Bestyrelsen 2017 (og frem til generalforsamlingen)
Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret.
Rie Froberg – kasserer
Tranekærparken 15, st.th.
8240 Risskov
Tlf. 2810 7198
Email: rief@sol.dk

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening

Jens Ole Henriksen – bestyrelsesmedlem
Vejlbygade 26
8240 Risskov
Tlf. 4270 3570
Email: henriksen@vejlbygade.dk
Steen Busck – bestyrelsesmedlem
Toftefaldet 5
8240 Risskov
Tlf. 8621 4066
Email: busck@webspeed.dk
Knud Erik Balle – bestyrelsesmedlem
Vejlby Toften 220
8240 Risskov
Tlf. 86212339 / 20212470
Email: k.e.balle@mail.dk
Poul Erik Hjortshøj – bestyrelsesmedlem
Fuglehegnet 26
8541 Skødstrup
Tlf. 2521 5680
Email: 8541peh@cool.dk
Jørn Christiansen – suppleant valgt for 2 år
Bakkekammen 37
8240 Risskov
Tlf. 8621 2559 / 2011 9683
Email: jchc.christiansen@gmail.com
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening
kan kontaktes via fælles-mailboxen: foreningen@vejlbyrisskovarkiv.dk
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ÅRSSKRIFT 2017

