Tranbjerg
- fra landsby til forstad
Af Olaf B. Knudsen
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Der findes et kort med titlen ”Tranbjerg Sogn”. Kortet er fra ca. 1840. På
dette kort ser man noget, der ligner en
rundkreds af små byer: Østerby, Jegstrup, Børup, Slet, Bjøstrup, Gundestrup. I centrum af denne cirkel er der
tegnet et kors - symbol for en kirke, og
der står Tranbjerg Kirkegård.
Vi ved, at der lå en skole ved siden
af kirken, men der er ikke markeret
nogen by omkring kirken.
Kirken blev bygget i 1100-tallet, formodentlig fordi stedet udgjorde et
slags centrum for de øvrige landsbyer,
og nok også fordi stedet var det højeste
i området.
Vi har også en fundats fra Chr. den
VI fra 25. januar 1737, hvor kongen gav
Christian Gyldenkrone fra Vilhelmsborg tilladelse til at bygge ”den danske
skole”, som han havde søgt kongen om
lov til at bygge.

Herudover har der naturligvis været
gårde og husmandssteder spredt omkring i landskabet.

Lærer og sparekassedirektør
Jens Andersen
I Tranbjerg var der i 1861 ansat en
lærer, Jens Andersen, ved skolen. Han
blev senere beskrevet som ”et af de
store eksempler på, hvad en lærer på
landet, der vandt befolkningens tillid,
har kunnet komme til at udrette inden
for det almindelige samfundsliv.”
Allerede fem år efter sin ansættelse
ved Tranbjerg Skole stiftede Jens Andersen i 1866 en pigeskole i Østerby
sammen med flere andre lærere og
gårdmænd.
Skolen blev oprettet for penge fra
landboere og lærere, bl.a. fra lærer Jens
Andersen selv. Den henvendte sig til

Østerby Pigeskole 1867.

konfirmerede piger, og der undervistes
i almindelige skolefag.
Skolen blev ikke lavet for at tjene
penge, men af interesse for at hjælpe
almuen, den laveste klasse i samfundet, og her specielt ”kvinden blandt
almuefolket”.
I Asta Rasmussens bog: ”En slægt og
dens tid” omtales Jens Andersen således:
Jens Andersen var en dygtig lærer, men
ved siden af sin lærergerning kom han
snart til at tage aktivt del i politik som forkæmper for partiet Venstre, som dengang
virkelig var det yderste venstre i dansk
politik. Der kræves altid en bred ryg af den,
der vil stille sig på den yderste venstrefløj
som talsmand for de små i samfundet”.
Der blev oprettet mange folkehøjskoler i årene efter 1864, hvor Danmark havde mistet Sønderjylland; men
en del af dem fik en kort levetid. Det
gjaldt også Østerby Pigeskole, der blev
oprettet samme år som den stadig eksisterende Testrup Højskole, men allerede nedlagt i 1870. Skolens forstanderin-

de Jørgine Biehl blev gift i 1870 og flyttede til True, og det kan have været en
medvirkende årsag til skolens lukning.

Landbosparekassen
I 1862 oprettedes Landbosparekassen i
Århus. Lærer Jens Andersen var blevet
medlem af amtsrådet i 1883 og blev i

Lærer Jens Andersen
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Den nybyggede Tranbjerg Station ca. 1884.

1887 valgt til at være Landbosparekassens formand. Det var et arbejde, som
passede smukt sammen med de politiske ideer, han havde.
Aarhus Amtstidende skrev: ”Jens
Andersen medbringer Egnens fulde Tillid den han har erhvervet sig ved sit lange,
trofaste Arbejde for Egnens Demokrati”.
Lærer Jens Andersen var kendt som
en mand, der kunne byde sig selv det
utroligste med hensyn til arbejde. I en
årrække arbejdede han både i skolen, i
amtsrådet og i sparekassen. I skolen
holdt han vikar, og når han havde haft
sin religionstime med børnene om
morgenen, tog han med toget til Århus
for at passe sparekassen.

