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Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 150-1918)

Indstilling fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse om, at Byraadet tiltræder
følgende Overenskomst angaaende Indretning af en Idrætspark og Stadion:

"Mellem Aarhus Byraad paa Aarhus Kommunes Vegne og Selskabet "Aarhus Idrætspark
og Stadion" ved dettes Forretningsudvalg er indgaaet følgende

Overenskomst.

1.

Aarhus Byraad overlader Selskabet sukcessivt det paa vedhæftede Plan viste Areal af
indtil c. 24 ha’s Størrelse af Marselisborg Ladegaardsskov og Marken Sydvest for samme
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til Anlæg af en Idrætspark m. v. efter Planer, der godkendes af Byraadet. Arealet indtages
efterhaanden, som der bliver Brug derfor, og staar til Raadighed for Formaalet i 60 Aar.

Selskabet, hvis Formaal og Pligt er at drive Idrætsparken og Stadion paa saadan Maade,
at de tjener til Fremme af Idrætten, indgaar herved paa straks efter Planernes Godkendelse
at paabegynde og snarest muligt fuldføre den paa Planen viste Stadionsbygning, Stadion,
Tennisbaner m. m. i saa nøje Overensstemmelse med de approberede Planer som muligt,
dog at de projekterede Øvelsesbaner indtil videre udgaar.

2.

Kommunen stiller, naar Kontrakten er underskrevet og Planerne er godkendte i deres
Hovedtræk, et Beløb, stort 200000 Kr., til Raadighed til Anlægets Udførelse samt forpligter
sig til inden Stadionsbygningens Fuldførelse

a t anlægge og fuldføre den paa vedhæftede Plan viste og med ab-c betegnede Vej af
samme Tværprofil som den Vej, der fra Dalgas Avenue fører ind i Skoven,

a t sørge for Afledning af Spildevand og Overfladevand udenfor det Selskabet overladte
Areal,

a t føre elektriske Ledninger af fornøden Størrelse for hele Anlæget til Stadionsbygningen,
hvorfra Selskabet fører Ledningerne videre,

a t føre Vandledning af fornøden Størrelse til Stadionsbygningen, hvorfra Selskabet fører
Ledningen videre, og paa samme Maade føre Gasledning til Bygningen.

3.

Selskabet forpligter sig til at fremskaffe det til Planens Gennemførelse fornødne Beløb af
500000 Kr., herunder indbefattet det i § 2 nævnte Tilskud fra Kommunen paa 200000 Kr.
Det samlede Beløb 500000 Kr. skal være til Raadighed for Selskabet den 1. November
1918. Skulde det mod Forventning vise sig, at disse 500000 Kr. ikke skulde medgaa til
Planens Realisation, skal Besparelsen tilfalde den i § 4 nævnte Idrætsfond. Hvis
Foretagendet ikke kan gennemføres i hele det efter Planerne forudsatte Omfang for de
ommeldte 500000 Kr., vil der være at foretage fornøden Reduktion efter nærmere Aftale
mellem Selskabet og Byraadet.

4.

Samtlige Bygninger og Sportspladser med alt Tilbehør og Inventar tilhører Aarhus
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Kommune, medens Selskabet har udelukkende Brugsret over samme, saalænge Anlæget
drives efter sit oprindelige Formaal.

Selskabet skal da paa egen Bekostning vedligeholde samtlige Bygninger med Tilbehør og
Inventar, Sportsbaner, Veje paa det overladte Areal, Indhegninger og alle for Driften
fornødne Redskaber i god og brugbar Stand. Til Sikkerhed for Opfyldelsen af disse
Forpligtelser opretter Selskabet et Idrætsparken tilhørende Fond paa mindst 10000 Kr.
Idrætsfondens Midler anvendes til Idrætsparkens Drift.

5.

Selskabet udreder samtlige øvrige Udgifter ved Driften og oppebærer samtlige Indtægter
ved samme. Alle Takster og Reglementer for Udlejning af Lokaler, Sportsbaner, Skabe,
Redskaber m. m. samt Billetpriser skal godkendes af Byraadet.

6.

Selskabet overtager Garantien for Driftsudgifterne i de første 5 Aar fra Indvielsesdagen at
regne, hvorefter Kommunen overtager Garanti for Driften.

7.

Skulde det vise sig, at Driften, efter at approberede Afskrivninger er foretaget, giver
Overskud, skal dette tilfalde Idrætsfonden.

Skulde Driften af Idrætsparken m. m., efter at Kommunen har overtaget Garantien, give et
efter Byraadets Skøn uforsvarligt stort Underskud, er Byraadet berettiget til 5 Aar efter, at
det har overtaget Driftsgarantien, at standse Driften af Idrætsparken som saadan og
anvende Bygninger og Arealerne til anden Brug.

8.

Adgang til at benytte Stadion har enhver Forening, der er Medlem af "De samvirkende
Idrætsklubber i Aarhus".

