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TIPS OG TRICKS

Vandringerne er sanselige oplevelser hvor der 
duftes, lyttes, føles og smages undervejs. Sanser-
ne er også en vej ind i den personlige erindring eller 
hukommelse. Undervejs på turen kan det anbefa-
les, at man medbringer f.eks. noget i grønt, gult, 
brunt, rødt eller tre-eller firkantet, som kan smages 
på. Det man smager på, kan kobles til et hus´ farve 
eller naturens farve, en vare fra en butik eller et 
træs frugter. 

Billederne i teksten er venligt stillet til rådighed af 
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv 

Mariedalsvej, Brabrand

Med denne tekst i hånden kan du bevæge dig rundt i 
Brabrand, opleve forskellige steder og læse om stedernes 
historie. 

Der er noteret en adresse ved hvert sted, og tanken er, 
at du læser teksten om stedet, når du står på stedet. 
Hvis du følger tekstens forløb og stedernes rækkefølge, 
kommer du ud på en lille vandring i byen. 

På vandringen vil du opleve en række steder og rum, som 
er meget forskellige fra hinanden. Mon du har været på 
stederne før, lagt mærke til dem, været opmærksom på, 
hvad du kan se, høre, lugte og mærke på stederne? 

Nogle af stederne har forandret sig meget gennem tiden. 
Andre ser næsten ud, som de gjorde for 50 eller 100 
år siden. Læg mærke til, hvad der er nyt, og hvad der er 
gammelt. 

Intro
til vandringen

OPGAVER

Undervejs på vandringen kan I også medbringe:

• en lille klump ler eller modellervoks, som kan 
bruges til at modellere i, tage aftryk af overfla-
de eller struktur på huse, træ eller ...

• papir og blyant til en skitse af huse, natur eller 
til at zoome ind og tegne en nærtegning af 
noget undervejs

• papir til en historie, et digt eller en artikel om en 
historie, en location eller en person

• kamera til collage
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rundt i brabrand
rute

Denne vandring begynder ved Brabrand Sø og Brabrandstien, går derfra til Brabrand kirke, kirkegård og kapel, bevæger sig 
videre til præsteenkesædet på Tværvej, Brabrand Hovedgade, Brabrandhus, Stationsbakken og slutter af ved Kongeegen.

Kort fra: http://webgis.aarhus.dk/historiskeluftfotos/kort.htm

6. Da jernbanen kom til Brabrand
7. Brabrand Restauration
8. Brabrand - byens udvikling
9. Arkitekterne Friis og Moltke
10. De gamles hjem og Kongeegen
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1: Brabrand Sø

| STED | ... SØBREDDEN, NEDEN FOR SØVEJ

I stenalderen var Brabrand Sø en fjord. Ved søens sydøst-
lige ende er der gjort fund fra en stenalderboplads, hvor 
mennesker primært levede af jagt og fiskeri. Det kaldes 
Ertebøllekultur efter en boplads fra for ca. 6000 år siden.

Området omkring Brabrand Sø var et godt sted at slå sig 
ned. Det var trygt og sikkert at bo i de små vige langs 
søen, og der var nem adgang til fiskeri og jagt på søen 
og i skoven. Der er fundet talrige knogler i området, som 
viser, at man blandt andet nedlagde kronhjorte, vildsvin, 
urokser og rådyr og også sæler, delfiner, ræve og bjørne. 
Der er også fundet jagtredskaber, fiskeredskaber, ud-
smykkede lerkar og i tusindvis af flintegenstande. 

Søens historie går meget længere tilbage end stenalde-
ren. For 20.000 år siden under den sidste istid opstod 

en tunneldal dannet af strømmende smeltevand under 
den gletcheris, der dækkede det meste af landet. Da 
isen forsvandt, var der en ca. 11 kilometer lang fjord, der 
gik fra Skibby og ud i bugten. Denne fjord blev senere til 
Brabrand Sø.

Navnet Brabrand er skrevet ned første gang i 1340. Da 
skrev man Brabrun. 

OPGAVE

Prøv at lukke øjnene. Hvad kan du høre og dufte? 
Forestil dig, hvordan stenaldermennesket har gået 
på jagt ved søen.

