
Rejsen i Ringgården #2
Af Jens Kaiser

Afd. 3 på Kaserneboulevarden fra 1943 har 
en attraktiv beliggenhed – tæt på byen og 
universitetet. Afdelingen blev præmieret af 
Aarhus Kommunne i 2010 for den smukke 
renovering. 



Den unge boligforening overtog et kuldsejlet
projekt på Kaserneboulevarden. Lejlighederne 
var større end i afd. 1 og 2. Afdeling 3 blev gen-
nemført i 1943, og det er fortsat et nydeligt byg-
geri, som i 2010 blev præmieret af Aarhus Kom-
mune for en vellykket renovering, der udviser 
respekt for bebyggelsens kvaliteter. 
Afd. 4 blev mod krigens slutning rejst på Silke-
borgvej 9-17. Også her gik det langsomt. For-
mand Anthon Jensen bemærkede i oktober
1944, at man var tilfreds med arbejdets kva-
litet, men utilfreds med arbejdets fremme.

Masser af mord
På det tidspunkt herskede der en sitrende og 
anspændt stemning i byen. Politiet var arreste-
ret og deporteret til kz-lejre i Tyskland. Der blev 
begået omkring 60 drab i Aarhus i perioden fra 
november 1944 til maj 1945. Sabotørerne var 
aktive, stikkerne blev opsporet og likvideret. 
Tyskerne hævnede sig med schalburgtage og 
mord på uskyldige.  
Tæt på Ringgårdens afd. 1 og 2 på Fuglsangs 
Allé blev formanden for Malernes Fagforening 
Albert Andersen og forretningsføreren i Maler-
nes Kooperative Forretning Albert Rasmussen 
således skudt ned bagfra den 7. december 
1944 af medlemmer af Petergruppen. Det var 
den samme gruppe, der skabte rædsel i byen 
i den sidste krigsvinter med adskillige brand-
attentater – blandt andet i Guldsmedgade og 
forsøget på at ødelægge Aarhus Rådhus. 

Den almindelige kriminalitet var også omfat-
tende. Et selskab, som på gaden kastede ris 
efter et brudepar, konstaterede, at tyve havde 
forsynet sig med gaverne imens. Døren havde 
ikke været låst, og det var ligeledes alminde-
ligt, at butiksindehavere i den urolige tid sov i 
deres forretninger for at imødegå indbrud.
Freden kom, og efter de første svære år med 
rationering og retsopgør begyndte det at gå 

fremad. Også hos Ringgården, der rejste den 
ene nye afdeling efter den anden. 
Boligforeningerne oplevede en storhedstid i
1950’erne. Standarden blev forbedret, og Ring-
gården manifesterede sig blandt andet på 
Paludan-Müllers Vej og kvarteret bag med en 
række blokke, der fortsat holder sig pæne.
»Vi har nogle meget dygtige varmemestre,« be-
mærkede Lulu Grønlund, der viste rundt i Møl-
levangen. Enkelte af blokkene har siden fået 
bygget egne badeværelser til, mens andre har 
fået opsat store altaner, hvilket er populært.
Der er skam også opført et højhus i Dybedalen 
i begyndelsen af 1960’erne. Højhuset, der er
en del af afd. 8, kostede 4,1 mio. at rejse. 
Det siger lidt om inflationen, for 4,1 mio. ræk-
ker i dag kun til et parcelhus i luksusklassen.
Boligforeningen fik kontor på førstesalen i høj-
huset, og i 1960’erne og 1970’erne fortsatte 
man det høje aktivitetsniveau, og det var Ring-
gården bestemt ikke ene om.