Selskabet er pligtig til aarlig at afholde mindst

4 Opvisninger i Stadionbygningen.

8 almindelige Fodboldkampe og

2 internationale Fodboldkampe.
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9.

For Ledelsen af Selskabet gælder følgende Regler:

§ 1.

Aarhus Idrætspark er Bruger af den af Aarhus Kommune overdragne Idrætspark med
tilhørende Stadion og Bygninger. Formaalet er Idrættens Fremme.

§ 2.

Aarhus Idrætsparks Ledelse bestaar af:

a) Repræsentantskabet,

b) Bestyrelsen og

c) Forretningsudvalget.

§ 3.

Repræsentantskabet bestaar af indtil 18 Medlemmer, hvoraf 5 vælges af Aarhus Byraad
blandt dets Medlemmer, medens "De samvirkende Idrætsklubber i Aarhus" (S. I. K. A.)
repræsenteres foruden ved Formanden af indtil 12 af og blandt S. I. K. A. ’s
Repræsentantskab valgte Medlemmer. Dog bestaar Idrætsparkens Repræsentantskab i
Tiden indtil 1. Oktober 1925 foruden af de 5 af Aarhus Byraad valgte Medlemmer og af
Formanden for S. I. K. A. udelukkende af det til Startningen af Aarhus Idrætspark nedsatte
Forretningsudvalg, der dog har Ret til at supplere sig med saa mange Medlemmer af S. I.
K. A. ’s Repræsentantskab, som det selv maatte ønske, selv om Idrætsparkens
Repræsentantskab herved kommer til at bestaa af mere end 18 Medlemmer.

Repræsentaatskabet vælger selv sin Formand. Ved Afstemning har hvert Medlem 1
Stemme. Almindelig Stemmeflerhed er tilstrækkelig til Afgørelse af Sagerne. Dog er ingen
Beslutning gyldig, hvis Flertallet af de i Afstemningen deltagende af Aarhus Byraad valgte
Medlemmer stemmer derimod.

Forandringer i nærværende Love kan kun ske, hvis 3/4 af Antallet af
Repræsentantskabsmedlemmer stemmer for og Aarhus Byraad approberer Ændringerne.

Repræsentantskabet har Bestemmelsesret i alle financielle Anliggender og skal approbere
alle Overenskomster om Brug af Idrætsparken. Budgettet for Aarets Drift bliver først
endeligt ved Repræsentantskabets Vedtagelse og Byraadets Approbation, ligesom
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Regnskabet for det forløbne Aar skal forelægges dette til Decharge og derefter tilsendes
Aarhus Byraad tilligemed en Beretning om Driften.

§ 4.

Bestyrelsen bestaar af 7 af og blandt Repræsentantskabet valgte Medlemmer, hvoraf 2
blandt de af Aarhus Byraad valgte Medlemmer. Valget gælder for 4 Aar ad Gangen regnet
fra en 1. Oktober, første Gang indtil 1. Oktober 1921. Genvalg kan finde Sted,

Indenfor de ved Budgettet afstukne Grænser og med den af § 3 flydende Begrænsning har
Bestyrelsen fri Ledelse af Idrætsparkens Anliggender, dog saaledes at de
Bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af Byraadet, har Ret til, naar de er enige herom, at
forlange enhver Agørelse, hvori de ikke samstemmer med de øvrige
Bestyrelsesmedlemmer, forelagt paa et nyt Bestyrelsesmøde, hvori deltager de tre andre af
Byraadet valgte Medlemmer af Repræsentantskabet. Hvis da de af disse tre, der deltager i
Afstemningen, er enige med de af Byraadet valgte Bestyrelsesmedlemmer, uden at de dog
faar Flertal, skal Sagen forelægges' Aarhus Byraad, der da afgør Sagen.

Hvis Budgettet ikke kan følges, maa Repræsentantskabsmøde indvarsles til Behandling af
de ønskede Bevillinger.

Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, Næstformand, Sekretær og Kasserer.

For at en gyldig Beslutning skal kunne træffes, skal mindst fem Medlemmer af Bestyrelsen
være til Stede og deltage i Sagens Behandling. Ved Afstemning er almindelig
Stemmeflerhed afgørende, hvert Medlem har én Stemme.

§ 5.

Forretningsudvalget.

Bestyrelsen vælger blandt sine Medlemmer et Forretningsudvalg paa 3 Medlemmer til
Ledelsen af Idrætsparkens Drift. For Forretningsudvalget udarbejdes der af Bestyrelsen en
Instruks.

Forretningsudvalget vælger selv sin Formand.

Til en gyldig Beslutnings Vedtagelse kræves, at to af Medlemmerne af Forretningsudvalget
er enige om den.

1 af de af Byraadet valgte Medlemmer skal have Sæde i Forretningsudvalget.
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10.

