdedele af alle ejendomme i centrum. 

 Servicesektoren var gennem det meste af undersøgelsesperioden i fremgang. I første del 

skete en tiltagende differentiering med udbud af nye typer tjenesteydelser til andre virksomheder 

såvel som private. Inden for flere servicebrancher var adskillelsen af bolig og erhverv udtalt på et 

tidligt tidspunkt. Sammen med det stigende antal detailhandelsbutikker betød servicesektorens 

vækst en skærpelse af konkurrencen om attraktive adresser, der i mellemkrigstiden blev mærkbar 

for alle erhverv. Det pressede navnlig fremstillingserhvervene og i nogen grad beboelserne, der 

forlod centrum. Der var dog nogle typer fremstillingserhverv, der i det mindste for en tid trivedes i 

centrums højintensive økonomiske klima med den gode adgang til såvel private som erhvervsmæs-

sige kunder. Adskillelsen af bolig og erhverv blev udbredt til alle brancher. I efterkrigstiden fik ser-

vicesektoren stigende betydning, til dels som følge af de øvrige brugeres vigende antal. Den forret-

ningsrettede service nød godt af de gunstige økonomiske konjunkturer og den generelt øgede 

kompleksitet i erhvervslivet, mens velfærdsstatens vækst også satte kraftige spor i centrum, pri-

mært inden for sundhedspleje og administration. 

 Udviklingen i centrum repræsenterede en funktionel specialisering. Der var en meget 

høj tæthed af virksomheder, og indtil midten af 1900-tallet rummede gaderne i undersøgelsesområ-

det således omkring en femtedel af alle byens virksomheder.256 Erhvervsstrukturen i centrum ad-

skilte sig i stigende grad fra den øvrige by. Mens der ifølge folke- og erhvervstællingerne gennem 

hele perioden var flere virksomheder inden for fremstilling og byggeri end handel og restauration i 

hele Odense, var forholdet i centrum modsat. I centrum kom handelsvirksomhederne i overtal alle-

rede ved århundredskiftet, i mellemkrigstiden udgjorde de dobbelt så mange og i efterkrigstiden tre 

gange så mange som fremstillingsvirksomhederne.257 Tallene fra centrum tyder på, at specialiserin-

gen af centrums erhvervsliv i mellemkrigstiden og især i efterkrigstiden blev fortsat af servicesekto-

ren, men erhvervsstatistikkens negligering af serviceerhvervene i denne periode umuliggør imid-

lertid en tilsvarende sammenligning. 

  

                                                                 
256 Beregnet på baggrund af bilag 1 og erhvervstællingen 1948. 
257 Opgørelsen er baseret på folketællingerne 1880 og 1906, som angiver antallet af ”hovedpersoner” i Odense 
Købstadskommune inden for de to sektorer. Da det personlige ejerskab var dominerende i denne periode, må antallet af 
hovedpersoner i grove træk svare til antallet af virksomheder. Tallene for 1925, 1948 og 1958 er fra erhvervstællingerne. I 
1925 og 1948 gælder tallene Odense Købstadskommune, mens 1958 er opgjort for det noget større ’Odense 
Handelsområde’. Statistisk Tabelværk IV A, 3; V A, 18; V A, 24; V A; Statistiske Meddelelser 4. rk., 4, V; 1962, II. 



105 

 

5. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I CENTRUM 

En analyse af befolkningsudviklingen i centrum med henblik på at fastslå, i hvilket omfang og 

hvordan den var relateret til cityudviklingen, vil afrunde undersøgelsen af citydannelsen i Odense 

og de to andre større provinsbyer i perioden. 

 De danske byer var generelt inde i en befolkningsmæssig vækstperiode i tiden fra 1870 

til 1970. I de tre store provinsbyer begyndte indbyggertallet at vokse allerede i slutningen af 1700-

tallet, og frem til midten af 1800-tallet skete der en fordobling. På grund af administrative og lov-

givningsmæssige bindinger forblev byernes areal dog mere eller mindre uændret, og befolknings-

tætheden steg som følge deraf mærkbart. I anden halvdel af 1800-tallet bortfaldt restriktionerne, så 

mange nye grunde blev udstykket og bebygget med især beboelsesejendomme og fabrikker. Ny-

byggeriet af boliger haltede imidlertid bagefter den stærkt voksende befolkning, der med gennem-

snitlige årlige stigninger på mellem 2 og 5% i 1800-tallets tre sidste årtier havde en nærmest eksplo-

siv karakter. Befolkningstætheden i bykernen steg derfor yderligere.258 

 Efter århundredskiftet forsatte øgningen af indbyggertallet i købstadskommunerne, om 

end i mere behersket tempo. Omkring 1960 stagnerede folketallet, og i de sidste år før kommunalre-

formen i 1970 gik det tilbage. I den indre by stagnerede folketallet dog noget tidligere. Opgørelser af 

bysognenes indbyggertal kan på trods af udskillelser og ændrede grænsedragninger give en indi-

kation af hvornår. I Aalborg er bymidten delt i det vestlige Budolfi Sogn og det østlige Vor Frue 

Bysogn. Befolkningstilvæksten stagnerede i Budolfi Sogn i begyndelsen af 1940’erne, mens det i den 

indre del af Vor Frue Bysogn var gået i stå allerede i 1932 ved udskillelsen af Skt. Markus Sogn mod 

øst. I Aarhus kulminerede antallet af beboere i Domsognet, der dækker den østlige del af den indre 

by, allerede i 1919, mens det vestlige Vor Frue Sogn befolkningsmæssigt stod i stampe fra udskillel-

sen af Skt. Markus Sogn mod nord i 1935. Alle fire sogne gik omkring 1950 fra stagnation til egentlig 

tilbagegang.259 Skønt de nævnte sogne havde deres udgangspunkt i den gamle bykernes kirker, 

rummede de selv efter de nævnte delinger etageboligområder, der normalt ikke regnes med til cen-

trum. Domsognet i Aarhus omfattede eksempelvis halvdelen af arbejderbydelen Øgade-kvarteret 

nord for den gamle bykerne. Befolkningsudviklingen før sognedelingerne afspejler derfor nok i lige 

så høj grad nybyggeri i sognenes periferi som tendenserne i centrum. 

 For Odenses vedkommende er befolkningsforholdene 1870-1940 belyst af historikerne 

Per Boje og Anders Monrad Møller. Deres afgrænsning af den indre by svarer nogenlunde til byens 

                                                                 
258 Matthiessen: Danske byers vækst, 1985, s. 25-31. 
259 Statistisk Årbog for Aalborg, 1965, s. 12; Statistisk Årbog for Århus, 1960, s. 4. 
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udstrækning før 1850. Her kulminerede folketallet allerede i 1890 for derefter at falde med mellem 

en halv og en hel procent om året. Bolignøden affødt af Første Verdenskrig vendte for en stund ud-

viklingen, men i 1920’erne og især i 1930’erne tog faldet til igen.260 

Årsager til det faldende folketal i centrum 

Folketallet i en bydel er overordnet set afhængig af to forhold. For det første, hvor mange boliger og 

boligkvadratmeter, der er til rådighed, og for det andet, hvor intensivt boligerne udnyttes. Et områ-

des befolkningsudvikling er med andre ord afhængig af områdets fysiske bygningsmasse og dennes 

anvendelse til bolig og andre formål, generelle demografiske forhold som husstands- og familiestør-

relse samt husstandenes boligforbrug formet af forventninger om og evne til at opnå en vis bolig-

standard. 

 Forskydningerne i antallet af boliger i bygningsmassen kan betragtes på forskellige 

skalaniveauer fra anlæg og bebyggelse af hele gader over opførelse eller nedrivning af beboelses-

ejendomme til ændringer i anvendelsen af den enkelte ejendoms etagekvadratmeter. I løbet af pe-

rioden blev mange nye grunde bebygget, ligesom den eksisterende bygningsmasse gradvist blev 

fornyet og udvidet. Omvendt betød saneringer, baggårdsrydninger og gadegennembrud nedriv-

ning af mange ældre bygninger med boliger, ligesom beboelsesejendomme i en del tilfælde måtte 

vige for andre typer ejendomme. Antallet af lejligheder i den enkelte ejendom kunne ændre sig, når 

hidtidige beboelseslejligheder skiftede anvendelse til erhverv, ved sammenlægning af eksisterende 

lejligheder, kondemnering af kælderlejligheder eller indretning af lejligheder i tagetagen. Som ud-

gangspunkt var det op til ejeren at disponere over ejendommens brug, men i takt med den stigende 

politiske interesse for boligspørgsmålet i løbet af 1900-tallet gav lovgivningen kommunerne vidtgå-

ende beføjelser til på den ene side at modsætte sig nedlæggelse og sammenlægning af lejligheder og 

på den anden at forbyde sundhedsfarlige beboelser. Tilsvarende fastsatte bygningslovgivningen og 

planvedtægter regler for fremtidigt byggeri.261 

 Udnyttelsesgraden af de eksisterende boligkvadratmeter var gennem perioden præget 

af en faldende tendens, først og fremmest fordi husstandene blev mindre. Den arbejdende husstand 

blev opløst, da først svende og mandligt arbejdstyende forsvandt og siden den kvindelige med-

hjælp i husholdningen. Den tilbageværende kernefamilie skrumpede også ind, fordi antallet af bør-

nefødsler per kvinde blev omtrent halveret fra slutningen af 1800-tallet til 1930’erne, og børnenes 

                                                                 
260 Boje, Johansen & Møller 1983, s. 190, 210. 
261 Bro: ”Velfærdsstaten og boligen”, 2000; Stokholm 2010, s. 116-171; Gaardmand: Dansk Byplanlægning 1938-1992, 1993, s. 
11-55. 
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andel af provinsbyernes indbyggertal faldt fra en tredjedel til mindre end en fjerdedel.262 Ligeledes 

blev det mere almindeligt for enligt stillede at have egen husstand. Samlet set faldt det gennemsnit-

lige antal personer per husstand i alle provinsbyer fra 4,1 i 1901 til 2,8 i 1960.263 Samtidig steg 

husstandenes krav til boligernes standard og størrelse, og takket være den generelle velstands-

stigning og offentlige indgriben kunne forventningerne i højere grad indfries. Med undtagelse af 

bolignøden omkring de to verdenskrige rummede de samme lejligheder efterhånden færre og færre 

beboere.264 

 Indbyggertallet i byens forskellige kvarterer i almindelighed og centrum i særdeleshed 

var altså undergivet en række specifikke ændringer i bygningsmassen og generelle forskydninger i 

demografien og byboernes måde at konstituere sig i husstande. En analyse af befolkningsudvik-

lingen i Aarhus Kommune 1950-1955 udarbejdet af økonomidirektøren konstaterer en tilbagegang 

på ca. 1.000 personer som følge af lejligheder nedlagt ved sanering eller overgang til erhverv, mens 

udtyndingen i de eksisterende lejligheder var ansvarlig for 7.600 færre indbyggere eller 88% af til-

bagegangen i kommunen som helhed.265 

 Her er det imidlertid forholdene i centrum, især i relation til den tiltagende cityudvik-

ling, der er i fokus. De dele af udviklingsforløbet, der har forbindelse hertil, vil derfor blive udskilt i 

de følgende og analyseret nærmere. 

 Overordnet set indvirkede den intensive, økonomiske udvikling i centrum både på 

bestanden af lejligheder og husstandenes størrelse. Det klareste eksempel på cityudviklingens di-

rekte påvirkning af lejlighedsbestanden var de tilfælde, hvor en beboelsesejendom blev nedrevet for 

at give plads til en forretningsejendom uden boliger. For nogle af forretningsejendommenes ved-

kommende blev der ligefrem tinglyst en bestemmelse om, at ejendommen ikke måtte anvendes som 

bolig, for at opnå dispensation fra bygningslovens bestemmelser (se afsnit 7.3). Intensiveringen af 

erhvervsaktiviteterne og bebyggelsesprocenten var dog ikke i alle tilfælde ensbetydende med en 

nedgang i antal boliger. Indtil midten af 1900-tallet valgte bygherren som oftest at indrette lejlig-

heder i de øverste etager af nye strøgejendomme. Når for eksempel en fireetagers ejendom afløste 

en ældre i to etager med henblik på at øge erhvervsarealet, kunne antallet af beboelseslejligheder på 

denne måde ofte bibeholdes eller endda øges. 

                                                                 
262 Christoffersen: Familiens udvikling i det 20. århundrede, 2004, s. 70-75; Johansen: Danish Population History, 2002, s. 153-
161, 207-216; Danmarks Statistik 1966, s. 28-41.  
263 I 1960 ændres definitionen af en husstand, således at logerende på egen kost tælles som selvstændige husstande. 
Danmarks Statistik 1966, s. 52f, 174-76. 
264 Dybdahl 1982, s. 73-87; Hansen & Henriksen 1980b, s. 78-81, 181-199. 
265 Aarhus Kommunale Biblioteker, Lokalhistorisk Samling, Økonomidirektøren i Århus: Visse perspektiver vedrørende 
befolkningsudviklingen i Århus Kommune, 1956, s. 2f. 
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 I de eksisterende ejendomme førte den stigende efterspørgsel efter erhvervskvadratme-

ter til en løbende konvertering af beboelseslejligheder til forretninger, kontorer, klinikker og værk-

steder. Verdenskrigenes lejelovgivning forbød imidlertid nedlæggelse og ændret anvendelse af be-

boelseslejligheder. Det første forbud blev indført som midlertidig foranstaltning i 1917 og siden 

forlænget, om end kommunalbestyrelsen fra begyndelsen af 1920’erne kunne ophæve forbuddet og 

de øvrige huslejerestriktioner, hvilket den konservativt ledede Odense Kommune gjorde som den 

første større provinsby allerede i 1922. Fra 1943 skulle udlejere på ny ansøge om nedlæggelse af lej-

ligheder, og disse regler var gældende indtil undersøgelsesperiodens slutning. Der var dog visse 

muligheder for at opnå dispensation fra forbuddene ved at kompensere med en erstatningslejlighed 

et andet sted, ligesom reglerne ikke var gældende for ejerens egen beboelse. Et tilsvarende hul var 

forretningsindehaverens fraflytning fra et lejemål med kombineret erhverv og beboelse. Efterhån-

den som boligmangelen fortog sig i 1960’erne, synes praksis på området lempet, eksempelvis gav 

Odense Kommune årligt tilladelse til omdannelsen af 20-40 lejligheder til erhverv.266 

 Den arbejdende storhusstand var på grund af de førindustrielle rødder mest udbredt i 

centrum. Skiftet i organiseringen af byernes basale økonomiske enheder fra storhusstandens bo- og 

arbejdsfællesskab til upersonlige virksomheder med ansatte i selvstændige husstande var en gli-

dende og langstrakt proces. Forholdet mellem bolig og erhverv er for hovedpersonernes vedkom-

mende behandlet ovenfor, men i denne sammenhæng er de underordnede ansattes forsvinden også 

af interesse, da afviklingen af storhusstanden førte til mindre husstande og færre beboere i de cen-

trale ejendomme. 

5.1 Faldende indbyggertal i de centrale gader 

Befolkningstallet i hver enkelt gade pulserer gennem årtierne, hvor større nybyggerier øger indbyg-

gertallet, der herefter langsomt falder som følge af den ændrede alders- og familieprofil, den gene-

relle udtynding i lejlighederne og nogle steder fortrængningen af boliger til fordel for erhvervsfor-

mål. Ved at sammenligne befolkningsudviklingen i gader med stærk cityudvikling med områder, 

hvor den var svag, kan man vurdere betydningen af denne. Et udvalg af gader i den indre by i 

Odense opdeles derfor efter tre parametre: gadens alder, påvirkning fra cityudviklingen og gadens 

plads i bystrukturen. I denne sammenhæng er gadens alder defineret ved, om den er anlagt og i det 

væsentligste bebygget før eller efter undersøgelsesperiodens start. Cityudviklingens påvirkning af 

                                                                 
266 Bro 2000, s. 565-611; Beretning angående undersøgelser med henblik på gennemførelse af en udligning af lejeniveauerne i ældre og 
nyere ejendomme. Betænkning nr. 58, 1952, s. 8, 44-52; Lejelovskommissionens betænkning. Betænkning nr. 1331, 1997, bilag, s. 8-
34; Boje, Johansen & Møller 1983, s. 215-230; OBF 1970-1971, tillæg I, s. 317f. 
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de enkelte gader er naturligvis et gradsspørgsmål, men i denne sammenhæng er grænsen sat ved 

undersøgelsesområdet som defineret i analyserne ovenfor. Gaderne i undersøgelsesområdet opde-

les i torve, hovedgader, stræder og sidegader. De tre første kategorier består af gamle gadeforløb, 

mens sidegaderne her enten er nyanlagte eller ældre sidegader, der i løbet af perioden er blevet væ-

sentligt forlænget. 

  

Tabel 10. Årlig befolkningsvækst i udvalgte gader i Odense indre by267 

 1880-1901 1901-1921 1921-1940 1940-1965 1880-1965 

Centrale torve -0,2% -1,3% -1,3% -2,4% -1,4% 

Centrale hovedgader -0,6% -1,0% -1,6% -2,6% -1,5% 

Centrale stræder -0,1% -0,2% -2,3% -2,2% -1,2% 

Centrale, nye sidegader 1,9% -0,4% 1,9% -2,1% 0,2% 

Andre ældre gader 0,3% -0,4% -1,5% -0,7% -0,6% 

Andre nyere gader 2,2% 0,6% -0,8% -0,9% 0,2% 

 

I de fleste ældre gader kulminerede befolkningstallet i 1880, hvorefter en generel tilbagegang satte 

ind. Stærkest og tidligst var den negative tendens i byens hovedgader, og efter århundredskiftet 

ramte den også de centrale torve. De centrale stræder oplevede et pludseligt fald efter 1921. Fælles 

for de tre kategorier er, at befolkningstilbagegangen forblev stærk eller endda tiltog yderligere i 

løbet af perioden og resulterede i en samlet tilbagegang på omkring to tredjedele fra 1880 til 1965, 

for enkelte gader og torve dog mere end tre fjerdedele. Samlet set faldt befolkningstallet i det cen-

trale område fra 6.730 til 2.280. I de ældre gader uden stærk cityudvikling var befolkningstallet no-

genlunde konstant indtil 1921, hvorefter der skete et befolkningsfald i mellemkrigstiden, der dog 

stabiliserede sig noget efter 1940. Set over hele perioden var den samlede tilbagegang dog kun lidt 

mere end en tredjedel. Sidegadenettet i centrum blev udbygget i to omgange, i 1890’erne i form af 

Jernbanegade og igen i mellemkrigstiden med gennembruddene Asylgade, Mageløs og Slotsgade. 

På trods af ejendommenes lave alder fulgte sidegaderne efter 1940 nogenlunde tilbagegangen i de 

øvrige gader med cityudvikling. De udvalgte nyere gader umiddelbart uden for centrum var fuldt 

udbygget i 1921, og herefter begyndte befolkningstallet at synke, men i en noget langsommere takt 

end i de centrale gader. 

 Udviklingen i gadernes befolkningstal viser en kraftigere nedgang i de centrale gader 

end i de andre gader i den indre by, og hovedparten af denne forskel må tilskrives cityudviklingen. 

                                                                 
267 Baseret på bilag 2. De fire øverste kategorier er identisk med undersøgelsesområdet. Centrale torve: Albani Torv, 
Fisketorvet, Flakhaven og Gråbrødre Plads. Hovedgader: Kongensgade, Nørregade, Overgade og Vestergade. Stræder: 
Lille Gråbrødrestræde, Pogestræde, Sankt Knuds Kirkestræde, Store Gråbrødrestræde og Stålstræde. Centrale, nye 
sidegader: Asylgade, Jernbanegade, Klaregade, Mageløs, Sankt Anne Plads og Slotsgade. Andre ældre gader: Bangs 
Boder, Horsetorvet, Nedergade og Påskestræde. Andre nyere gader: Søndergade, Thorsgade, Vesterbro, Vestre Stationsvej 
og Østre Stationsvej. I 1880, 1901 og 1921 angives den tilstedeværende befolkning, i 1940 og 1965 den hjemmehørende. 
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Reduktionen følger i udbredelse og forløb det billede, som analyserne af grundværdi, erhvervsliv 

og adskillelse af bolig og erhverv også har tegnet, nemlig en begyndende cityudvikling før århund-

redskiftet langs hovedgader og torve, der i mellemkrigstiden spredte sig til sidegader og stræder. I 

efterkrigstiden var befolkningstilbagegangen stærk i hele centrum, og især i 1960’erne kan man tale 

om decideret afvandring med en årlig tilbagegang på mere end fire procent fra 1960 til 1965. 

 Befolkningsudviklingen i den indre by i Aarhus og Aalborg har mange lighedstræk med 

resultaterne fra Odense. Undersøger man den årlige befolkningsvækst i en række udvalgte, ældre 

gader i den indre by og lader grundvurderingen 1965 reflektere graden af cityudvikling, er paral-

lellerne i hvert fald slående. 

 

Tabel 11. Årlig befolkningsvækst i udvalgte gader i Aarhus og Aalborg indre by268 

 

Aarhus Aalborg 

1880-1939 1939-1965 1880-1965 1880-1940 1940-1965 1880-1965 

Højt vurderede gader -1,0% -2,1% -1,4% -0,8% -2,5% -1,3% 

Middel vurderede gader -0,2% -1,3% -0,5% -0,3% -1,6% -0,7% 

Lavt vurderede gader -0,1% -0,9% -0,3% -0,1% -1,1% -0,4% 

 

De højt vurderede gader i Aarhus langs strøgforløbet viser et klart vigende indbyggertal fra 1880 til 

1939, mens der i de lavere vurderede gader kun skete mindre forskydninger i samme tidsrum. I 

efterkrigstiden faldt antallet af beboere i hele den indre by, men kraftigst i de højt vurderede gader. 

Et tilsvarende mønster viser sig i Aalborg, hvor befolkningstilbagegangen også tog sin begyndelse 

og var mest mærkbar i gader med høje grundværdier. I anden halvdel af 1960’erne fik udflytningen 

fra centrum endda yderligere momentum og nåede 5% årligt.269 

 Tallene for Odense, Aarhus og Aalborg viser, at befolkningstilbagegangen ikke var 

jævnt fordelt over hele den indre by som følge af en generel beboerudtynding i de gamle gaders 

lejligheder. Derimod var det netop langs de attraktive strøg i centrum, at tilbagegangen først kan 

registreres, ligesom den var kraftigst her i det meste af perioden. Cityudviklingen kan således ud-

peges som en betydningsfuld faktor for den faldende befolkningstæthed i centrum. Selv om mellem 

to tredjedele og tre fjerdedele af beboerne forsvinder fra de centrale gader i tidsrummet fra 1880 til 

                                                                 
268 Baseret på bilag 2. 1880 medtager den tilstedeværende befolkning, mens de øvrige den hjemmehørende. 
Indplaceringen i høj, middel og lav vurdering er baseret på grundvurderingen 1965. I Aarhus er de udvalgte gader under 
høj vurdering Store Torv, Lille Torv, Søndergade, Ryesgade og Immervad. Middel vurdering: Østergade, Banegårdsgade, 
Jægergårdsgade, Vestergade og Frederiksgade. Lav vurdering: Klostergade, Mejlgade, Graven, Studsgade, 
Valdemarsgade, Søgade, Fredensgade og Fredenstorv. I Aalborg er de udvalgte gader under høj vurdering Bispensgade, 
Algade, Nytorv og Østerågade. Middel vurdering: Bredegade, Nørregade, Slotsgade og Urbansgade. Lav vurdering: 
Adelgade, Brandstrupgade, Jomfru Ane Gade, Kattevad og Søndergade.  
269 Bilag 2; Århus Kommunes Statistiske Kontor 1970. 
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1965, er der dog ikke tale om en fuldstændig affolkning. I de velbeliggende gader var der endnu 

ved periodens slutning mange beboelseslejligheder tilbage. 

 I det følgende vil et særtræk ved udviklingen i første del af perioden, nemlig afviklingen 

af storhusstanden, blive analyseret nærmere, hvorefter den relative betydning af husstandsstørrel-

sen kontra udviklingen i antallet af beboelseslejligheder søges klarlagt. 

Storhusstandens afvikling 1880-1920 

I den førmoderne by – såvel som i det gamle landbosamfund – var den grundlæggende økonomiske 

enhed den arbejdende husstand, hvor bolig og erhvervssted var identisk. Storhusstandens omdrej-

ningspunkt var en kernefamilie bestående af et gift par oftest med børn og i nogle tilfælde også en 

slægtning på kost. Hertil kom de forskellige grupper af mandlige og kvindelige ansatte, der tog del 

i henholdsvis husstandsoverhovedets erhvervsvirksomhed og husholdningen. De mandlige hus-

standsmedlemmer uden for familien var udlærte svende, kommiser og tilsvarende, lærlinge under 

uddannelse samt tjenestekarle, mens de kvindelige tjenestefolk havde husholdning, madlavning og 

børnepasning som område.270 En stor del af det kvindelige tyende på hoteller, gæstgiverier, 

restauranter og større købmandsgårde var dog en del af erhvervsvirksomheden, ligesom der efter 

århundredskiftet kommer flere eksempler på husstande med ekspeditricer og andet kvindeligt er-

hvervstyende. Uden for den arbejdende husstand stod eventuelle logerende, der betalte for logi og 

eventuelt kost, men ikke tog del i arbejdet. 

 Mange af tjenestefolkenes pligter som de huslige opgaver og pasning af husdyrholdet i 

form af træk- og slagtedyr krævede konstant nærvær, ligesom lønnen langtfra var høj nok til at 

skabe grundlag for en selvstændig husstand endsige familie. Fremgangsrige erhvervsdrivende med 

store foretagender og tilsvarende arbejdskraftbehov optog adskillige mandlige medarbejdere i deres 

hushold, ligesom opretholdelsen af en stor og standsmæssig husholdning krævede mange tjeneste-

piger. Mange af de traditionelle borgerligere næringer som købmænd, apotekere, håndværks-

mestre, gæstgivere og standspersoner havde i den førmoderne købstad typisk husstande bestående 

af mere end ti personer. Folketællingerne, hvis ordnende princip er ejendomme og husstande, giver 

et detaljeret øjebliksbillede af de enkelte husstande og deres medlemmers relation til husbonden.271 

 Fra midten af 1800-tallet betød industrialiseringens nye organisationsform med kapita-

list eller virksomhed på den ene side og lønarbejder på den anden samt den forøgede velstand, at 

faglærte som ufaglærte arbejdere kunne gifte sig og oprette egen selvstændig husstand. Byens nye 

kvarterer blev udbygget i funktionsopdelingens tegn, og den arbejdende storhusstand med mand-

                                                                 
270 Johansen: En samfundsorganisation i opbrud 1700-1870, 1979, s. 173-177. 
271 Degn: Alle skrives i mandtal, 1991. 
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ligt tyende forblev et fænomen knyttet til den gamle bymidtes bebyggelse skabt til blandingen af 

høj- og lavstatus-beboelse med erhvervslokaler. Udbredelsen af arbejdende storhusstande var størst 

i byens gamle hovedgader, og for gader udlagt i 1800-tallet kan en skillelinje anes omkring 

1850’erne og 1860’erne med industrialiseringen og liberaliseringerne i form af konsumptionens 

bortfald og næringsfrihedsloven. I Odense er der i 1880 således temmelig mange storhusstande i 

Kongensgade, hvis første del blev udlagt i 1847 og bebygget i det følgende årti med blandt andet en 

del købmandsgårde, mens der derimod kun er få forekomster i Albanigade primært bebygget i 

1860’erne og 1870’erne med færre store ejendomme.272 Tilsvarende eksempler findes i Aarhus, hvor 

Fredenstorv og Fredensgade udlagt 1850 havde en del storhusstande i 1880, hvorimod der næsten 

ikke var nogen langs den et par årtier senere bebyggede Søndergade.273 

 Den gamle organiseringsform i centrum kom dog i slutningen af 1800-tallet under pres 

fra flere sider. Fra 1880’erne begyndte svendene i flere fag at føre bofællesskabets ophør frem som 

overenskomstkrav, de mange nye industriarbejdspladser gjorde tilværelsen som tjenestekarl mindre 

attraktiv, ligesom de bedrestillede familier, der typisk stod i spidsen for storhusstandene, følte for-

stadskvarterernes villaer lokke.274 

 

Tabel 12. Storhusstande i Odense centrum 1860-1921275 

 1860 1880 1901 1921 

Indbyggere i undersøgelsesområdet 5.525 6.570 6.132 5.312 

Husstande 1.054 1.310 1.391 1.460 

   - med 10 eller flere personer  123 114 70 22 

   - med 3 eller flere svende, lærlinge og tjenestefolk (M/K) 208 208 108 32 

   - med 3 eller flere svende, lærlinge og tjenestekarle (M) 128 100 42 3 

 

 Gennem en nærmere analyse af folketællingerne fra 1860, 1880, 1901 og 1921 kan afviklingen af 

storhusstanden i Odense centrum følges.276 De meget store husstande med mere end ti personer var 

ikke ualmindelige i 1860, da 123 af de lidt mere end tusind husstande hørte til denne kategori. Ved 

århundredskiftet var antallet af store husstande faldet til 70, og i 1921 var det nede på blot 22. An-

tallet af husstandsmedlemmer kan dog ikke alene anvendes til at udpege de arbejdende storhus-

stande, da størrelsen også kan skyldes exceptionelt store børneflokke eller mange logerende. Defi-

neres en arbejdende storhusstand ved tre eller flere tjenestefolk, svende, kommiser eller lærlinge, 

træder omstillingen tydeligere frem. I 1860 opfyldte 208 ud af 1.054 husstande denne definition, 

                                                                 
272 Folketællingen 1880. 
273 Folketællingen 1880, respektive gader. 
274 Boje & Nielsen 1985, s. 25-31. 
275 Baseret på folketællingerne. 
276 Undersøgelsesområdet defineres som ovenfor. Undtaget er fælleshusholdninger som stiftelser, hospitaler, anstalter, 
arrester og militære forlægninger, hvorimod hoteller og lignende medtages, dog uden midlertidigt nærværende gæster. 
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hvilket betød, at mere end en tredjedel af indbyggerne i centrum var del af en arbejdende storhus-

stand. Fra 1880 faldt antallet og nåede ved århundredskiftet 108, og i 1921 var den arbejdende stor-

husstand blevet et særsyn med kun 32 husstande svarende til 6% af bymidtens befolkning. 

 Ser man kun på de husstande med mere end tre mandlige ansatte, fremgår det, at 

tilbagegangen for denne husstandstype begyndte allerede før 1880 og accelererede hen over 

århundredskiftet for blot at være en kuriositet i 1921. I et af de relativt få studier af 

storhusstandenes afvikling har etnologen Peter Dragsbo set nærmere på forholdene i Aabenraa. Her 

finder han, at købmandsgårdenes store, arbejdende husstande først for alvor begynder at forsvinde 

efter år 1900. Det er ikke overraskende, at en tidligere og mere markant afvikling kan iagttages i 

Odense, som var en større by med en mere intensiv udvikling i centrum.277 

 

Tabel 13. Storhusstandenes gennemsnitlige sammensætning i Odense centrum 1860-1921278 

 1860 1880 1901 1921 

Antal storhusstande i alt 208 208 108 32 

Personer i alt 2.029 1.958 1.013 338 

Husfader og husmoder 1,84 1,78 1,76 1,66 

Deres børn 2,44 2,30 2,13 1,44 

Slægtninge 0,11 0,13 0,18 0,00 

Svende og kommiser (M) 1,06 0,85 0,74 0,03 

Lærlinge (M) 1,03 1,05 0,78 0,41 

Tjenestekarle (M) 0,93 0,80 0,86 0,56 

Kvindeligt erhvervstyende  0,26 0,34 0,69 3,47 

Kvindeligt husligt tyende 1,64 1,65 1,48 1,94 

Logerende og øvrige 0,44 0,51 0,77 1,06 

I alt 9,75 9,41 9,38 10,56 

 

I Odense tilhørte en stor del af husstandene med tre eller flere mandlige ansatte i 1880 traditionelle 

købstadserhverv som håndværksmestre og købmænd, der generelt var i tilbagegang i centrum. 

Blandt de store husstande var der dog nogenlunde lige så mange specialiserede udvalgs-

varehandlende, eksempelvis manufakturhandlere, som købmænd, så forklaringen på det faldende 

antal storhusstande kan ikke alene tilskrives købmandsgårdenes gradvise forsvinden, men må sup-

pleres med organisationsændringerne i vækstbrancherne. Mens mange isenkræmmer-, vin- og ma-

                                                                 
277 Dragsbo: Mennesker og huse i Aabenraa, 1978, s. 17-35. 
278 Husstande som defineret i folketællingen med tre eller flere svende, kommiser, lærlinge samt mandlige eller kvindelige 
tjenestefolk. Offentlige fælleshusholdninger er udeladt, men hoteller inkluderet (uden gæster). Børn og slægtninge er talt 
som sådanne uanset alder og erhverv. ’Svende og kommiser’ omfatter faguddannet mandligt personale, ’lærlinge’ 
mandligt personale under uddannelse. ’Kvindeligt erhvervstyende’ omfatter ekspeditricer og lignende samt alle 
kvindelige tjenestefolk på hoteller, restauranter, gæstgiverier, konditorier, bagerier og lignende, da de formodes at deltage 
i erhvervsudøvelsen. Kategorien ’logerende og øvrige’ indeholder personer uden relation til kernefamiliens 
erhvervsudøvelse samt personer uden tilstrækkelige oplysninger til en præcis placering. At værdien for ’husfader og -
moder’ er lavere end to, skyldes primært forekomsten af husstandsoverhoveder af enkestand. 
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nufakturforretninger i 1880 blev drevet som købmandsgårde af arbejdende storhusstande, skete der 

grundlæggende ændringer i disse brancher såvel som centrums erhvervsliv i det hele taget i årti-

erne frem mod 1921. De nye detailhandelsforretninger blev ikke drevet efter husholdningsprincip-

pet, men med lønarbejdere boende andetsteds – huslejen var for høj til at bruge logi som betaling 

for arbejdskraften, og det patriarkalske system var ved at gå af mode. 

 Afviklingen af de arbejdende storhusstande kan følges i detaljer ved at se på forskydnin-

gerne i husstandssammensætningen. Storhusstandene med mere end tre svende, lærlinge og tjene-

stefolk (M/K) havde gennem de undersøgte år omkring ti medlemmer. I 1860 var de vigtigste ud 

over kernefamilien kvindeligt husholdningstyende, svende og kommiser, lærlinge og tjenestekarle i 

nævnte rækkefølge. Tyve år senere var antallet af voksne mandlige ansatte begyndt at falde, da der 

både var færre svende og tjenestekarle, hvorimod antallet af lærlinge var uændret. 

 I de følgende årtier begyndte også de bosiddende lærlinge at forsvinde, mens 

forekomsten af kvindelige husstandsmedlemmer, der deltog i erhvervsudøvelsen, efterhånden 

nåede et anseeligt niveau. Tallene for 1921 viser, at de få storhusstande, der fandtes på dette 

tidspunkt, var højt specialiserede økonomiske enheder, for halvdelens vedkommende hoteller, 

restaurationer, konditorier og tilsvarende med talrige, bosiddende kvindelige ansatte. Derimod var 

der kun ganske få voksne mænd tilbage.279 Husstandsoverhovedets kernefamilie spillede nu også 

en underordnet rolle – i adskillige tilfælde kan husstandene endda knap nok betegnes som sådanne 

i traditionel forstand, da ejeren eller forpagteren tilsyneladende boede et andet sted, mens 

’husstanden’ på arbejdsstedet blot bestod af underordnede tjenestefolk. Den klare glidning gennem 

perioden fra flest ansatte mænd i de arbejdende husstande til en klar kvindelig dominans hænger 

sammen med de kulturbestemte forskelle på kvinder og mænds muligheder på arbejdsmarkedet og 

for at bo alene.280 Dertil kommer, at opdelingen mellem arbejde og bolig i hotel- og 

restaurationsbranchen, der var præget af mange kvindelige ansatte, blandt andet på grund af 

arbejdstiderne skete senere end i andre brancher. 

 Den arbejdende storhusstands afvikling var ikke ensbetydende med, at behovet for ar-

bejdskraft i bymidten var blevet mindre. Derimod boede de ansatte nu i en anden husstand, hvad 

enten det var som familieoverhoved eller logerende. For bymidtens ansatte skete – som det også var 

tilfældet for ejernes vedkommende – en adskillelse af bolig og arbejdssted. 

 Indbyggertallet og befolkningstætheden i centrum var stærkt påvirket af de arbejdende 

storhusstandes forsvinden. Tager man udgangspunkt i de adresser, hvor der i 1880 var en husstand 

med mere end tre bosiddende ansatte, var antallet af beboere på de adresser, der endnu var ram-

                                                                 
279 Per Bojes undersøgelser viser, at mandligt tyende i 1911 stort set var forsvundet i Odense. Boje & Nielsen 1985, s. 26f. 
280 Mortensen 2010, s. 32-50, 70-111. 
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men om en storhusstand tyve år senere, nogenlunde uændret. På de adresser, hvor en storhusstand 

var forsvundet, var beboertallet derimod aftaget med mere end en fjerdedel, eller fire gange så 

kraftigt som befolkningstilbagegangen i undersøgelsesområdet som helhed. Fra 1901 til 1921 gjorde 

en tilsvarende tendens sig gældende på de adresser, der mistede en storhusstand. Det står således 

klart, at de boliger, som storhusstandenes svende, lærlinge og tjenestefolk benyttede, ved storhus-

standens ophør i vid udstrækning ændrede funktion frem for eksempelvis at blive lejet ud til loge-

rende. Det er nærliggende at antage, at de tidligere boliger afhængig af den konkrete beliggenhed i 

ejendommen enten har udvidet familiens boligareal eller fundet anvendelse som erhvervslokaler.  

 Et eksempel på udviklingen viser Odense-ejendommen Vestergade 52. Her boede i 1880 

en storhusstand på 1. sal i form af en manufakturhandler med kone og fire børn, tre handelsbe-

tjente, en lærling og tre tjenestepiger, i alt 13 personer, hvortil kom en klodsemagerfamilie i kælde-

ren og en handelsagent med familie på 2. sal, samlet 23 personer. Tyve år senere – ved folketællin-

gen i 1901 – rummede den stort set uændrede ejendom en herreekviperingshandler og en 

sadelmagermester med tilknyttede kernefamilier, men hver blot én tjenestepige, i alt 7 personer – 

eventuelle ansatte eller lærlinge må have haft bolig et andet sted. Til gengæld var første sal nu ud-

lejet til to sagførerkontorer uden bolig, mens andensalen var optaget af en klichéfabrik. Afviklingen 

af storhusstanden gik i dette tilfælde hånd i hånd med konverteringen til små lejemål med butik 

samt bolig til en kernefamilie og rene erhvervslokaler.281 

Antal boliger og husstandenes størrelse 

Fra midten af 1800-tallet og nogle årtier ind i 1900-tallet steg antallet af husstande i centrum, hvilket 

på baggrund af den daværende husstandsdefinition nogenlunde oversættes til antallet af boliger 

eller lejligheder.282 Nedrivninger af ejendomme og konvertering af beboelseslejligheder til erhverv 

blev altså mere end opvejet af nyopførte boliger, dels på byggegrunde langs nyudlagte gadestræk-

ninger, dels som tilbygning til eller erstatning af ældre ejendomme. Selv langs de fire hovedgader, 

der i 1880 var næsten fuldt bebygget, var antallet af husstande svagt stigende mellem folketællin-

gerne 1880 og 1921. Det svindende indbyggertal skal derfor primært tilskrives husstandenes mindre 

størrelse, der faldt kraftigt fra et gennemsnit på 5,0 i 1880 til 3,5 i 1921. 

 Langs den gadestrækning i Odense centrum, der tidligst bar præg af cityudvikling, 

Vestergade fra Fisketorvet til Kongensgade, skete dog allerede fra 1880 et nettofald i antallet af be-

boelseslejligheder, og denne udvikling tog fart efter århundredskiftet. Fra 1901 til 1921 forsvandt 24 

                                                                 
281 Folketællingen 1880, 1901; Odense Vejviser 1880, 1901. 
282 På huslisterne ved folketællingerne 1901 og 1921 bruges husstand og lejlighed således synonymt. Indlogerede familier 
talte som selvstændige husstande. Derimod rummer midlertidigt ledige lejligheder ingen husstande. For ændringer i 
husstandsdefinitionen se Danmarks Statistik 1966, s. 174-76. 
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ud af 165 lejligheder, halvdelen heraf i forbindelse med indretningen af fem rene erhvervsejen-

domme uden beboelse. Selv her kan de nedlagte lejligheder dog kun forklare halvdelen af gade-

stykkets befolkningstilbagegang, da husstandenes ringere størrelse havde tilsvarende betydning.283 

 Det faldende antal beboere i centrum fra 1880 og indtil 1921 må altså i hovedsagen 

tilskrives mindre husstande. Hovedforklaringen på den generelle, landsdækkende udvikling mod 

færre medlemmer i hver husstand er det faldende fødselstal og dermed færre børn i husstandene. 

Ser man nærmere på husstandssammensætningen i Odense centrum, fremstår sammenhængen 

mellem antallet af personer under 15 år og hjemmeboende børn i husstandene dog mere kompleks 

end som så, da familierne efter århundredskiftet lod børnene blive boende hjemme længere – om 

det så skyldes bedre økonomisk råderum i familierne, at børnene boede hjemme i lærlingetiden, 

ændrede kulturmønstre eller verdenskrigens bolignød, må her få lov at stå hen. Mens antallet og 

procentdelen af personer under 15 år i centrum var støt faldende i den nævnte fyrreårsperiode, lå 

andelen af hjemmeboende børn uændret på lige under en tredjedel af områdets indbyggere. I byens 

øvrige kvarterer, der gennem hele perioden var mere børnerige end centrum, slog det faldende 

børnetal klarere igennem i husstandssammensætningen, da halvdelen af husstandsformindskelsen 

her skyldes færre hjemmeboende børn. I centrum har de mange erhvervsdrivende husstande givet-

vis bedre kunnet bruge børnenes arbejdskraft i ungdomsalderen, ligesom familierne her generelt 

var økonomisk bedre stillet end i byen som helhed.284 

 Den mest betydningsfulde faktor i udviklingen mod mindre husstande i centrum var 

derimod de øvrige husstandsmedlemmers forsvinden, som står for to tredjedele af tilbagegangen. 

Dette forhold stemmer godt overens med, at befolkningstilbagegangen i denne periode var stærkest 

ved de gamle torve og hovedgader, hvor storhusstandene typisk holdt til. De arbejdende storhus-

stande såvel som mindre husstande med forskellige arbejdende medlemmer blev i årtierne omkring 

århundredskiftet gradvist erstattet af husstande, der mere og mere lignede en kernefamilie.285 

 Selv om husstandenes antal tyder på en svag stigning i boliger indtil 1921, er spørgsmå-

let dog, om det er ensbetydende med et voksende samlet boligareal. Bebyggelsen i Odense centrum 

blev i perioden stærkt intensiveret, men udskillelsen af flere og flere rene erhvervslejemål til butik-

ker og værksteder må i mange tilfælde være sket på bekostning af boliger, ligesom den tiltagende 

benyttelse af lejligheder på 1. og 2. sal som kombineret bolig og kontor eller klinik for liberale og 

tilsvarende erhverv må have indskrænket det reelle boligareal. Ligeledes tyder de mange husstande 

ved undersøgelsens slutning, bestående af blot en person med erhverv som forretningsbestyrer, 

                                                                 
283 Antal lejligheder baseret på folketællingsskemaer. RA, Danmarks Statistik, Folketællinger, 1901 og 1921, Købstæder, 
Odense Købstad, diverse gader. Statens Arkivers Arkivalieronline. 
284 Boje, Johansen & Møller 1983, s. 134f, 199f. 
285 Johansen 2002, s. 207-16; Dybdahl 1982, s. 25-28. 
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direktrice, ekspeditrice, kommis eller lignende, på små værelser i tilknytning til en forretning sna-

rere end egentlige lejligheder. Der findes imidlertid ikke detaljerede opgørelser fra perioden over 

udviklingen i det reelle boligareal, som gør det muligt entydigt at besvare disse spørgsmål. 

 Samtidig med at den negative befolkningsudvikling i Odense centrum accelererede efter 

1921, fik nedlægning af boliger nu større betydning. Andelen af ejendomme i undersøgelsesområ-

det med beboelseslejligheder faldt fra omkring 90% i 1916 til 78% i 1960, først og fremmest på grund 

af de mange nye, ’rene’ forretningsejendomme.286 I flere tilfælde betød opførelsen af en enkelt 

forretningsejendom nedrivning af adskillige ejendomme med beboelse, som det eksempelvis var 

tilfældet ved byggerierne ved Klingenberg i 1930’erne og igen i 1960’erne, da mange ældre ejen-

domme ved torvet såvel som Skt. Knuds Kirkestræde og Pogestræde blev nedrevet. Tilsvarende 

betød gadegennembrud og andre infrastrukturforbedringer omfattende nedrivninger allerede fra 

1920’erne med en kulmination i 1950’erne og 1960’erne.287 

 En ændring i husstandsdefinitionen i 1960, således at logerende på egen kost tælles som 

selvstændige husstande, umuliggør en direkte sammenligning af deres antal og størrelse i 1921 og 

1960. Det er dog muligt at danne sig et skønsmæssigt indtryk af den faldende husstandsstørrelse og 

lejlighedsnedlæggelsernes relative betydning ved for 1960 at bruge ejendomsvurderingens optæl-

ling af beboelseslejligheder.288 

 De ældre hovedgader, torve og stræder i centrum, der i 1921 var fuldt udbygget, mistede 

i løbet af de følgende fire årtier indtil 1960 mere end halvdelen af deres indbyggere.289 Den gennem-

snitlige husstandsstørrelse svandt med omkring en femtedel fra 3,5 til 2,8. Samtidig forsvandt to 

femtedele eller i alt mere end 500 lejligheder fra samme gadestrækninger, og lejlighedsnedlæggelser 

er således årsag til mere end to tredjedele af befolkningstilbagegangen. Tendensen til færre lejlighe-

der var mærkbar både langs byens hovedstrøg og i de mindre stræder. 

Sammenfatning af befolkningsudviklingen i centrum 

Ved undersøgelsens begyndelse var Odense centrum præget af en høj befolkningstæthed, der fak-

tisk steg yderligere indtil 1880’erne. Herefter satte en tilbagegang ind i Odense som i de andre større 

provinsbyer, der varede indtil periodens slutning og resulterede i adskillige gader i en reduktion på 

mere end tre fjerdedele. Befolkningstilbagegangen begyndte før århundredskiftet ved de centrale 

                                                                 
286 RA, Overskyldrådet, Vurderingsfortegnelser, Odense Amt, Odense Købstad, 1916 og 1927 samt RA, Statens 
Ligningsdirektorat, Afdelingen for Vurdering af Fast Ejendom, Vurderingsfortegnelser, Odense Amt, Odense Købstad, 
1960. 
287 Odense Magistrats 2. afdeling (udg.) 1984, s. 88-91. 
288 RA, Statens Ligningsdirektorat, Afdelingen for Vurdering af Fast Ejendom, Vurderingsfortegnelser, Odense Amt, 
Odense Købstad, 1960. 
289 Gader som defineret i tabel 10 med undtagelse af Gråbrødre Plads på grund af Gråbrødre Hospitals særlige forhold. 
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torve og hovedstrøg. Selv om der er tegn på, at ejendommenes boligareal i mange tilfælde er blevet 

reduceret på bekostning af erhvervslokaler, peger undersøgelsens resultater i retning af, at befolk-

ningsnedgangen før 1920 i højere grad skyldtes opløsning af den traditionelle arbejdende storhus-

stand end den klassiske cityudvikling, hvor erhverv fortrænger boliger fra centrum. I det mest in-

tensive område omfattende et halvt hundrede ejendomme langs den højest vurderede 

gadestrækning kan et nettofald i antallet af lejligheder konstateres, men selv her var formindskelsen 

af husstandene af lige så stor betydning. Samlet set var årsagen til befolkningstilbagegangen opløs-

ningen af de arbejdende husstande, da først svende og kommiser, siden læredrenge og tjenestekarle 

og til sidst de kvindelige tjenestefolk gradvist forsvandt fra deres arbejdssted til fordel for andre 

husstande. Om end det falder uden for den almindelige definition af citydannelse, må opløsningen 

af de store husstande med den relativt ekstensive arealudnyttelse til fordel for flere, mindre enheder 

dog ses som et led i den økonomiske intensivering af centrum. 

 I mellemkrigstiden og især efterkrigstiden aftog befolkningstallet med større og større 

hast, og ud over de højest vurderede gadestrækninger var de nærliggende sidegader og stræder nu 

også omfattet af udviklingen. Husstandene blev stadig mindre, men det var først og fremmest 

nedlæggelse af beboelseslejligheder til fordel for andre anvendelser, der var årsagen til det dalende 

antal beboere. Beboelserne forsvandt som følge af overgang til erhverv såvel på lejlighedsniveau 

som på ejendomsniveau, ligesom nogle ejendomme måtte give plads til trafikalt motiverede gade-

udvidelser. Udviklingen i tiden efter Første Verdenskrig var mere i tråd med de processer, der 

havde været i gang i amerikanske storbyers central business district og City of London siden anden 

halvdel af 1800-tallet. Næsten uanset hvor snævert man definerer cityområdet, nåede befolkningen i 

de større danske provinsbyer imidlertid ikke et nulpunkt, og grundet lighederne med udviklingen i 

de større byer i Tyskland og Centraleuropa er der snarere tale om en cityudvikling af kontinental-

europæisk karakter som beskrevet af Lichtenberger.290 

                                                                 
290 Lichtenberger 1972. 
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DE CENTRALE BYRUM 

6. KONSTRUKTIONEN AF CENTRALE BYRUM 

Byen og mennesket 

At byen og mennesket udøver gensidig indflydelse på hinanden, har i mere end hundrede år været 

et omdrejningspunkt i forståelsen og undersøgelsen af byen og livet i den. En af bysociologiens pio-

nerer, tyskeren Georg Simmel, beskriver i essayet ”Die Grossstädte und das Geistesleben” fra 1903, 

hvordan storbyens gennemrationaliserede funktionsmåde, arbejdsdelingen og den tætte sammen-

stuvning af mennesker påvirker indbyggernes omgangsformer, sociale relationer og psykiske liv.291 

Den tysk-amerikanske, urbane sociolog Louis Wirth karakteriserer i artiklen ”Urbanism as a Way of 

Life” fra 1938 den moderne storbyeksistens som en særlig livsform. Byens størrelse, tæthed og hete-

rogenitet betyder, at indbyggernes liv er domineret af korte og upersonlige kontakter samt strenge, 

formaliserede kontrolmekanismer.292 

 Mens Simmel og Wirth først og fremmest interesserer sig den måde, bylivet influerer på 

individernes psyke, er byhistorikeren Lewis Mumford mere optaget af menneskets skabelse af byen 

som en social proces i tid og rum. Ifølge Mumford er byen som et kollektivt kunstværk realiserin-

gen af idéer og visioner, men omvendt påvirker den fysiske bys udformning i kraft af sin status som 

indbyggernes livsverden også de mentale rammer. I The Culture of Cities fra 1938 formulerer han det 

således: ”Mind takes form in the city; and in turn, urban forms condition mind.”293 

 Den franske filosof Henri Lefebvre udvikler ud fra tanken om rum som samfundsskabt 

sammenhængen mellem rummets fysiske udtryk, den samfundsmæssige funktion og tankeverde-

nen. Det fysiske, samfundsmæssige og mentale påvirker hinanden gensidigt og danner sammen-

hængende rum, der sætter rammerne for handlinger og tanker. Ifølge Lefebvre er abstrakte idéer og 

ideologier, der søger at opnå en længerevarende betydning, nødt til at manifestere sig fysisk – ek-

sempelvis som kristendommens kirker – og derved skabe deres rum. Lefebvres rum-begreb er 

komplekst og sammensat, så selv om han i tråd med sine marxistiske inspirationskilder taler om 

borgerskabets og kapitalismens overordnede, rumlige hegemoni, taler han om en lang række kon-

                                                                 
291 I slutningen af 1800-tallet var det almindeligt anerkendt i psykiatriske kredse, at det stressende storbyliv kunne 
fremprovokere en række psykiske lidelser. J.F. Møller: ”Nervøsitetens tidsalder”, 2002a; Simmel: ”Die Grossstädte und 
das Geistesleben”, 1995 [1903]. 
292 Wirth: ”Urbanism as a Way of Life”, 1938. 
293 Mumford: The Culture of Cities, 1938, s. 5. 
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struerede rum på forskellige niveauer med ulige indbyrdes forhold, nogle som hinandens forud-

sætninger og andre i indbyrdes samfundsmæssig og diskursiv strid.294 

 I den danske forskning vinder begrebet byens rum for alvor indpas i begyndelsen af 

1990’erne med udgivelsen af adskillige tværvidenskabelige antologier, der analyserer rum som 

konstruktioner af fysisk, ideologisk og samfundsøkonomisk karakter med udgangspunkt i forskel-

lige fagtraditioner som kunst- og arkitekturhistorie, kulturstudier og geografi.295 

De centrale byrum 

Min anvendelse af begrebet byrum er inspireret af Lefebvres tanker, og jeg vil her bruge ’rum’ som 

et analytisk begreb om sammenhængende mentale, samfundsmæssige og fysiske konstruktioner. 

’Rummene’ repræsenterer væsensforskellige modeller og fremtidsvisioner for byens centrum og 

dets formål, funktioner, udseende og brugere fremført og søgt virkeliggjort af forskellige aktører 

som politikere, erhvervsdrivende, grundejere, ingeniører, arkitekter samt almindelige beboere. 

 De rumlige konstruktioners konkrete bestanddele er sproglige udsagn om opfattelser af 

og visioner for centrum, den samfundsmæssige praksis i form af anvendelse, funktion og opførsel 

samt det bebyggede miljøs fysiske form. Imidlertid vil fordelingen af vægten mellem disse tre ele-

menter variere i de enkelte analyserede rum på baggrund af det rumlige projekts karakter og ini-

tiativtagernes valg af virkemidler, ressourcer og succes. Eksempelvis havde borgerskabets vision 

om et særligt, moralsk byrum i centrum i anden halvdel af 1800-tallet sit udgangspunkt i et norma-

tivt syn på den gode by, som de søgte at realisere gennem social kontrol og mindre ændringer af de 

fysiske strukturer. I omdannelsen af centrum til et forbrugets rum var hovedaktørerne i form af er-

hvervsdrivende og grundejere derimod først og fremmest interesseret i de fysiske rammer og dertil 

knyttede økonomiske muligheder. Nogle søgte altså at virkeliggøre byrum ved at redefinere forstå-

elsen, opfattelsen af og reglerne for opførsel i centrum, mens andre var mere orienteret mod en sam-

fundsmæssig, økonomisk og konkret fysisk opbygning og udnyttelse af det. 

 Udforskningen af byrummene må således veksle mellem forskellige analysestrategier, 

da der er stor forskel på, hvor verbalt artikuleret og eksplicit formuleret de enkelte rum var, ligesom 

de almindelige forhold omkring skabelse og bevaring af skriftlige kilder samt fysiske elementer gør 

sig gældende. Efterkrigstidens kommunale byplanlægning er på grund af den direkte argumente-

rende, politiske diskussion, det omfattende, bevarede arkivmateriale og de markante fysiske æn-

dringer relativt let at få hold på. Derimod vil det i langt højere grad være nødvendigt at lave indi-

                                                                 
294 Lefebvre 1991 [1974], s. 10-15, 223-27. 
295 Tonboe (red.): Territorialitet, 1994; Bøttzauw m.fl. (red.): Byens rum – byens liv, 1991; Bek, Algreen-Ussing & Hansen: Syn 
for rum, 1993. Fra de senere år kan nævnes Sørensen & Zerlang (red.): Kultur uden centre, 2006; Madsen & Brandrup (red.): 
Den senmoderne by, 2010. 
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rekte slutninger og tolkninger af motiver fra konkrete handlinger og fysiske ændringer, når det 

gælder den tidlige del af perioden og de mere eller mindre anonyme, private aktører i byrummets 

politik. 

 I denne analyse optræder byrummene som hos Lefebvre på ulige niveauer og har 

forskellig udstrækning. Således kan de i nogle tilfælde supplere og underbygge hinanden, i andre 

eksistere uanfægtet side om side, mens der også er eksempler på byrum i skarp modsætning og 

konkurrence om plads, opmærksomhed og ressourcer. Nogle byrum er stærkt knyttet til bestemte 

fysiske forankringspunkter, der derved bestemmer rummets afgrænsning og overlader den reste-

rende plads til de øvrige rum, hvorimod andre gør krav på hele byens centrum eller er stedligt mere 

diffust defineret. Tilsvarende er det enkelte byrum sjældent en homogen monolit, men derimod et 

dynamisk fænomen præget af interne spændinger og rivalisering om at definere indholdet og tegne 

det primære udtryk på samme måde som eksempelvis en handelsstandsforenings medlemmer, der 

består af handlende med nogle fælles mål, men i indbyrdes konkurrence. 

 Formuleringen og realiseringen af de enkelte byrum sker selvsagt ikke i et vakuum i 

hver by, men er som oftest udtryk for tankegods og udviklingstræk, som kan iagttages i lignende 

former i mange andre nordeuropæiske byer eller endog i hele den vestlige verden. Internationale 

idéer og begrebsverdener spændende fra de overordnede ideologier som nationalisme, liberalisme 

og socialisme over forbrugskulturens modestrømninger ned til de skiftende faglige skoler og idealer 

inden for eksempelvis arkitektur og byplanlægning har været definerende inspirationskilder for 

udformningen af byrummene i de danske provinsbyer. I det følgende vil der dog kun blive rede-

gjort nærmere for inspirationskilder og rammebetingelser, når det har direkte relevans for analysen 

og forståelsen af byrummene. 

 Denne undersøgelse søger at dække en lang periode på hundrede år, hvorfor der gen-

nem årene har været gjort mange divergerende forsøg på at formulere og bygge visioner op i 

Odense, Aarhus og Aalborgs centrum. For at holde analysen inden for de givne rammer har det 

derfor været nødvendigt at foretage en udvælgelse, hvor kun de mest karakteristiske og indflydel-

sesrige byopfattelser og funktionelle enheder får lov at tegne et ’byrum’. Afgrænsningen og opde-

lingen af de mangeartede idéer og fysiske ændringer i centrum i flere sammenhængende ’byrum’ er 

naturligvis en tolkning frem for en ubestridelig facitliste. Det er et analytisk greb til forståelse af 

omdannelsen af provinsbyernes centrum, ikke som en konstant fremadskridende, ensrettet udvik-

ling, men som en række parallelle processer med forskellige drivende aktører og mål. 

 I sin banebrydende analyse af et byplanlægningsforløb i Aalborg centrum i 1970’erne og 

1980’erne, Rationalitet og magt, indrømmer forfatteren, samfundsforskeren Bent Flyvbjerg, i en note, 

at han var nødt til at ændre metode og analytisk indfaldsvinkel undervejs. Han indså, at en beskri-
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velse af, hvordan miljøtankegangen kom til Aalborg og så derefter blev implementeret i planlæg-

ningen, var forsimplet. Miljøtankegangen kom hele tiden til Aalborg, og den levede netop i kon-

flikten med andre opfattelser.296 Denne undersøgelses analytiske tilgang med parallelle, 

konkurrerende byrum er formuleret under inspiration fra Flyvbjergs erkendelse. Rummenes men-

tale og fysiske indhold reformuleres kontinuerligt i en vekselvirkning med andre byrum og lokale 

som udefrakommende inspirationskilder. Nogle processer samarbejdede og underbyggede hinan-

den, mens andre var hinandens modsætninger og levede som Flyvbjergs miljøtankegang i konflik-

ten. Nogle havde en kort blomstringstid, mens andre beholdt en vigtig position perioden igennem 

og opnåede måske endda en hegemonisk stilling. Tilsammen formede disse processer bymidtens 

udvikling gennem industrisamfundets tidsalder og omskabte og skabte derved det komplekse cen-

trum, som byerne har i dag. Analysen af byrummene kan således på nærmest arkæologisk vis af-

dække forskellige, mere eller mindre sammenhængende lag i bylandskabet med relation til be-

stemte perioders og gruppers idealer, interesser og anvendelser. 

 Som en konsekvens af denne tilgangsvinkel og den lange undersøgelsesperiode vil 

analysen først og fremmest følge de aktører, der havde indflydelse og ressourcer til at forme by-

rummet i fysisk og mental forstand, mens de daglige brugeres praksis og marginale gruppers 

eventuelle modstand mod herskende byrum kun vil spille en underordnet rolle. Grundejere, byg-

herrer, byrådsmedlemmer, arkitekter, ingeniører, journalister og repræsentanter for detailhandelens 

foreninger vil således føre ordet. I kraft af myndigheden over det offentlige rum og rigelige ressour-

cer vil kommunen være den væsentligste enkeltaktør. Byplanlægningen i Danmark har allerede 

været genstand for adskillige grundige undersøgelser, og selv om offentlig regulering og byplan-

lægning uvægerligt vil spille en stor rolle i visse dele af analysen, sigtes der her til en bredere for-

ståelse af de aktørgrupper og processer, der har formet de centrale byrum.297 

 Valget af kildemateriale vil være styret af forsøget på at afkode opfattelsen af samt mål 

og visioner for det centrale byrum hos de drivende aktører og vil fokusere på den offentlige debat i 

bred forstand, som den kom til udtryk i dagblade, magasiner, fagtidsskrifter og byrådsdebatten. 

Endvidere vil beskrivelser i form af rejseførere, bybeskrivelser samt jubilæumsskrifter for forenin-

ger og virksomheder også blive inddraget. Udvalgte begivenhedsforløb og processer er endvidere 

belyst gennem arkivalsk materiale. Som følge af afhandlingens hovedfokus på Odense gælder det 

især undersøgelser af denne by, hvor navnlig den tekniske forvaltnings arkiv er inddraget. 

                                                                 
296 Flyvbjerg: Rationalitet og magt, 1991, 2, s. 51. 
297 Tim Knudsen giver en oversigt over litteraturen i ”Byplanlægning som primærkommunal forvaltningsaktivitet”, 1990. 
Siden er kommet adskillige undersøgelser, væsentligst i denne sammenhæng Gaardmand 1993 og Stokholm 2010. 
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 Med inddragelse af den væsentligste forskningslitteratur ridses undersøgelsens række af 

bærende byrum op i det følgende, nemlig det moralske rum, forbrugets rum, kapitalens rum, det 

historiske rum og mobilitetens rum. 

Det moralske byrum 

Visionen om byens centrum som et særligt moralsk rum var ved undersøgelsesperiodens begyn-

delse under udbredelse i den urbane elite og især i de nydannede byråd. Besøgende fra landet, an-

dre byer eller udlandet ankom til byens centrum, hvorfor det blev opfattet som byens ansigt udad-

til, ligesom de forskellige samfundsklasser mødte hinanden på byens centrale torve og gader. Dels 

for at gøre centrum behageligt og sikkert for borgerskabet, dels for i overensstemmelse med idealet 

om den gode by at forbedre de moralske og sundhedsmæssige tilstande iværksatte byrådet en 

række initiativer. Nyoprettede, kommunale politikorps patruljerede gaderne dag og nat for at sikre 

opretholdelse af ro og orden i det offentlige rum, herunder regulering af gadehandlende og prosti-

tueredes færden. Gaderne blev forbedret med brolægning, belysning og kloakering, og gadefejere 

blev ansat til renholdelse. Monumenter og imposante offentlige prestigebyggerier søgte at dominere 

og definere det centrale byrum. 

