
Historien bag Aagaarden



I foråret 1939 udsendte Børkop og 
Omegns Borger- og 
Haandværkerforening en 
henvendelse til byens borgere om at 
give et bidrag til etableringen af et 
anlæg overfor det daværende 
kommunekontor. Som så ofte før, 
når der skulle samles penge ind , 
blev der arrangeret en udstilling 
og en tombola. Planen om et anlæg 
kom til at ligge stille 
underbesættelsen, men d.18. juli 
1948 kunne anlægget indvies med 
optog med orkestermusik, 
flaghejsning og festtaler.



Anlægget i begyndelsen af 1950'erne.
Til venstre ses den tidligere 
jordemoderbolig "Bakkely". Øverst 
"Højbo"



To billeder fra indvielsen af anlægget i sommeren 1948.  Af billedet ovenfor fremgår det, at det er 
byens borgere, der i et vist omfang selv har stået for anlægsarbejdet. De har endnu ikke sluppet 
riverne!
Fra venstre ses: barber Christensen med sønnen Olav, Holger Nyborg, Karl Grønnebæk, en 
ukendt, blikkenslagermester Henry Jensen, gårdejer Engelhardt Jensen, sognerådsformand N. 
Kjersgaard Hansen, snedker Johs. Hansen (?), postbud Richard Madsen, Jens Horstmann, 
isenkræmmer Johs. Hesselager, malermester Jørgen Larsen, kæmner Martin Horstmann og 
tømrermester K.J. Kristiansen.



Her holder gårdejer Engelhardt Jensen indvielsestale ved den store 
sten, mens nogle musikere venter i baggrunden.



Tombola var et fast indslag ved anlægsfesterne. 
Her kan der bl.a. vindes 21 gavekort til en samlet 
værdi af 300 kr. I baggrunden Ågade 7 ("Hytten"), 
som Gauerslund kommune købte i 1940 for at 
indrette kommunekontor i huset. Det var også 
bolig for kæmneren.



Anlægget ved åen kom kun til at fungere som borgernes fælles rum i det fri i godt 10 år. I 
1960 blev der på området bygget et alderdomshjem med plads til 30 beboere.
I en tilbygning til "De gamles Hjem" blev der indrettet et egentligt kommunekontor. På 
det tidspunkt var der 4 ansatte i den kommunale administration, så det var begyndt at 
knibe med pladsen i "Hytten".



Ved kommunalreformen i 1970 blev sognekommunerne Gauerslund, Gårslev, Skærup og 
Smidstrup til Børkop kommune.
Opgaverne blev stadig flere og det samme blev antallet af medarbejdere. Der var nu i alt 26 
personer beskæftiget med administration, og det blev nødvendigt at bygge til. 
Administrationsbygningen langs Ågade blev opført i 1972.



1980 blev rådhuset udvidet med endnu en tilbygning, der husede skat og teknisk 
forvaltning.
Medarbejderstaben var nu kommet op på 73 personer.
Bygningen i baggrunden var på dette tidspunkt stadig en del af plejehjemmet 
"Aagaarden", der nu husede ca. 20 beboere. 
Plejehjemmet blev nedlagt i 1988.
Fra 1992 fik Børkop Lokalhistoriske Arkiv lokaler på øverste etage af bygningen i 
baggrunden.



Den sidste tilbygning til Børkop Rådhus stod færdig i 1980.
26 år senere holdt biblioteket og borgerservice deres indtog i de nu tomme 
administrationsbygninger. Navnet "Aagaarden" vendte tilbage til området som en 
samlet betegnelse for det



Som et vedhæng til det stadigt voksende rådhus 
fortsatte plejehjemmet "Aagaarden" tilsyneladende 
uanfægtet sine aktiviteter for de gamle. Her sang på 
terrassen. Billedet er fra midten af 1980'erne.



Børkop Rådhus 2006. I 46 år havde der været 
kommunal administration på området, men efter 
kommunalreformen i 2006 var det slut, og 
bygningerne skulle finde ny anvendelse.



Lokale foreninger tog i 2006 initiativ til, at dele af det gamle rådhus skulle 
omdannes til et kulturhus, som foreninger og borgere frit skulle kunne 
benytte. Ovenfor ses det, der blev til rådighed. Det er i fløjen til højre, at 
"Kunstskabet" holder til. I fløjen til venstre er der lokalhistorisk arkiv og 
Trekantens Amatørscene har øvelokaler. I midten er Salen, der sammen med 
de øvrige mødelokaler og værksteder er til rådighed for omegnens borgere.