Kære medlemmer af
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening.
Dette årsskrift er en nyskabelse i Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening. I lighed
med mange af vore kolleger i andre lokalarkiver og foreninger vil vi på denne måde
give vore medlemmer og andre interesserede et indblik i, hvad vi sysler med i løbet
af året.
Indholdet er dels, hvad foreningens bestyrelse har beskæftiget sig med, dels hvad
arbejdsgruppen på arkivet har fundet i gemmerne af (forhåbentlig) interessante historier.
Desuden indeholder skriftet praktiske oplysninger og programmet for 2018.
Årsskriftets indhold og opsætning er et første forsøg og det kan udvikles efterhånden. Af økonomiske grunde har vi valgt at trykke hæftet i sort/hvid.
Vi vil gerne høre medlemmernes mening om dette årsskrift, samt eventuelle ændringsforslag. Kontakt os på mail: foreningen@vejlbyrisskovarkiv.dk
Vi vil også henlede opmærksomhed på vores hjemmeside, vejlbyrisskovarkiv.dk,
hvor alle praktiske oplysninger findes sammen med gode historier og en mængde
materiale om Vejlby-Risskov.
Hjemmesiden har eksisteret i lidt over et år og har været særdeles velbesøgt. I kalenderåret 2017 har 12.670 brugere besøgt siden og foretaget 31.302 opslag.
Årsskriftet erstatter den traditionelle kalender, som var blevet vanskelig at producere, fordi fremstillings-program og arbejdsfiler ikke længere er tilgængelige.
Vi håber, I vil tage godt imod denne ændring, og takker samtidigt Niels Greve for
det store arbejde, han gennem årene har lagt i kalenderen.
Med ønsket om et godt nytår
venlig hilsen
bestyrelsen
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Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening i året, der gik
Det lokalhistoriske arbejde i Vejlby-Risskov foregår flere steder. Vigtigst er arbejdet
i det lokalhistoriske arkiv på Risskov Bibliotek. Her indsamles, ordnes og bevares
alt, hvad der indleveres til arkivet, og det er ikke småting. En arbejdsgruppe af
frivillige varetager det store arbejde, som på Aarhus Stadsarkiv og andre større
arkiver foretages af professionelle. I betragtning af, at beboergrundlaget i VejlbyRisskov nu er på størrelse med en mellemstor provinsbys, er det en væsentlig funktion, kommunen her får udfyldt, uden at det koster andet end de nødtørftigste
redskaber, et kælderrum til arkivalierne og brug af bibliotekets mødelokale nogle
timer om onsdagen. Det er også arbejdsgruppen, der i åbningstiden om onsdagen
betjener de borgere, der henvender sig om oplysninger om deres ejendomme og
slægt m.v.
På Lokalcenter Skorphøjen i Vejlby samles desuden en Vejlbygruppe om erindringer og fortællinger fra den gamle landsby. Gruppen har gennem årene trykt en række småskrifter med erindringer. I kælderen under lokalcenteret findes den store
model af Vejlby, som seks håndværkere lavede i 1990’erne. Her kan man ud over
landsbyen, som den så ud omkring 1950, se billeder, bøger, kort og meget andet fra
det gamle Vejlby, og her holder arkivet i november hvert år en årlig arkivdag, hvor
alle er velkomne. Vi har desuden en nøgle, så mindre grupper efter aftale med Jens
Ole Henriksen kan komme ind og se modellen.
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening blev på opfordring fra biblioteket oprettet
af arkivets arbejdsgruppe i 1991. Dens opgave er at støtte arkivarbejdet og derudover arrangere foredrag, byvandringer og udflugter. Foreningens bestyrelse, der
holder sine møder ved Vejlbymodellen, Efter generalforsamlingen 16. marts 2017
består foreningens bestyrelse af følgende medlemmer: Jens Ole Henriksen, tidligere
provst ved Vejlby kirke, Rie Froberg, sekretær og kasserer, Steen Busck, historiker,
Knud Erik Balle, journalist, Poul Erik Hjortshøj og Jørn Christiansen, begge nye i bestyrelsen og begge ligesom Knud Erik Balle medlemmer af arkivets arbejdsgruppe,
samt suppleant Grethe Bohl, mangeårigt medlem af både arbejdsgruppe og bestyrelse. Knud Erik Balle er redaktør af arkivets og foreningens hjemmeside vejlbyrisskovarkiv.dk og bistås nu i arkivets mere og mere omsiggribende it-arbejde af ingeniør Jørn Christiansen, som har stor erfaring på området. Jørn Christiansen har desuden påtaget sig kontakten udadtil til andre lokalhistoriske arkiver og foreninger.
På generalforsamlingen valgtes Jonna Abild Nielsen, en af hovedkræfterne i det lokalhistoriske arbejde fra dets første begyndelse, til æresmedlem af foreningen, og
bagefter viste Knud Erik Balle fotos fra arkivets store billedsamling og indhentede
oplysninger fra forsamlingen herom. Billedsamlingen kan i øvrigt findes på hjemmesiden arkiv.dk.
Foreningen har traditionelt afholdt sine møder i Vejlby Sognegård, hvor det lokalhistoriske arbejde i sin tid tog sin begyndelse med en studiekreds, som Jens Ole Henriksen og Gunnar Ovesen indkaldte til i 1979. Bestyrelsen vil gerne flytte flere aktiviteter til Risskov, hvor vi derfor lagde to af vores fire arrangementer i 2017. Den
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20. maj holdt Anna Bojsen-Møller, nylig pensioneret præst vedPsykiatrisk Hospital,
foredrag i hospitalets kirkesal om sit mangeårige arbejde, hvorefter vi gik ned og
beså hospitalets gamle kirkegård, som fra 2019 er udlagt til grunde for et nyt
boligbyggeri. Steen Busck afsluttede arrangementet med en rundvisning på Risskov
kirkegård.
Den 21. september holdt Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar i Aarhus, foredrag
om stadsarkivets arbejde og dets forhold til kommunens mindre arkiver. De ca. 20
tilhørere fik megen nyttig viden med sig hjem. Den 31. oktober afholdt foreningen i
samarbejde med menighedsrådet reformationsjubilæum i Vejlby kirke. Jens Ole
Henriksen og Steen Busck fortalte om Vejlby kirke og sogn forud for reformationen
og om, hvad kirkens kalkmalerier fortæller om sognefolkets forestillinger på den
tid. De mere end 60 fremmødte blev bagefter budt på en drink i sognegården.
Arkivdagen den 10. november blev usædvanlig vellykket. 62 mennesker dukkede
op i løbet af dagen, mange af dem ældre vejlbyere, som gav os værdifulde oplysninger om Vejlbymodellens huse og deres beboere.
Jens Ole Henriksen har i årets løb vist Vejlbymodellen for flere mindre grupper og
haft rundvisninger i Gammel Vejlby. Steen Busck har holdt foredrag om Vejlbys historie for børnehaveledere og pædagoger i Vejlby Nord, og Jørn Christiansen har
iværksat en ny eftersøgning efter den forsvundne Vejlbytromme. Hvis nogen har
oplysninger om den gamle bytromme, bedes man henvende sig til ham. Bestyrelsen
har desuden deltaget i møder om det planlagte store boligbyggeri ved Vikærsvej og
Tranekærvej og indleveret protestskrivelse mod planen i dens første udformning.
Foreningen, som i mange år har udsendt en illustreret kalender, redigeret af Niels
Greve, udsender hermed et årsskrift med knap så mange billeder, men med kalenderen erstattet af små artikler. Vi takker Niels Greve for det store arbejde, han
gennem årene har lagt i kalenderen.
Steen Busck
_______________________________________________________________________________________________

