
Viby lokalhistoriske 
Forening
Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170
8260 Viby J.

Returneres ved varig adresseændring

NR. 4    NOVEMBER  2013

Viby lokalhistoriske Forening
Formand: Poul Ankersen Tlf. 86 29 07 14
Næstformand: Tove Glud Rasmussen Tlf. 86 14 43 11
Kasserer: Jytte Kristensen Tlf. 86 14 35 44
Bestyrelsesmedlem: Ejvind Hansen Tlf. 86 14 85 07 
Bestyrelsesmedlem: Leif Nielsen Tlf. 86 28 56 84
Suppleant: Svend A. Lund Tlf. 86 24 01 70
Suppleant: Jette Abild Jensen Tlf. 86 27 46 30
Foreningens postadresse:
Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

Viby lokalhistoriske Arkiv 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 Klercke Rasmussen,  Tlf. 86 14 43 11
                                                                                 mobil: 40201366
Arkivets hjemmeside:
www.lokalhistorieiaarhus.dk/viby

Siden sidst --

 Nyheder

Fortsættes på bagsiden ...

Viby lokalhistoriske Forening afholdt 
den 26. august 2013 en meget vel-
besøgt byvandring i Skovdalskvarteret 
med deltagelse af omkring 70 af forenin-
gens medlemmer. Ruten var Skovdals-
vej, Hostrupsvej, Carl Jensens Vej, Mag-
noliavej, Carl Jensens Vej og Skovdalsvej. 
Skovdal var navnet på et gartneri, som 
blev anlagt 1874 af gartner Mads Jensen 
og senere overtaget af hans søn Carl 
Jensen.
Vibygård lå også i sin tid i området,og 

både Rosenvang og Rosenvænget er 
udstykket herfra. Turen blev ledet af vor 
næstformand Tove Glud Rasmussen, 
som jo er bosat i kvarteret, og af Jette 
Abild, som har haft sin barndom der.
                Poul Ankersen

 
Lørdag d. 9. november 2013   
Arkivernes Dag, Viby Bibliotek - Salen

18. November 2013   
Medlemsmøde: Foredrag, Vibybogen 2013 
udleveres, Viby Bibliotek - Salen

6. Marts 2014  
Generalforsamling, Lokalcenter  Viby 

Siden 2002 har Den Gamle By arbejdet på at 
udvide museet med en ny bydel for at kunne 
fortælle om dagliglivet i Danmark i 1900-tallet. 
Den Moderne By, kaldes projektet, der arbejder 
med et budget på mere end 210 mio. kr. Den 
første store del af projektet åbnede i sommer, og 

Den Gamle Bys gæster har taget mere end godt    
  imod at se deres egen historie på museum. 
    •  Det er Danmarkshistorie fra vores egen tid. 
• Det er gensyn med butikker, som man 
       husker dem fra for 40-50 år siden
•  Det er besøg i hjem, som de har set ud de 
       sidste 100 år.

Udvidelsen vil rumme 10-12 huse fra 
perioden 1870-1940. Så det bliver murede 
huse, man vil opleve i den nye bydel. Til 
forskel fra det bindingsværk, som ellers har 
præget Den Gamle By siden grundlæg-
gelsen.
Museumsinspektør Allan Leth Frandsen, 

er projektchef på den moderne bydel. Han 
vil fortælle om baggrunden, den uden-
landske inspiration og ikke mindst om det 
praktiske arbejde med at flytte, kopiere og 
indrette huse.
Der bliver rig lejlighed til at høre hvordan 

man bærer sig ad med at skaffe huse, bu-
tikker, værksteder og boliger. Hvordan de 
bliver dokumenteret, nedtaget og fragtet 
på magasin inden genopstilling. 
Man kan altså se frem til et kig ind i 

”maskinrummet” på et af Danmarks største 
udstillingsprojekter.

Den Moderne By i Den Gamle By 
– en tidsrejse i vores egen historie   

Læs om    Arkivernes Dag   Lørdag d. 9. november 2013
 kl. 10.00 - 16.00    inde i bladet 

Foredrag  18. november kl. 19,30
i Salen under Viby Bibliotek

I forbindelse med Foredraget udleveres  Vibybogen 2013
Bogudlevering fra kl. 19,00

Hvis du er forhindret i at afhente din bog denne aften, kan du få dit eksemplar på Arkivet 
de efterfølgende 2 mandage (25. november eller 2. december  - Åbningstid 15,30-17,30) 

