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Vi mødes ved Rema 1000 Gl. Kongevej kl. 18:30med respektfuld afstand !
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Poul har ordet ! har Viby lokalhistoriske Forening afholdt 
generalforsamling den 4. marts 2020 på Viby 
Bibliotek. Beretning, regnskab og budget 
blev godkendt og kontingentet forhøjet til 
kr. 180,- pr. år fra år 2021.
Der var genvalg til bestyrelsen af Niels Skov 

Nielsen og undertegnede og nyvalg af An-
nie Borchmann. Jytte Kristensen trådte ud 
efter mange års dygtigt bestyrelses-arbejde. 
Tak for indsatsen Jytte. Thomas Borch blev 
genvalgt som suppleant. Kirsten Hviid gen-
valgtes som revisor.
Klavs Klercke Rasmussen fremlagde årets 

gang i Arkivet og planer for fremtiden.
Der deltog 70 medlemmer i generalforsam-

lingen i år.
Efter generalforsamlingen holdt seniorfor-

sker og ph.d. Kenn Tarbensen, Rigsarkivet 
foredrag om Præstegårdssagen set fra histo-
rikerens bord. Han havde forsket i arkitekten 
Carl Steinbrenners historie, som foruden 

præstegården i Viby også bl.a. omfatter 
Studestalden i Aarhus N.
På et bestyrelsesmøde efter generalfor-

samlingen konstituerede bestyrelsen sig 
med undertegnede som formand Niels Skov 
Nielsen som næstformand Annie Borch-
mann som kasserer og Marit Andersen som 
sekretær. Poul Ankersen

Formand



Den afbrudte foredragsrække fortsætter 

Vibys historie 3
Coronaen betød, at vi kun kom til at afholde et af de planlagte foredrag i Viby Sognegård i foråret.
Desværre har vi i skrivende stund ikke det hele på plads, men satser på først at afholde de to fore-
drag, der ikke blev afholdt i foråret.  Tilmeldte deltagere i forårets foredragsrække vil blive kontak-
tet direkte.  Indholdet er jfr. omtalen i nyheder nr. 1/2020:
 

Håndværk og industri i Viby 
Der opstod fra begyndelsen af 1900-tallet en række 
håndværksvirksomheder samt større og mindre 
industrivirksomheder I Viby. De opstod i begyndelsen 
tilfældige steder i Viby, men senere i udvalgte områ-
der ved Viby kommunes mellemkomst. Foredraget 
vil være ved arkivleder Klavs Klercke Rasmussen og 
arkivmedarbejder Tove Glud Rasmussen.

Barn og ung i Viby 
Jytte Kristensen, som kendes fra foredra-
get om de små butikker i efteråret 2019, 
vil med hjælp fra Gudrun Østbye fortælle 
om det at have været barn og ung i Viby.

Som alle nok ved, har arkivet holdt lukket, 
siden landet lukkede ned i marts måned. Det 
betød for os, at vi overhovedet ikke kunne 
komme på vores arkiv de første måneder 
herefter. Heldigvis har vi efterhånden meget 
digitalt, og vi har kunnet besvare en del 
spørgsmål via vores e-mail hjemmefra. Den 
delvise åbning af Viby Bibliotek i maj må-
ned betød, at vi har haft en meddelelse om 
telefonisk henvendelse på vores hjemme-
side, og vi har været på arkivet i den normale 
åbningstid om mandagen til evt. telefonfore-
spørgsler, men det har der tilsyneladende 
ikke været behov for, da der ikke har været 
en eneste, der har henvendt sig. Derimod har 
vi fortsat modtaget en del mailforespørgsler.
Vi skriver nu juli 2020, hvor arkivet er helt 

ferielukket, men vores hjemmeside fortæl-
ler, at vi vil åbne om mandagen i august. Det 
bliver dog en modereret form for åbning, da 
coronaen fortsat er iblandt os, og biblioteket, 
som huser os, og hvis retningslinjer, vi følger, 
har kun åbent for almindeligt udlån af bøger 

og ikke andre aktiviteter. Derfor vil vi kun 
modtage besøg efter aftale, så vi sikrer os 
ikke at blive for mange på vores meget lille 
arkiv. Vi vil derfor også gerne have oplyst, 
hvad et evt. besøg drejer sig om, så vi kan 
finde materialet frem og finde den medar-
bejder, der ved mest om emnet.
Henvendelse om besøg og spørgsmål kan 

ske på arkivets e-mail: vibylok@gmail.com 
eller telefon 89409565 i arkivets åbningstid 
eller uden for åbningstiden 40201366 eller 
23254911.

Klavs Klercke Rasmussen, 
arkivleder

Byvandring 12. august   kl. 18:30
Vandringen bliver med start ved Rema 1000 på Gammel Kongevej, herfra Øster Allé, 
Brorsonsvej, Hans Tausens Vej, Poul Helgesens Vej, Byvangs Allé og Grundtvigsvej. 
Niels Skov Nielsen vil fortælle om købmand Jensen og den gamle maskinfabrik. 

Corona og Viby lokalhistoriske Arkiv

Afhængig af coronasituationen vil foredragsrækken komme på plads i august måned og vil blive 
offentliggjort på hjemmesiden www.vibylokalhistorie.dk  Interesserede kan henvende sig på 
samme måde som anført i afsnittet: Corona og Viby lokalhistoriske Arkiv. 

Desuden påregnes et foredrag om ungdomsuddannelser i Viby samt måske et om Viby Centret, 
som netop her i efteråret har eksisteret i 50 år.

Så vidt muligt vil foredragene være ledsaget af billeder, og deltagerne må meget gerne bidrage 
med egne billeder.

Foredragene holdes sandsynligvis i sognegården i lokale 4 på 1. sal (der er elevator), hver gang 
kl. 15.00 – 16.30 med en kaffepause. Pris 25 kr. pr. gang inkl. kaffe. 

Tilmelding nødvendig og efter ”først til mølle princippet” til: arkivets mail vibylok@gmail.com, 
pr. telefon 89 40 95 65 i Viby lokalhistoriske Arkivs åbningstid mandage kl. 15.30-17.30 eller til 
arkivets leder Klavs Klercke Rasmussen pr. telefon 40 20 13 66 eller 23 25 49 11


