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 Nyheder
Siden sidst --
... har vi været på besøg på Erhvervsa-
kademiet Aarhus i den tidligere 
margarinefabrik på FDBs arealer.  Er-
hvervsakademi Aarhus er den 3. største 
videregående uddannelsesinstitution 
i Aarhus  med 4900 fuldtidsstude-
rende, 4.000 deltidsstuderende og 
400 ansatte og en omsætning på 330 
mio. kr. Erhvervsakademi Aarhus har til 
huse på flere adresser, men Sønderhøj 
30 er størst og om- og udbygget til en 
moderne uddannelsesinstitution. Hele 
FDBs areal på ca. 55.000 m2 er i dag et 
moderne erhvervscenter med udlej-
ning til mange erhvervsdrivende, hvor 
bl.a. Arla Foods har deres hovedsæde i 
nogle af bygningerne i Sønderhøj.Kurt 
Bock Andersen bød velkommen til 46 
deltagere på denne varme eftermiddag 
sidst i maj. og kommunikationschef 
Henrik Varmark forestod rundvisningen 
i den gamle bygning - helt op i tårnet 
og ned i kælderen til Fredagsbar med 
høj musik og glade unge mennesker. 
Efter rundvisningen fortalte Ole Linå 
Jørgensen om FDB op gennem tiderne 
- dog i udvalgte årtier og Kurt Boch 
Andersen afsluttede med at fortælle, at 
Viby Lokalhistoriske Arkiv har et album 
med fotos både inde- og udefra af den 
gamle direktørbolig og deltagerne var 
velkomne til at besigtige boligen udefra 
på hjemturen. På denne varme dag var 
Erhvervsakademiet værter med kolde 
vand.

Annie Borchmann

Onsdag 15. august 2018 kl. 18,00.

Byvandring
Grøfthøj & Ravnsbjerg-

kirken

-se mere på næste side .....
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Onsdag d. 15. august 2018 kl. 18,00. 
Byvandring i Grøfthøj og Ravnsbjerg-
kirken. Mødested på P-plads v/Spar.

Lørdag d. 29. september kl. 10-16  
Sensommermarked på Rosenvangsskolen 

Lørdag 10.  November kl. 10-16 
Arkivernes Dag, salen på Biblioteket

Onsdag den 21. november kl. 19,00.
Bogudlevering og foredrag 
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I seneste Nyheder (nr. 2 -2018) efterlyste arkivet oplysninger om et 
vartegn, som i mange år stod på taget af Lystagers Fabrik.
Et af vore medlemmer har reageret med følgende mail: 
Vartegnet er en møbelfjeder på ca. et par meter, som omkransede 

fabrikkens flagstang.
Jeg har et fotografi, hvor jeg står oppe på taget ved siden af fjede-

ren. Derfor er jeg sikker på dens højde.
Familien afhændede bygningerne i 1993. Efter den tid har de nye 

ejere fjernet vartegnet.
Det mest sandsynlige er, at fjederen er endt som skrot.
Jeg har min viden fra en  af fabrikkens seneste ejere Jørgen Lysta-

ger, som har besvaret en henvendelse fra mig om emnet.
Det er næppe muligt at komme svaret nærmere.

Finn Zachariassen 

I det hedengangne århusianske dagblad 
Demokraten kan man læse en artikel 
under overskriften: 16-etagers højhus i 
Grøfthøjparken. Artiklen berettede, at der 
i løbet af den kommende halve snes år 
ville blive bygget et helt nyt kvarter, som 
skulle huse omkring 5.000 mennesker. 
Et højhus på 16 etager vil blive den nye 
bydels vartegn.
 Nu godt 50 år senere arrangerer Viby 

lokalhistoriske Forening en byvandring i 

kvarteret onsdag den 15. august 2018 
kl. 18.00. Mødested er parkeringspladsen 
ved SPAR-supermarkedet på Grøndalsvej. 
Vi går en tur på en times tid gennem de 
forskellige bebyggelser og hører lidt om 
dem. Når turen er slut, mødes vi med 
sognepræst ved Ravnsbjergkirken Edith 
Østergaard, som vil vise os kirken og for-
tælle om dens ca. 40-årige historie.
 Der vil blive serveret en forfriskning i 

løbet af arrangementet.

Byvandring i kvarteret omkring 
Grøfthøj & Ravnsbjergkirken

Viby lokalhistoriske Arkiv efterlyser bil-
ledmateriale fra Grøfthøjkvarteret. Kom 
gerne på arkivet i åbningstiden mandage kl. 

15.30-17.30 fra 6. august (der er lukket i juli) 

og få dem skannet, eller skan dem selv i god 

opløsning og send dem til mailadressen: Vibylok@gmail.com

En helt tilfældig 
onsdag på 
arkivet....

Som det ganske tydeligt 
fremgår, arbejdes der her uhyre 

ihærdigt ...

 1970

1975ca. 1950ca. 1950

ca. 1950

1977

 fotos:  Marit Ø. Andersen