Beslutningen om Gellerup
Brabrand Boligforening opkøbte jord i Brabrand. 
Og Demokraten kunne 25. september 1962 af-
sløre, at boligforeningen havde planer om 2500 
lejligheder på 250 tønder land. Det ville blive 
provinsens største projekt. Der var tale om den 
såkaldte Gellerupparken, som skulle udgøre 
et alternativ til de mange parcelkvarterer, der 
kom til.
Medlem af Brabrand-Årslev sogneråd Bent 
Dohm (K), der var modstander af projektet, del-
tog i det repræsentantskabsmøde i 1967, hvor 
beslutningen om byggeriet blev truffet. I et in-
terview med JP Århus fortalte han siden, hvad 
der skete.
Repræsentantskabet fik en orientering om pla-
nerne ved formanden for boligforeningen, Jysk 
Varmekedelfabriks leder og ejer, E.V. Jørgen-
sen. Der var ingen debat, så forslaget blev straks 
vedtaget. 
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Afd. 5 i Møllevangskvarteret, der er opført i 1946-47, 
gennemgik i 1998 en omfattende boligforbedring. 
Karnapperne i brune mursten blev opført for at ska-
be plads til badeværelser i boligerne. Samtidig blev 
loftsetagerne udnyttet til spændende taglejligheder 

og der blev anlagt fine haveanlæg. 



Afd. 4 på Silkeborgvej fra 1945 blev ført ind i det nye årtusind med en omfattende renovering i 2006. 

Men et andet spørgsmålet på samme møde: 
Må man holde hund på Udsigten, afd. 1 i Bra-
brand Boligforening? kaldte 44 på talerstolen, 
og det ene indlæg var mere bevæget end det 
andet. 
Bent Dohm var svimmel, da han kørte hjem. In-
gen var nogensinde sluppet godt fra at bygge
en ny bydel til 12.000 mennesker. Han undre-
de sig også over, hvordan sognerådet kunne 
være så naivt at tro, at lejlighederne ville gøre 
Brabrand-Årslev til en rig kommune. Det var 
kun de højestlønnede, der havde råd til at bo i 
Gellerup, og de havde ofte andre præferencer. 
Men hvor parcelhusene i en af landets største 
udstykninger i Skjoldhøjparken, der blev op-
ført nogenlunde samtidigt, blev solgt, så kneb
det med udlejningen af lejlighederne i Brabrand, 
og den lille kommune var ikke blevet rig, men 
ruineret, hvis der ikke var kommet en kommunal-
reform på tværs i 1970.
En række sociale tilfælde blev af Aarhus Kom-
mune deporteret til Brabrand og var med til at
give området i almindelighed og de store beton-
byggerier i særdeleshed et dårligt ry.  
At staten bar sin store andel af skylden ved at 
kræve betonelementer i stort format stablet i 
mange etager for at yde støtte, fuldender blot 
billedet.

En uønsket forbindelse
Ringgården holdt sig fra de store betoneventyr
i mange år. I stedet blev der opført boliger på 
Charlottehøj, det nordlige Aarhus, Lystrup og 
Holme. Men i længden var betoninteressen for 
stærk. 
Midt i 1970’erne hjalp Ringgården den nød-
lidende kooperative entreprenørvirksomhed 
JME, og på et møde takkede direktøren, Poul  
Iversen, boligforeningen for at have reddet fir-
maet med en ordre på et større betonbyggeri i 
Aarhus Vest.
Byggeriet i Fjældevænget og Rydevænget 
blev kostbart, idet kvaliteten var mangelfuld. 
Og det blev ikke første gang, Ringgården fik 
problemer med JME. 
Byggeriet af en afdeling på Bodøvej havnede i 
retten. JME blev frifundet, fordi sagen var for-
ældet, og i beboerbladet ”Mellem Naboer” lød 
kommentaren: En ting er jura. En anden ting er 
retfærdighed.”
Problemerne med JME var tæt på at tvinge 
Ringgården i knæ. 
JME fik ikke længere opgaver for Ringgården. 
Der var end ikke kontakt, og enhver forbindel-
se til firmaet blev afbrudt.
»Dem taler vi ikke om her i huset,« lyder det.
Udefra betragtet fornemmer man, at Ring-
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1970’erne var det tiår hvor Ringgården – ligesom alle 
andre boligforeninger – byggede betonbebyggelser. Her 
er afd. 21 i Rydevænget og Fjældevænget fra 1976-
1981. Allerede i 1995 fik afdelingen en ny overfrakke 
for at isolere bygningen bedre og give den et lysere og 
mere venligt udtryk. 
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gården ændrede kurs. Kvalitet blev et nøgleord, 
og der blev tænkt nyt.