 En lang række forskere beskæftiger sig med det, man kan kalde etableringen af det 

moralske byrum. En retning, der især var produktiv i 1980’erne og 1990’erne, analyserer under ind-

flydelse af Michel Foucaults tidlige værker om magt og overvågning hvordan politiets regulering af 

indbyggernes adfærd navnlig søgte at disciplinere de lavere klasser efter overklassens normer.298 

Tilsvarende søgte eliten at afgrænse de dårlige dele af byen fra de gode med nedsættende beskrivel-

ser af de moralske og sundhedsmæssige tilstande.299 Med inspiration fra den sene Foucaults begreb 

governmentality lægger byhistorikeren Chris Otter derimod vægt på de liberalistiske politikeres 

skepsis over for rå politimagt og undertrykkelse og peger i stedet på mere subtile former for magt-

udøvelse. Gennem en systematisk omdannelse af det fysiske, urbane miljø, der fjernede larm og 

stank til fordel for renlighed, oplysning og synssansens primat, søgte de liberalistiske politikere at 

forbedre indbyggerne og byen.300 Andre forskere har i de senere år fremført lignende tolkninger af 

forbedringen af gaderummet, kloakering, offentlig forsyning og tilsvarende tiltag fra kommunal 

side.301 

                                                                 
298 Franzén: ”Gatans disciplinering”, 1982; Ogborn: ”Ordering the city”, 1993; Fyfe: ”The police, space and society”, 1991; 
Sennett: The Fall of Public Man, 1974; Sennett: Flesh and Stone, 1994; Gleeson: ”The Social Space of Disability in Colonial 
Melbourne”, 1998. 
299 Driver: “Moral geographies”, 1988; Ealham: “An Imagined Geography”, 2005; Mayne: The Imagined Slum, 1993. 
300 Otter: “Making liberalism durable”, 2002; Otter: The Victorian Eye, 2008. 
301 Hunt: Building Jerusalem, 2004; Dennis 2008; Bouman: “Luxury and Control”, 1987. 
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 Med samme teoretiske udgangspunkt som Otter i governmentality-begrebet analyserer 

Patrick Joyce de engelske bymyndigheders forsøg på at forbedre byen i liberalismens periode fra 

1830’erne til århundredskiftet, som han inddeler i faser. Første fase ca. 1830-1850 kalder han ’the 

sanitary city’. Efter en tiltagende moralsk forargelse over urenheden, der sætter renlighed på den 

politiske dagsorden, præges perioden af indsatsen for at skabe orden i byens kredsløb ved at bro-

lægge og belyse gaderne, etablere kloakker og forsyningsnetværk samt forbedre hygiejnen omkring 

fødevareforsyningen. Anden fase, som spænder over 1800-tallets anden halvdel, karakteriserer 

Joyce ’the moral city’, hvor bystyret og borgerskabet var optaget af at forbedre indbyggernes moral 

og dannelse gennem monumentalt pragtbyggeri i centrum til administrative, kulturelle og uddan-

nelsesmæssige formål. Moral skal her forstås i en bred betydning med forbindelse til begreber som 

dannelse, borgersind og skønhed. Omkring århundredskiftet indledes en ny fase betegnet ’the so-

cial city’, der kendetegnes ved en interesse for hele byen og et gradvist bortfald af mistro og morali-

seren over for de jævne indbyggere og deres omgangsformer.302 Bekymringen for byens kredsløb i 

1800-tallets første halvdel, som Joyce henviser til, havde i hvert fald i en kontinentaleuropæisk 

sammenhæng en længere tidsmæssig udstrækning og en grad af sammenfald med de moralske 

idealers periode. Eksempelvis var præfekt Haussmanns vidtgående projekter i Paris i 1853-70 på én 

gang præget af et ønske om forbedringer af byens hygiejne, cirkulation, udseende og moralske 

stade.303 

 I en dansk kontekst belyser Tim Knudsen de kommunale bestræbelser i København på 

at skabe en bedre og sundere by fra 1840’erne, og en række studier forfølger dette forløb nærmere i 

hovedstaden som provinsbyerne.304 På linje med Joyce ser Karin Lützen det københavnske borger-

skabs tiltagende ubehag ved byens tilstand i midten af 1800-tallet som igangsættende for de føl-

gende årtiers brede vifte af tiltag for at forbedre byens renlighed, orden og sædelighed. Ifølge 

Lützen er de offentlige myndigheders initiativer som kloakering og forbedring af politikorpset 

væsentlige, men den mest nyskabende del af hendes undersøgelse består af betoningen af den 

række af private sammenslutninger og foreninger, der dels gennem velgørenhed dels gennem en 

aggressiv kampagne mod prostitution tager aktiv del i arbejdet for at hæve byens moral.305 

Borgerskabets forsøg på prægning af byens fysiske rum med ideologiske budskaber og byborgerlig 

stolthed gennem monumentalt byggeri har nydt stor bevågenhed i den internationale forskning, 

                                                                 
302 Joyce: The Rule of Freedom, 2003, s. 144-171. 
303 Loyer: Paris Nineteenth Century, 1988; Hvidt: Paris, 2004. 
304 T. Knudsen 1988; Engberg: Det heles vel, 1999; Lindegaard. ”Ud af røret”, 2003; J.F. Møller: ”Byens lunger”, 2002b, s. 99-
118; Vested: Latrin, kloak og rene vandløb, 1999, s. 21-121; Bach, Harnow & Jensen: Forsyninger til tiden, 2005. 
305 Lützen: Byen tæmmes, 1998. 
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men har med få undtagelser indtil for nylig fået mindre opmærksomhed i Danmark.306 En række 

nyere forskningsbidrag med en bredere tilgang til emnet behandler byens rum som en omstridt po-

litisk arena, som forskellige ideologiske grupperinger søgte at dominere og imprægnere med me-

ning gennem optog, foreningsbygninger, monumenter og gadenavne.307 

Forbrugets rum 

Markeder og handel havde siden middelalderen hørt til de danske købstæders grundfunktioner, og 

de centrale torve havde ageret handelspladser i århundreder. Når det giver mening at beskrive ska-

belsen af forbrugets rum som et fænomen knyttet til den moderne by, skyldes det de dybtgående 

ændringer, handelen undergik fra midten af 1800-tallet med den specialiserede detailhandels op-

ståen og udbredelse. Handel transformeredes til forbrug, en ny social og kulturel praksis, og iscene-

sættelsen af forbruget førte til stadig mere iøjnefaldende forandringer af byens centrale, fysiske 

rum. 

 I sin banebrydende analyse af 1800-tallets overdækkede butiksarkader, passager, i Paris 

skildrer Walter Benjamin et særligt rum – blikkets, varernes og den slentrende, observerende fla-

nørs domæne. Arkaderne var butiksstrøg indrettet inde i en karré, og konstrueret efter nye princip-

per med anvendelse af bærende støbejernkonstruktion og store glasflader, der tillod overdækning 

og vertikal opdeling uden at blokere lyset eller synssansen. Glasset og den direkte adgang i niveau 

fik gangzonen og butikkerne til at gå i ét, og arkadens afskærmning betød, at den købedygtige be-

søgende – mand som kvinde – uforstyrret af vejrliget og en normal gades larm, tummel og blan-

dede klientel kunne hengive sig til det sofistikerede vareforbrug.308 

 Benjamin har inspireret en mængde studier af specielle rum indrettet til forbrug, hvor 

især 1800-tallets stormagasin har fået megen opmærksomhed, i et meget sigende eksempel analyse-

ret under betegnelsen ”Cathedrals of Consumption”.309 Mange detailhandelshistorikere fremhæver de 

første parisiske stormagasiner i 1830’erne som den moderne detailhandels fødsel og læreplads for 

de moderne forbrugere. Især lægger de vægt på skabelsen af et sikkert rum, skiltning med faste pri-

ser og stormagasinernes evne til at gøre forbruget af luksus – eller drømmen derom – tilgængelig 

for en bredere kreds.310 En række britiske forskningsbidrag fra de senere år søger dog at gøre op 

med dette synspunkt ved at henlede opmærksomheden på butikshandelens rødder i 1700-tallet, og 

                                                                 
306 Dovey: Framing Places, 1999; Goodman: ”How Buildings Mean”, 1998; Atkinson: ”Totalitarianism and the street in 
fascist Rome”, 1998; Lavrance: ”’The Serbian Bastille’”, 2005; Jørgensen, Lund & Nørregård-Nielsen: Magtens bolig, 1980. 
307 de Certeau: The Practice of Everyday Life, 1988, s. 104f; Warring: Historie, magt og identitet, 2004; K. Knudsen: 
”Arbejderbevægelsens kamparenaer 1870-1940”, 2006; Toftgaard: ”Borgerskabets byideal og monumentsætning ca. 1850-
1920”, 2006; Toftgaard: Kampen om København, 2008a. 
308 Benjamin: “Das Passagen-Werk“, 1991; Geist: Passagen, 1979; Miles: Spaces for Consumption, 2010, s. 100-104. 
309 Crossick & Jaumain (red.): Cathedrals of Consumption, 1850-1939, 1999. 
310 Se for eksempel Laermans: “Learning to Consume”, 1993; Leach: ”Transformations in a Culture of Consumption”, 1984. 
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lægger i det hele taget vægt på kontinuiteten i udviklingen af detailhandelen og forbrugskultu-

ren.311 

 En tilsvarende debat finder sted om forbrugets rum. Det ene standpunkt dannes af for-

skere, der primært forbinder forbrugets rum med specifikke bygninger og områder, som ud over 

stormagasiner eksempelvis omfatter butikscentre, forlystelsesparker, den moderne masseturismes 

destinationer, verdensudstillinger og andre mega events.312 Den modsatte synsvinkel, der i denne 

undersøgelse anses for det mest frugtbare, argumenterer derimod for, at butikkernes dominans 

omdanner hele det centrale, urbane rum til et forbrugets rum.313 Den britiske byhistoriker Jon 

Stobart finder, under inspiration fra Lefebrve, allerede i 1700-tallet tegn på dannelse af et særligt 

forbrugets rum i de engelske provinsbyers butiksgader. Fysiske ændringer i form af nye, forskøn-

nede butiksfacader med vinduesudstillinger og forbedringer som brolagte, hindringsløse – og se-

nere hen også oplyste – gader redefinerede byrummet sammen med de bedrestilledes nye sociale 

praksis af dannet forbrug af varer og magelige fritidssysler.314 Butikkerne markerede også en grad-

vis opløsning af skellet mellem offentlig og privat rum. Som Benjamin fremhæver Stobart med flere 

synssansen som den foretrukne i forbrugets gaderum, hvorimod andre sanseindtryk som salgsråb, 

trafiklarm, stank og berøring søges undgået med fysiske indretninger som glasafskærmninger eller 

politiets regulering af tilladelig opførsel. Netop tanken om det uhindrede blik og visuel baseret or-

den er, som flere forskere påpeger, et karakteristika ved den moderne by og et fællestræk for for-

brugets og moralens rum.315 

Kapitalens rum 

I de større danske provinsbyer – som i den øvrige vestlige verden – var og er den private ejendoms-

ret et grundlæggende princip i indretningen af byen. Som nærmere behandlet ovenfor har økono-

mer siden 1800-tallet været opmærksomme på forholdet mellem jordens værdi, afkast, beliggenhed 

og anvendelse, hvilket man kunne kalde jordrentens logik. Henri Lefebvre og adskillige andre 

marxistisk inspirerede teoretikere som sociologen Mark Gottdiener og geografen David Harvey har 

fremhævet kapitalismen som et bestemmende og hegemonisk grundvilkår for den samfundsmæs-

                                                                 
311 En gennemgang af forskningsdiskussionen set fra kontinuitetssynspunktets side findes i Henderson-Smith: From Both 
to Shop to Shopping Mall, 2002, s. 10-28. Se endvidere Glennie 1998, s. 933-36; Walton: “Towns and consumerism”, 2000. 
312 Mansvelt: Geographies of consumption, 2005, s. 59-66; Miles 2010. 
313 Mansvelt: “Geographies of consumption”, 2008; Glennie 1998. 
314 Stobart: “Shopping streets as social space”, 1998; Stobart, Hann & Morgan: Spaces of Consumption, 2007; Stobart: “City 
centre retailing in the late nineteenth and early twentieth centuries”, 2003. 
315 Stobart 1998; Hahn: “Boulevard culture and advertising as spectacle in nineteenth-century Paris”, 2007; Sennett 1994; 
Otter 2002; Lützen 1998, s. 53-57; Amin & Thrift: Cities, 2002, s. 120-23. 
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sige skabelse af rum i byen som andre steder, og meget betegnende har sidstnævnte genudgivet 

sine vigtigste artikler under titlen Spaces of Capital.316 

  Den marxistiske analyse betragter staten og det offentlige som en integreret del af den 

kapitalistiske samfundsorden. Det er klart, at mange, vel størstedelen, af politikerne og de øvrige 

politiske aktører lokalt som nationalt var tilhængere af markedsøkonomi og lydhøre over for 

grundejernes interesser – og selv var grundejere. Indtil begyndelsen af 1900-tallet havde grund-

ejerne endvidere privilegeret valgret til Landstinget og halvdelen af byrådets pladser. 

 Mens det kapitalistiske jordmarked og grundrentens mekanisme ikke for alvor blev 

principielt udfordret, var den dog ikke enerådende i formningen af de danske byer i den her be-

handlede periode. For det første er det tvivlsomt, om alle ’selvejere’ i provinsbycentrenes små ejen-

domme allerede fra midten af 1800-tallet agerede som en rationel homo oeconomicus, når det gjaldt 

deres bolig og ofte traditionsbestemte ramme om arbejds- og dagligliv. For det andet handlede det 

offentlige såvel som nogle private institutioner i mange tilfælde med henblik på at begrænse eller 

direkte modarbejde grundrentens virkning. Det gælder den omfattende offentlige regulering af 

grundenes bebyggelse, anvendelse og udlejning, opførelsen af almennyttige boliger og ekspro-

priation af ejendom, når almenvellets interesser krævede det.317 

 Kapitalens rum vil derfor i denne sammenhæng blive betragtet som repræsentant for det 

ene synspunkt i den klassiske politisk-økonomiske modstilling mellem på den ene side det frie og 

uhindrede marked og på den anden side myndighedernes indgriben og kontrol. Med andre ord 

demokratiets grundlæggende politiske spørgsmål: afvejningen mellem hensynet til den individuelle 

frihed, foretagsomhed og vinding over for offentlig regulering og styrende indgreb med henblik på 

det, de ledende politikere opfatter som til fællesskabets og samfundets bedste. Kapitalens rum re-

præsenterer de kræfter, interesser, anvendelser og funktioner, der hævdede et centrum på privat-

kapitalistiske og markedsøkonomiske vilkår. Det er således et byrum formet i grundejernes, penge-

nes og profitjagtens ånd. 

 Det mest direkte, fysiske udtryk for kapitalens rum var bankernes og den øvrige 

pengeverdens byggeri. Iain Black har under titlen ”Spaces of Capital” undersøgt bankbygninger op-

ført i City of London i løbet af 1800-tallet og kæder den arkitektoniske udvikling sammen med over-

gangen fra private bankiers til selskabsejede banker og tiltagende forsøg på at opnå ’symbolsk kapi-

tal’ i Pierre Bourdieus forstand. Finanssektoren kom efterhånden til at dominere bydelen og 

omskabte den i fysisk, funktionel og ideologisk forstand til et kapitalens rum.318 I Danmark er det 

                                                                 
316 D. Harvey: Spaces of Capital, 2001; Gottdiener: The Social Production of Urban Space, 1985; Lefebvre 1991 [1974]. 
317 Jensen: ”Ekspropriation af ejendom – hensynet til almenvellet”, 2000. 
318 Black: ”Spaces of Capital”, 2000.  



128 

 

eneste eksempel på et lignende område – om end i mindre skala – Holmens Kanal i København.319 I 

provinsbyerne var de finansielle institutioner ikke så talrige, at de kunne danne selvstændige kvar-

terer, men de større pengeinstitutter valgte som regel at bygge monumentalt på en markant og dyr 

central grund for på denne måde at veksle finansiel kapital til status, synlighed og omdømme. For 

banker, der anså sig som byens førende, var det særlig yndet at opføre et pragtbyggeri på det mest 

betydningsfulde torv med domkirke og rådhus, og de søgte derved at blive arkitektoniske og sym-

bolske ligemænd med disse agtværdige, samfundsbærende institutioner.320 

 Pengeinstitutternes bygninger var nogle af de tidligste, specialiserede, kommercielle 

bygningsværker og ofte meget markante i gadebilledet, og efterhånden begyndte finanssektorens 

øvrige virksomheder som realkreditinstitutter og forsikringsselskaber også at interessere sig for fast 

ejendom, ofte i form af respektindgydende hovedsæder på synlige adresser. Andre repræsentanter 

for kapitalens rum er kontorhuse opført som hovedsæde for større foretagender eller opdelt i min-

dre enheder med henblik på udlejning til liberalt erhverv og anden forretningsservice. I efterkrigs-

tiden blev nogle kontorbyggerier endda udformet som deciderede højhuse, et kraftfuld symbol på 

fremgang, modernitet, intensitet og profit.321 

 Selv om det i sagens natur især var medlemmer af byens elite, der nød godt af kapitalens 

byrum, var den ikke nødvendigvis forenet bag projektet. Den amerikanske urbangeograf Mona 

Domosh gør i en kontrastering af detailhandelsområdernes vækst i løbet af 1800-tallet i henholdsvis 

New York og Boston opmærksom på det komplekse forhold mellem forbrugsrum, den moralske by 

og kapitalens rum, og hvordan det var med til at forme byerne. I New York herskede grundværdi-

erne og jordrentens logik, og detailhandelen anført af stormagasinerne kunne derfor uhindret ek-

spandere ind i elitens boligområder mod nord langs Manhattans Fifth Avenue. Boston var derimod 

domineret af en gammel, sammentømret og konservativ elite, der kontrollerede byudviklingen 

gennem bystyret med en velordnet, homogen og smuk by som idealet. Bostons bedrestillede øn-

skede ikke, at de intensive kommercielle aktiviteter i the central business district bredte sig til deres 

nærliggende højstatus boligområder, og begrænsede udbredelsen af kapitalens og forbrugets rum 

med planlægningsbestemmelser og servitutter, der forbød erhverv i boligkvartererne.322 

Det historiske byrum 

Forståelsen af samfund, kultur og identitet var i anden halvdel af 1800-tallet stærkt præget af to idé-

strømninger. For det første romantikkens tanke om folket med dets kulturelle og historiske egenart 

                                                                 
319 Dyrberg & Centervall: Holmens Kanal, 1996; Matthiessen 1975, s. 95-130. 
320 Andersson & Bedoire: Bankbyggande i Sverige, 1981, s. 222-35. 
321 Dennis 2008, s. 263-294; Fogelson 2001, s. 9-43, 183-217; Domosh: ”Imagining New York’s first skyscrapers, 1875-1910“, 
1987. 
322 Domosh: ”Shaping the Commercial City”, 1990. 
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som det naturlige udgangspunkt for dannelse af identitet og nationer.323 For det andet forestillingen 

om en fremadskridende udviklingsfortælling, der kunne skabe orden og indsigt i mange forskellige 

fænomener og videnskabelige fagområder, eksempelvis i biologien i form af naturhistorie, og i ar-

kitekturen gennem analytisk udsondring af arkitekturhistoriens stilistiske epoker.324 Historie-

bevidstheden, der forbinder fortidsfortolkning, samtidsforståelse og fremtidsperspektiver, blev en 

del af den almene dannelse, og historien indtog en nøglerolle i formuleringen af vigtige samfunds-

mæssige emner som nationen, folket, identitet og samfundsudviklingens retning.325 

 Betegnelsen for fysiske elementer, der forbinder fortid, nutid og fremtid, er mindesmær-

ker eller monumenter. Den teoretiske behandling af monumenter, som blev grundlagt af den østrig-

ske statsantikvar Alois Riegl i 1903 og siden videreudviklet, skelner grundlæggende mellem inten-

derede og ikke-intenderede mindesmærker. Oprindeligt var ordene ’mindesmærke’ og ’monument’ 

betydningsmæssigt knyttet til fysiske konstruktioner rejst med det eksplicitte formål at mindes en 

person eller begivenhed, eksempelvis et gravminde. Romantikkens historiebevidsthed og dertil hø-

rende interesse for nationen og folkelig kultur tolkede en efterhånden bred vifte af levn fra tidligere 

tider som mindesmærker, fordi de i kraft af deres kulturelle, historiske og kunstneriske særpræg 

kunne fortælle den arvtagende nutid noget om fortidige perioders mennesker og kultur.326 Det er 

således karakteristisk, at danske arkæologer helt fra fagets institutionalisering i første del af 1800-

tallet anvendte forskellige udtryk indeholdende ordet ’minde’ som ’mindesmærker’, ’oldtidsmin-

der’ og ’fortidsminder’ om gravhøje, stendysser og andre oldtidslevn i landskabet.327 

Mindebetegnelserne sanktionerede levnets værdi og indebar en hensigt om dets bevaring for efter-

tiden, hvilket staten søgte at sikre gennem forskellige tiltag.328 I udgivelsesserien Danske 

Mindesmærker (1860-1877) beskrev blandt andre den statslige antikvar, J.J.A. Worsaae, og tidens to-

neangivende kunsthistoriker, N.L. Høyen, en række større og mindre, danske middelalderkirker, og 

indskrev derved også middelalderens gejstlige bygningsværker i den bevaringsværdige kultur-

arv.329 

 Især når det gælder bygninger, er der flere aspekter af deres opfattede værdi som 

mindesmærker og den dermed forbundne bevaringsværdighed. Riegl sondrede mellem på den ene 

                                                                 
323 Konstruktionen af national identitet i 1800-tallet var i 1980’erne og 1990’erne genstand for en større videnskabelig 
diskussion med Anderson: Imagined Communities, 1991, Smith: National Identity, 1993 og Hobsbawm: Nations and 
Nationalism since 1780, 1992, blandt de væsentligste bidrag. 
324 Bowler: The Invention of Progress, 1989, s. 1-14; Bligaard: Frederiksborgs genrejsning, 2008, 1, s. 40-150.  
325 Jensen: Historie – livsverden og fag, 2003, s. 58-62; Adriansen: Erindringssteder i Danmark, 2010, s. 24-29.  
326 Riegl 1903, s. 1-7; Jokilehto: A history of architectural conservation, 1999, s. 101-38; Bligaard 2008, s. 365-442. 
327 Som det eksempelvis fremgår på titlerne af Magnussen & Thomsen: Efterretninger om Mindesmærkerne ved Jellinge og de 
derved i Aarene 1820 og 1821 foretagne Undersøgelser, 1823 samt Worsaae: Blekingske Mindesmærker fra Hedenold betragtede i 
deres Forhold til de øvrige skandinaviske og europæiske Oldtidsminder, 1846. 
328 Nielsen (red.): Bevar din arv, 1987, s. 80-135. 
329 Holm m.fl. (red.): Danske Mindesmærker, 1-2, 1860-1877; H.K. Kristensen: ”Kirkerestaureringer i 1800-tallets Danmark og 
det antikvariske aspekt”, 2008, s. 478-83. 
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side erindringsværdier, der var knyttet til alder, historisk værdi samt en eventuel intention om at 

fungere som mindesmærker, og på den anden nutidsværdier bestående af æstetisk værdi, brugs-

værdi og ’friskhedsværdi’, sigtende til kvaliteten ved noget velholdt og nyistandsat. I de senere år 

har flere forskere teoretiseret over kulturarvens bevaringsværdier, og heraf har de fleste på tilsva-

rende vis arbejdet med et grundlæggende skel mellem kulturelle, historiske og identitetsmæssige 

værdier over for nutidige, instrumentelle, samfundsmæssige og økonomiske aspekter.330 Som 

opdelingerne antyder, kan der ligge et latent modsætningsforhold mellem de forskellige værdier, 

for eksempel i dilemmaet mellem bevaring af den historiske autenticitet og nutidens krav til brugs-

værdi. Parallelt hermed har bevaringen og behandlingen af bygningskulturarven været præget af 

forskellige strømninger, hvor yderpunkterne i 1800-tallets debat var repræsenteret af henholdsvis 

restaureringsarkitekten Eugène Viollet-le-Duc, der gik ind for fuldstændig restaurering og stilmæs-

sig (gen)opretning, og middelalderforskeren John Ruskin, som var fortaler for en kompromisløs, 

konserverende bevaring af det originale, selv hvis det umuliggjorde nutidig brug og i sidste ende 

ville blive til en ruin.331 

 Mens de øvrige byrum fortrinsvis blev virkeliggjort gennem opførelse af nybyggeri og 

ændringer af eksisterende bebyggelse, var hovedformålet med historiens rum at bevare det eksiste-

rende i oprindelig form, hvad enten det var unikke enkeltbygninger eller større, urbane helheder. I 

praksis førte intentionen om bevaring ofte til en idealisering, der konceptuelt og fysisk omdannede 

de ældre bygninger til netop den moderne bys bevaringsværdige kulturarv i tilbageført eller ruinøs 

form. Nutidens bylandskab i de større provinsbyers centrum er 

i høj grad formet af historiens byrum – de bevarede førmoderne enkeltbygninger og bygningsmæs-

sige sammenhænge er kun sjældent tilfældige levn, men derimod udtryk for en bevidst indsats og 

en bestemt vision for det centrale byrum. 

Mobilitetens rum 

Byer har som knudepunkter i samfundets netværk altid været afhængige af færdsel og kommuni-

kation, hvilket også de historiske placeringer af de danske købstæder ved vejkryds, vadesteder og 

ankerpladser peger på. I industrialderens periode indtog bevægelse imidlertid en ny og helt essen-

tiel betydning. Samfundets stigende kompleksitet, arbejdsdelingen og adskillelsen af arbejde og 

bolig betød, at mobilitet og færdsel blev en grundpræmis for den moderne bys daglige funktion. 

Særlig mærkbar var mobiliteten i byens centrum, hvor den tiltagende specialisering og intensive-

ring af anvendelsen netop var betinget af rollen som trafikalt knudepunkt. 

                                                                 
330 Riegl 1903, s. 7-41; Pendlebury: Conservation in the Age of Consensus, 2009, s. 7-13. 
331 Jokilehto 1999, s. 137-212. 
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 Forståelsen af urbanitet og modernitet har siden 1900-tallets begyndelse været forbundet 

med fart, acceleration og mobilitet, i den sociologiske forskning eksemplificeret af Georg Simmel, 

ligesom den var grundfæstet hos futuristerne og de tidlige modernistiske arkitekter, først og frem-

mest Le Corbusier.332 Fremtrædende i den nyere videnskabelige behandling af emnet er især 

sociologen Zygmunt Baumans sammenkædning af mekaniske befordringsmidler og det moderne 

samfunds tidsforståelse samt den franske filosof Paul Virilios forsøg på at udvikle et teoretisk fun-

dament for udforskningen af hastigheden og accelerationens konsekvenser.333 

 En række kulturhistorikere beskæftiger sig med de stadig hurtigere transport- og 

kommunikationsteknologiers indvirkning på opfattelsen af rum, dog først og fremmest rum forstået 

som en adskillende afstand.334 De poststrukturalistiske geografer Ash Amin og Nigel Thrift tager 

udgangspunkt i bevægelse og teknologisk understøttede netværk i deres tolkning af den moderne 

by. De betragter byen som et dynamisk ’vejrsystem’ af forskellige cirkulerende strømme, hvis ord-

ning og indlagte møder danner bestemte rum.335 Blandt andet under teoretisk inspiration herfra 

vender adskillige nyere, empirisk baserede studier inden for by-, byplanlægnings- og transporthi-

storie opmærksomheden mod mobiliteten, hastigheden og færdslens indflydelse på indretningen, 

anvendelsen og opfattelsen af byens konkrete, lokale rum, herunder bycentret. I en analyse af det 

indre London i årtierne omkring århundredskiftet argumenterer den britiske geograf Richard 

Dennis for, at den fysiske omskabelse af byens rum til fordel for mobilitet, hastværk og midlertidigt 

ophold resulterede i ’an architecture of hurry’. De fysiske ændringer indgik i en vekselvirkning med 

en tiltagende acceleration, opsplitning og fortravlethed i indbyggernes hverdagsliv samt et forøget 

omsætningstempo i samfundsøkonomien.336 

 Mobiliteten var og er allestedsnærværende i centrums offentlige rum. Gaderne, der ud-

gør størstedelen af det fælles areal, har grundlæggende til formål at skabe en cirkulationszone mel-

lem de private ejendomme samt skabe forbindelse til det omkringliggende opland.337 Mens andre 

former for offentlige rum som pladser og parker ikke på samme måde har færdsel som deres ho-

vedformål, er ophold her som oftest knyttet til bevægelse – egen eller andres – ligesom det i sagens 

natur er kortvarigt og midlertidigt. I bycentrets rum er alle på vej. Mobilitetens rolle er således så 

grundlæggende og gennemtrængende, at det let kan overses, i hvor høj grad det, man kunne kalde 

                                                                 
332 Simmel: Philosophie des Geldes, 1900, s. 524-540; Simmel 1995; Tomlinson: The culture of speed, 2007, s. 32-39; Simonsen: 
”Accelerating Modernity”, 2005, s. 98-102; Gold: The experiance of modernism, 1997, s. 19-56. 
333 Virilio: Hastighed og politik, 2001; Bauman: Liquid Modernity, 2000; Simonsen 2005, s. 98-100; Rosa: ”Social Acceleration”, 
2009, s. 77-105; Breuer: ”The Nihilism of Speed”, 2009, s. 215-237. 
334 Kern: The Culture of Time and Space 1880-1918, 1983; Schivelbusch: Geschichte der Eisenbahnreise, 1981, s. 35-45; Simonsen 
2005. 
335 Amin & Thrift 2002, s. 78-104. 
336 Dennis: “Architecture of Hurry”, under udgivelse. 
337 Bedarida & Sutcliffe: ”The Street in the Structure and Life of the City”, 1980, s. 379-85. 
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mobilitetens rum, påvirker udformningen og brugen af centrum. Trafikstrømmen på de mest benyt-

tede ruter afsætter mobilitetens spor gennem byen og skaber forbindelser mellem nogle punkter, 

mens en intensiv trafikstrøm samtidig kan virke som en mur, der adskiller andre.338 Myndigheder-

nes regulering af adfærden i byrummet er ofte motiveret i hensynet til mobilitet og færdsel, ligesom 

nogle typer trafikanter – typisk de hurtigste – får forrang frem for andre. Meget markante er også de 

fysiske ændringer for at imødekomme færdslen, for at indrette byrummet til rationel mobilitet. 

 Teknologihistorikeren Hans Buiter undersøger de skiftende principper for udformnin-

gen af de hollandske gader under europæisk inspiration. På linje med Joyce ser Buiter tanken om 

gaderne som et sundt, uhindret kredsløb som det styrende ideal i 1800-tallets forbedring af vejfla-

dernes brolægning, afvanding og belysning. Med færdslens stigende intensitet og de mekaniske 

transportmidlers udbredelse, den elektriske sporvogn omkring århundredskiftet og i mellemkrigs-

tiden biler og lastbiler, opdelte vejmyndighederne de tidligere multifunktionelle og relativt tomme 

gader i separate zoner til forskellige typer af trafikanter i form af fortove, sporvogntracéer og vejba-

ner. Nyt byinventar som skilte, heller, høje kantsten, afmærkninger og spærringer strukturerede 

rummet, mens trafiklys dikterede bevægelsens rytme og prioritet. I efterkrigstiden nåede adskillel-

sen sin kulmination med separate gader til fodgængere og biler i forskellig fart.339 

 Hensynet til fri mobilitet og færdsel går hånd i hånd med en stærk tendens til at om-

danne privat grund til offentligt areal. Private grundejere kunne eksempelvis vælge at stille arealer 

til rådighed for gratis eller betalt parkering, men mest iøjnefaldende var myndighedernes opkøb og 

ekspropriation af private grunde og bebyggede ejendomme med henblik på vejbaneudvidelser, 

skinneanlæg, gadegennembrud og parkeringspladser. 

 Mobilitetens rum omfatter, som fremhævet af Richard Dennis, dog andet og mere end 

selve trafikfladerne. En infrastruktur i bred forstand bestående af store og små elementer tjente mo-

biliteten, rejsen og det midlertidige ophold. Jernbanestationerne, ofte kaldt industrialderens kate-

draler, var i den første del af perioden et af mobilitetens praktiske og symbolske ankerpunkter i 

centrum. Den første generation af gedigne og uprætentiøse stationsbygninger blev efterhånden er-

stattet af større og mere monumentale banegårde, ligesom forbindelsen mellem jernbanen og den 

gamle bykerne fik stor opmærksomhed fra erhvervsliv, grundejere, politikere og offentlighed.340 

Store, moderne hoteller skød op nær jernbanestationerne samt i bykernerne og tilbød et midlertidigt 

ophold til besøgende forretningsfolk og turister såvel som et mødested for selskaber og møder.341 

                                                                 
338 Sennett 1994, s. 29-32. 
339 Buiter: ”Constructing Dutch Streets” 2008, s. 142-150; Buiter & Staal: ”City lights”, 2006. 
340 Meeks: The Railway Station, 1995, s. 77-142; Bán: ”The Railway Station in the Social Sciences”, 2007; Kubova: ”Railway 
stations and planning projects in Prague, 1845-1945”, 2003, s. 158-65. 
341 McNeill: ”The hotel and the city”, 2008, s. 383-92. 
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Med massebilismens gennembrud optog parkering et tiltagende areal, som individuel parkering 

ved kantstenen, samlede parkeringspladser og permanente konstruktioner over eller under jorden, 

helliget parkering.342 Udsalgssteder med mad, drikke, nydelsesmidler og småfornødenheder til 

personer på farten vandt frem på de mest trafikerede steder i forskellige former som små boder, 

telefonkiosker eller mobile vogne med pølsevognen som det ikoniske eksempel.343 Disse fysiske æn-

dringer, der er med til at konstituere mobilitetens byrum, sker naturligvis i vekselvirkning med 

skift i indbyggernes brug af de centrale bydele. 

 Transportmidlerne er naturligvis en afgørende faktor i opfattelsen og udformningen af 

mobilitetens rum, og introduktionen af nye transportteknologier førte til reformuleringer og om-

formninger. Konsekvenserne af motorkøretøjernes udbredelse fra 1900-tallets første årtier var så 

dybtgående, at det ikke blot ændrede mobilitetens rum, men med tiden også forandrede betingel-

serne for de øvrige byrum. 

En undersøgelse af de centrale byrum 

Her følger en nærmere analyse af forsøgene på at forme indretningen, udseendet, anvendelsen og 

opfattelsen af bykernen efter forskellige idealer for byens centrale rum. Undersøgelsen er inddelt i 

to perioder med hver sit dominerende overordnede byrum. Det drejer sig om tidsafsnittet fra 1870 

til 1920 under overskriften borgerskabets centrum og fra 1920 til 1970 med det motoriserede cen-

trum som samlende motiv. Hvert tidsrums generelle linjer vil blive analyseret i fire afsnit om ud-

viklingen af de toneangivende byrum. Et tematisk afsnit afrunder de to perioder. I kapitlet om 1870-

1920 vil kampen om torvene blive behandlet, mens det næste kapitels tematiske afsnit vil se nær-

mere på gadegennembrud. 

  

                                                                 
342 Jakle & Sculle: Lots of Parking, 2004, s. 17-92. 
343 Mette Tapdrup Mortensen har skitseret salget af simple måltider i byens gader. Mortensen 2010, s. 232-39; Christiansen: 
”De odenseanske pølsevogne”, 2009. 
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7. BORGERSKABETS CENTRUM 1870-1920 

Ved midten af 1800-tallet begyndte en kraftig vækstperiode for de større, danske provinsbyer. By-

ens pulsslag steg og langsomt kunne flere og flere moderniseringstendenser spores i den gamle by-

kerne. Byens vækst, stigende befolkningstæthed og intensitet bød på udfordringer, men samtidig 

også en mængde muligheder i centrum. Med større ressourcer og ny teknologi til rådighed søgte 

forskellige private og offentlige aktører at omdanne byernes centrale rum efter deres interesse og 

idealer. 

 En snæver kreds af førende erhvervsdrivende og andre af borgerskabets spidser var 

toneangivende i formningen af byens udvikling. De rådede over økonomiske midler til at tage selv-

stændige initiativer, var ofte centralt placeret i foreninger, komitéer og selskaber og udgjorde fler-

tallet i byrådet. Denne økonomiske og politiske magt brugte de til at omskabe byen, først og frem-

mest centrum, i fysisk og mental forstand til et særligt moralsk rum. 

7.1 Den moralske og fysiske forbedring af centrum 

Reformerne af købstadsstyret i 1860’erne, navnlig den nye skatteordning fra 1863 og købstadskom-

munalloven i 1868, skabte et magtfuldt instrument i hænderne på et beslutsomt byråd.344 De større 

provinsbyers selvbevidste byråd så ikke blot styrelsen af byen som en driftsopgave, men et udvik-

lingsprojekt med henblik på at skabe den gode by. Byen skulle være et godt sted at leve for sam-

fundets øvre lag og samtidig danne det brede lag, der med en forbedring af sundheden, den moral-

ske habitus og det åndelige niveau ville blive gode og nyttige samfundsborgere.345 Et centrum med 

gode samfærdselsmuligheder og høj moral ville være et gunstigt rammevilkår for erhvervslivet og i 

det hele taget gavnligt for byens ry og omdømme – ikke ulig det, der i dag betegnes byens brand.346 

Trods en generel tilbageholdenhed over for øgning af de kommunale udgifter satte byrådene set 

over hele perioden talrige og i mange tilfælde ganske omfattende initiativer i gang for at realisere 

visionen om den gode by. 

                                                                 
344 Dedenroth-Schou, Dyrbye & Thomsen: ”Rammerne for kommunestyret 1867/68-1970”, 1991, s. 87-129. 
345 Knudsen 1988, s. 79-117; Joyce 2003, s. 144-168. 
346 Christensen: ”Bykonkurrence og ’byidentitet’”, 2004, s. 13-18. 
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Kommunal forbedring af gaden 

De nye byråd nedsatte en række udvalg med forskellige ansvarsområder, og forbedringen og ved-

ligeholdelsen af byens fysiske rammer og netværk fik under betegnelsen ’tekniske anliggender’ stor 

bevågenhed, hvad enten det som i Odense faldt under ét udvalg eller som i Aarhus og Aalborg un-

der særskilte udvalg for eksempelvis brolægning, vejvæsen, vandvæsen, belysning og så videre.347 

Samtidig oprettede Odense og Aarhus og lidt senere Aalborg en stilling som stadsingeniør, der 

skulle stå for den praktiske udførelse af udvalgets beslutninger samt forskellige driftsopgaver. I 

kraft af deres faglige ekspertise og voksende stab fik stadsingeniørerne efterhånden selvstændig 

betydning for udviklingen af det tekniske område.348 

 Forbedringen af byens vigtigste offentlige rum i form af gader og pladser var et af byrå-

dets højt prioriterede sager, og et omfattende program blev sat i værk for at forbedre mobilitetens 

vilkår. Det liberalistiske ideal om personer og varers fri bevægelighed var forbundet med driftig-

hed, sundhed og borgerdyd. Gaderne skulle være velbrolagte, renlige, overskuelige og oplyste for 

at opnå idealet om et friktionsløst, rationelt og ordnet kredsløb. 

 Vedligeholdelsen af brolægningen havde været en kommunal opgave siden enevældens 

tid, men indsats og udgifter var generelt blevet holdt på et minimum. Fra 1860’erne og 70’erne tog 

byrådene fat på opgaven med høje ambitioner og store ressourcer. I Odense vedtog byrådet i 1868 

på baggrund af et kommissionsarbejde en flerårig plan for brolægningen – naturligvis begyndende 

med en fornyelse af rådhuspladsens belægning.349 Få år før havde bystyret skabt rammerne for en 

udvidelse og retlining af de vigtigste gadeforløb med nedsættelsen af et udvalg til ekspropriering af 

tilfældige, gamle fremspring i husrækken i forbindelse med nybyggeri.350 En lige facadelinje langs 

gader og pladser skabte fri passage for færdslen og hævede efter tidens ideal det samlede æstetiske 

indtryk.351 For at øge gennemskueligheden og lette orienteringen rationaliserede byrådet husnum-

rene med numre for hver gade og reviderede samtidig benævnelserne af adskillige gadeforløb, så 

blandt andet navnene på de centrale pladser Flakhaven og Fisketorvet nu blev officielle adresser.352 

 Gadernes renlighed forsøgte Odense Byråd at bedre på to måder: Den daglige renhol-

delse med gadefejning, spuling af rendestenen samt snerydning i vinterhalvåret blev udspecificeret 

som en del af stadsingeniørens ansvarsområde.353 Den anden og langt mere gennemgribende me-

                                                                 
347 Odense Kommune: Samling af Vedtægter, Instruxer og andre Bestemmelser, 1900, s. 17; Gejl 1998, s. 314-16; Christensen & 
Topholm: Aalborg under stilstand og fremgang fra 1814 til 1970, 1990, s. 145-48. 
348 Stokholm 2010, s. 184-93; Harnow: Den danske ingeniørs historie, 2005a, s. 126-28; H.J. Jacobsen: Stadsingeniører og 
byudvikling gennem 125 år, 1993; Rygner 1918; Gram-Jensen: Stadsingeniørens Kontors Historie 1869-1994, 1994, s. 7f. 
349 Odense Communalbestyrelses Forhandlinger 1868, s. 49-54. 
350 Odense Communalbestyrelses Forhandlinger 1865, s. 83. 
351 Stobart, Hann & Morgan 2007, s. 87-92.  
352 OBF 1873, s. 64-67; Johansen & Thestrup: Odenseejendomme før 1884, 1989, s. 17f. 
353 Odense Kommune 1900, s. 47-50. 
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tode til forbedring af renligheden var påbegyndelsen af kloakering under byens gader i 1870’erne. 

Underjordiske kloakledninger afløste efterhånden det gamle system med spildevandsførende, dybe 

rendesten langs kørebanen og krydsende afløbsrender. Tilbage blev kun en lav rendesten, der ledte 

regnvand fra kørebanen ned i de underjordiske rør. Lugtgener og oversvømmelser hørte dermed 

fortiden til.354 Den samtidige opstilling af pissoirer skulle hindre urinering i det offentlige rum.355 

 Gadebelysningen undergik en revolution, da de tre byer fik gasværker i 1850’erne.356 

Forbedringen af gadebelysningen var som oftest det væsentligste argument for anlæggelsen af gas-

værker, og fortalerne fremhævede især oplysningens positive indvirkning på byens moral i form af 

mindre kriminalitet og uanstændighed. Gasgadebelysningen gjorde det socialt acceptabelt og sik-

kert for pæne mænd og kvinder at færdes på gaden efter mørkets frembrud, og forbedrede forhol-

dene for færdslen om aftenen og på mørke vintermorgener.357 Forbindelsen mellem gadebelysnin-

gen og opretholdelsen af den offentlige moral var mest tydelig, når det gjaldt de berygtede gader 

som bordelgaden Nygade i Odense, der på politimesterens foranledning blev holdt oplyst natten 

igennem og derved kunne holdes under stadig observation.358 

 Efter Odense bystyres pionerindsats i 1850’erne, 60’erne og 70’erne – spejlet af tilsva-

rende, nogenlunde samtidige initiativer i Aarhus og Aalborg – var vedligeholdelse, fornyelse og 

forbedring af kørebanen, kloakeringen og gadebelysningen kontinuerlige og selvforklarende pro-

jekter, og gennem de følgende årtier blev der bekostet store summer på nye, ambitiøse planer såvel 

som daglig drift.359 I de herskende kredses optik løftede de velordnede, oplyste og rene gader ikke 

blot fremkommeligheden og det æstetiske indtryk, men havde også en bredere betydning. I et fore-

drag i 1884 om Odenses byudvikling fremhævede bankdirektør Lorenz Bierfreund, medlem af by-

rådet 1861-72, sammenhængen mellem byens fysiske, økonomiske og åndelige tilstand. En af kom-

munens store fortjenester var forbedringen af gaden, et område af særlig stor betydning: ”thi det er 

en Kjendsgerning […], at Brolægningen i en By er et godt Barometer for dens materielle og aandelige Vel-

være; hvor den er god, rører der sig et sundt og kraftigt Liv, men hvor man synker i Huller og falder over Ste-

nene, der hersker der en sløv Aand.”360 For Bierfreund var det ikke blot byens prestige, der stod på spil 

– et fysisk miljø præget af orden og ansvarlighed var et vigtigt redskab til at skabe nyttige og vir-

kelystne samfundsborgere. 
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Politikorps til opretholdelse af gadeordenen 

Indtil midten af 1800-tallet bestod ordenshåndhævelsen i købstæderne af ganske få betjente med 

tjeneste om dagen og lidt flere vægtere, der under de natlige runderinger agerede lygtetændere, 

brandvagt samt værn mod indbrud og anden åbenlys kriminalitet. Med Londons politi som forbil-

lede dannedes i 1863 et professionelt politikorps i København, der i modsætning til enevældens 

hårdhændede magtudøvelse skulle opretholde ro og orden på gaden med langt mere subtile virke-

midler, navnlig en systematisk og kontinuerlig patruljering.361 Politiets overvågning – eller poten-

tielle overvågning – skulle anspore indbyggerne til mådehold og selvbeherskelse, hvorved den ydre 

disciplinering skulle blive til selvdisciplinering.362 Odense overførte de fleste principper fra den 

københavnske ordning ved oprettelsen af et politikorps i 1865. Nogle år senere fulgte Aarhus, og i 

1871 påbød en lov alle købstæder at danne professionelle, kommunale politikorps.363 

 Formålet med de nye politikorps var – i modsætning til de gamle vægtere med ringe løn 

og lav anseelse – at skabe en kompetent, velanset og pålidelig styrke, som kunne holde ro og orden i 

det offentlige rum dag og nat, først og fremmest gennem myndig optræden og behersket indgri-

ben.364 Som borgernes hjælpere skulle politibetjentene agere med ”Alvor, Besindighed og Høflighed”.365 

I de første år var Odenses politibetjente ubevæbnede, modsat de tidligere vægtere, hvis brutale 

morgenstjerne, skønt den efterhånden havde fået karakter af paradevåben, udstrålede en meget 

fysisk tilgang til magtudøvelse. I 1878 fandt politimesteren det imidlertid nødvendigt at udruste 

betjentene med en politistav af den korte, københavnske type, men understregede, at brugen af sta-

ven skulle begrænses til et minimum, da ”den moralske Magt maatte ogsaa her sættes over den fysi-

ske.”366 

 Ved oprettelsen af de kommunale politikorps lå hovedvægten endnu på den natlige pa-

truljering, men i de følgende årtier flyttedes fokus i stigende grad til den daglige opretholdelse af ro 

og orden samt respektabel opførsel på byens gader og pladser. Politiloven fra 1871 krævede, at alle 

byer udarbejdede en politivedtægt, hvis bestemmelser dækkede uorden i det offentlige rum på ni-

veauet under den kriminelle straffelov.367 Købstædernes politivedtægter havde mange fællestræk, 

og hovedformålet var at sikre ro, renlighed, orden, sædelighed og sikkerhed i byen. Vedtægtens syn 

på god opførsel stemte overens med borgerskabets kulturelle normer, og intentionen var dels at 

beskytte byens bedrestillede mod underklassens rå opførsel og dårlige hygiejne, dels at hæve de 
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lavere lags moralske stade og lære dem at handle som selvbeherskede individer frem for som del af 

den udannede hob.368 Hele byen og noget af oplandet var omfattet af vedtægtens bestemmelser, 

men politiets patruljering var væsentligt mere intensiv i bymidten end andre steder. Bymidten var 

kendetegnet ved mere trafik, flere mennesker og mødet mellem forskellige socialklasser fra by og 

land på gaden og forskellige halvoffentlige steder som jernbanestationer, teatre, restauranter og 

beværtninger, der også var omfattet af politiets opsyn.369 

 Første kapitel i Odenses politivedtægt handlede meget karakteristisk om ”Iagttagelse af 

Orden og Velanstændighed paa Gaden” og indeholdt bestemmelser, der skulle beskytte pæne menne-

sker mod larm, støj, snavs og uhøflighed i gaderummet. For eksempel skulle arbejdere med beskidt 

tøj og med store byrder fortrække fra fortovet til kørebanen for ikke at tilsmudse andre, ligesom der 

var paragraffer rettet mod højrøstet råben, generende børneleg, drivning af dyr, opløb, slagsmål og 

anden uorden. Andre dele af politivedtægten havde til formål at undgå utugtighed og krænkelser 

af den offentlige blufærdighed. Det var forbudt at bade i åen uden for badehusene og at lade vandet 

offentligt, og politiet kunne skride ind over for upassende påklædning på gaden og værtshushol-

dere med kvindelige ansatte.370 

 Opsynet med den offentlige moral omfattede i Odense, Aarhus og Aalborg i nogle årtier 

også en vidtrækkende regulering af prostitutionen.371 Ud over kontrol med kønssygdomme lå 

hovedvægten på en begrænsning af prostitutionens synlighed i byens gader. Politiet henviste bor-

dellerne til bestemte gader og udstedte detaljerede regler for de prostitueredes færden i byen, så de 

ikke kom samme steder som respektable mænd og kvinder. I Odense måtte de således ikke krydse 

hovedgaderne efter middag, søge torvet på torvedage eller opholde sig i offentlige parker. I Aalborg 

var de forment adgang til torvet, jernbanestationen og dampskibenes ankomststed, og i Aarhus 

måtte de desforuden ikke opholde sig i byens lystanlæg.372 Bordeldriften kunne i den grad hænge 

ved en gades navn, og efter den reglementerede prostitutions ophævelse søgte grundejerne i Oden-

ses bordelgade, Nygade, om navneforandring til det eufemistiske Rosengade.373 

 Politivedtægterne og politiets håndhævelse af den lange række regler, der handlede 

mere om korrekt og hensynsfuld opførsel på en tæt befolket gade end egentlig kriminalitet, havde 

langtrækkende konsekvenser for forståelsen af og adfærden i det offentlige rum. 
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Kulturens monumentale bygningsværker 

Byhistorikeren Patrick Joyce argumenterer for, at den fysiske forbedring af byens gader omdannede 

dem til friktionsløse og neutrale cirkulationszoner – efter det styrende, liberale borgerskabs ideal. 

Men i takt med omdannelsen steg bekymringen i de samme kredse over denne utøjlede friheds 

virkning på udannede sjæle. Politiets patruljering kunne naturligvis i nogen udstrækning dæmme 

op for direkte brud på den offentlige ro og orden. Det liberale borgerskab foretrak dog mere subtile 

midler i form af den dannende virkning, som symbolladet arkitektur og æstetisk behagelige omgi-

velser besad. Monumentale bygningsværker kunne forankre den tøjleløse cirkulation og impræg-

nere det centrale, urbane rum med et moralsk budskab i overensstemmelse med det borgerlige 

dannelsesideal centreret om den nationale historie, kunst og kultur.374 Toneangivende personlig-

heder i samtidens danske debat om arkitektur og kunst som kunsthistoriker N.L. Høyen og arkitekt 

Ferdinand Meldahl delte dette tankesæt og lagde vægt på den opdragende effekt som storladen 

bygningskunst, visionær byplanlægning og offentlige mindesmærker havde på samfundets brede 

lag.375 

 I den arkitektoniske udformning af større bygningsværker var der særligt én egenskab, 

som både periodens teoretiske skrifter, bygherrerne og bladenes anmeldere lagde vægt på, nemlig 

monumentalitet. I tidens forståelse kunne et monument som nævnt ovenfor hentyde både til et in-

tenderet mindesmærke og et fortidslevn med historisk og kulturel værdi. Fælles for de to typer er, 

at deres betydning går ud over den umiddelbare fysiske fremtræden i kraft af en stærk symbolsk 

ladning af historiske, kulturelle og identitetsskabende referencer og en forbindelse mellem fortid, 

nutid og fremtid.376 Nyopførte bygningsværker blev kun sjældent indlemmet i monumenternes 

eksklusive gruppe, men blev med adjektivet ’monumental’ tillagt nogle af de samme egenskaber. 

De dominerende arkitektoniske stilarter i årene 1870-1920 var alle historisk inspirerede, hvad enten 

idealet var en efterligning af strenge, arkitekturhistoriske stilskemaer eller en mere fri fortolkning af 

fortidens bygningskunst. Med de stilhistoriske referencer indskrev bygningen sig i en historisk 

kontekst og henviste til sammenhængen mellem den nutidige brug og de dyder, man forbandt med 

de enkelte stilperioder.377 Monumentale bygningsværker besad på grund af deres størrelse og mate-

rialemæssige kvalitet en bestandighed, der sammen med den historiske stil og arkitektoniske skøn-

hed gav bygningen en alvorlig og stemningsfuld moralsk virkning på bruger og beskuer.378 
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 I de større provinsbyer rejste det offentlige fra midten af 1800-tallet en lang række 

byggerier til forskellige samfundsfunktioner som eksempelvis sygehuse, kaserner, tinghuse og di-

verse uddannelsesinstitutioner, ofte i et vist omfang finansieret af statslige eller amtslige midler. 

Byggerierne var kendetegnet ved ønsket om høj kvalitet og et selvstændigt arkitektonisk udtryk, 

mens behovet for en tilstrækkelig stor, ledig byggegrund i mange tilfælde førte til en placering i 

periferien af den gamle bykerne. 

 Når det gjaldt bygninger, der i kraft af deres funktion havde en specielt dannende virk-

ning og dermed udgjorde knudepunkter i iscenesættelsen af det moralske byrum, var der ofte sær-

lig opmærksomhed på de arkitektoniske virkemidler og placeringen i bybilledet.379 En særstilling 

indtog byens rådhus, i Odense nyopført i begyndelsen af 1880’erne på Flakhaven ved siden af 

Odense Domkirke.380 Pragtbygningsværket var et udtryk for borgerskabets monumentale 

selviscenesættelse på en helt anden måde end Aarhus’ noget mindre og mere pragmatiske rådhus 

fra 1850’erne på en lille, indeklemt plads nord for Aarhus Domkirke. 

 Bygninger til kultur og dannelse nød også borgerskabets store bevågenhed. Det mo-

derne byborgerskab definerede sig selv ved socioøkonomisk status og en bestemt livsstil, hvoraf et 

passende kulturforbrug var et af de konstituerende elementer. Mens de kulturelle adspredelser i 

første del af 1800-tallet fortrinsvis var foregået inden for rammerne af de borgerlige klubber, opstod 

der i borgerskabets elite i sidste tredjedel af århundredet et stærkt ønske om særlige, offentligt til-

gængelige bygninger som teatre, museer og biblioteker, der permanent var helliget kulturelle for-

mål. I kontrast til klubbernes eksklusive karakter var hensigten at nå ud til en bredere kreds og lade 

dem nyde godt af kunst og lærdom, hvilket sammen med kulturinstitutionernes betydning for by-

ens anseelse og prestige udgjorde initiativtagernes primære argumenter i offentligheden. I iveren 

for at præsentere de almengavnlige fordele trådte omtalen af den grundlæggende funktion, betje-

ning af borgerskabets kulturforbrug, derimod i baggrunden.381 

 Udstilling af oldsagssamlinger og kunst havde i Odense, Aarhus og Aalborg fundet sted 

siden 1860’erne i forskellige midlertidige, lånte lokaler. Personkredse fra borgerskabets elite be-

gyndte i 1870’erne at virke for opførelsen af egentlige museumsbygninger, der snart blev realiseret 

hovedsageligt med bidrag fra mæcener, fonde og indsamlinger, mens byrådet som oftest gav byg-

gegrunden og tilsagn om driftstilskud. Museumsbygningen i Aarhus stod færdig i 1877 på en privat 

doneret grund på Mølleengen og havde derfor – i hvert fald på opførselstidspunktet – en perifer 

placering i forhold til centrum.382 I Aalborg havde kunstforeningen også et ønske om en egen byg-
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ning og ansøgte byrådet om at overtage en kommunal ejendom i hovedgaden Algade nær domkir-

ken. Selv om der var stemmer i byrådet, der ikke mente, at museer havde en berettigelse uden for 

København, var flertallet stemt for ”paa et af Byens meest befærdede Strøg at opføre en smuk Museums-

bygning” og skænkede grunden, efter at et areal var inddraget til udvidelse af gaden.383 

Museumsbygningen blev indviet i 1879, om end den arkitektoniske virkning i gaderummet var 

hæmmet af, at økonomien foreløbig kun tillod opførelsen af den ene halvdel af bygningen.384 

 Drivkraften bag museumssagen i Odense var en velhavende apoteker og medlem af 

byrådet, Gustav Lotze, der udformede et ambitiøst byggeprojekt. Kommunen, der ikke mente, at 

Odense skulle stå tilbage for Aarhus og Aalborg, stillede en byggegrund mellem centrum og bane-

gården til rådighed, og en lokal bygmester tegnede en høj bygning i antik, historicistisk stil med 

korintiske søjler og tempelgavl, der opfyldte bygherrens ønske om ”et smukt og harmonisk, men tillige 

monumentalt Ydre”.385 Omkring en syvendedel af de budgetterede omkostninger var afsat til 

udsmykningen af facaden, der med billedfriser og fire allegoriske skulpturer repræsenterende mu-

seumssamlingens områder. En Athene-figur på toppen understregede, at der her var tale om et 

lærdommens tempel. Velvillige private donorer og et kommunalt bidrag muliggjorde indvielsen af 

den færdige museumsbygning i 1885.386 Borgmesteren var ikke i tvivl om bygningens åbenbare 

nytte: ”Et saadant Museum er mere end en Fornøjelse, det er et fortrinligt Dannelsesmiddel for Befolknin-

gen.” , mens andre fremhævede et museumsbesøgs evne til at ”give et klarere Blik paa Livets Forhold, 

der gjøre os mere glade ved vor daglige Dont.”387 Museerne var tidlige og væsentlige hjørnesten i borger-

skabets moralske byrum, og i de følgende år fik de følgeskab af flere kulturinstitutioner som bib-

lioteker og teatre, hvoraf det mest markante, Aarhus Teater, vil blive nærmere omtalt i afsnittet ne-

denfor om Bispetorv i Aarhus. 

Mindesmærker og forskønnelse 

Sammen med de monumentale bygningsværker med historiske referencer var opstillingen af min-

desmærker med til at imprægnere byrummet med betydning. En stærk interesse for mindekulturen 

rodfæstet i tidens kraftfulde historiebevidsthed og troen på historieformidlingens samfundsnytte 

dannede baggrund for rejsningen af en lang række mindesmærker af monumental karakter over 

historiske begivenheder og fortjenstfulde mænd. Bronzestatuer af store mænd ville i kraft af hen-

visningen til deres livsgernings forbillede indgyde beskueren det rette borgersind. Samtidig kunne 

et lokalt mindesmærke knytte personligheder med national betydning entydigt til provinsbyen og 

                                                                 
383 Byrådsreferat i Aalborg Stiftstidende (AalbSt) 8/12 1874; Christensen & Topholm 1990, s. 182f 
384 Christensen & Topholm 1990, s. 182f; Riismøller: Aalborg, 1942, s. 240f. 
385 FSt 24/5 1883; Larsen: Et Provinsmuseums Historie, 1935, s. 36-50; Christiansen: Fyns Kunstmuseum, 2011, s. 53-57. 
386 FSt 24/5 1883, 20/4 1885; Larsen 1935, s. 38-50; Christiansen 2011, s. 55-58. 
387 FSt 25/3 1884, borgmesteren citeret i Larsen 1935, s. 41; Hill: “’Roughs of both sexes’”, 2001. 



142 

 

dermed hæve dens prestige og anseelse, som det eksempelvis var tilfældet med monumenterne 

over krigshelten Schleppegrell i Aalborg (rejst 1880), hededyrkeren Dalgas i Aarhus (1901) samt 

digteren H.C. Andersen (1888) og industrimagnaten Tietgen i Odense (1908). Omvendt kunne kon-

gestatuerne være med til at indskrive byen i den nationale historie.388 

 Mens det som regel var en privat komité, der skaffede midlerne og udformede selve 

monumentet, var placeringen ofte til offentlig debat i byrådet, hvor valget i mange tilfælde stod 

mellem en befærdet, central plads og en rolig park i periferien. 

 I Odense rejstes det første offentlige monument i form af en statue af Frederik VII på 

Flakhaven foran rådhuset i 1868. Kongemonumentet stod omgivet af et mindre blomsterbed med 

front mod færdslen i Vestergade og kunne derved istemme de forbipasserende en taknemmelighed 

for grundloven og minde om den nationale ånd i 1848.389 

 Forud for opstillingen af et mindesmærke i Aalborg over helten fra slaget ved Isted, F.A. 

Schleppegrell, kom det i 1878 til en ophedet diskussion om placeringen. Monumentkomitéen fore-

slog det bedsteborgerlige lystanlæg Frederikskilde syd for byen og jernbanen, men flertallet i byrå-

det foretrak en opstilling på en plads i byen, hvor flere ville få den at se og så ”trængte man desuden 

til en saadan Forskjønnelse inde i selve Byen.” Et medlem modargumenterede dog med, at byens irre-

gulære torv ”med Form som et par Bukser” ikke egnede sig til storladne monumenter.390 Sagen var til 

forhandling på i alt seks byrådsmøder, men da komitéen stod fast, og det kom frem, at en placering 

på torvet ville tilføje brolægningsudgifter på mere end 4.000 kr., indvilgede byrådet til sidst i en 

opstilling i parkanlægget.391 

 Omkring århundredskiftet udspillede der sig en lignende debat i Aarhus om placerin-

gen af en statue af hedeopdyrkeren Enrico Dalgas, hvor både Store Torv og forskellige lystanlæg i 

byens udkant blev forslået. Byrådets afgørelse, der var sanktioneret af Hedeselskabet, var en art 

kompromis, nemlig et lille, grønt anlæg op til den stærkt befærdede plads foran banegården, der 

indtil da havde rummet en buste af Frederik VII. I modsætning til de øvrige forslag, der i høj grad 

signalerede Aarhus Købstad, gav nærheden til banegården, mødestedet mellem by og land, monu-

mentet en bredere, mere fælles jysk karakter.392 

 Forskønnelse af byen og dens omgivelser havde nydt bevågenhed siden slutningen af 

1700-tallet, og initiativtagerne var ofte højtstående civile eller militære embedsmænd. I første om-

gang var forskønnelsen dog hovedsagligt rettet mod de dannedes fritidsforbrug af romantikkens 
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kultiverede naturlandskab med skove, vandløb, søer og bakker. Indsatsen koncentrerede sig således 

i byens periferi om anlæggelsen af skyggefulde alléer til spadsereture og lystskove til udflugtsmål. 

Fra midten af 1800-tallet begyndte borgerskabet også at rette et æstetisk blik mod hverdagens by-

rum i selve byen, først og fremmest de mest befærdede strøg og byens pladser. Forskønnelsesarbej-

det begyndte ofte i privat regi og byggede videre på kommunens igangværende forbedring af ga-

den. Efterhånden kom forskønnelsessagen delvist eller helt under kommunalt regi, men beholdt 

længe en mæcen karakter.393 

 Et middel til forskønnelse af byen var tilføjelsen af grønt ved at anlægge mindre beplant-

ninger samt plante – eller værne om eksisterende – enkelttræer i gaderummet.394 Herved blev par-

kens æstetik i nogen grad overført til gaderne, hvorimod andre virkemidler var af mere urban ka-

rakter. Monumenter havde, som det fremgår ovenfor, ud over den moralske også en forskønnende 

virkning i byrummet, ofte søgt forstærket af små indhegninger, bede og belysning. Der er også en-

kelte eksempler på opstilling af springvand som på Fisketorvet i Odense og på Nytorv i Aalborg.395 

Desuden kunne pladser og vigtige kryds fremhæves med storslåede, specialfremstillede gadelygter, 

der forskønnede gaderummet og tilføjede noget storbystemning.396 Indretningen af gaderummets 

tekniske side som belægninger, installationer og byinventar, der tidligere var styret af praktiske 

overvejelser, tiltrak sig i stigende grad et æstetisk blik som eksempelvis arkitekten Josef Stübbens 

indflydelsesrige lærebog i bybygning, en vigtig inspirationskilde i de større danske provinsbyer.397 

 Vender vi tilbage til bankdirektør Bierfreunds foredrag om Odense bys fremskridt, beto-

nede han foruden ordningen af gadebelægningen den betydning, monumentalitet og æstetik havde 

i det offentlige rum. Pragtbyggeri og udsmykninger var ikke unødig luksus, men derimod en god 

investering, for ”Penge, udgivne til noget Godt og Smukt, Byen værdigt og fremmende Almenvellet, ere 

udgivne med god Forstand paa Økonomi.” Et byrum indrettet under hensyn til monumentalitet, dan-

nelse og æstetik ville nemlig have en god indvirkning på alle indbyggere og deres produktivitet: 

”Den ved alle disse Forskjønnelser fremkaldte forædling bidrager til at styrke os i vor daglige Gjerning.”398 

Omdannelsen af de fysiske rammer var subtile virkemidler til skabelsen af den moralske by, hvor et 

bestemt tankesæt og ideal for livsførelsen var indlejret i byens fysiske struktur. 

                                                                 
393 Gejl 1998, s. 25f, 65-67; Knudsen: Aalborg Bys Historie, 1931-33, 2, s. 44-54. 
394 For eksempel OBF 1872, s. 84, 1880, s. 161, 1888, s. 70, 1914-15, s. 94; [F.]M. Andersen: Odense By, 1915, s. 28f; Gejl 1998, 
s. 25f.  
395 OBF 1873, s. 114; Christensen & Topholm 1990, s. 86. 
396 For eksempel OBF 1885, s. 73f; Kjersgaard 1991, s. 41-54; Fransen: ”Da elforsyningen kom til byen”, 1991, s. 31-35; 
Odense Magistrats 2. afdeling (udg.) 1984, s. 68. 
397 Stübben: Der Städtebau, 1907 [1890], s. 419-535; Ladd: Urban Planning and Civic Order in Germany, 1860-1914, 1990, s. 111-
138, Stokholm 2010, s. 233-50, 366f, 398. 
398 FSt 25/3 1884. 
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7.2 Forbrugets rum – den moderne butiks gader 

Forbedringen af de centrale gader og deres omskabelse til et moralsk byrum var præget af en be-

vidst og til dels sammenhængende indsats fra offentlig såvel som privat side, først og fremmest 

motiveret af hensynet til almenvellet og bysamfundet. Anderledes forholdt det sig med skabelsen af 

forbrugets rum. Denne proces var primært drevet af enkelte aktørers selvstændige handlinger – af 

ejendomsejere og forretningsindehavere, der i håb om forøget indtjening og under gensidig konkur-

rence indrettede mere og mere iøjnefaldende butikker langs hovedgaderne. Samlet set kom det til-

tagende antal detailhandelsbutikker til at dominere hele gadestrøg og ændrede grundlæggende de 

centrale byrums karakter og udtryk. Efterhånden fik butiksejerne og ejendomsbesidderne en forstå-

else for den fælles interesse i at iscenesætte deres gade og hele centrum som et attraktivt forbrugs-

rum. De begyndte at iværksætte og støtte forskellige tiltag af betydning for hele gaden eller kvar-

teret, ligesom de efter århundredskiftet organiserede sig i gade- og bydelsforeninger. 

