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AARHUS: Det var en mand 
med hovedet fyldt med nye 
idéer, der i starten af  1930’er-
ne flyttede såvel familien som 
sit ingeniørfirma fra Frederi-
cia til Aarhus, der med ring-
gadebyggeriet, overdæknin-
gen af  åen og sit spæde uni-
versitet lagde an til noget 
stort.

Her var der muligheder 
for en nærmest rastløs ener-
gisk og fremskridtsorienteret 
mand som Ove Chistensen - 
en repræsentant for det nye 
og moderne inden for bygge-
teknik og arkitektur.

Med sig i bagagen havde 
han masser af  inspiration fra 

en lang studierejse, der brag-
te ham til Tyskland, Østrig, 
Tjekkoslovakiet, Belgien og 
Frankring, hvor modernis-
men allerede havde fat.

Ove Christensens store 
svendestykke i Aarhus skul-
le blive Klintegården, der stod 
færdig i etaper mellem 1936 og 
1938.

Men inden da øvede han 
sig.

Luksus i Aagården
Ove Christensens første store 
boligbyggeri i Aarhus er den 
hvide funkisejendom, Aagår-
den, på Åboulevarden.

Det er den første boligejen-
dom i Aarhus, der er bygget i 
jernbeton hele vejen igennem. 
Og den første i den moderne, 

funktionalistiske stil.
Helt speciel er også den so-

ciale idé, der fra starten er 
bygget ind i huset: 

På det flade tag er der tag-
have, og i en særlig bygning 
på taget er der indrettet blandt 
andet motionsrum og elek-
trisk vaskeri til beboerne. I 
gården er der underjordisk 
parkeringsalæg, så bilerne 
ikke tager udeareal fra bebo-
erene.

Aagården med 20 lejlighe-
der på mellem 100 og 120 kva-
dratmeter med store vindu-
espartier og altaner til begge 
sider var med datidens øjne et 
luksusbyggeri, der henvendte 
sig til de absolut bedrestillede.

Her var ikke bare central-
varme men også centralkul-
de - køleskabe - og friskluftsy-
stem. Der var elevator, dørte-
lefon til hver enkelt lejlighed 
og brand og dirkefri værdi-
bokse i lejlighederne.

Ove Christiansen tegnede, 
projekterede og byggede selv 
Aagarden, hvor han også flyt-
tede ind med sin familie.

Småt på Frederiksbjerg
Efter Aagarden byggede Ove 
Christiansen i Schleppegrals-
gade på Frederiksbjerg. Sam-
me stil, samme byggeteknik 
og samme arkitektoniske ud-
tryk som på Aaboulevarden - 
men til et andet publikum. 

Ejendommen består af  
lutter 2-værelses lejligheder, 
hvor der er eksperimenteret 
med en ekstra sengeplads - en 
klapseng, der kan slås op om 
dagen i entreen - med klapbor-
de og nedfaldsskakt til skral-
det i det trange køkken.

Murernes store fjende
Med sine jernbetonhuse vakte 
Ove Christensen pæn opsigt 
i byen. Og han mødte mod-
stand. Den kom ikke kun fra 
borgere, der ikke brød sig om 
den slags nymodens påfund.

Da Ove Christensen i 1932 
planlagde to hele karréer med 
funkis-betonbyggeri ved Ha-
rald Jensens Plads blev det for 

Ingeniøren med 
betonhusene

Trods stor modstand fra byens murermestre og murersvendenes 
fagforening fik Ove Christensen lov til at sætte sit funkispræg 
på Carl Bertelsens Gade med to store ejendomme over for 
hinanden. Helst ville han have bygget to hele karréer, mens 
så langt rakte byrådets velvilje overfor det moderne ikke.

I Schleppegralsgade på Frederiksbjerg har betonbyggeren 
efterladt os denne mere beskedne funkisejendom.

Aagården på Åboulevarden er 
Ove Christensens første store, 
funktionalistiske  betonejendom 
i Aarhus. Moderne og 
luksuriøst. Foto: Kim Haugaard. 

Funkis. Manden bag Klintegården byggede 
tre markante beton-ejendomme i 
Aarhus, inden han opførte sin perle. Han 
var oppe mod byens murermestre- og 
svende, der protesterede mod et af 
projekterne, der jo ikke gav arbejde 
til det traditionelle murerfag.

meget for byens murermestre 
og murersvende, der proteste-
rede til byrådet.

De nævnte i protesten ikke 
med ét ord, at betonbyggerier 
tog brødet ud af  munden på 
dem selv, men skrev i stedet, 
at Ove Christensens byggeri 
ville skæmme bybilledet.

Byrådet lyttede til prote-
sten. Delvist i hvert fald. Ove 
Christensens fik ikke lov til 
at bygge to hele karréer - men 
to store boligejendomme over 
for hinanden i Carl Bertelsens 
Gade lige ved den nye ringga-
de, kunne byrådet gå med til.

Og igen med stor fokus på 
lys og fællesfaciliteter: Med 
altaner i alle 80 lejligheders 
opholdsrum, med taghaver, 
motionsrum, billardsaloner, 
legestue, elektrisk vaskeri og 
underjordisk garageanlæg til 
50 biler. Og med tennisbaner 
i gårdene.

Få år efter, at Ove Christen-
sen havde gjort Klintegården 
færdig, flyttede han tilbage til 
Fredericia. Klintegården blev 
det sidste aftryk, han satte sig 
i Aarhus.

Den moderne jernbeton-
bygger var født i 1886 - af  alle 
steder i Nørre Jernløse. 

Han døde i 1971.                       

Tak til alle patienter, kolleger og venner 
som var med til at gøre afskedsdagen 23. august til 

en uforglemmelig festdag. 

Efter 29 år som praktiserende læge  
er jeg nu ophørt og kan kun sige  

tak for 29 gode år. 
Tak for gode samtaler, breve, gaver og blomster.  

De bedste ønsker til alle om fremtiden.

Kærlig hilsen 
Doris og Niels Mørk
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Det begynder med en 
forundersøgelse... 
...og ender i Peru!
Med en øjenbehandling kan du slippe for 
din synsfejl. Samtidigt kan dine gamle briller 
være til stor glæde i en anden del af verden 
gennem vores samarbejde med Vision for All.

Ring og book din forundersøgelse i dag!

1.000 kr
for din gamle

brille