Millionærsønnen fra Risskov
En af de innovative i boligsektoren fra 1980’er-
ne og frem var en millionærsøn fra Risskov, der
var så klog som barn, at han ifølge sin far måt-
te gå med pandebånd for at holde på hjernen.
Kurt Thorsen byggede stort, og en af hans nær-
meste medarbejdere var en kandidat i sam-
fundsfag og spansk fra Aarhus Universitet ved 
navn Palle Jørgensen. 

Da Kurt Thorsen kørte af sporet i en større over-
belåningssag, var det også tid for Palle Jørgen-
sen til at søge nye udfordringer, og meget hel-
digt ledte Ringgården efter en ny direktør.
Næste år kan Palle Jørgensen fejre sit 20 års ju-
bilæum. Han blev ansat som direktør i 1994 og 
rykkede ind i det, der ligner et borgmesterkon-
tor i en større købstad og er på størrelse med 
en mindre lejlighed.
»Det kontor har jeg ikke været med til at byg-
ge. Det var min forgænger,« skynder Palle Jør-
gensen sig at undskylde, mens gæstens blik 
vandrer fra den ene ende af kontoret til den 
anden. 

Palle Jørgensen begyndte sit nye virke forsig-
tigt med ”en lille sød ungdomsafdeling, der lig-
ger i forlængelse af Skejby Centret. Det var 
afd. 27, og jeg har ikke hørt fra den siden, for
det kører bare.” Men snart blev bestyrelsen ud-
fordret. 
»På mit skrivebord lå et projekt i Lystrup fra 
det dengang meget og stadig kendte arkitekt-
firma, der hed 3xNielsen, og som dengang fort-
sat talte alle tre Nielsen’er.
Det var meget specielt. Man skulle integrere 
landbrug og passe geder og høns. Projektet 
lå i Lystrup og var det, som senere kom til at 
hedde urban farming, og hvor man dyrkede 
sine egne grønsager. Det blev aldrig gennem-
ført. Jeg husker ikke, hvorfor det forliste.
Grunden tilhørte Gunnar Steen Jakobsen, 
Hjortshøjlund, der ejer og driver Bichel Vine. 
Han var interesseret i projektet, og det endte 
med, at vi købte grunden af ham.« 

Luksusarkitekter
»Og så introducerede jeg noget så vanvittigt 
som den tids mest berømte luksusarkitekt-
firma schmidt/hammer/lassen architects. 
Jeg havde kendt til firmaet i mange år og kon-
taktede dem for at høre, om de var interes-
serede i at lave et projekt til Ringgården.
Jeg besøgte arkitektfirmaet sammen med be-
styrelsen, og den gamle formand Leif Thom-
sen var lidt sur. Det firma kunne ikke bygge 
for boligforeninger; kun opføre prestigebyg-
gerier. 
Vi satte os, da projektet skulle præsenteres, 
og formanden, der helst ville hjem, placerede 
sig bagerst. Arkitektfirmaet havde udarbejdet
tre forskellige forslag, og efterhånden tøede 
Leif Thomsen op og blev interesseret. Pludse-
lig rejste han sig, gik op til lærredet og pegede: 
”Det skal være det der!”
Vi snakkede frem og tilbage, der blev serveret 
rigtig god mad, og formanden så ud til at be-
finde sig i fortrinligt: ”Et fantastisk projekt,” 
sagde han.
Det blev til schmidt/hammer/lassens første 
boligforeningsbyggeri, afd. 28 Ellebrinken, 
som er en række fine huse i Lystrup, men ikke 
noget med bæredygtighed endnu. Der var et
flot fælleshus, som varslede lidt af det, vi si-
den skulle lave.«
Der var kommet mere selvtillid over Aarhus på
det tidspunkt. Musikhusets åbning i 1982 hav-
de haft en kolossal betydning for byen, og i 1996 
fulgte første etape af frilægningen af åen fra 
Immervad til Skt. Clemens Bro og dermed de 
mange caféer, der skabte en særlig stemning 
langs vandløbet. Alt kunne lade sig gøre i de år, 
også hos Ringgården.