... Fortsat fra forsiden

2013 2014 

ved Museumsinspektør i Den Gamle By, Allan Leth Frandsen



Nyt     Lokal
fra arkivet

Også dette efterår har været en travl tid 
på Arkivet. Vi har deltaget i foreningens 
byvandring i Skovdalskvarteret, medvirket 
ved indvielsen af Åhavevej med en power-
point præsentation af Ådalen gennem 
1000 år, haft udstilling på Rosenvang-
skolens Sensommermarked med 326 
besøgende. Det var en udstilling, der bl.a. 
omfattede skolens 85 års bygningshistorie, 
masser af billeder fra Skovdalskvarteret, 
samt de seneste luftfotos fra Åhavevej. På 
storskærm viste vi hele dagen film om Viby 
fra nyere tid. TV-manden Henrik Brylle var 
på stedet, og det kommer der et tv-indslag 
om på TV-Aarhus i nærmeste fremtid.
Arkivernes Dag afholdes som sædvanligt 

2. lørdag i november i Salen på Biblioteket. 
Se opslag andet steds i Nyhederne. Det 
bliver som sædvanligt et sandt festfyrværk-
eri med billeder, dels udstillet salen rundt, 
men også i biografen og på stort lærred 
i salen. Alle vores billedmapper er lagt 

frem, og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål om billeder og personer i Vibys 
fortid. Er der nogen som har lyst til at 
fortælle en historie, er der også mulighed 
for det, eller blot høre lidt om, hvad vi er 
interesseret i.
Vi kan også fortælle den gode nyhed, at 

A.P. Møller og hustrus fond har doneret 
1,8 mio kr. til videreudvikling af ARKIBAS 
registreringen af billeder fra lokalarkiverne 
i Danmark. Det skulle gerne betyde, at alle 
i Danmark om1 års tid kan søge i samt-
lige lokalarkivers billeder og arkivalier, 
forudsat at de er registreret. Der er i dag 
ca. 2.500.000 registreringer, heraf ½-delen 
billeder.  
Viby har p.t. små 5.000 billeder inde i 
basen, som dermed bliver tilgængelige for 
bl.a. alle vore medlemmer.
Vi håber at se rigtig mange af vores 

medlemmer og andre vibygensere denne 
dag. Udstillingen viser sig hvert år at være 
stedet, hvor ældre vibygensere møder 
gamle bekendte og får en god sludder.  
Der er kaffe på kanden hele dagen.

Klavs Klercke Rasmussen

en anekdote til vores samling af levneds-
beskrivelser. Vi savner især beskrivelser af 
erhvervsvirksomheder i Viby.

Slægtsforskerhjørnet
Vi laver også i år en bord, hvor inter-

esserede kan få hjælp til slægtsforskning, 
enten for at komme i gang eller til speci-
fikke spørgsmål og problemer.

Viby Fællesråd
Der pågår i øjeblikket initiativ til at få 

oprettet et slagkraftigt Fællesråd for Viby. 
Kom og mød repræsentanter for det for-

beredende forretningsudvalg på udstillin-
gen mellem 13 og 15.

Viby-skolernes historie
Lokalarkivet arbejder p.t. med Vibyskol-

ernes bygningshistorie, hvorledes er de 
udbygget, hvornår og til hvad bygningerne   
er opført. Rosenvangskolen er på plads, 
mens vi mangler en del oplysninger og 
billeder fra Viby Skoles ældre tid. Kom og 
vær med til at opdatere vores viden herom. 
Der er en repræsentant for arbejdsgruppen 
tilstede mellem 10 og 12.
    Alle er velkomne, og der er gratis entre.

Billedudstilling  
Billeder fra årets byvandringsområder: 

Kildevangskvarteret og Skovdalskvarteret
Åhavevej projektet er afsluttet
Viby Skole og Rosenvangskolens bygnings-

historie
Viby Gasværks 100-årige historie

Billedcafeen
Igen i år arrangerer vi Billedcafeen med alle 

vore billeder fra mange års udstillinger. Der 
er kaffe og småkager til.

Biografen
I biografen viser vi nye og gamle Viby-film, 

bl.a. film fra sidste års ”Arkivernes Dag”, Sen-
sommermarked på Rosenvangskolen 2013, 
Viby kirke og sogn i 1000 år m.m.

Billeder på storskærm
På Storskærm viser vi Veje- og trafiks pow-

er-point-show om Åhavevej og broernes 
anlæg, samt billeder fra Ådalens tusindårige 
historie, og nyere Viby-billeder.

Forfatterhjørnet
Vibygensere med en god historie fra ”gamle 

dage” eller blot fra deres barndom kan få 
en snak om, hvorledes vi får denne på tryk, 
enten som et oplæg til Vibybogen eller blot 

Arkivernes Dag 

Lørdag d. 9. november 2013
kl. 10.00 - 16.00

Arkivernes Dag er normalt dagen, hvor nuværende og tidligere vibygensere mødes på 
Biblioteket til en god gang snak om Viby i fortiden, nutiden og fremtiden. Det bliver der også 
mulighed for i år. Kommer I, skal I nok møde gamle og nye bekendte, samt få en god snak 
om Bydelen Viby.
Arkivernes Dag byder i år på:


