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Landsudstillingen i Aarhus i 1909 var en kolossal satsning i Århus for 100 år siden.

Redigeret af Erling Vester Jacobsen

Alt tyder på, at 100-året
for Landsudstillingen
i Aarhus i 1909 bliver 
markeret på en 
spektakulær måde.

Det bliver ikke kun Århus
Kommune, som vil skabe
opmærksomhed omkring
den udstilling, der førte til
det moderne Århus. En af-
deling under Kulturministe-
riet finder også, at begiven-
heden for snart 100 år siden
havde så afgørende betyd-
ning, at den er værd at min-
des.

Dansk Center for Byhisto-
rie, der ledes af historikeren
Søren Bitsch Christensen,
har fået 100.000 kr. af Kul-
turnet.dk, der hører under
Kulturarvsstyrelsen. Midler-
ne skal bruges til at udarbej-
de en ansøgning om et stort
projekt i forbindelse med
Landsudstillingen.

På internettet
Det er planen i forbindelse
med den digitale byport på
nettet at lave et site, der vil
vise århusianerne og alle an-
dre, hvordan Landsudstillin-
gens store område var op-
bygget for 100 år siden. Det
er netop nyskabende for-
midling af kulturhistorie på
nettet, som Kulturnet.dk
har til opgave at fremme.

Støtten til ansøgningen skal
bruges til at udarbejde en di-
gital model af projektet. 

Landsudstillingen var en
kolossal satsning i Århus for
100 år siden. Store dele af

den sydlige by – området fra
Sct. Pauls Kirke næsten til
Mindeparken samt arealer-
ne mellem Vestergårdsgade
og den nuværende Marselis
Boulevard var inddraget i
udstillingen, der viste det
ypperste, landet kunne præ-
stere på det tidspunkt.

Det vil man få et indblik i
på nettet, hvis det nye site
bliver opbygget. Samtidig er
det planen, at CAVI-institut-
tet under IT-byen på Katri-
nebjerg sammen med arki-
tektbureauet Kollision skal
skabe en mobil model af
landsudstillingen, så man
også virtuelt får mulighed

for at bevæge sig rundt på
Landsudstillingen. 

Denne udstilling skal også
vises i selve byrummet.

»Vi vil beskæftige os me-
get med industrikulturen og
de produkter, som siden
blev til forbrugersamfun-
det,« siger Søren Bitsch
Christensen. 

Han har stået bag den
gamle købstad fra 1830,
som man kan bevæge sig
rundt i på den digitale by-
port. For Søren Bitsch Chri-
stensen ville det selvfølgelig
være fristende også at op-
bygge en industriby på net-
tet, men det er næsten en
umulig opgave, fordi byerne
var blevet for store. 

»Det vil blive alt for om-
fattende at lave en rekon-
struktion. Derfor har vi
valgt at satse på Landsud-
stillingen,« siger Søren
Bitsch Christensen.

Den moderne industriby
»Det kan vi lettere overskue,
og vi vil, foruden gennem-
gang af selve udstillingen,
koncentrere os om at vise,
hvordan den moderne indu-
striby blev udstillet. Det er
vores perspektiv. Foruden
billederne producerer vi tek-
ster, og her har vi mulighed
for at vinkle historien, som
vi synes, at den skal fortæl-
les. Vi vil selvfølgelig satse

på byhistorien.«
På Landsudstillingen blev

det ypperste, Danmark kun-
ne præstere på det tids-
punkt, vist, og vakte stor op-
mærksomhed. Desværre
blev udstillingen ikke nogen
økonomisk succes, og årsa-
gen var, at sommeren 1909
var kold og regnfuld.

»Vi kan sagtens lave gen-
givelsen af Landsudstillin-
gen på nettet regnfuld,« si-
ger Søren Bitsch Christen-
sen.

Han oplyser, at udstillin-
gen på nettet også kommer

til at indgå i Den Gamle Bys
jubilæum i 2009. Museet
udsprang af udstillingen. 

Den Gamle By
For det første var museets
grundlægger Peter Holm an-
svarlig for det historiske af-

snit, og nok så afgørende
havde Peter Holm fået den
gamle købmandsgård, der
havde stået på hjørnet af
Immervad-Lilletorv i det
centrale Århus, genopført på
udstillingsområdet. 

Flere initiativer
Det er planen, at ansøgnin-
gen om støtte til opbygning
af de to projekter, der vil
markere Landsudstillingen,
skal behandles i maj 2008.

Foruden dette initiativ er
der i tilknytning til VisitAar-
hus oprettet et sekretariat,
som skal planlægge, hvad
der ellers skal ske i byen i
forbindelse med 100-året.
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1909 Landsudstillingen i Aarhus set fra Århus Bugt i 1909. Foto: Lokalhistorisk Samling

Ministerium markerer 
Landsudstillingen 2009

Kulturnet.dk under Kulturministeriet yder tilskud til ansøgning om projekt, der
skal genskabe Landsudstillingen virtuelt og på nettet.