VIGTIGE ADRESSER
Vejlby-Risskov Lokalhistioriske Arkiv
Fortebakken 1, 8240 Risskov
Biblioteket – Pavillonen
Åbningstid: Hver onsdag kl. 9.00 - 12.00
Den første onsdag i hver måned desuden 15.00 - 17.00
Mail: info@vejlbyrisskovarkiv.dk
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening
Mail: foreningen@vejlbyrisskovarkiv.dk

PROGRAM 2018
Generalforsamling i Vejlby Sognegård
Torsdag den 22. marts kl. 19.30.
For at deltage i generalforsamlingen med stemmeret skal man have betalt kontingent for 2018. Kontingentet kan betales på stedet før generalforsamlingen.
Dagsorden udsendes senest 14 dage før.
Efter generalforsamlingen præsenterer Jørn Christiansen nogle af de kort, der gennem tiden er lavet over Vejlby og Risskov fra og med 1816 og fortæller om dem.
Byvandring i Ellevang
Lørdag den 26. maj kl. 14. Mødested: Ellevang kirke.
Steen Busck fortæller om kirkens og skolens historie og om Ellevangen, som de har
navn efter. Ad skolestien mellem Fredensbjergparken (”Højene”) og Vejlby Vænge
går vi op til Kildehøjen, som før hed Mosevej, og hører om den nordøstlige del af det
gamle Vejlby med gården Theasminde, som ligger der endnu. Derefter går turen af
Tværmarksvej og det øverste af Langengevej. Der fortælles både om de gamle gårde
og de boligkvarterer, der voksede op på deres marker. Turen slutter efter ca. to
timers vandring ved Ellevang kirke, hvor menighedsrådet vil byde på en forfriskning.
Byvandring i det gamle Vejlby
”Den fine gamle frue og hendes tre kønne døtre”
Lørdag den 15. september kl. 14. Mødested: Vejlby sognegård.
I samarbejde med det såkaldte 4-sogns-samarbejde mellem Vejlby, Risskov, Ellevang og Skelager sogne indbydes til en byvandring gennem det gamle Vejlby. Fhv.
provst Jens Ole Henriksen vil under vandringen fortælle om, hvordan landsbyen
omkring den gamle middelalderkirke i Vejlby (den fine gamle frue) i løbet af 1900årene voksede og blev til en stor forstad med hele tre nye sogne og tilhørende kirker (de tre kønne døtre): Risskov kirke i 1934, Ellevang kirke i 1974 og Skelager
kirke i 1990. Byvandringen slutter i Vejlby sognegård, hvor dagens tema illustreres
via PowerPoint, og hvor menighedsrådene byder på en forfriskning.
Vejlby skoles historie.
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Vejlby Sognegård.
Pensioneret lærer og skolebibliotekar Per Priess fortæller om de fire skoler i VejlbyRisskov, med hovedvægten lagt på den skole han selv arbejdede på, nemlig Vejlby
skole. Han fortæller om livet på skolen fra dens grundlæggelse i 1950’erne indtil
nedlæggelsen for få år siden.
Fortsættes næste side.

Hjemmeside
vejlbyrisskovarkiv.dk

4

5

Arkivdag ved Vejlbymodellen
Lørdag den 10. november kl. 10-15. Mødested: Vejlbymodellen i kælderen
under Lokalcenter Skorphøjen (følg skilte).
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske arkiv og forening holder arkivdag, hvor man kan
komme og bese den store model af den gamle landsby og de mange fotos og billeder, der er ophængt rundt om den. Aktive lokalhistorikere vil være til stede og fortælle om arkivets arbejde og om, hvordan man eventuelt selv kan komme i gang
med lokalhistorien om det sted, hvor man bor.
Arkivet og dets arbejdsgruppe holder uden for ferieperioderne åbent hus i pavillonen ved Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov, hver onsdag kl. 9-12 samt
15-17 den første onsdag i hver måned. Vejlbymodellen kan ud over arkivdagen beses efter aftale med Jens Ole Henriksen (Tlf. 42703570).
Arkivets hjemmeside er vejlbyrisskovarkiv.dk. Her kan du se, hvad vi laver, og hvordan du kommer i kontakt med os. Her vil der være oplysninger om arrangementerne i Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening, og her vil du kunne læse små og store
fortællinger om Vejlbys og Risskovs historie.
Du kan også blive medlem af foreningen. Kontingentet for 2018 er 75 kr. pr. person,
100 kr. pr. husstand og 150 kr. for institutioner og foreninger. Vi vedlægger et rødt
ark med oplysninger om, hvordan du kan betale dit kontingent. Ved arrangementer
betales et mindre beløb, hvis der serveres kaffe, te og brød.