... og mennesker ved søen for 6000 år siden

Brabrandstien
Før år 1900 var det vanskeligt at komme fra centrum af Aarhus og ud til Brabrand Sø. Området var mest brugt af 
fiskere og landmænd. I 1930´erne begyndte man at arbejde med planer for et stisystem, der ville gøre det lettere at 
komme ud til området.
Længe inden stien blev til, var Brabrand og området omkring søen tiltrækkende som udflugtsmål for folk i Aarhus 
og omegn.

OPGAVE: Medbring f.eks. grønne druer. Lad hver elev få én, og se om de kan genfinde den samme farve i naturen 
omkring dem i bladene, græsset eller træerne. Derefter: spis den og SMAG på den.
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2: Kapellet på 
 Brabrand kirkegård

| STED | ... ENGDALSVEJ 4

Ved kirkegårdens østlige hjørne ligger et hvidkalket kapel 
fra 1961 tegnet af arkitekterne Jørgen og Kaj Schmidt, 
som var far og søn. 

Et kapel er en bygning, som er indrettet til at holde begra-
velsesgudstjeneste.

Kapellet på Brabrand kirkegård er åbent 
for alle og bliver brugt af folk fra mange 
forskellige trossamfund – bl.a. kristne, jøder, 
buddhister, koptere og ateister.

Kapellet på Brabrand Kirkegård

SPØRGMÅL

Stop op – mærk, duft og lyt. 
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3: Brabrand kirke 

Brabrand Kirke

Kirkens historie
Muligvis lå der engang en trækirke på stedet, hvor 
Brabrand kirke ligger i dag. Og muligvis lå der inden da et 
gammelt helligsted.

Den ældste del af Brabrand kirke kan føres tilbage til før-
ste halvdel af 1200-tallet og er opført i kampesten med 
kvadersten (det vil sige tilhuggede sten) i hjørnerne. Siden 
er kirken bygget om flere gange.

I 1700-tallet fik Brabrand kirke et træspir mod vest, som i 
1880 blev erstattet af det nuværende tårn. 

I 1924 gennemgik kirken en stor ombygning med tilføj-
elsen af et helt nyt hovedskib. Kirken fik nu krydshvælv i 
stedet for de oprindelige flade trælofter.

Ansigterne i korsarmen
I den østlige korsarm, kirkens oprindelige bygning fra 
1200-tallet, findes fire murede cement-ansigter. De er 
lavet af en lokal murer under kirkens store ombygning i 
1924-25.
Murersvend Martinus Hagelquist lavede på eget initiativ 
de fire små hoveder af cement, som er hans personlige 
aftryk på Brabrand kirke. Et af ansigterne skulle efter 
sigende ligne murersvenden Jens Johansen. Jens Johansen 
blev sur over sit portræt og spurgte Hagelquist, om han 
havde gjort ham noget, siden han skulle afbildes. Ha-
gelquist ændrede herefter ansigtet.

SPØRGMÅL
Find symboler i kirken, som henviser til kristendom-
men, Jesus eller Gud.

OPGAVE: Tegn dem

SPØRGSMÅL
Hvor mange søskende har du – hvorfor tror du, de 
fik så mange børn?

OPGAVE: Kig på ansigterne og luk øjnene. Tænk 
på nogle du kender og forestil dig, at det er deres 
ansigter, der er i stedet. Hvad ville du tænke, når du 
mødte dem i kirken?

| STED | ... ENGDALSVEJ 2

I kirkens sydmur er indmuret en romansk gravsten 
med en tekst på latin, der oversat til dansk lyder: 
Gid den der ligger indesluttet under denne sten må 
herske med Kristus i himlen.

OPGAVE: Find stenen

Alterbillede af Jens Hansen-Aarslev
Altertavlen er fra 1595 og siden ændret flere 
gange. Alterbilledet Kristus der vandrer på søen er 
indsat i 1895 og malet af Jens Hansen-Aarslev.
 
Jens Hansen-Aarslev (1847-1928) blev født i 
landsbyen Årslev lidt uden for Brabrand som søn af 
en husmand – altså en fattig bonde.

Allerede i skolen tegnede han skitser og karikaturer 
i sine bøger. Det var nu ikke noget, hans far bakke-
de op om, så der var ingen vej uden om landbruget, 
og efter skolegangen i Årslev kom Jens ud at tjene. 

