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Med dette bind begynder Århus byhistoriske Udvalg udsendelsen af et fire binds værk om Århus Historie.
Når man har valgt at udsende bind 4 først, skyldes det for det første ønsket om at markere 25 året for
kommunesammenlægningen, for det andet at efterkrigsperioden aldrig har været genstand for ens tørre

fremstilling. 

Inden for de givne rammer har det ikke været muligt at behandle alle aspekter af byens væsen. Det ville for
øvrigt under alle omstændigheder være umuligt. Man vil derfor med rette kunne pege på udeladelser i forhold
til endog vigtige institutioner i samfundslivet. I nogle tilfælde vil ´retfærdigheden´ ske fyldest på den måde,
at de vil blive behandlet mere indgående i andre bind af værket, især hvis tyngdepunktet for deres virke eller

deres største betydning for byen har ligget i andre perioder end nutiden. 

Ligeledes skal det påpeges, at dette bind frem for alt ikke er en situationsrapport, men et forsøg på at trække
de store linjer i det halve århundrede, der er gået siden krigen. Ud fra et væsentlighedskriterium er derfor ikke

enhver udvikling ført frem til dato. Det ville kræve alt for megen plads.
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