Kontingent for 2018
Husstand med en person – 75 kr.
Husstand med 2 eller flere personer – 100 kr.
Institutioner, foreninger o.lign. – 150 kr.
Der kan betales på følgende måder:
§
Indbetaling (gerne via netbank) til Nordea Bank, Risskov Afdelingen, reg.
nr. 2267 – konto nr. 9160096070. HUSK at angive navn!
§ Indbetaling kontant til kassereren i forbindelse med generalforsamlingen
eller andet arrangement.
§ Indbetaling kontant til arbejdsgruppen på Vejlby-Risskov Lokalhistoriske
Arkiv i åbningstiden.
Bestyrelsen vil opfordre til, at der betales først på året, senest i forbindelse med
generalforsamlingen.
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Vejlby Trommen
Gamle klenodier har det med at dukke op og forsvinde – de lever så at sige deres
eget liv i en omskiftelig verden.
Fra første halvdel af 1800-tallet har der
eksisteret en bytromme i Vejlby: Når oldermanden i landsbyen skulle kalde
bønderne sammen eller forkynde dette
eller hint, så var det ikke et kohorn men
en prægtig messing-tromme han brugte,
med rigsvåben samt Christian V's navnetræk på forsiden.
Landsbytrommen dukkede op i Vejlby
efter, at Prinds Ferdinands lette dragoner blev afløst af 3. dragonregiment i
1842. Den blev enten skænket til fællesskabet som tak for god behandling eller
glemt, det melder historien ikke noget
om.
I hvert tilfælde forsvandt den igen i slutningen af 1800-tallet og blev afløst af en
ny men ganske simpel tromme, der i ny
og næ blev anvendt til helt op i 1920erne, blandt andet for i tørre somre at
kunne forkynde, i hvilke brønde, der
endnu var vand.
Men den gamle tromme eksisterede dog stadig og blev i slutningen af 1940’erne i
miserabel tilstand fundet på loftet over kommunekontoret .
Den blev restaureret i Den Gamle By og fremstod herefter som ny.
Den prydede i mange år bryllups-lokalet, indtil også kommunekontoret blev nedlagt.
Landsbytrommen blev ved den lejlighed hensat i et arkiv under Risskov Bibliotek,
til den i 80’ernes begyndelse blev hentet frem og kom til ære og værdighed som en
vigtig rekvisit i de årlige Vejlby-spil.
Det var trommen der bandt handlingen sammen - den havde sin egen personlighed
og stemme.
Som den personlighed den nu var blevet, flyttede den fra arkivrummet til en reol i
sognegården, hvor den blev ”fast inventar” og en skønne dag gik sin vej – af ren og
skær kedsomhed!
I hvert tilfælde var der én, der pludselig opdagede, at dens plads var tom . Om den
netop var forsvundet eller om det var sket for 10 år siden, ja det var der ingen der
kunne sige.
Væk var den !
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Den er blevet eftersøgt overalt, selv Nationalmuseet er blevet forespurgt: Var den
havnet der eller havde de et ekstra eksemplar vi kunne købe ?
Svaret var negativt. De havde én magen til men kun én og den var ikke til salg.
Lokalhistorisk Arkiv i Vejlby-Risskov vil gerne have den igen.
Hvis nogen har set den ved noget om den vil lokalhistorisk forening gerne vide besked
til undertegnede:
Jørn Christiansen på tlf. 2011 9683 eller email jchc.christiansen@gmail.com
FOTO: Grethe Bang med Vejlbytrommen i forbindelse med Vejlbyspillene, hvor trommen
havde sin egen rolle.

___________________________________________________________________________________

Den sidste trommeslager i Vejlby
Carl Christian Reeiffenstein 1831-1916
Carl Christian Reiffenstein blev født 12. december
1831 på Den Kongelige Fødselsstiftelse i København som søn af ugifte Cathrine Margrethe Petersen, 22 år og født i Rendsborg.
I følge tilgangslisten fra Vejlby Sogn, ankom han
sammen med sin hustru til Vejlby 11. september
1852.
Carl Christian Reiffenstein ernærede sig som tjenestekarl, daglejer og arbejdsmand i Vejlby indtil
han modtog alderdomsunderstøttelse omkring
1901. Han boede på matrikel nr. 61c (FT 1901).
Huset lå i det tætbebyggede område mellem Bredkildegade og Smedegade, kaldet "Tønden". Antageligt fordi den vestlige del af området var afsluttet af Tøndegården.

