Fuld damp på
Aarhushistorien
Asger Christiansen og Søren Tange Rasmussen

Når Den Gamle Bys store Aarhus-udstilling åbner i 2017, vil
den indeholde et væld af historier. En af dem handler om,
hvordan det gik til, da jernbanen kom til Aarhus i 1862, og
byen pludselig fik vokseværk. Til at hjælpe med at udfolde
den historie har Den Gamle By sikret sig en helt særlig
museumsgenstand, nemlig damplokomotivet F 694, som
venligst er udlånt af Danmarks Jernbanemuseum.

Udstillingen, hvor lokomotivet F 694 indgår, vil være kronologisk opbygget
og gennem fem afsnit fortælle Aarhus’ historie fra vikingetid til i dag.
Damplokomotivet F 694 hører til i det afsnit, der handler om industrialise
ringen og den rivende udvikling, som byen gennemgik fra midt i 1800-tallet
og frem til efter Anden Verdenskrig.
Lokomotivet F 694 vil med sin længde på ni meter og vægt på 32 tons
indtage en ganske dominerende plads i udstillingen, og det er derved med
til at fastslå, hvilken uhyre afgørende betydning jernbanen havde for byens
udvikling. F 694 har desuden en unik tilknytning til Aarhus, idet det blev
bygget på virksomheden Frichs i Åbyhøj i 1920, hvorefter det i en årrække gjorde tjeneste i Aarhus. Det blev også med jævne mellemrum vedligeholdt og repareret på DSB’s Centralværksted, som i mange år var en af byens største arbejdspladser.
Samtidig skal lokomotivet være med til at formidle historien om, hvor-
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Det var et nerve
pirrende øjeblik,
da det 32 tons
tunge lokomotiv F 694 blev
løftet ned i det
kommende udstillingslokale,
januar 2015.

dan samspillet mellem jernbane, havn, handel og industri transformerede
Aarhus fra at være en almindelig provinskøbstad til at indtage pladsen som
landets næststørste by og Jyllands selvudråbte hovedstad.

Aarhus som jernbaneby
Mellem 1855 og 1955 voksede Aarhus fra knap 8900 indbyggere til 165.000.
Det er en voldsom befolkningstilvækst på hele 1753 procent, som få andre
byer kan måle sig med. Helt nye bykvarterer opstod, og overalt voksede
små og store industrielle anlæg frem.
Alt dette skete, fordi en række visionære mænd fik jernbanen til Aarhus
og samtidig sørgede for, at den beskedne havn blev udbygget. Da jernbanestrækningen Aarhus-Randers åbnede i 1862, var det den første i Jylland.
Den teknologiske landvinding betød, at passagererne kunne tilbagelægge turen mellem de to byer på knap to timer – og vel at mærke samtidigt
med, at toget medbragte tonsvis af gods. Det kunne hverken landevejens
diligence, der var 5-6 timer om turen, eller de hestetrukne ladvogne hamle op med.
Havnen og banegården var i Aarhus forbundet med et havnespor, hvorved man relativt let kunne transportere store mængder gods, især land-
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Jernbanetrafikken i Aarhus var
i stadig vækst
fra 1862 og i de
følgende årtier.
Den oprindelige
stationsbygning
på Aarhus station blev for lille
og erstattet af
en større i 1884.
Til højre rangerer
en F-maskine.
Ukendt fotograf,
ca. 1910.

brugsvarer, fra det meste af Østjylland til Aarhus og ud i verden ad søvejen.
Det betød, at der opstod kraftig synergi mellem jernbanen, havnen og byens spirende industri. Handelslivet havde kronede dage, og flere af byens
købmænd grundlagde fabrikker, som snart fik internationale forbindelser.
Aarhus Oliefabrik og Otto Mønsteds OMA-margarine er gode eksempler på
Af hensyn til
jernbanens vigtige godstrafik
til og fra Aarhus
havn blev der allerede i 1862 ført
spor fra stationen til havnen.
En 31 m lang
bro, benævnt
Svingbroen, med
drejeligt brofag
førte havnesporet over Aarhus
Å. Svingbroen
var fremstillet i
England. Ukendt
fotograf, ca.
1865.

virksomheder, der importerede og eksporterede store mængder råvarer og
færdige produkter.