Saafremt Hovedplanerne for Anlæget ikke foreligger færdige til Godkendelse inden 4
Maaneder fra Overenskomstens Underskrift, og Arbejdet ikke paabegyndes senest 3
Maaneder efter Byraadets Godkendelse af Planerne og fremmes som nævnt i § 1, er
Byraadet ikke bundet ved denne Overenskomst og kan forlange sit Tilskud tilbagebetalt og
de Selskabet til Brug overladte Arealer tilbageleverede i ryddeliggjort og renset Stand, med
mindre Selskabet ikke har kunnet fremskaffe de fornødne Materialier eller Strejke, Lockout
eller anden vis major har forsinket Paabegyndelsen eller Fuldførelsen."

Møller erindrede om, at Sagen angaaende Indretning af et Stadion for godt 2 Aar siden var
blevet forelagt i Byraadet. Det kunde den Gang ikke siges, hvor ator Udgiften vilde blive,
men det egentlige Spørgsmaal havde ogsaa kun været, om Byraadet vilde medvirke til
Sagens Gennemførelse sammen med en Kreds af private Mænd. Sagen blev modtaget
med Sympati i Byraadet, idet man fra alle Sider erkendte, at Udviklingsforholdene for
Sporten i Aarhus ikke var saa ideelle, som de burde være. Allerede i Begyndelsen af 1911
havde der været Spørgsmaal fremme om Indretning af en Sportsplads, og Udvalget for
Byens Udvidelse og Bebyggelse havde faaet overladt et Areal paa ca. 8 Tdr. Land paa
Marselisborg hertil samt en Bevilling paa 30000 Kr. til Pladsens Indretning, men Udvalget
havde ikke haft videre Lyst til at arbejde for denne Plans Gennemførelse, da det ansaa
Pladsen for vel lille og ikke mente, at man for det bevilgede Beløb vilde kunne anlægge de
forskellige Baner. Desuden var Idrætsfolkene delt i2 Lejre, idet en Del ønskede en
Sportsplads, medens en anden Del, Gymnastikforeningen, mente, at de kunde nøjes med
den Plads, de havde, og som der var kostet en Del paa. Udvalget blev derfor efter en Del
Forhandlinger klar over, at der ikke var noget at gøre ad den Vej. For godt et Par Aar siden
var Direktør Lausen saa blevet valgt til Formand for Aarhus Gymnastikforening antagelig
med det særlige Formaal, at han skulde søge at skaffe Enighed mellem Idrætsfolkene og
søge anlagt en Idrætspark med Stadion. Det var 2store og vanskelige Opgaver, der
saaledes blev stillet Direktør Lausen, idet det jo ikke var helt let at samle de 10
Sportsforeninger under een Hat eller at tilvejebringe den betydelige Kapital, som vilde være
nødvendig til Anlæg af en Idrætspark, der kunde være Aarhus By værdig. Begge de to Maal
var imidlertid blevet naaet, saaledes at Hr. Lausen den 25. Februar i Aar kunde meddele
Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse, at der fra privat Side var tilvejebragt et Beløb
paa 250000 Kr. til en Idrætspark, og at der var dannet en Fællesorganisation for de
forskellige Idrætsforeninger, samt at der var grundlagt en Idrætsfond paa 10000 Kr. I
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Mellemtiden var der blevet afholdt en Mængde Møder mellem Udvalget og Komiteen for
Idrætsparken. Komiteen havde hævdet, at Indretningen af en Idrætspark var en kommunal
Opgave, og at Kommunen derfor maatte yde det største Tilskud, medens Udvalget, selv om
det maatte erkende, at det var en kommunal Sag, hævdede, at Sagen enten maatte
udskydes foreløbig eller Planen betydeligt reduceres. Fra først af var der Tale om et Areal
paa 60 Tdr. Land, men man nøjedes nu med langt mindre, fordi Planen om Indretning af en
Galopbane var blevet opgivet. Om den Grund, der skulde afgives, samt om Vejanlæg og
Anlæg af Kloak-, Vand-, Gas- og Elektricitetsledninger kunde man nok enes, idet der
derom havde været Enighed i Byraadet, da Sagen sidst forelaa, og Forhandlingerne havde
derfor væsentligt drejet sig om Tilskudet i Penge. At der maatte et Tilskud til fra
Kommunens Side, hvis Sagen skulde løses, havde Taleren i sin Tid stærkt betonet i