Økohusets betydning
»Vi oplevede gennembruddet med vores afd. 
29 på Skejbytoften – Økohuset,« fortæller 
Palle Jørgensen.
»Ved årsskiftet 1996-1997 meddelte de aarhu-
sianske boligforeningers fællesudvalg Aarhus 
Kommune, at man var på udkig efter en byg-
herre i forbindelse med en konkurrence, som 
Boligministeriet ville udskrive sammen med den 
store københavnske boligforening KAB. 



Fælleshuset, i afd. 28, Ellebrinken fra 1998, er opført 
i træ og har et stort skrånende glasparti mod syd. 
Afdelingen ligger i et grønt og børnevenligt område 
ned til Ellebækken i Lystrup. Fælleshuset er ramme 
omkring en række aktiviteter, som styrker det sociale 

samvær i afdelingen.    
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Økohuset på Skejbytoften, afd. 29, var for alvor start-
skuddet til Ringgårdens grønne profil.
Selv om bebyggelsen er fra 1999, er den stadig en af 
Danmarks mest energibesparende boligbyggerier. 
Med sorte facader og masser af glas rejser husene 
sig mod syd for at udnytte solens lys og varme. 
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Det skulle være et økologisk byggeri, som det 
hed dengang.
Normalt studerede bestyrelsen projekter meget 
grundigt, og jeg havde fornemmelsen af, at spe-
cielt formanden var opmærksom, fordi jeg var 
ny og ikke skulle bestemme for meget: 
Hvor lå badeværelset? Og hvordan var indret-
ningen i øvrigt.
Men sådan var det ikke med Økohuset. Her  
skulle man sige ja til ingenting. Man vidste ik-
ke, hvad man overhovedet fik. 
Jeg havde lejlighed til at diskutere projektet 
med miljøkommissær Connie Hedegaard ved 
Folkemødet på Bornholm i 2012, og sagen er, 
at Økohus-projektet nedbrød den mentale 
Berlinmur her i huset. 
Når man først har sagt ja til et projekt, som an-
dre bestemmer, hvordan ser ud, hvilke materi-
aler det skal bygges af, og andre skal bygge 
det, så har man overtrådt en grænse, hvor man 
har lagt sin skæbne i andres hænder; i dette 
tilfælde Boligministeriet. 
Det var stærkt og modigt.

Vi var de eneste, der var med i Aarhus. De bad
om det i 5. kreds, og jeg bar den hjem til besty-
relsen, som sagde, at det lød spændende, så 
det ville man godt være med til.
På samme tid var økologi begyndt at dukke op 
som tema, og mentalt gav det os et forspring, 
for vi turde en hel masse efter det projekt.
Faktisk har vi ikke kigget os tilbage siden. 
Vi har ikke lavet et traditionelt projekt efter det, 
og ambitionsniveauet stiger for hvert nyt. Både 
hvad angår arkitektur og bæredygtighed.
Vi vidste fortsat ikke, hvad vi skulle bygge. Af-
gørelsen blev afsløret ved åbning af en bygge-
udstilling af boligminister Ole Løvig Simonsen. 
Der hang alle plancherne og kiggede, og vi var 
straks klar over, hvilket et vi helst ville have.
Så kom boligministeren hastende ind efter sin 
frokost med dronningen: 
”Ja, så har vi to vindere. Det ene er 3xNielsen, 
og det skal bygges på Sjælland og i Kolding, 
og så har vi Vandkunstens projekt. Det skal 
bygges i Aarhus og i Ikast.” 
Vi fik det, vi ønskede. Et fantastisk projekt fra 
1999 og energimæssigt har huset også været 
en succes.«  

