
Viby lokalhistoriske Forening
Formand: 
Poul Ankersen, 
Klokkeblomstvej 33, 8260 Viby J.
Tlf.  mobil: 26 87 48 13
 e-mail:  poul.ankersen@outlook.dk

Viby lokalhistoriske Arkiv
Viby Bibliotek, 
Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.
Tlf. 89 40 95 65    
 e-mail: vibylok@gmail.com
hjemmeside: www.vibylokalhistorie.dk

Arkivleder: 
Klavs Klercke Rasmussen,
Grøndalsvej 94, 8260 Viby J.
Tlf. 86 14 43 11      mobil:  4020 1366
 e-mail: klercke@stofanet.dk

Stedfortræder:
Tove Glud Rasmussen,
Grøndalsvej 94, 8260 Viby J.
Tlf. 86 14 43 11       mobil:  2325 4911
 e-mail: toveglud@stofanet.dk

Viby  lokalhistoriske Forening

Viby Bibliotek,
Skanderborgvej 170,
8260 Viby J.

Porto som
 

brev

Forsidebilleder:

Kongsgården  1900 • Kongevej 15-23  1969 • Hammelbanen 1960 • Anker Stålfjedre 1959 • 

Ormslevvej ved Dødeådalen 1978 • Kongevej 15-33  1968

Bliv medlem af 
Viby

lokalhistoriske 
Forening



NR. 1, FEBRUAR 2011

Viby lokalhistoriske Forening

Formand: 
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Tove Glud Rasmussen Tlf. 86 14 43 11
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Leif Nielsen 

Tlf. 86 28 56 84
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Foreningens postadresse:

Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

Viby lokalhistoriske Samling på Viby Bibliotek har åbent mandag 

kl. 15.30-17.30. Indgang gennem døren i gavlen ud mod Viby Elværk.

Tlf. 89 40 95 65

e-mail: vibylok@gmail.com

Leder: Klavs Klerche Rasmussen.

Samlingens hjemmeside:

www.lokalhistorieiaarhus.dk/viby

Siden sid�  --

Generalforsamling   

  Generalforsamling afholdes tirsdag den 8. marts 2011 kl. 19.30 

   i Lokalcenter Viby, Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning.

3.   Forelæggelse af regnskab.

4.   Kommende virksomhed.

5.   Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2012.

6.   Indkomne forslag.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

      Af bestyrelsen er Tove Glud Rasmussen, Jytte Kristensen og Harry Bjørn- 

 bak på valg. Desuden er suppleant Svend A. Lund på valg. Harry Bjørn-  

 bak modtager ikke genvalg, mens de øvrige er villige til genvalg.

8.   Valg af revisor.  Pia Baltzer er på valg og modtager genvalg.

9.   Orientering om årets gang i Viby Lokalhistoriske Samling samt 

 fremlæggelse af planlagte aktiviteter.

10.  Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under

 pkt. 6, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
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GeneralforsamlingNyheder

Efter Generalforsamlin-

gen inviterer vi til fore-

drag om Constantinsborg 

- ved   Jørgen Pontoppidan         

se næste side... 

…blev det traditionelle julemøde med 

uddeling af årbogen afholdt den 24. no-

vember. Atter i år var vi heldige, at en stor 

del af foreningens medlemmer mødte op 

og tog årbogen med hjem, så foreningen 

sparede porto.

72 af foreningens medlemmer tog med 

Tove Glud Rasmussen på en spændende 

og tankevækkende rejse gennem tiden 

ad landevejen gennem Kongsvang. Efter 

kaff epausen underholdt Ole Linå Jørgen-

sen med en landskabsvandring som fore-

drag om en tur, som foreningen havde 

afviklet den 18. august langs Brabrand-

stien fra Åhavevej til jernbanebroerne. 

Viby-historier.

Fortæl din Viby-historie og sæt dermed 

dit Viby-fi ngeraftryk til glæde for dine 

efterkommere og mange andre.

Denne opfordring har indtil videre ført til 

14 Viby-historier, de fl este suppleret med 

billeder. Det hele kan ses i Viby Lokalhi-

storiske Samling.

Kontingent.

Det er tid at betale det årlige kontingent på 

110 kr. for 2011.  Beløbet kan overføres via 

netbank til: 

regnr. 5077 kontonr. 0001264186.  

Skriv venligst medlemsnavn  og medlems-

nummer i feltet meddelelser til modtageren. 