Byraadet, men et enkelt Medlem, vistnok Hr. N. Joh. Laursen, havde da formanet til, at det
kontante Tilskud blev saa lille som muligt, fordi han mente, at der maaske blev ofret vel
meget paa Sporten, og Udvalget havde af al Magt bestræbt sig for at følge Hr. N. Joh.
Laursens Henstilling. Det vanskelige for Udvalget i saa Henseende laa imidlertid deri, at
det maatte erkende, at Opgaven i Virkeligheden var kommunal, og at andre Byer, f. Eks.
Randers og Odense, havde ofret betydelige Beløb til Indretning af Sportspladser, men den
største Vanskelighed fremkom dog derved, at Priserne paa Materialier steg meget
betydeligt, medens Forhandlingerne stod paa. Nu var man dog kommet saa vidt, at
Udvalget kunde indstille den ovenfor aftrykte Overenskomst til Byraadets Godkendelse.
Som man vilde se af Overenskomsten, skulde Kommunen foruden Grunden tilskyde et
kontant Beløb paa 200000 Kr., foruden at den skulde afholde Udgiften til Vejanlæg og
Anlæg af de forskellige Ledninger. Sidstnævnte Udgift var i Slutningen af 1917 kalkuleret til
69000 Kr. men paa Grund af Prisstigningen maatte der hertil antagelig lægges 25-33 %.
Fra privat Side var Tilskudet sat til 300000 Kr. Det kunde vel siges, at det var et stort Beløb,
Kommunen maatte af med, men Tilskudet fra de private var dog større, og naar man
betænkte, at det i Virkeligheden blev ydet til Løsning af en kommunal Opgave, maatte man
indrømme, at det vidnede om Storsyn eller Fremsyn, hvad man nu vilde kalde det. Der
burde derfor lyde en Tak til de Mænd, der havde sat sig til Maal at gennemføre Planen, og
som havde skaffet Pengene til Veje. Man kunde med Sandhed sige, at disse Mænd havde
bragt et stort Offer for Ungdommen og derigennem for Aarhus By. Byen fik vel en stor
direkte Udgift, men den vilde antagelig ogsaa faa en indirekte Indtægt derved, at
Sportsstævnerne vilde trække mange Folk til Byen. Der vilde blive Baner til de forskellige
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Arter af Boldspil foruden Styrtebade, Foredragssal, Omklædningsværelser o. s. v., i det
hele taget alt fuldt moderne indrettet. Som man vilde se af Overenskomsten, havde
Komiteen forpligtet sig til at drive Banen i de første 5 Aar fra Aabningsdagen at regne uden
Udgift for Kommunen. Dette maatte anses for meget heldigt for Kommunen, idet de første
Aar sandsynligvis vilde medføre forskellige Børnesygdomme for Institutionen. Endvidere
vilde man af Overenskomstens §§ 5, 6 og 7 se, at Byraadet havde en meget væsentlig for
ikke at sige afgørende Indflydelse paa Driften og alle betydelige Afgørelser, idet ingen
Beslutning vilde være gyldig, hvis Flertallet af de i Afstemningen deltagende af Byraadet
valgte Medlemmer ikke stemte derfor. Det var saaledes lykkedes Udvalget at faa en
Overenskomst, som i alle Henseender var fuldt forsvarlig for Kommunen. Nogle vilde
maaske mene, at Tiden ikke var heldig til at anlægge saa stor en Institution, og denne vilde
vel ogsaa være blevet billigere, hvis den var blevet anlagt for 2-3 Aar siden. Dette havde
imidlertid ikke været muligt, ligesom det heller ikke lod sig gøre at udskyde Sagen, fordi de
private saa vilde tage deres Tilskud tilbage. løvrigt vilde Anlæget jo ogsaa skaffe en Del
Arbejde. Sluttelig kunde Taleren meddele, at Finansministeren efter Anbefaling af
Generaldirektionen for Statsbanerne havde overladt Stadion Buerne fra Københavns gamle
Banegaard ganske gratis, hvilket der var al god Grund til at sige Tak for. Paa Udvalgets
Vegne kunde Taleren meget anbefale Byraadet at tiltræde Overenskomsten. Udvalget vilde
være taknemmelig, hvis Byraadet vilde vedtage Indstillingen enstemmigt, da der deri vilde
ligge den største Tak til Komiteen for dens fortjenstfulde Arbejde.