Marcussen & Muffin
I dag har det ry for at være lidt af en luksus-
afdeling med mange akademikere.
En af dem er Dorte Marcussen og hendes tem-
peramentsfulde følgesvend Muffin, en Russell-
terrier. De har slået sig ned i Økohuset på Skej-
bytoften og føler sig begge godt tilpas.  
Dorte Marcussen får det lys, hun skal bruge til 
sine naivistiske malerier, og Muffin kan på sine 
daglige runder hidse sig op et antal gange, så
terrierblodet flyder herligt og efterlader en stri-
be rasende artsfæller, som heller ikke i dag 
fik gjort has på den irriterende fætter længere 
henne fra.

Dorte Marcussen flyttede ind blandt de første, 
da Økohuset var opført, så hun har taget hele 
udviklingen med og oplevet, hvordan den nord-
lige bydel i Aarhus har forandret sig.
»Jeg arbejder lige ovre på den anden side af 
Randersvej i Videncenter for Landbrug, hvor 
jeg er projektleder.
Det fantastiske er at køre fra dette hus gennem
et parcelhuskvarter, og det gamle Skejby, inden 
der dukker et industrikvarter op på venstre side. 
Siden kommer man på landet og når frem til
kontorhuset, som rummer Videncenter for Land-
brug, en arbejdsplads med omkring 500 ansatte. 
Tidligere lå det langt ude, men det gør det ikke 
længere. Jeg har kunnet følge udviklingen fra 
yderkanten af Aarhus. Der var ingen huse her 
omkring, da jeg flyttede ind. 
På en måde er det fascinerende at være med i 
den udvikling og se alt det, der er vokset rundt 
omkring en i stedet for at bo midt inde i byen, 
hvor alt ser ens ud hele tiden.« 
Dorte Marcussen er uddannet agronom og har 
skrevet hovedopgave om kvægavl. I mange år 
var hun fodringskonsulent. 
»Jeg ved, hvordan man fodrer køer og passer 
køer.« Det er også blevet til en bog om malke-
kvæghold, der er udgivet på dansk, engelsk 
og russisk.
I dag er hun projektleder og er blandt andet op-
taget af at udvikle rådgivningen, så den bliver
mere effektiv og slår igennem over for landman-
den.  
Man kunne godt få den tanke, at en medarbej-
der, der er ansat i en virksomhed, der arbejder 



Dorte Marcussen har boet i Økohuset siden det blev 
bygget for 13 år siden. Hun og Russellterrieren, Muf-
fin, føler sig godt tilpas her. Hun får det lys hun skal 

bruge, når hun maler sine naivistiske malerier.  
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Økohusets facade mod det kolde nord er mere 
tilknappet – her er kun et smalt vinduesbånd som 
åbner for udsigt. 



med Landbrug og Fødevarer, har behov for at 
kunne se marker.
Dorte Marcussen siger, at hun finder udsigten 
rar, men lægger ikke mere i det.
»Det eneste, jeg savner, er lidt mere have og en
altan. Men jeg er så heldig at have et sommer-
hus ved Saksild Strand. 
Det gode ved beliggenheden er, at den er så 
tæt ved min arbejdsplads. Man kunne godt 
cykle på arbejde, men det er for farligt på 
Herredsvej, så jeg venter til den nye vej med 
cykelsti åbnes.«

I gode rammer
Dorte Marcussen har altid boet i gode ram-
mer. Hun voksede op i Aalborg, hvor familien 
boede i et arkitekttegnet hus, der lå op ad en 
skov. Og inden hun flyttede i Økohuset, boede 
hun i smukt hus i Haderslev. Det var Danmarks 
første byggesparehus og opført i 1932 af ge-
digne materialer og muret ordentligt. Stilen var 
Bedre Byggeskik og huset kostede i sin tid 
13.635 kr. at opføre.