Engagement i jernbanen
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Jens Andersen engagerede sig tidligt i
agitationen for en jernbane fra Århus
til Odder, og engagementet bar for
ham frugt på flere måder. Lærer Andersen kom som nævnt i amtsrådet i
1883, og som amtsrådsmedlem blev
han i september 1884 medlem af Odderbanens ekspropriationskommission,

da han erstattede jægermester Neergaard til Åkjær som følge af dennes
sygdom. Ekspropriationskommissionen var da trådt sammen på Århus
Rådstue for at udbetale erstatning til
de eksproprierede lodsejere. Lærer
Andersen kom der i en dobbeltrolle, da
han skulle udbetale erstatning til sig
selv, idet Tranbjerg Station kom til at
ligge på det nordøstlige hjørne af skolelodden.
Andersen havde en plan, så da han
sammen med sognerådsformand Søren
Nielsen skulle have udbetalt erstatningen den 19. september 1884, tilbød han
at købe et overskydende stykke jord af
det eksproprierede nordøst for Tranbjerg Station, hvor nu smeden bor.
Regnestykket blev således for lærer
Andersen, at han mistede brugsretten i
den tid, han var skolelærer, til en del af
lærerembedets jord. Til gengæld fik
han ejendomsretten over et mindre
stykke jord af matrikel nr. 1 for 259,82
kr., som blev fratrukket hans erstatning, så han kun fik udbetalt 45,40 kr.
Måske har han tænkt på muligheden
for en aftægtsbolig.

Tranbjerg Gæstgiveri og Købmandshandel ca. 1910.

Jens Andersen var som nævnt medlem af Odderbanens bestyrelse fra starten til sin død i 1906. I Odderbanens
jubilæumsskrift fra 1909 er han portrætteret med følgende underskrift:
Sparekassedirektør J. Andersen, Ridder
af Dannebrog, Århus. Jens Andersen
var en mand med ganske særlige
evner.

Tranbjerg Kro
Den 19. juni 1884 åbnedes banen mellem Odder og Århus. Da Odderbanen
blev bygget, krydsede sporet Gl. Horsens Landevej i Tranbjerg, og her blev
den nye station opført.
Fra gammel tid var kroerne placeret
ved landevejene med passende mellemrum, således at de rejsende, gående
eller med hestevogne, havde et sted,
hvor de kunne overnatte eller få et
måltid mad. Tidens transportmiddel
var jernbanen, så der måtte være behov
for en kro her ved stationen. Det havde
en klog købmand fra Lisbjerg, Mads
Hansen, øje for. Han søgte derfor
Odderbanens bestyrelse om en bygge-

tilladelse. Bestyrelsen fandt imidlertid
hans planer for vidtløftige, for ”en Reisestald med Restauration for Reisende ved
Togtiderne” måtte være nok. Amtsrådet
havde imidlertid en anden mening om
Mads Hansens ansøgning, så enden på
sagen blev, at han fik bevilget det søgte, og i 1885 - året efter, at jernbanen
var indviet - lå der en kro med købmandsforretning som den første bygning i Tranbjerg By.
I 1888 blev kroen overtaget af kromand Østergaard, en driftig herre med
sans for at drive kro. Han byggede den
nuværende hjørnestue, der ligger lige
op ad sporet til den nye jernbane,
Odderbanen. Hjørnestuen fungerede
som lager til butikken både i kælder og
stueetage, og det fortælles, at toget
standsede lige ud for udbygningen, så
man kunne læsse varerne direkte ind
på lageret.
Det var også Østergaard, der byggede rejsestalden. Han havde efterhånden fået en god forretning op at stå, og
de omkringboende bønder brugte
Odderbanen på den måde, at de kørte
til Tranbjerg Kro i hestevogn og fik
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Tranbjergs første købmandshandel
lå på Hovedgaden.

hestene opstaldet her, hvorefter de tog
toget til Århus for at handle. Når de
kom tilbage, skulle de ofte lige kigge
ind i skænkestuen for at få et par halve
og lidt til ganen.
Tranbjerg Kro blev på dette tidspunkt et meget yndet udflugtsmål, og
man drog herud i bil, hestevogn eller
med udflugtstog, arrangeret fra Århus
til Tranbjerg Kro, som krofatter Østergaard stadig udbyggede.
I 1909 havde der været landsudstilling i Århus. Da den sluttede og skulle
rives ned, så var Østergaard på pletten.
Han købte mange af de ting, der havde
været i brug i forbindelse med landsudstillingen. En af de store portaler
blev indgangsportal til krohaven, der
blev indrettet ved samme lejlighed, og
der blev opsat flere små pavilloner fra
udstillingen.