Formanden vilde finde det mest rigtigt, at Sagen blev underkastet en 2. Behandling og
henvist til Budgetudvalget. Denne Fremgangsmaade vilde dog antagelig kun have formel
Betydning, saaledes at de private Bidragydere nok kunde gaa ud fra, at Beslutningen i Dag
var den afgørende. Naar Taleren ikke vilde stille Forslag om, at Sagen ogsaa blev henvist
til Skovudvalget, skyldtes det, at dette Udvalg ofte havde talt om og var enige om den.

Brøndum bemærkede, at skønt Sagen i sig selv havde hans fulde Sympati, fordi han ansaa
det for bedre, at Ungdommen gik til Idræt end til andre mindre heldige Steder, saa havde
han dog været meget betænkelig ved at faa Sagen fremmet nu, fordi han ikke ansaa
Tidspunktet for helt belejliget. Det drejede sig jo om en ret stor Sum til et Etablissement,
man ikke vidste, hvor stor Brug der vilde blive for de nærmeste Aar. Men paa den anden
Side maatte det ogsaa tages i Betragtning, at de private Velyndere af Sagen havde haft
gode Kaar til at faa skaffet Penge til Sagen, og at deres vigtigste Betingelse var, at
Arbejdet blev begyndt nu. Desuden var der jo blevet gjort gældende, at der vilde blive en
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Del Jord- og Byggearbejde, og Rigtigheden heraf maatte indrømmes, selv om der næppe i
første Omgang blev synderligt Jordarbejde; der var i hvert Fald kun beregnet 10000 Kr.
hertil. Taleren havde i Udvalget sagt, at han gerne vilde støtte Sagen, men havde tillige
fremført sine Betænkeligheder. I Virkeligheden var det ikke blot med Hensyn til Pengene,
der kunde være Betænkeligheder, men der skulde jo ogsaa lægges en hel Del Ledninger,
og man vidste intet om, hvorledes det stillede sig med at skaffe de fornødne Materialier. I
sin Tid havde Taleren derfor foreslaaet; at man tilsagde Sagen Støtte ved at gaa i Gang
med Byggearbejderne og saa baandlagde det private Tilskud, imod at Kommunen paatog
sig Forpligtelse til at fuldføre hele Anlæget indenfor en vis Tidsfrist, men dette havde de
private Velyndere ikke villet være med til. Spørgsmaalet var da, om de privates Gave paa
300000 Kr. var saa meget værd, at Byen burde ofre andre 300000 Kr., nemlig kontant
200000 Kr. plus Udgiften til Veje og Ledninger, og da Taleren mente, at de 300000 Kr.
mere end dækkede Merudgiften ved at udføre Arhejdet nu, og da det var blevet lovet, at
man vilde lempe sig med Materialierne, saaledes at andre Byggeforetagender ikke blev
generet, kunde Taleren stemme for Sagens Realisation.

N. Joh. Laursen havde taget Ordet, fordi Hr. Møller havde nævnt, at Taleren i sin Tid havde
advaret imod, at Kommunen ofrede et altfor stort Beløb paa denne Sag. Nu kunde man
imidlertid se, hvad Sagen vilde koste, og som den forelaa, kunde Taleren stemme for den,
og han vilde ønske, at de Mænd, der havde sat sig i Spidsen for Sagen, maatte faa Glæde
af den. Vor Tid var dog sikkert inde paa at tillægge den legemlige Sport noget større
Betydning, end den vilde vise sig at have, og man tillagde den sikkert en Evne til at skabe
en sund Ungdom, som den ikke havde. Man gik ganske roligt ud fra, at et sundt Legeme
skabte en sund Sjæl, men dette var næppe rigtigt, snarere kunde man maaske sige, hvis
man vilde sætte Sagen paa Spidsen, at dersom man lagde noget større Vægt paa den
sjælelige Sundhed, saa kom det sunde Legeme ogsaa. Taleren vilde derfor haabe, at den
Foranstaltning, man nu iværksatte, vilde blive ledsaget af andre Bestræbelser, der mere
tænkte paa det indre Menneske; thi det var vist ikke utænkeligt baade at dyrke Sporten og
forbinde andre Bestræbelser dermed sigtende til at gøre hele Mennesket sundt. Taleren
kunde tænke sig, at det, han her sagde, ikke var stemmende med Tidens Tanker, men han
havde syntes, at det burde siges med Henstilling til dem, der skulde drive Stadion, at tænke
over, om det ikke var værd at tage det ind under Overvejelserne. løvrigt vilde Taleren gøre
opmærksom paa den kedelige Modsigelse, der var i, at man samtidig med at vedtage
Stadionsagen ødelagde Børnenes Legemsøvelser ved at tage Gymnastiksalene i Brug til
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Husvilde. Dette skyldtes jo Bolignøden og kunde ikke være anderledes, men der var som
sagt en Modsigelse deri.

Christensen vilde finde det heldigt, om de private Bidragydere kunde lade sig bevæge til at
tage Sagen i 2 Tempi, saaledes at man nu nøjedes med at opføre en Stadion med
Opvisningsbane. Da Kommunen skulde afgive et stort Areal, vilde der være nogen
Rimelighed i at vælge den Fremgangsmaade, imod at Kommunen forpligtede sig til at løse
den anden Del af Opgaven, nemlig Anlæg af Øvelsesplads sammen med Stadion, naar de
nuværende Øvelsespladser maatte inddrages. Hvis man gik den Vej, vilde Kommunen
undgaa at tilskyde 200000 Kr. i Øjeblikket, hvilket sikkert vilde være heldigt. Taleren vilde
derfor henstille til Udvalget at forsøge at komme frem ad den Vej. Det var i det hele taget et
Spørgsmaal, om Sagen ikke var slaaet vel stort op i Forhold til Byens Størrelse, og man
kunde nok for en langt mindre Sum faa noget, der baade var godt og tidssvarende. Naar de
første 5 Aar var gaaet, vilde de egentlige Mangler vise sig, og det blev da Kommunen, som
maatte afhjælpe dem, saa det blev ikke nogen billig Historie i det lange Løb. Taleren vilde
stemme for Forslaget, men han vilde henstille til Udvalget at søge en saadan Ordning
truffet, at Kommunen kunde udskyde Udbetalingen af de 200000 Kr. imod at paatage sig
Forpligtelse til senere Anlæg af Øvelsesplads.