»Da jeg flyttede herop, tænkte jeg: Skulle jeg hel-
lere have købt noget andet i stedet for at bo til 
leje, men nu er jeg godt tilfreds.
Jeg er en af de få, der har boet her hele tiden. 
Der er også nogle, der er vendt tilbage, som 
har boet her tidligere. Så kan man sige: 
”Velkommen tilbage.”
Det er hyggeligt at følge med i livet i familierne
uden at involvere sig meget med hinanden.«

Tilfreds med boligvalget
»Jeg havde ingen fornemmelse for, hvad alme-
ne boliger var, før jeg flyttede ind. Jeg havde 
heller ikke nogen negativ opfattelse af det. Jeg 
troede bare, at det var noget, hvor man skulle 
stå i kø i 100 år for at få lov at komme ind, men
jeg var heldig at komme ind under pendler-
ordningen.«
Den husker Palle Jørgensen kun alt for godt:
»Det specielle var, at vi for første og eneste 
gang fik lov at udvælge beboerne efter en 
skriftlig ansøgning. Vi sad med en stabel an-
søgninger, hvor folk skrev side op og side ned, 

og ud fra det skulle vi vælge lejerne. Det tog 
meget lang tid, og vi vendte heldigvis tilbage 
til det gamle ventelistesystem. 
Økohuset er et sted, folk vælger til, for de skal
bo bag en stor glasfacade. Man kan se ind,
men sandelig også ud, som en beboer påpege-
de,« noterer Palle Jørgensen, som har haft me-
get tilfredse beboere: 
»Vi har haft lejere, der græd, da de måtte for-
lade bebyggelsen, fordi der ikke var plads til 
barn nummer tre i boligen.
Det er det kors, vi må bære på, fordi vi den-
gang desværre ikke måtte bygge over 110 kva-
dratmeter. I dag 115. Det er sådan noget for-
mynderisk, de har fundet på ovre i ministeriet.«
Dorte Marcussen havde ikke været skrevet 
på venteliste, men kom ind, og hun er fortsat 
tilfreds, selvom byggeriet også har sine fejl og 
mangler.
»Jeg kan godt lide arkitekturen. Vandkunsten 
er jo også et godt arkitektfirma, men håndvær-
kerne er der ikke altid grund til at rose lige meg-
et. Alle de fyldningsmidler, der bruges, når det 
ikke lige kan nå sammen. Der er også nogle 
steder, hvor gulvet faktisk hælder.«