Hans arbejdsgiver, Lazarus, var tilfældigvis kunstin-
teresseret og opdagede derfor, at Jens var god til 
at tegne.

Han sørgede for, at Jens fik undervisning, og i 
1872 blev Jens Hansen optaget på Kunstakademi-
et i København og rejste senere til Frankrig.
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4: Præsteenkesædet 
På Tværvej ligger en langstrakt hvid bindingsværksbyg-
ning med stråtag. Husets overetage og stråtag brændte 
i 2013, men murene af bindingsværk blev stående, og 
overetagen er nu genopført, så huset stort set fremstår 
som før branden. 

Huset var tidligere Brabrands præsteenkesæde. Da præ-
sten Jens Dons (1708-1779) var 70 år gammel, ansøgte 
han kongen om at bygge et hus til sin unge kone på et 
stykke af præstegårdens jord. Tanken var, at hun skulle 

bo der, når hun på et tidspunkt blev enke og alene med 
børnene. Kongen gav tilladelse; huset skulle være bolig 
for sognets præsteenker – en bolig fri og uden nogen 
afgift, hvor præsteenker kunne bo på livstid, når den nye 
præsts familie overtog præstegården. Desuden blev det 
indskrevet i aftalen, at præsteenken måtte have to køer 
gående på præstegårdens mark.

Hans enke flyttede ind i præsteenkesædet og levede her 
indtil sin død i 1808. 

| STED | ... TVÆRVEJ 3
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| STED | ... BRABRAND HOVEDGADE 53

5: Branden på
 Brabrand Hovedgade 
Brabrand er en gammel landsby. Byens 
ældste hus, kirken, har ligget her i om-
trent 800 år. Indtil midten af 1800-tal-
let bestod byen mest af gårde. I 1682 
var der 13 gårde og tre huse i Brabrand. 
I midten af 1800-tallet lå de stråtækte 
gårde og huse tæt på begge sider af 
hovedgaden.

Branden i 1849
D. 3. december 1849 havde husmand 
Peder Gylling tilkaldt byens slagter 
for at få stukket og slagtet julegrisen. 
Slagtningen stod på hele dagen – cirka 
på det sted, hvor kiosken ligger i dag -, 
og om aftenen stod en stor gryde med 
flomme (bugfedt) og talg på arnen i 
den åbne skorsten, så man i juledagene 
kunne få fedt og fedtegrever på brødet. 
Et par naboer kom på besøg for at nyde 
den dejlige duft af fedt samt en øl og 
en dram, da der pludselig lød et brag og 
en syden fra det åbne ildsted i køkkenet.  
Der var gået ild i gryden med fedt, flammerne stod allere-
de højt op i skorstenen. Man forsøgte forgæves at slukke 
ilden, der allerede havde fået fat i stråtaget.

Folk fra byen kom til med spande og vand. Det var håbløst 
at slukke ilden, og i stedet forsøgte man at redde dyr og 
indbo. 
Desuden nedbrændte seks-otte huse på Truevej. Der gik 
også ild i skrædder Peder Jensens hus ved Stationsbak-
ken, hvorefter ilden ebbede ud. 
Skrædder Jensen var på denne aften i Aarslev, hvor han 
syede for en familie. Hos familien i Aarslev bemærkede 
man ildskæret i mørket. Skrædder Jensen stod netop og 
brugte pressejernet, og han satte i løb mod Brabrand med 
pressejernet i hånden. Men ved hjemkomsten var huset 
allerede i brand.

Dagen efter kunne man i Aarhus Stiftstidende læse, at 
syv gårde, tre bondeejendomme og 11 huse var lagt i 
aske, og at 27 familier var blevet hjemløse.
Kun to af disse familier var forsikrede mod brand, da 

forsikringer på den tid var meget ualmindelige. Ingen 
mennesker kom til skade ved den store brand i Brabrand, 
mens enkelte kreaturer indebrændte. 

Der blev straks sat et hjælpearbejde i gang, hvor man i 
en avisannonce opfordrede til christelig godgørenhed, og 
til at folk bidrog med hjælp til de husvilde familier i form 
af korn og penge. Få dage efter begyndte penge, korn 
og fødevarer at strømme ind fra alle egne af landet. Ud 
over mad og penge til de nødstedte familier blev der efter 
branden indkøbt en brandsprøjte til Brabrand.
For at undgå store brande i fremtiden, opstillede myn-
dighederne nye regler ved genopbygningen af Brabrand. 
Fremover skulle der være en vis afstand mellem nyopfør-
te bygninger. 
Den store brand i 1849 gjorde dybt indtryk, og man 
huskede og snakkede om branden og den efterfølgende 
sorg og fattigdom de følgende 100 år. 

