Birgit Aidt boede før med udsigt til gaden, men har nu
den eftertragtede udsigt til Århus Bugt og havn.

Det hvide skib
Indbyggede senge i væggene
og pensionat for beboerne
var blot nogle af de faciliteter,
som byggeriet Klintegaarden
i Århus reklamerede med,
da det stod færdigt i 1938.
Funktionalisternes forestilling
om fremtidens boliger blev
her strakt til det yderste. Det
handlede ikke kun om arkitektoniske linjer, men om en
indretning, der på alle måder
var tilpasset det moderne
menneskes liv.
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De buede altaner sidder alle på
bygningen, der vender ud mod
bugten. Bygningen mod Skovvejen har firkantede altaner.
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eg har tit kørt på cykelstien dernede og kigget op på Klintegaarden og tænkt, at hvis jeg nogensinde skulle bo ét sted, så skulle
det være der. Først og fremmest
elsker jeg funkis, jeg elsker de sydlandske
hvide huse. Uanset hvor man kigger hen er
der et hvidt view, en udsigt med hvidt,« siger
Birgit Aidt.
For 20 år siden købte hun sin første lejlighed i et af Århus’ fineste boligbyggerier, Klintegaarden fra 1938. Lejligheden lå i afdelingen
ud mod gaden, men for fire år siden købte
hun sin anden lejlighed i samme kompleks:
en stor to-værelses på 72 kvadratmeter, men
nu i den anden del af byggeriet, der har udsigt
over Århus Bugt. Boligskiftet har ikke gjort
hende mindre glad for bo i Klintegården.
»De fleste af os begynder ovre ved gaden,
og når man har boet der i nogle år, finder man
ud af, at de bedste lejligheder ligger ved vandet, og så får man skrabet lidt penge sammen
og flytter derover,« siger hun.
Klintegaarden består af to store boligblokke, der omslutter en lille gård med to villaer.
Villaerne lå på grunden, inden komplekset
blev bygget, og arkitekten og bygherren, Hans
Ove Christensen, besluttede at lade dem stå,
så de kunne indgå i faciliteterne til beboerne.
Udover at bygge i den funktionalistiske
byggestil efter inspiration fra udlandets
strenge, hvide modernisme, ville arkitekten
nemlig skabe et miljø, der kunne servicere
mennesker med en moderne livsførelse. De

