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Aarhus var endnu i 1870 en lille by, der stort set havde sin sydlige grænse, hvor banegården ligger i dag. Her
lå grænsen til landkommunen Viby. Det gik selvfølgelig ikke, så i 1874 blev et større areal overført til
Aarhus. Med det fulgte også nye religiøse bevægelser. Det gav uro i byens kirkelige kredse. Biskop og

præster talte sammen og fik kontakt med bystyret. I fællesskab blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik i
opdrag at løse byens kirkelige problemer. Der var endnu kun to kirker i byen: Domkirken og Vor Frue Kirke.
Kampen for en tredje bykirke kom i gang. Hvor skulle den ligge? På den gamle kirkegård midt i byen eller i

det nye område, der nu officielt blev kaldt Frederiksbjerg? Her blev Sct. Pauls kirke indviet i 1887.

Denne spændende tilblivelseshistorie, skrevet af historikeren Henrik Fode, er den første del i bogen.

I anden del fortælles om kirkens arkitektur, skrevet af arkitekt Johannes Exner, som er ekspert i
kirkebygninger. Det er også hans tegnestue, der står bag den vellykkede tilbygning i kirkens sydlige apsis.

Endelig behandles det kirkelige liv omkring Sct. Pauls kirke, skrevet af sognepræst Flemming Baatz
Kristensen. Dette afsnit belyser de mange sogneaktiviteter, der binder Sct. Pauls sogn sammen,

Bogen om bydelen, sognet og kirken, der bliver på ca. 160 sider, er naturligvis fyldigt illustreret med billeder
helt fra kirkens opførelse og kvarterets dannelse - og frem til nutiden.
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