Brugsforeningen i Vejlby
Denne lille historie om Vejlby Brugsforening er baseret dels på et jubilæumsskrift,
som brugsforeningen udgav 1936 i anledning af 50-året for foreningens oprettelse
dels på forskellig omtale i lokale aviser (Demokraten og Aarhus Amtstidende).
Tanken om at indgå i forbrugerfællesskab for at forbedre dårligt stilledes vilkår opstod i Rochdale, en tekstilby udenfor Manchester i England, hvor 28 arbejdere,
overvejende vævere, oprettede den første brugsforening i 1844. I denne forbindelse blev de kooperative grundprincipper formuleret: Åbent medlemsskab, demokratisk styrelse, begrænset forrentning af medlemskapital og fordeling af udbytte i forhold til omsætning.
Den første danske brugsforening, Thisted Købsstads Arbejderforening, opstod i
1866.
I begyndelsen af 1880'erne nåede ideen om en brugsforening Vejlby. Netop i disse
år var der politisk røre i sognet. Gårdmændene var overvejende venstrefolk, og arbejderne var socialister. Men de to parter kunne godt enes om at gå imod partiet
Højre. Derfor kunne de også enes om at oprette en brugsforening. Pionererne i
Vejlby var murerarbejdsmand Jeppe Jakobsen og gårdejer Anders Peter Bomholt.
Ved foreningens start var der da heller ikke en eneste højremand med.

Carl Christian Reiffenstein døde 19. januar 1916,
84 år gammel, på Amtssygehuset i Aarhus (1898-1935 på Ingerslevs Boulevard– den
senere Sankt Annagade Skole). Han blev begravet på Vejlby Kirkegård 26. januar 1916.
Carl Christian Reiffenstein var den sidste bytrommeslager i Vejlby. Under vandmangel
i Vejlby meddelte han efter en trommesolo: "Vand kan fåes for 50 øre spanden hos
Chr. Holm". (Denne mente, at hans brønd stod i direkte forbindelse med Skanderborg
Sø.)
Foto: Carl Christian Reiffenstein med tromme i Vejlby. – Ikke den originale Vejlbytromme
(ca. 1910).
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Den 17. november 1886 åbnede Vejlby Brugsforening i et lejet lokale (stue) Vejlbygade 9 (daværende Østergade, matrikel nr. 48c). Allerede på generalforsamlingen
knapt et år senere kunne meldes om et overskud på 10 ½ %. Det blev vedtaget at
udbetale 6 % i dividende til medlemmerne. Brugsforeningen kom således godt fra
start.
Nogle udpluk fra de første års generalforsamlinger (halvårlige):
I januar 1889 besluttes det, at medlemmernes indskud skulle være 8 kr. Men samtidig blev det vedtaget, at kassebeholdningen på 341 kr. og 59 øre skulle bruges til at
tilbagebetale medlemmerne 6 kr., så indskudet fremtidig skulle være 2 kr.
Det blev også bestemt, at udsalgsmandens (Anders Nielsen) løn skulle være 5 % af
omsætningen og, at brød- og foderstofhandlen skulle stå for hans egen regning. Han
skulle også have 90 kr. årligt for at besørge foreningens kørsel.
I 1890 blev det bestemt, at medlemmer, som købte på kredit, skulle betale 5 % i
rente.
I august 1893 blev der valgt ny udsalgsmand, Søren Kristoffersen, på følgende vilkår: En kaution på 2000 kr. skulle stilles. Lønnen blev 6 % samt 100 kr. i husleje, 15
kr. til lys og brændsel. Det blev også vedtaget at sælge bajersk øl.
I 1897 skifter man igen udsalgsmand, handelskommis Peter Laursen, på samme
vilkår som forgængeren, men fremover kaldes han uddeler.