Kontingentet kan også indbetales kontant 

uden gebyr ved kassen i Jyske Bank. 

Endelig er der mulighed for at betale kon-

tant i Viby Lokalhistoriske Samling i sam-

lingens åbningstid mandagene 21. og 28. 

februar.

”Med Viby i hjertet”

Sådan beskrev Århus Stiftstidende vor 

arkivernes dag i november sidste år. Med 

denne overskrift hentydede avisen til de 

ældre medlemmer og tidl. Vibygensere, 

som hvert år møder frem for at fordybe 

sig i minderne gennem vore mange bil-

leder. På Arkivernes Dag viser vi ikke kun 

en udstilling med nogle temaer, men 

vi lægger også alle vore tidligere viste 

udstillingsbilleder frem i ringbind i Bil-

ledcafeen, hvor de besøgende så med en 

kop kaff e kan gå på jagt efter de områder, 

som man gerne vil fordybe sig i.

Klavs Klercke Rasmussen

AVISARTIKEL AARHUS STIFTSTIDENDE NOV. 2010
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Viby lokalhistoriske Forening
arbejder for at udbrede kendskabet til Vibys historie 
bl.a. ved byvandringer, foredrag, nyhedesblad, årbog og 
samarbejde med det lokalhistoriske Arkiv om afholdelse af 
udstillinger m.m. 
Foreningen blev dannet 10. april 1989 og har i maj 2014 
knap 500 medlemmer.
Viby blev i forbindelse med kommunesammenlægningen i 
1970 en del af storbyen Aarhus. Vort geografiske aktivitets-
område er udsprunget af og begrænset til den gamle Viby 
sognekommune. Det betyder imidlertid ikke, at det kun er 
historien før 1970, der dyrkes, også samtidshistorie er vort 
interesseområde. 
Udviklingen har været enorm og Vibys rødder kan føres 
tilbage helt til vikingetiden og har fra dengang og frem til 
i dag været en stor bidragsyder til det samfund, vi kender 
i dag. Vi fastholder og udbygger den tilgængelige historie. 
Det er vi kun i stand til, fordi vi har et velfungerende lokal-
historisk Arkiv, hvor materiale gavmildt øses ud af. 
En af vores store aktiviteter er udgivelsen af  Vibybogen, 
der nu er udkommet siden 1990. Her har vi til og med Viby-
bogen 2018 udgivet i alt 2208 sider om Vibys lokalhistorie. 

Formål:
Vores formål er at udbrede kendskabet til og interessen for 
lokalhistorien og de lokalhistoriske værdier i det område, 
der før kommunesammenlægningen i 1970 udgjorde Viby 
sognekommune.
Foreningen virker for udbygningen af samarbejdet mellem 
historisk/kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger 
og institutioner med en samordning af lokalhistoriske og 
kulturelle aktiviteter for øje.

For det beskedne beløb af kr. 160,- pr. år opnår du:

• medlemskab af Viby lokalhistoriske Forening
• modtagelse af ”Nyheder”  4 gange årligt
• et eksemplar af Vibybogen når den udkommer (nov.)
• ret til deltagelse i byvandringer og foredrag

 - er der så noget at betænke sig på ...!

Viby lokalhistoriske Arkiv
drives for offentlige midler og med frivillig arbejdskraft. Den er 
hjemhørende i ydmyge lokaler på Viby Bibliotek.  Vi har åbent i 
arkivet hver mandag 15,30-17,30 (døren mod Viby Elværk).
Det primære formål er at indsamle og opbevare lokalhisto-
riske arkivalier i form af bl.a.: fotos, erindringer, foreningsdo-
kumenter m.m. 
Hvis du ligger inde med arkivalier og lignende vil  Viby lokal-
historiske Arkiv med tak modtage alt relevant materiale, som 
kan belyse bare lidt af  Vibys historie til glæde for fremtidige 
generationer.  Det er vores mission, og det arbejder vi med, 
fordi vi synes det er vigtigt !
Materialet kan afleveres til låns og kopiering eller til Arkivets 
ejendom.  
Materialerne kan ligeledes klausuleres, således det kun of-
fentliggøres med tilladelse. 
Vi lover så til gengæld at passe rigtig godt på det indleve-
rede arvegods!
 
