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Synes du, at byerne i dag forandrer sig hurtigt? Så forestil dig at 

bo i Aarhus i 1930’erne: Den ene dag flyder åen gennem igennem 

byen, som den altid har gjort, den næste dag er den gjort til en 

hovedgade. Oldgamle huse i bindingsværk bliver revet ned og 

erstattet af høje funktionalistiske bygninger. Offentlige sygehuse 

skyder op sammen med biblioteker, svømmehal og sportsanlæg. 

Med et står der et universitet. Børnehaver. Arbejderlejligheder 

med rindende vand og fjernvarme og træk og slip på bagtrappen.

Fotografen Aage Fredslund Andersen knipsede i 1930’erne løs i 

Aarhus’ gader, og først og fremmest takket være ham kan vi i dag 

se, hvordan det nye i rasende tempo tog form i den gamle by og 

skabte dens moderne udtryk. I centrum stod hans interesse for 

de mennesker, der levede i og med forandringerne.

I Da Aarhus blev moderne viser Arne Kjær Hansen og Søren 

Hein Rasmussen 252 af Aage Fredslund Andersens fantastiske 

fotografier fra 1930’ernes Aarhus og fortæller med udgangspunkt 

i disse om byens liv i tiåret. De oprindeligt sort-hvide fotografier 

er blevet genskabt med motivernes oprindelige farver.

Bogen dokumenterer Aarhus’ udvikling igennem et særligt 

dynamisk tiår af dens udvikling. Med det lokale udgangspunkt 

er bogen samtidig en fortælling om industrialiseringens store 

gennembrud i Danmark.
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Fotograf og tv-redigeringstekniker Arne Kjær Hansen har udvalgt 

og farvelagt billederne. Han har tidligere udgivet Det gamle 

Aarhus i farver (2019). 

Søren Hein Rasmussen er historiker og har lavet bogens tekster. 

Han har blandt andet skrevet Dødens store billedbog (2020). 

Bogen er udgivet med støtte fra: 3F’s Medie- og Kulturfond, 

Ernst B. Sund Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma 

Jorck’s Fond, Per og Lise Aarsleffs Fond, Stibofonden og Velux 

Fonden.
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