 I enevældens periode var handelen i de større købstæder foruden en betydningsfuld 

torve- og markedshandel præget af købmandsgårdene og håndværkernes udsalg. Egentlige detail-

handlende var stort set begrænset til høkernes lokale udsalg af daglige fornødenheder og tidlige 

typer af detailhandel med eksempelvis vin og bøger.399 Som dokumenteret ovenfor for Odenses 

vedkommende begyndte en specialiseret detailhandel at vokse frem i anden halvdel af 1800-tallet. 

Modsat de store købmandsgårdes blandede forretninger og håndværkernes udsalg var den nye 

type specialiserede detailhandlende udelukkende fokuseret på salget i butikken af indkøbte, fær-

digproducerede varer. De moderne detailhandelsbutikker var rene salgsmaskiner, og butiksinde-

haverne tog nye markedsføringsgreb i brug, nemlig reklamer og annoncer i trykte medier samt en 

optimering af butikken som salgssted. De succesfulde detailhandlere var meget opmærksomme på 

den betydning, butikkens beliggenhed, udvendige udseende og skiltning, indretning og belysning 

foruden salgspersonalets betjening og vareudbuddet havde for kundens opfattelse af forretningen 

og det potentielle salg.400 

 I de udenlandske storbyer skete i begyndelsen af 1800-tallet forskellige eksperimenter 

med den gryende detailhandels form og organisering, som det kom til udtryk i butiksarkader og 

stormagasiner.401 Om end nogle af disse former efterhånden kom til København og noget senere 

også til provinsbyerne, skete moderniseringen af detailhandelen og omskabelsen af centrum til for-

brugets rum især gennem oprettelse og løbende omdannelse af talrige, mindre butikker langs ho-

                                                                 
399 Jansen 1981, s. 9-27; Kjær-Hansen 1938, s. 34-68. 
400 Jansen 1981, s. 27-54; Kjær-Hansen 1938, s. 85-128. 
401 Benjamin 1991, V,1, s. 45-77; Geist 1979, s. 11-33; Stobart: Spend, Spend, Spend!, 2008, s. 73-160; Adburgham: Shops and 
shopping 1800-1914, 1981, s. 42-148; Winstanley: “Temples of Commerce”, 2000, s. 151-161. 
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vedgaderne inspireret af storbyernes forbilleder og principper.402 Typisk var butikkerne indrettet i 

stueetagen af fleretages ejendomme med blandet anvendelse. Butikkernes facade undergik en ud-

vikling fra et udseende, der ikke adskilte sig væsentligt fra andre bygninger, til et særpræget og 

karakteristisk udtryk, hvor butiksfacadens tre hovedbestanddele, skiltning, udstillingsvinduer og 

adgang til butikken efterhånden fortrængte alle andre elementer – med fremkomsten af konstruk-

tioner baseret på støbejern og senere stål og jernbeton også de bærende.403 

Udstillingsvinduer 

I den førmoderne købstad var det først og fremmest de ikoniske udhængsskilte, der med stiliserede 

symboler som bagerens kringle eller urmagerens ur markerede udsalgsstedets generelle kategori af 

varer.404 Den moderne detailhandelsbutiks væsentligste blikfang var derimod udstillingsvinduet, 

som gav en direkte mulighed for at præsentere udvalget af færdigvarer til salg.405 

 En virkningsfuld varepræsentation krævede et større glasareal og en mere beskuerven-

lig placering end de traditionelle, små, højtsiddende vinduer, udformet under hensyn til den høje 

glaspris, og for de lidt finere boligers vedkommende et ønske om et vist privatliv. Udbredelsen af 

butiksvinduer i årtierne omkring 1800-tallets midte lader sig imidlertid kun vanskeligt undersøge 

arkivalsk. Brandforsikringstaksationens bygningsbeskrivelser giver – i hvert fald i Odense – ikke 

oplysninger om særlige vinduer, mens en fuldstændig gennemsøgning af bygningskommissioner-

nes kun delvist bevarede arkiver med henblik på facadeændringer ligger uden for denne undersø-

gelses rammer.406 Derimod findes i arkiver og museale samlinger et omfattende materiale bestående 

af malerier, stik og tegninger fra provinsbyernes centrum, der uanset den kunstneriske kvalitet må 

formodes at give en nogenlunde retvisende gengivelse af de portrætterede gadepartier. En syste-

matisk undersøgelse af 27 malerier og tegninger af torve og hovedgader i Odense, Aarhus og 

Aalborg fra første halvdel af 1800-tallet viser klart, at langt hovedparten af de private bygninger 

havde almindelige beboelsesvinduer.407 Der ses enkelte eksempler på særprægede, mangerudede 

vinduesformater i stueetagen, typisk i form af karnapper med palæruder, som kan tolkes som bu-

                                                                 
402 C. Jørgensen 1986, s. 63-72. 
403 Kjær-Hansen 1938, s. 253; Morrison: English Shops and Shopping, 2003, s. 41-64; Longstreth: The Buildings of Main Street, 
2000, s. 12-75. 
404 Linvald: Skilte, 1963, s. 1-25. 
405 Paradowski: ’Herrige’ Ästhetik hinter Glas, 1989, s. 13-43. 
406 Odense bygningskommissions materiale fra før 1880’erne indeholder kun sjældent tegningsmateriale i forbindelse med 
mindre ombygninger. LAF, Odense magistrat, Bygningskommissionens indkomne breve 1832-1868; samme, 
Brandforsikringsprotokoller 1801-1867; samme, Brandtaksationsprotokoller 1761-1867; LAF, Odense Branddirektorat, 
Brandforsikringsprotokol 1867-1877, 1884-1911; samme, Brandtaksationsprotokol 1867-1935. 
407 Baseret på følgende malerier og tegninger: Odense: Odense Bys Museers billedsamling nr. 6047, 11248, 12684, 34390, 
34444, 34613, 36520, 39856. Tilgængelige på odensebilleder.museum.odense.dk. Aarhus: Aarhus Kommunes Biblioteker, 
Lokalhistorisk Samling, billedsamling nr. CD0222-071167, CD0010-010459, CD0358-093845, CD0010-010460, CD0156-
060600, CD0157-060601, CD0157-060602, CD0007-010340, tilgængelige på danskebilleder.dk. Aalborg: Petersen: Gadeliv i 
Aalborg – i åløbenes tid, 1997, specielt s. 3, 8, 30, 42, 49, 50, 52, 57, 58, 65 og 68. 
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tiksvinduer med vareudstilling som formål. Det overordnede billede er imidlertid, at selv på byens 

mest befærdede steder, hvor andre kilder fortæller om talrige udsalg i form af købmandsgårde, 

apoteker og håndværkere, havde næsten alle huse i første halvdel af 1800-tallet traditionelle vin-

duer. 

 Undersøger man derimod de tidligste udendørs fotografiske optagelser fra 1860’erne og 

begyndelsen af 1870’erne, kan en markant forandring iagttages. Langs hovedgaderne og på de cen-

trale torve var der nu kommet store butiksvinduer i stueetagen i mange af bygningerne, om end det 

ofte var begrænset til fagene nærmest butikkens indgang.408 

 På dette tidspunkt bestod provinsbyernes bygningsmasse af en blanding af bindings-

værk og grundmur. I bindingsværksbygninger kunne vinduesarealet udvides ved at fjerne løshol-

tet, det tværgående tømmerstykke midt i hvert fag, og indsætte et sprosseopdelt vindue i hele fa-

gets højde. De grundmurede bygninger gav flere konstruktionsmæssige muligheder for større 

vinduer og mere arkitektonisk frihed, for eksempel var det populært at afslutte vinduet med en 

rund eller flad bue. Vinduesrammen kunne enten være af træ eller det nye materiale støbejern.409 I 

1868 opførte H. Rasmussens Jernstøberi i Frederiksgade i Odense en butiksbygning til salg af egne 

produkter udstyret med ti store, opsprossede støbejernsbutiksvinduer, som dermed præsenterede 

støberiets varer i dobbelt forstand.410 

 Som demonstreret i udlandet af blandt andet den nybrydende udstillingsbygning 

Crystal Palace i London (1851) samt glasoverdækningen af de store banegårde og arkaderne bød 

kombinationen af jern og glas på radikalt nye arkitektoniske muligheder.411 Jernets konstruktive 

egenskaber fandt også anvendelse – om end en mere ydmyg – i provinsbyernes butikker, hvor jern-

bjælker muliggjorde vide vindueshuller, og støbejernssøjler kunne forøge vinduesarealet yderligere 

ved at erstatte brede murpiller.412 Grundet det teknologiske stade i fremstillingen af vinduesglas var 

ensartede ruder i store formater vanskelige og dyre at fremstille indtil mekaniseringen af processen 

omkring århundredskiftet.413 I udenlandske storbyer og København vandt helglasruderne dog frem 

                                                                 
408 Dansk Center for Byhistorie har registreret 93 gadefotografier optaget i Aarhus og Odense i perioden 1860-1870 (om 
end nogle fotografier forekommer en anelse senere). Optagelserne viser, at udstillingsvinduer var udbredte langs 
hovedgader og torve. Dansk Center for Byhistorie, Billedregistrering af de ældste købstadsfotografier, særligt 
fotografierne nr. 159, 162, 163, 178, 198, 254, 255, 269, 270, 275-78, 283-92, 317. Desuden Grandt-Nielsen: Odense i fotografiets 
barndom, 1979; Jansen 1981, s. 110-113; Witt: Aalborg og forandringerne – fotos fra byen, 1982. 
409 Jansen 1981, s. 110-113; Morrison 2003, s. 41-61. 
410 Odense Magistrats 2. afdeling 1978, s. 75. 
411 Schivelbusch 1981, s. 45-55; Benjamin 2007, I, s. 26-28. 
412 Bedoire & Granström: ”Citybyggande på Stadsholmen i Stockholm 1850-1910”, 1983, s. 32-37; Morrison 2003, s. 41-61; 
Jansen 1981, s. 110-113. 
413 Benzon: Gamle danske vinduer, 1981, s. 29-32, 125; Jansen 1981, s. 113-115. 
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i de mest eksklusive butikker. Spejlglasruderne repræsenterede så stor en økonomisk investering og 

risiko for de detailhandlende, at der snart opstod et marked for glasforsikring.414 

 Provinsbyernes detailhandlende kunne holde sig ajour med de nye butiksfacader gen-

nem deres handelskontakter såvel som de trykte medier. For eksempel bragte Fyens Stiftstidende i 

1874 historien om isætningen af seks store spejlglasruder i en forretning i Østergade i København 

med nøje beskrivelse af rudernes dimensioner, vægt og pris samt den opsigt, de vakte.415 De fineste 

butikker i provinsbyerne kunne dog også være med. Den vidt berejste forfatter H.C. Andersen be-

søgte under et ophold i Odense i 1867 ifølge dagbogen ”Byens eleganteste Kjøbmand, hvis Boutik seer 

ud som i Paris med eet stort Glas til Vindue.”416 En karakteristik og sammenligning, der sikkert ville 

have smigret indehaveren, manufakturhandler L.B. Jürgensen i Vestergade, der havde fået indsat 

de store butiksvinduer året forinden.417 

 Butiksindehavernes stolthed over og opmærksomhed på den markedsføringsmæssige 

værdi i butiksvinduerne og facaden kom direkte til udtryk i den nye type annoncer, hvor blikfanget 

var en detaljeret gengivelse af butikkens ydre med særligt fokus på udstillingsvinduerne.418 

Manufakturhandler Gammeltoft i Odenses Vestergade bragte i 1870 genren et skridt videre ved i en 

annonce at skildre forretningen placeret i sine omgivelser, nærmere betegnet Flakhaven og den ny-

ligt opstillede statue af Frederik VII (figur 21). Med billedet, der også er udgivet som selvstændigt 

tryk under titlen ”Frederik den Syvendes Monument”, fremhævede butiksindehaveren den gode 

beliggenhed på et centralt, udsmykket torv og søgte derved at indskrive sin butik i et prestigefyldt, 

symbolladet byrum af høj æstetisk og moralsk værdi. Alligevel synes annoncens afbildning at 

tillægge forbruget størst tiltrækningskraft, da de fleste og bedst klædte personer flokkes om 

udstillingsruderne frem for at fatte interesse for monumentet.419 

Butiksfacader 

De opsprossede og relativt smalle, tidlige butiksvinduer kunne integreres i bygningens udseende 

ved at følge vinduestakten i de øvre etager. Derimod krævede de store, ubrudte vinduesflader, der 

for de bedste provinsbutikker var inden for rækkevidde allerede omkring 1870, større ændringer af 

de eksisterende bygninger og ved nybyggeri et brud med traditionelle arkitekturprincipper. De fle-

ste bygherrer med attraktivt beliggende grunde så således stort på, at det norditalienske renæssan-

cepalads, der var en af de vigtigste inspirationskilder i historicismens periode, var kendetegnet ved 

                                                                 
414 Glarmestrenes Glasforsikring, Aktieselskab, gennem 50 Aar, 1935, s. 3-19. 
415 FSt 24/10 1874. 
416 Olsen & Topsøe-Jensen (udg.): H. C. Andersens dagbøger 1825-1875, 1971-75, VII, s. 387. 
417 Engelstoft: Odense Byes Historie, 1880, s. 481. 
418 Se eksempelvis May: Vejviser for samtlige Fyens Kjøbstæder, 1870, s. 147, 149-52, 154 m.fl.  
419 May 1870, s. 150f; Odense Bys Museers billedsamling nr. 10031. 
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en tillukket sokkeletage, og opførte forretningsejendomme i renæssancestil med stueetagen gen-

nemhullet af brede butiksruder.420 Store butiksruder i stueetagen gjorde det også vanskeligt for arki-

tekten at give bygningen et monumentalt udtryk, der som diskuteret ovenfor var forbundet med 

tyngde, bestandighed og højere moralske formål end handel.421 

 

Figur 21. Statue af Frederik VII og Julius Gammeltofts Manufakturhandel på Flakhaven i Odense 1870 

 

                               (Odense Bys Museer) 

 

De traditionelle købstadsgårde havde en høj sokkel, eventuelt med kælder, og hoveddøren lå såle-

des hævet nogle trin over gaden. For at udnytte udstillingsvinduerne fuldt ud og som i butiksarka-

derne at skabe en nem, direkte adgang til butikken i niveau rykkede ejeren ofte butikkens gulv næ-

sten helt ned til gadeplan. Udlejeren kunne også satse på indtægterne fra to om end mindre ideelle 

butikker ved at bibeholde det højtsiddende gulv i stueetagen og indrette butik i kælderetagen – 

begge etager forsynet med store butiksvinduer.422 Mens de lavtsiddende, store vinduer skulle lokke 

blikket, var især de billigere, tynde ruder, der kom frem omkring århundredskiftet, sårbare over for 

trykpåvirkning. I Aarhus krævede politimesteren et rækværk foran ruderne af sikkerhedshensyn, 

                                                                 
420 Paradowski 1989, s. 36-39; Jansen 1981, s. 110-117. 
421 Se eksempelvis Deutsche Bauzeitung: “Die neuen Häuser an der Schleuse zu Berlin”, 1868, s. 18f. 
422 Morrison 2003, s. 50-61; Leach: Land of Desire, 1993, s. 72f; Kjær-Hansen 1938, s. 254-70; Jansen 1981, s. 113-15. 
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hvilket kompromitterede vinduernes idé og førte da også til protester fra byens grundejer-

forening.423 

 En dør i fortovets niveau eller på et lavt trin udsatte butikken for gadens snavs og tum-

mel, hvilket dog kunne afhjælpes med et let tilbagetrukket indgangsparti, der desuden gav læ og 

øgede vinduernes udstillingsareal.424 De store vinduesarealer nødvendiggjorde som oftest en mar-

kise til at skærme de udstillede varer og butikslokalet for direkte sollys samt dæmpe spejlglas-

rudernes refleksvirkning.425 Markiserne rakte fra den private forretningsbygning ud over fortovets 

offentlige areal, hvor de gav skygge og ly, og ved delvist at udstrække butikkens rum udviskede 

markisen samtidig adskillelsen mellem gade og butik. 

 Mod slutningen af 1800-tallet syntes store helglasruder, et lavtsiddende, indrykket ind-

gangsparti, markiser og iøjnefaldende skiltning at være blevet normen for de større provinsbyers 

bedre beliggende butikker i de fleste brancher.426 Selv om der findes mange eksempler på arkitekto-

niske bearbejdninger af butiksfacaden, der søgte at integrere den i resten af bygningens udtryk, var 

det dominerende billede dog et skisma mellem stueetagens butik og den øvre del af bygningen. 

Dette kan allerede iagttages i 1870 i Gammeltofts manufakturhandel (figur 21) og skulle i løbet af 

1900-tallet blive endnu mere udtalt for butiksstrøgenes ejendomme.427 

 Omkring århundredskiftet begyndte butiksruderne også at brede sig opad i de bedst 

beliggende ejendomme med helruder og vinduesudstillinger på første sal.428 Beklædningsdetailhan-

delen var den førende branche inden for nyskabende og iøjnefaldende butiksindretninger.429 

Udformningen af butiksfacaden nåede en foreløbig kulmination med Varehus Carl Friis, der åbnede 

i Kongensgade i Odense i 1907 (figur 22). Mod gaden fremtrådte den tre etager høje bygnings 

curtain wall af spejlglasruder som et stort udstillingsvindue for forretningens udvalg i færdigsyet 

beklædning. Den banebrydende forretningsbygning var inspireret af art nouveau og tidens 

eksperimenterende amerikanske forretningsarkitektur – sandsynligvis formidlet gennem Anton 

Rosens samtidige Løvenborg på Vesterbrogade i København. Med en glasdækket aula og 300 

elektriske lamper var butikken ”Danmarks lyseste Lokale”, og om aftenen var butiksruderne oplyst af 

to mangehovedede projektører.430 Om end bygninger som Varehus Carl Friis forblev exceptionelle i 

                                                                 
423 ”Tillæg til den under 9de Oktober udfærdigede Politivedtægt for Aarhus Købstad”, Aarhus Byraads Forhandlinger 
(AarhBF), 1907-8, tillæg, s. 11; samme 1908-9, A, s. 166f. 
424 Allerede i 1850’erne var tyske lærebøger for bygningshåndværkere opmærksom på fordelene ved niveaufri adgang og 
tilbagetrukket indgangsparti. Fink: Die Schule des Bautischlers, 1858, s. 249-55; Kjær-Hansen 1938, s. 268-70. 
425 Kjær-Hansen 1938, s. 263-67; Morrison 2003, s. 51. 
426 Ridter: Odense, 1891; Clausen: Aarhus og Omegn, 1899, s. 119-48; Clausen: Odense og Omegn, 1900, s. 111-44; Harboe: 
”Nutidens Næringsliv”, 1904; Schovelin: ”Nutidens Næringsliv”, 1904. 
427 Jansen 1981, s. 112-14; Longstreth 2000, s. 24-53; Leach 1993, s. 39-67. 
428 Eksempelvis Harboe 1904, s. 37, 77; Clausen 1900, s. 122, 131. 
429 Lundström: ”Det stockholmska varuhuset 1850-1930”, 1983, s. 53-65. 
430 FSt 26/3, 27/3 1907; Odense Magistrats 2. afdeling 1984, s. 116f; Pfammatter: Building the Future, 2008, s. 157-77. 
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de større danske provinsbyer, er der ikke tvivl om, at de voksende strøg af butikker ændrede 

opfattelsen af de centrale byrum. 

 

Figur 22. Varehus Carl Friis, Kongensgade 32 i Odense 

 

   (H. Lykke fot., 1911, Odense Bys Museer) 

Forbrugets gader 

Vinduesudstillingen projicerede butikken og dens vareudbud ud mod gaden, mens den transpa-

rente facade, elimineringen af høje trin, det indrykkede indgangsparti og markisen gjorde skellet 

mellem gade og butik mere flydende. På dette punkt adskilte butiksgadernes bygninger sig væ-

sentligt fra størstedelen af tidens øvrige arkitektur, hvor massive mure, døre og porte tegnede et 

skarpt skel mellem den udvendige, offentlige side og den indvendige og private. Butiksarkitekturen 

var derimod udformet med henblik på at gøre overgangen fra at gå på gaden til at kigge på butik-

kens udstillede varer og til sidst gå ind i butikken for at foretage et køb glidende og næsten umær-
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kelig. Butikkerne var privatejede, men frit tilgængelige for købedygtige kunder og udgjorde således 

en halvoffentlig udvidelse af det offentlige gaderum.431 

 Som analysen af erhvervslivet i Odense centrum ovenfor viste, kan man allerede i 

slutningen af 1800-tallet udpege et decideret butiksstrøg med butikker i mere end tre fjerdedele af 

ejendommene, og omkring 1920 havde adskillige gader nået dette niveau. Mens flere af de centrale 

gader tilhørte handelen, havde torvene en mere repræsentativ karakter. Her var provinsbyernes 

pragtbyggerier samlet i form af væsentlige, offentlige bygninger, industri- og handelsforeningers 

hovedsæder, bankbygninger og store hoteller. På torvene skete der omkring århundredskiftet også 

en blanding af offentlig og privat rum i forbrugets tegn, da fortovsserveringen kendt fra de parisi-

ske boulevarder også kom til de danske byers torve. I Aarhus fik Hotel Royal råderet over en del af 

Store Torv til fortovsservering og indrammede området med små træer i krukker, mens caféer og 

konditorier betjente kunderne i det fri på Bispetorv og Clemens Bro.432 Det førende hotel i Odense, 

Brockmanns Hotel ud til Albani Torv, foreslog i 1896 kommunen at gøre fortovet bredere og bad 

om tilladelse til at opstille planter og elektrisk belysning, så fortovsserveringen også kunne komme 

til Odense. I ansøgningen gjorde hotellet det klart, at fortovsservering hørte med til at være en mo-

derne storby: ”Som et Led i Udviklingen fremtræder i alle store Byer Aar for Aar i stigende Grad Restaura-

tions- og Kafélivet, saavel for Fremmedes Vedkommende som ogsaa for Byens egen Befolkning, og er det mere 

og mere blevet Skik, at en Del af dette Liv foregaar paa Fortovet foran saadanne Lokaler.”433 Den uformelle 

brug af gaden som offentligt møde- og opholdssted kom nu ind under forbrugets formaliserede 

rammer. 

 Som i København og de europæiske metropoler fik forbruget og mobiliteten en mere 

fremtrædende plads i gadebilledet. I de tre store provinsbyer opstillede private selskaber telefon-

kiosker og plakatsøjler med kommunal licens. Kioskerne tilbød telefonering, aviser og budtjeneste, 

mens det ydre var tæt besat med reklameplakater. Gennem detaljerede kontrakter søgte byrådene at 

sikre sig, at kioskerne ikke var til skade for færdslen, de omkringliggende næringsdrivende eller 

æstetiske og moralske hensyn.434 Tilhængere af det moralsk-æstetiske byideal var bekymrede for, at 

den tiltagende reklame ville forfladige byrummets højere, åndelige kvaliteter, og det var karak-

teristisk nok forskønnelsesudvalget, der fik Odense Byråd til at afslå adskillige entreprenante er-

hvervsdrivendes ansøgninger om at forsyne byens lygtepæle og plankeværker med plakattavler. 

                                                                 
431 Allpass: ”The development of public space as the basis for urban life”, 1993, s. 342-47; Stobart, Hann & Morgan 2007, s. 
113-119; Jansen 1981, s. 45-51. 
432 Jensen: Som Århus morede sig, 1966, s. 88-99. 
433 Citeret i Grandt-Nielsen: ”Albani Torv”, 1985, s. 101. 
434 OBF 1899, s. 81, tillæg s. 513-517; 1906, s. 43, tillæg II, s. 58-60; Rasmussen: ”En Århusbygning, der kom på museum”, 
1974. 
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Derimod kunne salgsautomater, som sikrede en hurtig og rational betjening, godt gå an.435 I Aarhus 

fik et privat firma i 1903 byrådets godkendelse til at opstille tyve plakatsøjler, da de udstyret med 

brandalarmeringsudstyr tillige tjente et almennyttigt formål. Aalborg Byråd så derimod 

økonomiske muligheder i plakatsøjlerne og krævede 10% af koncessionstagerens indtægter.436 

 De nye typer gadeinventar med reklamebudskaber, gavlreklamer og skilte på private 

ejendomme samt de kørende reklamer på varevogne og sporvogne henvendte sig til personer på 

farten i byens gader og bidrog til den moderne kommercialisering af de centrale byrum. Byfor-

skeren Anne Cronin argumenterer for, at reklamernes brede adressering af personer i det centrale, 

offentlige rum var med til at omskabe gadens brugere til en ny form for urban offentlighed af sam-

fundsborgere i masseforbrugets tegn.437 I kontrast til den moderne forbrugskulturs voksende rolle 

fortrængte myndighederne, som nærmere behandlet nedenfor, ældre, kommercielle aktiviteter som 

gadehandel samt den traditionelle torve- og markedshandel fra centrum til de butikshandlende og 

grundejernes tilfredshed. 

 Synssansen havde forrang i centrum. I takt med at der kom flere butikker langs hoved-

gaderne og traktørsteder på torvene, smeltede de enkelte forretninger sammen til et fortløbende 

strøg, der fik karakter af en fast rute.438 I en beskrivelse af Odense fra 1915 hedder det: ”naar Oden-

seaneren promenerer sin vante Tur ad Vestergade fra Kongensgade til Brockmanns Hjørne [ved Fisketor-

vet], fanges Øjet af mange lokkende og virkelig stilfulde Butiksvinduer.”439 Butiksvinduerne hørte med til 

bylandskabet og byens seværdigheder. Hvad enten vinduesudstillingernes varer var inden for øko-

nomiske rækkevidde eller ej, præsenterede de drømmen om forbrug til alle forbipasserende. På de 

centrale pladser med fortovscaféer fik turen – i hvert fald for de bedrestillede – en anden karakter, 

og synssansen skulle bruges på en anden måde. På den ’galante promenade’, som strækningen over 

torvene og forbi fortovscaféerne kaldtes i Aarhus, handlede det om at se og blive set og pleje de so-

ciale relationer.440 

 Det centrale forbrugsrum blev en attraktion i sig selv, et samlingspunkt for byens 

indbyggere og oplandets besøgende.441 Den stigende trafik i centrum af personer på vej til de mange 

butikker, arbejdspladser, offentlige som private kontorer og klinikker eller blot ude på en slentretur 

ad strøget blev i sig selv en vigtig kundegruppe. Eksempelvis steg antallet af tobaksforretninger 

rettet mod de forbipasserendes øjeblikkelige rygetrang kraftigt, ligesom der blev flere restauranter, 

                                                                 
435 OBF 1907, s. 28, 1908-9, s. 142, 159; 1909-10, s. 36; 1910-11, s. 24; Baker: ”Public Sites Versus Public Sights”, 2007, s. 1187–
1201; Wilson: ”The Billboard”, 1987, s. 394-405. 
436 AarhBF 1903-4, s. 239-41, 260-65; Aalborg Byraads Forhandlinger (AalbBF) 1908-9, s. 139, 146f, tillæg, s. 33-36.  
437 Cronin: Advertising, Commercial Spaces and the Urban, 2010, s. 161-186. 
438 Stobart, Hann & Morgan 2007, s. 86-92; Otter 2002, s. 6-15. 
439 [F.]M. Andersen 1915, s. 114. 
440 Jensen 1966, s. 88f. 
441 Riismøller 1957, s. 5. 
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caféer og konditorier.442 Telefonkiosker tilbød kommunikation, ligesom vogne og boder direkte på 

gaden solgte hurtige måltider og forfriskninger. Sammen med kommunale tiltag som offentlige toi-

letbygninger understøttede disse forretningstyper den daglige mobilitet internt i byen.443 

Detailhandlernes samarbejde om iscenesættelse af forbrugsrummet 

Omdannelsen af de centrale gader til et forbrugets rum var først og fremmest et resultat af de en-

kelte grundejere og butiksindehaveres ageren i egen interesse. Den fysiske forbedring af gader og 

fortove, politipatruljeringens sikkerhed og bestræbelserne på at hæve det generelle æstetiske og 

moralske niveau, skildret ovenfor som skabelsen af ’det moralske byrum’, bidrog til og var i nogle 

tilfælde endda forudsætninger for forbrugsrummets succes.444 Gående, der koncentrerer sig om at 

undgå at falde i rendestenen på en halvmørk gade, har næppe tid til at kigge på vinduesudstil-

linger. 

 Selv om man i perioden kan finde en række eksempler på henvendelser til byrådet fra 

handelsstandsforeningen eller ad hoc grupper af hovedgadernes næringsdrivende vedrørende en-

keltsager som eksempelvis torve- og markedshandelen (se afsnit 7.5), var det kun sjældent nødven-

digt, da netop hovedgadernes forretningsdrivende var vel repræsenteret i byrådene. Typisk hørte 

de til byrådets toneangivende medlemmer og havde ofte – i hvert fald indtil de socialdemokratiske 

valgsejre – flertallet bag sig. Generelt var byrådets beslutninger præget af en vis favorisering af de 

centrale gader i rækkefølge og kvalitet, for eksempel når det gjaldt gadebelysning, kloakering samt 

brolægning og asfaltering – en prioritering, der givetvis forekom beslutningstagerne helt naturlig og 

neutral. 

 Hovedstrøgets forretningsdrivende tog dog i nogle tilfælde sagen i egen hånd og age-

rede samlet uden kommunens direkte medvirken. Muligheden for at tage en ny og bedre belys-

ningskilde end gas i brug i butikslokalerne motiverede de forretningsdrivende i Odense centrum til 

at søge kommunen om koncession til at oprette ”en Centralstation til Forsyning af de større Forret-

ningslokaler paa Byens Hovedstrøg med elektrisk Belysning”.445 Datidens jævnstrømsteknologi begræn-

sede elektricitetsværkets forsyningsområde til nogle få hundrede meter, men det var tilstrækkeligt 

til at dække butiksgaderne. Elværket, drevet af et privat selskab, begyndte forsyningen af Vesterga-

des butikker samt banegården forud for julesæsonen i 1891, og få år senere blev ledningsnettet ud-

                                                                 
442 Kjær-Hansen 1938, s. 227-29. 
443 Mortensen 2010, s. 232-39; Hovgaard 2009. 
444 Stobart, Hann & Morgan 2007, s. 86-108. 
445 OBF 1889, s. 285. 
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videt til Kongensgade.446 I Aalborg var anlæggelsen af det første elektricitetsværk i 1896 på til-

svarende vis økonomisk baseret på forsyningen til butiksstrøgenes store forretninger.447 

 I tiden omkring Første Verdenskrig begyndte butiksindehavere og grundejere i de en-

kelte gader i centrum efterhånden at slutte sig sammen i gadeforeninger. Om end gade- og bydels-

foreningerne kan spores i henvendelser til det offentlige, er det vanskeligt at få et klart billede af 

deres virke før efterkrigstiden, da de kun i ringe grad har udgivet publikationer eller afleveret ma-

teriale til lokale eller statslige arkiver. Kongensgadeforeningen i Odense er dog en undtagelse i kraft 

af et jubilæumsskrift fra 1944, der skildrer foreningens dannelse og virke. ”Foreningen Kongensgades 

Forskønnelse” stiftet i 1909 var efter egen oplysning landets første gadeforening og havde til formål 

”i Fællesskab at varetage Kongensgades Interesser for at hævde denne som Hovedgade (Udsmykning, kom-

mercielle og trafikale Forhold m.m.)”.448 Stødet til organiseringen af gadens erhvervsdrivende var en 

foreslået flytning af banegården væk fra gadens nærhed, og i de følgende år hævdede foreningen 

gadens interesser over for det offentlige i flere sager. Foreningen søgte dog også at fremhæve gaden 

frem for centrums øvrige butiksgader over for forbrugerne, for eksempel ved indkøb af flag til ud-

smykning og senere etablering af en regulær flagallé – et tiltag, som de andre gader dog snart kopi-

erede. Derudover iværksatte foreningen forskellige arrangementer som eksempelvis en ’dansk uge’ 

i 1913 for at lokke kunder til gaden og tog derved hul på det, der senere skulle blive kendt som 

strøggadernes eventkultur.449 

 Kongensgadeforeningen og efterhånden mange lignende sammenslutninger arbejdede 

således målrettet på at iscenesætte deres gade som et attraktivt forbrugsrum. 

7.3 Kapitalens rum 

Den private ejendomsret og et frit jordmarked havde siden enevældens dage været grundfæstede 

principper i de danske byer. Fra midten af 1800-tallet ændrede liberale reformer, byarealets udvi-

delse, den tiltagende økonomiske og befolkningsmæssige vækst samt strukturelle erhvervs- og so-

cioøkonomiske forskydninger grundlæggende ved ejendomsmarkedets vilkår og grundejernes mu-

ligheder. De større provinsbyers nye byråd, der fortrinsvis var sammensat af bedrestillede, 

selvstændige erhvervsdrivende, var fra første færd opmærksomme på sammenhængen mellem 

bygrundenes beliggenhed, anvendelse, afkast og værdi, om end forståelsen nok snarere bundede i 

praktisk erfaring end detaljeret kendskab til den bagvedliggende økonomiske teori. Byrådenes an-
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erkendelse af grundrentens betydning i den urbane økonomi kom klart til udtryk i deres holdning 

til beskatning og ligning af fast ejendom, som belyst ovenfor, samt hensynet til private grundejer-

interesser i konkrete sager. Allerede fra 1860’erne findes der eksempler på henvendelser fra grund-

ejere til kommunen med eksplicitte argumenter om forhold, som henholdsvis gavner og skader 

grundenes værdi i et område (se afsnit 7.5). 

 Beliggenhedsfaktorens stærke betydning i den fremvoksende, specialiserede detailhan-

del, og især den tillokkende mulighed, ejerne af velbeliggende grunde havde for at tjene penge på 

denne afhængighed, var givetvis en væsentlig faktor i udviklingen af grundværdierne og opmærk-

somheden herpå. Efterhånden som et butiksstrøg konstituerede sig i gade efter gade, kan man tale 

om en symbiose mellem forbrugets og kapitalens rum, hvor detailhandelen og forbruget sørgede 

for at høste frugterne af den fordelagtige, samfundsskabte beliggenhed, mens grundejerne og kapi-

talen investerede i større og bedre fysiske rammer. 

Banker og sparekasser på de større provinsbyers centrale pladser 

De tidlige og mest rendyrkede repræsentanter for kapitalens rum var finanssektoren, i første linje 

banker og sparekasser, der i fysisk forstand markerede sig med statelige hovedsæder. 1800-tallets 

banker var fortrinsvis at forstå som forretningsbanker henvendt mod større erhvervsdrivende, lige-

som banken og dens ledende kreds iværksatte større projekter inden for industri, handel og sågar 

landbrug. Bankerne deltog også aktivt i moderniseringen af byens infrastruktur, for eksempel var 

Aarhus Privatbank kraftigt medvirkende ved finansieringen af telefonnettet og sporvejenes etable-

ring.450 Sparekassernes hovedformål var forrentning af indlån fra en bred kreds af sparere gennem 

forsigtig pengeanbringelse. Selv om sparekasserne i kraft af den mere varsomme og regelbundne 

virksomhed måske ikke på samme måde som en bank udstrålede privatkapitalens interesser, blev 

det i samtiden fremhævet, at netop sparekassen ved at anbringe en stor del af midlerne som priori-

teter i fast ejendom i høj grad var med til at udvikle ejendomsmarkedet og øge grundværdierne.451 

En lignende rolle havde realkreditforeningerne og forsikringsselskaberne, der dog først for alvor 

satte væsentlige aftryk i bybilledet efter århundredskiftet.452  

 Andre udtryk for pengenes magt var de markante hovedsæder industri-, håndværks- og 

handelsstandsforeninger – borgerskabets erhvervspolitiske sammenslutninger – opkøbte og 

nybyggede, ofte på de centrale torve. På Nytorv i Aalborg havde handelsforeningen til huse i den 

gamle fornemme bygning Kompagnihuset nybygget i 1889, mens Håndværkerforeningen havde 

                                                                 
450 Thalbitzer: Aarhus Privatbank gennem halvtreds Aar, 1921, s. 86; Hansen & Svendsen: Dansk Pengehistorie 1700-1914, 1968, 
s. 264-272. 
451 Foredrag af bankdirektør Lorenz Bierfreund citeret i FSt 25/3 1884. 
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sæde i en ejendom ved Østeraa, i 1906 udvidet med en ny imposant fløj ved nedrivning af en ældre 

naboejendom.453 I Odense opførte Håndværker- og Industriforeningen i 1891 en stor, pompøs 

ejendom på Albani Torv, der snart fik betegnelsen ”Industri-palæet”.454 

 Pengeinstitutbygningerne var tidlige eksempler på funktionsbestemt, kommercielt byg-

geri, udformet praktisk og symbolsk med henblik på en bestemt anvendelse. Formålsbestemmelsen 

satte sit præg på det ydre i form af stilvalg og udsmykning og i det indre med blandt andet et ofte 

pompøst ekspeditionslokale foruden boksanlæg. Pengeinstitutternes bygninger adskilte sig derved 

fra bykernens øvrige byggeri til handel og beboelse. Om end mange af pengeinstitutbygningerne 

indeholdt en eller flere lejligheder til direktør, bogholder eller portner, var de i kraft af det institu-

tionelle ejerforhold og den specifikke funktion i højere grad upersonlige og abstrakte forretnings-

ejendomme end andre centrale bygninger, der oftest tjente som bolig for en person, hvis navn og 

virksomhed ofte var knyttet til huset. Endvidere var pengeinstitutterne allerede i 1870’erne påfal-

dende kyniske, når de søgte efter en velbeliggende byggemulighed, og opkøbte store, dyre og re-

spektable ejendomme med henblik på nedrivning. Pengeinstitutterne anvendte også i høj grad de-

res magt – i form af økonomiske midler foruden ejerkredsens netværk samt repræsentation i 

forskellige organer – til at omforme det omkringliggende gaderum, ofte en større, central plads, 

efter deres ønsker, som det fremgår af afsnittet ’kampen om torvene’ nedenfor.455 

 De tre store provinsbyer havde siden 1800-tallets midte haft én sparekasse og én bank, i 

Aarhus var banken dog en filial af Nationalbanken. Fælles for pengeinstitutterne var, at de på deres 

område var enerådende i byen, og navne som Aalborg By og Omegns Sparekasse, Fyens Diskonto 

Kasse og Fyens Stifts Sparekasse signalerede ambitioner om et stort opland og regionale funktioner. 

Alligevel var forholdene små i de første år, og de havde til huse i lejede lokaler eller uanseelige, 

egne bygninger.456 

 En række forhold førte til, at flere af de store provinsbyers pengeinstitutter i begyndel-

sen af 1870’erne besluttede sig for at købe en grund og opføre en ny bygning til deres virksomhed. 

Det foregående tiår var en fremgangsperiode for banker og sparekasser med en voksende kunde-

kreds, en kraftig stigende kapitalmængde og deraf følgende forøget selvbevidsthed.457 I 1870 stod 

den nye Nationalbankbygning ved Holmens Kanal i København færdig, og den funktionsbestemte, 

alvorlige og stilfulde bankbygning tegnet af J.D. Herholdt tjente som forbillede for provinsens ban-

                                                                 
453 Pedersen: ”Aalborg Handelsforening og Aalborg Haandværkerforening”, 1913; Riismøller: Et hjørne af Aalborgs historie, 
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456 Hansen & Svendsen 1968, s. 264-272; Olesen: ”Aalborg Bys og Omegns Sparekasse”, 1967; Maaløe & Knudsen: Fyens 
Stifts Sparekasse 1832-1932, 1932, s. 51-61. 
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ker og i nogen grad også sparekasser.458 Pengeinstitutternes ledelse kædede behovet for større 

forretningslokaler til ekspedition og administration – samt direktørens standsmæssige bolig – sam-

men med et ønske om at placere og markere sig med nybyggeri i byens centrum. Eksempelvis 

flyttede Odensebanken Fyens Disconto Kasse sin adresse til ”et for Publikum meget bekvemt Strøg i 

Midtpunktet af Byen”.459 Mens detailhandelen brugte iøjnefaldende reklameskilte og butiksvinduer 

til at trække kunder til, var en fornem bygning et markedsføringsgreb mere i tråd med pengeinsti-

tutternes aura af værdighed og alvor.460 Ønsket om større synlighed falder interessant nok tidsmæs-

sigt sammen med de gamle monopolers fald, da der i 1870’erne blev oprettet adskillige nye penge-

institutter i de tre byer blandt andet som følge af den politiske strid mellem by og land, ligesom de 

københavnske storbanker Handelsbanken og Landmandsbanken begyndte at åbne filialer i provin-

sen.461 

 I Aalborg og Odense opstod der således i begyndelsen af 1870’erne en kappestrid om 

den mest imponerende bygning på den bedste placering i det centrale byrum mellem byens pen-

geinstitutter, for selv om banker og sparekasser måske ikke var direkte konkurrenter, ville de dog 

ikke stå bygningsmæssigt tilbage for hinanden. Ifølge Fyens Stiftstidende var pengeinstitutternes 

interne konkurrence til gavn for hele byen, da den resulterede i hidtil stærkt savnede bygningsvær-

ker af smag og soliditet, der forende ”det Fornøjelige og Forædlende med det Nyttige”, altså kunstens 

opløftende, almendannende og moralske virkning med det funktionelle. Avisen ville ikke udpege 

nogen vinder mellem de tre pengeinstitutbygninger rejst af henholdsvis Fyens Disconto Kasse, 

Fyens Stifts Sparekasse og den nyoprettede Fyens Folkebank i 1873-74, men konstaterede blot, at de 

alle ”have rejst sig Forretningslokaler, der hvert paa sin Vis hæve sig langt over, hvad man hidtil har seet 

præsteret paa Bygningskunstens Omraader”.462 

Pengeinstitutter i Aalborg centrum 

Konkurrencen stod i Aalborg mellem Laane- Spare- og Discontobanken og Aalborg By og Omegns 

Sparekasse, der begge i vinteren 1872-73 var på jagt efter en velbeliggende byggegrund til afløsning 

for henholdsvis lejede lokaler i en købmandsgård og et lille hus i en sidegade. Discontobanken 

købte et middelalderligt stenhus på Gammel Torv, og efter en kontroversiel nedrivning, som tages 

under nærmere behandling i afsnittet nedenfor, kunne den påbegynde opførelsen af en ny bank-

bygning på samme torv som byens rådhus og domkirken, en stærkt symbolsk placering. Banken 
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understregede ambitionsniveauet ved at hyre netop professor Herholdt til opgaven.463 Ved udform-

ningen af Nationalbanken havde Herholdt søgt inspiration i de florentinske renæssancepaladser på 

baggrund af erhvervets historiske rødder i Norditalien, der endnu afspejles i bankdriftens grund-

læggende vokabularium.464 

 Aalborg Discontobanks nye, renæssanceinspirerede bygning i blank rødstensmur med 

detaljer i sandsten og granit stod færdig i 1874 med et stort og veludsmykket ekspeditionslokale i 

stueetagen og bolig for bankdirektøren på første sal. Ifølge den lokale presse var det tale om ”en 

isandhed monumental Bygning”, og selv det københavnske borgerskabs foretrukne magasin, Illustreret 

Tidende, var imponeret. Bladet roste bygningsværket, ”der i rigeligt Maal tjener til at forskjønne den paa 

smukke, nye Huse saa fattige By”, og fremhævede, at ”Enhver vil af Bygningens solide, storslaaede Præg 

kunne see og dømme, at det er en Bank”.465 Bankbygningen hævede altså det monumentale og æstetiske 

niveau i Aalborg centrum og trådte i kraft af sin særegne arkitektur frem som en ny, kommerciel, 

funktionsbestemt bygningstype. 

 Aalborg By og Omegns Sparekasse erhvervede i 1873 en ejendom på hjørnet af Østerå 

og Nytorv, byens andet store torv – mindre officielt og mere livligt, vel som en refleksion af den 

bredere kundegruppe. Samme år som Discontobanken indviede sparekassen sin bygning i italiensk 

inspireret rundbuestil, tegnet af en anden fremtrædende, københavnsk arkitekt, Vilhelm Klein, der 

også stod bag Sparekassen for København og Omegns samtidige hovedkontor i samme stil.466 

 Den danske Landmandsbank med hovedsæde i et fint, københavnsk palæ bekymrede 

sig tilsyneladende mere om forretninger end en repræsentativ bygning, da den i 1873 etablerede en 

Aalborg-filial i lejede lokaler hos bankdirektør Glückstadts svigerfar i Vesterågade nær broen over 

Limfjorden.467 Da en kreds af mænd i 1886 dannede Landbosparekassen med en erklæret målsæt-

ning om at yde lån til ”den almindelige mand”, var det stifterne magtpålæggende at få lokaler på 

Nytorv og dermed markere sig som jævnbyrdig med den hidtidigt enerådende bysparekasse. 

Landbosparekassen havde til huse i skiftende, lejede lokaler på Nytorv, indtil den i 1908 opførte en 

ny sparekassebygning i den stadig fremherskende florentinske stil – blot to huse fra byspare-

kassen.468 

 

                                                                 
463 Østeraas 1998, s. 29f. 
464 En anden tradition inden for bankarkitekturen, der var populær især i Nordamerika, tog udgangspunkt i de oldgræske 
templers opbevaring af statskassen som bankerhvervets vugge og udformede bygningerne i den karakteristiske, 
neogræske tempelstil. Booker 1991, s. vii-x; Belfoure: Monuments to Money, 2005; Haugsted 2003, s. 52-55; Andersson & 
Bedoire 1981, s. 109-11. 
465 AalbSt 30/11 1874; Illustreret Tidende 6/12 1874; Østeraas 1998, s. 38-46; Iversen & Petersen 2005, s. 52-55. 
466 Olesen 1967, s. 88-93; Østeraas 1998, s. 25-27; Illustreret Tidende 1/5 1870, 14/6 1874; Iversen & Petersen 2005, s. 52. 
467 Østeraas 1998, s. 66-70; Dyrberg & Centervall 1996. 
468 Jepsen: ”Landbosparekassen”, 1967; Larsen: Landbosparekassen i Aalborg, 1935, s. 49-51; Østeraas 1998, s. 73-76. 
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Figur 23. Banker og sparekasser i Aalborg centrum 1920 

 

Banker markeret med grønt, sparekasser med blåt. Kun Landmandsbankens gamle filialbygning (15, i vest) 

og Nationalbanken (16) ligger uden for strækningen fra Gammel Torv over Østerågade til Nytorv. 

 

I de spekulationsprægede år omkring Første Verdenskrig kulminerede bankbyggeriet i Aalborg 

som andre steder, og yderligere en række banker kom til langs Østerågade, hvis aksemæssige be-

tydning var øget af den nylige gennemføring af Boulevarden (se afsnit 8.5).469 Andelsbanken åbnede 

1914 en filial i Østerågade mellem Gammel Torv og Nytorv (figur 23, nr. 12), i 1916 indtog den ny-

stiftede Nordjyllands Bank stueetagen i en ny, stor beboelses- og forretningsejendom på hjørnet af 

Gammeltorv og Østerågade (17), mens Aalborg Haandværker- og Revisionsbank i 1918 åbnede 

kontor i Håndværkerforeningens bygning i gadens nordlige ende (30). Samtidig fandt Aalborg By 

og Omegns Sparekasse det nødvendigt at modernisere facaden (75). Også Landmandsbanken var 

nu på udkig efter mere pompøse og bedre beliggende lokaler og valgte efter et forgæves forsøg på 

at erhverve det gamle rådhus på Gammeltorv at bygge nyt på hjørnet af Østerågade og Bispens-

                                                                 
469 Andersson & Bedoire 1981, s. 187-203. 
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gade (15 øst). I 1920 kunne banken indvie en imposant, nationalromantisk filialbygning forsynet 

med et ottekantet borgtårn i fem etagers højde.470 Før 1920’ernes bankkriser satte ind med krak og 

likvidationer til følge, kæmpede syv selvbevidste pengeinstitutter om aalborgensernes opmærk-

somhed på en få hundrede meter lang strækning af Gammel Torv, Østerågade og Nytorv. Om end 

pengeinstitutterne og deres bygninger udtrykte forskellige ambitionsniveauer, ideologier og frem-

tidsudsigter, gav de alligevel et tydeligt og koncentreret aftryk af pengemagt på Aalborgs centrale 

pladser. Med pengeinstitutbygningerne som ankerpunkterne blev pladserne indvævet i kapitalens 

byrum. 

Grundejerforeninger – grundejernes interesseorganisation 

Kjøbenhavns Grundejerforening blev stiftet i 1860, og omtrent tyve år senere fremkom samme idé i 

de større provinsbyer, hvilket førte til oprettelsen af grundejerforeninger i Aarhus i 1879 og midt i 

1880’erne i Odense og Aalborg. Initiativtagerne bag Aalborg Grundejerforening motiverede i en 

rundskrivelse til alle grundejere foreningens dannelse med følgende betragtning: ”Det hører Tidsud-

viklingen til, at Mænd med fælles Interesser slutter sig sammen for […] at værne om og fremme deres Sær-

interesser”. Den nydannede forening påpegede således selv ligheden med samtidens andre interes-

seorganisationer som eksempelvis handels- og håndværkerforeninger og uddybede ”At vi have 

saadanne Særinteresser, behøver formentlig ikke nærmere at paavises end, at vi med vore Ejendomme repræ-

senterer den største Kapital i Kommunen.”471 Rådigheden over store økonomiske værdier førte til en 

høj grad af selvsikkerhed, men deres immobile karakter indebar dog ifølge skrivelsen en sårbarhed 

over for kommunens dispositioner, især på skatteområdet, hvorfor en sammenslutning var nød-

vendig. Foreningerne kan til en vis grad ses som reaktion på den kommunale interesse for fast ejen-

dom som skatteobjekt i forbindelse med indførelsen af gradueret grundskat og husskat efter loven 

fra 1863. 

 Grundejerforeningerne dækkede hele byen og henvendte sig til alle ejendomsbesiddere, 

dog specielt ejere af større ejendomme med flere lejemål. I Aarhus havde foreningen i de første år 

svært ved at vinde tilslutning, og at dømme efter bestyrelsens sammensætning repræsenterede den 

primært ejere af mindre udlejningsejendomme med beboelse. Anderledes så det ud i Odense og 

især i Aalborg, hvor centrums mere prominente grundejere støttede op om foreningerne. I alle tre 

byer lykkedes det temmelig hurtigt at få et medlem af grundejerforeningens bestyrelse valgt ind i 

byrådet, og i visse byrådsperioder omkring århundredskiftet opnåede grundejerne, hvad enten de 

                                                                 
470 Knudsen 1931-33, 3, s. 208-12; Østeraas 1998, s. 98-107; Architekten, 18, 26, 1916; Bach-Nielsen: ”Arkitekturens afsked 
med renæssancen”, 2006, s. 520f. 
471 Citeret i Aalborg Grundejerforening 1885 10. Maj 1935, 1935, s. 8f. 
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var opstillet på særskilte lister eller hos de etablerede partier, en anseelig repræsentation – i Odense 

Byråd fire medlemmer og i Aalborg hele seks.472 

 Gennem meningsdannende virksomhed, henvendelser til offentlige myndigheder og 

indvalgte byrådsmedlemmer arbejdede grundejerforeningerne såvel med praktiske, dagligdags 

problemstillinger som kommunal rottebekæmpelse, renovation og fastsættelse af vandafgift såvel 

som med emner, der ud over den direkte virkning for grundejerne havde mere vidtrækkende og 

ideologiske sider. Forslag til ændringer i sundheds-, politi- og bygningsvedtægterne havde måske 

en praktisk årsag, men gav samtidig anledning til mere principielle diskussioner om offentlig regu-

lering kontra ejerens fri dispositionsret. Grundejerforeningernes deltagelse i den offentlige debat om 

ejendomsbeskatningen, herunder navnlig den kraftige og systematiske opposition mod de geor-

gistiske tanker om fuld grundskyld, var både båret af direkte særinteresser og mere overordnede, 

ideologiske synspunkter.473 Fra 1916 var den nye huslejelovgivning og efterfølgende regulering det 

vigtigste politiske stridspunkt, og det var en af Odense Grundejerforenings største politiske sejre, 

da byrådet, takket være det konservative flertals velvilje over for grundejerforeningens synspunk-

ter, afskaffede lejereguleringen i 1922.474 Mens disse store som små sager var af interesse for alle 

byens grundejere og udlejere, deltog grundejerforeningerne også aktivt i debatten om udformnin-

gen af bykernen. 

 Tilkastningen af åløbene og deres omdannelse til brede gader var en af Aalborg 

Grundejerforenings tidlige mærkesager, mens foreningen senere var med til at samle opbakning 

bag flytningen af banegården og gadegennembruddet af Boulevarden – med mange, nye, attraktive 

byggegrunde som resultat. Meget passende åbnede foreningen efterfølgende et kontor i den ny 

gade.475 I Odense prøvede grundejerforeningen at ændre den foreslåede placering af det ny teater til 

en ”en mere central Beliggenhed” til gavn for de næringsdrivende, mens Aarhus Grundejerforening 

foreslog et forbud mod al gadehandel for at skabe mere ro og orden i de centrale gader og forbedre 

grundejernes lejeindtægter.476 

 Grundejerforeningerne dannede i 1890’erne regionale og senere landsdækkende 

overbygninger og begyndte efter århundredskiftet at udgive lokale, regionale og landsdækkende 

                                                                 
472 Aalborg Grundejerforening 1885 10. Maj 1935, 1935, s. 23; Christensen & Topholm 1990, s. 354f; Lillevang: Odense 
Grundejerforening gennem 50 Aar, 1934, s. 28f; Boje & Nielsen 1985, s. 356f; Aarhus Grundejerforening gjennem 25 Aar, 1904, s. 
20; Degn & Dybdahl: Borgere i byens råd, 1968; Gejl 1998, s. 324f.  
473 Aalborg Grundejerforening 1935; Kruuse-Andersen: Grundejere i Aalborg gennem hundrede år, 1985, s. 12-43; Lillevang 1934; 
Aarhus Grundejerforening gjennem 25 Aar, 1904, s. 21-28; Sagregister til Aarhus Byraads Forhandlinger 1900-1915, s. 159-162. 
474 Lillevang 1934, s. 36-39; Møller & Thomsen 1987, s. 225f. 
475 Aalborg Grundejerforening 1935, s. 18-39; Kruuse-Andersen 1985, s. 12-28. 
476 Lillevang 1934, s. 32; AarhBF 1912-13, A, s. 233-40. 
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medlemsblade.477 Lokalt søgte foreningerne at få kontrol med formidlingen af lejemål og enedes om 

tiltag over for betalingsupålidelige lejere. Gennem forhandlinger med långivende institutioner fik 

grundejerne forbedrede lånemuligheder, blandt andet til at optage gæld med anden prioritet.478 I 

mange forskellige sammenhænge fremførte grundejerforeningerne ejendomsbesiddernes synspunkt 

og argumenterede for deres frie råderet. Om end den ihærdige interessepolitik ofte var pragmatisk 

orienteret, var den med til at skabe og forsvare det idémæssige grundlag for kapitalens byrum. 

Bygningsloven og grundudnyttelsen 

Grundejerens mulighed for at nyttiggøre sin grund i overensstemmelse med beliggenhedens po-

tentiale er en væsentlig del af jordrentens virkemåde og en forudsætning for en intensiv, fysisk ud-

nyttelse af attraktive områder – skabelsen af kapitalens byrum. 

 Bygningsloven for købstæderne fra 1858, hvoraf hovedparten var gældende helt indtil 

1960, var formuleret i en meget liberalistisk indstillet periode, men fastsatte alligevel en række 

grundlæggende bestemmelser for nybyggeri samt om- og tilbygninger på allerede bebyggede 

grunde. Mens mange af bygningslovens og de supplerende lokale bygningsvedtægters krav til kon-

struktion, brandsikring og hygiejniske forhold havde til formål at sætte en vis minimumstandard 

for det billigste og mest spekulative boligbyggeri, var en enkelt paragraf imidlertid meget følelig for 

ejerne af de dyre grunde i centrum. Ud fra hygiejniske hensyn dikterede bygningsloven nemlig, at 

kun halvdelen af en grunds areal måtte bebygges, og hvis bebyggelsen var højere end to etager 

endda mindre, således skulle tre fjerdedele af matriklen forblive ubebygget ved de højest tilladte 

fem etager.479 

 I provinsbyerne var de fleste centrale grunde allerede tæt bebygget med for-, side- og 

baghuse, og selv om de eksisterende forhold forblev lovlige, forbød reglerne nye tilbygninger og 

dermed en intensivering af grundudnyttelsen. Det var dog muligt at søge om dispensation i 

Justitsministeriet, og med en anbefaling fra de lokale myndigheder var praksis ganske liberal. Ek-

sempelvis fik en grundejer i Odenses Vestergade i 1874 dispensation til at bygge en tredje etage på 

for- og sidehuset, selv om grundens ubebyggede areal kun udgjorde en fjerdedel.480 Ansøgning om 

dispensation fra byggelovens bestemmelser var meget udbredt. I årene fra 1872 til 1888 var der så-

ledes mere end 250 dispensationssager for Aalborg Byråd svarende til en ansøgning fra op imod 

                                                                 
477 Grundejeren. Medlemsblad for Aarhus Grundejerforening fra 1904; Odense Grundejerblad fra 1913, senere Fynsk Grundejerblad 
og Østifternes Grundejerblad; Dansk Grundejerblad fra 1901; Grundejer-bladet. Organ for Danske Grundejere fra 1904; Aarhus 
Grundejerforening gjennem 25 Aar, 1904, s. 35-46. 
478 Lillevang 1934, s. 22-41; Kruuse-Andersen 1985, s. 18-35. 
479 Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark af 30de December 1858, § 21; Stokholm 2010, s. 118-149. 
480 OS, OKA, BJ, 1874/44; samme, Bygningskommissionens Arkiv, Byggesager, Vestergade 16; Odense Kommunes Online 
Byggesagsarkiv. 
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hver fjerde af byens ejendomme, og heraf handlede mere end halvdelen om forholdet mellem det 

bebyggede og ubebyggede areal.481 Generelt var byrådene sympatisk indstillet over for ansøgninger 

fra større ejendomme i byens hovedgader, som derfor næsten altid fik ministeriets godkendelse, 

mens de oftere afviste hårdere grundudnyttelse af små matrikler især i de gamle, fattige gader, lige-

som praksis var restriktiv i nybyggede kvarterer.482 

 Dispensationsmuligheden til trods var de stramme regler for grundudnyttelsen en torn i 

øjet på grundejerne. I København, der var underlagt en særskilt bygningslov, fik finansinteresser og 

arkitektstanden personificeret ved bankdirektør C.F. Tietgen og akademiprofessor Ferdinand 

Meldahl i 1870’erne forøget den maksimale bygningshøjde.483 I provinsbyerne var begrænsningerne 

i udnyttelsen af de dyre, centrale grunde fra begyndelsen en vigtig sag for grundejerforeningerne.484 

En henvendelse fra Odense Grundejerforening til byrådet i 1892 førte til en revision af den kommu-

nale bygningsvedtægt, men Justitsministeriet ville ikke godkende en lempelse af bygningslovens 

krav om ubebygget areal.485 For at presse på for en lovændring gik kommunen videre til 

provinsbyernes sammenslutning, Kjøbstadsforeningen, hvor der var generel utilfredshed med den 

administrative arbejdsbyrde, det stigende antal dispensationsansøgninger og tinglysninger af de-

klarationer medførte, ligesom flere af bestyrelsens byrådsmedlemmer viste forståelse for en hårdere 

udnyttelse af de dyre grunde.486 For at komme grundejerne i møde gav regeringen i 1894 købstæ-

derne lov til at optage bestemmelser fra den nyligt vedtagne byggelovgivning for Frederiksberg i de 

lokale bygningsvedtægter. Princippet om, at halvdelen af grunden skulle forblive ubebygget, stod 

fast, men der var åbnet for væsentlige lempelser blandt andet i arealkravene ved byggeri over to 

etager samt en lille forøgelse af bygningshøjden, og de større byer indførte straks bestemmelserne 

fra Frederiksberg i nye bygningsvedtægter, Aarhus endda før lovens ikrafttræden.487 

 Aalborg Byråd modtog også de mere liberale signaler med stor entusiasme og lettede 

kravene til det ubebyggede areal så meget, at det eksterne, lægefaglige medlem af sundhedskom-

missionen efter århundredskiftet begyndte at ytre kritik i hygiejniske fagtidsskrifter og lokale dag-

                                                                 
481 AalbBF 1888, tillæg, register 1872-1888, s. 8-13. 
482 OBF 1889, s. 443, 1900, s. 503; 1878-1889; AalbBF 1872-1888. 
483 Hvidt: Pynt på gesimsen, 1983, s. 112; C. Jørgensen 1986, s. 82-84. 
484 Aarhus Grundejerforening gjennem 25 Aar, 1904, s. 22; Lillevang 1934, s. 23f. 
485 OBF 1893, s. 95-113. 
486 Odenses borgmester J.G.C.F. Koch var formand for Kjøbstadsforeningen, men ikke helhjertet tilhænger af en ændring 
af paragraffen. Kjøbstadsforeningens Tidsskrift: ”Kjøbstadsforeningens Repræsentantmøde den 26. November 1894”, 1894, s. 
174f; Kjøbstadsforeningens Tidsskrift: ”Om et nyt Vilkaar for Dispensationer fra Bygningslovens § 21”, 1891; OBF 1893, s. 
112f. 
487 Stokholm 2010, s. 127-39; Rigsdagstidende, Forhandlinger paa Landstinget, 1894-95, s. 122f; Bygningslov for Frederiksberg 
Kommune af 19de April 1890. 
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blade. Det grundejervenlige byrådsflertal nægtede efterfølgende at genudpege den kritiske læge til 

sundhedskommissionen og lod demonstrativt pladsen stå tom.488 

 Ud over de ændrede bestemmelser om det bebyggede areal gav Frederiksberg-reglerne 

også bygherren bedre mulighed for at skabe et markant bygningsværk i overensstemmelse med 

tidens historicistiske stil og æstetik. Hvor den gamle bygningslov ud fra idealet om gadens 

uhindrede, rationelle kredsløb indeholdt strenge bestemmelser mod fremspring fra facaden, gav de 

nye regler ”naar kunstneriske Hensyn maatte tale herfor” videre rammer for at lade dekorative, 

arkitektoniske elementer som pilastre, søjler og karnapper træde frem fra facadelinjen til glæde for 

tidens historicistiske arkitekter.489 

 Bygningslovens bestemmelser om bebyggelsestætheden drejede sig om ”vaaningshuse”, 

altså ejendomme med beboelse, og efter århundredskiftet indledte ministeriet en mere lempelig 

praksis over for forretningsejendomme uden beboelse. Grundejere fik således godkendt byggepro-

jekter, som fyldte stort set hele matriklen, overskred maksimal bygningshøjde og ikke opfyldte for-

skellige brandsikkerhedskrav, når de blot tinglæste en deklaration om, at bygningen ikke måtte an-

vendes til beboelse.490 Fra 1913 skulle sådanne sager endda ikke længere omkring ministeriet.491 

Adskillige grundejere langs de attraktive strøg skruede således op for den kommercielle udnyttelse 

af grundene og overbebyggede grundene med forretningsejendomme til butikker, banker og lig-

nende med tinglæst forbud mod natophold for mennesker. Af de otte rene forretningsejendomme 

uden beboelseslejligheder i Odenses centrum i 1921 var halvdelen underlagt en sådan deklaration, 

ligesom beboelsen i andre nye ejendomme efter aftale med myndighederne var begrænset til en 

portnerlejlighed eller lignende.492 Affolkningen i centrum var som påvist ovenfor en kompleks pro-

ces, men det står klart, at forvaltningen af bygningslovgivningen tilskyndede bygherren til at afstå 

fra at blande erhverv og beboelse, men projektere rene forretningsejendomme. På sigt skulle det få 

stor betydning – i 1960 var 81 eller 15% af ejendommene i undersøgelsesområdet forretningsejen-

domme uden beboelse.493 

                                                                 
488 Malling: ”Om en forældet bestemmelse”, 1956, s. 131. 
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493 RA, Statens Ligningsdirektorat, Afdelingen for Vurdering af Fast Ejendom, Vurderingsfortegnelser, Odense Amt, 
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Kapitalen og grundværdierne forandrer det centrale byrum 

Grundværdiernes betydning og den tiltagende citydannelse blev stadig mere synlig i de danske 

byers centrum. Pengeinstitutbyggerierne i 1870’erne indvarslede sammen med de nye detailhan-

delsbutikker store funktionsændringer i centrum, drevet af et ønske om at få del i de erhvervsmæs-

sige muligheder og den prestige, de centrale pladser og mest befærdede gader repræsenterede. I 

København var citydannelsen som belyst ovenfor synlig for mange allerede i 1800-tallets sidste fjer-

dedel. Omkring århundredskiftet gav det stigende tempo i nedrivninger og nyopførelser af ejen-

dommene i Københavns indre by anledning til en debat i Architekten om konsekvenserne af de cen-

tralt beliggende bygningers korte levetid. Et indlæg drog den ekstreme konklusion, at arkitekter 

burde gøre op med dogmet om materialeægthed og foretrække billige, imiterede materialer frem 

for dyre og ægte, da anvendelse, kapacitet og indretning alligevel snart ville blive forældet, og byg-

ningen nedrevet til fordel for nybyggeri. Dette synspunkt fik dog ikke lov at stå uimodsagt, om end 

det i mange tilfælde nok blev fulgt i praksis.494 

 Også i de større provinsbyers centrum hørte nedrivninger af ejendomme med henblik 

på en mere intensiv grundudnyttelse efterhånden til dagens orden. Redaktionssekretær F. Moreau 

Andersen, forfattede i 1903 en turistfører om Odense og fremstillede den samtidige udvikling i by-

midten således: 

”De gamle Huse, hvorover der i mange Aar, i lange Tider, holdtes Hævd, forsvinde nu lidt efter lidt, og 

den Tid er maaske ikke saa fjern, da en indfødt ikke mere kan vise den fremmede et flere hundrede Aar 

gammelt Hus. Ikke blot de ældste Huse rives ned og erstattes med moderne Bygninger, indrettede efter 

Tidens Krav, men ogsaa nyere Ejendomme, der maatte kunne staa i Aarevis endnu uden at synes foræl-

dede, maa falde for Spekulationen og give Plads til mangeetagede dito, der rage op som Kæmper i de bug-

tede Hovedgader.”495 

Den konstaterende skildring er præget af en lettere nostalgisk tone over for de gamle huse, måske 

som følge af sammenhængen den indgår i, da det netop ligger i turistførerens genre at omtale histo-

riske, gamle bygninger. I forhold til nedrivningen af nyere ejendomme udtrykker forfatteren ikke 

misbilligelse, men en vis undren over for ”Spekulationens” mekanisme. 