Det nedbrændte Brabrand
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6: Da jernbanen 
 kom til Brabrand
| STED | ... STATIONSBAKKEN 

I midten af 1800-tallet var Brabrand en landsby med 30-
35 gårde og huse, men d. 3. september 1862 skete der 
noget, der kom til at forandre byen og fik den til at vokse. 
Jernbanen kom til, og Brabrand blev stationsby. 

Det var ikke alle, der benyttede sig af jernbanen, når de 
skulle fra Brabrand til Aarhus. Mange gik turen til fods; det 
var helt almindeligt og ikke noget, man regnede for noget. 
Selv storkøbmanden Hans Broge tog fra tid til anden 
turen til Aarhus til fods.

Stationsbakken
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Over for kroen ned mod Brabrand Hovedgade åbnede 
i 1862 Brabrand Restauration, en jernbanekro med 
tilhørende rejsestald. I 1870´erne blev der ved siden af 
rejsestalden opført en sal i træ. Kroen havde keglebane 
og udeservering.
Fra 1890´erne begyndte mange aarhusianere at tage 
toget til Brabrand om søndagen, drikke kaffe på kroen og 
derfra tage på udflugt ned til søen. 
  
Senere, mellem 1906 og 1915, sejlede Hjuldamperen 
Vega på Brabrand Sø. Vega havde plads til 30 passagerer. 
I Brabrand lagde Vega til ved en bådebro neden for Søvej, 

og man kunne man stå af og få en kop kaffe på kroen og 
derefter tage toget tilbage til Aarhus. 
Da Vega ikke længere sejlede med passagerer, blev den 
brugt til høst af rør og siv i søen.

I 1944 var kroen ejet af Otto Trasbo, der anlagde en 
folkepark med legeplads for børn og hyggelige kroge med 
adgang direkte fra perronen. 

Kroen lukkede i 1962. Der var stationsbygning i Brabrand 
indtil 1978, og persontransporten stoppede året efter.

Brabrand Kro (1949)

7: Brabrand Restauration
| STED | ... BRABRANDHUS V. TANDLÆGERNE  
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8: Brabrand 
 byens udvikling fra midten af 1800-tallet
| STED | ... BRABRAND HOVEDGADE 

Efter Brabrand i 1862 var blevet stationsby, gik der ikke 
mange år, før byen forandrede sig. 

En af dem, der flyttede til Brabrand i midten af 1800-tal-
let, var Hans Broge (1822-1908), købmand og på den tid 
en af Aarhus´ førende forretningsmænd.  Han fik opført 
et sommerhus, som han frem til sin død boede i stort set 
hele året. Hans Broge ofte gik tur i lyngbakkerne iført 
træsko. Han var glad for at gå, han gik stort set dagligt på 
arbejde til Aarhus og tilbage igen. Han købte bakkerne og 
fik dem i løbet af de følgende år tilplantet. Deraf navnet: 
Hans Broges bakker. I 1901 forærede han området til 
kommunen, så alle kunne gå tur der.

Samme år som jernbanen kom til Brabrand blev der 
etableret et teglværk vest for byen, som i 1879 blev 
overtaget af Hans Broge. Teglværket var i 1880´erne en 
stor arbejdsplads med 100 ansatte. Det blev nedlagt i år 
1900.

Udover købmanden ved Truevej åbnede der i årene 
omkring år 1900 mange butikker og virksomheder i 
stationsbyen. F.eks.: Brabrand Skrædder- og Ekviperings-
forretning, Brabrand Saddelmager- og Møbelforretning, 
Aarslev Savværk, Brabrand Møbel- og Ligkisteforretning, 
N. Noer´s Viktualiehandel, S. Schröders Mælkeforsyning, 
Barber- og Frisørforretning, Bagermester Chr. Hejredal, 

Brabrand Kurvemagerforretning, Jens Jensens Slagter-
forretning, Brabrand Støbegodsudsalg og Hermann Kjær 
Kolonialvarer.