Den første varme
»Der er også nogle, der spørger, om det ikke
bliver meget varmt, men hvis man åbner vin-
duerne, er det hurtigt at køle huset ned. Til 
gengæld er det dejligt, når den første sol er 
på. Allerede i januar-februar får man varmen 
ind.« 
Principielt varmes huset op af tre radiatorer.
»Den på badeværelset er aldrig tændt, og det 
er den i soveværelset for resten heller ikke. 
Jeg bruger den i stuen. Så der er kun én.
Jeg betaler 300 kr. i varme. Altså 4000 kr. om 
året og får altid varmepenge tilbage.«
Hvis man tror, at alle lejere i byggeriet er halv-
religiøse, når det gælder varmeforbrug, tager 
man fejl. Dorte Marcussen, der har gjort hele 
rejsen med, tager det afslappet:
»Der sidder et aggregat på væggen, hvor man
både kan følge med i sit varmeforbrug, frem-
løbstemperatur, tilbageløbstemperatur og jeg 
ved ikke hvad. Varmemesteren skrev i begyn-
delsen hver måned en liste ud, hvor man kunne
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følge med i, hvad man brugte. Men efter halv-
andet år holder sådan noget jo op.«
Til gengæld betyder det meget, hvordan man 
bor.  
»Folk har forskellige meninger om det, men det 
er vigtigt, at det er nogle gode rammer. Også 
at det er smukt og æstetisk. Jeg tror aldrig, at 
jeg vil flytte i et hus igen, i hvert fald ikke sådan 
et, hvor der bare er små vinduer.«  
Dorte Marcussen betaler 6.200 kr. om måne-
den inklusiv varme. Selv om man ejer sit eget 
hus, ved hun også, hvad det koster bare i ejen-
domsskatter og renovation. 
Der er en snert af kollektiv, 1970’erne og muld-
toiletter over navnet Økohuset. Folk lever og tri-
ves her, men de sidder ikke i rundkreds med 
hinandens tæer i munden.
»Der er ikke det store sociale liv. Det har aldrig 
rigtig fungeret, men til gengæld er her heller
ikke nogen konflikter. Der er ingen, der skæn-
des. Der har været lidt med nogle madordnin-
ger, men det var mest for børnefamilier. 
Vi har en fælles arbejdsdag to gange om året. 
Nu bor jeg lige op af fælleshuset, og larm er 
der heller ikke meget af. Jeg har boet her i 13 år 
og med mange forskellige naboer, og jeg har 
ikke været generet af larm. En gang imellem 
kommer der nogle søde små unger og spør-
ger, om de må gå tur med hunden.«

Den anden halvdel
Det kunne være fortællingen om Dorte Marcus-
sen med nøgleord som: Kvinde, projektleder, 
landbrug, Økohuset og Muffin. Men der mang-
ler noget: En væsentlig del, måske det halve af
den 58-årige kvindes liv, er maleriet og kunsten. 
Den præger hjemmet, og i forgangen bag de
meterhøje vinduer er atelieret med det fine lys
til de mange detaljer. Det var også herfra, hun 
opdagede, at et billede, hun havde malet til en 
kalender for Københavns Renholdelsesselskab 
i anledning af deres 75 års jubilæum, var ble-
vet hængt op i fælleshuset i bebyggelsen lige 
overfor.” Dorte Marcussen er autodidakt, men 
alligevel særdeles anerkendt. Hun har udstillet 
de rigtige steder og i udlandet. Selv i konge-
huset hænger et af hendes billeder på en væg, 
efter at dronningen købte et.

»Jeg begyndte at male omkring 1990, men jeg 
har altid tegnet og malet meget. Jeg havde en 
veninde, som gik på sådan et eftermiddags-
kursus, og jeg havde altid tænkt, at jeg godt 
kunne lære at male med olie. Det er faktisk 
svært. 
Det var sådan nogle fruer i Haderslev, der sad 
og malede, og det eneste, de tænkte på, var 
ikke at blive snavsede. Haderslev er en smuk 
by med mange gamle huse, og der sad disse 
fruer og malede de gamle huse. 
Der er ikke noget sjov ved bare at male et hus, 
sådan som det næsten ser ud. Det er bedre at 
male et hus, så man får oplevelsen af, at det er 
et portræt af huset. Man får en fornemmelse af 
huset, og der ligger en fortælling i billedet.
Det behøver ikke være absolut nøjagtigt, for så 
kan man ligeså godt nøjes med at fotografere 
det.« 
Dorte Marcussen har også malet et billede af hu-
sene i Volden i Aarhus. Begge sider op og ned.
»Der er virkelig lagt meget arbejde i det billede,« 
siger hun, og det er blevet bemærket på en ud-
stilling i Bratislava i Slovakiet og efterfølgende 
på en turné i Europa som en del af udstillingen 
”magisk arkitektur.” 
Dorte Marcussen begyndte at male portrætter 
af huse og har været repræsenteret på mange 
censurerede udstillinger efter sin debut på en 
sådan kunstudstilling i Hammelev ved Vojens. 
»Jeg er mest interesseret i arkitekturen. Det med 
mennesker er kun elementer. Jeg er optaget af 
farverne, formerne og linjerne.« 
Mine billeder koster fra under 1000 til over 
100.000 kr. Afhængig af størrelsen. »Jeg vil helst 
lave store billeder, men gallerierne siger, at jeg 
skal male mindre billeder, for man kan ikke sæl-
ge til de høje priser på grund af finanskrisen.«