Indlevering kan foretages på 3 måder:

1. Afleveres direkte hos Viby lokalhistoriske Arkiv, 
    Skanderborgvej 170, 8260 Viby J. - mandage 15.30-17.30

2. Ring til Arkivet  Tlf. 8940 9565 - mandage 15.30-17.30

3. Send en mail til: Viby lokalhistoriske Arkiv, Klavs Klercke     
     eller  Tove Glud Rasmussen 
 
 -se kontaktafsnittet på bagsiden af brochuren.

 
Eksempler på materiale vi er meget interesserede i:

Foreningsmateriale:                
• Vedtægter  • Forhandlingsbøger  • Kassebøger og regnskaber 
• Medlemslister  • Foreningsblade, meddelelser og billeder 
• Sagsmapper  • Formands- og sekretærmateriale 
• Grundejerforeningsmateriale

Personligt materiale:
• Billeder af veje, huse, kvarterer og det åbne land   
• Portrætter med angivelse af navn  • Skøder og kontrakter    
• Personbeskrivelser / erindringer 

Viby lokalhistoriske Arkiv  er konstant på udkig efter medarbejdere, der har lyst til 
en meningsfuld fritidsbeskæftigelse.  

Vi finder helt sikkert også et job til dig !
-kontakt blot Klavs Klercke  Tlf. 86 14 43 11    mobil:  4020 1366

Viby lokalhistoriske ForeningViby BibliotekSkanderborgvej 1708260 Viby J.

Returneres ved varig adresseændring
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Siden sid� --… har foreningen holdt sin årlige general-

forsamling med 96 deltagere. Poul Erik 

Melsen blev valgt til dirigent, hvorefter 

formanden a�agde bestyrelsens beretning, 

som blev godkendt. Regnskabet, som ved 

en beklagelig fejl ikke var blevet mang-

foldiggjort, blev gennemgået. I mangel af 

papirregnskaber blev regnskabet forsøgt 

anskueliggjort på lokalets lærred; men 

ifølge naturlovene skal alt gå galt, når noget 

er gået galt, så tallene viste sig, at være så 

små, at medlemmerne dårligt kunne se 

dem. Det lykkedes dog Tove Glud Rasmus-

sen at fremlægge regnskabet så overbe-

visende, at det blev godkendt. Derefter 

fremlagde formanden bestyrelsens forslag 

til kommende aktiviteter, som omhandler:

 
Byvandring i Bøgeskovområdet.

 
Byvandring i Fredensvang -syd for rund-

delen. 
Tema om det centrale Viby (rådhuset der 

aldrig kom). 
Store brande i Viby.
 

 Trods de mange fremmødte var der des-

værre ingen ideer fra forsamlingen. 

Budget og et uændret kontingent på 110 kr. 

blev vedtaget.  Tove Glud Rasmussen og Jytte Kristensen 

blev genvalgt til bestyrelsen. Harry Bjørn-

bak ønskede ikke genvalg, og i stedet blev 

den hidtidige suppleant Leif Nielsen valgt.   

 Suppleant Svend A. Lund blev genvalgt og 

i stedet for suppleant Leif Nielsen blev 

Anett Fuglsang valgt som suppleant i et år. 

Pia Baltzer blev genvalgt som revisor. 

Derefter gennemgik Klavs Klercke Rasmus-

sen årets gang i Viby Lokalhistoriske Sam-

ling og fortalte om de planlagte aktiviteter.  

 Til slut takkede formanden under eventuelt 

Harry Bjørnbak for mangeårigt fortjenst-

fuldt bestyrelsesarbejde. 
 Efter generalforsamlingen fortalte den 

tidligere ejer af Constantinsborg, Jørgen 

Pontoppidan, om godsets historie og ikke 

mindst om sin egen tid som ejer af godset.   

 Gennem årene har foreningen således 

beskæftiget sig med alle Marselis-slægtens 

godser syd for Århus, Marselisborg, Moes-

gård, Vilhelmsborg og som en værdig 

afslutning her Constantinsborg. 
Vi siger endnu engang Jørgen Pontoppi-

dan tak for et interessant foredrag.
På et bestyrelsesmøde den 13. april konstitu-

erede bestyrelsen sig:

 

Nyheder

Byvandring Tirsdag den 24. maj kl. 19.00            
Mødested på P-pladsen ved Ravnsbjergkirken  

-se yderligere næste side !

 

 Grøfthøj og Bøgeskov
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