 Tolv år senere skrev Moreau Andersen igen om Odense by, denne gang til en serie af 

bybeskrivelser udgivet af et Aarhus-forlag under titlen ”Danske Byer og deres Mænd”. Her lagde han 

vægt på byens moderne fremtræden og gav en malende karakteristik af samtidens gennemgribende 

ændringer i centrum: 

”Livet leves raskere og mere intensivt nu end for blot Aartier tilbage, og Byens Udseende skifter Karak-

ter. Det er ikke ethvert gammelt Hus, der kan blive staaende. Mangen gammel Bygning har maattet give 

                                                                 
494 A.K.: “Om Bygningers Varighed”, 1900; E.J.: “Ægte og uægte”, 1900. 
495 F.M. Andersen: Fører i Odense og Omegn, 1903, s. 4f. 
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op for Forretningshensyn. Og det er jo kun naturligt. En By i Vækst kan ikke lade ethvert gammelt Bin-

dingsværkshus, hvor karakteristisk det end kan være, blive liggende midt i Forretningskvarteret. Beboel-

seslejlighederne maa vige for Butiker og Kontorer. Folk maa flytte længere ud i Periferien med deres Bo-

liger og nøjes med at tilbringe deres Dag, deres Arbejdsdag, paa Strøget. Blyindfattede Smaaruder egner 

sig ikke for straalende Udstillinger af Købmandens Varer, og et-Etages Huse koster for meget at bevare 

paa de dyre Grunde. Saa maa de gamle Huse af Træ og soltørrede Sten falde for himmelstræbende Byg-

ninger af Staal og Glas – naa, de passer jo ogsaa bedre til elektrisk Lys, Asfalt og Sporvej, til tudende Au-

tomobiler og hastigt kørende Cyklister […]”496 

Moreau Andersen skildrede nu de nye tiders fremmarch i et mere positivt lys og udtrykte en næ-

sten futuristisk begejstring for hastigheden, den ny teknologi og fremskridtet. Skildringen af det 

trafikerede og tempofyldte centrum afspejles i tekstens hastige rytme og parataktiske stil. Hvor den 

tidligere udgave blot henviste til ”Tidens Krav” og ”Spekulationen” som årsag, er teksten fra 1915 

mere eksplicit i forklaringen af udviklingen med begreber som ”Forretningshensyn” og ”Byens 

Vækst”. I den sene tekst betragtede Moreau Andersen funktionsskift til serviceerhverv, mere inten-

siv grundudnyttelse, affolkning af bymidten og mobilitetens betydning – kort sagt citydannelse – 

som en naturlig, endda uafvendelig proces – verbet ’må’ anvendes fire gange i løbet af det korte 

afsnit. 

 Med den fuldtonede sympati over for cityudviklingen og kapitalens byrum markerer 

Moreau Andersen sig som et eksempel på den modernitetsbegejstring, der senere skulle blive den 

dominerende dagsorden i omformningen af bykernen. Flere og flere blev opmærksomme på grund-

rentens forcering af tempoet og det stigende antal nedrivninger. Hvor nogle så processen som crea-

tive destruction, mente andre, at der skulle trækkes grænser for udviklingen og kapitalens byrum 

ved at reservere plads til byens historie og gamle bygninger.497 

7.4 Det historiske byrum – bevaringen af det enestående 

En tiltagende historiebevidsthed og generel interesse for historie i dannede kredse slog i løbet af 

1800-tallet også igennem i visse kredse i provinsbyerne, hvor lærde personer typisk med tilknytning 

til undervisningsinstitutioner eller kirken publicerede lokalhistoriske fremstillinger, og museale 

samlinger åbnede dørene for offentligheden som omtalt ovenfor.498 Provinsbyernes bevarede, 

middelalderlige bygninger, først og fremmest kirkerne, nød fornyet bevågenhed og fik status af 

                                                                 
496 Udgivelsen Odense By. Danske Byer og deres Mænd 2, fra 1915 opgiver på titelbladet ”J. Moreau Andersen, Odense” som 
forfatter. Initialet J må imidlertid være en sættefejl. F. Moreau Andersen var en ganske produktiv odenseansk skribent, 
hvorimod der ikke kendes andet udgivet under initialet J, ligesom der hverken i folketælling og vejviser findes nogen 
Moreau med dette forbogstav. [F.]M. Andersen 1915, s. 22-24. 
497 Wrigley & Lowe 2002, s. 132f. 
498 Som eksempler på værker om Odenses historie kan nævnes Simonsen: Bidrag til Odense Byes ældre Historie, 1841-43; 
Mumme: Bidrag til Odense Byes Historie, 1857 og Engelstoft 1862/1880. 
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mindesmærker. Den betydning, de historiske bygningsværker havde i forståelsen af byens karakter 

og identitet samt oplevelsen af bylandskabet, kom direkte til udtryk i disponeringen af bybeskrivel-

serne i J.P. Traps topografiske skildring af Danmark, udgivet i første udgave 1856-60. Her udgjorde 

omtalen af de middelalderlige kirker, navnlig domkirkerne, en betragtelig del af stiftsbyernes afsnit. 

Mest vidtgående i så henseende var beskrivelsen af Aarhus by, hvor den grundige gennemgang af 

domkirkens ydre og indre optog seks ud af de 18 sider tildelt byen, og medregnet omtalen af Vor 

Frue Kirke og den historiske redegørelse omfattede de historiske elementer i alt halvdelen af spal-

tepladsen.499 

 Interessen i dannede kredse for de middelalderlige kirkebygninger blev fulgt op af ny 

lovgivning, der i 1861 satte tilsynet med og vedligeholdelsen af Folkekirkens kirkebygninger i sy-

stem, og snart begyndte en bølge af kirkerestaureringer. De store, gamle domkirker stod som na-

tionale monumenter naturligt først i rækken, og restaureringen af domkirkerne i Odense (færdig 

1875) og Aarhus (færdig 1882) var sammen med de nogenlunde samtidige arbejder i Viborg, Ros-

kilde og Ribe projekter med national bevågenhed.500 

 Restaureringerne var mere end blot istandsættelser. Under ledelse af arkitektoniske, 

kunsthistoriske og antikvariske autoriteter – i Odense Skt. Knuds Kirkes tilfælde henholdsvis J.D. 

Herholdt, N.L. Høyen og J.J.A. Worsaae – var formålet at redde kirkebygningerne fra de foregående 

århundreders forsømmelighed og smagløse uvidenhed. Et gennemgribende indgreb skulle sikre 

kirkens konstruktion, så monumentet derved var bevaret for eftertiden, og samtidig føre dem til-

bage til deres ’oprindelige skikkelse’ – en forestillet, stilhistorisk ren idealmodel, renset for senere 

forvanskninger og tilføjelser.501 

 Tidligere betragtede byens indbyggere først og fremmest domkirkerne ud fra deres 

nutidsværdi i form af den praktiske, religiøse brug, og kirkerne blev derfor løbende renoveret, om- 

og tilbygget efter aktuelle behov og tidens æstetiske idealer. Restaureringerne i anden halvdel af 

1800-tallet fokuserede i højere grad på de erindringsmæssige værdier og bygningsværkets kul-

turelle og historiske kvaliteter. Den tilbageførende restaureringspraksis omskabte kirkerne til per-

fekte, historiske monumenter og gjorde dem til symbolske ankerpunkter i byernes historiske by-

rum. De nyistandsatte domkirker havde en identitetsdannende kraft i national, regional og lokal, 

bypatriotisk sammenhæng, der var med til at retfærdiggøre de kostbare prestigeprojekter, ivrigt 

fulgt og støttet af byrådet samt den øvrige urbane elite.502 Således var den lokalpatriotiske følelse 

                                                                 
499 Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, 1856-60, 2, s. 573-90. 
500 Lov om nogle Bestemmelser vedrørende Kirkesyn, Præstegaardssyn m.v. af 19de Februar 1861; Johannsen & Smidt: Kirkens huse, 
1981, s. 163-67. 
501 Kristensen 2008, s. 478-86; Damgaard 1887-89, s. 105f, Danmarks Kirker IX, Odense Amt, 1, Sankt Knuds Kirke, 1995, s. 321-
48; Danmarks Kirker XVI, Århus Amt, s. 315-26. 
502 Riegl 1903, s. 7-35; Pendlebury 2009, s. 7-25. 
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svær at tøjle for en aarhusiansk journalist, der dækkede restaureringen af Aarhus Domkirke for et 

københavnsk blad, da han i 1878 stolt berettede, at kirkens tårn efter forhøjelsen og opsætningen af 

et nyt spir nu var det næsthøjeste i Norden – symbolsk nok kun overgået af en kirke i København.503 

Gamle købstadsgårde som historiske monumenter eller byggerunde? 

Mens de middelalderlige domkirker med den direkte forbindelse til væsentlige personer og begi-

venheder i den ældre Danmarkshistorie og den store bygningskrops iboende monumentale kvali-

teter var selvskrevne som fortidsminder, var der også en begyndende interesse for provinsbyernes 

ældste og mest karakteristiske profane bygningsværker. Trap medtog dem som vignetter på køb-

stadskortene, og små, illustrerede artikler om gamle stenhuse og renæssancens bindingsværksgårde 

dukkede op i forskellige periodiske udgivelser allerede fra 1850’erne.504 

 Fra den historiske interesse for de gamle bygninger til konkrete bevaringstiltag var der 

imidlertid et langt stykke. Ejendomsretten indebar, at ejeren var herre over bygningens skæbne, da 

der ikke fandtes nogen lovhjemmel for, at kommune eller stat kunne kræve en bygning bevaret. 

Skulle bevaring af det historiske byrum bero på andet end velvillige ejere og andre tilfældige om-

stændigheder, måtte de historiske bygninger således købes af det offentlige og dermed beskyttes fra 

jordrentens virkemåde og kapitalens byrum. Offentligt ejerskab var dog ikke i sig selv en beskyt-

telse mod nedrivning, da andre hensyn og interesser kunne veje tungere, som blandt andet ned-

brydningen af Odenses middelalderlige rådhus samt bispegården i Aarhus i 1880’erne og den ne-

denfor behandlede sag om Aalborghus demonstrerer. 

 I en lille artikel fra 1856 om Aalborgs historisk mest interessante private bygninger frem-

hævede geografen Edvard Erslev ud over Jens Bangs Stenhus to ejendomme: et middelalderligt 

stenhus på Gammeltorv kaldet Kong Hans’ Gård, og en ældre bindingsværksgård på hjørnet af 

Østerå og Nytorv kaldet Svalegården på grund af bygningens særprægede byggeskik med en sva-

legang på gadesiden.505 Netop disse to ejendomme købte henholdsvis Laane-, Spare- og 

Discontobanken og Aalborg By og Omegns Sparekasse ved årsskiftet 1872-73 med henblik på opfø-

relsen af nye pengeinstitutbygninger. 

 Især Diskontobankens intention om at nedrive Kong Hans’ Gård rejste megen polemik. 

En lokal adjunkt slog til lyd for bevaringen af ”denne monumentale Bygning” og fik vakt interessen 

hos nogle intellektuelle, københavnske dagblade samt Jyllands-Posten.506 Efterhånden skabte sagen 

                                                                 
503 Illustreret Tidende 13/1 1878. 
504 Eksempelvis Erslev: ”Gamle Huse i Aalborg”, 1856; Danmarks illustrerede Almanak: ”Gamle Huse i Odense”, 1857; 
Erslev: ”Om Restaurationen af gamle Bygninger i Roskilde” 1858; Illustreret Tidende 23/10 1864, 5/1, 15/11 1868; Nielsen 
1987, s. 106-109. 
505 Erslev: ”Gamle Huse i Aalborg”, 1856, s. 32-34. 
506 Jyllands-Posten 27/2 1873. 
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så megen røre lokalt, at banken valgte at imødegå kritikken med påstanden om, at det først efter 

købet stod klart, at bygningen var i for dårlig stand til en ombygning – selv om det af bankens in-

terne materiale fremgår, at hensigten hele tiden havde været en nedrivning – og desuden tilbød 

kommunen at overtage ejendommen for den anseelige købesum på 17.000 rigsdaler. Beløbet af-

skrækkede i første omgang byrådets medlemmer, hvoraf fem i øvrigt var med i bankens ledelse 

eller repræsentantskab. Da Worsaae i sin egenskab af direktør for de antikvariske mindesmærkers 

bevaring fra København opfordrede byrådet til at forhindre, at byen mistede ”to af de interessanteste 

og mest karakteristiske Bygninger, som hidtil have bidraget til at give Aalborg By dens særegne Præg”, 

fremkom et forslag om at købe ejendommen og anvende den til skole.507 

 Forslaget affødte en heftig debat i og uden for byrådssalen. I et spidst formuleret læser-

brev i Aalborg Stiftstidende søgte en person under navnet ”En Skatteyder” systematisk at demontere 

argumenterne for, at Kong Hans’ Gård skulle have nogen bevaringsværdi. For det første beroede 

ejendommens tilknytning til Kong Hans og dennes død på en højst usikker overlevering, for det 

andet var det ikke værd at mindes den tyranniske konge, der havde mistet både herredømmet over 

Sverige og Dannebrog i Ditmarsken. For det tredje afviste læserbrevskribenten, at bygningen skulle 

besidde nogen arkitektonisk værdi, fordi ”nogen bestemt Stil ikke kan paavises, da den hele Bygning i sit 

Ydre er forkludret og dertil i sit Indre er raaden og faldefærdig.” Bygningen havde altså hverken 

erindringsmæssige eller nutidige bevaringsværdier, og i et afsluttende udfald mod bevaringen lød 

det retoriske spørgsmål: ”hvorfor skulle vi stakkels Aalborgensere bestandig proppes ind i gamle, faldefær-

dige Huse, fordi dér engang har boet en Fru Marsviin, en Hr. Galt, So eller Griis?” med henvisning til 

gamle adelsslægter og deres historiske købstadsgårde.508 

 Banken gav blot byrådet en uges betænkningstid over købstilbuddet, og ved den ende-

lige afstemning faldt forslaget om køb med en snæver margin – banken fik sin byggegrund. Beva-

ringsargumenter hentet i en personorienteret Danmarkshistorie og en idealiseret, arkitektonisk stil-

historie virkede stærkt, når det gjaldt domkirker og kongeslotte, men havde svært ved også at favne 

de mere ordinære og anonyme, gamle købstadsgårde – eller i hvert fald fremstå kraftfulde nok til at 

få byrådet til at ofre en stor sum på at obstruere kapitalens interesser, repræsenteret af byens vigtig-

ste bank, og jordrentens virkemåde i almindelighed. 

Aalborghus Slot eller moderne forretningsgadeforbindelse? 

Det var imidlertid ikke alle slotte, der var selvskrevne til bevaring. Det gamle lensslot Aalborghus 

beliggende mellem Nytorv og havnen havde ikke megen kongelig glans over sig og tjente primært 
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som bolig for stiftamtmanden og dele af den amtslige administration. Det store og mangeartede 

bygningskompleks var dyrt at vedligeholde, hvorfor adskillige rigsdagsmedlemmer ved enevæl-

dens afskaffelse og deraf følgende ordning af kongens ejendom argumenterede for et salg. Sagen 

strandede dog på embedsværkets modvilje og udgifterne til en ny stiftamtmandsbolig.509 

 Et eventuelt salg af Aalborghus fik fornyet substans, da Aalborg Kommune i 1880’erne 

afgav et købstilbud på slottet og grunden. Hensigten var at skabe en gadeforbindelse mellem 

Nytorv og dampskibskajen tværs over grunden samt udstykke det resterende areal til et nyt kvarter 

– en total nedrivning af slottet var underforstået. Indenrigsministeriet betragtede slottet som be-

varingsværdigt men kom kommunen i møde ved at foreslå en anden linjeføring for forbindelsesga-

den, vest om slotsbygningerne.510 Aalborg Byråd præciserede efterfølgende, at det ikke blot var en 

vej, man ønskede. Formålet var at skabe ”et smukt nyt Kvarter, der dels kunde afgive Forretnings- eller 

Kontorlokaler, dels indeholde større Beboelsesbygninger af mere monumental Karakter og derved give denne 

Del af Byen et mere moderne Præg, saa at de Rejsende, der komme med Dampskibene, kunde faa et livligt og 

smukt Indtryk af Byen i Stedet for det noget triste og skumle Skue af den gamle tarvelig udseende Slotsbyg-

ning”.511 Kommunen ville altså fjerne det fastlåsende mindesmærke, slottet udgjorde, for at ind-

lemme det ryddede areal i kapitalens og forbrugets byrum, hvor private investorer kunne skabe et 

nyt centralt kvarter til forretningsejendomme og højstatus-beboelse med monumentale kvaliteter og 

moderne, urban effektivitet. I stedet for at sælge påbegyndte staten en længe tiltrængt restaurering 

af bygningerne og forskønnelse af anlægget for at bedre slottets lave anseelse.512 

 Omkring århundredskiftet kom sagen på ny under forhandling efter en henvendelse fra 

byrådet til Indenrigsministeriet fulgt op af flere nordjyske rigsdagsmedlemmer. Landstingsmand 

Jørgen Berthelsen, der var bestyrelsesmedlem i Aalborg Grundejerforening og en af byens store 

byggematadorer, argumenterede for slottets afhændelse på baggrund af grundværdien – da grun-

den var omkring 250.000 kr. værd, løb stiftamtmandens bolig op i 10.000 kr. om året alene i renter. 

Endnu en gang var de statslige embedsmænd imod. Stiftamtmanden afviste tanken om at overlade 

slottet og grunden til spekulation og fremførte, at slottet på trods af arkitektoniske mangler dog 

frembød et ”anderledes imponerede og tiltrækkende indtryk” end moderne – her brugt i negativ forstand 

– byggeri.513 Selv efter at slottet i 1918 var kommet under den nye bygningsfredningslovgivnings 

                                                                 
509 Martensen-Larsen: Aalborghus Slot 1539-1989, 1989, s. 110-13; Malling: ”Da slottet i Aalborg skulle sælges”, 1959, s. 162-
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beskyttelse (se nedenfor), gjorde Aalborg Byråd et sidste og lige så frugtesløst forsøg på at erhverve 

slotsgrunden til byudviklingsformål.514 

 Om end byrådets hensigt med købstilbuddene var at indlemme slotsgrunden i kapita-

lens byrum, var hovedargumenterne byudvikling og det almene vel, ikke spekulation og grund-

ejeres vinding – selv om planen i høj grad ville gavne de nærtliggende grundes ejere økonomisk. 

Som en sag fra Randers viser, kunne byens råd tage det meget ilde op, hvis nogen hævdede, at dets 

beslutninger var motiveret af private grundejerinteresser. I et forløb med mange lighedstræk med 

Aalborghus-sagen lå Randers Byråd i 1880’erne i forhandlinger med staten om at nedrive et mid-

delalderligt stenhus kaldet Helligåndshuset for at udvide det nærliggende torv. Da en akademiker i 

en skarpt formuleret avisartikel anklagede byrådet for blot at bruge torveudvidelsen som et påskud 

og i virkeligheden gå private grundejeres ærinde, anlagde det samlede byråd injuriesag og vandt 

den ved Højesteret.515 

Bevaring af det historiske byrum – og skabelsen af en perfekt substitut 

I årtierne omkring århundredskiftet bredte interessen sig for de gamle købstadsejendomme, blandt 

andet som følge af en kulturhistorisk drejning i historiefaget og den nationalromantiske strømning 

blandt arkitekter. Blandt toneangivende stemmer i offentligheden steg betænkeligheden ved de 

mange nedrivninger, og efterhånden indtog kommunerne, statslige myndigheder og museerne en 

mere aktiv rolle i bygningsbevaringen.516 

 Da en gammel købstadsgård i Odenses Nørregade stod over for at blive erstattet af en 

moderne, fireetagers ejendom, slog flere af landets bygningshistoriske autoriteter og medlemmer af 

Odense Byråd til lyd for en bevaring. Meget belejligt oplyste en indskrift bygherrens navn, adels-

manden Ejler Rønnow, og den præcise datering 1547, hvilket fik Nationalmuseets direktør til at ud-

råbe den til landets ældste bindingsværksbygning. Byrådet forhindrede i 1900 nedbrydningen ved 

at opkøbe gården, mens staten gennem Nationalmuseet finansierede en tilbageførende restaurering. 

Det nytilføjede gamle udseende med tjæret bindingsværk, blyindfattede småruder og tavl i munke-

sten fik for alvor bygningen til at træde frem som et minde fra en ældre tid, og snart efter overgik 

den da også til museumsbrug.517 

 I stedet for blot at se de gamle bygningsværker som enkeltstående elementer blev de 

bevaringsværdige bygninger efter århundredskiftet i stigende grad opfattet som ankerpunkter i et 

sammenhængende, historisk byrum, hvor de gamle mindesmærker gav den moderne by identitet 
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517 OBF 1900, s. 36-39; Jensen: ”Ejler Rønnovs Gaard i Odense”, 1906. 
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og tyngde. Den fynske, kulturhistoriske journalist Christine Reimer beskrev i Illustreret Tidende 

Odenses centrum således: ”En Samling af nyt og gammelt – det er Odense. Thi saaledes sammenkædes 

baade i ydre og indre Henseende den ældgamle Stiftsstad, hvis Traditioner strækker sig til Arilds Tider, og 

Nutidens Fremskridtsby i dette Navn.” På trods af den nære relation mellem nyt og gammelt var 

Reimer meget bevidst om, at den mest overhængende trussel mod de historiske levn var de dyre 

grundes krav til ejeren om rationel og rentabel udnyttelse.518 

 For at løse dette problem tog bevaringsinteresserede en overraskende løsning i anven-

delse. Bindingsværksbygningernes modulært opbyggede træskelet kunne ganske enkelt skilles ad 

og samles igen et andet sted, og dermed var bygningens skæbne afkoblet fra grundens videre ud-

nyttelse. I Sverige åbnede frilandsmuseet Skansen i 1892, og nord for København oprettedes Fri-

landsmuseet i 1901 med eksempler på nordiske gårdbygninger samlet på ét sted.519 Frilandsmuseets 

fokus på bondekulturen betød som regel, at udvælgelse, opkøb og nedtagning af gårdbygninger 

kunne ske i ro og mag, mens det i byerne som oftest var forestående nedrivninger, der igangsatte de 

museale overvejelser. 

 Da nedrivning truede et velbevaret og rigt udsmykket bindingsværkshus i Odenses 

Vestergade i 1903, var kommunal overtagelse af endnu en ejendom i kulturhistoriens navn så kort 

tid efter Ejler Rønnows gård udelukket. På Nationalmuseets foranledning købte kommunen dog 

tømmerkonstruktionen og opmagasinerede den med henblik på en senere genopførelse, der dog 

foreløbig lod vente på sig.520 Få år senere betød opførelsen af et nyt, stort posthus i Aalborgs 

Algade, at en bindingsværksbygning fra 1600-tallet måtte nedbrydes. Genopført i en mindre central 

gade kom den til at tjene som folkebibliotek.521 

 I Aarhus fik en lignende sag, en ny, privat ejers dødsdom over en statelig renæssance-

gård på en attraktiv adresse ved Lille Torv, vidtrækkende følger. Mens det stedlige, primært ar-

kæologisk interesserede museum var ligeglad, kom redningen fra en uventet kant - Landsudstil-

lingen i Aarhus i 1909. De store verdensudstillinger havde typisk et indslag af kulturhistorie og 

eksempler på forskellige nationers byggeskik. Det var derfor oplagt, at Landsudstillingens arran-

gører anvendte bindingsværksbygningen, kaldet Borgmestergården, som en imponerende ramme 

om den historiske afdeling.522 

 Efter udstillingen blev Borgmestergården flyttet til en park umiddelbart uden for byker-

nen og dannede her grundstenen i et frilandsmuseum af købstadsbygninger åbnet i 1914 under 

                                                                 
518 Illustreret Tidende 8/1 1905. 
519 Floris & Vasström: På museum – mellem oplevelse og oplysning, 1999, s. 295-304. 
520 Odense Bys Museer, bibliotekssamlingen, Claus Koch: Østerbyes Gård, 1993, s. 5f. 
521 AalbBF 1906-7, s. 57, 99, 128, 156f, 1907-8, s. 10, 20; Witt 1982, s. 34. 
522 Architekten 2, 9, 1900; Holm: ’Den gamle By’ i Aarhus, 1951, s. 15-29. 
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navnet ’Den gamle By’. Museumslederens fokus var først og fremmest ”Skabelsen af Bybilledet”, som 

i de følgende år blev stykket sammen af en række flyttede bygninger fra Aarhus centrum såvel som 

andre jyske købstæder.523 Anvendelsen i museumssammenhæng fordrede bygningernes tilbage-

føring til det oprindelige udseende, og derved skabtes et koncentreret og homogent historisk byrum 

fuldstændiggjort af møblerede interiører samt torve og gader med førmoderne udseende. De fleste 

enkeltbygninger, eller endda hele ejendomme, blev doneret til museet af ejeren, der på den måde 

kunne realisere ønsket om en moderne og mere profitabel ejendom på sin grund i rollen som kul-

turhistorisk mæcen snarere end kynisk byggespekulant. Den gamle Bys leder indtil 1945, Peter 

Holm, nøjedes med at bemærke, at museet blot ønskede ”at redde de Huse, der maatte vige Pladsen.”524 

’Den gamle By’ blev således en art aflastningscenter af historisk karakter for bymidten i Aarhus og 

senere andre jyske byer, der ikke længere havde plads til de uprofitable, historiske bygninger. 

Fredning af bevaringsværdige bygninger 

De to beskrevne metoder til bygningsbevaring, offentlig overtagelse med henblik på bevaring og 

flytning til et frilandsmuseum, havde første trin til fælles, nemlig opkøbet af den pågældende ejen-

dom. Fremgangsmåden respekterede ejendomsretten og holdt ejeren skadesløs, men var særdeles 

bekostelig, da der oven i selve bygningens værdi kom enten grundprisen eller omkostninger til 

nedtagelse og genrejsning. Da Privatbanken i København i 1890’erne opkøbte en husrække fra 1600-

tallet nær Børsen kaldet ”de seks søstre” for en astronomisk sum på i alt næsten en million kroner, 

var ethvert forsøg på en overtagelse, der kunne redde bygningerne fra nedrivning, udsigtsløst.525 I 

kølvandet på denne og andre nedrivninger i hovedstaden og i provinsen opfordrede Kunstakade-

miet i 1905 til udarbejdelse af en bygningsfredningslov, og dette krav fik med en gruppe arkitekter 

og kulturhistorikeres dannelse af Foreningen til gamle Bygningers Bevaring i 1907 en fast interesse-

organisationen bag sig.526 

 En lovbeskyttelse af bevaringsværdige bygninger var et vidtgående skridt mod 

bygningsejerens frie råderet. Under Første Verdenskrig, da statens regulering af samfundet tog til 

og blandt andet med lejelovgivningen også gik ind på ejendomsrettens område, opstod der et poli-

tisk flertal for bevaring af historiske bygninger, udmøntet i bygningsfredningsloven i 1918.527 Selv 

de konservative, der normalt forsvarede ejendomsretten, støttede lovens delvise ekspropriation af 

                                                                 
523 Holm 1951, s. 95. 
524 Holm 1951, s. 95, 93-129. 
525 J.E. Jensen 2002, s. 10; Illustreret Tidende 21/8 1898. 
526 Himmelstrup: Fredning og bevaring, 2010, s. 150-52; Bruun m. fl.: Miljøbevaring, 1974, s 9-12; J.E. Jensen, 2002, s. 10f. 
527 Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. 
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de fredede bygninger ud fra det rationale, at mindesmærkernes historiske og æstetiske værdier ikke 

blot tilhørte enkeltmand, men hele samfundet.528 

 Udpegningen af ejendomme til fredning var lagt i hænderne på Nationalmuseet og det 

nyoprettede Særlige Bygningssyn, der tog hensyn til arkitektoniske, antikvariske og lokalhistoriske 

værdier samt – som købstadsmuseet i Aarhus – bybilledet. I udvælgelsen skelede museet også til de 

praktiske vilkår for bevaringen, som eksempelvis om bygningen var i privat eller offentlig eje, lige-

som bygninger med lav grundværdi blev foretrukket frem for tilsvarende ejendomme på dyre 

grunde.529 Fredningen gav Det særlige Bygningssyn hånd i hanke med ombygninger af de udpe-

gede bygninger, ligesom ejeren forud for en eventuel nedrivning skulle indhente synets tilladelse. 

Loven gav dog grundejeren mulighed for at kræve offentlig overtagelse, hvis de gamle bygninger 

var årsag til et væsentligt rentabilitetstab.530 

 Alligevel betød bygningsfredningen og den dermed indskrænkede råderet, at de fre-

dede ejendomme blev trukket i hvert fald delvist ud af kapitalens byrum.531 

7.5 Kampen om torvene 

Torvene var det vigtigste offentlige rum i de danske provinsbyer. Et torv med plads til handel og 

myndighedsudøvelse var essentielt for en købstad, og større byer havde adskillige, ofte forbundne 

torve. I midten af 1800-tallet fremkom en stærk interesse for de centrale pladser, der blev et af om-

drejningspunkterne for debatten om indretningen og brugen af byens rum. Her udspillede der sig 

en strid i ord, handlinger og bygningskunst om retten til at definere byens udseende, identitet og 

bestemmende vision. Samtidig var de centrale pladser og det, der foregik på dem, ifølge mange 

observatører grundlag for sammenligning og rangordning af de danske byer.532 

 Ved 1800-tallets begyndelse havde de fleste torve i de større provinsbyer ligget uændret 

hen i århundreder, men i 1805 kom det første stød til en udvidelse af de centrale, offentlige arealer 

med forbuddet mod begravelser på de gamle kirkegårde ved byernes middelalderlige kirker. Nye 

kirkegårde blev anlagt uden for byen, og i Odense gik man i den forbindelse endda så vidt, at 

                                                                 
528 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 1916-17, s. 1267-70; Himmelstrup: Fredning og bevaring, 2010, s. 150-52. 
529 Rigsdagstidende, Tillæg B, 1917-1918, s. 1037-42. 
530 Lov af 12/3 1918, § 2-8; Himmelstrup 2010, s. 151f. 
531 Vurderingsmyndighederne lod ikke bygningsfredningen indvirke på den offentlige grundvurdering, da fredningen 
ifølge myndighederne vedrørte bygningerne, ikke grunden. Denne praksis forekommer i modsætning til principperne og 
vejledningerne for grundvurdering. Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning. Betænkning 
909, 1980, s. 28-40. 
532 Se for eksempel FSt 13/7 1919. 
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Gråbrødre Kirke bag Vestergade blev nedrevet, og kirketomten samt den tidligere kirkegård om-

dannet til Gråbrødre Plads.533 

 Omkring 1800-tallets midte var tiden moden til endegyldigt at sløjfe de gamle kirke-

gårde, og samtidig fik tanken om at frilægge de store kirker, der var omgivet af forskellige ældre 

gejstlige og verdslige bygninger, almindelig udbredelse. I Aarhus, hvor byens senmiddelalderlige 

rådhus lå mellem domkirkens indgang og Store Torv, valgte kommunalbestyrelsen i 1850’erne at 

bygge et nyt rådhus på et frilagt areal på kirkens nordside (i dag Kvindemuseet) og føjede med ned-

rivningen af det gamle rådhus et betragteligt areal til Store Torv.534 Tilsvarende blev adskillige ejen-

domme ved Odense Domkirke nedbrudt på privat og offentligt initiativ med henblik på frilægning 

af kirken og udvidelse af torvene, mest markant med fjernelsen af en senmiddelalderlig bygning på 

Flakhaven kendt som Beldenaks Gård i 1857.535 Resultatet i begge byer var et udvidet og mere 

monumentalt virkende torv, da domkirkens høje bygningskrop kom til at udgøre en af torvets si-

der. I Aalborg skete der med nedrivningen af nogle ældre bygninger på domkirkens nordside og 

sløjfningen af kirkegården også her en udvidelse af torvearealet og en mere direkte inddragelse af 

Budolfi Kirke i bybilledet.536 

 Skabelsen af åbne pladser var også prioriteret ved udvidelser af byen som eksempelvis 

Fredens Torv i Aarhus, ligesom en form for plads blev anlagt foran banegårdene bygget i 

1860’erne.537 Tilkastningen af åløbene i Aalborg fra 1870’erne forøgede de åbne, offentlige arealer i 

bykernen og gav gaden Østerå en sådan bredde, at den nærmest fik karakter af en plads, som for-

bandt de eksisterende torve, Gammeltorv og Nytorv.538 

 Anvendelsen af de nye arealer såvel som gamle pladser var væsentlige spørgsmål i den 

politiske debat, og samtidig søgte forskellige bygherrer at bemægtige sig pladserne med sten og 

mørtel. Hvad skulle torvene bruges til? Skulle den traditionelle torve- og markedshandel flyttes 

eller forsætte – og i så fald i gammeldags eller moderniseret form? Og hvordan skulle offentlig-

hedens brug af og kommunens dispositionsret over de offentlige pladser afvejes i forhold til de om-

kringboende grundejeres interesser? Hvem skulle have lov at bygge ved og måske endda også på 

pladserne? I det følgende vil striden mellem de forskellige byrum om disse spørgsmål blive under-

søgt gennem tre konkrete, korte og længere forløb. 

                                                                 
533 Thomsen: ”Odense Assistenskirkegård”, 1994; Danmarks Kirker XVI, Århus Amt, s. 94-125; Danmarks Kirker IX, Odense 
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28-32. 
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535 Danmarks Kirker IX, Odense Amt, 1, Sankt Knuds Kirke, 1995, s. 99-117; Damgaard 1887-89, s. 106-10. 
536 Illustreret Tidende 15/11 1868; Riismøller 1955, s. 27-32. 
537 Stokholm 2010, s. 208-220. 
538 Christensen & Topholm 1990, s. 30-32. 
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En kortlivet torvehal på Fisketorvet i Odense 

Fisketorvet i Odense forbandt tre af byens hovedgader, Vestergade, Overgade og Nørregade, og var 

et af byens vigtigste torve. Som navnet antyder, havde fiskekonerne i århundreder haft deres udsalg 

af fisk her. I midten af 1800-tallet indledte bystyret en kampagne for at forbedre byens sundheds-

mæssige og moralske tilstand blandt andet ved at forsyne borgerne med rindende vand og gas, op-

rette et politikorps og regulere indbyggernes opførsel og de fysiske rammer med nyudstedte sund-

heds-, bygnings- og politivedtægter. Som en del af denne indsats iværksatte kommunalbestyrelsen i 

1860’erne en nærmere undersøgelse af den traditionelle torvehandel med henblik på en reform. Især 

de hygiejniske forhold omkring udsalget af kød og fisk faldt undersøgelsesudvalget for brystet. 

Slagterne solgte kød i ”stygge, ureenlige Boder” på Albani Torv, mens Fisketorvets fiskehandel vakte 

så stor ”Modbydelighed”, at den trodsede nærmere beskrivelse. Forholdene var kort sagt ”lidet værdig 

for en Commune af Odense Bys Størrelse”.539 

 Udvalget så sig ikke i stand til at løse problemerne med kødsalget på Albani Torv, da 

permanente slagterboder på den ”smukke Plads” var uacceptabelt, men en alternativ placering af 

kødtorvet var det dog heller ikke muligt at udpege.540 Fiskehandelen kunne derimod forbedres væ-

sentligt ved at opføre en fast markedshal, som dels skærmede mod sol og vejrlig, dels med indlagt 

vand gav bedre muligheder for at holde ferske fisk friske. Udvalget overvejede at flytte fiske-

handelen til Gråbrødre Plads, men fandt det for afsides. En lokal bygmester foreslog en billig træhal 

på Fisketorvet, men udvalget ønskede en konstruktion af ”mere Soliditet og Skjønhed”.541 Det kunne 

den lokale arkitekt Carl Lendorf, uddannet ved akademiet og det odenseanske borgerskabs fore-

trukne arkitekt, levere med et forslag om en muret rotunde med et halvtag båret af fjorten støbe-

jernssøjler og dækket med skiffer. Bygningen havde en diameter på 12 meter og var udstyret med 

betongulv, som var let at renholde, rindende vand til overskylning og rensning af fisk, et kar til le-

vende fisk og gaslamper til belysning. Et kostbart og ambitiøst projekt.542 Hallen ville dog komme til 

at optage en relativt stor del af torvet, og med en afstand på blot fem meter til nærmeste bygning 

måtte kommunalbestyrelsen søge om dispensation i ministeriet fra bygningslovens krav om en ga-

debredde på mindst 16 alen (10 meter) af hensyn til færdslen. Dispensationen kom i hus, og fiske-

hallen stod færdig i foråret 1867.543 

 For at højne fiskehandelens niveau indførte politimesteren et særligt ordensreglement 

for benyttelse af hallen, som stillede krav ikke blot til varernes kvalitet og friskhed – salg af selv-

                                                                 
539 Odense Communalbestyrelses Forhandlinger 1866, s. 64f. 
540 Odense Communalbestyrelses Forhandlinger 1866, s. 65. 
541 Odense Communalbestyrelses Forhandlinger 1866, s. 67. 
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543 OS, OKA, BJ, 161/1866. 
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døde fisk var henvist til Gråbrødre Plads – men også til renligheden af standene og fiskekonernes 

tøj. For at ”vække Kappelysten” indførte reglementet desuden præmiering af sælgerne med de ”pyn-

teligste Kurve” og flest levende fisk.544 

 

Figur 24. Fiskehallen på Fisketorvet i Odense med Fyens Stifts Sparekasses lokaler til venstre 

 

               (Farvelagt stik fra Illustreret Tidende, 1867, Odense Bys Museer) 

 

Kommunalbestyrelsens hensigt med fiskehallen var – som et led i de generelle bestræbelser på at 

forbedre orden, sundhed og moral i byen – at reformere det uhumske, traditionelle torvesalg og 

omdanne det til et velordnet, moderne fødevaremarked, der tilbød sunde og billige madvarer til 

hele befolkningen – at gøre fiskehandelen til en del af det moralske byrum.545 Mens Albani Torv og 

Flakhaven med rådhuset af gammel tradition havde torvehandel, var de for fornemme til perma-

nente torvehaller, hvorimod medlemmerne fandt Fisketorvet velegnet, fordi det nok var centralt, 

men mindre fint, ligesom det desuden var det historiske handelssted for fisk. Fiskehandelens pro-

blemer skulle løses midt i byen i stedet for at have lov at forsætte i det skjulte på en afsidesliggende 

placering.546 

 Efter fiskehallens indvielse bragte Illustreret Tidende et billede af hallen, ledsaget af en 

rosende omtale af Odense by og kommunalbestyrelse som et initiativrigt foregangseksempel for 
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resten af landet inklusiv hovedstaden – en beskrivelse som sikkert har stemt meget godt overens 

med opfattelsen blandt rådets medlemmer.547 Hvad fiskekonerne har tænkt, er vanskeligt at få ind-

blik i, men de var antageligt tilfredse med fiskehallens læ og gratis stadepladser og slog sig tilsyne-

ladende til tåls med opsynsmandens kontrol. Politimesterens årlige opgørelser viser en klar frem-

gang i antallet af fiskesælgere umiddelbart efter hallens åbning, men tilgangen var åbenbart større 

end markedet kunne bære, og efter et par år gled antallet tilbage mod det tidligere niveau.548 

”Et generende Møbel” 

Fiskehallen var dog ikke populær hos alle. Allerede ved kommunalbestyrelsens behandling af sa-

gen var der indkommet to indsigelser mod opførelsen fra ejere og lejere omkring torvet. Bag den 

ene klage stod ejeren af Fisketorvet 14, købmand Østergaard, der protesterede mod fiskehallen og 

hævdede, at den ville påføre ham et tab i form af lavere ejendomsværdi, hvorfor han truede med at 

gøre et erstatningsansvar gældende over for kommunen.549 Kommunalbestyrelsen rystede dog ikke 

på hånden og afviste indsigelserne som ”aldeles ubegrundede”.550 

 Købmand Østergaard fik dog snart en magtfuld allieret i kampen mod fiskehallen. 

Fyens Stifts Sparekasse havde siden 1840’erne haft til huse i nogle lejede lokaler i en ældre køb-

mandsgård på Fisketorvets vestside, men havde nu besluttet selv at opføre et prominent hoved-

sæde på stedet.551 Som arkitekt valgte sparekassen selv samme Carl Lendorf. Han tegnede en to-

etagers bygning i blank mur og sandsten, der i kraft af sine stiltræk fra den italienske renæssance, 

bygningens fritstående karakter, den markante kvaderpudsede sokkel og stueetagens store rund-

buede vinduer med jerngitre udstrålede stilsans, selvstændighed, soliditet og sikkerhed.552 

 Den nye sparekassebygning ville dog blive delvist skjult af den 12 meter brede fiskehal 

umiddelbart foran, hvorfor sparekassen foreslog hallen flyttet og erstattet af et springvand, og for at 

fremme sagen lod ledelsen byrådet forstå, at den var villig til at bære størstedelen af omkost-

ningerne.553 Sparekassens modvilje mod fiskehallen var givetvis først og fremmest et udtryk for 

egeninteresse og selvhævdelse, men byrådets og offentlighedens imødekommenhed over for syns-

punktet viser, at det, om end sparekassens økonomiske magt ikke skal underkendes, var i 

overensstemmelse med alment fremherskende opfattelser af de centrale pladsers bedste udform-

ning og brug. 
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552 FSt 28/6 1875. 
553 OBF 1873, s. 114. 
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 Springvand og andre forbedringer af byens udseende hørte under kommunens 

forskønnelsesudvalg, der motiverede forslaget med, at den befærdede plads burde bringes ”i Sam-

klang med de nye og smukke Omgivelser”, som grundejerne, navnlig sparekassen, havde skabt.554 Selv 

om flere af de toneangivende byrådsmedlemmer også havde været med til at vedtage hallens opfø-

relse otte år tidligere – dog med den nyvalgte sparekassedirektør Krag som en vigtig undtagelse – 

var stemningen nu klart imod fiskehallen, der blev opfattet som ”en Plage” og ”et generende Møbel”. 

Den vansirede torvet og burde fjernes.555 

 

Figur 25. Fyens Stifts Sparekasses nye bygning med springvand, ca. 1875 

 

               (Odense Bys Museer) 

 

Fiskehallens oprindelige formål var dog stadig relevant, og forskønnelsesudvalget foreslog en flyt-

ning til Klingenberg, pladsen foran domkirkens indgang, der også var en del af det traditionelle 

torvehandelsområde. Men dels klagede grundejerne dér over udsigten til ”et saa betydeligt Tab i Hen-

seende til vore Ejendommes reelle Værdi, samt vore Interesser som skatteydende Næringsdrivende”, dels 

kunne flere byrådsmedlemmer forudse, at spørgsmålet om Klingenbergs forskønnelse set i lyset af 

den forestående fuldendelse af domkirkens restaurering snart ville blive bragt op med fare for en 

gentagelse af sagen.556 
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 I debatten i byrådssalen såvel som i dagbladene var hensynet til grundejerne og 

Fisketorvets udseende de væsentligste argumenter for en flytning af hallen. Den større lydhørhed 

over for grundejernes interesser sammenlignet med den klare afvisning af klagerne otte år før skal 

måske ses i sammenhæng med det nye kommunale skattesystem under indfasning i disse år med 

ligning efter ejendommenes mere eller mindre fordelagtige beliggenhed.557 Byrådets indførelse af 

den klassificerede grundskat som midlertidig ordning allerede i 1870’erne vidner om en forståelse 

for og anerkendelse af grundrentens princip. Beskatningen af beliggenhedsværdierne kan måske 

også have gjort byrådet mere tilbageholdende med tiltag, der kunne skade grundværdierne, både af 

hensyn til skatteligningens rimelighed og skattens provenu. Skattesystemet fremmede altså den 

tænkning, kapitalens byrum stod for. 

 De æstetiske argumenter for hallens fjernelse og erstatning med et springvand viser de 

indre spændinger i det moralske byrum mellem anvendelsen af en smagfuld løsning til ordning af 

byens problemer eller behagelig æstetik i sig selv. Fiskehallen var eksklusivt udformet i dyre mate-

rialer og må opfattes som et forsøg på gennem en rationalisering og æstetisering at fjerne noget stø-

dende fra gadebilledet. Utilfredsheden bundede tilsyneladende heller ikke så meget i udseendet i 

sig selv, men mere i hallens og fiskehandelens dominerende stilling på pladsen – en virkning, som 

byrådet ikke rigtig havde øje for i projektstadiet. Hallen låste anvendelsen og opfattelsen af torvet, 

både når den var i brug på torvedage, og når den på andre tidspunkter stod tom. Fra at være et 

midlertidigt element blandt andre på pladsen, var fiskehandelen nu permanent og meget iøjnefal-

dende. 

 Mellem linjerne i byrådets diskussion anes også et andet aspekt, nemlig brugernes soci-

ale sammensætning, som givetvis har bidraget til elitens misfornøjelse med hallen. Ved fiskehallens 

vedtagelse i 1866 var der enighed om, at en forbedring af fiskehandelen ville være et gode for høj 

som lav.558 Realiteten otte år senere var dog, at de velstillede fik fisken bragt til deres bopæl eller 

gjorde deres indkøb hos fiskehandlerne ved banegården, der via jernbanen fik friske forsyninger fra 

de fynske kystbyer, mens det hovedsageligt var de lavere sociale lag, der handlede hos torvets 

fiskekoner.559 Fiskehallens kunder var således næppe interessante for de omkringliggende butikker. 

En hal for til de mindrebemidledes torvekøb af fisk dominerede fysisk og mentalt pladsen i en 

sådan grad, at det ikke kunne forenes med ånden i hverken kapitalens eller forbrugets byrum. 

 Betegnende nok nåede byrådet først til enighed om en ny placering, da udvalget fore-

slog Hans Jensens Stræde, en ringeagtet, simpel gade i byens fattigste kvarter, der på dette tids-

                                                                 
557 OBF 1867, s. 82f, 105f; 1870, s. 107, 139; 1872, s. 72; 1876, s. 21f.  
558 Odense Communalbestyrelses Forhandlinger 1866, s. 66. 
559 FSt 19/10, 21/10 1874. 
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punkt endnu ikke var associeret med eventyrforfatteren H.C. Andersens liv.560 Her, hvor hallen 

hverken generede byens udseende eller væsentlige grundejerinteresser, kunne et sted for de fattiges 

fiskehandel passende anbringes. Selv om strædet lå blot et par hundrede meter fra Fisketorvet, viste 

det sig imidlertid snart, at beliggenheden var for afsides og af for lav status, og kunderne såvel som 

sælgerne forsvandt fra fiskehallen. I 1884 satte kommunen den til salg, og få år senere blev den 

nedbrudt.561 

 Fisketorvet blev – i høj grad for pengeinstitutmidler – omdannet til en smuk og behage-

lig plads med et springvand, der var i bedre harmoni med grundejerne og butiksindehavernes inte-

resser.562 En af torvets forretninger fremhævede i en annonce med et detaljeret stik af butiksfacaden 

sin beliggenhed lige over for springvandet.563 Det var dog især sparekassens ambitiøse nybyggeri, 

der for alvor kunne komme til sin ret, når den generende markedshal var ryddet af vejen. Det er 

meget sigende, at en gruppe borgere kort tid efter hallens fjernelse foreslog teknisk udvalg ”at for-

andre Navnet paa Pladsen ved Sparekassen, Fisketorvet, til et andet og bedre nu da Fiskehallen er borte”.564 

Udvalget afslog godt nok navneændringen af historiske grunde, men formuleringen ”Pladsen ved 

Sparekassen” viser klart den ændrede opfattelse, i hvert fald hos nogle borgere. Nu var det ikke læn-

gere fiskehandlens torv, men sparekassens plads. Det første ord rummer en funktionel betydning af 

traditionelt handelssted, mens det andet lægger vægt på stedets udseende og rumlighed som et sted 

for ophold og færdsel. 

 Hvor spørgsmålet om færdselsforholdene og bestemmelserne om gaders mindstebredde 

ved behandlingen i 1866 havde spillet en stor rolle og en overgang truede projektets gennemførelse, 

var trafikforholdene påfaldende fraværende blandt argumenterne mod hallen. Indstillingen til by-

rådet om flytningen fremhævede godt nok, at Fisketorvet hørte til de mest befærdede strøg i byen, 

men det synes udelukkende fremført for at understrege vigtigheden af pladsens forskønnelse. Ned-

brydningen af fiskehallen forbedrede heller ikke situationen for trafikken, da springvandet gen-

brugte hallens fundament til en indhegning og dermed optog lige så stor en del af torvets areal.565 

 Fiskehallens korte og omstridte tid på Fisketorvet viser, hvordan forskellige funktioner, 

interesser og idealer for byens rum kunne komme i konflikt med hinanden. I den styrende elite var 

der enighed om, at fortidens gamle handelstraditioner ikke længere var acceptable, men derimod 

uoverensstemmelser om, hvilke hensyn der så skulle have lov at forme det centrale offentlige rums 

                                                                 
560 OBF 1875, s. 43-46; FSt 28/5 1875.  
561 OBF 1881, s. 47f; 1884, s. 118; 1888, s. 69f. 
562 Sparekassen var i øvrigt en af kommunekassens vigtigste kreditorer. OS, OKA, BJ, 363/1874; Maaløe & Knudsen 1932, 
s. 61. 
563 Odense Vejviser, 1880, ann. 54. 
564 Citeret i FSt 29/5 2007. 
565 FSt 19/10 1874. 



182 

 

nutid og fremtid. Som tidligere omtalt opdeler Joyce synet på byen i kronologiske faser først med 

fokus på hygiejne og rationelt kredsløb og dernæst byrummets moralske og monumentale aspek-

ter.566 Forløbet omkring fiskehallen passer umiddelbart betragtet godt sammen med denne model, 

men som der argumenteres for her, søgte byens elite i høj grad løsningen på de hygiejniske proble-

mer i moraliserende og æstetiske tiltag. De to faser kan derfor – i hvert fald i en dansk kontekst – 

måske bedre forstås som forskellige aspekter af borgerskabets ønske om at forbedre byrummet, 

hvori divergerende og nogle gange modstridende tolkninger af rationel orden, moral, æstetik og 

monumentalitet indgik. Samtidig er det væsentligt også at inddrage de private aktører og deres ind-

flydelse, især grundejernes og de handlendes interesser. Fiskehallens nedbrydning betød for så vidt 

mindre offentlig indblanding og regulering af et centralt byrum, da sparekassen og de handlende 

fik lov til at forme Fisketorvet i overensstemmelse med deres idealer, altså som kapitalens og for-

brugets rum. 

 

Torvehandel, centrale købstadsmarkeder og forbrugets rum 

De større byers centrale torve havde siden middelalderen været rammen om ugentlige torvedage og 

årligt tilbagevendende markeder. På torvedagene solgte oplandets bønder korn, grøntsager og hus-

dyr, slagterne udbød kød fra deres boder, og mange forskellige håndværkere markedsførte deres 

produkter, kendt som kramvarer. Markederne, der som oftest strakte sig over flere dage, tiltrak 

sælgere og kunder fra et væsentligt større område, og handelen var ledsaget af et rigt forlystelsesliv, 

der efterhånden tog til i betydning.567 

 Selv om mange i samtiden opfattede markeder og torvedage som en lettere gammeldags 

og måske endda forældet handelsform, var de i fremgang i de større danske købstæder i anden 

halvdel af 1800-tallet, og både i Odense og Aarhus var det nødvendigt at øge antallet af torvedage. 

Forbedret infrastruktur samt ændringer i landbrugsproduktionen betød flere gæster og en øget om-

sætning på torvet, især af levende dyr.568 En torvelørdag i oktober 1880 kom der ifølge politiets 

optælling således 4.500 mennesker og 772 vogne fra oplandet til Odense med på det tidspunkt om-

kring 20.000 indbyggere.569 

                                                                 
566 Joyce 2003, s. 62-170. 
567 Oxenvad: ”Marked og torv”, 1963; Grandt-Nielsen 1985, s. 80-108; Enevig: Cirkus og gøgl i Odense 1875-1940, 1999; 
Jensen 1966, s. 62-66; Jensen: ”Det folkekære og forkætrede Olufsmarked”, 1972, s. 49-56; Petersen 1997, s. 102f; Bister: 
Pinsemarkedet i Aalborg, 1956. 
568 OBF 1883, s. 296f; Larsen: Handelsstanden i etatsrådernes by, 1962, s. 67f; Boje & Nielsen 1985, s. 124-28; Jansen: 
”Torvehandelen gennem tiderne”, 1979, s. 162-64. 
569 OBF 1880, s. 185.  
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 Torvedagene og markederne omdannede provinsbyernes pladser til et stort handels-

område. Vareudbuddet, der fortrinsvis bestod af uforarbejdede eller let forarbejdede fødevarer samt 

kramvarer af grov kvalitet, kunne måske tilfredsstille de basale dele af de bedrestilledes fødevare-

behov, men denne gruppe foretrak at købe deres udvalgsvarer i strøggadernes butikker. Mar-

kederne og torvehandelen var således en slags forbrugsrum, om end i en lavere kategori end butik-

kernes, da den traditionelle handel under åben himmel savnede disses mere sofistikerede 

virkemidler og iscenesættelse. For kramvarernes vedkommende tilhørte både købere og sælgere de 

brede, udannede lag. Elitens forhold til fænomenet var dog flertydigt. På den ene side nedladende 

og kritisk over for almuens gammeldags handelsform, de hygiejniske forhold, hindringerne for 

færdslen og markedernes udsvævende forlystelsesliv, der ikke passede med billedet af en moralsk 

og moderne storby. Det var netop disse grunde, som motiverede de forskellige forsøg på at ind-

skrænke handelen til bestemte steder væk fra hovedfærdselsårerne og mere specifikke tiltag som 

forbuddet mod højrøstet råben om varer.570 På den anden side er der talrige eksempler i aviser, 

magasiner og turistførere på romantiserende skildringer af handelens folkeliv, det imponerende 

vareudvalg samt kuriøse karakterer og optrin, ligesom torvedage og markeder var yndede motiver 

for fotografer og malere.571 

 Holdningerne hos grundejere og butiksindehavere, som i højere grad tænkte og ud-

trykte sig ud fra privatøkonomiske interesser, var også delte. Nogle så torvehandelen som konkur-

rence på ulige vilkår og et generende onde, mens andre, især større købmænd, høkere og værtshus-

holdere, tjente godt enten på selv at deltage i handelen eller som følge af det forøgede 

kundegrundlag som torve- og markedsgæsterne udgjorde. Af samme grund udtalte de store byers 

handelsstandsforeninger sig sjældent entydigt om markeds- og torvehandelen, mens forskellige, 

specifikke interessegrupper løbende søgte at påvirke kommunen til fordel for ændringer eller op-

retholdelse af forholdene.572 

Den omstridte torvehandel 

Den offentlige regulering af torvehandelen fra slutningen af 1800-tallet var kendetegnet ved en 

gradvis forlægning af handelen fra de traditionelle centrale pladser mod byens periferi og en kla-

rere adskillelse mellem butikshandel og torvehandel samt torvehandelens elementer af grossist-

marked og privat fødevarehandel. Ændringerne af de gamle handelstraditioner foregik dog som en 

                                                                 
570 Eksempelvis ”Politivedtægt for Odense Købstad af 24. Juli 1884”, § 4, 56-61 i Odense Kommune 1900, s. 354-84. 
571 Eksempler på skildringer af torve- og markedsdage i Odense: Illustreret Tidende, 24/5 1863, 23/9 1894; Clausen 1900, s. 
33f; [F.]M. Andersen 1915, s. 47f; FSt 13/7 1919. Der er påfaldende ligheder mellem disse beskrivelser og H.C. Andersens 
beretning om Skt. Knuds Marked i 1830’erne, Larsen: ”Fynsk markedshandel”, 1960, s. 67-86. Til samme genre hører Bister 
1956, oprindeligt trykt som føljeton i Aalborg Amtstidende i 1889. 
572 Larsen 1962, s. 67f; Jansen 1979.  
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langstrakt og gradvis proces, præget af praktiske forhold vedrørende plads og hygiejne samt i flere 

tilfælde interessegruppers målrettede påvirkningsarbejde. Fortrængningen af torvehandelen mod 

periferien var en generel udvikling i de nordeuropæiske byer.573 

 I begyndelsen af 1880’erne havde Odenses butikshandlende succes med deres pression. 

På baggrund af en henvendelse fra 150 butiksindehavere med en række kritikpunkter mod torve-

handelen tog Odense Byråd torvereglementet op til revision. Byrådet valgte en linje, der på den ene 

side søgte at fastholde den høje søgning af torvet, men på den anden side at beskytte butiksindeha-

verne med faste høje huslejeudgifter mod konkurrence fra de afgiftsfrie stadepladser. Det nye reg-

lement udvidede restriktionerne over for handel med udvalgsvarer og visse fødevarer på torvet ved 

at forbyde salg af sko samt saddelmager- og smedearbejder, ligesom brød, mel og gryn nu blev for-

beholdt butikshandelen – i alle fem varegrupper vandt butikshandelen frem netop på denne tid (se 

afsnit 4.2). Med lertøj, reb, træsko og nogle få andre artikler af ringe værdi som de eneste tilladte 

kramvarer var torvet reelt omdannet til et rent fødevare- og husdyrmarked. Samtidig koncentrerede 

byrådet torvehandelen på Albani Torv og Klingenberg samt et areal derimellem, nyligt købt af 

Domkirken. Ved at friholde Fisketorvet og Gråbrødre Plads og kun tage Flakhaven foran det nyop-

førte rådhus i brug, når et særligt højt antal sælgere nødvendiggjorde det, blev torvehandelen holdt 

i behørig afstand fra butiksgaden Vestergade. I samme omgang blev handelen med heste, korn, hø 

og andre varer uden for indbyggernes daglige behov flyttet fra de centrale torve til kreaturtorvet på 

Sortebrødre Torv i byens østlige del – på trods af en række værtshusholderes forsøg på at bevare 

hestehandelen på Albani Torv.574 

 Visse dele af torvehandelen, især landslagternes salg af kød, var til stadig irritation for 

de konkurrenceramte butikker, og både i Odense og Aarhus foreslog butiksslagterne gentagne 

gange byrådet at forbyde eller indskrænke landslagternes torveboder. De uhumske forhold faldt 

også mange i eliten for brystet, men næringsfrihedslovens bestemmelser om ret til forhandling af 

landbrugsvarer forhindrede længe et direkte forbud.575 Efter københavnsk forbillede rykkede en 

gros-markedet for levende dyr og kød til nyopførte offentlige slagtehuse og kvægtorve nær jern-

bane og havn, tidligst i Aalborg og Odense fra 1880’erne, og fra omkring århundredskiftet syntes 

forbrugerne i stigende grad at søge butiksslagterne frem for torvet.576 

 Handelen med frugt og grønt forsatte ufortrødent på byernes torve. Anlæggelsen af 

sporvejene i Aarhus og Odense efter århundredskiftet indskrænkede dog pladsen. I Aarhus måtte 

                                                                 
573 Stobart 2008, s. 118-124; Joyce 2003, s. 81-88. 
574 OBF 1881, s. 45-57, 1883, s. 168-73, 291-308, tillæg s. 95-101; FSt 24/4 1884.  
575 Betænkning nr. 344, 1964, s. 8-13; Betænkning nr. 360, 1964, s. 45f; Ugeskrift for Retsvæsen, 1937, s. 798; OBF 1886, s. 21f, 
1890, s. 29f; Jansen 1981, s. 153-159. 
576 Christensen & Topholm 1990, s. 329f; Jansen 1981, s. 153-159; Uldall: ”Om Anlæg af Kvægtorv og Slagtehus i 
Kjøbstæder”, 1890, s. 48-52; Nørbach: ”Odense Kvægtorv”, 1997, s. 68-88. 
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stadeholderne på Lille Torv og Skt. Clemens Torv flytte til den nærliggende Ågade, der var mindre 

trafikeret og karakteristisk nok uden for det egentlige butiksstrøg.577 Omsætningen af frugt, grønt 

og blomster fik i mellemkrigstiden i stigende grad karakter af grossisthandel. Med oprettelsen af 

Gartnernes Salgsforening (GASA) og åbningen af de dertil hørende infrastrukturorienterede auk-

tionshaller i alle tre byer omkring 1930, rykkede også grossisthandelen med grønt uden for cen-

trum.578 

 Torvehandelen havde været et symbolsk møde og en konkret udveksling mellem by og 

land i byens centrum, men grossisthandelen var nu udskilt i en isoleret, professionel sfære, mens 

husholdningernes ændrede indkøbsvaner i efterkrigstiden nærmest gjorde torvehandelen til et ku-

riosum i bybilledet. Den tiltagende motortrafik tvang den tilbageværende torvehandel væk fra de 

hidtidige centrale placeringer. I Aalborg allerede i 1930’erne, mens Odenses resterende stadeholdere 

på grund af et gadegennembrud i 1955 måtte rykke fra Albani Torv og Klingenberg til Sortebrødre 

Torv. Året efter kom turen til torvehandelen i Aarhus. Byrådet ræsonnerede, at selv om torvehan-

delen var uden økonomisk betydning, udgjorde den dog et farverigt indslag i byens liv, og reserve-

rede følgelig en lille plads ved Domkirken, det historiske handelssted, hvor den næppe kunne ge-

nere trafikken eller de butikshandlende.579 

Markeder i og uden for centrum 

Markederne foregik også fra gammel tid på byens centrale torve. Da kreaturhandelen som oftest var 

forlagt til et areal i byens periferi, var centrum præget af kramvarehandelen og et tiltagende ele-

ment af gøgl, forlystelser, dans og druk – i høj grad søgt af unge fra landet og byens lavere klasser. 

Markederne var af moralske grunde en torn i øjet på visse dele af borgerskabet, og som det også 

kendes fra det øvrige Nordeuropa, tog Rigsdagen i 1873 det drastiske skridt at forbyde alle kram-

markeder med virkning fra 1882, hvilket blandt andet betød enden på det traditionelle pinsemarked 

i Aalborg.580 Skt. Olufs marked i Aarhus blev i 1871 for størstedelens vedkommende flyttet fra de 

centrale torve til et areal ved havnen, men alligevel tog borgerskabets uvilje mod forlystelseslivets 

larm, fuldskab og løsagtighed til i de følgende år. Markedet overlevede i første omgang forbuddet i 

1882 til stor fortrydelse for den moralsk orienterede elite. Afskyen var så kraftig, at en skribent i 

Aarhus Stiftstidende i 1896 ønskede sig, ”at mine Øine i tre Dage maa være lukkede, mine Øren og mit 

                                                                 
577 Jansen 1979, s. 167. 
578 OBF 1918-19, s. 23-26; Møller & Thomsen 1987, s. 168f; Jansen 1979, s. 167f; Christensen & Topholm 1990, s. 330. 
579 Christensen & Topholm 1990, s. 330; Grandt-Nielsen 1985, s. 104-108; Jansen 1979, s. 169. 
580 Lignende tiltag ses i denne periode i hele Nordeuropa for eksempel den engelske Fairs Act fra 1871, der var motiveret i 
markedernes unødvendighed og umoral. Cunningham: “The Metropolitan Fairs”, 1977; Joyce 2003, s. 81-85; Lov nr. 73 af 
23. Maj 1873, § 7; Riismøller 1942, s. 228f.  
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Lugteorgan tilstoppede, og alle mine Sanser døvede”.581 Samme år afskaffede byrådet markedet.582 Selv 

om nye traditioner efter århundredskiftet som børnehjælpsdage og rundskuer også indeholdt for-

lystelser og gøgl, var disse arrangementer velkomne på de centrale torve, da de var af en anderledes 

kontrolleret karakter og ofte med personer fra byens elite som arrangører, deltagere eller spon-

sorer.583 

 Skt. Knuds Marked i Odense var som dyremarked ikke omfattet af lovens forbud, og 

fortsatte i modsætning til de fleste andre købstadsmarkeder indtil midten af 1900-tallet. Handelen 

med levende dyr og landbrugsvarer foregik på skiftende arealer uden for bykernen, mens kram-

vareboder og tivoliforlystelser havde plads på de centrale torve. Fra 1880’erne og indtil 1930’erne 

flyttedes markedspladsen mange gange, fordi bynære markedsarealer blev bebygget, og fordi der 

nærmest opstod et rivegilde mellem de forskellige bydeles næringsdrivende og grundejere om at 

sikre markedet og derved markedsgæsternes omsætning – grundejerne ved de centrale torve ser 

dog ud til at have holdt sig uden for diskussionen.584 

 Nogle år rykkede gøgl og forlystelser med ud på markedspladsen, mens det andre år 

var at finde på pladserne i den indre by, efterhånden dog begrænset til Sortebrødre Torv i periferien 

af centrum. I 1919 fandt politiet dog Sortebrødre Torv for lille og inddrog på ny Flakhaven, Albani 

Torv og Klingenberg. Det fik forargelsen frem hos Fyens Stiftstidende, der bemærkede: 

 

”Selvom det kan siges at have sin betydning for Byens Handelsstand, at Markedspladsen ligger i Byens 

Hjerte, forekommer det os […] ikke at være særlig tiltalende, at Byens smukkeste Pladser i tre Dage skal 

omdannes til en Dyrehavsbakke. Vi mindes ikke i Byer, der blot er tilnærmelsesvis paa Størrelse med 

Odense at have set eller hørt om, at Byens Torv anvendes til Markedsplads. De mange Telte, Spektakler og 

det løsslupne Folkeliv passer ikke rigtig til Torvet og dets højtidelige Omgivelser.”585 

 

Tanken om de centrale pladser som særlig æstetiske, repræsentative og moralske byrum, der satte 

Odense i scene som en storby og derfor ikke måtte forstyrres af ukultiveret forlystelse og lavstatus 

forbrug, træder her tydeligt frem. Omvendt kunne byens handlende tilsyneladende bedre leve med 

et midlertidigt brud med de æstetiske og moralske idealer med udsigt til den forøgede omsætning, 

markedsgæsterne bidrog med. Det var imidlertid det første synspunkt, der sejrede, for fra 1921 var 

nogle få, udvalgte salgsboder på Flakhaven – vel nærmest af stemningsskabende karakter – den 

eneste, symbolske rest af Skt. Knuds Marked på de tre centrale pladser. Få år senere forsvandt gøg-

                                                                 
581 Aarhus Stiftstidende (AarhSt) 22/7 1896. 
582 Jensen 1972, s. 49-56; Jensen 1966, s. 62-66. 
583 Jensen 1966, s. 73-87; Degn (red.): Da det var nyt i Århus, 1970, s. 55-57. 
584 OBF 1905, s. 74f, 1906, s. 21, 1913-14, s. 34f, 1916-17, s. 23, m.fl.; FSt 13/7 1919. 
585 FSt 13/7 1919. 
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let også endegyldigt fra Sortebrødre Torv ved forlægningen af hele markedet til en dyrskueplads et 

stykke fra centrum.586 

 Torvehandelen og markederne udviklede sig i forskellig retning i anden halvdel af 1800-

tallet – torvehandelen var i fremgang, og markederne i tilbagegang – og de blev vurderet ud fra 

forskellige termer, når det gjaldt deres plads i centrum. Torvet forblev, efter at de butikshandlendes 

pression havde elimineret kramvarerne, et vigtigt område for omsætning af landbrugsvarer. Dis-

kussionen om torvehandelen foregik derfor først og fremmest i økonomiske og pragmatiske termer, 

og den liberalt orienterede næringslovs torverettigheder og i hvert fald visse butikshandlendes in-

teresse i torvets tiltrækningskraft bevarede torvehandelen på byens centrale torve eller nær derved. 