delsbeviser i forhold til medlemmernes køb i perioden 1911 til 1920. Andelsbeviserne skulle erstatte dividende det følgende år. Manglen på driftskapital resulterede også i, at man både i 1921 og 1923 måtte indrykke annoncer i aviserne
for at få kunderne til at betale deres gæld i Brugsforeningen.
Uddeler Jens Grotkær sagde sin stilling op pr. 1. april 1921. Han blev erstattet af
Ejner Jensen, som blev valgt blandt 41 ansøgere.
I april 1923 blev det meddelt på en ekstraordinær generalforsamling, at der havde
været uoverensstemmelser i den forrige uddelers (Grotkær?) regnskabsførelse. Det
ville medføre en politianmeldelse, hvis regnskaberne skulle granskes nærmere. Det
ønskede generalforsamlingen dog ikke, så man indgik et rimeligt forlig.
Vejlby Brugsforening blev sagsøgt i 1928 for at nægte et medlem at få sit andelsbevis indløst, da han var blevet slettet som medlem af foreningen. Sagen endte i
Landsretten, hvor afgørelsen blev principiel: Alle slettede medlemmer af brugsforeninger fortaber deres ret til andelsbrevet. I Vejlby blev andelsbreve til en samlet
værdi af cirka 2000 kr. blev annulleret.
I 1929 begyndte det at knibe med lagerplads. Den stigende omsætning gjorde det
nødvendigt at udvide lagerbygningen. Man købte et lille stykke jord bag ejendommen af gårdejer Lauritsen. Her opførte man et lille baghus til at afhjælpe den akutte
pladsmangel.

På generalforsamlingen 1901 forespurgte gårdejer Bomholt om indmeldelse i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB stiftet 1896). Bestyrelsens havde den gang ingen planer om dette, og der skulle gå ni år, efter store omvæltninger i
foreningen, før denne indmeldelse blev til noget.
Trods mindre gnidninger angående spiritussalg i Vejlby Brugsforening gik udviklingen støt og roligt fremad. Medlemstal og omsætning voksede stadig. Men på generalforsamlingen i februar 1910 blev det vedtaget med 54 stemmer for og 45 imod
at ophøre med spiritussalg. På en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i
marts blev beslutningen stadfæstet med 42 stemmer for og 32 imod. Dette førte
næsten til foreningens ophør. Uddeleren opsagde sin stilling og dermed butikkens
lejemål hos ham. Medlemmerne udmeldte sig i stor stil, og kun cirka 50, mest småkårsfolk, forblev trofaste og kørte foreningen videre under trange forhold. På endnu en ekstraordinær generalforsamling i oktober 1910 var der kun 5 stemmers
flertal (43 mod 38) for at søge nyt lejemål til butikken.
Ved generalforsamlingen oktober 1911 blev der stillet forslag om at erhverve sin
egen bygning. 28. marts 1912 blev der skrevet slutseddel mellem gårdejer Niels
Abild og Vejlby Brugsforening for huset Vejlbygade 10 (matr. nr. 161b). Allerede
året efter vedtoges det at bygge butik og lagerbygning ved uddelerboligen.
November 1914 var nybygningen klar til overtagelse.
I 1919 vedtoges det atter at sælge øl, vin og spiritus. Samtidig blev det, grundet
manglende driftskapital, vedtaget at udstykke en del af foreningens formue i an-
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Allerede i 1931 var der pladsmangel igen. Man ombyggede og moderniserede lagerbygningen, så der blandt andet blev plads til en bagbutik. Der blev desuden indlagt
centralvarme og W.C.
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Der gik kun fire år, inden man blev klar over, at omsætningsfremgangen krævede
mere plads.
Der blev planlagt en nedrivning af den gamle beboelsesejendom og opførelse af en
ny bygning med butik i stueetagen og beboelse på førstesalen. Planerne blev vedtaget på generalforsamlingen, men myndighederne krævede at bygningerne skulle
rykkes tre meter fra skel. Det betød i realiteten, at planerne måtte opgives. Der var
ingen anden udvej end at forsøge at sælge de gamle bygninger og erhverve en ny
byggegrund.
Smedemester Carl Sørensen meldte sig hurtigt som køber. Og da han samtidig var
ejer af en grund, som bestyrelsen fandt velegnet, så kom der et mageskifte i stand.
Brugsforeningen fik en 5000 kvadratalen stor grund og 10.000 kr. i bytte med den
gamle ejendom.

Under besættelsen 1940-1945 (og længere) var der rationering på en lang række
varer. I 1942 var Vejlby Brugsforening under anklage for ikke at kunne redegøre for
rationeringsmærker til omkring 300 kg. kaffe. Dette var en ganske alvorlig sag den
gang. Det viste sig dog, at rationeringsmærkerne var gået tabt i postgangen mellem
Vejlby og Varedirektoratet i København. Sagen trak dog omtale i aviserne.
I 1983 var lokalerne på Grenåvej/Fortevej igen blevet utidssvarende, og regulering
af vejkrydset Grenåvej/Vejlbygade/Fortevej gjorde adgangsforholdene mere besværlige.