Jakob Jensen syntes ikke, man kunde sige, at Sagen var blevet presset frem, eftersom det
var 4 Aar siden, den blev taget op af de Mænd, som interesserede sig for den. Vilde man
nu forsøge at faa Stadions Opførelse udskudt længere end sket, maatte man forstaa, at de
private kunde blive ked af det og sige, at nu maatte Planen realiseres. Det var jo ikke
Smaabeløb, en Del af dem havde tilskudt. Det var ganske unyttigt at fremhæve, hvad der
havde været fremme i Udvalget, saaledes som Hr. Brøndum havde gjort, idet man nu var
kommet til det Punkt, at den ene Part ikke vilde vente længere og spurgte den anden Part,
om den vilde være med. Udvalget havde holdt igen, saa længe det var muligt, og havde
forlangt Tilskudet fra de private forøget med 50000 Kr, og denne Sum havde de skaffet.
Endvidere havde det faaet Staten til at skænke Buerne. Forlangte man nu atter Sagen
udskudt, vilde man baade miste de privates 300000 Kr. og Statens smukke Gave.
Udvalget havde derfor enstemmigt anbefalet Byraadet at godkende Overenskomsten, og
det troede ikke, man kunde faa Sagen ordnet mere fordelagtigt for Kommunen. Den
egentlige Overledelse af hele Institutionen vilde komme til at ligge hos Byraadet, saa dette
kunde faa fuld Indseende med, hvorledes Sporten blev fremmet. Taleren skulde ikke
komme ind paa Hr. N. Joh. Laursens Betragtninger ud over at sige, at det næppe var saa
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let at faa en sund Sjæl i et sygt som i et sundt Legeme. løvrigt kunde Taleren tænke sig, at
den borgerlige Gruppe vilde sætte Hr. N. Joh. Laursen ind i Ledelsen for Stadion, saaledes
at han mulig derved kunde faa sine Tanker realiseret. Idrætsparken og Stadion var næppe
projekteret for stort, ja Taleren var endog tilbøjelig til at tro, at der snarere burde bygges
noget større straks. Til Spørgsmaalet om, hvorvidt det rette Tidspunkt var kommet til
Sagens Realisation kunde der siges, at andre Byer saasom Odense og Randers opførte
Stadion, og at der ingen Grund var til, at Aarhus skulde staa tilbage. Der var Jordarbejde
for meget mere end 10000 Kr., da Vejarbejdet vel ogsaa maatte kaldes Jordarbejde.
Foruden den Betydning, som Stadion vilde faa for Sporten og derigennem for Ungdommen,
maatte det bemærkes, at "Friheden" blev omdannet paa særdeles heldig Maade. Havde
Hr. N. Joh. Laursen, da der første Gang, ja anden og tredie Gang, fra socialdemokratisk
Side blev stillet Forslag om at bygge Beboelseshuse, været paa samme Side som Taleren,
vilde man nu have været fri for at benytte Skolernes Gymnastikhuse til Bolig for husvilde.

Mikael Johansen fandt, at Tiden var for alvorlig til at give saa stort et Beløb ud til en saadan
Institution. Taleren skulde dog ikke modsætte sig Forslaget, hvad vel heller ikke kunde
hjælpe, men han maatte have Lov til at sige, at han nærede Betænkelighed ved Sagen, og
han maatte kræve, at Sagen blev forelagt for baade Budgetudvalget og Skovudvalget,
inden den blev endeligt vedtaget. Der var noget mærkeligt i, at medens man, da der
forleden var Tale om at sælge Jord billigt til en Byggeforening, havde hævdet, at man ikke
burde forære Kommunens Jord bort, nu glat væk kunde gaa med til at forære baade et
langt større Jordstykke og et stort kontant Beløb bort.

Brammer kunde slutte sig til Hr. Møllers Udtalelse om, at der skulde lyde en Tak til de
private Bidragydere. Der havde været en Tid, da Taleren mente, at Sagen burde udskydes,
men efterhaanden som Tiden var gaaet, og meget tydede paa, at det vilde vare længe,
inden der atter blev billigere Priser, var han kommet til den Anskuelse, at det vilde være
betænkeligt at udskyde Sagen mere. Det var Taleren en Tilfredsstillelse, at Projektet var
blevet noget begrænset, saaledes at Idrætsfolkene foreløbig kunde beholde deres
nuværende Øvelsespladser. Maaske kunde de forskellige Vej- og Ledningsanlæg komme
til Nytte paa anden Maade end netop for Stadion.

P. Petersen havde stadig været meget betænkelig ved Sagen og syntes ikke om disse
Gaver til Kommunen, da der gerne var en ubehagelig Hage ved dem. Desuden troede han
ogsaa, at der blev drevet vel meget Afguderi med Sporten. Paa den anden Side var de
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privates Tilskud, 300000 Kr., saa stort, at man burde modtage det, og da Foranstaltningen
skaffede en Del Arbejde, og Institutionen vel ogsaa i det lange Løb bragte Byen pekuniær
Fordel, kunde Taleren stemme for Forslaget.