Omvendt ønskede byens elite, hvoraf en stor del tilhørte de større handlende, ikke, at torvehande-

len skulle have lov til vedvarende at dominere centrale pladser med permanente markedshaller, 

som det var tilfældet i mange andre europæiske lande.587 Med den kortlivede odenseanske fiskehal 

som undtagelsen var faste torvehaller i de større danske byer forbeholdt grossistomsætningen i pe-

riferien. 

 I takt med markedernes dalende kommercielle betydning blev de i stigende grad 

forbundet med forlystelser, gøgl og druk. Nogle få årlige markeder kunne ikke længere tilfredsstille 

landbrugserhvervets øgede omsætning. Tilsvarende betød by- som landboers stigende velstand, at 

køb af mere varige goder ikke blot var en årlig engangsforeteelse – forbruget og den dermed for-

bundne iscenesættelse af byens centrum som forbrugets rum blev derfor et fænomen af varig ka-

rakter.588 Skiftet i forbrugsmønster og tankesæt skete først i de bedrestillede lag, der også havde 

præferencer for andre og mere dannede former for adspredelse end dem, markedspladsen kunne 

tilbyde. Deres nedladende og moraliserende holdning over for de lavere klassers forbrugs- og for-

lystelseskultur kom derfor til at råde, hvilket i mange tilfælde betød markedernes endeligt. Som Skt. 

Knuds Marked i Odense viser, var der dog også eksempler på markeder, som kunne overleve i kraft 

af økonomiske interesser, dels regionalt i forhold til konkurrencen med de fynske kystbyer om 

handelsopland, dels i form af entusiastiske, lokale interessegrupper, der beredvilligt anviste en 

markedsplads i deres bydel. 

Bispetorv – det aarhusianske borgerskabs scene 

Sløjfningen af Aarhus Domkirkes kirkegård og nedrivningen af det gamle Aarhus Rådhus på Store 

Torv i 1850’erne og opførelsen af et nyt nord for domkirken var første led i bestræbelserne på at 

skabe større, centrale pladser, flere stadepladser til torvehandel og gennem en frilægning at ind-

                                                                 
586 OBF 1920-21, s. 191f, 1927-28, s. 101, 1932-33, s. 72-74. 
587 Stobart 2008, s. 118-33. 
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drage domkirken mere direkte i byens rum. Kommunalbestyrelsen var interesseret i at fortsætte 

med området syd for kirken, hvor bispegårdens bygningskompleks lå, men biskoppen modsatte sig 

et salg. Først i 1880’erne efter biskoppens afgang, og det nye ejendomsskattesystem havde pålignet 

ejendommen byens højeste grundskattebeløb, lykkedes det Aarhus Købstad at erhverve bispegår-

den. Med nedrivningen af denne og nogle tilstødende ejendomme opstod en stor åben plads, kaldet 

Bispetorv.589 Den ene ende af pladsen blev i torvedagenes morgentimer anvendt til slagternes boder, 

mens den modsatte side af den trækransede plads var rammen om et bedsteborgerligt caféliv.590 

Aarhus Privatbank opførte i 1887 en statelig bankbygning i Kannikegade i torvets sydvestlige 

hjørne.591 Bispetorv skulle dog snart få et endnu mere markant prestigebyggeri – denne gang på 

selve pladsen. 

 En lille komité med en række prominente medlemmer begyndte i 1890’erne at virke for 

opførelsen at et nyt, stort teater i Aarhus, og både byens borgerskab og kommunen tog imod idéen 

med stor velvilje. Fra begyndelsen havde komitéen et pragtbyggeri med en god, central placering i 

tankerne, og hurtigt faldt opmærksomheden på Bispetorv, især det sydøstlige hjørne, der var 

skæmmet af gavle og bagsider af den resterende bebyggelse. Den fremtrædende arkitekt og konge-

lige bygningsinspektør Hack Kampmann tegnede på komitéens foranledning et udkast til teater-

bygningen, og allerede på første skitse var bygningen tegnet ind på torvet med de omkringliggende 

bygninger, så teaterbygningens virkning på pladsen kunne bedømmes.592 

 Selv om det kommunale torveudvalg udtalte sig imod en indskrænkelse af torvearealet 

og foreslog en anden, mere perifer placering, var resten af byrådet enige om at skænke en del af 

Bispetorv som byggegrund for teateret.593 Den imposante og udvendigt som indvendigt rigt 

udsmykkede teaterbygning stod færdig til indvielse i september 1900.594 Midlerne til byggeriet 

stammede hovedsageligt fra privat indsamling, og den deraf øgede selvbevidsthed kom direkte til 

udtryk i en af indvielsestalerne: ”Bygherren er hele Aarhus’ Borgerskab, baade store og smaa […] Det er et 

bypatriotisk Foretagende, rejst af 700 Mænd og Kvinder i Aarhus.”595 Byvåbenet mellem indgangsdørene 

fremhævede denne pointe. Arkitekturtidsskriftet Architekten bragte en fyldig og rosende omtale af 

teaterbygningen og berettede om byens stolthed over det ny teater, som forstærkede følelsen af 

Aarhus som ”Jyllands Hovedstad”.596 

                                                                 
589 Sejr: Gamle Århusgader, 1960, s. 11-15. 
590 Jansen 1979, s. 166f; Jensen 1966, s. 88-92. 
591 Thalbitzer 1921, s. 47-51. 
592 Smed: ”Arkitektur og Dekoration”, 2000, s. 10-13; Aasted: ”Et teater tager Form”, 2000, s. 110-13; Funder: Dansk 
Teaterbyggeri 1870-1910, 1987, s. 75-85. 
593 AarhBF 1896, s. 217-20, 1897, s. 93f, 301-5. 
594 Rasmussen: Reistrup, 2006, s. 95-130; Smed 2000, s. 15-25.  
595 Citeret i Aasted 2000, s. 111. 
596 Architekten 15/10 1900. 
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 Som arkitekturhistoriker Mette Smed konstaterer, var Kampmanns teaterbygning som 

en kulisse udelukkende beregnet på frontvirkningen, især i forhold til pladsrummet foran. Alligevel 

synede bygningen af for lidt, da den stod færdig, så i al hast før indvielsen sænkede kommunen 

torvets niveau ved afgravning for at forstærke indtrykket af teateret – for at gøre det monumen-

talt.597 Nogle år senere flyttede postkontoret og Aarhus Stiftstidende ind i Kannikegade bag teatret. 

Bispetorvet var med domkirkens store, middelalderlige bygningskrop, det nybyggede teater repræ-

senterende en ædel og dannet kunstart, cafélivet ved Rozzi og Teatercaféen samt den skyggefulde 

beplantning en fornem og behagelig plads. Rollen som forbindelsesvej mellem havn og centrum 

samt hjemsted for væsentlige institutioner som hovedpostkontoret, byens førende bank og ditto 

dagblad inddrog samtidig området i det pulserende forretningsliv uden dog at gøre det så hektisk, 

trafikeret og kommercielt som butiksstrøget. Bispetorv var for alvor det aarhusianske borgerskabs 

byrum. 

Et andelspalads på ’den bedste plads i byen’? 

Andelsbevægelsen havde sit udspring i landområderne i 1800-tallets sidste fjerdedel. Idéen var, 

gennem solidarisk sammenslutning af mange små enheder at samle tilstrækkelig omsætning og 

kapital til at tage konkurrencen op med foretagender, finansieret og drevet på almindelig privat-

kapitalistisk vis. Grundstammen i de fleste andelsselskaber var gårdmænd, ofte med tilknytning til 

partiet Venstre, og bevægelsens virke indgik således i den politiske modsætning mellem land og by 

og mellem Vestre og Højre. Ved århundredskiftet sluttede en stor del af andelsselskaberne sig 

sammen i Andelsudvalget. Bevægelsen oplevede en stærk fremgang og bredte sig fra mejeri- og 

slagterivirksomhed samt brugsforeninger til en lang række områder som foderstofhandel, import- 

og eksportforetagender, cement- og maskinfremstilling, forsikring samt bankdrift.598 

 Da Jydsk Andels-Foderstofforretning anført af Anders Nielsen, andelsbevægelsens 

stærke mand og tillige formand for Den danske Andelsbank, i 1915 købte Rozzis café på Bispetorvs 

vestlige side med henblik på opførelsen af en ny kontorbygning til foderstoffen og banken, vakte 

det ikke just begejstring i det aarhusianske borgerskab.599 Andelsforetagenderne, som reelt og sym-

bolsk var knyttet til landet og dets selvstændiggørelse, søgte altså at etablere sig på en af de fore-

trukne pladser i Aarhus, den private foretagsomheds foregangsby. Navnlig måtte byggeplanerne 

være en torn i øjet på Aarhus Privatbank, der med adresse i Kannikegade ville få Andelsbanken 

som nabo, mens aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, en af Jyllands største handelsvirk-

                                                                 
597 Smed 2000, s. 13f. 
598 Bjørn Fortid med fremtid, 1999, s. 10-35; Drejer (red.): Den danske Andelsbevægelse, 1939, s. 122-279. 
599 Bjørn: Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, 1993, s. 125-27. 
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somheder, havde udsigt til, at den betydeligste konkurrent ville opføre et mere prangende og bedre 

beliggende hovedkontor end virksomhedens eget i den nærliggende Havnegade.600 

 Sagen kom for byrådet, og allerede på de første, lukkede møder udtrykte et af det 

konservative mindretals medlemmer, der tillige var formand for Fællesudvalget af danske Grund-

ejere, skepsis over for, ”at Andelsbevægelsen rejste dette Sejersmærke her i Byen”, og argumenterede for, 

at private købere også burde have chancen.601 De øvrige partier, Socialdemokratiet, Venstre og Det 

Radikale Venstre, så positivt på Andelsbevægelsens byggeprojekt, og den økonomiske aktivitet det 

fremtidige hovedsæde ville føre til byen, men ønskede af hensyn til virkningen i byrummet et større 

og mere monumentalt bygningsværk end forslaget tegnet af den lokale arkitekt Frimodt Clausen.602 

 Professor Anton Rosen, der var højt respekteret i Aarhus for den ledende arkitektoniske 

rolle ved Landsudstillingen 1909 og desuden havde bygget flere store forretningsejendomme i 

København, tegnede på borgmesterens anledning et nyt og større projekt. Byrådsflertallet var entu-

siastisk, og i maj 1916 kunne pressen offentliggøre tegninger af ejendommen, samtidig med at en 

model blev udstillet i et butiksvindue på Store Torv. Andelsbladet, bevægelsens officielle organ, 

fremhævede i sin præsentation, at ejendommen ville blive opført på ”en Grund i Byens Hjærte, Nabo 

til Domkirken og beliggende lige overfor Teatret” og forsikrede om, at det brede, firkantede tårn ville 

skabe ”et interessant og ejendommeligt Gadebillede.”603 Bygherren var således fuldt bevidst om byggeri-

ets symbolske placering og virkning. Den konservative avis Aarhus Stiftstidende var i sin første om-

tale særdeles begejstret og slog fast, at ”det ny Andelshus i sin ejendommelige Arkitektur ganske vil re-

volutionere Aarhus. Naar dette Hus er rejst, vil Byen have skiftet Fysiognomi og være indtraadt i 

Storstædernes Række.”604 I avisens fremskridtsbegejstrede optik var en ambitiøs, høj og arkitektonisk 

nyskabende forretningsejendom symbol på en moderne storby. 

 Hovedelementerne i Rosens udkast til andelsbevægelsens kontorhus var en skråtstillet 

hovedfløj i fem etager med built-up tag ud mod Bispetorv samt et bredt, firkantet tårn i syv etagers 

højde, hvilket var væsentligt højere end det omkringliggende byggeri med undtagelse af domkir-

ken. Tårnet kan, som påpeget af arkitekturhistoriker Allan de Waal, betragtes som en overgang 

mellem de rene ’pyntetårne’ i Rosens tidligere bygningsværker og hans senere deciderede højhus-

projekter, altså mellem ornament og funktion.605 Et andet, lavere tårn bredte sig ud over fortovet, 

der var ført gennem en arkade i tårnet, og en murbue i munkesten udgående herfra forbandt an-

                                                                 
600 Just, Rasmussen & Gejl: Fra købmandsgård til koncern, 1996, s. 13-26; Bjørn 1993, s. 46-55; Bjørn 1993, s. 127. 
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603 Andelsbladet 26/5 1916. 
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605 de Waal: ”Detalje og storform”, 2003, s. 88f. 
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delshuset direkte med domkirkens sydside.606 Forbindelsen til domkirken, en ikon på byens identi-

tet, havde en stærk symbolsk karakter, da buen flankeret af domkirkens og andelshusets tårne 

skabte en tæt og næsten jævnbyrdig relation mellem de to bygninger og deres betydningsmæssige 

indhold. Set fra Store Torv iscenesatte den brede bue Bispetorv som tilhørende andelsbevægelsens 

bygning, hvis porttårn dominerede passagen på den offentlige færdselsåre mellem Aarhus’ vigtig-

ste plads og havnen. Med sine store proportioner, nyskabende arkitektoniske udtryk og trang til at 

tage omgivelserne i besiddelse var der tale om et ambitiøst og dristigt byggeprojekt. Modstanden 

kom da også snart. 

 Aftalen mellem andelsselskabet og kommunen var underskrevet, og jordarbejderne gået 

i gang, da en personkreds fra det etablerede borgerskab indledte en kampagne mod andelsfoder-

stoffens byggeri i sommeren 1916. Aarhus Stiftstidende vendte rundt på en tallerken, og i en serie 

artikler heri gik M.B. Fritz, formand for kunstforeningen, men en ellers upåagtet arkitekt, til frontal-

angreb mod planerne. Fritz lagde først og fremmest vægt på, at bygningsværket var ”forbavsende 

pietetsløs mod Domkirken”, murbuen var en krænkelse af domkirkens monumentvirkning og det hi-

storiske byrum, ligesom det høje byggeri søgte at beherske omgivelserne og i det hele taget var for 

stort, prætentiøst og pompøst i forhold til omgivelserne og funktionen. Ifølge Fritz var årsagen til 

Rosens fejlproportionering, at ”Han er imponeret, overvældet af [andelsselskabernes] storslaaede Virk-

somhed og ønsker at meddele andre den samme overvættes Betagenhed. Derfor skal Hovedfacaden imponere og 

overvælde os.”607 

 Den ætsende kritik af Rosens projekt blev fulgt op af en kampagne for i stedet at få 

byggegrunden udlagt til offentlig plads, hvilket ville forøge Bispetorvs areal og frilægge hele dom-

kirkens sydfacade.608 Omkring 1.700 personer skrev under, og samtidig blev der på kort tid indsam-

let 300.000 kr. til et tilbagekøb af grunden – et enormt beløb, der vidner om, at særdeles 

kapitalstærke kredse stod bag kampagnen. Navnlig var Aarhus Privatbank utilfreds med at komme 

til at ligge i skyggen af en konkurrerende bank baseret på andelsprincippet og erhvervede som 

modtræk en nabogrund ud mod Skt. Clemens Torv.609 Byrådsmedlemmerne var fuldt ud klar over, 

hvorfra modstanden kom, men støttede alligevel idéen om en stor åben plads og lagde kommunale 

penge oven i de indsamlede midler. Andelsfoderstoffen afviste dog købstilbuddet.610 

 

                                                                 
606 Nielsen: Århus på tegnebrættet 1850-2000, 2003, s. 70-75; Andelsbladet 26/5 1916; Sejr 1960, s. 16-19. 
607 AarhSt 20/6, 15/6, 18/6 1916. 
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Figur 26. Karikatur af kampen om andelsbevægelsens byggeri på Bispetorv 1916 

 

Ifølge Demokraten, Aarhus’ socialdemokratiske dagblad, var polemikken om byggeriet på Bispetorv udtryk 

for Privatbanken og det etablerede aarhusianske borgerskabs kamp mod udfordringen fra andelsbevægel-

sen. (Demokraten 9/7 1916) 

 

Byggeriet var lang tid om at komme i gang, og i foråret 1917 genoptog en kreds af private borgere 

forhandlingerne med andelsselskabet med et forhøjet købstilbud. Private tegnede sig nu for 450.000 

kr., hvoraf Aarhus Privatbank havde ydet mere end halvdelen, og det nyvalgte byråd skød et tilsva-

rende beløb i en frilægning af pladsen. Den socialdemokratiske gruppeformand og senere første 

folkevalgte borgmester, Jakob Jensen, udtrykte i den sammenhæng ønsket om, at byrådet i fremti-

den ville være lige så villige til at yde ”Bidrag til Forskønnelse af den indre By”.611 Andelsfoderstoffen 

gik i denne omgang med til en afståelse. Ifølge formandens redegørelse på generalforsamlingen var 

årsagen til holdningsskiftet, at den nye, bedre aftale ikke var rettet specifikt mod andelsbevægelsens 

byggeri, men indebar en fuldstændig rydning af den vestlige del af pladsen og forbud mod fremti-

dig bebyggelse. Samtidig havde verdenskrigen forværret de økonomiske forudsætninger, da byg-

geomkostningerne var fordoblet, samtidig med at den skibsbårne import og derved foderstoffens 

forretning var gået næsten helt i stå.612 Andelsbanken valgte i stedet at opføre Axelborg i Køben-
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havn som hovedsæde.613 Efter en arkitektkonkurrence udlagde kommunen hele Bispetorv til åben 

plads.614 

 Tvisten om andelsbevægelsens byggeri ved Bispetorv bundede i uvilje fra det etablerede 

borgerskab i almindelighed og de nærmeste konkurrenter og naboer i særdeleshed mod andels-

bevægelsens stærke markering på en så prestigefyldt, central beliggenhed. Dog rådede modstan-

derne tilsyneladende ikke over tilstrækkelige midler til selv at afkøbe grunden og dermed løse pro-

blemet inden for rammerne af kapitalens byrum. Højere, ideelle hensyn blev derfor bragt i spil for 

at engagere offentligheden og byrådspolitikerne. Argumentationen fulgte den gamle idé om det 

almengavnlige i at forøge de centrale, offentlige pladsers areal og samtidig frilægge domkirken, så 

det historiske monument blev fremhævet og inddraget mere direkte i byens centrale rum. Om end 

byrådet skiftede mening undervejs, var der alligevel en vis linje i tankegangen, selv på tværs af po-

litiske skel, nemlig ønsket om at gøre det centrale byrum mere æstetisk tiltalende og storladent, så 

det passede til en storby, hvad enten det så drejede sig om stort og højt byggeri eller en udstrakt 

plads. Byrådsflertallets oprindelige krav til andelsselskaberne om en større, mere monumental og 

arkitektonisk dristig bygning, der førte til Rosens kontroversielle projekt med symbolske aspiratio-

ner, gav ironisk nok modstanderne bedre kort på hånden. De fik lejlighed til at dreje diskussionen 

over på principielle spørgsmål som hensynet til domkirken og derved mobilisere en bredere mod-

stand imod det store byggeri. 

7.6 Enden på borgerskabets dominans i centrum 

Et moderne og selvbevidst borgerskab overtog kort efter 1800-tallets midte den dominerende stil-

ling i provinsbyerne og skød den enevældige statsmagts indflydelse, de gamle lav og det traditio-

nelle standssamfund til side. Medlemmer af borgerskabet prægede gennem handlinger som privat-

personer, i foreninger, komitéer og andre sammenslutninger samt ikke mindst i kraft af flertallet i 

byrådet udformningen, opfattelsen og anvendelsen af centrum i de tre store provinsbyer. Selv om 

borgerskabets idealer, som ovenstående undersøgelse viser, rummede en række indre modsætnin-

ger og i nogle tilfælde kom i åben konflikt, var de alligevel bestemmende for måderne at opfatte 

centrum på samt argumentere for, prioritere og virkeliggøre ændringer i det fysiske rum. Borger-

skabets forbrug i elegante, moderne detailbutikker blev normdannende for stadig bredere dele af 

befolkningen. Finansvirksomhedernes kapital og grundskatterne omdannede centrums huse og 

boliger til et ejendoms- og grundmarked, hvor god beliggenhed var umiddelbart værdisat. Borger-
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skabet iscenesatte et centrum med hygiejne, effektivitet, moral og kulturel dannelse i højsædet i 

form af forbedret infrastruktur, monumentale pragtbyggerier og øget offentlig regulering af adfær-

den. Over for de lavere lag fik projektet et klart opdragende og direkte disciplinerende element, 

ligesom det tillige i forfatningskampens tilspidsede, politiske klima blev stærkt ideologiseret, som 

navnlig rejsningen af monumenter i det centrale, offentlige rum afspejler. 

 Borgerskabets dominerende stilling blev dog i stigende grad udfordret fra forskellig 

side. Arbejderbevægelsen begyndte i slutningen af 1890’erne at gå i procession gennem de centrale 

gader 1. maj, og nogenlunde samtidig fik bevægelsen også egne bygninger i provinsbyernes midte, 

om end midlerne tvang dem til de sekundære placeringer, i Aarhus en parallelgade til strøggaden 

Søndergade og i Odense et lille stræde nær Fisketorvet.615 Andre trosretninger end Folkekirken 

gjorde også deres entré i centrum, i Aarhus med en katolsk kirke i Ryesgade allerede i 1880, og om-

kring århundredskiftet kom flere andre kirker til nær centrum i de tre byer. Den mest markante 

placering fik Odenses katolske kirke opført i 1908 med indgang og tårn ud mod Albani Torv, selv 

om visse kredse i borgerskabet hellere havde set et nyt teater på grunden.616 

  En øget pluralisme og en gradvis udjævning af klasseforskelle slog igennem efter 

århundredskiftet. Kongens Have i Odense, der tidligere havde været borgerskabets eksklusive do-

mæne, fik i 1909 fjernet stakittet med fri adgang for alle.617 Ved indvielsen af den pompøse ryttersta-

tue af Christian IX på Nytorv i Aalborg i 1910 stod det ifølge Nordjyllands Social-Demokrat klart, at 

”den gamle Sludder, at et Par af Byens Højremænd mener, at de er hele Byens Borgere” ikke længere var 

gangbar.618 De demokratiske reformer omkring Første Verdenskrig af købstadskommunestyret med 

lige valgret og senere folkevalgt borgmester førte lokalpolitikken ind i nye rammer. De borgerlige 

kræfter skiftede Højres ideologiske og principfaste linje ud med det Konservative Folkepartis mere 

stilfærdige og jordnære politik. Socialdemokraterne erobrede flertallet i Aarhus og Aalborg, men 

slog ved magtovertagelsen ind på en mere pragmatisk og midtsøgende politik. 

 Borgerskabets gradvise tab af politisk magt og den dominerende stilling i definitionen af 

byens rum førte således ikke til en fuldstændig omkalfatring af forholdene i centrum. Der var fort-

sat enighed om, at centrum skulle have en særlig rolle i bydannelsen, ligesom forbrug og kapital 

forsat fik lov at råde relativt frit. Derimod stod det moralske, politisk-ideologiske projekt med di-

sciplinering og monumental iscenesættelse for fald. Det var imidlertid ikke en ny politisk ideologi, 

der overtog førerstillingen i det centrale byrum, men et teknisk rationale – trafik og mobilitet.  

                                                                 
615 Bender, Knudsen, Petersen & Tvede-Jensen: Arbejderbevægelsen i Aalborg 1870-1970, 1998, s. 92-102; Knudsen 2006; H.J. 
Hansen: ’Skraldet’, 1999, s. 23-39; Eigaard & Sørensen: 100 års sammenhold, 1985, s. 167-173. 
616 Harmer: En kirke blev til, 1958, s. 12. 
617 E.H. Nielsen (red.): Det grønne Odense i 125 år, 1990, s. 30. 
618 Nordjyllands Social-Demokrat 27/9 1910, citeret i Bak & Simonsen 2004, s. 77. 
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8. DET MOTORISEREDE CENTRUM 1920-1970 

Fra 1870’erne fik mobiliteten en stadig stigende betydning for udformningen, anvendelsen og op-

fattelsen af provinsbyernes centrum. De kommunale bestræbelser på at forbedre brolægningen og 

omdanne gaderne til en cirkulationszone præget af rationel færdsel, hygiejne og moralsk opførsel 

havde den fri bevægelighed som ideal. Det moralske byrums arkitektur og monumenter henvendte 

sig med symbolske budskaber til de forbipasserende samfundsborgere, den urbane offentlighed, 

ligesom reklamer, kiosker og små mobile udsalg begyndte at adressere samme gruppe af menne-

sker på farten. 

 Selv om mobiliteten var allestedsnærværende i byens centrum, var det indtil tiden om-

kring Første Verdenskrig imidlertid karakteristisk, at hensynet til mobiliteten var kædet sammen 

med og ofte underordnet andre målsætninger og idealer for byrummet. Forbedringen af gaden 

skulle også opnå hygiejniske og moralske resultater, og nye gadeanlæg som eksempelvis forbindel-

sesgaderne fra centrum til banegården handlede i regelen mest om byggemuligheder, kommercielle 

interesser eller skabelse af et byrum af moralsk og monumental karakter. 

 Men med den stigende færdsel og nye transportmidler, især motorkøretøjerne, voksede 

mobilitetens rum fra mellemkrigstidens begyndelse frem som et byrum i egen ret. Der skete en 

dynamisk vekselvirkning mellem mulighederne og behovet for mobilitet. Transportformernes 

teknologiske udvikling, byernes vækst i indbyggertal og udstrækning, adskillelsen af hjem og 

arbejde bidrog til en efterhånden meget mærkbar kørende trafik, navnlig koncentreret i centrum på 

grund af rollen som knudepunkt og magnet. Mobiliteten motiverede fra mellemkrigstiden til stadig 

voldsommere ændringer af bymidtens fysiske udformning, og efterhånden fik mobiliteten så stor 

betydning fysisk, mentalt og i den omsiggribende, kommunale planlægning, at den ændrede 

grundlaget for de øvrige byrum. Fra 1920 til 1970 kan man med rette tale om det motoriserede 

centrum. 

8. 1 Mobilitet i den moderne by 

Den mest basale form for mobilitet er naturligvis gang. Før de mekaniske transportmidlers frem-

komst var byer, med undtagelse af de største metropoler, opbygget ud fra gåafstande, som ’walking 

cities’. Hestevognens betydning var fortrinsvis knyttet til varetransport og længere rejser – inden 

for byens grænser var personbefordring et overklassefænomen. Den teknologiske udvikling be-
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gyndte i 1800-tallet at føje nye transportformer til de kendte, hvilket grundlæggende ændrede mu-

lighederne for bevægelse mellem såvel som internt i byerne. 

 Mobiliteten har væsensforskellige fysiske og mentale virkninger for den enkelte, bysam-

fundet i almindelighed og centrum i særdeleshed alt efter de eksisterende transportmidlers type og 

egenskaber samt ikke mindst deres udbredelse. Forskellene transportformerne imellem kan vurde-

res efter faktorer som varierende hastighed, rækkevidde, fysiske dimensioner, krav til infrastruktur 

og karakter af enten individuel eller kollektiv. Mens fart og størrelse er forholdsvis åbenlyse, er der 

også tale om en væsentlig sondring mellem på den ene side bundne, systematisk organiserede, of-

fentlige trafikformer som tog og sporvogne og på den anden individuelle transportmidler som bil 

og cykel. Det skyldes konsekvenserne for færdslens strømme og udbredelse i bykernen, opfattelsen 

og anvendelsen af centrum samt de politiske styringsmekanismer og beslutningsprocesser.619 

  De kollektive transportsystemer bringer de rejsende sammen i tid og rum. De samles og 

spredes fra de samme punkter og ledes ad de samme korridorer, mens køreplanens rytme synkro-

niserer og koncentrerer individernes bevægelse.620 De individuelle transportformer lader derimod 

den enkelte trafikant bestemme rejsens begyndelsessted, tidspunkt og destination, hvorved den 

udstrækker mobiliteten og trafikken til alle steder og tider. Den individuelle trafik har ikke som den 

kollektive transport en indbygget styring og er derfor langt vanskeligere for myndighederne at re-

gulere, ligesom dens behov for infrastruktur viser sig i hele centrum. I forbindelse med en omfat-

tende trafikundersøgelse med henblik på trafikforbedringer i Aarhus bymidte i 1947 så man således 

helt bort fra de offentlige trafikmidler med en meget sigende forklaring: ”dels fordi man fra sporvejene 

kunne få nøjagtige oplysninger […], dels fordi kommunen selv er herre over disse offentlige trafikmidlers 

fremtidige kørsel.”621 

Fælles mobilitet i system – jernbane, sporvogne og busser 

Jernbanen revolutionerede med sin fart, rækkevidde og pålidelighed transporten mellem byerne og 

mellem by og opland. Som teknologisk system stillede jernbanerne krav til en organiseret anlæg-

gelse, styring og drift, og har siden været indbegrebet af en kollektiv transportform. De større, dan-

ske provinsbyer fik jernbane i 1860’erne, og i det efterfølgende halve århundrede skabte statsba-

nerne samt privatbaneselskaber et net af jernbanelinjer med forbindelse til mindre byer og 

landdistrikterne. Mens jernbanesporenes tracé var forbeholdt togdriften og dermed udskilt fra det 

offentlige rum, fik banegårdene en rolle som samlingspunkt for rejsende til og fra byen. Væsentligst 

                                                                 
619 Allpass, Agergaard, Harvest, Olsen & Søholt: “Urban Centres and Changes in the Centre Structure”, 1967, s. 107-9; 
Schmucki: Der Traum vom Verkehrsfluss, 2001, s. 119. 
620 Schivelbusch 1981, s. 35-45; de Certeau 1988, s. 111-14; Thrift: ”Driving in the City”, 2004, s. 44f. 
621 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 49. 
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var statsbanegårdene med adgang til fjerntogsnettet, og selv om flere privatbaner oprindeligt havde 

egne stationer, samledes de fleste linjer efterhånden på disse hovedbanegårde. Samtidig steg tra-

fikintensiteten fra nogle få daglige afgange til mange tog i timen.622 Et bestemt punkt i byen indtog 

dermed en trafikal særstilling med konsekvenser for de omkringliggende ejendommes anvendelse 

og beliggenhedsfordele, som påvist i udenlandsk forskning og denne undersøgelses analyse oven-

for (kapitel 3).623 

 Med den elektriske sporvogn fandt den skinnebårne transportform også anvendelse 

internt i byerne. I Aarhus afløste de elektriske sporvogne en hestetrukken forløber i 1904, Odenses 

sporveje begyndte driften i 1911, hvorimod Aalborg trods flere tilløb aldrig fik elektriske spor-

vogne.624 Sporvognslinjerne løb gennem de eksisterende gader, som driftsselskaberne udstyrede 

med skinner og strømførende luftledninger. Selv om der forud for anlæggelsen og i de følgende 

årtier var mange debatter i byrådet og ytringer fra offentligheden om ruternes forløb i periferien og 

eventuelle forlængelse, stod det hævet over diskussion, at ruterne naturligvis måtte passere byens 

centrale torve, butiksgaderne samt banegården.625 Hvor jernbanestationerne fungerede som ét 

koncentrerende punkt, virkede sporvognene og stoppestederne som en linje, der kanaliserede 

færdslen ind i bestemte mønstre. Bevidst om linjeføringens konsekvenser foreslog Odenses radi-

kale, georgistisk indstillede byrådsmedlem P.A. Kruuse da også en grundværdistigningsskat i for-

bindelse med anlæggelsen af sporvejene.626 Den hurtige transportform fremmede på den ene side 

udflytning til forstaden og adskillelse af bolig og arbejde, i det mindste for nogle grupper, mens den 

lette adgang til udvalgte steder i centrum på den anden side forstærkede tendensen til koncentra-

tion og intensivering.627 

 Sporvognene og deres infrastruktur fyldte i gadebilledet. Ved anlæggelsen var det en 

udfordring at skabe plads til skinnerne i de smalle gader i bykernen. I Aarhus’ Guldsmedgade var 

det således nødvendigt at nedrive hele vestsidens række af ældre, lave ejendomme, som efter ga-

dens udvidelse og skinnenanlægget blev erstattet med store, tidssvarende forretningsejendomme.628 

Skinnelegemet blev sporvognenes domæne. Behændige trafikanter kunne måske flette sig ind mel-

lem sporvognene, men med få minutter mellem hver passerende sporvogn fra tidlig morgen til sen 

aften var andre former for brug af de skinnebelagte gader og dele af torvene udelukket. Eksempel-

                                                                 
622 Jansen: ”Til og fra med toget”, 1976, s. 23-28. 
623 Kellett: The Impact of Railways on Victorian Cities, 1969, s. 287-311. 
624 Elkjær 1976, s. 72-76; Iskov: Odense Sporvej 1911-1952, 1986, s. 28; Brems: Sporvejen Ålborg aldrig fik, 1977. 
625 Iskov 1986, s. 28, 46, 82-84. 
626 Ved anlæggelsen af nye sporvognsruter på Frederiksberg i 1920’erne blev dette princip anvendt. Thomsen 2003, s. 144. 
627 Boje, Johansen & Møller 1983, s. 314-16; McKay: Tramways and Trolleys, 1976, s. 205-25; Capuzzo: ”Between Politics and 
Technology”, 2003; Fogelson 2001, s. 44-69. 
628 Elkjær 1976, s. 74-76; Sejr 1960, s. 51-57. 
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vis førte sporvognsdriften som omtalt ovenfor til indskrænkning og flytning af den traditionelle 

torvehandel (se afsnit 7.5). 

 Bybusser og rutebiler begyndte i mellemkrigstiden at udgøre en betydelig del af den 

kollektive trafik, mere som supplement til jernbane og sporvogne end direkte konkurrent. Med 

undtagelse af det korte odenseanske eksperiment med eldrevne trolleybusser var rutebilerne og 

busserne ikke bundet til skinner og strømførende ledninger, men i praksis var der alligevel mange 

fællestræk med sporvognsdriften. Om end fleksibiliteten var større, var ruter, køreplaner og stop-

pesteder faste, ligesom driften var under indirekte eller direkte offentlig styring. Rutebilerne, der 

betjente oplandet, afgik i de første år fra de tidligere dagvognes traditionelle afgangssteder ved ho-

teller og købmandsgårde. Snart blev ruterne samlet på nybyggede rutebilstationer ofte nær bane-

gårdene.629 Bybusserne fik mødested på en af de centrale pladser, og trafikintensiteten var ganske 

høj. Eksempelvis afgik der i 1939 dagligt 717 bybusser og 560 sporvogne fra Banegårdspladsen i 

Aarhus.630 Bustrafikken, der i efterkrigstiden steg yderligere, stillede også store krav til den trafikale 

infrastruktur, når de stadig større køretøjer skulle manøvreres gennem bymidtens gadenet.631 

Cyklen – det første individuelle massetransportmiddel 

Cyklen var det første individuelle, mekaniske transportmiddel, der vandt stor udbredelse. Efter 

introduktionen af den moderne cykel i 1880’erne og en tidlig fase som fritidsfornøjelse begyndte 

den at få betydning for den daglige personbefordring og mindre varetransport i byerne efter år 

1900. På denne tid havde en del cykelforhandlere, ofte kombineret med en mindre fabrikation, 

etableret sig i de større byers centrum.632 I modsætning til de offentlige trafikselskabers drift og de 

indregistrerede motorkøretøjer er det vanskeligt at få et klart billede af cyklens udbredelse og an-

vendelse. På landsplan solgte cykelhandlerne i 1913 omkring 63.000 nye cykler, i 1925 ca. 110.000 

styk, hvilket i 1935 var fordoblet til 227.000 stk.633 Geograf Aage Aagesen anslår, at der i slutningen 

af 1930’erne var 80.000 cykler i Aarhus, hvilket omtrent svarer til, at fire ud af fem voksne ejede en 

cykel.634 

 Københavnske trafiktællinger vidner om en stærkt voksende cykeltrafik i 1920’erne og 

specielt 1930’erne, dels som følge af en generelt tiltagende færdsel, til dels på bekostning af antallet 

af fodgængere, og de forhåndenværende, sporadiske data tyder på en tilsvarende udvikling i de 

                                                                 
629 Lauridsen: ”Rutebilerne – en trafikudvikling uden sidestykke”, 1976b; Stadsingeniøren i Odense: Forslag til indretning af 
Rutebilstation og Fragtcentral i Odense, 1954, s. 5-17. 
630 Aagesen 1943, s. 28. 
631 Studstrup: Ta’ bussen til byen..., 1995, s. 66-108; Stadsingeniøren i Odense: Bytrafik i Odense, 1950. 
632 I Odense centrum var der 14 af de to typer i 1901 og 1921. Bilag 1; Lorenzen: ”Stålhestens indtog og fremgang”, 1976, s. 
64f. 
633 Statistiske Meddelelser 4, 75, 7, s. 140-42; samme 4, 103, 6, s. 165f. 
634 Aagesen 1943, s. 28. 
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større provinsbyer.635 Cyklingen kulminerede i 1940’erne på grund af Anden Verdenskrigs særlige 

forhold, men fra 1950’erne svandt antallet af cykler på provinsbyernes indfaldsveje og i de centrale 

gader mærkbart til fordel for personbiler. Tællinger af trafikanter på vej ind i Odense bymidte i 

1960’erne viser således, at i 1960 var cyklisterne den største gruppe på 30%, mens de ved årtiets 

slutning blot udgjorde 11%, modsvaret af en stigning i bilernes andel fra 21% til 45%.636 

 Cyklen udbredte fra begyndelsen af 1900-tallet i tiltagende grad mobiliteten til hele by-

ens centrum. Om end cyklerne måske nok var mere eftergivende og fleksible end sporvognene over 

for gående og andre anvendelser af gaden, var cykeltrafikken mere kontinuerlig og allestedsnærvæ-

rende. I forhold til cyklens store transportmæssige betydning påvirkede den dog kun i relativt ringe 

grad bycentrenes fysiske udformning. En cykel optager kun et lille gadeareal i trafikken og kan be-

væge sig relativt let gennem smalle gader såvel som blandet trafik. Tilsvarende fylder en holdende 

cykel ikke meget og kan endda stuves af vejen i en kælder eller baggård. Efterhånden kom dog både 

særlige cykelstier og cykelparkeringspladser til. 

 De første danske cykelstier blev anlagt i 1890’erne og reflekterede cyklens daværende 

status som fritidsfornøjelse ved at forbinde bykernerne med traditionelle, rekreative lokaliteter i 

nærområdet, i Odense således lystskoven Fruens Bøge.637 Under indtryk af cyklens hverdagsanven-

delse og den voksende biltrafik iværksatte interesseorganisationen Dansk Cyklist Forbund i 

1920’erne en landsdækkende kampagne for en ’færdselssondring’, altså anlæggelse af cykelstier 

adskilt fra vejbanen. Cyklisternes krav faldt således i tråd med en generel tendens fra århundred-

skiftet mod opdeling af gaden i separate zoner til de forskellige trafikarter.638 Vejmyndighederne i 

de store provinsbyer anlagde cykelstier langs de fleste større indfaldsveje, men i den indre by 

kunne det ikke engang blive til en stribe – her måtte cyklisterne finde deres plads på vejbanen mel-

lem sporvogne, busser og biler.639 

 De mange cyklister, der kom ind til bymidten i mellemkrigstiden, havde behov for at 

parkere cyklen i kortere eller længere tid. Myndighederne slog ned på parkering ved fortovskanten, 

da det hindrede fremkommeligheden for den øvrige færdsel, og søgte i stedet at dække behovet ved 

at opstille stadig flere cykelstativer på udvalgte steder i centrum. Nogle forretningsdrivende tilbød 

cykelstativer til deres ansatte og kunder, mens private firmaer og foreninger mod betaling tilbød 

                                                                 
635 Nørgaard: Cyklisme, bilisme og trafikkens politik, 1981, s. 63-102; Lorenzen 1976, s. 66-70. 
636 Andelen i de øvrige kategorier, ”fodgængere”, ”motorcykler og knallerter”, ”rutebiler, bybusser og tog” samt ”last- og 
varevogne”, forskød sig kun marginalt. OBF 1970-71, tillæg I, Stadsingeniørens beretning, s. 181; Statistisk Årbog for Århus, 
1960, s. 96-99; Gejl: ”Der tælles og reguleres”, 1976a, s. 126. 
637 Jeppesen: Cyklen og byen, 2011, s. 16f. 
638 Schønberg: ”Danmarks Cyklister kræver Cyklestier langs Vejene”, 2009; Nørgaard 1981, s. 56-59; Buiter 2008, s. 142-150. 
639 Rygner: Udfaldsvejene i Odense, 1926, s. 10-33; Schønberg 2009; Jeppesen 2011, s. 41f. 
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bevogtet parkering ved længerevarende ophold.640 I efterkrigstiden nedlagde vejmyndighederne 

mange af cykelstativerne på de centrale torve – nu skulle der være plads til bilerne. 

Motoriseringen af centrum 

Bilen kom til Danmark i årene omkring 1900 og var i de første år først og fremmest et byfænomen. 

Fra en spæd begyndelse voksede antallet af indregistrerede motorkøretøjer i de større provinsbyer 

kraftigt fra 1910’erne.  

 

Figur 27. Motorkøretøjer og personbiler pr. 1000 indbyggere i Odense, Aarhus og Aalborg641 

 

 

Bruges Aarhus som eksempel, var der i 1910 blot 22 biler, hvorimod der ti år senere var knap 400 

biler og tilsammen 800 motorkøretøjer medregnet lastbiler, varevogne og motorcykler. Tallet var i 

                                                                 
640 OS, OKA, BJ, arkivsag 120: trafikreguleringsforanstaltninger, ældre akter I og II; OBF 1938-39, 1939-40, tillæg II, 
Stadsingeniørens beretning; Lorenzen 1976, s. 66f; Rygner: ”Cykleparkering”, 1956. 
641 Alle motorkøretøjer inkluderer personbiler, vare- og lastbiler samt motorcykler. Aalborgs kurve slutter i 1960’erne, da 
Statistiske Efterretninger derefter kun medtager tal for hele Aalborg politikreds, der afviger væsentligt fra 
kommunegrænsen. Kurven er stiplet i perioden omkring den tyske besættelse 1940-45, da de fleste motorkøretøjer blev 
afmeldt motorregisteret. Kontinuiteten mellem førkrigstidens og efterkrigstidens bilpark var ringe, for i 1963 var 96% af 
bilparken i de større danske byer fra 1950 eller nyere. Hoff: FDMs bilprognoser, 1964, s. 57; Statistiske Efterretninger, diverse 
år; Stadsingeniøren i Odense 1951; OBF, Stadsingeniørens beretning, diverse år; Statistisk Årbog for Århus 1960; Fode 1976. 
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1930 steget til lidt under 1.500 personbiler og 2.700 motorkøretøjer. Tilvæksten fortsatte gennem 

1930’erne, men Anden Verdenskrigs mangelsituation afbrød bilismens udvikling, og under de 

efterfølgende valutavanskeligheder var bilimporten stramt reguleret med fokus på er-

hvervskøretøjer og landbrugets behov. Efter bilsalgets frigivelse i midten af 1950’erne eksploderede 

antallet af personbiler i de tre største provinsbyer med en firedobling af biltallet mod en fordobling 

af vare- og lastbilerne fra 1955 til 1965. Omkring 1970 rundede alle tre byer 20.000 personbiler og 

5.000 lastbiler. Hvor forøgelsen af motorkøretøjernes tal i mellemkrigstiden kun var en anelse højere 

end byernes befolkningstilvækst, fandt de motordrevne køretøjer fra 1950’erne vej til stadig bredere 

lag først i form af motorcykler og senere biler. Ved udgangen af 1960’erne nærmede udbredelsen af 

personbiler sig en per fire indbyggere.642 

 Tallene for bilerne og de øvrige motorkøretøjers markante fremgang skal naturligvis ses 

i sammenhæng med den øvrige trafik. I slutningen af 1930’erne var der således i Aarhus omkring 

2.000 indregistrerede personbiler, selv tilføjet oplandets motorkøretøjer var der tale om en relativt 

ringe antal i forhold til de op mod 80.000 cykler samt de talrige bus- og sporvognslinjer, der dagligt 

betjente 33.000 passagerer.643 Mens mange studier har koncentreret sig om massebilismens 

dramatiske indvirkning på byerne i efterkrigstiden, vil der i det følgende blive argumenteret for, at 

bilerne og de øvrige motorkøretøjer fik væsentlig betydning på et langt tidligere tidspunkt, nemlig 

allerede fra første del af mellemkrigstiden. Selv om mellemkrigstidens individuelle motortrafik var 

af beskeden størrelse, fik den en mærkbar indvirkning på opfattelsen, anvendelsen og 

udformningen af de centrale byrum i de større danske provinsbyer. 

Fra luksus til nytte 

Det var teknisk interesserede og eventyrlystne velhavere som fabrikanter, grosserere og godsejere, 

der i årene omkring 1900 erhvervede de første biler i Danmark. Den tidligste generation af biler 

havde kun få praktiske fordele frem for hestevogne, men bød på fart, spænding, status og den ny 

teknologis fascination.644 Som en række nyere studier viser, mødte bilen i de første årtier stærk mod-

stand fra forskellige grupper, som blandt andet var bekymret over forholdene for den hestetrukne 

færdsel, trafiksikkerheden, natur og miljø, ligesom bilens tilhørsforhold til overklassen spillede ind. 

I løbet af de første to-tre årtier i 1900-tallet lykkedes det dog i Danmark som i andre vestlige lande 

                                                                 
642 Statistisk Årbog for Århus 1960, s. 99; Fode: ”Da bilen afløste hesten – eller noget om køretøjer”, 1976, s. 83-93; 
Stadingeniøren i Odense: Færdslen i Odense, 1951, s. 23-26; OBF, tillæg, Stadsingeniørens beretning, diverse årgange. 
643 Statistisk Årbog for Århus 1960, s. 90-99; Aagesen 1943, s. 27-31.  
644 Mader & Ravn: Da bilen kom til Danmark, 1995, s. 52-56; Merki: Der holprige Siegeszug des Automobils 1895-1930, 2002, s. 
38-71. 
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biltilhængerne at vende opfattelsen af motorkøretøjerne, herunder synet på sikkerhed i trafikken og 

retten til gader og pladser.645 

 Danmarks første lov om motorkøretøjer, vedtaget i 1903 af et bondedomineret Folketing, 

satte strenge begrænsninger for bilisterne ved at forbyde kørsel på landets biveje og al kørsel efter 

mørkets frembrud samt sætte fartgrænsen i byerne til hestevognsfarten 15 km/t.646 Efterhånden 

som biler med forbedret pålidelighed og teknik kom på markedet, tog læger, dyrlæger, handels-

mænd og andre næringsdrivende med et stort transportbehov bilen i erhvervsmæssig anvendelse, 

ligesom specialiserede motordrevne erhvervskøretøjer som taxier, busser, lastbiler og rednings-

køretøjer vandt indpas. Samtidig med en systematisk, holdningsbearbejdende indsats fra Forenede 

Danske Motorejere med bladet Motor samt andre interessegrupper skiftede synet på motorkøre-

tøjerne fra overklassens luksuriøse fornøjelsesobjekt til et rationelt og nyttigt arbejdsredskab for 

stræbsomme erhvervsdrivende.647 Følgelig skete en gradvis lempelse af loven om motorkøretøjer i 

1910’erne, hvor forbuddene efterhånden faldt bort, og hastighedsgrænserne sat op, i byerne til 30 

km/t.648 I løbet af 1920’erne modtog politikere og store dele af bybefolkningen motoriseringen med 

en tiltagende accept og endda begejstring. Den generelle modstand mod automobilerne blev mar-

ginaliseret, mens nogle af motortrafikkens specifikke problemer som eksempelvis trafiksikkerhed 

blev udkrystalliseret til politiske og tekniske spørgsmål, hvor formuleringen af problemer og løs-

ninger i høj grad kom til at ske på motorkøretøjernes præmisser.649 

Motortrafikken som dominerende mobilitet 

Selv om biler og andre motorkøretøjer endnu i mellemkrigstiden havde en forholdsvis ringe udbre-

delse, begyndte motortrafikken at indtage en stilling som den toneangivende form for mobilitet i de 

større byers centrum. Med en opfattelse af bilen som et rationelt og effektivt arbejdsredskab, der 

måske nok primært var for de bedrestillede, men ikke længere decideret elitært, var den indskrevet 

i en gunstig forståelsesramme. Nogle basale, funktionelle egenskaber ved bilen var afgørende for 

dens indvirkning på de centrale gaders anvendelse og fysiske omformning samt de offentlige myn-

digheders involvering i denne proces. 

                                                                 
645 Ladd: Autophobia, 2008, s. 13-42; Fraunholz: Motorphobia, 2002, s. 47-92; Merki 2002, s. 143-189; Norton: Fighting Traffic, 
2008. 
646 Amterne kunne dog give dispensationer fra bivejsforbuddet. Mader & Ravn 1995, s. 82-97. 
647 Mader & Ravn 1995, s. 98-145; Motzkus: 100 år i bilistens tjeneste, 2009, s. 80-93; Folketingets Bibliotek, Betænkning 
angaaende Automobiltrafik fra Forenede danske Motorejere og Kongelig dansk Automobil Klub samt Automobil- og 
Cyklegrosserer-Foreningen afgivet 3. november 1920, s. 1-8, bilag 1; Fraunholz 2002, s. 43f; Norton 2008, s. 12f. 
648 Mader & Ravn 1995, s. 82-97; S.E. Jørgensen: Fra chaussé til motorvej, 2001, s. 228f; Burchardt & Schønberg: Lige ud af 
landevejen, 2006, s. 232f. 
649 Fraunholz 2002, s. 267-73; Ladd 2008, s. 13-42; Norton 2008, s. 19-46. 
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 Fart og accelerationsevne, der oversteg enhver form for muskeldrevet transport, hørte 

fra de første år til bilens mest iøjnefaldende kendetegn og fordele. Hastigheden overgik sporvog-

nene og var ikke bundet til skinner, hvorfor bilen var allestedsnærværende og uforudsigelig. Med 

en høj topfart besad bilen en potentiel rejsehastighed, der modsat andre transportmidler især var 

hæmmet af andre, langsommere trafikanter.650 

 Den enkelte bil fyldte relativt meget i gaderummet i kraft af sin fysiske størrelse og det 

hastighedsbetingede manøvrerum og mindste bremseafstand.651 Motorkøretøjerne indtog dette rum 

på en nådesløs, håndfast måde, da sammenstød mellem den hårde, tonstunge jernkonstruktion og 

andre trafikanter næsten altid faldt ud til bilens fordel. Risikoen for ulykker og farligheden for fod-

gængere og cyklister var fra bilens første år et omstridt emne.652 

 Bilens fleksibilitet skyldtes for en stor dels vedkommende, at den kunne forlades hol-

dende uden opsyn. En parkeret bil optog et gadeareal på mange kvadratmeter, og tilfældig, uorga-

niseret parkering hæmmede fremkommeligheden for de kørende biler og øvrige trafikanter. I lige 

så høj grad som biler i fart var de parkerede biler og pladserne til dem med til at forme mobilitetens 

rum. Spørgsmålet blev især aktuelt, da det gik op for bykernens erhvervsdrivende, at bekvemme 

parkeringsforhold var en forudsætning for at tiltrække det købedygtige, motoriserede publikum.653 

 En tiltagende trafik af hurtigkørende biler og tunge lastvogne forcerede nedslidningen 

af de gamle vejoverflader fra hestevognenes epoke.654 Det kommunale vejvæsen kom således tidligt 

til at mærke motorkøretøjernes fremkomst, ligesom politiet og vejingeniørerne var de første til at stå 

over for motortrafikkens særlige udfordringer med hensyn til sikkerhed, fremkommelighed og par-

kering. Lovgivning og vedtægter udstedt fra det politiske niveau kunne afhjælpe nogle generelle 

vanskeligheder, men problemstillingerne viste sig for det meste som konkrete, specifikke og lokale 

forhold, der krævede en specialtilpasset løsning. Politimestrene og navnlig stadsingeniørerne fik 

takket være deres fagkyndige ekspertise og førstehåndskendskab til situationen på gaden en dob-

beltrolle som rådgivende eksperter og udførende teknikere, der både definerede problemerne, for-

mulerede principperne for løsning og udførte dem i praksis. I takt med at trafikken og de deraf af-

fødte problemer tog til i midten af 1900-tallet, voksede stadsingeniørernes budgetter, tekniske stab 

og indflydelse.655 

 En stærk fremtidsforventning om flere biler og mere trafik dannede grundlag for 

problemdefinitionen og udformningen af løsninger. Navnlig den tidlige efterkrigstid var præget af 

                                                                 
650 Nørgaard 1981, s. 78-80. 
651 Schmucki: ”Cyborgs unterwegs?”, 1999, s. 99-103. 
652 Fraunholz 2002, s. 63-67; Gejl: ”Når det går galt”, 1976b, s. 137; Mader & Ravn 1995, s. 166-72. 
653 Jakle & Sculle 2004, s. 1-16. 
654 S.E. Jørgensen 2001, s. 238-56; Burchardt & Schønberg 2006, s. 140-44; Jensen (red.) 2009, s. 39f. 
655 Lundin: Bilsamhället, 2008, s. 37-43; H.J. Jacobsen 1993, s. 65-69. 
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tanken om bilen som en moderniserende kraft, der ville omdanne byerne og samfundet. Et frem-

tidsbillede kunne iagttages i USA, der i 1920’erne havde en biltæthed, som Danmark først nåede 

sidst i 1960’erne. I offentligheden var de amerikanske tilstande både et drømmesyn og et mareridt, 

mens de tekniske eksperter brugte USA som en vidensbank om bilismens konsekvenser for byerne 

og mulige tilpasninger.656 

Trafikal orden og færdselsmoral 

Rendestenen markerede traditionelt opdelingen mellem kørebane og fortov, og de omfattende 

brolægningsarbejder i slutningen af 1800-tallet omfattede som oftest også en forbedring af for-

tovene.657 I en tid med kun lidt og langsomtkørende trafik tog de gående let på opdelingen og gik 

ofte på kørebanen. Politivedtægterne fra 1800-tallet indeholdt ikke bestemmelser om, at gående 

skulle holde sig på fortovet – faktisk blev personer bærende på store eller farlige genstande henvist 

til kørebanen. På trods af myndighedernes forsøg på regulering var gaderummet rammen om 

mange forskellige aktiviteter i indbyggernes dagligdag, og fortov som kørebane blev anvendt til 

blandt andet ophold, gadehandel, arbejdsplads, leg og midlertidig lagerplads.658 

 Med motortrafikkens komme var indbyggernes hidtidige adfærd og brug af gaden 

pludselig til fare for deres liv og førlighed. De første motorkøretøjer i gadebilledet gav anledning til 

mange ulykker. Eksempelvis svarede antallet af trafikulykker i Berlin i 1906-7 til, at ni ud af ti ind-

registrerede motorkøretøjer var indblandet i et uheld.659 Årsagen til ulykkerne og de deraf følgende 

konsekvenser for myndighedernes regulering af trafikken og indbyggernes brug af gaden var om-

stridt. 

 De første, danske automobillove såvel som provinsbyernes politi betragtede bilen som et 

faremoment i sig selv og søgte med hastighedsbegrænsninger og andre restriktioner at indpasse de 

få motorkøretøjer i det eksisterende færdselsbillede.660 Men med den stigende accept af motoriserin-

gen forskubbede opfattelsen sig. Motorkøretøjerne opnåede en førsteret til hurtig kørsel på vejba-

nen, mens det i stedet var de gåendes tankeløse krydsning af vejbanen, betegnet fumlegængeri, og 

de utilregnelige cyklister, der blev udpeget som årsag til mange uheld. Myndighedernes indsats for 

trafiksikkerhed fokuserede i den tidlige mellemkrigstid derfor på at skabe orden i bymidtens trafi-

                                                                 
656 Som eksempler på eksperternes erfaringsindsamling i USA kan følgende fremdrages: OS, OKA, BJ, arkivsag 90: 
byplansagen, 1955-57, Stadsingeniør Richard Honoré: Byplanproblemer i U.S.A. Første del af en beretning om en 
studierejse til U.S.A., 1955; Morthorst: ”Cityspredning i amerikanske byer”, 1950. Lundin 2008, s. 28-32, 90-92; Fraunholz 
2002, s. 44, 253-66; Nørgaard 1981, s. 71-77. 
657 Allpass 1993, s. 348-64; G. Rasmussen: ”Brolægning og rydning”, 1976, s. 150-53. 
658 ”Politivedtægt for Odense Købstad af 24. Juli 1884”, ”Tillæg til Politivedtægten for Odense Købstad” i Odense 
Kommune 1900, s. 355-57, 374-84; Fode 1976, s. 82-85; Kaldal: Veit og gate, 2004, s. 55-68. 
659 Fraunholz 2002, s. 63-67. 
660 AalbBF 1909-10, s. 33, 47, 1910-11, s. 153, 160, 1911-12, tillæg, s. 13-15; Mader & Ravn 1995, s. 166-72. 
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kale anarki, herunder navnlig at få de bløde trafikanter til at opføre sig ansvarligt og holde sig til 

den tildelte plads i færdselssystemet.661 

 Karakteristisk for den ændrede opfattelse tog en artikel om trafiksikkerhed i bymidten, 

bragt i Fyens Stiftstidende i sommeren 1922, klart bilens parti. Artiklen indprentede i formanende 

vendinger fodgængerne at holde sig på ”deres Fortov” og ikke krydse gaden impulsivt for eksem-

pelvis at se på et butiksvindue. Trafikkens mest forstyrrende element og årsag til mange farlige si-

tuationer var dog cyklisternes uberegnelige kørsel. Bilisternes ansvar bestod ifølge artiklens forfat-

ter derimod udelukkende i at kundgøre deres ankomst: ”Automobilerne har deres høje, stærke Horn, 

som advarende larmer i hele Gade[n], og det undrer mig saaledes at se Folk drillende og ganske uanfægtet af 

Advarselssignalerne forsætte deres Gang uden at bekymre sig om, at det er Kørebanen, de promenerer frem og 

tilbage paa.”662 Hornet var den rationelle bilists patriarkalske forsøg på at kalde de øvrige trafikanter 

til orden, inklusiv de fodgængere, der på en umoden og farlig vis udfordrede bilernes førsteret til 

kørebanen. 

 Loven om motorkøretøjer blev i 1923 suppleret af en generel færdselslov, der betragtede 

alle mennesker på vej og gade som trafikanter og pålagde dem et ansvar – gående blev nu til fod-

gængere. Færdselsloven dikterede hver kategori af trafikanter et detaljeret sæt af regler for opførsel 

i trafikken. En formaliseret køreundervisning var nødvendig for at opnå førerbevis til motorkøretø-

jer, og tilsvarende blev et omfattende oplysningsarbejde iværksat over for fodgængere og cyklister, 

især gennem færdselsundervisning i skolerne. Alle skulle lære trafikkens ordensregler.663 

 Ved dannelsen af de kommunale politikorps omkring 1870 var gadepatruljeringen i høj 

grad rettet mod opretholdelse af den moralske orden, men fra omkring Første Verdenskrig vendte 

politiet stadig mere opmærksomhed mod afviklingen af færdslen – helt konkret tilbragte adskillige 

betjente en stor del af dagen med at dirigere færdslen i centrale gadekryds. Meget sigende for ud-

viklingen oprettede statspolitiet en færdselsenhed i 1926 til supplering af det kommunale politis 

indsats. Politiet havde naturligvis ikke fuldstændig opgivet håndhævelsen af den moralske orden i 

centrum og søgte for eksempel endnu at holde den mest åbenlyse gadeprostitution væk fra hoved-

strøgene, men passende opførsel i bymidten var nu fortrinsvis defineret af nye ord som færdsels-

kultur og færdselsmoral.664 

                                                                 
661 Gejl 1976a, s. 127-32; S.E. Jørgensen 2001, s. 262-69; Norton 2008, s. 47-64; Nørgaard 1981, s. 198-202. 
662 FSt 14/6 1922, citeret i Thomsen & Wøllekær: ”Cyklens ankomst til Odense”, 2011. 
663 Lov nr. 164 af 1. Maj 1923 om Færdsel; Undervisningsministeriet: Cirkulære […] vedrørende de Skolerne ved Færdselsloven af 
14. April 1932 paalagte Pligter og Skolernes Medvirken til Fremme af Færdselssikkerheden, 6/6 1932; Undervisningsministeriet: 
Cirkulære […] om Tilrettelæggelsen af Undervisningen i Færdselslære, 23/5 1940; Mader & Ravn 1995, s. 96f; Burchardt & 
Schønberg 2006, s. 232-47; Nørgaard 1981, s. 198f. 
664 S.E. Jørgensen 2001, s. 262-69; Stevnsborg 2010, s. 73; OBF 1919-20, s. 121f. 
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 Mobilitetens rum var som det moralske rum også præget af klare, indlejrede køns-, 

generations- og klasseskillelinjer. Trafikkens højest rangerende trafikanter, bilisterne, var fortrinsvis 

bedrestillede mænd, mens kvinder, børn, ældre og mindrebemidlede mænd som gående og cyk-

lende havde lav prioritet. Denne sociale og kønslige opdeling havde for så vidt også været gæl-

dende i hestevognenes epoke, men fik nu på grund af trafikkens intensitet og den myndigheds-

sanktionerede færdselsorden en langt stærkere hierarkiserende og rumligt ordnende virkning.665 

Fra gade til kørebane 

Motortrafikkens myndighedssanktionerede konsekvenser for opfattelsen af gaden, navnlig alle in-

dividers status som trafikanter og gaderummets opdeling i særskilte zoner for de forskellige trafik-

kategorier, gik hånd i hånd med en fysisk omformning af det centrale byrum, betinget af motorise-

ringen. Processens ledende aktører, stadsingeniørerne og politimestrene, ønskede at omdanne 

bymidten til en trafikmaskine, der kunne betjene erhvervsdrivende, kunder, eventuelle beboere og 

øvrige trafikanter med en sikker, hurtig og smidig afvikling af færdslen. 