Så snart handlen var godkendt af generalforsamlingen, henvendte bestyrelsen sig
til F.D.B.s arkitektkontor for at få udarbejdet en tegning efter bestyrelsens skitserede plan.

Brugsen flyttede til Nordre Strandvej i den tidligere biograf, Park Teatret. Og den
sidste ægte brugsuddeler, Gunner Hansen, flyttede med.

Projektet bestod af en toetages hjørneejendom med butik og kontorlokaler i stuen
og to lejligheder på 1. sal på hjørnet af Grenåvej og Fortevej. Butikken var beregnet
til en omsætning på op mod en halv million. Brugsforeningen havde på det tidspunkt 450 medlemmer. – Der var rejsegilde i 1936 og forretningen åbnede i begyndelsen af 1938.
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Her var der Dagli'Brugs indtil september 2008, hvor Irma-kæden åbnede sin første
selvstændige butik i Jylland (havde butik i Magasin Aarhus). For lille omsætning
tvang Irma til at opgive butikken i 2013. Nu er der en Fakta-butik på adressen, så
den er dog blevet i Brugsen-familien (Coop). Men Vejlby Brugsforening er blevet
opslugt af det store Coop.
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Storlufthavn i Egå
Flyvningen kom til Aarhus i forbindelse med Landsudstillingen 1909, hvor den franske flypioner Léon Delagrange foretog en legendarisk overflyvning af Aarhus og
udstillingsområdet ved Tangkrogen. Han lettede og landede på Skejby Mark (lidt
nord for vandtårnet på Randersvej).

FOTO nr. 1: Vejlby Brugsforenings første lejede lokale (ved X-et) Østergade 9
(Vejlbygade).
FOTO nr. 2: Vejlby Brugsforenings udvidede selvejede lokaler med bolig Vejlbygade
10. Senere cykelforretning (1930).
FOTO nr. 3: Vejlby Brugsforenings på hjørnet af Fortevej/Grenåvej (1982).
FOTO nr. 4: Vejlby Brugsforenings i den tidligere biograf, Park Teateret, på Nordre
Strandvej (ca. 1984).
FOTO nr. 5: Formand Jørgen Hoffmann og uddeler Gunnar Hansen (ca. 1984).
Kilder:
Gyldendal: Den Store Danske – Andelsbevægelsen
Vejlby Brugsforening: 50 Aars Jubilæum – 17. november 1936
Mediestream: Demokraten Aarhus og Aarhus Amtstidende – Div. referater fra generalforsamlinger og anden omtale af Vejlby Brugsforening.

Allerede i 1919 blev en lufthavn/flyveplads i Aarhus diskuteret i byrådet. Det var
især Aarhus Flyveklub som pressede på at få Skejby Mark opgraderet til egentlig
flyveplads. De kunne endda i 1922 stille med en pengestærk investor, men Aarhus
Byråd var stadig ikke interesseret.
Da København Lufthavn i Kastrup blev indviet i 1925 som en af Europas første internationale lufthavne, henvendte nye private investorer sig til byrådet. En af de
første var American Oil Company, som ønskede tilladelse til at åbne en flyrute til
København fra en flyveplads på Skejby Mark. Henvendelsen førte kun til nye resultatløse diskussioner.
Så dukkede nye diskussioner op om en eventuel lufthavns placering. Følgende var i
spil: Egå Fed, Skejby Mark, Højvangen (syd for vandtårnet), Tilst, Årslev og Thomasminde. De mange valgmuligheder gav blot større uenighed.
Økonomien var det største problem, og byrådet mente at Staten burde medfinanciere en lufthavn. Indenrigs flyruter måtte være Statens ansvar.
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I slutningen af 1930erne havde indenrigsflyvning vundet indpas. Aalborg og Esbjerg havde allerede etablerede flyruter til København og ruten Aalborg-Ry-Esbjerg-Hamborg blev oprettet i 1938. Aarhus sakkede bagud!
Aarhus Byråd genoptog debatten om en lufthavn i 1939. På grund af den store arbejdsløshed var Staten nu interesseret i at støtte anlægsprojekter som kunne gavne
beskæftigelsen.
Militæret var også stærkt interesseret i en flyveplads på Skejby Mark. Der forelå
detaljerede planer om at flytte midtbykassernerne ud til området.
Aarhus Kommune købte gården Kirstinesminde i december 1939. Senere også nogle tilstødende arealer. Men inden man kunne gå i gang med Kirstinesminde Flyveplads, blev Danmark besat af tyskerne.
Straks efter krigens slutning i 1945 havde Royal Air Force (RAF) brug for en flyveplads nær Aarhus. Derfor blev der ved Kirstines Minde anlagt to landingsbaner af et
dansk entreprenørfirma og betalt af Udenrigsministeriet.
I 1943 havde tyskerne fundet en god placering til en militær flyveplads ved Stabrand på Djursland, som blev anlagt i 1944. RAF overtog kontrollen med Tirstrup
Flyveplads efter 5. maj 1945. Den kom under dansk kommando november 1945.