Banegårdens arbejdshest
Den Gamle Bys F-lokomotiv er et rangerlokomotiv, hvilket vil sige, at det er
bygget til at flytte jernbanevogne på stationer og havneområder. Det var
med andre ord lokomotiver med den funktion, som sørgede for en effektiv
arbejdsgang på landets jernbanestationer.
I 1860’erne havde de danske jernbaner endnu ikke egentlige rangerlokomotiver, men rangering skete med de lokomotiver, der fremførte tog
ude på strækningerne. I Aarhus klarede man sig på havnesporet udelukkende med heste, som trak godsvogne mellem havnen og banegården. Årsagen var, at havnesporets viadukter over gaden Spanien og den nu forsvundne gade Grønland ikke kunne bære selv små lokomotiver. Aarhus Å
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lå som en hindring for at føre havnesporet ud på selve havneområdet, og
derfor var det nødvendigt over åen at etablere en avanceret svingbro med
jernbanespor. Broen kunne dreje om sit midterparti, således at mindre skibe
stadig kunne sejle op i inderhavnen, der var den nedre del af åløbet.
Gennem 1860’erne blev det jyske jernbanenet udbygget i etaper, så det
strakte sig ud over store dele af Jylland. Den gode forbindelse til Aarhus
betød, at godstrafikken på Aarhus havn efterhånden blev så omfattende, at
rangering med heste ikke længere var tilstrækkeligt. Man anskaffede derfor
i 1869 to små Chaplin-rangerlokomotiver bygget i England. Deres vægt var
blot 8 tons, hvilket betød, at de kunne passere de spinkle viadukter over gaderne Grønland og Spanien.
Omkring 1870 fragtede jernbanen mere end 30.000 tons årligt til og fra
Aarhus – omtrent samme mængde som skibstransporten på havnen. Nu
var også de små Chaplin-lokomotiver blevet utilstrækkelige til den voksende rangering på havnen, hvor havnesporene jævnligt blev forlænget og udbygget. Nye og lidt større rangerlokomotiver blev anskaffet, og viadukten
over gaden Grønland blev forstærket for at kunne holde til trafikken.
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Samspillet mellem havnen og
jernbanerne var
medvirkende
til byens vækst.
Havnen sydede af liv med
havnearbejdere, skibe, kraner,
køretøjer, jern
banevogne og
rangerlokomo
tiver. Ukendt
fotograf, marts
1926.

F-maskinerne
I slutningen af 1890’erne var trafikken på havnen så omfattende, at Aarhus
var blevet landets største importhavn. Godstransporten med jernbane var
stigende i hele landet, og i 1898 fik DSB bygget 10 moderne rangerlokomotiver
i Italien med typebetegnelsen F. Typen viste sig særdeles vellykket, og i de
følgende årtier blev der anskaffet et stort antal F-maskiner, der blev indsat
på stationer landet over. De første F-maskiner kom til Aarhus i 1898, hvor
de rangerede på stationen og havnen samt ved virksomheder med egen
sporforbindelse.
I årene omkring 1900 var det danske jernbanenet stadig under udbygning, og der blev anlagt nye stats- og privatbaner. Med nogle få undtagelVirksomheden
Frichs opførte
fabrikshaller i
Åbyhøj for at få
plads til lokomotivproduktion.
En af virksom
hedens tre første
F-maskiner er
her klar til leve
ring til Stats
banerne. Ukendt
fotograf, maj
1914.

ser blev lokomotiverne anskaffet fra udenlandske lokomotivfabrikker. Staten mente nu, at tiden var kommet til at påbegynde en dansk produktion
af damplokomotiver.

Frichs – leverandør af lokomotiver til DSB
I Aarhus lå virksomheden Søren Frichs Efterfølgeres Jærnstøberi og
Maskinfabrik midt i byen på hjørnet af Søndergade og Sønder Allé. Her havde
man mange års erfaring med at fremstille bl.a. stationære dampmaskiner,
og man var derfor ikke sen til at gribe chancen for at udvide produktionen
med damplokomotiver.
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Efter forhandlinger med staten lykkedes det Frichs at lave en aftale, der betød, at fabrikken skulle bygge lokomotiver for DSB i en femårig
forsøgsperiode. Den første ordre blev givet i sommeren 1912 og lød på tre
rangerlokomotiver af type F. På det tidspunkt havde DSB allerede anskaffet
48 F-maskiner, så Frichs skulle altså producere lokomotiver af en allerede
gennemprøvet konstruktion. For de tre F-maskiner ville Frichs få 29.000
kr pr. stk. – det svarede til 22 års løn for en lokomotivfører. Til lokomotiv
produktionen blev der opført fabrikshaller i Åbyhøj. Det første lokomotiv F
445 blev leveret til DSB i april 1914. Fabrikken havde da 600 ansatte.
Frichs første leverance levede op til statsbanernes forventninger, og
virksomheden var de næste mange år fast leverandør af lokomotiver og andet jernbanemateriel til DSB. I løbet af 25 år anskaffede DSB i alt 105 F-maskiner fra forskellige fabrikker, hvoraf 46 var bygget af Frichs. F-maskinerne
var den mest talrige type blandt DSB’s damplokomotiver, og den blev arbejdshesten på landets statsbanestationer i næsten 60 år.
Virksomheden Frichs blev omdannet til et aktieselskab, og gennem årene blev der opført flere store fabrikshaller. Der blev bygget lokomotiver til
DSB, danske privatbaner samt til udlandet, blandt andet Thailand og Finland. Virksomheden lukkede i 1979, og fabrikskomplekset er nu ombygget
til kontorbyen Frichsparken.
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I 1950’erne var
der endnu en
betydelig gods
trafik på havne
sporene. Her
rangerer lokomotivet F 694
med kølevogne ved Aarhus
Østbanegård.
Foto: Viggo
Dagø, 1955.