Matematisk maleri
Og Dorte Marcussen maler små billeder. 
Masser af små billeder. Hun har skabt sit helt
eget værk, en stor installation, som hun over-
ordnet har kaldt ”Alfabetiske butikker i X di-
mensioner”. »Jo, jeg havde talent for matema-
tik i skolen.«
Det er et helt specielt værk, som har sin egen 
side på nettet.



Afd. 8

Afd. 1

Afd. 5

Afd. 21

Afd. 33
Afd. 24

Afd. 26

Afd. 30

Afd. 35

Afd. 37

Afd. 36

Afd. 29

Afd. 1

Afd. 1  Tage-Hansens Gade m.fl.
Afd. 5  Vilhelm Bergsøes Vej m.fl.
Afd. 8  Dybedalen m.fl.
Afd. 21  Rydevænget/Fjældevænget

Afd. 24  Præsteager
Afd. 26  Bjørnholt
Afd. 29  Økohuset
Afd. 30  Hjortshøj

Afd. 33  Lærkehaven
Afd. 35  Lærkehaven
Afd. 36  Grete Løchtes Gade 
Afd. 37  Grete Løchtes Gade 

I forbindelse med jubilæet har Ringgården erhver-
vet dette kunstværk af Dorte Marcussen. Hun har sam-
mensat et udvalg af Ringgårdens afdelinger i en slags 
konstrueret virkelighed.  
 
For at gøre bebyggelserne ligeværdige er de alle malet 
i størrelsesforholdet 1:100. 

Kompositionen viser afdelingernes historiske placering 
– som en ring i urets retning: startende med afd. 1 
inde i byen via afd. 8 til Præsteager i Lisbjerg, Lærke-
haven i Lystrup og økoboligerne i Hjortshøj. Ringen 
sluttes med de nye ungdomsboliger på havnen. 
Samtidig er det også en geografisk bevægelse fra 
byen, til forstaden til landet og til den nye bydel på 
havnen. 
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Afd. 30, som er en del af Andelssamfundet i Hjortshøj, 
blev opført i 2002. 
Bebyggelsens fire længer favner et rekreativt grønt 
rum. Her ligger afdelingens fælleshus, hvor der ud-
over fælleslokaler er et økologisk vaskeri. På taget 
er der solfangere, som i sommerperioden forsyner 
boligerne med varmt vand. 



 
 

Nyt økologisk projekt
Ringgården stoppede ikke eksperimenterne 
med Økohuset. Historien om det næste byg-
geri er også lidt speciel, noterer Palle Jørgen-
sen:
»Vi kom ind i et andet projekt i Hjortshøj året 
efter Økohuset. Det var oprindeligt blevet til i 
samarbejde mellem økologer og Aabyhøj Bo-
ligforening, der havde taget initiativet og holdt 
en masse møder; herunder workshops.
Aabyhøj Boligforenings ledelse gik til repræ-
sentantskabet og sagde: ”Her vil vi lave øko-
logiske boliger i Hjortshøj. Hvad siger I til det?”
De sagde nej.
Så ringede de til os: ”Vi har lavet et kæmpe 
forarbejde. Hvad siger I til at overtage projek-
tet?” 

(fortsættes på side 52)
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