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Made in Aarhus
Historier om KaosPiloter, kvinderock og 
Karolinekøer

Af Dorte Søholm

En ny bog, Made in Aarhus, fortæller om begivenheder, 
påfund og tendenser, som har sat Aarhus på danmarks- og 
måske verdenskortet i nyere tid.

Den lille OOA-sol, den chokoladeovertrukne Magnum-is, føtex-

kædens selvbetjeningsbutikker og den landsdækkende havefest, 

Grøn Koncert. Alle fænomener, som sammen med kvinderock-

gruppen Shit & Chanel, KaosPilotuddannelsen og bageriet emme-

rys har det til fælles, at de er opstået i Danmarks næststørste by, 

Aarhus. 

Gennem næsten fem år har journalist Dorte Søholm samlet viden 

og interviewet personer, som var med, da fænomenerne opstod. 

Med Made in Aarhus dykker hun ned i stærke vækstmiljøer og 

undersøger, hvad det var, der skabte grobund for de mange ideer, 

der kom langt ud over bygrænsen. For eksempel hvorfor det lige 

var i et øvelokale i Aarhus, at et af danmarkshistoriens populæreste 

popbands udviklede deres iørefaldende sange, og hvordan et par 

rødternede køkkengardiner blev til et succesrigt eksportbrand. 

Made in Aarhus tegner et portræt af hverdagslivet fra 1960 og op til 

i dag. Og fortæller os alt det, vi ikke vidste om Aarhus.

Made in Aarhus udgives i samarbejde med Den Gamle By og er 

finansieret af Den Gamle By med støtte fra Vilhelm Kiers Fond, 

Julius Christian Gårdbo og hustru Ketty Laura Gårdbos Fond, 

Den Faberske Fond og Aarhuus Stiftstidendes Fond.

Bogen er Den Gamle Bys første bidrag til Kulturhovedstadåret.
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