Næsten alle faggrupper var repræsenteret på
Statsbanernes
Centralværksted,
der i perioder
var byens største arbejdsplads.
I slutningen af
1940’erne var
der 1850 ansatte.
Gruppebillede
fra 1927 ved en
af de oprindelige bygninger
fra 1862. Ukendt
fotograf.

F 694s historie
Lokomotivet, der kan opleves på Aarhus-udstillingen fra 2017, blev leveret
fra Frichs i december 1920. Lokomotivet er trekoblet, det vil sige, at det har
tre trækkende aksler. En F-maskine vejer 37 tons, når det er fuldt køreklart,
det vil sige forsynet med brændstof i form af 1,5 tons kul samt 3,5 kubik
meter vand til dannelse af damp.
F 694 blev straks efter leveringen indsat i rangering på Aarhus Hovedbanegård og på havnen. Derudover har F 694 gjort tjeneste i Randers, Hobro, Aalborg og Frederikshavn. F-maskiner blev stort set udelukkende benyttet til rangering, men de har i få tilfælde også trukket persontog. Det
skete blandt andet i 1920’erne, da der som en tidlig form for nærbane blev
indsat persontog mellem Aarhus og Risskov. F 694 blev med jævne mellemrum vedligeholdt og repareret på DSB’s Centralværksted ved Jægergårdsgade i Aarhus. Værkstedet havde i perioder op mod 1.800 ansatte.
I løbet af 1960’erne blev DSB’s damplokomotiver udskiftet med mere effektive motor- og diesellokomotiver. De fleste gamle lokomotiver blev hugget op, mens en mindre del blev bevaret for eftertiden hos veteranbaner og
Danmarks Jernbanemuseum i Odense.
I 1971 blev F 694 overtaget af veteranforeningen Kolding Lokomotiv
Klub (nu Sydjyllands Veterantog), der har vedligeholdt lokomotivet lige siden. Klubben har benyttet F 694 som trækkraft for veterantog frem til de-
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cember 2008, hvor det kørte sin sidste tur. Medlemmerne hos Sydjyllands
Veterantog har taget god hånd om det gamle lokomotiv.
F 694 tilhører i dag Danmarks Jernbanemuseum.

Lokomotivet i udstillingen
Når udstillingen åbner i forbindelse med, at Aarhus er europæisk kultur
hovedstad i 2017, vil F 694 være fuldt tilgængeligt for Den Gamle Bys
gæster. Man må gerne komme helt tæt på og forhåbentligt stige op i
førerhuset. Derudover overvejes det at skabe mulighed for at bevæge sig
rundt om lokomotivet på en gangbro, som kan etableres i den remisekulisse,
der planlægges i afsnittet. Oplevelsen suppleres med masser af levende
billeder, lyd, røg og damp.

English summary
Full steam through the exhibition
Den Gamle By’s major Aarhus exhibition will open in 2017 with a rich fabric
of different stories. One section will show how, starting as a provincial town
in the mid-1800s, Aarhus was transformed by the interaction between the
port and railways, trade and industrial companies, to become the second
largest city in Denmark.
As a symbol of this important story Den Gamle By has chosen to display
a 9-metre long steam locomotive weighing 32 tons. The locomotive, F 694,
will take up much of exhibition space and thereby help to emphasize how
crucial the railways were to the comprehensive development and industrialization Aarhus underwent in the second half of the 19th century.
F 694 has special links with Aarhus. It was built here in Frich’s locomotive factory in 1920, and then served between Aarhus Harbour and the
city’s stations for a number of years. Periodically F 694 underwent maintenance at the Danish Rail central workshop, which was one of the largest
workplaces in Aarhus.
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F-maskine på
Aarhus havn i
vinteren 1961. Få
år senere ophørte brugen af
damplokomoti
ver til rangering.
I baggrunden
Aarhus Dampmølle og Midtkraft. Foto:
Børge Venge,
1961.