Mejeri og brødudsalg
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Tilbage til udbygningen af Tranbjerg
Stationsby. Det næste, der blev oprettet, var et mejeri. Det blev bygget i
1888 på den anden side af Odderbanesporene modsat kroen, og det eksisterede frem til 1941.

Samtidig med mejeriet blev der bygget et bageri. I 1896 blev det overtaget
af Erika Hjortshøj, der ansatte en
bagersvend ved navn Søren Andersen.
Historien fortæller, at Erika ikke ville
giftes med Søren. Så erfarede hun
imidlertid, at han havde købt billet til
Amerika. Det satte skub i tingene, og
nu gik det stærkt. Søren skaffede et
kongebrev, og de blev gift den 16. juli
1900.
Bag ved beboelsen med brødudsalg
lå bageriet, som man kaldte rugbrødsfabrikken. Den ligger der endnu, men
det er længe siden, der er bagt noget i
huset; det indeholder imidlertid et
komplet bageri. Huset er skænket til
Nationalmuseet, der vil flytte det sten
for sten, når de engang har skaffet pengene til den museumsby, som bageriet
skal indgå i.

Stationsbyen vokser
Herefter gik byggeriet i Tranbjerg lidt i
stå, men i begyndelsen af 1900-tallet
gik man i gang igen, og lidt efter lidt
voksede Tranbjerg Stationsby op, og
Odderbanen, der var igangsætteren for
byen, fortsatte med at spille en rolle for
livet i byen. Indtil det blev muligt at
flytte varer med lastbiler, var toget et
vigtigt transportmiddel. Det var langt
overlegent i forhold til hestevogne,
både hvad hastighed og mængden af
varer angik.
Imidlertid skulle brugerne af banen
helst ligge i nærheden af jernbanesporene. Det gjorde f. eks. Tranbjerg
Brugsforening, der fik alt fra kul, koks
og cinders til kolonial- og manufakturvarer leveret med Odderbanen.
Der var imidlertid også den mulighed, at man fik lagt et sidespor ind til
sin virksomhed. I Tranbjerg gjaldt det

teglværket, mejeriet og hammerværket,
der alle fik lagt sidespor fra banen.
I 1925 var Tranbjerg Station betjent
af fem mennesker, nemlig stationsforstanderen, en trafikassistent, en elev, en
portør samt en afløser.
Der var en livlig trafik på Tranbjerg
Station, særligt omkring ”skiftedagene” i maj og november, for på de dage,
hvor karlene og pigerne på bøndergårdene skiftede plads, flød perronen
og pakhuset med kommoder, skabe og
store kufferter.
Vi har ikke indbyggertallene for
Tranbjerg Stationsby alene, men vi har
dem for Tranbjerg Sogn, der voksede
til omkring 1000 mennesker frem mod
1960.

Stationsforstander Jens Jørgen
Jensen og hustru Mette i deres dagligstue
på stationen ca. 1890.

Slet Teglværk
Lidt nordøst for Tranbjerg lå Slet Teglværk. Allerede i 1879 er der nævnt et
teglbrænderi i Slet. I 1905 indgik det
sammen med Emiliedal Teglværk i
Skåde og Tilst Teglværk i De Forenede
Teglværker, og i 1934 indgik Kragelund
Teglværk i Skåde også i fusionen. Lergravene blev med årene tømt, så ler
måtte tilføres udefra, hvilket i længden
fordyrede og besværliggjorde produktionen, så teglværkerne blev nedlagt.
Slet Teglværk lukkede sammen med
Tilst i efteråret 1981. Da havde teglværket i godt 100 år været områdets
største arbejdsplads.
Som det eneste af de nævnte teglværker lå Slet Teglværk nær en jernbane, og i 1897 fik det anlagt eget sidespor fra banen. Regnskabsmæssigt
kom sidesporet til at høre under Tranbjerg Station.
Umiddelbart kunne man tro, at sidesporet skulle bruges til at lette læsning
af jernbanevognene med teglværkets