Jakob Jensen fandt det kedeligt, at Hr. Mikael Johansen stadig syntes at nære
Tilbøjelighed til at forvanske Kendsgerningerne.

Formanden paatalte Hr. Jakob Jensens Udtalelse.

Jakob Jensen syntes, at den sidste Tid burde have belært Hr. Mikael Johansen om, at han
maatte lade den Slags falde bort. Det var ganske misvisende at sammenligne denne Sag
med Salget af Jord til Byggeforeningen. Der var intet at sige til, at Sagen blev sendt baade
til Budgetudvalget og Skovudvalget, skønt det sidstnævnte Udvalg i et Møde med Udvalget
for Byens Udvidelse og Bebyggelse havde billiget, at den paagældende Del af Skoven blev
inddraget til Formaalet.

Bech vilde have fundet det smukkest, om Byraadet med en ganske kort Motivering havde
vedtaget Sagen og derved understreget Takken til de private Bidragydere. Sagen havde
Talerens fulde Sympati, og han kunde ganske give Hr. N. Joh. Laursen Ret i, at den
sjælelige Side ikke burde negligeres, men han troede, at der netop var god Basis for den
aandelige Sides Udvikling paa en Udvikling af den legemlige Side. Taleren vilde gerne
pege paa, at de 34 Tdr. Land, som Byen skulde afgive, ogsaa blev givet til Udvikling af
"Friheden". Dette Anlæg var eller vilde blive Byens Hjerte, og Tilstrømningen til det vilde
sikkert blive større og større. Med de nu projekterede Vejanlæg vilde "Friheden" blive et
baade pompøst og smukt Anlæg, og Stadion og Øvelsespladsen vilde slutte sig smukt til
det kuperede og ægte danske Terræn. Dette burde drages med ind i Byraadets
Betragtninger. Dersom Stadionsagen var blevet gennemført noget tidligere, vilde den
naturligvis være blevet noget billigere, men det havde man jo ikke turdet. Der var dog endnu
ikke Tegn til, at man var naaet til Højden med Priserne, hvorfor det var bedre at tage fat nu
end om f. Eks. et halvt Aars Tid. Taleren kunde varmt anbefale Byraadet at vedtage
Indstillingen.

Christensen fandt dog, at man burde have Lov til at tale om en Sag, der krævede saa stort
et Tilskud fra Kommunens Side og det tilmed paa en Tid, da der var god Brug for Pengene
til andre Formaal, som man fra anden Side ikke altid var lige saa glad ved. Spørgsmaalet
var i Virkeligheden, om man ikke for de 300000 Kr., som var indsamlet ad privat Vej, kunde
faa en fuldgod Sportsplads, og om de private Bidragydere ikke kunde formaas til at
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overlade det til Kommunen at anvende sit Bidrag, efterhaanden som det blev nødvendigt at
inddrage de hidtilværende Øvelsespladser. Naar Sagen skulde sendes til Budgetudvalget
og Skovudvalget, vilde det vel være rigtigst ogsaa at sende den til de Udvalg, som havde
med de forskellige Ledninger at gøre, for at de kunde erklære sig angaaende Udgiften paa
dette Omraade.

Mikael Johansen bemærkede, at det nu snart hørte til Dagens Orden, at Hr. Jakob Jensen
overfaldt Taleren med Uartigheder. Da Hr. Jakob Jensen formentlig med sine
Bemærkninger om den sidste Tid havde tænkt paa Valgene, vilde Taleren bemærke, at
han ikke havde noget at skamme sig over, og at han haabede, at andres Samvittighed var
lige saa god som hans.

Brøndum fandt, at Byens Borgere havde Krav paa at kende de Forudsætninger, hvorunder
Enstemmigheden i Udvalget var opnaaet; derfor havde Taleren anført, hvilken Stilling han
havde taget i Udvalget. Det vilde være heldigt, om de private Bidragydere kunde gaa med
til den af Hr. Christensen anbefalede Fremgangsmaade, men der var vist næppe nogen
stor Udsigt dertil. Taleren var ikke ganske vis paa, at "Friheden" vilde vinde ved at blive
omdannet til et Parkanlæg, eller at Publikum vilde sætte saa stor Pris paa at færdes i en
Park som i en Skov. De privates Gave var storstilet, men den vilde have været endnu mere
værdifuld, hvis Bidragyderne kunde have lempet sig noget efter Kommunens vanskelige
Stilling. Det var Talerens Overbevisning, at Idrætten bidrog til at bevare mange fra at faa en
usund Sjæl i et mindre sundt Legeme.

