Arkitektoniske perler – kort udgave
1 Banegården
Banegården stod færdig i 1929, men jernbanen kom til Aarhus allerede i 1862.
Banegården er inspireret af det gamle Grækenland. De fire søjler er for eksempel
inspireret af den joniske stil, der opstod for 2500 år siden.

2 Aarhus Rådhus
I 1937 udskrev Aarhus en arkitektkonkurrence, da man ønskede sig et nyt "byens
hus". Arkitektkonkurrencens vindere blev Arne Jacobsen og Erik Møller.
Rådhuset blev indviet under stor festivitas den 2. juli 1941, og bygningen blev
fredet i 1995.

3 Ridehuset
Ridehuset blev opført i 1860’erne og var til træning af militærets heste. Ridehuset
blev anlagt uden for en af byens porte som stod ved Frederiksgade. Hele området,
hvor Musikhuset og den lille park i dag ligger, var militæranlæg frem til 1969.

4 Mejlen
Den lille bygning, man som passager i bybusserne ofte passerer, blev bygget på
dette sted i 1883. Mejlen hed tidligere Børnely og var det første børneasyl i
Aarhus. Børneasyl var datidens navn for børnehave. I starten var belægningen på
100 børn.

5 Aros – Aarhus Kunstmuseum
Aros blev indviet i 2004. Kunstmuseet er med sine 17.700 m2 og ni
etager ét af Nordeuropas største. Murstenskuben måler i sit grundplan 52
x 52 meter og er 43 meter i højden. Indtil 1974 lå her fattiggården, hvor
byens fattige boede.

1

Arkitektoniske perler – kort udgave
6 Retten i Aarhus
Retten i Aarhus blev indviet i 1906, og det blev fejret. En af grundene til at man i
Aarhus, var så glad for sin nye arrest, var, at man havde store pladsproblemer i
den daværende arrest, der havde til huse i det gamle rådhus ved siden af
domkirken.

7 Erhvervsarkivet
Erhvervsarkivet er tegnet af Hack Kampmann og indviet i 1902. Erhvervsarkivet
indsamler materiale om dansk erhvervsliv. Samlingen rummer cirka 50 kilometer
reolhylder – i lige linje er det cirka afstanden mellem Aarhus og Silkeborg.

8 Reginakrydset
Fra 1920'erne og godt 60 år frem var den store Regina-bygning centrum for hotel,
restauration og biograf. Regina var et stort og fornemt hotel, der fra starten var
tænkt som en prangende velkomst til tilrejsende, der kom fra banegården.

9 Aarhus Kunstbygning - Aarhus Kunsthal
Aarhus Kunstbygning har igennem snart 100 år været udstillingssted for moderne
kunst.
Den blev opført omkring år 1920 og er tegnet af Axel Høeg Hansen. Han har
også tegnet Aarhus Amtssygehus og de gule boligkarréer i Park Allé og på
Banegårdspladsen. Bygningen skiftede navn i 2013.

10 Badeanstalten Spanien
Badeanstalten Spanien åbnede sine døre Aarhus' borgere tilbage i
1933. Bygningen er tegnet af Frederik Draiby og Niels Christian Skjøth.
Anstalten fik fra starten af en række billige bade med omklædningsrum, som
byens borgere kunne komme og benytte.
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11 Vestergade 58
Vestergade 58 er en af de mest velbevarede og helstøbte købmandsgårde, og der
har på denne matrikel været et hus i mere end 350 år. Det er dog først op i 1800tallet af købmandsgården får det udseende, den i det store og hele har i dag.

12 Jacobs Bar BQ
Jacob's Bar BQ er en institution i Aarhus restaurant og natteliv. Helt tilbage i
1973 åbnede Jacob Evar sin restaurant og pianobar og siden har Bar BQ'en taget
imod. Jacobs Bar BQ dannede rammen om Linje 3’s debut i 1979.

13 Vor Frue Kirke
Kirken blev bygget efter år 1060, og var den første domkirke i Aarhus. Da kirken
blev bygget blev den bygget langt udenfor Aarhus, da byens vestlige grænse på
dette tidspunkt gik ved Immervad. Årsagen kan være manglende plads i det
gamle Aarhus.

14 Meulengrachts Købmandsgård på Lille Torv
Den store flotte bygning blev opført i 1816/17. Huset var et af byens fineste hjem,
og købmand Meulengracht var en af Aarhus’ finere borgere. Hans hjem slog
dørene op for kongelige gæster. Frederik den 6. indlogerede sig hos Meulengracht
på Lille Torv.

15 Domkirken
Domkirken er Danmarks længste kirke. 93 meter lang, tårnet er 92 meter højt.
Byggeriet blev påbegyndt mellem 1180 og 1200, hvor der indtil da havde
ligget en mindre trækirke. Domkirken blev viet til Skt. Clemens, som var
sømændenes skytshelgen.
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16 Det gamle rådhus
Fra 1858 til 1941 var denne bygning byens rådhus. Ved indvielsen var Aarhus en
lille by, men på grund af industrialiseringen voksede byen kraftigt sidst i 1800tallet. Rådhuset blev snart for lille, og det blev erstattet af det nuværende i 1941.

17 Aarhus Teater
I 1800-tallets anden halvdel havde Aarhus oplevet en stigende vækst og
byen fik mere og mere selvtillid. Man ville derfor have et nyt teater. Det
tegnede Hack Kampmann, og Aarhus Teater blev indviet i september år
1900.

18 Det nye hovedbibliotek – bla.
Området foran dig rummer opførelsen af en ny bygning – området
kan vel bedst af alt karakteriseres som en byggeplads. Om få år vil
der her stå en af Aarhus’ mest markante bygninger, nemlig det nye
hovedbibliotek – det nye multimediehus.

19 BP huset
På kanten af bugten, hvor åen møder havet, holdt man i marts 1959 rejsegilde på
det, man så som byens nye vartegn. Der er tale om Europa-huset på
Europaplads, der med 12 etager og 40 meter var Aarhus’ højeste hus. Tegnet af
Knud Blach Petersen.
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