Slet Teglværk ca. 1930.

produktion; men intet i banens regnskaber tyder på det. Hverken fragten
til eller fra stationen eller banens samlede fragtmængde ændrede sig nævneværdigt efter etableringen af sidesporet. Det er derfor nærliggende at tro, at
sidesporet hovedsagelig skulle bruges
til at lette tilførsel af kul i jernbanevogne til teglværkets store ringovn. Det
samme formål - lette transport af kul i
dette tilfælde til mejeriets dampkedel havde det stikspor, der i 1888 ved
mejeriets start blev lavet til Tranbjerg
Andelsmejeri.
I det hele taget var kul i en lang årrække fra banens start langt den største
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Tranbjerg Haveby ca. 1972.

transportvare på Odderbanen. I mange
år op til lukningen af ringovnen købte
teglværket røgkammersmuld af DSB.
Røgkammersmuld var et affaldsprodukt fra driften af damplokomotiver;
det var uforbrændt kulstøv, som sammen med kul kunne bruges ved brændingen af teglsten. Røgkammersmuldet
blev leveret i jernbanevogne til teglværket.
Den gamle ringovn blev engang i
1960’erne erstattet af en moderne formentlig oliefyret ovn i et langhus, så
sidesporet blev overflødigt og taget op
på teglværkets område i 1969.

Udbygning
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I begyndelsen af 1960’erne var biler i
form af både rutebiler, lastbiler og personbiler blevet en alvorlig konkurrent
for Odderbanen. Da Odderbanen fejrede sit 75 års jubilæum i 1959 kørte den
med underskud.
I perioden 1900 til 1950 bestod Århusområdet af Århus By, der var lukket inde af seks forstæder Åbyhøj,
Brabrand, Hasle, Holme-Tranbjerg, Risskov og Viby. I denne periode voksede
befolkningstallet i Århus til 114.000 og
i forstæderne til 40.000. Århus By
manglede jord til byggegrunde og den

jord havde man i forstæderne. Der blev
derfor nedsat en Storårhuskommission,
der i 1954 kom med en plan for udbygningen af området.
Der blev bl.a. udtaget et område i
Tranbjerg med følgende begrundelse:
Arealerne ved Tranbjerg er i mange retninger særlig velegnede. I forbindelse med
Odderbanen foreslås der udlagt ret store
industriarealer vest for Tranbjerg, mens
arealerne øst for Horsensvej kunne anvendes til et udmærket boligkvarter med skolen og kirken som kulturcenter.
Arealerne ligger i forskellige kloakopland, og i kloakteknisk henseende er området mindre velegnet, det må derfor overvejes, om begge områder bør medtages under
planlægningen.
Arealets størrelse var ca. 225 ha, heraf 65 ha til industri og ca. 10.000 personer.

Tranbjerg Haveby
Holme-Tranbjerg Kommune opkøbte
jorden og fik udarbejdet en byplan til
det, man kaldte ”Tranbjerg Haveby”,
og man begyndte at sælge byggegrunde i 1965.
Nu voksede Tranbjergområdet eksplosivt, og der blev åbnet et trinbræt i
Havebyen i 1971. Ud over Odderbanen
blev området betjent med to sporvejslinier, nr. 1 og nr. 11. Desuden har mange familier råd til at have en bil eller
måske endda to.
Hvilket transportmiddel man bruger
afhænger nok af flere ting f.eks. afstanden til stoppestedet eller muligheden
for at parkere sin bil inde i Århus. Men
statistikken viser, at det øgede befolkningstal også har medført en øget brug
af Odderbanen.
Derimod er Odderbanens betydning
som godstransport helt forsvundet.

