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 Nyheder

Fortsættes på næste side ..

Vi afholdt årets anden byvandring d. 28. 
august  2014 på Terp Skovvej og Balagervej. 
Her foreviste ejerne af det røde vandtårn 
vandtårnet, som de ønsker på sigt at 
indrette til beboelse. Turen gik videre til 
Fredensvang Runddel, og vi så stedet, hvor 
fattiggården Vidtskue havde ligget. (I dag er 
der en børnehave i moderne omgivelser). 
Kurt Boch Andersen gav et længere og me-
get interessant foredrag om Fattigvæsnet i 
Danmark i  gamle dage. Der blev også givet 
en lille orientering om Præstevangen.

De 70 deltagere var – som sædvanlig fri-
stes man til at sige – begunstiget af solskin 
og godt vejr, men det blev tidligt mørkt.

Poul Ankersen

Før 1915 var det kun mænd over 30, der havde 
valgret (og det endda med vigtige begræn-
sninger), valgene foregik som flertalsvalg i 

enkeltmandskredse og frem til 1901 var af-
stemningen ikke hemmelig, men åben (dvs. of-
fentlig), så alle kunne se, hvordan man stemte!

Folketingsvalg før 1915, i Viby og andre steder 
 

Læs om    Arkivernes Dag   Lørdag d. 8. november 2014
 kl. 10.00 - 16.00   .. .inde i bladet 

Foredrag  17. november kl. 19,30
ved Professor, dr.scient.pol.  Jørgen Elklit   i Salen under Viby Bibliotek

I forbindelse med Foredraget udleveres  Vibybogen 2014
og som gave til vore medlemmer i anledning af Viby lokalhistoriske Forenings 25 års 

jubilæum i år en nyudgivelse: Bogen om Kongevej.   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 (24. november eller 1. december  - Åbningstid 15,30-17,30) 

Vi fik lov at se vandtårnet både ude og inde .....



Nyt     Lokal
fra arkivet

Vibys billeder m.v. på nettet
I slutningen af december bliver der åbnet 

adgang til arkivernes registreringer, som  
kommer på nettet på adressen: Arkibas.dk 
. Vi har hidtil bestræbt os på at få så meget 
som muligt registreret, så vi nemt kan finde 
billeder frem til udstillinger, til Vibybogen, 
til forespørgsler m.v. Hidtil har registrerin-
gerne således været til eget brug, men nu 
må vi dem igennem for at sikre os, at det, 
der ikke må være offentligt, bliver ”spær-
ret”. Desuden er vi opmærksomme på, at 
giverne af vores billeder og materialer ved 
overdragelsen ikke har vidst, at materialet 
senere kunne blive offentliggjort på nettet. 
Vi vil derfor opfordre jer til, hvis I ikke ønsker 
at ”jeres” materiale kommer på nettet eller 
opdager, at det ligger på nettet, og I ikke 
ønsker det offentliggjort, da straks kontak-
ter os, så vi kan spærre det.

Klavs Klercke Rasmussen

Arkivernes Dag byder i år på: 

Billedudstilling  
Vi fokuserer i år på Skanderborgvej i 
Kongsvang, Kongevejs nedbrydning, 
billeder fra årets to byvandringer og mange 
nye (gamle) billeder.

Billedcaféen
Ligesom vi har gjort i efterhånden en del år 
lægger vi ringbind frem med alle vores ud-
stillingsbilleder. Der er kaffe og småkager til.

Kinoteatret
I biografen viser vi nye og gamle Viby-film. 

Besøgende kan vælge hvilke film, de gerne 
vil se efter en liste.

Billeder på storskærm
Et udvalg af vores billeder vises løbende på 
en storskærm
 

Fortælle- & spørgehjørne
Der bliver mulighed for at fortælle gode 
historier fra Viby samt få tips om, hvor man 
kan søge oplysninger om Viby og sin slægt 
(også selv om den ikke stammer fra Viby).

   
            Alle er velkomne, og der er gratis entré.

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 

Lørdag d. 8. november 2014
kl. 10.00 - 16.00

En af dem, der har forsket i valg i denne 
periode er professor Jørgen Elklit fra 
Institut for Statskundskab ved Aarhus 
Universitet. 

 

I foredraget vil Jørgen Elklit fortælle om 
de forskningsmæssige udfordringer, som 
emnet giver, de kildemæssige problemer, 
man støder på, og nogle af de svar, som 
det trods alt er muligt at komme frem til.
Der vil også være anledning til at sige lidt 

om de folketingsmænd, der i perioden 
blev valgt i Aarhus-kredsen (efter valg-
kredsreformen i 1894 Aarhus Søndre), som 
Viby Sogn var en del af. Aarhus-kredsen 
var nemlig en af de mange valgkredse, 
hvor der siden sidst i 1860’erne var en 
knivskarp kamp mellem købstadens 
Højre-vælgere og landsognenes Ven-
strevælgere. Her spillede det såkaldte 
bjørnbakske Venstre en særlig rolle, med 
udgangspunkt i den betydning, som Lars 
og Viggo Bjørnbak havde, blandt andet 
med udgangspunkt i Viby Højskole.

 
Lørdag d. 8 november 2014   
Arkivernes Dag, Viby Bibliotek - Salen

Mandag 17. November 2014   
Medlemsmøde: Foredrag, Vibybogen 2014 
udleveres, Viby Bibliotek - Salen

Primo Marts 2015 (nærmere i næste blad) 
Generalforsamling, Viby Bibliotek - Salen

 

2014 2015 

Arkivernes Dag2014

FILM PÅ STORLÆRRED ● BIOGRAF & BILLEDCAFÉ ● STOR BILLEDUDSTILLING

Biograf med nye og gamle Viby-film ● mødestedet for Vibygensere ● Udstilling af billeder i hele salen:

Viby Bibliotek - SalenGratis adgang – årets mødedag i VibyTil mange af billederne mangler vi oplysninger om tid, sted 
og personer m.v.   Kom og hjælp os.
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Lørdag  den 8. november     kl. 10 - 16     Viby Bibliotek, Salen
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