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Århus - Byens Historie, som blev udsendt i fire bind 1995 - 1998, var bygget op over en fast model. Hvert
bind var inddelt i fire hovedtemaer: Byens Rum, Byens Mennesker, Byens liv og Byens Styre.

Hovedtemaet om byens mennesker sigtede nemlig ikke med at portrættere fremtrædende århusianere, men
derimod at skildre levevilkårene for de skiftende generationer af indbyggere. Det var socialhistorie og ikke

personalhistorie. 

Det vil det foreliggende bind prøve at råde bod på. Det er indlysende, at byens historie ikke kan forstås, hvis
man helt ser bort fra de mange fremtrædende personligheder, der i tidens løb har sat deres præg på byens liv
og udvikling og bidraget til dens historie. Derfor udsendes nu en samling biografier af kendte og ind i mellem
måske knapt så kendte århusianere. Der er tale om en samling biografier og ikke om et biografisk leksikon. 
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