 Allerede i 1914 stod det klart for Odenses stadsingeniør Blicher, at motortrafikken i 

fremtiden ville stille nye krav til byens vejnet, især indfaldsvejene og gaderne i den indre by.666 

Netop bykernen – under omdannelse til forretningskvarter – havde et gammelt, kroget net af gader, 

hvis struktur og dimensioner i hovedsagen stammede fra middelalderen, og var derfor særdeles 

vanskelig at tilpasse til den motoriserede færdsel. Blichers odenseanske efterfølgere og jyske kolle-

gaer kom til samme erkendelse, og denne udfordring kom da også til stærkt at præge de tekniske 

afdelingers arbejde i årtierne indtil 1970.667 

 Asfalt, der senere nærmest blev synonym med bilisme, begyndte de kommunale 

vejmyndigheder faktisk at anvende allerede i 1890’erne, altså før motorkøretøjerne for alvor kom 

frem.668 Asfaltbelægningen havde den fordel, at den reducerede hestevognenes trafikstøj væsentligt 

og gav mindre modstand, men var til gengæld så dyr, at den i begyndelsen blev forbeholdt hoved-

gaderne i centrum og finere villakvarterer – og ofte blev anlagt for grundejernes regning. Da Aarhus 

Kommune som den første gade valgte at asfaltere den gamle, snævre Mejlgade, vakte det furore i 

pressen, fordi grundejerne i Søndergade, byens førende butiksgade, følte sig forbigået.669 

                                                                 
665 Kaldal 2004, s. 272-89; Nørgaard 1981, s. 198-202. 
666 Stokholm 2010, s. 411-14; OS, OKA, BJ, arkivsag 49, Sagen ang. gadeudvidelsesplaner og forsk. af kommunen 
erhvervede ejendomme til brug ved gadeudvidelser, ældre akter 1-2, 726/1918, 64/1920. 
667 Stokholm 2010, s. 412-14; Rygner 1926, s. 1-10; Honoré: ”Odenses hovedpine: Et utidssvarende gadenet”, 1956; Gram-
Jensen 1994, s. 32f. 
668 En af pionerarbejderne inden for bilismens samfundsmæssige betydning bærer karakteristisk nok titlen Down the 
Asphalt Path, McShane 1994. 
669 Sejr 1960, s. 123; G. Rasmussen 1976, s. 156-58; OBF 1895, s. 148-55; Burchardt & Schønberg 2006, s. 219-223; McShane: 
”Transforming the Use of Urban Space”, 1979, s. 297-303. 
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 Asfaltens jævne overflade passede godt til cykler og især hurtigkørende biltrafik, da 

gummidækkene på andre belægninger havde en tendens til at hvirvle meget støv op. Som Odenses 

stadsingeniør erfarede, kunne asfalteringen af butiksgaderne dog også have den utilsigtede virk-

ning, at fodgængerne ”breder sig ud paa Kørebanen til ikke ringe Ulempe for de kørende”.670 I løbet af mel-

lemkrigstiden fik de vigtigste gader i bymidten brolægningen erstattet med asfalt, og i efterkrigsti-

den blev asfaltbelægning efterhånden normen alle steder.671 

 Både for trafiksikkerheden og fremkommeligheden var det væsentligt at få skabt hie-

rarki og orden i bykernens historisk betingede gadenet. Højreforkørselsret, som indebar, at alle tra-

fikanter skulle standse for trafik fra gader på højre hånd, var det grundlæggende færdselsprincip. 

Selv færdsel fra små stræder stoppede således trafikken på de store, centrale hovedgader, hvilket 

ifølge Odenses politimester var både farligt og årsag til ”at Trafikken Gang paa Gang bryder sam-

men”.672 Da færdselsloven først i 1950’erne begyndte at tage højde for dette problem, var den prakti-

ske løsning indtil da at ensrette færdslen i mindre stræder og sidegader eller lukke dem helt for 

gennemkørsel. Byrådene var dog ikke altid lydhøre over for ekspertanbefalingerne fra stadsinge-

niør og politimester, og tog i stedet hensyn til grundejerne i de berørte gader, som ofte klagede over 

upraktiske tilkørselsforhold og tab af omsætning som følge af mindre trafik. Gradvis fik de større 

gader og deres gennemkørende færdsel med trafikregulering og regelændringer en højere trafik-

mæssig prioritering, hvilket forstærkede indtrykket af centrum som et mobilitetens rum.673 

 En klar, fysisk adskillelse af de forskellige trafikarter kunne forbedre afviklingen af den 

kørende trafik og øge trafiksikkerheden for fodgængerne. Tiltroen til vejteknikkens muligheder var 

blandt ingeniørerne så stor, at Odenses stadsingeniør Rygner i 1930’erne kunne udgive en bog med 

titlen Farefri Veje.674 I de mest trafikerede kryds opsatte de kommunale vejmyndigheder helleanlæg, 

trafikfyr og vejledende skiltning for de kørende, mens de gående fik fodgængerovergange markeret 

med søm og lange rækværker langs kantstenen, der skulle forhindre ureglementeret krydsning af 

gaden. Omkring 1930 blev de første trafiklys opsat i Aarhus og Odense, hvor lyskurvens – i begyn-

delsen manuelt betjente – farveskift tildelte de krydsende færdselsretninger forskellig prioritet. Bi-

listorganisationerne i Aarhus så lyskrydsene som et fremskridt, der endda kunne have en ”færdsels-

opdragende Betydning”.675 Udvidelser af kørebanen førte til smallere fortove, mens adskillelse af 

motortrafik og cyklister var vanskelig at gennemføre, når der også skulle være plads til parkering 

                                                                 
670 Rygner i Holbeck (red.): Odense Bys Historie, 1926, s. 622. 
671 G. Rasmussen 1976, s. 156-58; OBF, tillæg II, Fortegnelse over Gader og Veje i Odense Købstad, diverse år, samt 
Stadsingeniørens beretning, diverse år. 
672 OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter II, 1155/1935. 
673 OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter I-II; Gejl 1976a, s. 127-29. 
674 Rygner: Farefri Veje, [u.å.]; Norton 2008, s. 238-42. 
675 AarhSt 8/10 1930; Gejl 1976a, s. 129-34; Fyns Venstreblad 18/7 1931; OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter I, 871/1929, 
491/1936, 666/1937 m.fl. 
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langs kantstenen. I Odenses tæt trafikerede Vestergade søgte politimesteren at lette problemerne 

ved – på trods af protester fra cyklistforbundet – at forbyde al cykelkørsel i gaden om eftermidda-

gen – for trafikafviklingen og færdselssikkerhedens skyld.676 

 Trods myndighedernes forskellige tiltag, der med skiftende held søgte at hæve 

trafikafviklingen og færdselssikkerheden, var det vanskeligt at forbedre forholdene afgørende in-

den for det eksisterende gadenets rammer. Kraftig udvidelse af eksisterende gader og gennembrud 

af nye forekom derfor allerede på et tidligt tidspunkt som uomgængelige for de kommunale inge-

niører. Gadegennembrud vil blive behandlet samlet i et særskilt afsnit nedenfor. 

Motoriserede pladser 

Provinsbyernes centrale pladser havde i anden halvdel af 1800-tallet og ind i 1900-tallet været ram-

men om intense, symbolske brydninger, hvor forskellige grupper søgte at sætte deres præg i fysisk 

og mental forstand. Stærke kræfter i borgerskabet havde med rejsningen af monumentale byg-

ningsværker og ambitiøse mindesmærker – fra Frederik VII på Flakhaven i Odense i 1868 til 

Christian IX’s rytterstatue på Aalborgs Nytorv i 1910 – søgt at iscenesætte et bestemt moralsk, æste-

tisk og ideologisk byrum. Sammen med det traditionelle borgerskabs magt over provinsbyerne stod 

disse idealer for fald i tiden omkring Første Verdenskrig. Monumenterne blev dog indtil videre stå-

ende, selv om deres symbolske, ideologiske mening med de Certeaus ord efterhånden blev slidt 

af.677 Samtidig var torvehandelens betydning vigende. Pladsernes hidtidige symbolske såvel som 

funktionelle indhold var altså i krise, og deres fremtidige anvendelse stod som et åbent spørgsmål. 

 Diskussionen om Bispetorv og andelsselskabernes byggeplaner havde i 1910’erne bragt 

sindene i kog i Aarhus. Efter vedtagelsen af den fuldstændige rydning afgjorde en arkitektkonkur-

rence pladsens udformning, men ud over den æstetiske virkning med fremhævelsen af domkirken 

og teaterbygningen havde den store, åbne plads ved prestigeprojektets færdiggørelse ikke nogen 

funktion – bortset fra en vigende torvehandel med kød. Den kongelige danske Automobil Klub, en 

landsdækkende interesseorganisationen for bilister, havde imidlertid en plan klar for den centralt 

beliggende plads, og med tilladelse fra byrådet, der beredvilligt forviste torvehandelen til en perifer 

placering, oprettede foreningen en ”offentlig Parkeringsanstalt for Motorvogne”, altså en betalingspar-

keringsplads med opsyn. Skønt byrådet opfattede parkeringen på Bispetorv som en midlertidig 

ordning, der skulle få de parkerede biler væk især fra det trafikerede Store Torv, voksede parke-

                                                                 
676 OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter I, 922/1928. 
677 de Certeau 1988, s. 36-40. 
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ringsbehovet år for år, så parkeringspladsen blev permanent – og efterhånden suppleret med stadig 

flere pladser og andre ledige arealer.678 

 De gamle, centrale torve Store Torv og Lille Torv fik derimod fra 1920’ernes slutning 

karakter af gennemfærdselsårer. Vejvæsenet anlagde asfalterede kørebaner over torvene og om-

dannede Lille Torv til en rundkørsel med helle i midten. Den ny Banegårdsplads, færdiggjort i 1929, 

var fra første færd en sand trafikmaskine med sporvognskinner, stoppestedder, brede kørebaner, 

taxiholdeplads og parkeringspladser. I det trafikale rum var fortovene også trafikzoner med gående 

i massevis på vej mod næste transportmiddel.679 

 Motorkøretøjerne satte på forskellig vis også deres præg på de centrale pladser i Odense 

og Aalborg, der ligeledes kom under vejteknikernes domæne. Det prominente springvand på 

Fisketorvet i Odense måtte i 1920’erne indskrænkes af hensyn til færdslen, og da Stiftssparekassen i 

begyndelsen af i 1930’erne donerede en ny vandkunst til pladsen, var den meget belejligt udformet 

som en lille brønd, der kun optog et ringe gadeareal. Albani Torv fik i 1920’erne benzinstander og 

asfaltkørebane, men bevarede dog indtil videre sin karakter af plads af hensyn til torvehandelen. 

Samtidig delte en omlægning af Flakhaven pladsen i to med den en halvdel udlagt som asfalteret 

kørebane og den anden som mosaikbrolagt, repræsentativ plads – statuen af Frederik VII måtte 

rykkes tilbage for ikke at hindre trafikafviklingen.680 

 Trafikken i Aalborg centrum blev også tættere og gav problemer navnlig ved monumen-

tet over Christian IX på hjørnet af Nytorv og Østerågade. Ved opstillingen i 1910 var rytterstatuen 

et højdepunkt i borgerskabets iscenesættelse af bypatriotisk stolthed og det moralsk-æstetiske by-

rum, men i 1926 fandt et nyt, socialdemokratisk byrådsflertal det nødvendigt at flytte monumentet 

til pladsen ved banegården (nu J.F. Kennedys Plads) for at forbedre forholdene for busser og bi-

ler.681 Selv det fornemme og tilbagetrukne Gammeltorv var ifølge en samtidig iagttager ”reduceret 

fra Torv til Gade”.682 

 Mobilitetens rum indtog centrum i mellemkrigstiden, og efter besættelsestidens inter-

mezzo eksploderede trafikken og udbredelsen af motorkøretøjer i 1950’erne og 1960’erne. De føl-

gende analyser af forbrugets, kapitalens og historiens rum vil især fokusere på, hvordan konflikter 

og samarbejde med mobilitetens rum påvirkede vilkårene og spillerummet for de øvrige byrum. 

                                                                 
678 AarhBF 1922-3 A, s. 135-37, 1924-25 A, s. 274-77, 1925-26 A, s. 216-18; Jansen 1979, s. 167f. 
679 Gram-Jensen 1994, s. 31f; Gejl 1976a, s. 129-33. 
680 OBF 1923-24, s. 70, 1927-28, s. 78-82, 1931-32, s. 196-98. 
681 Studstrup 1995, s. 38-40; Bak & Simonsen 2004, s. 66-79. 
682 Kronik af Søren Holm i AalbSt 16/3 1944. 
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8.2 Forbrugets rum 

Antallet af forretninger i Odense centrum kulminerede ifølge undersøgelsen i afsnit 4.2 i mellem-

krigstiden, og efter alt at dømme var situationen den samme i de andre store provinsbyer.683 Selv 

om specialiseringen fortsatte, kom der stadig flere om buddet i de enkelte brancher, og butiksejerne 

afprøvede forskellige virkemidler for at opnå en konkurrencefordel. 

 Forretningsindehaverne rettede i stigende grad opmærksomheden mod udstillingsvin-

duerne, der derfor havde en storhedstid i mellemkrigstiden og den tidlige efterkrigstid – tiden før 

forbrugernes øjne blev vænnet til fjernsynets levende billeder.684 Periodens handelsvidenskabelige 

forskning betragtede udstillingsvinduets reklamevirkning som detailbutikkernes nøgle til at høste 

det fulde økonomiske udbytte af en fordelagtig, men dyr beliggenhed i centrum. Håndbøger, artik-

ler i brancheblade samt varemærkeproducenternes gratis markedsføringsmateriale gav de detail-

handlende vejledning og inspiration. Vinduesdekoration udviklede sig til et fag med egne uddan-

nelser, tidsskrifter samt en faglig forening, og efterhånden overtog faguddannede dekoratører enten 

som ansatte eller på konsulentbasis vinduespyntningen i mange butikker.685 

 Beklædningsbranchen, der hele tiden havde været førende på området, indførte fra 

udlandet nye, mere frie og kunstneriske dekorationsformer, der i stedet for at vise så mange varer 

som muligt fokuserede mere på udvalgte varer og butikken som sådan. De fleste andre detailbran-

cher i centrum viste også vinduesudstillingen større interesse og tog nye teknikker i brug. Kåringer 

i dagbladene af byens bedste vinduesudstilling skærpede opmærksomheden hos såvel butikker 

som kunder og gjorde det til en offentlig begivenhed at se på butiksvinduer.686 Butikkerne gjorde 

sig store anstrengelser for at skabe en populær juleudstilling, og i december bidrog gade-

foreningerne til at skabe en stemningsfuld ramme om juleindkøbene med ophængning af lyskæder 

og granguirlander i butiksgaderne.687 

 Lysreklamer udvidede reklamens virkemidler ind i de mørke timer og henvendte sig 

både til kørende og fodgængere. Selv om indbyggertallet i bykernen var vigende, var der et livligt 

aftenliv som følge af de mange biografer, restaurationer og andre forlystelser, ligesom navnlig unge 

mennesker mødtes og opholdt sig i de centrale gader om aftenen. Neon-skilte, som vandt udbre-

delse i mellemkrigstiden, havde høj synlighed og sendte signaler om en moderne forretning. Ved 

                                                                 
683 Statistisk Tabelværk V A, 18, V A, 21, V A, 24; Statistiske Efterretninger 54, 39. 
684 Leach 1993, s. 55f. 
685 Som eksempler på fagtidsskrifter kan følgende nævnes: Vinduet (1931-1976), Dekorationskunst og Reklame (1931-32) og 
Aktuel Vinduesreklame (1942-46). Norvil: Den moderne Forretning, 1928, Kjær-Hansen: Detailhandelens vinduesreklame, 1952, 
Kjær-Hansen 1938, s. 650-705; Pedersen: Vinduer, 1948. 
686 Paradowski 1989, s. 25-39; Lomax: “The View from the Shop”, 2006, s. 265-75; Jansen 1981, s. 67-69; Kjær-Hansen 1938, 
s. 650-705; Norvil 1928, s. 60-71. 
687 Jansen 1981, s. 97-105; Norvil 1928, s. 67. 
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ombygninger og nyopførelser af centrale forretningsejendomme indgik ofte overvejelser om virk-

ningen efter mørkets frembrud.688 Eksempelvis fremhævede bygherren til en ny seksetages 

kontorbygning i Aarhus i begyndelsen af 1930’erne over for pressen projektets fortrinlige mulighe-

der for lysreklamer på facaden, konturbelysning af den skarpkantede bygningskrop samt 

gavlreklamer i neon.689 

 Efterhånden fik de fleste større butiksgader en gadeforening, der på forskellig vis søgte 

at promovere gaden som en del af strøgets dragende forbrugsrum. Flagning, julepynt og anden ud-

smykning skulle forskønne gaden, mens fælles annoncer samt forskellige arrangementer med stor 

kreativitet prøvede at lokke kunder til. Således udloddede de handlende i Odenses Kongensgade i 

1960’erne Mallorca-rejser i en konkurrence for kunderne, til stor ærgrelse for de øvrige gaders bu-

tikker.690 De kommunale myndigheder støttede på forskellig måde de detailhandlendes individuelle 

og fælles tiltag for at forbedre butiksgaderne. Vejvæsenerne asfalterede som nævnt de fleste centrale 

gader i løbet af mellemkrigstiden og den tidlige efterkrigstid, og det var en udbredt opfattelse, at 

asfalten fremhævede butiksfacaderne og hævede gaden til et eksklusivt niveau.691 Tilsvarende bi-

drog kommunekassen i nogle tilfælde til juleudsmykningen.692 I spørgsmålet om trafikregulering og 

parkering var de kommunale myndigheder dog både en medspiller og en modspiller for gadefor-

eningerne og de detailhandlende. 

Forbrug i mobilitetens gader 

Butikkerne måtte ifølge en håndbog for detailhandelen fra 1930’erne tilpasse sig tidens trafikbillede, 

og det var essentielt, at vinduesudstillingerne henvendte sig til personer i bevægelse for at påvirke 

dem i passagens ”hastige Øjeblik”.693 De forskellige typer trafikanter rummede varierende 

kundepotentiale og krævede forskellig tilgang. Bilerne bragte kunder til langsvejs fra, men i farten 

kunne de forbikørende kun opfatte facade og skilte, der burde udformes med henblik på at frem-

hæve forretningen for bilblikket. De langsommere cyklister kunne lettere fristes til at stoppe op og 

betragte et iøjnefaldende butiksvindue nærmere. Gående, der hastede af sted mod arbejde og afta-

ler, var svære at nå – de mest oplagte kundeemner var en anden type fodgængere, de ”promene-

rende”.694 Promenerende fodgængere spadserede gennem centrum netop for at opleve 

                                                                 
688 Kjær-Hansen 1938, s. 300-305; V. Andersen: ”Da Bayerkorset lyste over Odense”, 2008; Jensen: Moderne gennembrud i 
Aalborg i 1930’erne, 2003, s. 14-16; Nielsen: Lysene over København, 1994, s. 29-62; Riismøller 1957, s. 21-25. 
689 AarhSt 12/10 1930. 
690 LAF, SB 438, Søndergadeforeningen i Odense, Forhandlingsprotokol 1949-72, eksempelvis 9/3 1955, 22/2 1965; FSt 5/6 
1955. 
691 Holbeck 1926, s. 622; Burchardt & Schønberg 2006, s. 219-223. 
692 OBF 1932-33, s. 190, 1933-34, s. 181. 
693 Kjær-Hansen 1938, s. 653. 
694 Kjær-Hansen 1938, s. 227, 227-40; Norvil 1928, s. 8, 60-77. 
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butiksvinduernes og forbrugsrummets fascination. I mellemkrigstiden rykkede mange forretninger, 

især handlende med sko og beklædning, butiksindgangen længere ind i bygningen og skabte der-

ved et stort udstillingsareal langs glasgangen til døren, eventuelt suppleret med fritstående montrer 

mod gaden. De promenerede fodgængere kunne på butikkens egen lille forplads i ro og mag be-

tragte varerne i ly for elementerne og generende trafik.695 

 Om end det ikke fremgår eksplicit, hvem den promenerende gruppe bestod af, synes 

beskrivelsen af stemme overens med flere af tidens kønsstereotyper om kvinder, blandt andet ved 

at stå i kontrast til den travle, rationelle mand undervejs mod et mål.696 De bedste detailhandels-

gaders kvindelige præg fremtræder som et ledemotiv i kulturhistorikeren Peter Riismøllers karak-

teristik fra 1957 af Bispensgade i Aalborg. Gadens status som den førende inden for mode og be-

klædning havde dybe historiske rødder og en konkret rumlig virkning: ”Bispensgade er feminin. I en 

sådan grad, at mænd ser næsten undskyldende ud, når de færdes i denne pigernes egen gade”. Netop de fla-

nerende kvinder definerede ifølge Riismøller Aalborgs butiksstrøg, for ”Strøget er den gade, hvor by-

ens folk og gæster går uden ærinde.”697 Higen efter arkitektonisk monumentalitet var her irrelevant, da 

ingen hævede blikket fra butikkernes blikfang i øjenhøjde – det var derimod butiksruderne og in-

teriørerne, der talte. Rollen som de promenerende kvinders forbrugsrum havde også betydning for 

gadens færdselskultur. Fodgængerne respekterede ikke opdelingen mellem fortov og kørebane, 

men i stedet for at tude i hornet veg bilerne her for de gående.698 

 Fodgængernes privilegerede status i Bispensgade må ses på baggrund af gadens 

underordnede rolle i færdselsnettet og ringe kørende trafik. Anderledes forholdt det sig i Odense, 

hvor flere af butiksgaderne var væsentlige færdselsårer for både lokal og gennemkørende trafik. 

Den førende strøggade, Vestergade, indgik således indtil 1930’erne i landevejsruten mellem Nyborg 

og Middelfart. Færdselsforholdene i de mest trafikerede butiksgader og prioriteringen mellem de 

forskellige trafikanter var derfor et omstridt emne. Mens vejmyndighederne arbejdede for at ned-

bringe trafiktætheden med henblik på en smidig og sikker færdselsafvikling, var grundejere og de 

detailhandlende i gadeforeningerne mere ambivalente over for trafikreguleringerne, da de på den 

ene side gerne ville have reduceret trafikkens gener, men på den anden side ikke gå glip af poten-

tielle kunder og omsætning. 

                                                                 
695 Som eksempel kan nævnes beklædningsvarehuset I.G. Jacobsens nye facade mod Vestergade fra slutningen af 
1930’erne. Helweg-Møller: ”Forretningsejendom i Odense. I.G. Jacobsens Manufaktur-Magasin, Vestergade”, 1938; Norvil 
1928, s. 27-34; Pedersen 1948, s. 122-32; Morrison 2003, s. 56-61. 
696 Promenadens feminine islæt kan jævnføres med det samtidige udtryk ’promenadevogn’ om en barnevogn. Riismøller 
1957, s. 19f. 
697 Riismøller 1957, s. 5. 
698 Riismøller 1957, s. 18f. 



213 

 

 I Vestergade i Odense var cykelkørsel som nævnt ovenfor blevet forbudt i en del af ga-

den allerede i 1928 for at lette trafikafviklingen, ligesom politimesteren med ensretninger af tilstø-

dende mindre gader søgte at give hovedgadens trafik fortrinsret. Da biltrafikken i slutningen af 

1940’erne begyndte at komme i gang igen efter besættelsestiden, fandt politimesteren det nødven-

digt med mere vidtgående tiltag og ensrettede al færdsel i en del af Vestergade. Det udløste en 

stærk protest fra gadens forretningsdrivende, som fremførte, at de og dermed byen som sådan gik 

glip af store indtægter, fordi den gennemkørende trafik, herunder turisterne, blev ledt uden om 

butiksgaderne. Samtidig mistede gaden sit storbypræg og kunne næppe længere dupere udenbys 

gæster, da ”vor forhen saa livligt trafikerede Gade nu gør et næsten dødt Indtryk”. Trafikforhold, der fik 

politimesteren og stadsingeniøren til at tale om sammenbrud og kaos, var for Vestergades hand-

lende blot livlig trafik – og hvad førstnævnte anså for en løsning, var for sidstnævnte skabelsen af et 

problem.699 

 Visse dele af trafikken var problematisk ifølge gadeforeningen, nemlig de tunge, 

gennemkørende lastbiler, rutebiler, varecykler og skolevogne, der alle skæmmede gadens ”lette ele-

gante Præg” – og, kan det tilføjes, ikke havde kundepotentiale. Et forbud mod disse forstyrrende 

køretøjer ville forskønne gadebilledet og i hvert fald delvis få Vestergade til at fremstå som en 

”Promenadegade”.700 Byrådet holdt sig dog til politimesterens anbefalinger, og ensretningen forblev 

ved magt indtil etableringen af gågaden i slutningen af 1960’erne.701 

Parkering – fra bil til kunde 

Parkeringsspørgsmålet var et andet stridspunkt mellem politimesteren og de detailhandlende, som 

blussede op i den tidlige efterkrigstid. For at bedre trafikafviklingen anbefalede politiet i flere til-

fælde byrådet at holde de smalle, centrale gader fri for kantstensparkerede biler med delvise eller 

totale stopforbud i dagtimerne. De erhvervsdrivende medgav, at længerevarende parkering var til 

gene for trafikken, men anså det for essentielt for omsætningen, at bilister kunne parkere kortvarigt 

nær forretningen for at foretage et køb.702 

 Gadeforeningernes foretrukne løsning var en ordning kaldet datoparkering, hvor der 

skiftevis var korttidsparkering i den ene side af gaden og stopforbud i den anden. Ordningen øgede 

fremkommeligheden, gav nærliggende parkeringspladser og skjulte ikke den ene gadesides butiks-

facader permanent bag en række af parkerede biler. Selv om datoparkeringssystemet voldte en del 

                                                                 
699 OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter I, 693/1947, Vestergadeforeningens breve af 1/7, 11/10, 24/11 1947.  
700 OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter I, 693/1947, Vestergadeforeningens breve af 1/7, 11/10, 24/11 1947.  
701 OBF 1947-48, s. 38. 
702 OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter I 693/1947, 124/1950, 101/1959. 



214 

 

besvær for myndighederne og de parkerende, fik det på grund af detailhandlernes stærke ønske 

stor udbredelse i Odense centrum i efterkrigstiden.703 

 Det stod imidlertid klart for kommunens ingeniører, at pladserne ved kantstenen ikke 

kunne mætte butikskundernes stigende parkeringsbehov, og en systematisk indsats for at skabe 

bedre parkeringsmuligheder blev sat i værk.704 Som i de andre større byer begyndte kommunen at 

anlægge større, offentlige parkeringspladser på erhvervede arealer i city-områdets periferi, ind-

drage de centrale torve og gå i gang med en systematisk udhulning af karréerne bag butiksgaderne. 

 Princippet i karréudhulningerne, der i 1950’erne og 1960’erne var et populært 

byplanmæssigt instrument i de danske købstæder, var at nedrive de ofte ringe og ekstensivt ud-

nyttede gårdbygninger bag butiksgadernes forhuse og efter en samlet plan slå de ryddede arealer 

sammen til én stor parkeringsplads med umiddelbar adgang til butiksstrøget.705 Metodens 

anvendelighed var afhængig af bebyggelsens alder og matrikelstrukturen. Især i cityområder ud-

viklet i en førmoderne bykerne var løsningen attraktiv, for her var grundene ofte meget dybe og 

baghusene gamle og dårlige med utidssvarende, små lejligheder og værksteder. I Odense gjaldt det 

Vestergade samt Kongensgade, og her kom flere karréudhulningsplaner til udførelse.706 I en mere 

moderne bebyggelse med knap så dybe grunde, parrallelgader og en mere intensiv bagbebyggelse 

var udhulninger mindre egnet, og der er således kun få eksempler herpå langs den nyere Sønder-

gade i Aarhus. 

 Kommunerne anerkendte, at det var en offentlig opgave at forbedre parkeringsforhol-

dene, men ville nødig påtage sig det fulde ansvar.707 Som omtalt udbød private og foreninger alle-

rede i mellemkrigstiden parkeringspladser i centrum, ofte i sammenhæng med andre servicetilbud 

til bilister som tankning og reparation. Med efterkrigstidens øgede efterspørgsel blev parkerings-

pladser en interessant forretning, og forskellige selskaber anlagde parkeringshuse og -kældre, enten 

med den direkte parkeringsindtægt for øje eller for at trække omsætning til hovedforretningen, som 

det var tilfældet med stormagasinernes parkeringshuse. Tilsvarende involverede gadeforeningerne 

og de detailhandlende sig på forskellig vis i etableringen af parkeringshuse.708 På offentligt og pri-

vat initiativ ryddedes således i Odense i efterkrigstiden i alt omkring 70.000 m2 til parkeringsplads 

(se figur 28). 

                                                                 
703 OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter I 693/1947, 124/1950, 101/1959, 101/1960 m.fl.; LAF, SB 438, 
Søndergadeforeningen i Odense, Forhandlingsprotokol 1949-72, 17/6 1959 m.fl. 
704 Honoré: Parkeringsbehovet i byerne, 1954; Honoré: ”Parkeringsmuligheder i og omkring den indre by i Odense”, 1961. 
705 Honoré, 1961; Gaardmand 1993, s. 99-106. 
706 OS, OKA, BJ, arksag 90, ældre akter II; Honoré: ”Modernisering af bymidten i Odense”, 1957; O. Jørgensen: ”En 
baggade i Odense”, 1958;  
707 Odenses borgmester Holger Larsen i FSt 17/11 1967. 
708 OBF 1966-67, tillæg II, Byplanvedtægt nr. 36; FSt 1/11, 17/11, 21/11 1967; Fode: Vi mødes hos Salling, 2006, s. 120-22. 
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 Tendensen gik mod længere parkeringstider i større afstand fra butikkerne, efterhånden 

som 15-minutters pladserne ved kantstenen forsvandt til fordel for mere afsides storskala-parkering 

med to-tre timers begrænsning.709 I takt hermed afløste strøgpromenadens længere shoppingtur det 

hurtige indkøb – en udvikling, som de detailhandlende så meget forskelligt på. Da Odense Byråd 

eksempelvis i 1962 ønskede at ophæve datoparkeringen og indføre stopforbud i Kongensgade, kla-

gede en isenkræmmer på vegne af en række handlende over et fremtidigt tab af omsætning, når 

”ingen af Gadens Kunder kan holde blot fem Minutter for at gøre Indkøb”. Derimod roste gadeforeningen, 

anført af indehaveren af modeforretningen ’Lisa’, kommunens forsøg på at skabe bedre trafikfor-

hold og fremhævede en ”trafikfri gade” som et ”ønskemål”.710 Mens de hurtige salg til kørende kun-

der tilsyneladende var af væsentlig betydning for isenkræmmeren, så modeforretningen hellere de 

promenerende, kvindelige handlende prioriteret over bilerne. 

Gågaden – det perfekte forbrugsrum 

Fuldstændig adskillelse af den kørende og gående trafik havde allerede i første halvdel af 1900-tal-

let været en del af den toneangivende, modernistiske arkitekt Le Corbusiers visioner såvel som 

fantasifulde forslag om at løse trængselsproblemerne i de amerikanske storbyer.711 De omfattende 

krigsødelæggelser i mange nordvesteuropæiske byer gav byplanlæggerne mulighed for at genskabe 

bycentrene under hensyntagen til den tiltagende biltrafik, og flere byer anlagde i 1950’erne – med 

de stærkt ødelagte byer Rotterdam og Coventry som bedst kendte eksempler – bilfri butiksstrøg i 

bymidten.712 I de større danske byer begyndte byplanlæggere og detailhandlende at skele til de 

udenlandske eksempler, men mange steder var handelsstandsforeningerne skeptiske. Et forsøgsvis 

kørselsforbud på Strøget i København kom i stand i 1962 og blev gjort permanent to år senere, og i 

1963 blev nogle gader i det centrale Randers omdannet til fodgængerzone.713 

 Aalborgs Bispensgade og den tilstødende Gravensgade blev på stadsarkitektens og en 

række detailhandlendes initiativ midlertidig lukket for motortrafik fra december 1962. Kørselsfor-

buddet var stærkt omstridt blandt gadernes forretningsdrivende og grundejere, og byrådet modtog 

adskillige henvendelser fra henholdsvis tilhængere og modstandere, ligesom afstemninger blandt 

de handlende om emnet havde skiftende udfald. Efter ti måneders prøveperiode kunne de fleste 

detailhandlende dog se fordelene og tilsluttede sig forslaget om en permanent gågade.714 

                                                                 
709 Honoré, 1961; OS, OKA, BJ, arksag. 120, ældre akter 1960-64, 101/1960. 
710 OS, OKA, BJ, arksag. 120, 1960-64, 101/1962. 
711 Gold 1997, s. 42-47; Fogelsen 2001. s. 262-67. 
712 van der Broek & Bakema: “The Lijnbaan at Rotterdam”, 1956; Schubert: ”Die Fußgängerzone – Auslaufmodell oder 
Beitrag zur Renaissance europäischer Stadtkultur?”, 2008, s. 33-45; Schultz: “Betragtninger over gågader og de 
bygningsmæssige miljøer”, 1972, s. 232f. 
713 Møller: ”Gågader i Randers”, 1965; Pallesen: Gågader i Centrum, 1970, s. 6f. 
714 Bågøe: ”Gågaderne i Ålborg”, 1966, s. 14-16. 
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  Det er kendetegnende for de første danske gågader, etableret indtil 1960’ernes midte, at 

de som Bispensgade kun havde en forholdsvis ringe trafikmæssig betydning.715 Anderledes for-

holdt det sig med de vigtigste handelsgader i Odense og Aarhus. Odense centrums gadeforeninger 

pressede på for indførelsen af gågader fra midten af 1960’erne, men handelsstandsforeningen, som 

repræsenterede mange forskellige forretningsdrivende i hele byen, og de færdselstekniske myndig-

heder var imod. Politimesteren og stadsingeniøren mente i overensstemmelse med den byplanfag-

lige linje formuleret i den toneangivende, britiske rapport Traffic in Towns fra 1963, at det var en 

nødvendig forudsætning at skabe en velordnet, trafikal struktur af trafikbærende ringgader, parke-

ringspladser og forsyningsgader, før gågader kunne komme på tale. Ellers ville trafiksituationen 

blive fuldstændig kaotisk.716  

 Bymidtens detailhandlende var på den anden side i tiltagende grad bekymret over 

konkurrencen fra forstædernes supermarkeder og butikscentre og kunne utålmodigt konstatere, at 

arbejdet med at realisere stadsingeniørens vejplaner for centrum havde været undervejs i 15 år uden 

nogen udsigt til snarlig færdiggørelse. For gadeforeningerne drejede gågaderne sig om ”liv eller død 

for centrumhandelen”.717 Trods embedsmændenes betænkeligheder gav byrådet i 1967 efter for pres-

set og ændrede en del af Vestergade, Kongensgade og Klaregade til gågader, først som forsøg og 

senere permanent.718 I Aarhus var de byplanmæssige problemer af mere håndfast karakter, da der 

endnu kørte sporvogne gennem butiksstrøget – først med sporvognstrafikkens nedlæggelse i 1972 

var det muligt at omdanne Søndergade til gågade.719 

 Gågaderne var en helt ny gadetype i de danske byer, ikke blot almindelige gader lukket 

for biltrafik. En gennemgribende ændring af det fysiske gaderum markerede de nye funktioner og 

formål.720 Kommunerne lagde flisebelægning i hele gadens bredde, ofte i flerfarvede mønstre, og 

opstillede nyt byinventar for at skabe et ”hyggeligt miljø”.721 Bispensgade og Gravensgade i Aalborg 

fik således 11 nyplantede træer, 25 bænke og 27 blomsterkummer ved omdannelsen til fodgænger-

zone.722 Gadeforeningerne supplerede med flag og bannere spændt ud over gaden, og butiksejerne 

opsatte i vid udstrækning faste baldakiner på facaden. Nye reglementer for gågaderne tillod skilt-

ning og udstilling af varer på selve gaden. Arkitekten Jan Gehl sammenfatter indretningen af den 

                                                                 
715 Møller 1965, s. 17f; Pallesen 1970, s. 7; Bågøe 1966, s. 14. 
716 FSt 17/11 1967; Buchanan: Traffic in Towns, 1963; Buchanan: “The Road Traffic Problem in Britain”, 1956; Brøndegaard: 
”Buchanan-betænkningen”, 1963; Bågøe 1966, s. 14; Rørbech: ”Bytrafik på dansk. Fra Buchanan-rapport til levedygtige 
trafikløsninger”, 2009, s. 29-33. 
717 FSt 1/11, 17/11, 19/11, 21/11 1967; Honoré: ”Gågader i Odense”, 1970; F.S.: ”Odense Kommunes vejplan godkendt”, 
1964; H.J. Jacobsen: Thomas B. Thriges Gade, 2008, s. 29-47. 
718 FSt 17/11, 19/11, 21/11 1967. 
719 J. Jørgensen: ”Gågader i Århus”, 1973, s. 128-31; Christensen: ”Fremtidens Stor-Århus i støbeskeen”, 1969; J. Jørgensen: 
”Århus’s første gågade”, 1972. 
720 Bille: ”Gågaden eller konsumkorridoren”, 1979, s. 26. 
721 Møller 1965, s. 20. 
722 Bågøe 1966, s. 16. 
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første generation af gågader som ”en energisk indsats for at få byens vigtigste gader til at fremtræde som 

interiøret i et supermarked”.723 Mens de nye reglementer var imødekommende over for 

gadeforeningernes aktiviteter, var nogle typer adfærd som eksempelvis indtagelse af alkohol på 

bænkene uønsket.724 Anlæggelsen af gågader fuldendte butiksstrøgenes omdannelse til rene 

forbrugsrum – shopping blev gadens raison d'être, der foruden den fysiske fremtræden tillige domi-

nerede anvendelsen og opfattelsen af gaden. 

8.3 Kapitalens byrum 

De tilbagevendende, offentlige grundvurderinger og grundskyldsopkrævningen fra 1924 gjorde på 

en langt mere direkte måde end de hidtidige ejendomsskatter variationen i grundværdierne klar for 

enhver ejendomsbesidder i centrum. Den lille butiksejer, der måske havde overtaget en mindre 

ejendom med butik og bolig fra forældrene og næppe tænkt på den som handelsobjekt, blev nu – i 

form af en grundskyldsopkrævning – præsenteret for samme virkelighed, som de store bygherrer 

og professionelle ejendomsinvestorer havde kendt i årevis. Grundvurderingerne og de offentligt 

fremlagte grundværdikort rummede en fortælling om bymidten som en mere intensiv og økono-

misk betydningsfuld bydel end andre og udbredte på en meget håndgribelig måde denne opfattelse 

til grundejerne gennem skatteopkrævningen. 

 Ifølge tilhængerne optimerede grundskylden anvendelsen af de enkelte ejendomme ef-

ter deres beliggenhed til samfundsøkonomiens bedste. Den gjorde det for dyrt for jordspekulanter 

at holde på jorden i forstæderne og flyttede i den indre by ejendomsskattens byrde fra beboelseslej-

ligheder til forretningsstrøgets grunde. Om end grundskylden i centrum som blot én udgift i ejen-

domsbesidderens større regnskab vel virkede svagere end på den bare jord, tilskyndede den også 

her til den mest profitable anvendelse.725 

 Intensiveringen af grundudnyttelsen i centrum antog fra mellemkrigstidens begyndelse 

en anden form end tidligere. Bygherrer, arkitekter og kommunale planlæggere søgte en større skala 

og mere albuerum i lyset af udviklingen inden for handel og service samt motortrafikkens stigende 

betydning. 

                                                                 
723 Gehl: ”Snublede gågaderne?”, 1986, s. 207; Brandt, Gehl & Juul−Sørensen: ”Gågaderne i Danmark”, 1984, s. 60−63; 
Gemzøe: ”Handelens territorier og det offentlige rum”, 1994, s. 225-28; Honoré 1970, s. 238. 
724 Bille 1979, s. 27f. 
725 Kruuse 1930, s. 122. 
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Ændrede byggemønstre i centrum 

Da de gamle hovedgader omkring 1870 gradvis ændrede status til centrale butiksgader, og finan-

sielle institutioner samtidig ønskede en prestigefyldt placering i byrummet, begyndte en bølge af 

nybyggerier og moderniseringer af ældre ejendomme i provinsbyernes bykerner. Byggeaktiviteten 

var nærmest hektisk, og efter århundredskiftet bemærkede adskillige samtidsobservatører, hvordan 

det var blevet normen, at det gamle måtte vige pladsen for nye ejendomme. Matrikel for matrikel 

skete der en fornyelse af centrums bebyggelse, hvor høje murstensbygninger målrettet handel og 

servicefunktioner erstattede lavt byggeri af ældre dato, eventuelt i bindingsværk. Omkring 1920 

syntes denne udskiftningsproces gradvist at ebbe ud, og nybyggeriet i centrum ændrede karakter. 

 En detaljeret undersøgelse af den nuværende bebyggelse i Odense centrum tegner et 

klart billede af denne udvikling. Inddeles forhusene efter året for deres opførelse eller, da de ældste 

matrikler kun sjældent blev fuldstændig ryddet, den seneste større, gennemgribende ombygning, er 

det muligt at sammenligne byggeriets geografiske tyngdepunkter i de forskellige perioder. Hensig-

ten med den retrospektive tilgang er at fremhæve de senere perioders byggeri, som her er under 

behandling. 

 Langs stykket af Vestergade fra Flakhaven til Kongensgade (figur 28: a), et 

middelalderligt gadeforløb, der gennem hele perioden var det førende handelsstrøg med de højeste 

ejendomsvurderinger, skete en fornyelse af næsten halvdelen af forhusene mellem 1870 og 1900. 

Den næstvigtigste handelsgade, Kongensgade (b), anlagt omkring 1850, var vidne til en mere 

drypvis udskiftning af forhusbebyggelsen, men også med et tyngdepunkt i 1800-tallets sidste årtier. 

I Vestergades vestlige ende samt i de to gamle hovedgader Nørregade og Overgade (c og d) forsatte 

forhusene fra før 1870 tilsyneladende med at opfylde behovene for mere end halvdelen af ejerne, 

mens en mindre gruppe opførte nye ejendomme i tidsrummet fra 1870 til 1920. Derudover 

bebyggedes mellem 1870 og 1920 en række nyudlagte gadestrækninger i centrum på åbne arealer 

mellem og bag de ældre gader. Et tilsvarende mønster kan iagttages i Aarhus og Aalborg.726 

 Grundene ved Odenses hovedstrøg var efter 1920 – i modsætning til den foregående 

periode – kun i meget begrænset omfang rammen om nyt byggeri eller gennemgribende ombyg-

ninger. Fraregner man den håndfuld nybyggerier i den tidlige efterkrigstid, der var fremtvunget af 

besættelsestidens bombeødelæggelser (e), skete kun omkring ti fornyelser af forhusene langs ho-

vedgaderne i årene 1920-45 og 1945-70.727 I Aarhus og især Aalborg ses en tendens til lidt flere 

nybyggerier i efterkrigstiden, men også her er de gamle, dyre grunde langs strøggaderne domineret 

                                                                 
726 Baseret på Kulturarvsstyrelsens database Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, som sammenfatter oplysninger fra 
1990’ernes Kommuneatlasser og BBR-registeret. 
727 Skov: ”Clearingmord og schalburgtage”, 2005, s. 5-24; Rix: ”Odense Bys Udvikling”, 1939, s. 315; Odense Magistrats 2. 
afdeling (udg.) 1981; samme 1984. 
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af byggeri fra de foregående perioder. Bebyggelsen i centrum forstenede dog ikke omkring 1920, for 

grundejerne valgte i stedet to andre, tilsyneladende mere lønsomme strategier til at øge den øko-

nomiske intensitet, nemlig udvidelse af forhusbebyggelsen ud på bagarealet og nybyggeri på større 

grunde i strøggadernes umiddelbare nærhed. 

 

Figur 28. Byggeperioder for forhuse i Odense centrum728 

 

                                                                 
728 Kortet tager udgangspunkt i den nutidige bygningsmasses byggeperiode, dateret efter forhusets opførelsestidspunkt 
eller seneste større, gennemgribende ombygning af forhuset. ’Større ombygninger’ omfatter blandt andet påbygning af 
etage, ændring af bindingsværk til grundmur og andre arbejder, der repræsenterer væsentlige investeringer. Sondringen 
er et skøn baseret på kvartersregistranternes arkivalsk funderede bygningshistorie. De lysegrå bygninger er 
baggårdsbebyggelse eller tilsvarende, som ikke er dateret. Med lyserød er markeret større arealer ryddet for bebyggelse i 
perioden ca. 1945-70 med henblik på skabelse af parkeringspladser. Heraf er en del efterfølgende bebygget. Som kilde til 
byggeperioder er anvendt kvartersregistranterne, Odense Magistrats 2. afdeling (udg.) 1979, 1981, 1984; Odense 
Kommunes BBR-register; Odense Kommunes tekniske kort. Parkering: Honoré 1970; Grundkort Fyn, Luftfotos 1968-72; 
OBF, diverse år, Stadsingeniørens beretning; samme, diverse byplanvedtægter. Gadegennembrud: kvartersregistranter; 
OS, OKA, Stadsingeniørens kontor, journalsager, 21,04, kort 18/6 1942. 
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Nyttiggørelse af bagarealer i lille og stor skala 

Som det blev fremdraget i undersøgelsen ovenfor, var det først og fremmest detailhandelens indtje-

ningsmuligheder, der gav høje huslejeindtægter og drev grundværdierne op. På grund af den 

umiddelbare adgang til butikker og vinduesudstillingernes reklameværdi var stueetagen mest værd 

for detailbranchen. Selv med rulletrapper fandt stormagasinerne det vanskeligt at trække kunderne 

op på de øvre etager.729 De øvre etager kunne måske nok udlejes til kontorer og klinikker, eventuelt 

i forbindelse med beboelse, men til en noget lavere husleje. En undersøgelse af københavnske hus-

lejeforhold fra 1927 viser, at i en femetagers bygning – bygningslovens maksimum – på bedste be-

liggenhed indbragte stueetagen nær ved to tredjedele af lejeindtægterne, og de to nederste etager 

tilsammen tre fjerdedele. Beliggenhedens betydning for huslejen aftog med højden, for mens prisen 

per kvadratmeter stueetage på de dyreste adresser i Østergade var mere end fire gange så høj som 

på den ydre del af Østerbrogade, var forskellen derimod marginal over tredje etage.730 

 Butikskunderne var langt mere villige til at bevæge sig horisontalt end vertikalt, hvorfor 

en relativt billig udvidelse af butiksarealet med en tilbygning bagud i gården – eventuelt på bekost-

ning af forældede og ekstensivt udnyttede side- og bagbygninger – kunne øge lejeindtægterne be-

tragteligt. Den gamle bygningslovgivnings bestemmelser om ubebygget areal var i princippet gæl-

dende indtil 1960, men i modsætning til de mere håndfaste højderestriktioner var der alligevel 

muligheder: dels var ubeboede ejendomme ikke omfattet, dels fik de kommunale bygningskommis-

sioner i 1929 vide muligheder for selv at udstede dispensationer til beboede ejendomme. Ifølge kri-

tikere i det byplanfaglige miljø førte den lempelige praksis til en voldsom overbebyggelse i byker-

nerne.731 Især i efterkrigstiden udvidedes mange butikker ud i baggården, ligesom periodens 

karréudhulningsplaner typisk indeholdt byggemuligheder og facaderet mod baggaden, hvilket var 

kommunens middel til at opnå grundejernes tilslutning og arealafståelser. Med en ny facade mod 

baggaden kunne butikken få en indgang til gående mod den gamle gade og en for bilister mod 

gårdrydningens parkeringsplads.732 

 Servicesektorens vækst og tiltagende adskillelse mellem bolig og erhverv gjorde udlej-

ning af kontorer og klinikker til et betydningsfuldt marked. Samtidig ønskede flere finansielle virk-

somheder som banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber egne bygninger i form af hoved-

sæder eller regionale hovedkontorer for landsdækkende koncerner. I modsætning til detailhandel 

                                                                 
729 Fode 2006, s. 119. 
730 Hirsch 1940, s. 81f. Samme tendens ses i de få bevarede ejendomsvurderingsskemaer fra Odense centrum (eksempelvis 
Fisketorvet og Jernbanegade) fra 1960’erne. RA, Statens Ligningsdirektorat, Afdelingen for Vurdering af Fast Ejendom, 
Vurderingsskemaer (prøver), 12. alm. vurdering 1960, pk. 74, Odense Amt, Odense ndr. vurderingskreds, 1. distrikt; 
samme, 13. alm. vurdering 1965, pk. 82, Odense Amt, Odense ndr. vurderingskreds, 1. distrikt. 
731 Indenrigsministeriet: Cirkulære til samtlige Kommunalbestyrelser og Bygningskommissioner vedrørende lettere Adgang til 
Bygningsdispensationer, 22/1 1929; Malling 1956, s. 131. 
732 Eksempelvis: OS, OKA, BJ, arksag. 90, ældre akter II, 76/1954; O. Jørgensen 1958, s. 65f; FSt 17/11 1967. 
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kan kontorer fint placeres på højere etager, når blot der er elevator i hvilken som helst højde. I mel-

lemkrigstiden udvikledes en ny og mere fleksibel type kontorbyggeri med søjlebårne etageadskil-

lelser, der gjorde det muligt at flytte lette skillevægge rundt efter behov. For at udnytte disse tek-

nikker rationelt og mætte det stigende behov for etagekvadratmeter søgte bygherrerne større 

byggegrunde, hvor det var muligt at opføre nybyggeri i en vis skala, og denne tendens styrkedes 

yderligere i efterkrigstiden med montagebyggeri og et eskalerende kontorbehov.733 Oven i pladsen 

til bygningen kom hensynet til tilgængeligheden for biler og muligheden for egne parkerings-

arealer, hvilket de kommunale myndigheder begyndte at opstille som et eksplicit krav i forbindelse 

med større byggerier fra slutningen af 1930’erne.734 

 Bykernens finmaskede matrikelinddeling og de fragmenterede ejerforhold gjorde opkøb, 

samling og rydning af tilstrækkeligt store grunde ved hovedgaderne til en langsommelig og kostbar 

affære. Gadegennembrud kunne derimod omdanne ekstensivt udnyttede baggårdsarealer, der ind-

til da havde huset håndværks- og industrivirksomheder, til store, attraktive byggegrunde for kom-

mercielt byggeri. Gadeanlæg over bagarealer var for så vidt en gammelkendt metode anvendt siden 

enevældens dage af private grundejere. Med motortrafikkens fremkomst fik gennembrud af færd-

selsårer en ny betydning, og kommunen indtog en stadig mere aktiv rolle, blandt andet ved at an-

vende ekspropriationsredskabet. Både i gadegennembrud gennemført af private konsortier og 

kommunerne selv var nyttiggørelsen af dårligt udnyttede grunde inklusiv det direkte provenu og 

forøgede samfundsøkonomiske værdi ofte en afgørende motivering. De nye gadeføringer resul-

terede i en mængde ledige byggegrunde, attraktive i kraft af deres kombination af størrelse, central 

beliggenhed og god biltilgængelighed. En stor del af periodens kontorbyggeri fandt sted langs nye 

gader som for eksempel Åboulevarden i Aarhus, Vesterbro i Aalborg samt Mageløs og senere 

Thomas B. Thriges Gade i Odense (se figur 28: f og g). 

Stormagasiner og pengeinstitutter på bedste beliggenhed 

Det var dog enkelte bygherrer, som ikke var interesseret i ad hoc udvidelser i gården eller nye byg-

gegrunde lidt væk fra hovedstrøgene, men af forretnings- og prestigemæssige hensyn valgte at 

bygge nyt på de dyreste grunde ved de gamle hovedstrøg og centrale pladser. Det drejede sig især 

om henholdsvis detailbranchens og den private servicesektors mest kapitalstærke virksomheder, 

nemlig stormagasiner og pengeinstitutter. 

                                                                 
733 Flagstad & Laustsen: Kontormiljøets historiske udvikling, 1983a, s. 24-60; Flagstad & Laustsen: ”Kontor- og 
administrationsbyggeri i København fra 1890 til 1945”, 1983b, s. 73-76; Rosling: ”Det standardiserede kontorhus er her”, 
1966; J.H. Andersen: ”Kontor- og lagerbygning i Århus”, 1954. 
734 Honoré 1961, s. 51f. 
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 Pengeinstitutternes byggeri og tilstedeværelse i det centrale byrum nåede som tidligere 

omtalt en foreløbig kulmination i årene omkring Første Verdenskrig. Efter 1920’ernes bankkrise 

vendte pengeinstitutternes konkurrence på bygninger og beliggenhed tilbage i 1930’erne med en ny 

byggebølge, som var særlig iøjnefaldende i Aarhus. Aarhus Privatbank opførte en ny og større byg-

ning på Bispetorv, som strakte sig over hele karréen med sekundær facade mod den nye gade 

Åboulevarden. Den gamle, centrale plads, Store Torv, var vidne til tre nye pengeinstitutbygninger, 

mest markant indtryk gjorde Aarhus og Omegns Bank, filial af Privatbanken i København, der byg-

gede en stort dimensioneret rødstensbygning med tårn beliggende på hjørnet skråt over for dom-

kirken og i virkning ikke så forskellig fra Andelsbankens forkastede projekt på nabogrunden. Ban-

kerne var heller ikke sene til at rykke ind på Aarhus’ nye, betydningsfulde pladser. Arbejdernes 

Landsbank åbnede på Banegårdspladsen i det socialdemokratiske dagblad Demokratens bygning, og 

over for det nye rådhus opførte Handelsbanken i begyndelsen af 1940’erne et stort, seksetagers 

kontorhus, der foruden bankens aktiviteter rummede butiks- og kontorlejemål – foruden beboel-

seslejligheder efter kommunens ønske. Byggeriets modernistiske arkitekturstil forkastede bankbyg-

ningernes traditionelle, historisk inspirerede ornamentik og symbolsprog, men dets dimensioner og 

eksklusive facadebeklædning i marmor kunne alligevel sende de tilsigtede signaler.735 

 I slutningen af 1930’erne begyndte pengeinstitutterne – i takt med den omsiggribende 

konkurrence om privatkundemarkedet – at fatte interesse for placeringer i butiksgaderne, ligesom 

bankernes facade og indretning fik en større grad af åbenhed med træk fra butiksindretningens 

virkemidler.736 I efterkrigstiden projekterede bankerne typisk velbeliggende hovedsæde- eller filial-

bygninger i butiksstrøgene med en stor reservekapacitet, der kunne udlejes til butikker og kon-

torer.737 Byplanlæggerne var dog – i hvert fald i Aalborg – opmærksomme på, at banker og butikker 

ikke var en god blanding, da for mange banker skabte ”’døde’ strækninger” og derved skræmte det 

”købende publikum” væk. Det oplagte, byplanmæssige modtræk, et forbud mod bankfilialer i butiks-

gadernes stueetage, blev dog først gennemført under store sværdslag i 1980’erne.738 

 Stormagasinerne var ligesom bankerne tilstrækkelig kapitalstærke og rentable til at 

binde an med større nybyggeri på de dyreste strøg. Stormagasinerne var typisk vokset ud af succes-

fulde manufakturhandlerforretninger, der gradvist udvidede sortimentet og antallet af afdelinger. 

Bygningsmæssigt var væksten, som det også kendes fra talrige udenlandske eksempler, præget af 

en tilsvarende, gradvis knopskydning fra den oprindelige beliggenhed gennem opkøb af tilstø-

                                                                 
735 H.S. Mortensen: ”Handelsbankens Hus i Aarhus”, 1942. 
736 Flagstad & Laustsen 1983b, s. 75f; Fröhlich: Andelsbanken Århus-afdeling 1930-80, 1980; Booker 1991, s. 260. 
737 C.F. Møller: ”Landbosparekassen i Aarhus”, 1948; Fröhlich 1980; Byggeforum: ”Den Danske Landmandsbank A/S. 
Århus Afdeling”, 1959; Garde: Til gavn, 1969, s. 32-34; Andersson & Bedoire 1981, s. 116-20. 
738 Stadsarkitekten i Aalborg: Forslag til Dispositionsplan for Aalborgområdet, 1951, s. 56f; Flyvbjerg 1991, II, s. 145-52. 
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dende ejendomme langs strøggaden, eventuelt senere suppleret med facader og indgange mod 

side- og baggader. Det var karakteristisk for udvidelsesprojekterne, at forretningen kunne holde i 

hvert fald delvist åben under hele processen for at fastholde kunderne og en vis omsætning.739 

Ejerne var fra 1950’erne særdeles opmærksomme på parkeringsspørgsmålet, og flere etablerede i de 

følgende årtier omfattende parkeringsanlæg over og under jorden. 

 Aarhus’ to rivaliserende stormagasiner, Magasin på Immervad, der allerede i 1920 

havde omkring 135 ansatte, og Salling i Søndergade, udvidede i mellemkrigstiden butiksarealet ved 

at tage erhvervede nabobygninger i brug, dog uden større fysiske ændringer. Begge iværksatte 

derimod i 1950’erne et omfattende byggeprogram, og gradvist overtog de hver det meste af en 

karré. Magasin projekterede i begyndelsen af 1950’erne en 13-etagers bygning på hjørnet af Åbou-

levarden og Immervad i forbindelse med kommunens planer om et storstilet gadegennembrud kal-

det Ny Hovedgade. Motorgaden stod imidlertid i stampe, og uden den ville kommunen ikke god-

kende højhuset. I stedet udvidede Magasin i bredden langs Immervad.740 Stormagasinet IG-Huset i 

Odenses Vestergade foretog i 1938 en gennemgribende ombygning af den oprindelige bygning og 

skabte med inddragelsen af to naboejendomme en ny, lang facade i jernbeton og glas.741 Mere radi-

kale følger for omgivelserne havde udvidelsen mod syd i slutningen af 1960’erne, da IG-Huset, se-

nere overtaget af Magasin, med kommunens velvillige bistand og ekspropriering nedrev 16 større 

og mindre ejendomme, byggede hen over Pogestræde i 1. sals højde, etablerede en stor udvidelse af 

butiksarealet ud mod det forstørrede torv Klingenberg og afsluttede med et underjordisk parke-

ringsanlæg. Som Magasin i Aarhus fik stormagasinet en indgang for gående og en for kørende 

kunder.742 

 Salling opførte i begyndelsen af 1960’erne et anseeligt stormagasin fra grunden på 

Nytorv i Aalborg. Initiativet til byggeriet lå dog andetsteds, da kommunen allerede i 1950’erne var 

begyndt på en omfattende sanering af området mellem Algade og Nytorv med nedrivning af mere 

end 30 husnumre. Da der mod forventning ikke var nogen lokale investorer, som var interesseret i 

at bygge, tog kommunen kontakt til Salling A/S i Aarhus. Det nye stormagasin havde tre rumme-

lige etagers salgsareal, restaurant, kontorer og parkering i samme ejendom, hvis indgange i to ret-

ninger forbandt handelsområderne Nytorv-Bispensgade og Algade.743 I de følgende år fortsatte den 

kommunale sanering af kvarteret øst for Nytorv, og endnu et stormagasin så dagens lys i form af 

                                                                 
739 Helweg-Møller 1938, s. 138; Fode 2005, s. 68-81. 
740 Møller & Nielsen: ”Magasin’s kontorhus ved Åboulevarden, Århus”, 1956; Fode 2005, s. 68-81; Jansen 1981, s. 45f, 78-
81. 
741 Helweg-Møller 1938. 
742 OBF 1967-68, tillæg, Partiel Byplan nr. 36, 1967; FSt 21/11 1967; Odense Magistrats 2. afdeling (udg.) 1984, s. 90, 214f. 
743 Aalborg Bibliotekerne, Lokalsamling, Sensationelt nordjysk forretningsbyggeri taget i brug, 1964, s. 22-25; Fode 2005, s. 
117-27; Gjedde (red.): Store Nygade-Kvarteret i Aalborg, 1990, s. 7-13; Stadsarkitekten i Aalborg 1951, s. 56f; Christensen & 
Topholm 1990, s. 250-53.  
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varehuset Anva, senere overtaget af Magasin, suppleret med et Føtex-supermarked og et parke-

ringshus.744 

 De finansielle institutioner og stormagasinerne var væsentlige spillere på ejendomsmar-

kedet i provinsbyernes centrum, og navnligt de sidstnævnte gennemførte – i efterkrigstiden ofte i 

tæt samarbejde med kommunale planlæggere – væsentlige ændringer i det fysiske miljø. Disse tre 

aktører omformede dog ikke de større provinsbyers centrale byrum i nær samme omfang, som det 

skete i efterkrigstidens svenske byer. Den høje biltæthed og en bedre, mindre krigspåvirket sam-

fundsøkonomi i Sverige førte til en særdeles aktivistisk bysaneringspolitik fra de svenske myndig-

heders side samt en mærkbart hurtigere koncentration i detailhandelen fra små forretninger til 

stormagasiner og supermarkeder, der kom til at optage store arealer.745 Det svenske tidsmæssige 

’forspring’ blev afgørende for byudviklingens videre forløb, da gågaderne på begge sider af sundet 

i slutningen af 1960’erne rykkede handelslivet ud på gaden igen og derved forringede stormagasi-

nernes fordel som et helle for trafikkaosset udenfor. Samtidig skiftede de byplanmæssige idealer 

som senere beskrevet nogenlunde samtidig i hele Vesteuropa i årene omkring 1970.746 

Den private grundudnyttelse og den offentlige regulering 

Bebyggelsens intensitet i centrum var i tiden før Første Verdenskrig først og fremmest begrænset af 

bygningslovgivningens mindstekrav til grundens ubebyggede areal. Fra mellemkrigstiden be-

gyndte spørgsmålet om bygningshøjden dog at få en tilsvarende betydning under indtryk af ny 

byggeteknologi og efterspørgslen efter kontorlokaler. Den endnu gældende bygningslovgivning fra 

1800-tallet fastsatte en maksimal bygningshøjde i relation til gadebredden, dog med et maksimum 

på fem etager, hvilket fra 1920’erne på særlige betingelser kunne øges til seks.747 Flere fandt dog 

bestemmelserne alt for restriktive. Den modernistiske arkitekt Frits Schlegel, der i 1930’erne opførte 

adskillige nyskabende kontorbygninger i jernbeton i København samt nogle huse i Odense og 

Aalborg, kaldte bygningslovens maksimum på fem-seks etager for ”meningsløs” og uddybede: 

”Mange af de konstruktive og tekniske Opfindelser kan ikke udnyttes rationelt ved disse Højder, og Bebyggel-

sernes byplanmæssige Værdi er ringe.”748 

 Ønsket om at bygge højt var i mellemkrigstiden tilsyneladende ikke lige stærkt alle ste-

der. Både i samtidens debat og i nyere forskningslitteratur konstateres det, at Odense var præget af 

en relativt lav bebyggelse, mens Aarhus og Aalborg i centrum som i boligkvartererne havde en hø-

                                                                 
744 Christensen & Topholm 1990, s. 252f;  
745 Schönbeck: Stad i förvandling, 1994, s. 177-87; Gaardmand & Larsen: Fornyelse af bycentre, 1974, s. 8f. 
746 Parker: “The Changing Role of Department Stores”, 1968, s. 63f. 
747 Indenrigsministeriet: Cirkulære, 22/1 1929. 
748 Schlegel: ”Bygningsformer”, 1938, s. 360; Møller: Arkitekten Frits Schlegel, 2004, s. 87-90. 
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jere og mere intensiv bebyggelse.749 I 1942 var der således i Odense blot 24 ejendomme på fem eta-

ger, og heraf var kun en håndfuld forretningsejendomme i centrum.750 Mange af de mest attraktive 

grunde lå nok i smalle gader som Vestergade og Kongensgade, hvor bygningsreglementet kun gav 

mulighed for tre-fire etager, men de steder, hvor forholdene umiddelbart tillod fem etager, synes 

mulighederne langtfra udnyttet fuldt ud. Anderledes i Aarhus og Aalborg, hvor adskillige enkelt-

stående nybyggerier i centrum og sammenhængende dele af randbebyggelsen langs nyanlagte ga-

der som Park Allé, Åboulevarden og Vesterbro var i fem og seks etager.751 

 Byplanloven fra 1938 gav købstadskommunerne planmæssige beføjelser til at regulere 

arealudnyttelsen og bygningshøjden i særskilte områder, i efterkrigstiden med friere rammer for at 

udarbejde bebyggelsesplaner, der tillod højere byggeri end seks etager – og dermed deciderede høj-

huse.752 Inden for højhusbyggeri kan man tale om to traditioner, en amerikansk med linjer tilbage til 

århundredskiftet bestående af kontorskyskrabere i storbyernes central business districts samt en eu-

ropæisk tradition baseret på modernistiske arkitekters visioner fra mellemkrigstiden om rationelle 

bolighøjhuse i parklignende omgivelser, virkeliggjort i efterkrigstidens forstadsbebyggelser.753 Selv 

om visse arkitekter og byplanlæggere forholdt sig skeptisk over for højhuse, begyndte de store pro-

vinsbyers boligforeninger at opføre bolighøjhuse i forstæderne, ligesom velfærdsstatens prestige-

byggerier, sygehusene, både i Aalborg og Odense fik form som højhuse.754 

 Centrum skød derimod ikke i synderlig grad i højden, og det skyldtes først og fremmest 

byplanmæssige restriktioner. Ved udarbejdelsen af en samlet dispositionsplan for Odense i 

1940’erne foreslog stadsingeniøren en skærpelse af de hidtidige højdebestemmelser ved at begrænse 

muligheden for en – endda tilbagetrukket – femte etage til nogle få centrale gader. Den konserva-

tive byrådsgruppe fandt linjen for restriktiv og ønskede mulighed for ”Taarnbygninger”.755 

Stadsingeniøren og det socialdemokratiske byrådsflertal afviste dog højt byggeri med henvisning til 

’klassiske’ byplanmæssige overvejelser som lys, luft og en harmonisk bebyggelse foruden praktiske 

forhold som vandtryk og brandvæsenets redningsmateriel.756 

 I 1950’erne skiftede rationalet og argumenterne for at begrænse bygningshøjden i cen-

trum, da det stod klart, at høj og intensiv bebyggelse forøgede bymidtens vanskeligheder med hen-

                                                                 
749 Byggeforum: ”Odenses Fremtid. Interview med Borgmester I. Vilh. Werner, Odense”, 1939; O. Jørgensen: 
”Byplanproblemer i Odense”, 1956a, s. 158; Boje, Johansen & Møller 1983, s. 328-31. 
750 OS, OKA, Stadsingeniørens kontor, journalsager, gruppe 21,04, Stadsingeniør Rygner: ”Tæt Bebyggelse”, 12/2 1942. 
751 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 67; Århus Magistrats 2. afdeling 1984, s. 40-42; Nielsen & Christensen 1984, s. 53-
55, 148-56. 
752 Bendtsen: Byplanlægning, 1969, s. 187-98. 
753 R.B. Christensen: ”Højhuse i Danmark 1950-2010”, 2010, s. 77-84; S. Møller: Høje huse, 1962. 
754 Skriver: ”Højhuset som bybygningselement”, 1963; R.B. Christensen 2010, s. 84; Christiansen: ”Odense i 25 år”, 1969, s. 
36. 
755 OS, OKA, Stadsingeniørens kontor, journalsager, gruppe 21,011, K.A. Rohdes talemanuskript 16/4 1945; FSt 17/4 1945. 
756 OS, OKA, Stadsingeniørens kontor, journalsager, gruppe 21,011, Stadsingeniøren 18/4 1945. 
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syn til trafikafvikling og parkering. På baggrund af trafikforskningen – især den aktuelle amerikan-

ske rapport med den sigende titel Urban Traffic: A Function of Land Use og en nylig studietur til en 

række storbyer i USA – fremførte Odenses stadsingeniør i 1955 følgende ræsonnement i en tale om 

aktuelle byplanudfordringer: ”Bysamfundets liv og virke og færdslen hører sammen. Bebyggelsens art og 

tæthed bestemmer færdslens størrelse. De er to sider af samme sag. […] Bl. a. derfor kan man ikke altid tillade 

så stor en udnyttelsesgrad, som en bygherre ønsker.”757 Planlæggerne anså udviklingen i city – et begreb 

der blev gængs i begyndelsen af 1950’erne – som vital for hele byens økonomiske velbefindende og 

vækst, men for at bykernen ikke skulle kvæles i selvskabte trafikproblemer, var det nødvendigt at 

udtynde eller i hvert fald forhindre uhæmmet vækst med restriktioner vedrørende udnyttelsesgrad, 

bygningshøjder, parkeringsarealer og byggelinjer. Omvendt var offentligt finansierede parkerings-

pladser og vejudvidelser et middel til at stimulere den økonomiske og erhvervsmæssige udvikling i 

centrum.758 

 Udtyndingen skete ved nedrivninger og udlæg af parkeringspladser, mens målsætnin-

gen om at holde udnyttelsesgraden nede kom til udtryk ved behandlingen af små som store pro-

jekter. Eksempelvis ønskede Grand Hotel i Odense i midten af 1950’erne at opføre en nybygning i 

Slotsgade på otte etager, men fik kun tilladelse til fem over jorden mod en tilbagerykning fra gade-

linjen på fire meter.759 Magasin i Aarhus kom som nævnt heller ikke igennem med sit ønske om et 

højhus på grund af kommunens modvilje. Nordamerikanske investorer stod i midten af 1960’erne 

bag et hotelprojekt i Odense centrum på 25 etager, men de mistede tilsyneladende interessen efter 

mødet med en lang række specifikke, kommunale krav.760 Efterhånden gav de kommunale planlæg-

gere dog efter for opførelsen af enkelte højhuse, når de trafikale og parkeringsmæssige forhold også 

blev ordnet. Det første egentlige højhus i det centrale Aarhus, BP-huset (nu Europahuset) på 12 eta-

ger, blev opført i 1959 med egen parkeringskælder samtidig med færdiggørelsen af det store vej-

anlæg Åboulevarden, mens Odenses eneste centrale højhus, Sparekassen Fyns bygning på Fiske-

torvet (nu Danske Bank), ti år senere blev projekteret på baggrund af Thomas B. Thriges Gade-

gennembruddets trafikkapacitet og parkeringsmuligheder.761 Planlæggerne havde således magt til 

at lægge bånd på grundudnyttelsen til fordel for trafikafviklingen, og selv om de udførte regulerin-

                                                                 
757 Erkendelsen af årsagssammenhængen var naturligvis ikke ny, men i begyndelsen af 1950’erne blev problemet grundigt 
analyseret og kvantificeret. OS, OKA, BJ, arksag. 90, 1955-57, nr. 76/1955, Stadsingeniørens tale ved åbningen af 
byplanudstillingen i Odense Rådhus, 1/7 1955; samme sted, Stadsingeniør Richard Honoré: Byplanproblemer i U.S.A., 
1955; Mitchell & Rapkin: Urban Traffic: A Function of Land Use, 1954; Eeg-Henriksen: ”Høye hus i sentrum?”, 1954; Norton 
2008, s. 131-39. 
758 O. Jørgensen: ”Byplanudstilling i Odense”, 1955, s. 151; O. Jørgensen: ”Byplanproblemer i Odense”, 1956, s. 159f; 
Wiene: ”Byplanmæssige betragtninger”, 1959; Honoré 1957, s. 238f. 
759 OS, OKA, BJ, arksag. 90, ældre akter III, 76/1955; Honoré 1961. 
760 OS, OKA, BJ, arksag. 90, ældre akter III; samme, 1959-1967, 76/1964; FSt 1/5 1964; Jansen 1981, s. 80. 
761 Byggeforum:”BP-huset”, 1959; Christiansen 1969. 
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gen for at gavne city, betød det i realiteten, at kapitalens byrum var underlagt hensynet til mobili-

teten. 

