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 Nyheder
 

har Viby lokalhistoriske Forening afholdt 
en byvandring i området ved Nor-
ringholm, Rugholm og Høskoven. Måske 
skulle man snarere kalde turen en natur-
vandring, som startede ved Constancia 2, 
som  tidligere var gården Norringholm, 
men som i dag er traktørsted. 

I haveforeningen Norringholm fortalte 
Ilse Nielsen  fra haveforeningen  om hav-
erne og deres tilblivelse. 

Der ligger fire haveforeninger i området, 
nemlig Søholm, Norringholm, Rugholm 
og HF 1941. Vi passerede de tidligere 
statshusmandsbrug Søborg og Rugholm, 
som var udstykket fra Nordbygård. 

Tilbage ad Brabrandstien omtaltes 
fundene fra Ærtebøllekulturen, som var 
gjort i begyndelsen af forrige århun-
drede ved Rugholm. Vi stoppede ved 
den gamle Hammelbanes tracé, hvor 
Kurt Boch Andersen fra foreningen, gav 
os et glimrende indblik i Hammelbanens 
historie, og bl.a. gjorde opmærksom 
på den mærkværdighed, at banen ikke 
udgik fra Aarhus H. Vi gik under motor-
vejsbroen ind i Høskoven langs Døde å, 
hvor jeg berettede om, at åen havde haft 
sit udspring dels, der, hvor boligforenin-
gen Aarhus Omegns afd. 1 Præstevangen 
ligger i dag, var løbet gennem Viby og 
forenet med den anden del af åen, som 
kom oppe fra Terp og løb ned i anlægget 
ved plejehjemmet Borgvold.

Anlægget af motorvejen delte i 1974 
Høskoven i to, og en sø midt i skoven 
med svaner blev opfyldt. Endelig beså vi i 
Høskoven en oldtidshøj på 46 meter.  
Der var tidligere en god udsigt herfra.

Turen sluttede ved Constancia 2.  
Der deltog ca. 60 medlemmer, og vi var 
begunstiget af godt vejr.

Poul Ankersen

Byvandring           Torsdag den 28. august kl. 18.30  
 Terp Skovvej  & Balagervej
               (det tidligere ”Fælleseje”) m.v.
                                      

Brabrandstien, broen over Aarhus Å  
ved Haveforeningen Sølyst 

(bemærk det tidlige tidspunkt – det begynder at blive tidligt mørkt sidst i august)
Mødested AGFs parkeringsplads på Terp Skovvej

Odinsvej 6/Balagervej 26 - fotograferet i 1921

Odinsvej 49/Balagervej 61 - fotograferet i  ca.1930. - nedrevet 1985



Torsdag d. 28. august kl. 18,30  Byvandring:  
“Fælleseje”, Balagervej; Terp Skovvej m.m.

Lørdag d. 27.september kl. 10-17 
 Sensommermarked  Rosenvangskolen

Lørdag d. 8. november  Arkivernes dag
Udstilling og billedcafé i Viby Bibliotek – Salen

2014

Billedudstilling 
Rosenvangskolens 

Sensommermarked 
Lørdag, den 27. september kl. 10.00-17.00.
Udstillingen holdes i Mediecentret i bygnin-
gen midt i skolegården.
I 1990 holdt vi første gang billedudstilling 

på Rosenvangskolen, og da vi har haft udstill-
ing hvert år siden da, er det i år, at vi holder 
udstilling nr. 25. Det bliver markeret med nogle 
billeder fra de mange års udstillinger. Udstillin-
gens indhold er ikke helt fastlagt, men vi reg-
ner med, at vi vil vise billeder af butikker og er-
hverv langs med Skanderborgvej i Kongsvang 

samt forhåbentlig en del billeder fra Balagervej 
m.v. og fra byvandringen. Endvidere har vi pga. 
den fokus, der har været på 1800-tallet i foråret, 
planer om at opsætte den 1800-tals udstilling 
om Vibys gårde, der var med på Arkivernes 
Dag sidste år og stod på Viby Bibliotek i marts 
måned.

Arkivet har sædvanen tro holdt lukket i juli 
måned, men er nu startet op igen. Udover 
ovennævnte udstilling på Rosenvangskolen 
og på Arkivernes Dag den 8. november i bib-
liotekssalen, bliver de udadvendte aktiviteter 
i efteråret begrænsede. Som tidligere omtalt 
skal den nye ARKIBAS.dk gå i luften sidst på 
året eller i begyndelsen af næste år, og vi har 
travlt med at gøre vores registreringer klar til 
det. Vi vil dog ikke love, at alt bliver klar til at 
gå i luften med det samme, men tror at vores 
medlemmer og andre vil få stor glæde af 
hjemme i fred og ro at kunne se, hvad vi har. 
Vi vil senere give mere information herom.

Klavs Klercke Rasmussen

Nyt     Lokal
fra arkivet

Byvandring 
Vi vil spadsere hen ad Terp Skovvej til Fre-

densvang Runddel, lidt ned ad Rosenvangs 
Allé, ad Uraniavej og Bakholmsvej og herefter 
hele vejen hen ad Balagervej til Chr. X’s Vej, 
hvorefter vi går tilbage ad Terp Skovvej.
På turen vil vi høre om AGFs baner i Viby, 

Vandtårnet, Fredensvang Runddel, Fattig-
gården Vidtskue, Præstevangen, Balagergård, 
Fælleseje samt om nogle af de huse, vi går 
forbi.
Er der nogen af vores medlemmer, der ved no-

get om kvarteret, vil vi meget gerne i kontakt 
med jer. Også billeder er vi meget interesseret 
i - jfr. billedudstillingen på Rosenvangskolen.

Fredensvang Vandtårn 2011

Terp Skovvej, Midagervej og del af AGF´s baneanlæg - 1950

Del af AGF´s baneanlæg, Terp Skovvej, Balagervej og 
Chr. X´s Vej  - 1960

Odinsvej 6/Balagervej 26,  fotograferet i 1921 og 1926.

Fattiggården Vidtskue,  fotograferet ca.1980.