Møller takkede for den Tilslutning, Sagen havde faaet. Til Hr. Brøndum bemærkede
Taleren, at han kunde ønske, at man fremtidig blev fri for at faa Udvalgsbehandlingerne
fremdraget i Byraadet. løvrigt havde jo alle Udvalgets Medlemmer haft de samme
Betænkeligheder som Hr. Brøndum, og Udvalget havde gjort alt muligt for at faa Sagen
godt og fordelagtigt tilrettelagt for Kommunen, men naar der nu var opnaaet Enighed, og
man altsaa vilde stemme for Ordningen, var der ingen Grund til at fremføre
Betænkelighederne. Taleren skulde gerne have taget Hensyn til Hr. Christensens
Henstilling, hvis han troede, der var noget at gøre, men det troede han absolut ikke.
Udvalget havde gjort alt muligt for at faa Sagen trukket ud og for at faa det størst mulige
Bidrag fra privat Side. Til Hr. Mikael Johansen bemærkede Taleren, at Sagen i 1916 i
Virkeligheden kom fra Skovudvalget som en kommunal Sag. Desuagtet skulde Taleren
intet have imod, at Skovudvalget atter fik Sagen til Behandling, men han troede ikke, der
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Til første side

Til første side

vilde komme synderligt ud deraf. Sluttelig udtalte Taleren overfor Hr. P. Petersen, at Gaven
sikkert blev givet for Sagens Skyld, og uden at de private Bidragydere forbandt nogen
Bagtanke dermed.

P. Petersen havde med sine Ord kun sigtet til Forlangendet om, at Sagen skulde
gennemføres straks.

Salling kunde støtte Sagen, da han var overbevist om, at de Penge, man gav ud til
Sportens Fremme, blev godt udgivet. Det var glædeligt at høre, at de nuværende
Øvelsespladser ikke vilde blive nedlagte. Taleren henstillede til Udvalget at sørge for, at
saa vidt muligt kun lokale Folk blev antaget til Arbejdets Udførelse. Trods den store
Arbejdsløshed blandt Byens Arbejdere, havde man dog hørt, at der maatte indskrives
fremmed Arbejdskraft, og det skulde man helst undgaa, naar det lod sig gøre. Der var
ingen Tvivl om, at Stadion vilde blive en Tiltrækningskraft for Aarhus.

Sagens Overgang til 2. Behandling vedtoges enstemmig, idet den henvistes til
Budgetudvalget og Skovudvalget.

Uddrag fra byrådsmødet den 24. maj 1918 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 150-1918)

Forslag til Overenskomst angaaende Indretning af en Idrætspark og Stadion. - 2.
Behandling.

Fra Skovudvalget forelaa Erklæring om, at det intet finder at erindre imod, at den efter
Planen tænkte Inddragning af Skoven under Stadionanlæget finder Sted.

Fra Budgetudvalget forelaa Erklæring om, at det tiltræder Forslaget og indstiller, at
Kommunens kontante Tilskud paa 200000 Kr. udredes af de i 1918 optagne Laan paa 4
Millioner Kr., medens Udgiften til Vejanlæg m v. udredes af Kontoen for Gadeanlæg paa
Marselisborg.

Forslaget vedtoges enstemmig.

Uddrag fra byrådsmødet den 29. juni 1918 - side 1
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Til første side

Til første side

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 150-1918)

Skrivelse af 18. Juni 1918

fra Indenrigsministeriet med Samtykke til,at Kommunen yder el Tilskud paa 300000 Kr. til
Stadion,

Til Efterretning.

Uddrag fra byrådsmødet den 7. august 1918 - side 2

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

(J. Nr. 150-1918)

Skrivelse af 29. Juli 1918 fra Indenrigsministeriet angaaende Bevilling af 22600 Kr. til
Erhvervelse af Buekonstruktionerne fra den gamle Banegaardshal i København for
Stadionsbygningen i Aarhus, saalydende:

"I det med Amtets Erklæring af 8. f. M. tilbagefulgte Andragende har Forretningsudvalget for
Aarhus Idrætspark incl. "Stadion" etc. anholdt Ministeriet for offentlige Arbejder om til Brug
ved Tilvejebringelsen af en Idrætspark med Stadion ved Aarhus at maatte erholde
vederlagsfrit overladt 20 af de fra den gamle Banegaardshal hidrørende Buer.

Det paagældende Andragende er af Ministeriet for offentlige Arbejder fremsendt til
Indenrigsministeriet med Bemærkning, at samtlige 32 Buer maatte ønskes realiserede
under eet.

I denne Anledning skulde man til Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstlig
melde, at Indenrigsministeriet er sindet ved Tillægsbevillingslovforslaget for indeværende
Finansaar at søge den til Købet af de nævnte Buer nødvendige Bevilling, 22600 Kr., og at
Ministeriet derefter agter at skænke Buerne til Aarhus Idrætspark."

Toges til Efterretning.

Uddrag fra byrådsmødet den 29. august 1918 - side 10

Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 15 af 16

https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180629_95.pdf#page=1
https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180807_137.pdf#page=2
https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19180829_147.pdf#page=10
http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48


(J. Nr. 150-1918)

Valg af Medlemmer til Repræsentantskabet for "Stadion".

Christensen foreslog Jakob Jensen, Brøndum og Mousten.

Møller foreslog Bech og Salling.

Bech, Brøndum, Jakob Jensen, Mousten og Salling valgtes.
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