
1. Bredgade 57. Bindingsværkhuset er fra 

1827. I en af stuerne lå den første 

Forbrugsforening 1874-1889. Christian Jensen 

var uddeler og boede i huset sammen med 

hustruen Marie Magdalene. Huset er under 

renovering. 

2. Malling Kro på Stationspladsen er opført 

1884 som Malling Gjæstgivergaard, senere 

Hotel Malling. Opskrifterne fra kroens første tid 

er bevaret, da kromand Gotfred Jensens anden 

kone Maren skrev dem ned. 

3. Hjørnet af Stationsvej/Bredgade. 

Mindesten over Niels Jensen opsat af byens 

borgere i 1904. N.J. opførte 1884 en 

købmandsgård på Stationspladsen, var 

medstifter af jernbanen HHJ og grundlægger af 

Landbrugsskolen, Malling Dampmølle og 

Savværk.  

4. Bredgade 69. Byens borgere byggede i 1885 

huset som Malling Lægehus A/S. Huset var 

bolig og konsultation for lægerne Elmkvist, 

Kromann og Kelstrup til 1954. 

5. Starupvej 6-8 er opført 1886 af A/S Malling 

Landbrugsskole. Huset duede hverken som 

Landbrugs- eller Realskole, der var for lidt 

plads. I folkemunde kaldes bygningen derfor 

”Fejltagelsen”. 

6. Starupvej 20. Landbrugsskole 1889-2012, 

nu Efterskolen for Scenekunst. Bygningen står 

udvendig som ved opførelsen i 1889, bygget i 

italiensk palazzostil. Mindesten i parken for den 

første forstander Tuxen, og på Starupvej for 

forstander H.P. Larsen. 

7. Søndermarksvej 10. Hvor SuperBrugsen nu 

ligger (opført 1975), lå indtil 1966 Aabye 

Madsens Stavfabrik og Savværk. Hans 

privatbolig og kontor på Bredgade 63-65 er 

bygget 1896. Stavfabrikken fremstillede stave 

til smørdritler.  

8. Bredgade 55. Bygget 1892. Overtaget 1900 

af byens borgere som Malling Aktiebageri A/S, 

da der manglede en bager i byen. Tre 

generationer af familien Bonde drev bageri og 

konditori, derefter bager Høy. Lukket i 2013. 

9. Bredgade 53. Bygget 1887.  Her har været 

sadelmager, grønt- og blomsterhandler, mælke 

udsalg, Minimarked og Genbrugs. 

10. Bredgade 49. Bygget i 1889 som 

afholdshotel af Good Templer Logen ”Mallings 

Håb”. I 1943 indrettet til Malling Bio, som 

stadig er Mallings lokale biograf. Se 

fortællingen om Malling Bio på fire plakater til 

venstre for indgangen.  

11. Bredgade 43. Den store 3 etagers ejendom 

er opført 1902 til købmand Mikael Jensen. Hans 

søster Ane boede skråt overfor i nr. 50, gift med 

manufakturhandler Kristian Jensen. Foruden 

købmænd, tre i alt, har der været 

hatteforretning, Aarhus Privatbank, 

Provinsbanken og Danske Bank. Danske Bank 

lukkede i 2012. 

12. Mallings befæstede kirke. Kirken er fra 

1150 og udvidet i 1300 tallet. Midt i 1250èrne 

er kirken befæstet, en såkaldt Folkeborg. Der er 

voldgrav mod syd, øst og vest, og en kraftig 

ringmur med et tårn i hjørnet. Tårnet har været 

13-14 m højt. Sandsynligvis var det en 

beskyttelse af egnens befolkning mod venderne. 

13. Bredgade 21. Opført af Aarhus Amt i 1910 

som Jordemoderbolig. Jordemoderen boede før 

i Fløjstrup og måtte hentes med hestevogn i al 

slags vejr. Befolkningstallet steg fra 960 i 1850 

til 1748 i 1901, en stigning på 82 %. 

 

14. Veilgårdsvej 4. Veilgården og Øvlestenen. 

Den hvide Veilgård er fra 1908. Den gamle gård 

lå oprindelig midt i Malling, men brændte og 

blev derefter flyttet ud. Øvle slægten har boet på 

gården uafbrudt fra 1421-2012, hvilket den 14 

tons store sten på Bredgade bevidner.  