De kommunale planlæggere hjælper citydannelsen på vej 

Den offentlige regulering begrænsede grundejernes muligheder for at intensivere grundudnyttelsen 

og opføre moderne, funktionsbestemte ejendomme på et rentabelt grundlag. Kommunen holdt så-

ledes grundrenten og dens virkning nede. At udnyttelsen havde nået det juridisk bestemte loft var 

medvirkende til, at grundværdierne specielt i 1960’erne steg hurtigere rundt om centrum, hvor der 

endnu var byggemuligheder, end i den hidtidige kerne, som påvist i afsnit kapitel 3.762 

 For efterkrigstidens byplanlæggere stod det klart, hvilke funktioner der hørte hjemme i 

city, og hvilke der ikke gjorde. Gennem detaljerede undersøgelser af erhvervsforhold og arealud-

nyttelse i provinsbyernes centrum godtgjorde de, at en stor del af bygningsmassen i provinsbyernes 

centrum var optaget af boliger, værksteder, industrivirksomheder, dagligvarehandel og andre ikke 

cityorienterede aktiviteter, hvilket førte til en unødig trafikal belastning.763 Planlæggerne betragtede 

de fejlplacerede aktiviteter som en tiltrængt arealreserve for cityerhvervene. Vel uden for alvor at 

erkende, i hvilket omfang den offentlige regulering hæmmede det frie markeds usynlige hånd, greb 

kommunernes planmyndigheder ind for at hjælpe citydannelsen på vej. Midlerne bestod i at tilbyde 

tillokkende udflytningsmuligheder i velplanlagte forstæder, opkøb af centrale grunde, anvendelses-

restriktioner i byplanvedtægter foruden decideret ekspropriering i forbindelse med gadegennem-

brud.764 

 Især indeklemte, forvoksede industrivirksomheder, der dækkede store, sammenhæn-

gende og attraktive arealer, var allerede fra 1930’erne mål for kommunale forsøg på forhandling om 

udflytning og oplagte mål for gadegennembrud.765 Når der skulle bygges på de ryddede grunde, 

tilskyndede byggelovgivningen bygherren til at opføre nybyggeri som rent forretningsbyggeri uden 

beboelse, da bestemmelserne om friareal kun var gældende ved beboelse, ligesom tekniske krav om 

blandt andet lydisolering fordyrede kombinationen af beboelse og erhverv.766 I den eksisterende 

bygningsmasse gav kommunerne med en lempelig håndhævelse af lejelovens forbud mod lejlig-

hedsnedlæggelser de private udlejere mulighed for gradvist at konvertere beboelse til kontorer og 

klinikker. I Aarhus var kommunen dog noget ambivalent over for nedlæggelsen af boliger i cen-

                                                                 
762 Pasha: “Comparative Statics Analysis of Urban Land Values in the Presence of Government Regulation”, 1995, s. 1510-
15. 
763 Århus Kommunes Statistiske Kontor 1952, s. 203; Århus Kommunes Statistiske Kontor 1969; Århus Kommunes 
Statistiske Kontor 1964; Stadsingeniøren i Odense 1960, s. 16-23; Murphy, Vance & Epstein 1955, s. 46. 
764 Honoré 1957, s. 238f; F.S. 1964, s. 143-45; Halvorsen (red.): Byfornyelse, 1961, s. 16f. 
765 Nielsen & Christensen 1984, s. 22-32; Malling: ”Om erhvervsklimaet i Århus”, 1957; Honoré 1957, s. 238f 
766 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 61. 
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trum, da den efterhånden fuldt bebyggede kommune stod til at tabe skatteborgere til forstadskom-

munerne.767 

8.4 Historiens byrum – det bevaringsværdige miljø 

Bygningsfredningsloven fra 1918 sendte et klart signal om de historiske bygningers betydning og 

skabte et juridisk grundlag for deres bevaring, men en fredning var langtfra nogen garanti. Afslog 

Det særlige Bygningssyn en ansøgning om nedrivning af en fredet bygning, kunne ejeren gøre krav 

på offentlig overtagelse mod en kompensation, som for større, centralt beliggende ejendomme 

kunne udgøre en betragtelig sum. Da fredningsmyndighederne indtil oprettelsen af Statens Byg-

ningsfredningsfond i slutningen af 1960’erne ikke rådede over større midler, var bevaringen af ned-

rivningstruede, fredede bygninger således afhængig af enten en statslig særbevilling, hvilket var 

forbeholdt helt enestående bygninger, eller lokal, økonomisk opbakning fra privat eller kommunal 

side.768 Hvis ejeren var fast besluttet på nedrivning, kunne sagen – fredningen til trods – derfor me-

get vel få et forløb parallelt med det sene 1800-tals sager om bevaring af truede enkeltbygninger. 

 En af de første, store udfordringer af bygningsfredningsinstrumentet kom fem år efter 

lovens ikrafttrædelse. En ny ejer af en hel karré af fredede bygninger mellem Vesteraagade og 

Jomfru Ane Gade i Aalborg ønskede en mere indbringende anvendelse af den centralt beliggende 

grund og ansøgte derfor om nedrivning. Bygningskomplekset var fredet i klasse A og bestod af i alt 

otte historiske bygninger, hvoraf de ældste stammede fra 1500-tallet, så store bevaringsværdier stod 

på spil. Alligevel lykkedes det ikke fredningsmyndighederne eller lokale bevaringsinteresserede at 

mobilisere tilstrækkelig støtte til en bevaring in situ. I stedet trådte Den Gamle By ind i sagen, og 

med bidrag fra hovedsageligt aarhusianske og københavnske kilder kunne bygningerne flyttes til 

købstadsmuseet i Aarhus. ’Aalborggården’ var en betragtelig udvidelse af Den Gamle By og marke-

rede for alvor museet som mere end blot aarhusiansk.769 

 Kommunernes stadig mere fremtrædende målsætning om at forbedre færdselsforhol-

dene blev efterhånden en lige så stor trussel mod de fredede bygninger som private ejeres ønske om 

en økonomisk rationel grundudnyttelse. Det kulturhistoriske rum, der kan siges at være født i kon-

flikt med kapitalens, kom således også til at stå i modsætning til mobilitetens rum. Da bygningssy-

net i 1924 fredede en bindingsværksbygning i Nedergade i periferien af Odense centrum, førte det 

til en protest fra kommunen, som netop havde erhvervet bygningen med nedrivning for øje. Byg-

                                                                 
767 Tjørnehøj: ”Byudviklingen i Århus”, 1957, s. 77-80. 
768 V. Jensen: ”Juridiske Bemærkninger til Loven om Bygningsfredning af 12. Marts 1918”, 1943, s. 8;7-97; Betænkning om 
samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne. Betænkning nr. 953, 1982, s. 16f. 
769 Holm 1951, s. 106-8. 
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ningen skabte med sit store fremspring en flaskehals i den i forvejen smalle gade, så ifølge kommu-

nens teknikere betingede hensynet til trafikforholdene en fjernelse af forhindringen. Frednings-

myndighederne udfordrede ikke denne logik og stregede ejendommen fra fredningslisten.770 

 I disse og andre tilfælde kom fredningsinstrumentet til kort i mødet med overvældende 

økonomiske interesser eller trafik- og byplanmæssige hensyn. I løbet af fredningslovgivningens 

første 25 år tiltrådte Det særlige Bygningssyn således 89 ud af 101 ansøgninger om slettelse fra fred-

ningslisten.771 Et medlem af bygningssynet bemærkede i 1943, at provinsbyernes mest mærkbare 

tab af bevaringsværdige bygninger – med og uden fredningsbeskyttelse – var sket i Aarhus og 

navnlig Aalborg.772 Denne vurdering vakte genklang i Aalborg og var et tema i en samtidig offentlig 

debat om kulturen og dannelsens vilkår i den nordjyske by. I en kronikrække i 1944 revsede teolo-

gen Søren Holm Aalborg for kulturløshed og åndeligt forfald. Ud fra Hegels filosofiske tese ”det 

ydre er det indre” fik tabet af kulturelle og arkitektoniske værdier i centrum ved ombygninger, ned-

rivninger og gadegennembrud en vidtrækkende, metaforisk betydning. Det kulturfyldte, historiske 

byrum var fjernet med ”Jerntromle” og erstattet af stilforladte, identitetsløse byrum, der vidnede om 

”den moderne Tekniks fejende Triumf over den gamle historiske Kultur”.773 

 Opfattelsen af bygningsbevaring var i mellemkrigstiden endnu i høj grad fokuseret på 

den enkeltstående bygning som arkitekturhistorisk værk eller udtryk for en byggeskik, og derfor 

repræsenterede en flytning til et frilandsmuseum en acceptabel og relevant alternativ bevarings-

strategi for både bevaringsinteresserede og fredningsmyndigheder.774 Hen over midten af 1900-tal-

let skete dog en ændring i synet på bevaringsværdig bygningskultur fra de enkelte, unikke bygnin-

ger som abstrakte værker til en større vægtning af autenticitet, kontekst og miljø. Tankerne omkring 

dannelsen og udviklingen af det kulturhistoriske museum i Odense afspejler denne udvikling. 

Et musealt byrum – bevaring, formidling og forbedring 

Stadsingeniørens program for trafikforbedringer i Odense centrum i form af gadeudvidelser og ga-

degennembrud fortsatte gennem 1920’erne. For at lette færdslen fra hovedgaden Overgade mod 

nord til Sortebrødre Torv erhvervede kommunen således i 1927 ejendommene på østsiden af det 

snævre, gamle Møntestræde for at omdanne det til en bred, moderne gade. På strædets modsatte 

side lå to af Odenses bedst bevarede renæssancebygninger, den statelige adelsgård Møntergården 

og en mere ydmyg længe boliger fra begyndelsen af 1600-tallet. En af Nationalmuseets inspektører 

slog til lyd for bevaringen af dette bybillede og fik med støtte fra lokale arkitekter samt det kom-

                                                                 
770 OBF 1924-25, s. 142f. 
771 Det særlige Bygningssyn (udg.): Bygningsfredning gennem 25 Aar, 1943, s. 140f. 
772 Lorenzen: ”Det særlige Bygningssyns Virksomhed”, 1943, s. 65. 
773 Kronikker af Søren Holm i AalbSt 15/3, 16/3, 17/3 1944; Christensen & Topholm 1990, s. 477-80. 
774 Lorenzen 1943, s. 66f. 
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munale museumsudvalg overbevist byrådet om at foretage gadegennembruddet et andet sted. Da 

en tømrermester nogle få år senere købte selve Møntergården med henblik på nedrivning – trods 

bygningens fredede status – tog kommunen konsekvensen af sin tidligere beslutning og erhvervede 

bygninger med henblik på bevaring.775 

 Kommunen iværksatte en tilbageførende restaurering af Møntergården, som skulle 

danne rammen om et nyt kulturhistorisk museum. Kommunens overtagelse minder på mange må-

der om andre bevaringssagers forløb, men rækkevidden og planerne kom til at omfatte mere end 

blot en enkelt ejendom. I museumsvæsenets øjne var det ”Byens Pligt at værne […] om den gamle Byg-

ningskultur og den gamle Købstadidyl, som er ved at svinde i den moderne Udvikling”. Ved at gøre hele 

Møntestræde til en museumsgade var det muligt at give lokale og turister ”et sandt Billede af det 

gamle Odense og den svundne Kultur”.776 Med museumsplanen trak kommunen i realiteten 

Møntestrædes gaderum ud af den moderne by – strædet blev lukket for motortrafik og den gamle 

belægning bibeholdt, ligesom kommunen opkøbte alle de nærliggende ejendomme for at forhindre 

moderniseringer.777 I modsætning til Den Gamle By i Aarhus indeholdt museumsgaden en auten-

tisk kerne, men museumsudvalget fandt det dog nødvendigt at komplementere strædets bebyg-

gelse med den renæssancebygning fra Nørregade, der hidtil havde huset det historiske museum, 

ligesom der var planer om at genopføre andre tidligere nedtagne og opmagasinerede bindings-

værksbygninger.778 

 Flere af kvarterets erhvervsdrivende var dog skeptiske over for museumsplanerne. På 

Overgadeforeningens generalforsamling i 1939 formulerede en ostegrosserer synspunktet i spidse 

vendinger: ”En Museumsgade vil ikke kunne blive en Indtægtskilde for Overgade, og Folk gaar ikke paa Mu-

seum. Det gamle Ragelse interesserer ikke et Nutidspublikum. Den Slags Ting skal ikke ligge i Byens Cen-

trum og optage Pladsen for produktive Foretagender. Bedre vilde det have været, om vi havde faaet en 

Hovedfærdselsaare gennem Møntestræde.”779 Gadeforeningens modvilje mod Møntestrædes nye status 

som et førmoderne byrum unddraget nutidens påtrængende økonomiske og trafikale overvejelser 

vandt dog ikke genklang, og museet åbnede i 1941. 

 Bedre trafikforhold og samfundsøkonomiske gevinster var motivationen bag stadsinge-

niørens planer om en række gadeudvidelser og gennembrud i centrum, hvis linjeføring af hensyn til 

kommunens finanser var ført gennem ældre frem for nyere, mere intensiv bebyggelse. Det betød, at 

mange historisk interessante bygninger trods museumsudvalgets modstand var dømt til nedbryd-

                                                                 
775 Toftgaard: ”Museet i Møntestræde”, 2008b, s. 24-27. 
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ning. Museet udarbejdede på baggrund heraf i 1952en plan, der omdannede ikke blot Møntestræde, 

men hele den omkringliggende, næsten hektarstore karré til et asyl for Odenses truede, historiske 

bygninger. Med nedrivning af alle områdets nyere ejendomme kunne op mod 20 værdifulde histo-

riske ejendomme klemmes ind.780 Projektets størrelsesforhold vidner om trusselsniveauet fra trafik-

planlægningen, men siger også i høj grad noget om en mere omfattende og bredere tilgang til beva-

ring end de relativt få fredede bygninger. 

 Da kommunen i midten af 1950’erne gik i gang med en række nedrivninger som forbere-

delse til et større gadegennembrud, samlede museets interesse sig om redningen – det vil sige ned-

tagning og flytning – af en fredet barokgård i Overgade. Ved nærmere undersøgelse måtte museet 

dog konkludere, at den gamle, centralt beliggende bindingsværksgård var så ændret af århund-

redernes moderniseringer og tilpasninger til nye krav og funktioner, at det var umuligt at vælge et 

specifikt tidspunkt eller udseende at føre den tilbage til. Desuden ville den tabe sin mening, hvis 

den blev flyttet fra sin oprindelige kontekst. Museumsdirektøren opgav at flytte bygningen og tan-

ken om et asyl for købstadsbygninger i det hele taget med ræsonnementet: ”Må man ikke affinde sig 

med den tanke, at de gamle gårde i den indre by, der ikke kan bevares på stedet, må udslettes?” og uddybede 

”de føles så fast forankrede til det sted, hvor de er opført, at de aldrig vil slå rod noget andet sted.”781 

 Synet på bygningsbevaring var i Odense som andre steder ved at forskyde sig fra en 

abstrakt, arkitektonisk idealiseret tilgang mod et fokus på autenticitet og kontekst. Bevaring af byg-

ningen renset for de lag, som skiftende tider og anvendelser havde afsat, og fjernet fra den originale 

kontekst, forekom nu som en gold og uvedkommende konservering af et stilhistorisk monument, 

uegnet til at bevare mindet om det gamle Odense, som det oprindeligt havde været intentionen. 

Parallelt hermed lagde Den Gamle By i Aarhus i efterkrigstiden mere vægt på  

rollen som museal attraktion end redning af truede bygninger i Aarhus og rundt omkring i de dan-

ske købstæder. Nyerhvervelser af bygninger var nu primært motiveret i ønsket om at tilføje mang-

lende funktioner og elementer til den konstruerede by. Et tilsvarende, klart formuleret museums-

koncept og selektiv bygningsudvælgelse var drivende i det odenseanske museumsvæsens 

samtidige udvikling af et frilandsmuseum for landbygninger kaldet Den Fynske Landsby.782 

Bevaring af de gamle smågaders miljø 

Fredningsmyndighederne udbyggede langsomt listen over fredede ejendomme i de større provins-

byer, men fastholdt længe fokus på samfundselitens og det offentliges pragtbyggerier og lå for så 

vidt i forlængelse af 1800-tallets tanke om historiske bygninger som ’monumenter’ af en vis stør-
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relse og betydning rummende iboende arkitekturhistoriske og æstetiske kvaliteter. Frednings-

lovgivningen var rettet mod enkeltbygninger – fredningen kunne endda være begrænset til speci-

fikke bygningsdele. Derimod fandt fredningsudpegning af sammenhængende husrækker uden for 

København kun anvendelse i helt særlige tilfælde som Ærøskøbing og andre velbevarede, mindre 

byer. 

 Bevaringsinteresserede i de større provinsbyer begyndte dog i mellemkrigstiden også at 

se kvaliteter i mere ydmyge huse med mere vægt på kvarterets sammenhængende miljø og bybil-

lede end den enkelte bygning. I Odense blev denne udvikling hjulpet på vej af eventyrforfatteren 

H.C. Andersens fødehjem i Hans Jensens Stræde samt hans barndomshjem i Munkemøllestræde, 

begge beliggende i områder præget af ældre, beskedne huse.783 Mens tilknytningen til den kendte 

forfatter kunne retfærdiggøre en fredning af fødehjemmet, var fredningsloven ikke egnet til områ-

defredninger eller mere generel beskyttelse af den øvrige bebyggelse i disse og tilsvarende kvarterer 

i Odense, Aarhus og Aalborg. 

 Byplanloven fra 1938 gav mulighed for at udarbejde byplanvedtægter med det formål at 

fastholde et områdes hidtidige karakter og helhedspræg forstået som bebyggelsens struktur og 

bygningernes udformning, højde og anvendelse. Der var ikke hjemmel til at forbyde nedrivning, 

men bestemmelserne kunne formuleres så restriktivt, at de svækkede de økonomiske incitamenter 

til nedrivning og nybyggeri.784 Byrådene kunne således hæmme privatkapitalens omkalfatring af 

bevaringsværdige kvarterer, hvilket kunne være relevant nærmest cityområdet, men i de fleste til-

fælde kom den største trussel mod de gamle, lave gader og kvarterer fra kommunerne selv. 

 Gadegennembruddenes linjeføring gik ofte gennem ældre, lave bydele, fordi ejendoms-

værdierne var overkommelige, beboerne som regel medgørlige, og gadeprojekterne kunne samtidig 

sanere og forny den ringe bebyggelse.785 Decideret totalsanering var også en trussel mod ældre, 

mere eller mindre forslummede kvarterer, hvor især Aalborg gennemførte flere store sanerings-

projekter i bymidten, eksempelvis 1930’ernes fuldstændige rydning af Skolegade-kvarteret.786 

 Netop et stort gadegennembrud, saneringsintentioner og hensynet til H.C. Andersens 

fødehjem – en turistattraktion med over 100.000 besøgende årligt – førte gennem en langstrakt pro-

ces til den første bevarende byplanvedtægt i Odense og en behersket sanering af det omkringlig-

gende, lave kvarter. I en sagkyndig udtalelse fra 1949 om nogle påtænkte gadegennembrud i by-

midten slog den københavnske arkitekt Steen Eiler Rasmussen, en af tidens byplanmæssige 

autoriteter, til lyd for en bevaring af kvarterets ”milieu”, forstået som helheden af bygninger, be-

                                                                 
783 Se eksempelvis Reimar: ”Det gamle Odense falder, og ’det ny faar Fæste’”, 1938. 
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plantning og gadernes belægning. Den homogene bebyggelses skala og karakter burde sikres som 

omgivelse for turistattraktionen H.C. Andersens Hus, men rummede også i sig selv værdier, fordi 

smågadernes huse – i modsætning til fredningslistens og frilandsmuseernes pragtbygninger – for-

talte om ”almindelige menneskers liv i alle vore købstæder”.787  

 Byrådet og planlæggerne gik ind på idéen om bevaring, men planarbejdet tog et snævert 

udgangspunkt i eventyrforfatterens ikoniske fødehjem på hjørnet af Hans Jensens Stræde og Bangs 

Boder og omfattede kun de tre gadestykker, der umiddelbart kunne ses derfra, mens resten af 

kvarteret skulle ryddes til kørebane og nybyggeri.788 Planlægningen var længe undervejs og i løbet 

af 1960’erne kom en række nye love, der udvidede kommunernes beføjelser til bygningsbevaring, 

herunder egentlige nedrivningsforbud, ligesom statslige saneringsmidler nu kunne anvendes i be-

varende saneringsplaner.789 I slutningen af 1960’erne vedtog byrådet endelig en bevarende 

saneringsplan, der på blandt andet museumsudvalgets foranledning omfattede flere af de om-

kringliggende gader end de tidligere forslag. Den bevarende sanering indebar i de fleste tilfælde 

kommunens erhvervelse af ejendommene og en fortrængning af de hidtidige beboere.790 

 En tilsvarende, kommunal interesse for den mere jævne bygningskulturs historiske levn 

kom også til udtryk i Aarhus i 1960’erne. Mens den hidtidige byplanlægning havde været præget af 

et stort gadegennembrudsprojekt gennem centrum vedtaget i 1954, fik den nyvalgte, socialdemo-

kratiske borgmester Bernhardt Jensen gradvist vendt byrådsflertallet og dagsordenen for bymidten. 

Borgmesteren satte et arkitektonisk og kulturhistorisk sagkyndigt udvalg til at kortlægge bykernens 

historiske bevaringsværdier med fokus ikke bare på gadefacaderne men også på gårdmiljøer, bag-

huse og haver. Udvalget pegede navnlig på en del af Mejlgade i citys periferi som en bevaringsvær-

dig helhed. En bevaringsplan blev udformet med det udgangspunkt, at bebyggelsen skulle forblive 

på private hænder. Borgmesteren var dog mistroisk over for bevaringsinteressen hos ”den kategori af 

grundejere, for hvem ejendommen væsentligst er en pengeanbringelse” og insisterede på en tinglysning af 

bevaringsbestemmelserne direkte på ejendommene. En gruppe grundejere protesterende stærkt og 

ankede den rådighedsindskrænkende tinglysning, men kunne ikke forhindre, at en af byens gamle 

                                                                 
787 Odense Centralbibliotek, Historiens Hus, Steen Eiler Rasmussen: Om gadegennembruddet Adamsgade-Albanigade, 
1949 (OC: Rasmussen 1949), s. 9f. 
788 OS, OKA, BJ, arksag. 90, ældre akter I, 76/1955, Stadingeniøren: Ideskitse til dispositionsplan for en del af den indre by, 
4/4 1955; Christiansen: ”Odense på udstillingen Bygge og bevare”, 1965, s. 97f; O. Jørgensen: ”Skal den indre by i Odense 
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under overvejelse allerede i 1950’erne. OS, OKA, BJ, arksag. 90, ældre akter 1, Ideskitse til dispositionsplan for en del af 
den indre by, 4/4 1955, præsenteret i Boligtilsyn og sanering. Betænkning nr. 187, 1957, II, s. 146-50. 
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hovedgader nu blev omdannet til historiens byrum.791 I 1968 nedsatte byrådet et fast ’udvalg for 

bygnings- og miljøbevaring’ med rådighed over en bevaringsfond.792 

 Fra anden halvdel af 1960’erne bredte interessen sig for bevaringsværdige helheder til 

politikere, planlæggere og den almene offentlighed i Danmark som andre steder i Nordeuropa. Ef-

terhånden rettede fokus sig mod bevaring af by- og bygningsmiljøer i bred betydning, der også om-

fattende baggårdsmiljøer, områdets beboere og deres livsformer.793 

 I en plankonkurrence om Aarhus centrum i 1968 trådte tankerne om bevaring, bymiljø 

og gradvis udvikling i klar kontrast til det hidtidigt dominerende modernistiske ideal med vidtgå-

ende trafikløsninger og rationelt nybyggeri i stor skala. Førstepræmien gik til en radikal plan med 

omfangsrige vejgennembrud og totalfornyelse af størstedelen af bymidten, hvorimod anden-

præmieforslaget som det eneste lagde op til en gradvis og tilpasset udvikling med mulighed for 

bevaring af bebyggelse, beboelse og miljø.794 Det tabende forslags filosofi sejrede dog i det lange løb, 

som den relativt rolige udvikling selv i de højest vurderede områder i Aarhus centrum i 1970’erne – 

og for så vidt siden da – demonstrerer. På samme tid skete en tilsvarende opbremsning af radikale 

planer om motorgader, nedrivninger og moderne byggeri og en forandring af de politiske målsæt-

ninger i Odense og Aalborg.795 

 Bevaringstanken og det historiske byrum, der nu i stedet for blot arkitekturhistoriske 

monumenter omfattede en bred vifte af miljømæssige kvaliteter, tvang således – i samspil med an-

dre nye strømninger og ændrede socioøkonomiske konjunkturer – bilismens og mobilitetens rum 

væk fra den dominerende position. En ny æra i opfattelsen af og idealerne for provinsbyernes cen-

trum tog sin begyndelse. 

8.5 Gadegennembrud – mobilitet i centrum 

Gadegennembrud, det vil sige nye vejføringer gennem den eksisterende bebyggelse, handlede selv-

sagt om at fremme mobilitet, herunder tilgængelighed og trafikafvikling. Gadegennembruddene 

ændrede udformning og skala, i takt med at mobiliteten, som behandlet ovenfor, skiftede karakter. 

De større gennembrudsprojekter var i regelen formuleret inden for en bredere ramme, hvor argu-

mentation, motivation og formål indeholdt en række andre hensyn end blot mobilitet. På det kon-
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krete plan kunne gennembruddene fjerne forslummet bebyggelse, skaffe nye byggegrunde, ændre 

anvendelse og forbedre gaderummets æstetiske virkning. Gadegennembruddenes mere generelle 

målsætning blev ofte præsenteret i højstemte vendinger som en transformation af centrum, der ek-

sempelvis ville resultere i en sundere bebyggelse og befolkning, en mere rationel og givtig udnyt-

telse af den centrale jord, forøget økonomisk vækst eller skabelsen af byrum med særlige monu-

mentale, moralske kvaliteter og markant storbykarakter. På grund af bymidtens økonomiske, 

identitetsmæssige og symbolske særstilling havde politikere, planlæggere og offentligheden i 

mange tilfælde forventninger om, at større projekter ville få en virkning på udviklingen i hele byen. 

Gadegennembruddene handlede om mobilitet, men havde også forbindelse til kapitalen og forbru-

gets rum, mens konflikter med bevaringsinteresser og historiens byrum lurede allerede fra planfa-

sen. 

 Nedrivninger med henblik på nye vejføringer og byggemuligheder kendes tilbage til 

middelalderen, men gadegennembruddenes moderne epoke blev indledt i midten af 1800-tallet af 

præfekt Haussmanns radikale byplanarbejder i Paris, der erstattede det labyrintiske, middelalder-

lige gadenet med snorlige, brede boulevarder og dermed knæsatte mobilitetens betydning for Paris’ 

funktion og liv.796 

 Både i Odense, Aarhus og Aalborg skete i perioden fra omkring 1870 til 1970 talrige små 

og adskillige større gadegennembrud. Ud over skalaen varierede gennembrudsprojekterne med 

hensyn til motivation og formål samt den fysiske udformning i overensstemmelse med de her-

skende byplanmæssige og tekniske idealer. Formuleringen af planerne skete med andre ord i en 

rivalisering mellem forskellige byrum, dog med mobilitetens rum som det fremherskende.  

Forbindelsen mellem bykernen og banegården 

De større provinsbyers forbindelse til omverdenen i form af landeveje og havnen havde gennem 

århundrederne formet gadenettet, bebyggelsen og færdselsstrømmene.797 Jernbanen, den første 

mekaniserede landtransportform, gjorde i 1860’erne en dramatisk entré. Et nyt teknologisk system 

forbandt de større danske provinsbyer med et stadig mere vidtforgrenet regionalt og nationalt net-

værk, ligesom jernbanestationens portfunktion omformede mobiliteten internt i byen. Jernbanelin-

jerne blev anlagt i byernes periferi, og stationerne placeret uden større hensyntagen til byens 

strukturer. En ny gadeforbindelse mellem de centrale torve og stationen var derfor nødvendig.798 

Ved jernbaneforbindelsernes indvielse var det dog umuligt at forudse de følgende årtiers enorme 

                                                                 
796 Sennett 1994, s. 329-32; Benjamin 2007, I, s. 36-39. 
797 Odense fik dog først i 1804 en egentlig havn i form af en gravet kanalhavn. Harnow: Odense Havn og Kanal gennem 200 
år, 2005b. 
798 Book: Stadsplan og järnväg i Norden, 1974, s. 59-99. 
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vækst i togdriften og stationernes trafikale betydning, hvor eksempelvis Aarhus Banegård gik fra to 

daglige afgange i begyndelsen til 56 i 1930’erne.799  

 Udvidelse og fornyelse af banegården, dens nære omgivelser og gadeforbindelsen til 

bykernen var indtil 1920’erne, da andre trafikformer kom i fokus, en stadig udfordring og mulighed 

i byudviklingen. Havnenes trafikmæssige betydning var også tiltagende og motiverede i flere til-

fælde vejanlæg gennem og rundt om bymidten. Den havnerelaterede trafik var dog først og frem-

mest erhvervsrelateret trafik af gods og arbejdere, mens banegårdenes rolle som knudepunkt for 

strømme af fodgængere rummede et anderledes stort potentiale for centrums grundejere og hand-

lende.  

 Aarhus Banegård var ved anlæggelsen forbundet til de centrale torve via en indirekte 

rute ad tidligere anlagte gader. Med banegårdens stigende betydning i 1870’erne fandt byens er-

hvervsliv situationen utilfredsstillende og foreslog rejsningen af en bro over åen fra Sct. Clemens 

Torv ved domkirken til Søndergade, der ledte direkte til banegården. Kommunen vægrede sig ved 

at påtage sig opgaven, da det stejle fald ned mod åen fordrede et dyrt ingeniørprojekt. Terrænfor-

holdene var dog ikke en ubetinget ulempe, da en lang bro holdt i torvenes høje niveau foruden åen 

ville passere over de fattige og forslummede smågader Fiskergade og Ågade – hvor en del huse dog 

skulle nedrives – og således skabe en respektabel forbindelse til banegården. Den private interesse i 

en broforbindelse var så stærk, at byens førende erhvervsdrivende indsamlede 100.000 kr. til pro-

jektets realisering.800 Da Sct. Clemens Bro stod færdig i 1884, tog nybyggeriet til langs Søndergade 

og Ryesgade, der snart fik karakter af storbystrøg – endda med hestetrukket sporvogn til Store 

Torv.801 Med kommunen i den udførende, men reelt underordnede rolle skabte private erhvervsdri-

vende og grundejere en ny forbindelse mellem banegården og de centrale torve, udformet som et 

forbrugets og kapitalens rum. 

 I Odense løb forbindelsen fra stationen til de centrale torve også en omvej ad ældre ga-

der. Jorden mellem torvene og banegården tilhørte to vanskeligt påvirkelige grundejere, institutio-

nen Gråbrødre Hospital og det statsejede Odense Slot. Kommunen og byens erhvervsdrivende, der 

pressede på for en direkte forbindelse, måtte derfor i de første årtier tage til takke med en gangsti. 

Først da staten i 1890’erne manglede byggegrunde til et provinsarkiv og et gymnasium, fik kom-

munen mulighed for at lave en aftale og anlægge Jernbanegade mellem banegården og de centrale 

torve. Den nye gade var flankeret af parken Kongens Have og det barokke Odense Slot foruden en 

række nyere, monumentale, offentlige bygninger i historicistisk stil som Landsarkivet for Fyn, Ka-

                                                                 
799 Jansen 1976, s. 22; Aagesen 1943, s. 29. 
800 AarhBF 1881, s. 61f, 134-37, 1882, s. 14, 76f; Nielsen 2003, s. 16-19. 
801 Elkjær 1976, s. 72-74. 
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tedralskolen, Museet og Drengeborgerskolen.802 Ruten gav ifølge Illustreret Tidende et tiltalende og 

fornemt indtryk, der vidnede om en by ”i hvilken den æstetiske Sans ikke er stedt til Hvile i Materialis-

mens alt opslugende Grav”.803 

 Kun den sydligste del af gadeforløbet fik et kommercielt islæt, da et privat konsortium 

erhvervede et større areal af hospitalet og opførte et stort hotel, Grand Hotel, ved siden af den nye 

gade.804 Hovedindtrykket af Jernbanegade var dog det af staten og kommunen i fællesskab skabte 

monumentale og moralske byrum – grundlæggende anderledes end Aarhus’, Aalborgs og de fleste 

andre danske byers handelsorienterede ’jernbanegader’. Da det umiddelbart før Første Verdenskrig 

var nødvendigt at erstatte den hidtidige stationsbygning med en større, konsoliderede den statslige 

etat, kommunen og byens borgerskab byrummets moralske og symbolske virkning med en impo-

sant neobarok stationsbygning og den nyrejste rytterstatue af Christian IX stående overfor med 

Odense Slot som baggrund.805 

Boulevarden i Aalborg 

Aalborg Kommune havde allerede i 1876 med gadegennembruddet Jernbanegade skabt en direkte 

forbindelse til banegården. Kort før århundredskiftet blev det imidlertid besluttet at flytte stationen 

nogle hundrede meter mod syd, blandt andet for at samle statsbanerne og privatbanernes afgangs-

sted. Den nye stationsbygning, der stod færdig i 1902, lå ved flere nyligt anlagte, brede gader, men 

mellem dette område og de centrale torve lå et gammelt, tæt sammenbygget kvarter, kun med 

smalle gyder som passage. En lokal entreprenør og den kommunale bygningsinspektør fremkom 

med et forslag til en forbindelsesgade, men byrådet fandt ikke planen ambitiøs nok og tog i stedet 

selv sagen op i 1905.806  

 Mellem en mængde forskellige mulige linjeføringer valgte byrådet – trods pres fra en 

gruppe private grundejere for en anden linjeføring i overensstemmelse med deres interesser – at 

slutte den nye gade til den eksisterende gade Østerå, da det ville skabe en bred forbindelsesgade fra 

den nye station over de centrale torve og videre til havnen. Desuden spillede det en rolle, at der 

med denne linje ville ”finde en radikal Oprydning Sted i et af Byens tættest bebyggede Kvarterer.”807 I 

byrådet hed projektet fra begyndelsen ’gennemførelsen af Boulevarden’ efter det gadestykke, som 

                                                                 
802 OBF 1890, s. 65-74; Odense Magistrats 2. afdeling (udg.) 1984, s. 66-69. 
803 Illustreret Tidende 23/9 1894. 
804 Odense Magistrats 2. afdeling (udg.) 1984, s. 68f. 
805 Illustreret Tidende 13/10 1912; FSt 11/10 1912. 
806 Stokholm 2010, s. 317-21; Iversen & Petersen 2005, s. 178-84. 
807 AalbBF 1906-7, s. 118. Jeppe Norskov Stokholm kæder denne overvejelse sammen med Lov Nr. 160 af 27. Maj 1908 om 
Laan til Ombygning af overbebyggede og usunde Bydele i København og Købstæderne m.m., men gør ikke nærmere rede for 
byrådets forhåndskendskab til loven, der blev behandlet og vedtaget halvandet år efter byrådets debat. Stokholm 2010, s. 
354. 
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det forlængede, og betegnelsen Boulevarden stemte godt overens med ambitionsniveauet, der om-

fattede en 30 alen (18,6 m) bred gade bebygget med store og moderne beboelses- og forretnings-

ejendomme kronet af den monumentale, offentlige bygning, Administrationsbygningen, der skulle 

huse de kommunale kontorer. Gennembruddet strakte sig over ca. 230 meter. 

  

Figur 29. Den sydlige del af Aalborg centrum før og efter gennembruddet af Boulevarden 

 

                  (Wolsing 1913) 

 

I udformningen af planen lagde kommunen stor vægt på ejendomsværdierne – der belejligt for be-

regningerne netop var opgjort i de nye ejendomsvurderinger – og de fremtidige grundpriser med 

en tankegang, som i store træk fulgte en privat ejendomsinvestors. Eksempelvis valgte byrådet at 

føre gaden hen over og dermed nedrive den relativt nye fattiggård, da den store grunds salgspris 

var højere end bygningernes værdi, ligesom de omkringliggende grunde ifølge byrådet ville blive 

mere værd uden en nabo med lav status.808 I de foregående årtier havde private konsortier haft en 

                                                                 
808 AalbBF 1906-7, s. 118. 
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betydelig rolle i tilsvarende kommunale gadeprojekter og i nogle tilfælde endda gennemført gade-

gennembrud mere eller mindre på egen hånd, men af ideologiske årsager foretrak socialdemokra-

ternes snævre byrådsflertal projektet gennemført i rent kommunalt regi, dog således at grundene 

efterfølgende blev solgt til private bygherrer. Den konservativt indstillede, kongevalgte borgmester 

gennemtrumfede imidlertid en privat licitation af arbejdet. Da det eneste indkomne bud var ufor-

holdsmæssigt dyrt, var alle nødt til at slutte op om en rent kommunal løsning finansieret af et stats-

ligt lån – et forvarsel om det offentliges tiltagende betydning i fremtidige gadeprojekter i cen-

trum.809 

 Mobiliteten var nok ansatsen til gennembruddet, men sammen med de udprægede hen-

syn til grundenes udnyttelse og værdi, forretningslivet og det moralske præg i både bolighygiejnisk 

og monumental, æstetisk forstand må projektet betegnes som skabelsen af et idealcentrum med 

moderne citykarakter. Byrådet lagde megen vægt på den nye bebyggelses æstetiske kvaliteter med 

en stram arkitektonisk styring og opkøb af ældre ejendomme, der kunne skæmme gadebilledet, 

ligesom den kommunale Administrationsbygning virkede som et stilmæssigt ankerpunkt midt på 

gaden. Det er endvidere karakteristisk, at mange af gadens store etageejendomme allerede på arki-

tekttegningerne var forsynet med store helglasruder til butikker i stueetagen, mens mange af lejlig-

hederne havde en størrelse, der rummede plads til både en bedrestillet familie og en praksis i et 

liberalt erhverv.810 

 Boulevardgennembruddet, færdiggjort i 1912, erstattede de gamle lave gader med en 

moderne færdselsåre, der lod mobiliteten, i form af hestevogne, senere motortrafik, og penge-

strømmene, fysisk markeret med gadestrækningens mange finansielle institutioner, råde. Lokale 

skribenter fremhævede det nye, moderne byrum med storbykarakter som et symbol på Aalborgs 

fremtid. Selv om gadegennembruddet mere end tredoblede områdets ejendomsværdier, måtte op-

timisterne dog medgive, at det var vanskeligt at rykke handelen og grundværdierne fra de tradi-

tionsrige butiksgader. Tilsyneladende trivedes forbrugets rum bedre i de smalle, mindre befærdede 

og mere intime gamle gader end på den brede boulevard. Første Verdenskrigs byggekrise reddede 

dog nybyggeriets rentabilitet.811 

 Boulevarden og 1920’ernes storstilede projekt i Aarhus med fornyelsen af banegården og 

Banegårdspladsens bebyggelse ved var de sidste, større byplanmæssige omlægninger i de store 

provinsbyer foranlediget af jernbanen. Nu gjaldt det i stedet motortrafikken. 

                                                                 
809 AalbBF 1906-7, s. 129f, 1908-9, s. 60f, 85-87; Stokholm 2010, s. 348-63. 
810 AalbBF 1909-10, s. 95f; Iversen & Petersen 2005, s. 109-84; Iversen: Packness – arkitekten, 2011, s. 222-29. 
811 Wolsing: ”Den ny Boulevard og lidt om Aalborg i Nutid og Fremtid”, 1913, s. 112-16. 
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Gadegennembrud for motortrafikken 

Efter de første år præget af entusiaster begyndte motortrafikken i løbet af 1910’erne at blive en dag-

lig faktor på gaderne i de store provinsbyers centrum, som de kommunale teknikere måtte tage al-

vorligt. I de smalle, gamle gader var en udvidelse af kørebanen påtrængende, og fastlæggelse af 

byggelinjer med krav om tilbagerykning ved nybyggeri – et princip, der havde været anvendt siden 

midten af 1800-tallet – fik fornyet aktualitet. Odenses stadsingeniør fastlagde således allerede i 1918 

byggelinjer for adskillige gader i den indre by, løbende suppleret i de følgende år.812 Stadsinge-

niøren var imidlertid klar over, at der langs de mest befærdede, centrale strøg var sket meget ny-

byggeri, ”som udskyder Muligheden for en væsentlig Udvidelse til en meget fjern Fremtid.” Det bragte 

ham til at overveje mulighederne for ”Tilvejebringelse af Parallelgader og Diagonalgader, der kan aflaste 

Hovedgadernes Trafik, der allerede nu til Tider er foruroligende stor.”813 De første små gadegennembrud 

kom på tegnebrættet og kort tid efter til udførelse. 

 Der kan næppe herske tvivl om, at trafikken fra 1910’erne var tiltagende og virkede 

generende og forsinkende for visse trafikanter. Hvornår trafiktætheden nåede et utåleligt niveau, 

der krævede offentlige tiltag, var dog en skønssag. Som påpeget i flere nyere studier, der angriber 

trængsel og andre trafikproblemer som sociale konstruktioner, såvel som analysen ovenfor, spillede 

tekniske fagfolk sammen med erhvervsinteresser en væsentlig rolle i definitionen af de trafikale 

udfordringer og deres løsning. Teknikkerne kunne med hårde tal for indregistrerede køretøjer, tra-

fikuheld og daglig færdsel i udvalgte gader kvantificere problemernes nuværende omfang og med 

fremskrivninger godtgøre en fremtidig forværring – som implicit i sætningsindskuddet ”allerede nu” 

i citatet ovenfor.814 Teknikkerne præsenterede samtidig løsningen i form af udvidede færdsels-

arealer. I løbet af mellemkrigstiden bredte sig blandt provinsbyernes teknikere – parallelt med ud-

viklingen i nordamerikanske såvel som nordeuropæiske byer – en følelse af, at radikale tiltag var 

nødvendige.815 

 Odenses hovedforretningsstrøg, Vestergade, bød ifølge stadsingeniøren på alvorlige 

trafikale vanskeligheder, og et gadegennembrud, der kunne skabe en aflastende, alternativ rute for 

den gennemgående trafik, var påkrævet. Det konservative byråd var tilbageholdende med at påtage 

sig udgifterne forbundet med det foreslåede gadegennembrud og så hellere sagen løst ved privat 

initiativ. Et konsortium bestående af en lokal ejendomsinvestor og nogle københavnske forretnings-

folk kom ind i billedet i 1922. Konsortiet erhvervede et større areal mellem Vestergade og Klare-

                                                                 
812 OS, OKA, BJ, arksag. 49, ældre akter 1-2, 726/1918, 353/1922. 
813 Den byplanmæssige autoritet J. Stübben anbefalede diagonalgader til løsning af trafikproblemer, Stübben 1907, s. 42-47. 
OS, OKA, BJ, arksag. 49, ældre akter 1-2, 726/1918. 
814 Weinstein: ”Congestion as a cultural construct”, 2006, s. 110-113; Norton 2008, s. 175-207; Fogelson 2001, s. 218-253. 
815 Fogelson 2001, s. 255-68; Norton 2008, s. 243-54; Ladd 2008, s. 78-86; Buiter 2008, s. 155-62. 
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gade, blandt andet fra et bryggeri, og solgte efter aftale kommunen et areal til anlæggelse af den 

cirka 170 meter lange og 12,5 meter brede aflastningsgade Mageløs.816 Gaden omdannede de tidli-

gere ekstensivt udnyttede bagarealer til attraktive byggegrunde, der gradvis blev bebygget i de føl-

gende år, om end naboer med uvilje til salg og klager over de påtænkte bygningshøjder forhindrede 

så hård en udnyttelse som planlagt. Gaden kom til at rumme hovedkontorer for en kreditforening 

og et forsikringsselskab, et seksetagers lægehus foruden en række beboelses- og forretningsejen-

domme – og en tidlig parkeringskælder.817 

Vesterbro – Motortrafikkens vej gennem Aalborg 

Aalborgs store gadegennembrud i 1930’erne fra den nye Limfjordsbro mod syd over jernbanen med 

tilslutning til hovedvejen sydpå omfattede en samlet strækning på en kilometer og op mod hund-

rede nedrevne ejendomme. Skalamæssigt satte gennembruddet en ny standard og forsøgte at inte-

grere en motorgade i det moderne centrum og endda bruge den trafikerede gade til byudvikling. 

Vesterbro-gennembruddet gik, som navnet siger, gennem den vestlige del af det egentlige centrum 

og tangerende forretningsgaden Algades vestlige ende. Ud over skabelsen af en ny fjerntrafikfor-

bindelse og opførelsen af gode, tidssvarende boliger rummede projektet også en målsætning om at 

gøre den nye gade attraktiv for cityfunktioner. 

 Beslutningen om gadegennembruddet tog sit udgangspunkt i to trafikale problemer i 

Aalborg og det omkringliggende område, nemlig den gamle bro over Limfjorden samt jernbanelin-

jen syd og vest om Aalborgs bykerne med adskillige niveauskæringer. Broforbindelsen mellem 

Aalborg og Nørresundby var en gammel pontonbro, der allerede ved 50-årsjubilæet i 1915 havde 

store problemer med at klare den øgede trafik, især de tunge lastbiler. Arbejdet mod en ny bro be-

gyndte med en konkurrence i 1919, men Rigsdagen vedtog først en anlægslov om en fast broforbin-

delse i 1928, og byggeriet foregik 1930-33.818 Det stod naturligvis klart for kommunen, at den nye 

bros trafikale kapacitet ville være nyttesløs uden en tilsvarende landevejsforbindelse mod syd gen-

nem byen. Krogede smågader, en spritfabrik og en jernbaneoverskæring spærrede imidlertid vejen. 

Kommunen havde siden 1918 ligget i forhandlinger med statsbanerne om en bro over banen ved 

Vesterbro, uden at parterne kunne nå til enighed om ambitionsniveauet og finansieringen.819 

 På linjen mellem broen og hovedvejen mod syd havde De Danske Spritfabrikker en æl-

dre fabrik på en stor, men mere eller mindre udbygget grund. De dårlige infrastrukturelle forhold, 

omkringliggende beboelsesejendomme og manglende udvidelsesmuligheder – samt den centrale 

                                                                 
816 OS, OKA, BJ, arkivsag 24, Mageløs, ældre akter, 812/1922. 
817 OS, OKA, BJ, arksag. 24, ældre akter, 812/1922, 828/1933 m.fl.; Odense Magistrats 2. afdeling (udg.) 1984, s. 123-25; 
Jensen & Larsen: De Fyenske Købstæders Brandforsikring af 1850, 1950, s. 104-113. 
818 Jensen 2003, s. 67-75; Christensen & Topholm 1990, s. 220-22. 
819 Poulsen: ”Byplanproblemer i Aalborg”, 1934, s. 7-9; Nielsen & Christensen 1984, s. 10-23. 



242 

 

grunds byudviklingspotentiale og værdi – gjorde en udflytning til en større grund med jernbane-

forbindelse og kajplads attraktiv. Den fraflyttede grund ville med en betydningsfuld gade henover 

blive til to attraktive byggegrunde, så De Danske Spritfabrikker og kommunen havde sammenfal-

dende interesser, og en aftale kom i stand.820 

 Socialdemokratiet havde ved kommunalvalget i 1925 opnået et snævert byrådsflertal og 

indtog for første gang Aalborgs borgmesterpost. Den endelige beslutning om jernbaneoverføringens 

udformning og gadens forløb skete derfor under intens politisk rivalisering med byrådets borger-

lige opposition. Socialdemokraterne fremsatte – blandt andet motiveret i beskæftigelses- og bolig-

politik – en storstilet og dyr plan omfattende mange nedrivninger og ekspropriationer. De borger-

lige byrådspolitikere, Aalborg Stiftstidende og grundejerforeningen mente derimod, at projektet var 

for omkostningsfuldt, og forudså, at manglende byggelyst ville resultere i en ”plankeværksgade”.821 I 

stedet fremkom de borgerlige med adskillige alternative, mindre indgribende planer, der også sig-

tede mod en mere lige gadelinje til fordel for trafikafviklingen og færdselssikkerheden. Grundejer-

foreningen, der navnlig varetog interesserne for de ekspropriationstruede husejere, indsamlede 

knap 2.000 underskrifter for et forslag om at stille planerne om banekrydsningen i bero og i stedet 

afvente en tunnel- eller højbaneløsning (samtidig under opførelse i Vejle og på Københavns Nørre-

bro) uden dog at redegøre for, hvordan de truede ejendomsværdier kunne retfærdiggøre et så kost-

bart og omsiggribende projekt.822 På baggrund af nogle indrømmelser fra DSB lykkedes det byrådet 

at nå et kompromis i form af en direkte gade over spritfabrikkernes grund til brolandingen, for en 

stor dels vedkommende finansieret af statslige midler, og byggearbejderne kunne gå i gang i 

1930.823 

Motortrafikkens gennembrud 

Ved indvielsen talte statsminister Thorvald Stauning om broen og gaden som udtryk for ”Nutiden, 

der kræver Plads og Fart.”824 Den nye gade var indrettet på motortrafikkens præmisser med en bredde 

på op til 25 meter, og med status som hovedlandevej fik den gennemkørende trafik prioritet.825 I 

stedet for det, stadsingeniøren kaldte en ”næsten upassabel Række af Smøger og tilfældigt placerede Røn-

ner”, var der skabt orden og plads for ”en Fremtidstrafikaare, som ingen anden By i Landet kan opvise 

Magen til.”826 Helt i denne ånd skete indvielsen af det første gadestykke ikke med snoreklip, men 

                                                                 
820 Nielsen & Christensen 1984, s. 22-27. 
821 Nielsen & Christensen 1984, s. 29. 
822 Nielsen & Christensen 1984, s. 31, 39. 
823 Nielsen & Christensen 1984, s. 40-46. 
824 Citeret i Jensen 2003, s. 74. 
825 Poulsen 1934, s. 8f; Burchardt & Schønberg 2006, s. 234f. 
826 Citeret i Jensen 2003, s. 85; Nordjyllands Social-Demokrat 16/9 1931. 
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ved at borgmesteren kørte gennem snoren i en stor åben bil.827 Med omkring 1.500 motorkøretøjer i 

Aalborg og blot 3.000 i hele Aalborg-Nørresundby-området i 1931 må anlægget siges at være di-

mensioneret på baggrund af fremtidsforventninger.828 

 

Figur 30. Aalborg centrums vestlige del før og efter Vesterbro-gennembruddet 

 

                                (Iversen & Smidt 2003)

  

Der var dog ikke kun tænkt på bilerne i fart – også parkering og autoservice kunne gaden tilbyde i 

rigt mål. I kørebanens midterrabat var der indrettet parkeringspladser til kortere ophold, mens 

arealerne under jernbanebroens ramper var indrettet til i alt 3.700 m2 overdækket parkering. Langs 

Vesterbro var anlagt adskillige benzintanke, og olieselskabet Esso havde endda opført et 

”Automobilhus” med servicestation i den åbne, søjlebårne stueetage og stort værksted i en bag-

vedliggende hal. Et af gadens første nybyggerier var ”Motorcentralen”, hvor bilforhandlerens nyeste 

modeller var udstillet bag stueetagens store glasflader.829 Landevejsgadens rolle som byens ny infra-

                                                                 
827 Nordjyllands Social-Demokrat 17/9 1931. 
828 Nordjyllands Social-Demokrat 2/1 1931. 
829 Iversen & Smidt: Funkis. Det nordjyske gennembrud, 2003, s. 30-35, 176-79; Nielsen & Christensen 1984, s. 64f. 
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strukturelle rygrad fik yderligere styrke med opførelsen af en rutebilsstation, der også tilføjede en 

del fodgængere til gadebilledet.830 

 Det socialdemokratiske byrådsflertal ønskede, at nybyggeriet langs gaden skulle have et 

klart moderne, arkitektonisk præg som tegn på den nye tid. Den ældre, kongelige bygningsinspek-

tør Einar Packness kom tidligt med et forslag til en monumental, nyklassicistisk bebyggelse ved 

brolandingen, men socialdemokraterne kørte ham og andre arkitekter af den gamle skole ud på et 

sidespor og satsede i stedet entydigt på borgmesterens svigersøn, den unge arkitekt Carlo Odgård. 

Han havde en hånd med i 58 af gadens 70 nybyggerier og udviklede snart et fast ’Vesterbro-kon-

cept’, seksetagers murstensbygninger i funktionalistisk stil med butikker i stueetagen, lejligheder 

derover og en kobberdækket, tilbagetrukket øverste etage. Odgård så tydeligt og arbejdede for at 

virkeliggøre den vision om en moderne gade præget af trafik og fart og tegnede karakteristisk nok 

kørende biler på de fleste bygningstegninger. De ornamentløse, funktionalistiske bygningskroppe 

med klare former og dominerende, horisontale linjer var som skabt til at blive betragtet i fart - fra en 

bil.831 

 Byens politisk og stilmæssigt mere konservativt indstillede kredse var kritiske over for 

de mange nedrivninger og nybyggeriets modernistiske stil. ”Man har løsnet sig fra Historien og er 

kommet ud i det kulturløse” hed det i en aviskronik.832 Blandt socialdemokraterne var der derimod en 

stolthed over, at rydningerne skete uden respekt for ”de gamle Salt- og Peberbøsser, der ligger i Vejen”, 

som Stauning formulerede det. Dog blev enkelte bygninger skånet som den senere fredede barok-

bygning Brigadér Hallings Gård i Store Vestergade, blandt andet takket være Aalborg Stiftstidendes 

indsats.833 

 Selv om det socialdemokratiske byrådsflertal var optaget af mærkesager som beskæfti-

gelse og flere boliger, var der også en intention om at gøre Vesterbro til en driftig forretningsgade 

med detailhandel, restaurationer, forlystelser foruden kontorbyggeri og servicevirksomheder. De 

mange parkeringspladser skulle gøre det let for gennemkørende bilister at stoppe op og forbruge, 

ligesom kommunen var påpasselig med kun at tillade aktiviteter og forretninger med et vist niveau. 

Stort set alle de nyopførte bygninger havde butikker i stueetagen, og i 1934 åbnede også et varehus i 

tre etager, indrettet ”som de rigtige store Varemagasiner i Storbyerne.”834 Gadebilledet blev præget af 

store reklameskilte, lysreklamestativer på tagene og enkelte eksempler på rene staffagekonstruk-

tioner til indramning af gaden, der kun skulle tjene som reklameblikfang. Fire forsikringsselskaber 

                                                                 
830 Nielsen & Christensen 1984, s. 72-75. 
831 Iversen & Smidt 2003, s. 29-140. 
832 Kronik af Søren Holm i AalbSt 16/3 1944; AalbSt 1/4 1943. 
833 Citeret i Jensen 2003, s. 13, 65f. 
834 Nordjyllands Social-Demokrat 9/4 1934; Iversen & Smidt 2003; Nielsen & Christensen 1984, s. 52f. 
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opførte store ejendomme, og selv om de tre holdt sig nogenlunde til den funktionalistiske stil og 

kommunens retningslinjer, formåede de alligevel at skabe iøjnefaldende og monumentale byg-

ningsværker med tårne, et af dem i form af en 36 meter høj søjle prydet af en skulptur formet som 

selskabets logo.835 

 Bygherrerne og kommunen udviste tæt samarbejde og stor kreativitet i bestræbelserne 

på at skrue grundudnyttelsen så højt op som muligt. Eksempelvis kunne en legeplads indrettet på 

en terrasse på femte sal tælle med som gårdareal. Kommunen forhandlede om dispensationer di-

rekte med ministeriet, der viste stor imødekommenhed, og anførte specifikt beliggenheden ved 

Vesterbro som årsag til lempeligheden. På spritfabrikkens grunde og i et par andre tilfælde lavede 

bygherren og kommunen en særlig spidsfindig, juridisk manøvre: Vejarealet foran grundene for-

blev en del af byggegrundene i stedet for at tilgå kommunen som umatrikuleret areal. Da denne del 

af grunden blot var stillet til rådighed for offentlig vej kunne den med ministeriets godkendelse 

tælle med i opgørelsen af ejendommens ubebyggede areal og dermed hæve udnyttelsen med ad-

skillige hundrede etagekvadratmeter.836 

 Gadegennembruddet Vesterbro formåede i høj grad at forrykke de hidtidige mønstre i 

Aalborgs centrum, og grundværdierne kom til at ligge i det næstbedste lag umiddelbart under han-

delsstrøget Bispensgade (se afsnit 3.2). Ifølge Aalborghistorikerne Henrik Nielsen og Allan Chri-

stensen udspillede Vesterbro dog sin rolle som handelsgade i 1950’erne som følge af den stærkt til-

tagende biltrafik. Grundværdierne forblev imidlertid høje, da den stadfæstede, intensive 

grundudnyttelse sikrede et højt afkast, mens de gode trafikforhold gjorde den attraktiv for kontor-

bygninger, hvoraf et par skød op i efterkrigstiden på de sidste ledige grunde.837 

En ny hovedgade i Aarhus city? 

Aarhus Kommune løste med storstilede og statsstøttede vejprojekter i 1930’erne de to mest påtræn-

gende trafikale problemer. Ringgaden, en ringvej omkring en kilometer fra centrum, skabte forbin-

delse mellem de forskellige landeveje og ledte derved den gennemgående trafik uden om bymidten. 

Åboulevarden var en ny, bred øst-vest-gående vejforbindelse fra de vestlige landeveje gennem cen-

trum til havnen, Aarhus’ vigtigste erhvervsområde. Et gadegennembrud i gængs forstand var 

Åboulevarden dog ikke, da en overdækning af Aarhus Å skabte plads til kørebanen med kun et 

                                                                 
835 Helweg-Møller: ”Forsikringsselskabet ’Nye Danske’s Bygning i Aalborg”, 1934; Iversen & Smidt 2003; Iversen 2011, s. 
300-305. 
836 Nielsen & Christensen 1984, s. 54f, 84f, 89f. 
837 Nielsen & Christensen 1984, s. 68. 
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minimum af ekspropriationer og nedrivninger. Dette betød omvendt, at gaden kun bød på få nye 

byggemuligheder.838 

 

Figur 31. Plan for Frederiksgadegennembruddet i Aarhus 1953 

 

                           (Frederiksgade-kommissionen 1954)  

 

Samtidig med disse projekter fremkom i 1935 et forslag om et storstilet nord-syd-gående 

gadegennembrud parallelt med strøggaden Søndergade ført ad den gamle, seks meter brede Frede-

riksgade. Efter megen debat og mange alternative forslag kom planen til afstemning i 1942, da et 

snævert socialdemokratisk byrådsflertal vedtog et gennembrud ført hen over Store Torv til Nørre-

port, mens de borgerlige, der også gik ind for et gennembrud, foretrak en vestligere linjeføring, der 

skånede Store Torv. Efter grundejerprotester og åben kritik fra stadsarkitekten trak borgmesteren 

                                                                 
838 Pedersen: ”Aarhus Aaboulevard”, 1951; Lauridsen: ”Landeveje og ringgader”, 1976a, s. 15-17; Frederiksgade-
kommissionen 1954, s. 107; Wiese: Århus Å - byens moder, 2010, s. 48-61. 
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planen tilbage to år senere, og byrådet nedsatte en kommission til at formulere et projekt på det 

bedste faglige grundlag.839 

 Betænkningen Ny hovedgade i Århus lå færdig i 1953 og anbefalede et gadegennembrud i 

20 til 40 meters bredde over en strækning på en kilometer, hvilket ville kræve nedrivning af om-

kring 135 ejendomme.840 Med sine velunderbyggede argumenter og eksplicitte motiveringer er be-

tænkningen et fantastisk tidsdokument, der reflekterer tænkningen om centrum, trafik, citydan-

nelse og bevaring hos en betydningsfuld gruppe lokalpolitikere og byplanlæggere i den tidlige 

efterkrigstid. 