Gellerup Center
Antallet af butikker voksede frem til midten af 1900-tal-
let, men i 1972 skete der noget der ændrede det lokale 
handelsliv: Gellerup Center (siden 1980 City Vest) åbnede 
som Jyllands største indkøbscenter. Centeret tilbød 
mange butikker og gader under samme tag og gode 
parkeringsmuligheder lige ved døren. Det var tegnet af 
Knud Blach Petersen, som også tegnede Gellerupparken, 
og tidstypisk opført i store betonelementer. Byggeriet 
var kendetegnet af kubeformede ventilationstårne, der 
hævede sig op over byggeriets forskellige niveauer, og 
det havde rullende fortove – movatorer – bestilt hjem fra 
en fabrik i Tyskland.
Da Gellerup Center åbnede, var det med 50 butikker. En 
del af de forretninger, der hidtil havde ligget på Brabrand 
Hovedgade lukkede for at prøve lykken i det nye center, 
hvilket førte til mange tomme butiksruder på den før så 
travle Brabrand Hovedgade.

SPØRGSMÅL: Hvilke butikker er der brug for, for 
at vi har en god by eller et godt lokalområde?
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9: Arkitekterne 
 Friis og Moltke

| STED | ... BRABRANDHUS, BRABRAND HOVEDGADE 54

Brabrandhus ligger på det sted, hvor Brabrand kro i sin tid 
lå. Bygningen er tegnet af arkitekterne Friis og Moltke, 
materialerne er hovedsageligt beton og træ, udtrykket er 
skrabet funktionalistisk.

Nogle af Friis og Moltkes kendetegn er funktionalitet, rå 
materialer som beton og træ og synlige konstruktioner. 
Også i Brabrand står Friis og Moltke bag mange bygning-
er, vistnok over 30. Knud Friis tegnede sit eget hus på 
Højen 13 i Brabrand og flyttede dertil med sin familie i 
1958. 

Udover Knud Friis´ eget hus stod Friis og Moltke bag en 
række andre parcelhuse bl.a. i Brabrand. Dette i en tid, 
hvor typehuse af præfabrikerede elementer dukkede op 
overalt i landet. 
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10: De gamles hjem 
 og Kongeegen
| STED | ... QVISTGAARDSVEJ

De gamles hjem
Allerede i 1922 talte man om, at der skulle ligge et ’De 
gamles hjem’ i Brabrand, men af forskellige årsager blev 
stedet først opført og lå klar i 1939. 

Kongeegen fra 1940
D. 26. september 1940 var en festlig dag på ’De gamles 
hjem’ i Brabrand. Der var sammenkomst, for der skulle 
plantes et træ til ære for kongen, kong Christian X, som 
fyldte 70. Et lille spinkelt egetræ. 
To af plejehjemmets ældste beboere, en forhenværende 
gartner, Niels Gravesen, på 93 år og en næsten lige så 
gammel kvinde, blev udvalgt til opgaven. Niels Gravesen 
havde i øvrigt skrevet en tale til festen.
Spaden, de plantede egetræet med, var håndsmedet til 
lejligheden på Aarslev Sav- og Hammerværk og skulle ef-
ter sigende stadig befinde sig på plejehjemmet i Brabrand. 

SPØRGSMÅL: Hvor kan du forestille dig, det er 
godt at bo som gammel?

Kongeegen

De Gamles Hjem
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Der er også mulighed for at gå på opdagelse hos Brabrand-Årslev Lokalhistori-
ske Arkiv, som holder til i et hjørne af Gellerup bibliotek samt på:

www.brabrandarkiv.dk
www.aarhuswiki.dk
www.arkiv.dk
www.danskebilleder.dk.

Tak for hjælpen til Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv, som venligt har svaret 
på spørgsmål og fundet fotografier og arkivalier frem.

Søg 
ekstra 
viden

Kilder Brabrand kirke
Danskkulturarv: http://www.danskkulturarv.dk/indhold/brabrand-kirke/ 

August F. Schmidt: 
Brabrand og Aarslev Sognes Historie I-VII. Eget forlag, 1937 – 1955.

Brabrand kalenderen 2015.
Brabrand-Årslev Lokalhistoriske arkiv i samarbejde med Gasværket.
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