 Gadegennembruddets hovedformål var at skabe tilfredsstillende forhold for den 

fremtidige trafik, som ifølge konklusionen ”alene giver tilstrækkelig motivering for de store indgreb”.841 

Den nye gade skulle med ét slag skabe optimal mobilitet for bilister, hvorimod kommissionen ikke 

fandt det nødvendigt at tage særlig hensyn til cyklisterne, der måske nok ville blive fem gange så 

talrige som bilerne i den nye gade ifølge beregningerne, men transportformen var efter al 

sandsynlighed på vej mod afvikling. Med seks til otte kørebaner foruden kantstensparkering skulle 

gaden have kapacitet til både at tage den indenbys, gennemkørende biltrafik, ordne og fordele 

færdslen i det centrale gadenet, aflaste strøggaderne og tilbyde rigelig parkering under som over 

jorden.842 Bilisternes organer som eksempelvis Den kongelige danske Automobilklubs blad modtog 

selvsagt projektet med stor entusiasme som udtryk for ”rationel trafikpolitik”.843 

 Gennembruddets andet formål var at skabe gode byggemuligheder for erhvervslivet, da 

det var af betydning for hele byområdet, at ”forretningslivet får betingelser for vækst i forretnings-

centret.”844 I kommissionens øjne ville den nye gades byggegrunde være så attraktive, at det fra 

begyndelsen ville blive et rent cityområde kun med erhverv. Stueetagen var tænkt udformet som et 

nyt butiksstrøg, mens randbebyggelsens øvre etager samt adskillige 10-12 etages højhuse ville give 

plads til kontorer. De nuværende mindre værksteder skulle derimod sikres kommunal genhusning 

på mere perifere placeringer. Kommissionen var sikker på, at motorgaden ville blive et nyt handels-

strøg, og satte automatisk lighedstegn mellem trafik og attraktiv butiksplacering uden at skele til 

handelsforskningens og de detailhandlendes ovenfor omtalte begyndende betænkeligheder ved 

foreneligheden af tung motortrafik og promenerende kunder.845 

                                                                 
839 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 23-27; Wiese 2010, s. 62-66. 
840 Frederiksgade-kommissionen 1954. 
841 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 111. 
842 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 29-58. 
843 Auto: ”Rationel trafikpolitik i Jyllands hovedstad”, 1955. 
844 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 17. 
845 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 59-64. 



248 

 

 Det tredje formål med projektet var at udskifte en umoderne, rodet, grim, lav og tæt 

bebyggelse med ”en også i udseendet værdifuld ramme om Storårhus’ erhvervsliv”, der kunne give cen-

trum og hele byen ”et nyt ansigt”.846 Sanering var nævnt som et af projektets formål, men der var 

kun i meget begrænset omfang tale om egentlig sanering, da kun 3% af etagearealet til nedrivning 

var umiddelbart kondemnabel, mens 14% kunne komme ind under mildere paragraffer i sane-

ringsloven. Om end hygiejne og lysforhold anvendes i argumentationen, var totalnedrivningen 

først og fremmest motiveret æstetisk ud fra ønsket om at skabe orden, regelmæssighed og en tids-

svarende bebyggelse – med cityanvendelse.847 Kommissionen betragtede ikke områdets bygninger 

som i besiddelse af nogen arkitektonisk værdi, og bortset fra isoleret bevaring af områdets to fre-

dede bygninger lå planens bevaringsmæssige overvejelser udelukkende i linjeføringen. Kommis-

sionen afviste muligheden for et gennembrud tværs over Store Torv, fordi det ville ødelægge plad-

sens arkitektoniske virkning som forplads for domkirken og bryde Aarhus’ eneste, 

bevaringsværdige, historiske byrum, nemlig ”Bispestaden” defineret som udstrækningen af den tid-

lige middelalders befæstning rundt om domkirken.848 

 Ny Hovedgade-planen repræsenterede en amerikansk inspireret drøm om at skabe et 

fortættet, dynamisk og stærkt trafikeret cityområde. Løsningsmodellen med en stor vej gennem 

centrum var udbredt i mellemkrigstidens amerikanske byer, hvor erhvervs- og grundejerinteresser i 

central business district dikterede en sådan vejføring frem for ringvejsløsninger for netop at fastholde 

centrums rolle som trafikalt knudepunkt og undgå den truende decentralisering. Frederiksgade-

kommissionen fastslog i afsnittet ”Centralisering eller decentralisering”, at planlægningen navnlig 

måtte tilgodese ”den centrale bykerne for hele Storårhus”. Ny Hovedgades linjeføring forbandt ikke 

som andre gennembrud to punkter eller færdselsårer, intentionen var i realiteten blot at lede trafik-

ken ind i bykernen til fordel for områdets butikker og erhverv.849 

 Et enstemmigt byråd vedtog betænkningens forslag i 1954 med berammet påbegyndelse 

i 1958 og en anlægsperiode på 24 år opdelt i fire etaper.850 Odenses tidligere stadsingeniør Rygner, 

der selv havde slået stregerne til at adskillige gadegennembrud, roste planen i Stads- og Havneinge-

niøren, men andre i det byplanfaglige miljø var mere skeptiske.851 Der blev stillet spørgsmålstegn 

ved hensigtsmæssigheden i den meget langstrakte anlægsperiode og dens betydning for bygge-

lysten, når de trafikale fordele lå så langt ude i fremtiden.852 Den mest kontante kritik kom fra arki-

                                                                 
846 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 17, 14. 
847 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 14-17, 65-71. 
848 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 72-77. 
849 Frederiksgade-kommissionen 1954, s. 59; H.J. Jacobsen 2008, s. 68f; Fogelson 2001, s. 254-70. 
850 AarhBF 1953-54 A, s. 338-55. 
851 Rygner: ”Ny Hovedgade i Århus”, 1955. 
852 N.T.: ”Ny Hovedgade i Aarhus af internationalt Format”, 1954, s. 170f. 
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tekt Ole Thomassen, der i tidsskriftet Byplan tilbageviste projektet som et ubrugeligt svar på by-

midtens udfordringer. Thomassen argumenterede for, at kommissionen tog fejl ved at betragte 

trafikbelastningen som et samlet problem og lade én vejstrækning løse så forskellige og uforenelige 

funktioner som ”gennemfartsgade, aflastningsåre, fordelingsgade til city, kontor- og parkeringsgade, butiks-

strøg og promenadevej.” I stedet var differentiering og opdeling af færdselsformerne efter art og ha-

stighed den eneste mulighed for at forbedre trafikafviklingen, navnlig var en ringforbindelse rundt 

om bycentret påtrængende.853 Mens Ny Hovedgade-projektet i høj grad delte Vesterbro-

gennembruddets tankegods om en vej med mange funktioner, gjorde Thomassen sig til fortaler for 

færdselsmæssig differentiering – en tanke som vandt stigende tilslutning og i begyndelsen af 

1960’erne førte til en ny generation af bymidteplaner.854 

 Ny Hovedgade blev aldrig realiseret. Den aarhusianske lokalhistoriske litteratur har – 

senest i en hyldestbiografi fra 2010 – tillagt Bernhardt Jensens indtræden på den socialdemokratiske 

borgmesterpost i 1958 afgørende betydning for gennembrudsprojektets opgivelse. Der er ikke tvivl 

om, at Bernhardt Jensens interesse for bevaring af historiske bymiljøer var usædvanlig – og vel 

forud – for sin tid og generation af socialdemokratiske borgmestre.855 Det hører dog med til billedet, 

at allerede ved borgmesterskiftet var projektets forudsætninger begyndt at skride. For det første var 

det ikke muligt at få tilsagn om statsstøtte til det kostbare projekt, da der hverken var tale om på-

trængende saneringsopgaver eller trafikproblemer af regional karakter. Samtidig steg prisen for de 

planlagte eksproprieringer år for år i takt med ejendomsværdierne. For det andet var bilbestanden 

allerede ved at overgå betænkningens maksimale prognoser og dermed den endnu ikke påbe-

gyndte gades kapacitetsgrænse. For det tredje medførte den fuldstændige udbygning af købstads-

kommunens areal, tendenser til et faldende folketal og tab af skatteborgere til forstæderne, at øko-

nomidirektøren rejste sin bekymring for konsekvenserne af en forceret cityudvikling for 

kommunens skatteprovenu, der i hovedsagen stammede fra indkomstskatter.856 

 Ny Hovedgade-projektet kom ikke i gang, og i 1965 vedtog byrådet i stedet en differen-

tieret trafikplan for bymidten med en stort dimensioneret cityring, fordelingsgader, enorme parke-

ringsarealer samt gågader. De påtænkte gadegennembrud i denne plan blev dog opgivet i 

1970’erne.857 

                                                                 
853 Thomassen: ”Idealby og virkelighed”, 1956. 
854 Gaardmand 1993, s. 56-66. 
855 Fode & Kaiser (red.): Bernhardt Jensen – alle tiders århusianer, 2010; Navntoft 2010, s. 74-78. 
856 Gejl (red.): Århus. Byens Historie 4, 1995, s. 28-33; Wiese 2010, s. 72f; Hoff 1964, s. 8f; Aarhus Kommunale Biblioteker, 
Lokalhistorisk Samling, Økonomidirektøren i Århus: Visse perspektiver vedrørende befolkningsudviklingen i Århus 
Kommune, 1956, s. 7-9; Tjørnehøj 1957, s. 77-80. 
857 Gejl (red.) 1995, s. 31-40; Wiese 2010, s. 72f. 
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Thomas B. Thriges Gade i Odense 

Parallelgaden til Nørregade, i 1958 navngivet Thomas B. Thrigesgade, var efterkrigstidens store 

gadegennembrud i Odense. Gennembrudsprojektet dominerede, mens det stod på, fuldstændig by- 

og trafikplanlægningen i bymidten og i byen som helhed. De mange nedrivninger og nyanlæg var 

det største indgreb i byens struktur og fik derfor også en meget konkret fysisk virkning i byrummet. 

Realiseringen af Thomas B. Thriges Gade var knæsætningen af mobilitetens rum i bycentret, om 

end det fik karakter af en pyrrhussejr. Idéerne om et nord-syd-gående gadegennembrud gennem 

bykernen kan spores i mellemkrigstiden, projektet fandt mere fast form under 1940’ernes disposi-

tionsplanarbejde og blev vedtaget af byrådet i 1952. Herfra og til gadens færdiggørelse gik imidler-

tid en længere årrække, da den nye vejforbindelse først var færdig i 1970 – den nordlige forlængelse 

mod havnen endda så sent som i slutningen af 1970’erne. I modsætning til de hurtigt gennemførte 

aalborgensiske gadegennembrud og den gentagne vedtagelse, afvisning og nyformulering af by-

midteplaner i Aarhus lagde Odenses langvarige parallelgade-projekt i konkret, fysisk og økonomisk 

forstand bånd på de byplanmæssige prioriteringer og løsninger. Trafiksituationens udvikling, nye 

arkitekturstrømninger og skift i byidealerne førte undervejs til holdningsændringer blandt by-

planlæggere, lokalpolitikere og den almindelige offentlighed. Det igangværende gennembruds-

projekt gennemgik derfor en serie praktiske ændringer, teoretiske redefineringer og ved fuldførel-

sen en direkte forkastelse i visse kredse. 

 Gennem mellemkrigstiden søgte Odense Kommune at lette trafikafviklingen i centrum 

gennem færdselsregulering, gadeudvidelser og en række mindre gadegennembrud, fortrinsvis ret-

tet mod helt lokale forhold. Ved udarbejdelsen af byplanlovens krævede dispositionsplan i begyn-

delsen af 1940’erne rettede stadsingeniøren opmærksomheden mod de tiltagende trafikproblemer, 

navnlig den utilstrækkelige kapacitet i de nord-syd-gående forbindelser gennem bykernen og fla-

skehalsene ved krydsningen af den øst-vest-gående jernbanelinje nord for bykernen. Stadsinge-

niøren fremsatte derfor i 1947 et forslag til adskillige gadegennembrud og -udvidelser i bymidten. 

Den mest markante vejføring var et omkring 700 meter langt og 20 meter bredt gennembrud fra 

Albanibroen i syd over Overgade-Vestergade-aksen, mod nord parallelt med den gamle hovedgade 

Nørregade til en ny og større tunnel under jernbanen. Om end skalaen var noget større, og indgre-

bet mere drastisk, delte forslaget i høj grad tankegods med samme stadsingeniør Rygners planer 

næsten 30 år tidligere for gadegennembrud og byggelinjer i den indre by. Således knyttede den nye 

plans parallelgade an til de eksisterende, krydsende gader, som også skulle udvides.858 

                                                                 
858 OC: Rasmussen 1949, s. 1-5; H.J. Jacobsen 2008, s. 16-18; OS, OKA, BJ, arksag. 49, ældre akter 1-2, 726/1918, 64/1920, 
995/1929. 
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 Parallelgadens linjeføring gik klos op ad H.C. Andersens Hus og således gennem det 

omkringliggende historiske kvarter. Efter kraftige indvendinger fra museumsudvalget sendte 

kommunen forslaget til sagkyndig udtalelse hos den fremtrædende københavnske byplanlægger, 

arkitekt Steen Eiler Rasmussen, som tidligere havde behandlet andre dele af dispositionsplanen.859 

Rasmussen anså en grundig færdselsanalyse som et nødvendigt første skridt for at se, om et gen-

nembrud var berettiget. I så fald anbefalede Rasmussen som tidligere omtalt bevaring af H.C. 

Andersen-kvarterets bymiljø gennem en ændret linjeføring. Desuden opfordrede han til større tra-

fikal differentiering ved at give gennembrudsgaden prioritet og opgive at tilslutte og udvide de 

krydsende lokale smågader. Gadegennembruddet ville kun gavne trafikafviklingen, hvis ”Maskerne 

i gadenettet” også blev gjort større.860 

 Samtidig skete et skifte på stadsingeniørposten i Odense, og den nytiltrådte Richard 

Honoré indsamlede selv erfaringer fra andre gadegennembrud, blandt andet i Aalborg. Den aal-

borgensiske kollega berettede i 1949 om de tiltagende problemer på Vesterbro, der på én gang 

skulle agere gennemfartsrute, lokal trafikåre, parkeringsplads og handelsgade. Især parkerings-

pladserne i midterrabatten fremstod nu som uhensigtsmæssig funktionsblanding: ”At midterpar-

keringen skulle blive gadens ’Akilleshæl’, fordi den hovedsageligt bliver brugt af lokale trafikanter […] tænkte 

ingen på i 1930.”861 

 Et nyt forslag til udformningen af parallelgaden – nu som prioriteret rute og i et noget 

bredere tracé på 24,5 meter – kom for byrådet i 1952.862 Kun den konservative formand for 

museumsudvalget stillede spørgsmålstegn ved, ”om det nu ogsaa absolut er nødvendigt, at Trafiken 

placeres just paa de Steder, hvor den skærer allerhaardest ind i Bykærnen”, og pegede på en ringforbin-

delse som alternativ. De øvrige byrådsmedlemmer havde fuld tiltro til planlæggernes tekniske ar-

gumenter om gennembruddets nødvendighed og vedtog planen.863 

Fra bygade til motorgade 

Realiseringen af parallelgaden var afhængig af statslige midler, især fra ’vejmillionerne’. Efter en 

træg begyndelse for forhandlingerne, hvor Vejdirektoratet helst så den ydre ringvej med større re-

gional betydning (Tietgens Allé) færdiggjort først, begyndte de etapevise bevillinger at rulle i slut-

ningen af 1950’erne. Vejdirektoratet ydede refusion for 85%, senere 100%, af udgifterne til areal-

erhvervelser og selve vejanlægget og skulle godkende projekteringen i detaljer. Allerede på et af de 

                                                                 
859 H.J. Jacobsen 2008, s. 16-18; OBF 1947-48, s. 53-55. 
860 OC: Rasmussen 1949, s. 6. 
861 Citeret i Nielsen & Christensen 1984, s. 124.  
862 OS, OKA, Magistratens 2. afdeling, 31,0 Thomas B. Thriges Gade, alment og forarb. 1951-52, Stadsingeniøren i Odense: 
Forslag til gadegennembrud i kvarteret øst for Nørregade, februar 1952. 
863 OS, OKA, Odense byrådssekretariat, stenograferede byrådsreferater, 5/5 1952, pkt. 6; H.J. Jacobsen 2008, s. 24-27. 
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første møder bemærkede Vejdirektoratets ingeniører, at gaden burde være bredere, og i de følgende 

år udviklede vejingeniørerne fra de to instanser i et tæt parløb projektet ved blandt andet at tilføje 

ambitiøse, avancerede tekniske løsninger som kørebaneopvarmningsanlæg og vejkryds med tun-

nelunderføring for gennemkørende trafik.864 Mens de tidligste forslag til parallelgaden drejede sig 

om en bred, men dog traditionel bygade, fik gadegennembruddet i løbet af 1950’erne karakter af en 

højt specialiseret færdselsåre tilpasset biltrafikken, en motorgade. Det var en rationel og uomgæn-

gelig løsning i ”motoriseringens tidsalder”, som stadsingeniøren formulerede det.865 

 

Figur 32. Thomas B. Thriges Gades linjeføring 1955866 

 

 

                                                                 
864 OS, OKA, Magistratens 2. afdeling, 31,0 Thomas B. Thriges Gade, alment og forarb. 1951-52, nr. 33,371, notater fra 
møder med Vejdirektoratet 2/11 1954, 18/2, 2/11 1955, 13-14/4, 1956, 16/1, 16/9 1957, 13/11 1958; H.J. Jacobsen 2008, s. 
32-42.  
865 Honoré 1957, s. 237. 
866 OS, OKA, BJ, arksag. 90, ældre akter 1, Ideskitse til dispositionsplan for en del af den indre by, 4/4 1955. 
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 I modsætning til det aarhusianske Ny Hovedgade-projekt spillede nye byggemuligheder 

ikke nogen særlig rolle i det første forslag til parallelgaden. Ifølge Steen Eiler Rasmussen forsømte 

projektet overvejelser om ny bebyggelse i en sådan grad, at han advarede om muligheden for, at 

gadegennembruddet ”i en uoverskuelig fremtid kommer til at ligge som et ulægeligt sår i byen.”867 

Stadsingeniørens reviderede forslag fra 1952 indeholdt en traditionel randbebyggelse i tre etager, 

hvilket han mente ville være økonomisk overkommeligt, endda attraktivt, for de nuværende ejere af 

de delvist eksproprierede matrikler.868 En plan for hele det berørte område fra 1955 lancerede to 

nye, underordnede mål med gennembruddet, nemlig en ændring af bebyggelsens anvendelse i 

overensstemmelse med den centrale beliggenhed, altså cityfunktioner frem for industri, samt til-

strækkelige parkeringsarealer.869 

 Blandt erhvervsdrivende og grundejere i centrum var enkelte kritiske over for gennem-

bruddet gennem bykernen, men flertallet accepterede tilsyneladende de kommunale politikere og 

embedsmænds argumenter om indgrebets nødvendighed. Til gengæld var utilfredsheden mærkbar 

over den usikkerhed, de omfattende, men endnu ikke påbegyndte planer for bymidten medførte. 

Den potentielle fare for ekspropriation gjorde det vanskeligt at disponere, så længe der var uklar-

hed om, og i givet fald hvornår projekterne ville komme i gang.870 

 Selv om stadsingeniøren havde erklæret, at vejbyggeriet ikke kunne vente på interes-

serede bygherrer, blev det første skridt i gennembruddet realiseret i samarbejde med et bygge-

interesseret forsikringsselskab, mens det endnu kneb med de statslige vejmidler.871 Som penge-

stærke bygherrer fik forsikringsselskaber stor betydning for efterkrigstidens centrale byggeri i 

mange nordeuropæiske byer.872 Adskillige ældre ejendomme ved Albani Torv og Overgade blev 

nedbrudt, omfattende arealer afgivet til kørebane og parkeringspladser, og en femetagers kontor-

bygning med høj grundudnyttelse opført.873 I det hele taget fik bebyggelsen langs tracéet større poli-

tisk bevågenhed, og en ny bebyggelsesplan i modernistisk stil fremlagt. Realiseringen havde imid-

lertid lange udsigter, da grundejerne var mere jævne virksomheder og privatpersoner end et 

spekulativt forsikringsselskab og i de fleste tilfælde uden interesse i eller midler til at bygge stort 

mod den nye gade. Kommunen indstillede sig derfor på at udvide arealekspropriationerne væsent-

ligt for selv at regulere og udstykke nye byggegrunde til byggeri. En større indsats krævede ifølge 

                                                                 
867 OC: Rasmussen 1949, s. 5. 
868 OS, OKA, Magistratens 2. afdeling, 31,0 Thomas B. Thriges Gade, alment og forarb. 1951-52, Stadsingeniøren i Odense: 
Forslag til gadegennembrud i kvarteret øst for Nørregade, februar 1952, s. 19-21. 
869 OS, OKA, BJ, arksag. 90, ældre akter 1, Ideskitse til dispositionsplan for en del af den indre by, 4/4 1955; O. Jørgensen 
1955; H.J. Jacobsen 2008, s. 30-32. 
870 FSt 18/1 1956; H.J. Jacobsen 2008, s. 31f. 
871 Honoré 1956. 
872 Gold: The practice of modernism, 2007, s. 105-20; Whitehand: ”Commercial townscapes in the making”, 1984, s. 193-197. 
873 OS, OKA, BJ, arksag. 90, 1958, 76/1957. 
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borgmesterens opfattelse støtte fra vejmidlerne, men svaret fra Vejdirektoratet var et klart nej – 

ejendomsudvikling faldt uden for vejlovens område.874 

”Bilveje i byer” 

I efteråret 1959 åbnede udstillingen ”Bilveje i byer” i Odense Rådhus. Her kunne offentligheden un-

der udstillingens motto ”Vort velfærd afhænger af gode bilveje” studere, hvordan amerikanske, vest-

europæiske og danske byer ”har klaret problemet med at skabe de bedst mulige trafikforhold for bilerne 

gennem storbyer til bykernen”. Hvad fagfolk ved årtiets begyndelse regnede for usandsynligt, tog de 

nu for givet – de amerikanske tilstande var på vej, og omstillingen måtte begynde nu. Folkeoplys-

ningen havde et klart mål, som borgmesteren forklarede pressen: ”pustet udefra vil sikkert aabne øj-

nene paa mange, der mener, at Odense stadig kan bevares som en hyggelig by med idylliske snævre gader.”875 

Odense havde en fremtrædende plads på udstillingen, som blandt andet præsenterede en ny kom-

munal vejplan i skitseform, endelig vedtaget af byrådet i 1962. 

 Thomas B. Thriges Gade var oprindeligt planlagt som et enkeltstående projekt, eventuelt 

suppleret med nogle andre mindre indgreb, udformet med henblik på lokale trafikproblemer i by-

midten og forbindelsen til de nærliggende kvarterer. Fra midten af 1950’erne begyndte den nord-

europæiske, byplanfaglige tilgang til byernes trafikproblemer at forskyde sig mod et øget fokus på 

adskillelse af de forskellige trafikformer gennem en klar differentiering af gadenettet. En ring af 

motorgader så tæt rundt om bykernen – regnet for det primære færdselsmål – som muligt, var et af 

de væsentligste elementer i denne tænkning, da denne ring var adgangsvejen til centrums under-

ordnede veje til trafikal fordeling og parkering.876 En cityring af flersporede motorgader var det bæ-

rende princip i Odenses vejplan fra 1962 – Aalborg vedtog en tilsvarende i 1959, revideret 1963, og 

Aarhus som nævnt i 1965.877 Thomas B. Thriges Gade, der oprindeligt var en gade i bykernen, blev 

indpasset i vejplanen som den østlige del af ringen rundt om bykernen med forbindelsen mellem det 

sydlige opland og havnen som den anden vigtige funktion. Ifølge planen skulle en række omfat-

tende gadegennembrud – Thomas B. Thriges Gade udgjorde omkring en tiendedel af arbejderne – 

skabe den resterende del af cityringen, som var forbundet med radialveje af høj kapacitet til oplan-

det og motorvejsnettet, der var under planlægning i disse år. Ringvejsforbindelser uden for byker-

                                                                 
874 OS, OKA, Magistratens 2. afdeling, 31,0 Thomas B. Thriges Gade, alment og forarb. 1953-71, notater af 23/9 1959, 10/6 
1960, referat af 7/5 1960; Dalgård: ”Administrationen og den bymæssige udvikling i Odense”, 1960. 
875 FSt 16/10, 18/10 1959; Bredsdorff: ”Skiftende syn på bycentret”, 1971, s. 103. 
876 Gaardmand 1993, s. 89-96; Schmucki 2001, s. 118-138; Gold 2007, s. 105-140, Buiter 2008, s. 155-62; Gunn: ”The Rise and 
Fall of British Urban Modernism”, 2010, s. 857-61; Lundin 2008, s. 216-29. 
877 Flyvbjerg 1991, II, s. 36f. 
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nen indgik slet ikke i planen, og al trafik mellem bydelene ville således blive tvunget ind til cen-

trum.878 

 Vejingeniørerne øgede samtidig dimensioneringen af den nye gade ved en udvidelse til 

30 meter og seks vejbaner – på stykket med parkering langs vejen optog bilerne et i alt 50 meter 

bredt bælte. Forøgelsen af vejbredden nødvendiggjorde nedrivning af den østlige husrække på 

Fisketorvet, som blev udlagt til parkeringsplads på og under jorden. Mens eksperternes forudsigel-

ser i begyndelsen af 1950’erne ikke kunne holde trit med udviklingen i bilparken og trafikmæng-

den, begyndte prognoserne efterhånden at forudse dramatiske stigninger i antallet af biler, og 

ingeniørerne dimensionerede større og større for at ’fremtidssikre’ vejanlæggene.879 Stadsingeniøren 

kunne således ved færdiggørelsen stolt berette, at Thomas B. Thriges Gade havde dobbelt så stor 

kapacitet som den aktuelle færdsel og sandsynligvis kunne tage de kommende 50 års trafikvækst.880 

 Den trafikale overkapacitet og parkering under terræn tillod byplanlæggerne at øge 

grundudnyttelsen og inddrage højhuse i bebyggelsesplanen. Tre højhuse på mellem 8 og 16 etager 

langs Thomas B. Thriges Gade og en ny amtsgård i 12 etager ved åen var godkendt, men kun 

Sparekassen Fyns højhus på Fisketorvets vestside blev realiseret. På baggrund af de gode erfaringer 

fra det nybyggede stormagasin i Aalborg indledte Salling i midten af 1960’erne forhandlinger om 

erhvervelse af karréen mellem Nørregade og Thomas B. Thriges Gade for at opføre et stormagasin 

på 16.000 m2. Salling og kommunen kunne dog ikke nå til enighed og i baggrunden arbejdede lo-

kale og nationale bevaringsinteresser for at sikre området med en velplaceret bygningsfredning.881 

 Mangelen på byggelyst, prioriteringen af den gennemkørende færdsel uden forbindelse 

til omgivelserne, store, udlagte parkeringsarealer og tiltagende interesse for bevaring af tilstødende 

gaders ældre bebyggelse betød, at motorgaden på det meste af strækningen ikke havde nogen 

randbebyggelse ved færdiggørelsen. Gennembrudsgaden var omgivet af brandgavle og baggårde 

og fik netop den skæbne, som Steen Eiler Rasmussen havde advaret imod. Aalborgs Vesterbro – et 

gennembrud af nogenlunde sammenlignelige dimensioner – var med randbebyggelse og bedre til-

slutning til det eksisterende gadenet langt mere integreret i den omkringliggende by end Thomas B. 

Thriges Gade. Motorgaden og den eksisterende by vendte hinanden ryggen. 

 

                                                                 
878 OS, OKA, BJ, arksag. 90, 1959-67, Stadsingeniøren i Odense: Vejplan for Odense, 1961; Harvest 2003, s. 35-39, 94-98. 
879 Schönbeck 1994, s. 184-87. 
880 OBF 1968-69, tillæg II, Stadsingeniøren i Odense: Thomas B. Thriges Gade 1969, s. 35-40. 
881 Kulturarvsstyrelsen, Fredede bygninger, Bygningsarkiv, Odense Kommune, Nørregade 45; OS, OKA, Magistratens 2. 
afdeling, 31,0 Thomas B. Thriges Gade, alment og forarb. 1953-71, Forslag til bebyggelsesplan for området Th. B. 
Thrigesgade-Hans Mules Gade-Overgade 2.008/66, 1967; Harvest 2003, s. 35-39; H.J. Jacobsen 2008, s. 65f. 
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Figur 33. Luftfoto med indtegnet tracé 1959 og den færdiggjorte Thomas B. Thriges Gade 1970 

      

                  (Odense Magistrats 2. afdeling 1981; Odense Bys Museer) 

Motorgaden og bymiljøet 

Efterhånden som nedrivningsfirmaerne banede vejen gennem bymidten, trådte gennembruddets 

konsekvenser for byrummet klarere og klarere frem. Kritiske læserbreve kommenterede udviklin-

gen og begræd, at skønheden, særpræget og minderne forsvandt. Et læserbrev konkluderede ek-

sempelvis allerede i 1959, at det var håbløst at løse trafikproblemerne i den gamle bykerne: ”Byg saa 

hellere en helt ny by i omegnen […] der er lys og plads og luft. Og lad os saa faa lov at beholde de sidste rester 

af vor gamle by i fred.”882 

 Stadsarkitekten og den kongelige bygningsinspektør foreslog i 1965 at lægge motorga-

den i tunnel for at skabe et mere arkitektonisk og æstetisk tilfredsstillende byrum samt et roligt fod-

gængermiljø med forbindelser for gående på tværs af vejen. Tankerne falder for så vidt godt i tråd 

med modernismens bycenterplanlægning, der havde en forkærlighed for at sikre trafikarternes to-

tale segregering gennem vertikal adskillelse, men rummer samtidig mere ’bløde’ overvejelser om de 

æstetiske og bymiljømæssige problemer i motorgadens gennemskæring af bykernen. Stadsinge-

niøren stillede sig dog uforstående over for argumenterne for en nedgravning og pegede på de tek-

niske problemer samt en merudgift på op imod 35 millioner kr., som Vejdirektoratet næppe ville 

                                                                 
882 FSt 22/9 1959. 
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dække.883 I slutningen af 1960’erne blev der dog anlagt en lille fodgængertunnel under motorgaden 

ved Overgade. 

 Tanken om gadegennembrud kom mod slutningen af 1960’erne i tiltagende modvind 

både i den brede offentlighed og planlægningsfaglige kredse, hvor nye byidealer med miljø og de-

centralisering som nøgleord vandt frem. Thomas B. Thriges Gade lå færdig i 1970, og den gamle 

generation af kommunalpolitikere og vejplanlæggere var stemt for at fortsætte efter vejplanen fra 

1962 med gennembrud af nye motorgader. Modstand fra organiserede beboergrupper, den brede 

offentlighed samt yngre politikere og planlæggere førte, med undtagelse af Thomas B. Thriges Ga-

des færdiggørelse i form af fortsættelsen til havnen, til opgivelsen af tanken om flere gadegennem-

brud i den indre by – godt hjulpet af bortfaldet af statslige vejtilskud efter 1970.884 

 I 1960’erne havde planlæggerne med motorgader og højhuse søgt at intensivere byker-

nens ydeevne og ensrette brugen til bestemte funktioner, men flere og flere kom til den erkendelse, 

at en fuldstændig omdannelse af centrum hverken var praktisk gennemførlig eller ønskelig, ligesom 

den enorme samfundsøkonomiske vækst udløste så store behov for plads til både byggeri og trafik-

afvikling, at de selv med radikale indgreb ikke kunne imødekommes i bykernen. I forbindelse med 

formuleringen af en egnsplan vedtog Odense Kommune i slutningen af 1960’erne at skabe et af-

lastende, regionalt center fem kilometer sydøst for bymidten. Det nye centerområde skulle rumme 

indtil da næsten selvfølgelige bymidtefunktioner som specialiseret detailhandel, offentlig admini-

stration, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt private kontorer – alt sammen udlagt med et stort 

dimensioneret vejsystem og rigelig plads til parkering.885 Med et stort pres taget af bykernen fik 

byplanudvalget mulighed for at foretage en nyorientering: ”Der skal sikres et levende og aktivt byker-

neområde med boliger, ikke-generende erhverv, kulturelle og andre turistmæssige funktioner, administration 

og lignende.”886 Citydannelse og trafikafvikling var ikke længere den styrende målsætning – nu stod 

boliger og bymiljø øverst på dagsordenen. 

8.6 Det motoriserede byrums fald 

Motortrafikken var fra 1920’erne en væsentlig faktor i de større, danske provinsbyers centrum. Her 

som andre steder blev bilerne og de øvrige motorkøretøjer indskrevet i en positiv, samfundsmæssig 

                                                                 
883 OS, OKA, Magistratens 2. afdeling, 31,0 Thomas B. Thriges Gade, alment og forarb. 1953-71, 33,371, notater af 29/9, 
4/10 1965; H.J. Jacobsen 2008, s. 62-64; Gold 2007, s. 105-140. 
884 Harvest: ”Planlægningsarbejdet i Odense Kommune”; Harvest 2003, s. 94-102; Munk & Bonnesen: ”Provinsens store 
gadegennembrud”, 1971; Nielsen: ”Motorvejen gennem Odense bykerne”, 1981. 
885 Byudviklingsplan for Odense-egnen 1968-1983, 1967, s. 13-20; Harvest 2003, s. 55-66; Gaardmand & Larsen 1974, s. 28-32; 
Kjærdam: Byplanlægningens historie, 2006, s. 128-33; Harvest 1966, s. 58-60. 
886 Odense Kommunes Byplanudvalg 4/5 1972 citeret i Harvest 2003, s. 39. 
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forståelsesramme, og deres fart, farlighed og pladskrav accepteret, endda akkommoderet. Efterhån-

den fik den motoriserede mobilitet karakter af en grundlæggende præmis, som andre brugere og 

anvendelser af byens rum måtte indrette sig efter. Motortrafikken omformede byens rum, først 

selve gaderne under vejvæsenets og politiets trafiktilpasninger, senere fik den også indflydelse på 

nybyggeri og bebyggelsens indretning gennem myndighedernes regulering og bygherrernes ønske 

om biltilgængelighed. Motoriseringens indflydelse på det centrale byrum nåede et højdepunkt i 

1960’erne med målsætningen om at indrette gaderne efter deres rolle i det differentierede, trafikale 

hierarki. Klare udtryk for denne udvikling var gågaderne, de udstrakte parkeringsarealer, de stort 

anlagte, facadeløse motorgader og cityring-planerne. 

 Efterkrigstidens stærkt voksende privatbilisme var motiveringen bag de mange plan-

lagte og realiserede trafikale indgreb i centrum, men efterhånden begyndte en potentiel konsekvens 

af den frie, individuelle trafikform at vise sig, nemlig decentraliseringen. Med eller mod byplanlæg-

gernes ønsker skød nye koncentrationer af detailhandel og servicefunktioner op i forstæderne, by-

midten blev blot ét blandt flere centre. Det, der tidligere havde været selvskrevne centrale funk-

tioner, kunne nu foregå i forstædernes centre, ja endda uafhængigt af centerdannelser. Det var nu 

mere relevant at forbinde byen på tværs end at kanalisere trafikken ind til centrum. Bortfaldet af de 

statslige vejmidler, oliekrisens trafiknedgang, kommunesammenlægningens nye prioriteter og de 

dårlige økonomiske konjunkturer fjernede helt grundlaget for de store projekter i bymidten. 

 Bulldozerplanlægningen i Odense, Aarhus og Aalborg mødte stigende modstand fra 

kritiske fagfolk og en mere aktiv offentlighed blandt andet organiseret i beboergrupper og græs-

rodsbevægelser.887 Disse grupper opfattede ikke bymidtens værdier i form af potentielle bygge-

grunde og trafikal intensitet, men som knyttet til det eksisterende historiske og sociale miljø. I årene 

omkring 1970 ændrede de nye tanker den politiske dagsorden i hele Nordeuropa. Bilen, der før 

havde været omdrejningspunktet for planlægningen, blev nu opfattet som et fremmedelement i 

bymidten, og bevaring af historiske bymiljøer gik fra et perifert standpunkt til udgangspunktet for 

byudvikling og den overordnede planlægning i centrum.888 Vejplanlæggerne forsøgte forgæves at 

forsvare bilens berettigelse i bymidten i den offentlige debat, mens politikerne tog de upopulære 

gadegennembrudsprojekter af bordet og formulerede nye målsætninger om fredeliggørelse, miljø 

og fastholdelse af boligareal.889  

                                                                 
887 Eksempelvis Byforeningen for Odense dannet 1976, Damborg: ”Byforeningens historie”, 1977. 
888 Pendlebury 2009, s. 61-70; Gaardmand: ”Stormagasin, museum eller levende by?”, 1968; Gaardmand 1993, s. 89-186; 
Schönbeck 1994, s. 340-68; Hommels: Unbuilding Cities, 2005, s. 21-55; Thomsen: Den autoritære by, 1981, s. 284-318; Mohl: 
”Stop the Road”, 2004. 
889 Honoré: ”Om gadegennembrud”, 1972; Honoré: “Buchanan forsvarer privatbilismen”, 1973; Petersen 1974; Flyvbjerg 
1991, II, s. 33-51; H. Jacobsen 1975, s. 9. 
Petersen: ”Fornyelsen af Aalborg bykerne”, 1974; H. Jacobsen 1975, s. 9. 
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 Ved overgangen til 1970’erne var de større provinsbyers centrum stadig trafikerede, 

men de var ikke længere underlagt tankesættet og prioriteringen i den motoriserede mobilitets by-

rum, der også i fysisk forstand blev rullet tilbage. Parkeringspladser blev bebygget med boliger, og 

gader fredeliggjort. Flere store, aktuelle projekter i centrum som eksempelvis den fortsatte frilæg-

ning af Aarhus Å og omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense viser, at omformningen af 

det motoriserede centrums byrum endnu er i gang. 
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9. KONKLUSION 

Hovedemnet for denne afhandling er omdannelsen af de større, danske provinsbyers bymidte til et 

moderne centrum. Med begrebet byens rum som omdrejningspunkt er denne transformations-

proces analyseret som en vekselvirkning mellem udviklingen i den fysiske bebyggelse, de sam-

fundsøkonomiske forhold samt de fremherskende opfattelser, idealer og iscenesættelser. Som følge 

heraf har undersøgelsen anvendt en flerstrenget analysestrategi med fokus skiftende mellem de tre 

aspekter. Resultaterne fra de metodisk og tematisk forskellige delanalyser bidrager imidlertid alle 

til et samlet, mangefaceteret billede af omdannelsesprocessen. 

 I sidste tredjedel af 1800-tallet begyndte det moderne centrum at bryde frem. Først var 

tendenserne koncentreret til torvene og hovedgaderne. Her bød den livlige færdsel og prestige på 

særlig gunstige muligheder for at drive erhverv, og fordelene var så betydelige, at de kunne danne 

basis for en differentieret skatteligning efter grundenes beliggenhed. Beliggenhedsfordelenes meget 

lokale karakter hang nært sammen med de mest befærdede strøgs potentiale for den fremvoksende 

specialiserede detailhandel. I traditionelt organiseret håndværksvirksomhed og købmandshandel 

drevet fra en købmandsgård foregik intensive og ekstensive, stedafhængige som steduafhængige 

aktiviteter på samme adresse, der tilmed husede indehaverens arbejdende storhusstand. Detailhan-

delen var derimod udtryk for en funktionsmæssig og rumlig specialisering mod den beliggenheds-

afhængige afsætning, mens leverandøren i form af industrivirksomheder kunne høste produk-

tionens stordriftsfordele andetsteds. 

 I de højest vurderede, centrale gader var de første butiksstrøg under dannelse, og alle-

rede i slutningen af 1800-tallet dækkede en bred vifte af brancher salget af de fleste varetyper. De 

detailhandlende benyttede nye metoder i markedsføringen og optimerede butikken som salgssted, 

navnlig med store butiksruder til vareudstilling. Sammen med en mere glidende overgang fra gade 

til butikslokale slørede butiksvinduerne skillelinjen mellem offentligt og privat rum og omdannede 

butiksstrøgene til et rum helliget vareforbruget. De offentlige myndigheder støttede udviklingen 

med fysiske forbedringer og regulering af ophold og adfærd i det centrale, offentlige rum, eksem-

pelvis ved at fjerne konkurrencen fra den traditionelle torve- og markedshandels kramvarer. 

 Den højintensive detailhandel fortrængte gradvis andre, mindre indbringende og sted-

afhængige aktiviteter, hvilket fra 1880’erne førte til faldende indbyggertal i de centrale gader. Be-

folkningstilbagegangen skyldtes dog i første omgang ikke citydannelse i gængs forstand, altså 

nedlæggelse af beboelseslejligheder til fordel for handel og serviceerhverv, men derimod hoved-

sageligt opgivelsen af den traditionelle, arbejdende storhusstand med svende, lærlinge og tjeneste-
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folk. Udviklingen afspejlede den specialiserede detailhandels fortrængning af traditionel køb-

mandshandel og håndværk. 

 Det forøgede økonomiske potentiale i de centrale ejendomme, den fremvoksende finan-

sielle sektors tilførsel af kapital og adgangen til industrielt fremstillede byggematerialer dannede 

grundlaget for en nybygningsbølge langs hovedgaderne i 1800-tallets sidste fjerdedel. Om end 

bygningslovens bestemmelser begrænsede grundudnyttelsen, gav en liberal dispensationspraksis 

alligevel grundejerne mulighed for at opføre nye og højere forhuse. Selv om de velhavende familier 

flyttede mod forstæderne, styrkedes bymidtens symbolske og statusmæssige betydning, navnlig var 

de centrale pladser vidne til en række monumentale prestigebyggerier fra offentlig som privat side. 

Banker og sparekasser opførte store imposante hovedsæder og formåede i kraft af finansielle midler 

og gode forbindelser at sætte deres selviscenesættelse igennem i bybilledet, også når historiske 

bygninger, en offentlig torvehal eller konkurrenters byggeplaner kom på tværs. 

 En relativt snæver personkreds prægede som privatpersoner, foreningsbestyrelser, ind-

samlingskomitéer og byrådsmedlemmer udformningen og opfattelsen af bymidten i en sådan grad, 

at man kan tale om borgerskabets centrum i tidsrummet fra ca. 1870 til 1920. Borgerskabets førende 

kredse var forenet i ønsket om at gøre de større provinsbyers centrum mere effektivt, prestigefyldt, 

æstetisk tiltalende og moralsk opbyggeligt. Byrådet bevilgede nye gadebelægninger, belysning og 

kloakering – goder, der efterhånden blev udstrakt til hele byen, men som hovedregel prioriterede 

og favoriserede bymidten. Rådhuse, kulturinstitutioner og andre bygninger, der skulle komme alle 

indbyggere til gavn, blev som noget naturligt opført i bymidten. Private mæcener og indsamlinger 

fulgte samme linje med monumentrejsninger og æstetiske forbedringer som springvand og grønne 

anlæg. Borgerskabets centrum var dog ikke et fuldstændig homogent byrum uden konflikter, især 

førte spørgsmålet om bevaring af historiske bygninger kontra optimal grundudnyttelse og moderne 

byggeri til uenigheder, der først med fredningsloven i 1918 fandt et foreløbigt kompromis. 

 I tiden omkring Første Verdenskrig begyndte borgerskabet imidlertid at miste grebet om 

centrum, klarest markeret ved socialdemokraternes forøgede indflydelse og erobring af byrådsfler-

tallet i Aarhus, Aalborg og senere Odense. Mobiliteten, der tidligere først og fremmest var kende-

tegnet ved banegården og i mindre grad dampskibskajens funktion som port til et transportnet-

værk, fik nu forøget betydning internt i byen. Gennembruddet for cyklen og kollektiv transport som 

sporvogne og busser i 1900-tallets første årtier gjorde det nemmere at nå bymidten fra forstæderne 

og tillod derfor en større afstand mellem hjem og arbejde. Mens sammenhængende bolig og er-

hvervssted var fremherskende i bymidten endnu i slutningen af 1800-tallet, skete en tiltagende ad-

skillelse navnlig i de mest beliggenhedsorienterede erhverv som handel og privat service. Den ned-

adgående tendens i bymidtens indbyggertal forstærkedes således. 
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 Motortrafikken fik efter en spæd begyndelse stor betydning i mellemkrigstiden og kom 

efterhånden til at dominere opfattelsen og anvendelsen af bycentret. Gadeudvidelser og gadegen-

nembrud ændrede radikalt på de fysiske rammer med nedrivninger af historiske kvarterer og nye 

byggemuligheder til følge. Forretningsservice og andre serviceerhverv gjorde for alvor deres entré i 

centrum i mellemkrigstiden efterfulgt af en endnu kraftigere vækst i efterkrigstiden. Efterspørgslen 

efter kontorlokaler kunne i første omgang dækkes ved konvertering af de øvre etagers lejligheder 

langs butiksstrøgene, men ledte senere til opførelsen af rene kontorejendomme, ofte langs 

gadegennembruddenes nye vejføringer. Den tertiære sektors stigende arealbehov og bilismens nye 

bevægelsesmønstre fik grundværdierne til at stige langs indfaldsvejene og de mindre gader rundt 

om de etablerede butiksstrøg og førte til et mere afrundet centrum.  

 I efterkrigstiden begyndte kommunerne at formulere store planer for centrum med 

forbedring af fremkommeligheden for biler og citydannelse som hovedmotiv. I lyset af den eksplo-

sivt voksende biltrafik og erhvervslivets forøgede arealbehov fik planerne gradvis en mere og mere 

radikal karakter med omfangsrige nedrivninger og enorme investeringer. I Odense realiserede 

kommunen et storstilet gadegennembrud gennem bykernen, men de fleste andre store bymidtepla-

ner strandede, og fra omkring 1970 kanaliserede byplanlægningen i stedet udbygningen af handel, 

privat og offentlig service mod nyudlagte aflastningscentre i forstæderne tilpasset massebilismen. 

På baggrund af nye byplanfaglige idealer og en folkelig mobilisering omkring bevaring af byker-

nens historiske miljøer ændrede visionerne for centrum sig fra biltrafik og cityerhverv til bymiljø, 

bevaring, liv og boliger. 

Kulturarv og de centrale byrum 

Om end bymiljø- og bevaringsidealerne siden er blevet udfordret fra forskellig side og reformuleret 

flere gange, står fastholdelse af struktur, proportioner, blandet anvendelse og til en vis grad også 

den eksisterende bebyggelse endnu i dag som grundsætningerne for den kontinuerlige rekonstruk-

tion af det centrale byrum. Knæsætningen af bevaringsprincippet skete i begyndelsen af 1970’erne 

med udgangspunkt i tidens konsensus om bevaringsværdier, der fokuserede på bestemte typer 

bymiljøer og bygninger. Denne forståelse af urban kulturarv cementeredes i de følgende årtier i 

praksis med udpegning i offentlige registreringer og planlægningsmæssig beskyttelse af sådanne 

bygninger og helheder. 

 Opfattelsen af den bevaringsværdige kulturarv har udviklet sig løbende siden 1800-tal-

let. Det ældste bevaringsideal omfattede de middelalderlige levn i form af navnlig kirker og klostre, 

senere udvidet med renæssancen og barokkens store bindingsværksgårde – i nutidens planlægning 

ofte sammenfattet med betegnelsen ’middelalderbyen’. Tankerne om bymiljø og bevaringsværdige 
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helheder, særligt fremtrædende i 1970’erne, tilføjede mere beskeden bebyggelse fra den førmoderne 

købstad til det bevaringsværdige, især i form af baggadernes lave boligbebyggelse og købstads-

gårdenes blandede baggårdsmiljøer, begge dele typisk fra første halvdel af 1800-tallet. Da dette syn 

på bevaring var opstået med det moderne centrums vækst som hovedtruslen og derfor formuleret i 

opposition hertil, negligerede den nye konsensus med enkelte undtagelser den moderne periodes 

bygninger og miljøer. Vurderingen af ældre bygninger og kvarterer kredsede om begreber som ori-

ginalitet og harmoni, og bevaringskvaliteter stod således i modsætning til moderne ændringer som 

eksempelvis store butiksvinduer eller nyere byggeri.890 

 Industrihistorikere har i de senere år formået at sætte industriens fysiske levn fra pe-

rioden ca. fra 1870 til 1970 højt på den offentlige dagsorden og har haft et vist held med at inkorpo-

rere industribygninger i den bevaringsværdige kulturarv. Tilsvarende har arkitektkredse øget in-

teressen for modernismens arkitektur og fået bygningsfredet en række værker af fremtrædende, 

modernistiske arkitekter, navnlig offentlige bygninger og boligbyggeri. I modsætning hertil har 

opfattelsen af bevaringsværdier i byernes centrum stået mere eller mindre stille siden 1970’erne og 

drejer sig i høj grad stadig om den førmoderne købstads levn. Tiden må derfor være inde til en re-

vurdering af kulturarven i de større danske provinsbyers centrum. 

 Denne afhandling har demonstreret, at provinsbyernes centrum forandrede sig 

grundlæggende i perioden fra 1870 til 1970 i brugsmæssig, mental og fysisk forstand. Bymidtens 

komplekse og heterogene bylandskab er vanskelig at få hold på og vurdere som kulturarv. Den her 

udviklede tanke om en række konstituerende, centrale byrum kan imidlertid være en ledesnor i 

dette arbejde. De forskellige byrums idéer, funktioner og fysiske udtryk kan ses som tydeligt aflæ-

selige ’aflejringer’ i det moderne bylandskab, forankret af særlig prægnante fysiske strukturer. De 

her behandlede byrum – måske suppleret med andre – kan således agere analytisk redskab til ud-

pegning af det moderne centrums vigtigste enkeltelementer og helheder ud fra et kulturhistorisk 

perspektiv frem for rene arkitektoniske og æstetiske betragtninger. 

 Den gamle kerne rummer i sagens natur de overlevende levn fra middelalder og 

enevældens købstad, og en anerkendelse af bymidtens moderne kulturarv må naturligvis ikke 

skyde disse til side. Men det er karakteristisk, at mange af de historiske levn netop har overlevet til 

nutiden i kraft af en ny tildelt rolle i det moderne centrum som et historisk monument. Rollen som 

monument forandrede opfattelsen og brugen af bygningen og førte i mange tilfælde til gennemgri-

bende fysiske ændringer. Det er nødvendigt at tænke disse lag ind i den videre bevaring. 

                                                                 
890 Et karakteristisk eksempel er den selektive registrering af bygninger i den indre by i Aarhus i 1980’ernes store 
registrantprojekt. For strøggaden Søndergade er der kun nogle få, overfladiske bygningsbeskrivelser, mens den gamle 
hovedgade Studsgade er minutiøst dokumenteret. Århus Magistrats 2. afdeling (udg.) 1984. 
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  Butiksstrøgene – et bærende element i det moderne centrum – blev gradvis dannet gen-

nem ombygninger og tilpasninger af den eksisterende bebyggelse til funktionen som effektivt ud-

salgssted. I de senere år har en række arkitekturinteresserede, anført af arkitekturskribenten Peter 

Olesen, slået til lyd for pænere butiksfacader i byernes gågader.891 Facadeændringerne får dog i 

nogle tilfælde karakter af en romantiserende ’tilbageføring’ med opsprossede, rundbuede butiks-

vinduer, selv om bygningen måske har haft helglasruder i næsten et århundrede. Et kulturhistorisk 

blik på butiksgaderne er således påkrævet. Tilsvarende må de væsentligste elementer i det motori-

serede centrum, der nu flere steder er under omdannelse og fjernelse, også overvejes som kulturarv. 

Højmodernismens stort udlagte og stærkt funktionsbestemte anlæg rummer dog særlige udfordrin-

ger i forhold til bevaring. 

 Det er kort sagt på tide, at centrums moderne byrum og de konstituerende elementer 

accepteres som en del af byens betydningsfulde kulturarv, både i den brede offentlighed og mere 

specifikt i det kommunale byplanlægnings- og bevaringsarbejde. 

                                                                 
891 Olesen: Pænere facader, 2005. 
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RESUMÉ 

Omdannelsen af de større danske provinsbyers kerne til et moderne centrum i perioden fra 1870 til 

1970 er emnet for denne afhandling. Undersøgelsen koncentrerer sig om Odense og inddrager til-

lige Aarhus og Aalborg. Den moderne byudvikling fra anden halvdel af 1800-tallet var kendetegnet 

ved en tiltagende funktionsopdeling. Rundt om en forholdsvis lille kerne voksede nye og stadig 

større kvarterer frem med bestemte formål som industri-, arbejder- og villakvarterer. Samtidig til-

egnede bykernen sig en status som økonomisk, trafikalt og symbolsk midtpunkt for den omkring-

liggende by og region med særlige funktioner inden for især kommunikation, handel, administra-

tion, privat service og kulturliv. Efterhånden blev specialiseringen så stærk, at den fortrængte andre 

anvendelser som håndværk, småindustri og beboelse. Det gav samtiden anledning til – inspireret af 

udenlandske storbyer – at tale om citydannelse.  

 Rollen som centrum for en større bydannelse betød, at mange forskelligartede aktører 

som erhvervsdrivende, lokalpolitikere, grundejere, beboere, tekniske eksperter, kunder og trafi-

kanter på varierende vis søgte at påvirke udviklingen, som også tiltrak sig den brede offentligheds 

interesse. Dannelsen af det moderne centrum må derfor forstås som kontinuerlige forsøg på redefi-

nering og transformation af et allerede eksisterende, betydningsmættet rum. 

 Den metodiske tilgang tegnes af begrebet ’byens rum’ defineret i et samspil mellem de 

fysiske rammer, anvendelsen heraf samt de tilknyttede mentale forestillinger. Det fysiske rum be-

står konkret af bymidtens bebyggelse, åbne pladser, infrastruktur og andre håndgribelige objekter. 

Anvendelsens samfundsmæssige rum dækker de dagligdags, økonomiske aktiviteter og funktioner, 

mens det mentale rum består af opfattelser, iscenesættelser, idealer og visioner forbundet med be-

stemte steder. I forlængelse heraf er hensigten med afhandlingen at analysere dannelsen af et cen-

tralt rum som en funktionel, fysisk og mental enhed i den moderne by.  

Det økonomiske centrum 

Efter en gennemgang af den væsentligste forskning om citydannelsesprocesser argumenteres for at 

dannelsen af områder med særlig høj økonomisk intensitet vil afspejle sig i grundværdierne, da der 

kan føres teoretisk belæg for en sammenhæng mellem bygrundes beliggenhed i det samfunds-

økonomiske rum, deres anvendelse, afkast og værdi.  

 En skatteligning af grundene i de større provinsbyer omkring 1880 udpegede de centrale 

torve og en gadestrækning i tilknytning hertil som særligt attraktive for borgerligt erhverv, ligesom 

de bedste forbindelser til hovedbanegården og havnen var højt vurderet. De første, offentlige 
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grundvurderinger fra 1920’erne viste en høj grad af kontinuitet med 1800-tallets snævre centrum. 

Denne tendens holdt ved indtil 1960’erne, da de højt vurderede områder voksede til et større, 

afrundet område frem for blot nogle enkelte gader. Denne udvikling må ses i lyset af en øget efter-

spørgsel på butiks- og kontorlokaler samt ændrede trafikmønstre som følge af bilismens gennem-

brud. 

 En nærmere analyse af benyttelsen af bebyggelsen i Odense centrum fra 1880 til 1970 

viser en klar tendens fra en blandet anvendelse bestående af beboelse, fremstilling, ikke-specialise-

ret handel og en række andre aktiviteter til en funktionsspecialisering mod detailhandel og forskel-

lige former for service. Som et led i samme udvikling skete en adskillelse af erhverv og beboelse. 

Gennembruddet for virksomheder uden tilknyttet bolig skete omkring århundredskiftet blandt de 

højest vurderede gaders detailhandlende, mens adskillelsen blev udbredt til alle brancher og dele af 

centrum i løbet af mellemkrigstiden. Opløsningen af den traditionelle enhed mellem arbejdssted og 

bolig åbnede for en mere specialiseret og effektiv udnyttelse af den attraktive, centrale beliggenhed.  

 Den erhvervsmæssige udvikling var kendetegnet ved en markant fremgang for 

detailhandelen fra slutningen af 1800-tallet med en stærk specialisering og differentiering. Efter-

hånden blev flere og flere gader til egentlige butiksstrøg. Servicesektorens betydning steg perioden 

igennem. I første del skete en tiltagende differentiering i udbuddet af tjenesteydelser, mens efter-

krigstiden bød på gunstige konjunkturer for både forretningsservice og offentlige serviceydelser. 

 Ved slutningen af undersøgelsesperioden i 1970 kan Odense centrum betegnes som 

stærkt specialiseret mod detailhandel og serviceydelser. Selv om indbyggertallet og antallet af be-

boelseslejligheder faldt støt gennem perioden, var der dog, selv i de økonomisk mest intensive om-

råder, ikke tale om en fuldstændig affolkning eller funktionel ensretning som eksempelvis i mange 

amerikanske storbyer.  

De centrale byrum 

Anden hoveddel af afhandlingen ser nærmere på de fysiske og mentale sider af de centrale byrum. 

Først udpeges en række væsentlige mentalt-rumlige konstruktioner sammenfattet under overskrif-

terne moralens, kapitalens, forbrugets, historiens og mobilitetens byrum.  

 Årene fra 1870 til 1920 analyseres under overskriften borgerskabets centrum. En relativt 

snæver personkreds satte et markant præg på udformningen af centrum som ressourcestærke en-

keltpersoner, bestyrelsesmedlemmer i magtfulde foreninger og sammenslutninger, og navnlig som 

medlemmer af byrådene. I årene omkring 1870 indledte byrådene en systematisk indsats for at for-

bedre udseendet, indtrykket og effektiviteten af samt adfærden i byernes centrale rum. Gadens fysi-

ske tilstand fik et væsentligt løft med ny brolægning, underjordisk kloakering og gadebelysning, 
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mens nyoprettede politikorps overvågede moralens opretholdelse og trafikkens fri passage. Borger-

skabets æstetiske og politiske idealer fik fysisk form som kulturinstitutioner, monumenter og andre 

forskønnelser. 

 Samtidig etablerede kapitalens rum sig i centrum. På det abstrakte plan som beliggen-

heden og grundværdiernes tiltagende indflydelse på opfattelsen af ejendomme i centrum, og på det 

konkrete plan i form af monumentale bankbygninger og andet kommercielt byggeri. Parallelt her-

med udvikledes et forbrugets rum, hvor stadig mere indgribende ændringer målrettede det fysiske 

miljø mod detailhandelens varesalg. Virkemidlerne var store butiksruder og en tilsløring af over-

gangen mellem gade og butik.  

 Tidsrummet fra 1920 til 1970 skildres som motoriseringens centrum. Da de første motor-

køretøjer kom frem omkring århundredskiftet, blev de betragtet som elitens luksuslegetøj og un-

derkastet restriktiv en lovgivning. Allerede omkring 1920 ændrede bilerne status til et samfunds-

mæssigt nyttigt transportmiddel, og en omfattende tilpasning af provinsbyernes gader gik i gang. 

Motorkøretøjernes hastighed fik en ordnende betydning for alle, der bevægede sig i gaderummet, 

og krævede en klar adskillelse af kørebane og fortov. Motortrafikken fik stigende betydning for by-

planlægningen mest føleligt som gadegennembrud i lille og stor skala samt omfattende nedriv-

ninger til parkeringspladser, navnlig i efterkrigstiden. Byplanmyndighederne holdt udnyttelsen af 

de centrale grunde nede for at begrænse trafikbelastningen, mens bygherrerne opsøgte de store 

byggegrunde frigivet ved gadegennembrud. For de detailhandlende stødte ønsket om, at handels-

gaderne både skulle være attraktive for bilister og fodgængere på voksende problemer indtil indfø-

relsen af gågader i 1960’erne.  

 I lyset af stadig mere omfattende vejplaner og nedrivninger skete omkring 1970 et skifte 

i holdningen til centrum blandt politikere, teknikere og offentligheden. Et levende bymiljø, helheder 

med historisk dybde og plads til mennesker var nye idealer, der forkastede modernismens trafik-

orienterede byplanlægning og motoriseringens centrum. 

 I et afsluttende, konkluderende afsnit sammenkædes resultaterne fra de økonomiske og 

mentalt-rumlige analyser, og perspektiverne trækkes op for en nyvurdering af det moderne cen-

trums kulturarv. 
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ENGLISH SUMMARY 

The subject of this thesis is the transformation of the urban cores of large Danish provincial cities in 

the period from 1870 to 1970. The object of study is the city of Odense (1970 pop. 140.000) supple-

mented by Aarhus and Aalborg. These cities were the nation’s three most populous after the capital 

of Copenhagen. 

 From the middle of the 19th century Danish cities underwent a process of rapid industri-

alisation and modernisation. New industrial districts, working class neighbourhoods and bourgeois 

suburbs – all of them more or less monofunctional – spread around the old urban cores. On the 

other hand the central district, dating back to the Middle Ages, had a multitude of functions. Com-

merce, manufacturing ranging from small artisans to large industrial factories, public administra-

tion, along with high and low status housing were all spatially interwoven. As the city grew, the 

centre took on the role of economic and symbolic focal point of the region with specialised functions 

within the fields of communication, shopping, leisure, finance in addition to public and private ser-

vices. Gradually, these activities replaced other land uses like production and housing resulting in a 

dwindling central population. 

 The centre became a prism of urbanity, identity, meaning and power. As a consequence, 

its design, definition and use became tensely contested. Politicians, companies, property owners, 

residents, technical experts, customers and the general public all tried in different ways to influence 

and shape the centre. Thus, it is argued that the making of the modern city centre is best understood 

as an on-going struggle to redefine and transform an urban space already heavily laden with vested 

interests and connotations. 

 These complex processes of urban transformation are approached through the concept 

of ‘urban space’ comprehended as a physical, social and a mental entity. The physical space consists 

of the buildings, open spaces, infrastructure and other immobile objects. The social space is formed 

by everyday economic activities and functions, whereas the mental space encompasses the concep-

tions, ideals, stagings and dreams associated with specific places. The purpose of this thesis is to 

analyse the development of the central urban space as a functional, physical and mental part of the 

modern city. 

The economic centre 

The economic analysis of the city centre, or alternatively the central business district, is based upon 

the notion that the development of an area of high economic intensity will be reflected in land val-
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ues. As classical economic theory and recent scientific literature indicate, there is a close correlation 

between the location, use, rent and value of urban land.  

 A grading of the urban land into tax classes in Odense, Aalborg and Aarhus in the 1870s 

and 1880s emphasised the central squares and one adjoining street as particularly attractive for 

businesses. In addition, the streets leading to the main railway station and port were perceived to be 

of high value. The national land value assessments beginning in the 1920s showed a high degree of 

continuity with the patterns of the late 19th century. Breaking this trend, the 1960s saw an expan-

sion of the high valued areas, now forming a rounded, contiguous district rather than a few select 

streets. Increased demand for shop and office space as well as new car-oriented traffic patterns were 

the main reasons for this change. 

 A detailed land use analysis of Odense city centre covering the period from 1880 to 1970 

shows a clear shift from a mixed use of residence, production, non-specialised commerce and nu-

merous other activities towards a highly specialised land use pattern of retail trade, finance and 

professional services. At the same time, the spatial unity between home and workplace was broken 

for both proprietors and subordinates. The retail shops in high value streets pioneered this division 

at the turn of the century and it became widespread throughout the centre in the Interwar Years. 

The dissolution of the traditional bond between home and workplace opened the way for more ef-

fective utilisation of expensive, centrally located land.  

 From the last decades of the 19th century an increasingly differentiated and specialised 

retail trade blossomed in the centre. In turn, more and more streets became dominated by shops. 

Also, services rose in importance both in terms of number of services offered and their share of all 

businesses in the centre. 

 By 1970 the city centre of Odense was highly specialised towards retail trade, services 

and other central functions, however, it could not be labelled as completely monofunctional. More-

over, although the number of inhabitants and residences fell continuously during the period under 

study, even the most intensive areas did not witness a complete depopulation. The city centre did 

not develop into a central business district typical of American cities. 

Central urban spaces 

The second part of the thesis examines the interplay between the physical and mental aspects of the 

central urban space. As a starting point, a series of mental and spatial constructions are discussed 

under the captions of spaces of moral, capital, consumption, history and mobility. 

 The period from 1870 to 1920 is analysed as the centre of the middle class. A select group 

of men dominated the forming of the city centre as wealthy individuals, board members of influen-
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tial associations and committees or, most importantly, as members of the city councils. In the years 

around 1870 the city councils launched a systematic effort to improve the looks, efficiency and pub-

lic behaviour of the central urban spaces. The physical condition of the streets were bettered by new 

paving, underground sewers and street lighting, while newly instated police forces patrolled the 

streets to ensure the free flow of traffic and the observance of public morality. The middle class 

materialised its aesthetic and political ideals in the form of cultural institutions, monuments and 

beautification of the urban space. 

 At the same time, a space of capital established itself in the city centre, both in tangible 

form as bank buildings along with other commercial developments and in a more abstract sense as 

a general acceptance of the urban land rent mechanism. Furthermore, a space of consumption 

emerged. Extensive alterations were made to the shopping streets’ physical environment in order to 

improve the retail trade’s prospect of selling more goods – most noticeable were the ever larger 

shop windows. 

 The motorised centre is the overarching theme of the period of 1920 to 1970. Soon after 

perceptions of the automobile changed from an object of luxury to a machine of utility and effi-

ciency at the time of the First World War, work began to accommodate the city to the new mode of 

transport. Motor traffic became the starting point and even driver of urban planning in the city 

centre. The measures increased in scale and in the 1950s and 1960s demolitions in favour of wide 

roads and parking space became the order of the day. Around 1970 however, the car-focused urban 

planning became unpopular and social movements as well as new generations of urban planners 

and local politicians called for a change of policy.  

 In a concluding section the results from the economic analysis and the study of the cen-

tral urban spaces are drawn together and followed by a discussion of the implications for our un-

derstanding of heritage in the city centre. 