skulle opgraderes til NATO-anlæg.
Op gennem 1970erne fortsatte udvidelserne, og chartertrafikken fik flere flyselskaber til at benytte Tirstrup Lufthavn.
Siden 1970erne er tanker om en ny Østjysk lufthavn i nærheden af Aarhus gang på
gang dukket op, dog uden realistiske tiltag. Planerne om en storlufthavn ved Egå
blev dog endelig skrinlagt tidligt i forløbet efter 2. Verdenskrig. Vel godt det samme!
– Hvordan mon Risskov havde set ud i dag? For ikke at tale om huspriserne, hvis det
meste af Risskov vandside havde ligget direkte i start- og landingszonen til Egå
Lufthavn.
FOTO: Den franske flyvepioner, Léon Delagrange, landede på Skejby Mark 1909. Flyet
bevogtes af politi. (Kilde: Aarhuswiki.dk)
Kilder:
Aarhus Airport (aar.dk) – Historien om Tirstrup Lufthavn
AarhusWiki – Aarhus Lufthavn
Mediestream: Demokraten Aarhus og Aarhus Amtstidende i perioden 1919-1948 –
Aarhus Lufthavn

Selv om Aarhus nu havde to mulige flyvepladser, blev ingen af dem overvejet som
Aarhus Lufthavn. Kirstinesminde var ikke god nok til civil lufttrafik uden betydelige
anlægsudgifter, og det ville byrådet ikke være med til. Tirstrup kunne nok fungere
som lufthavn, men den lå alt for langt væk fra Aarhus.

________________________________________________________________________________

Aarhus Byråd fremdrog da en detaljeret plan fra 1944 for en større lufthavn, som
var international og kunne tage en større mængde indenrigsfly. Beliggende ved Egå
By ned mod vandet. Kommunen behøvede støtte fra Staten og ansøgte Ministeriet
for Offentlige Arbejder om et økonomisk tilskud, men ministeriet afslog, da økonomien var stram efter krigen og, fordi lufthavnene i Aalborg, Kastrup og Rønne allerede havde fået tilskud. Atter havde Aarhus Byråd forpasset chancen, da den bød
sig.

Derfor:
Har du ting og sager, som har relation til det gamle Vejlby
Sogn, dvs. Vejlby, Risskov, Fedet osv., så er arbejdsgruppen meget interesseret i at se/modtage disse ting.
Det kan være lyd og film/videooptagelser – udklip eller
kopier af – løbesedler – dagbøger – foreningsprotokoller –
kontrakter – pantebreve – næringsbreve – skøder –
slægtsbøger – skolebøger – skudsmålsbøger – svendebreve m.m.
Det kan være billeder af gårde – huse – veje – personer – forsamlinger – sportsarrange-menter og andre begivenheder. Det kan også være luftfotos – skitser – malerier – plakater – bygningstegninger – matrikelkort eller andre planer.
Vi er også interesserede i beretninger om hændelser – erindringer –miljøskildringer – festsange og -taler.
Arkivalier kan overdrages os som gave eller, hvis man nødigt vil skille sig af med
dem, kan vi også låne dem til kopiering, hvor du beholder originalen. Du kan også
deponere materialet i arkivet og således fortsat have fuld ejendomsret.

Af nød måtte Aarhus Byråd se på muligheden for Tirstrup Flyveplads som den nye
Aarhus Lufthavn. Der blev indgået aftaler med Statens Luftfartsvæsen om brug af
flyvepladsen og med Det Danske Luftfartsselskab (senere en del af SAS) om beflyvning af ruten Aarhus-København.
Det blev dog understreget fra Aarhus Byråd, at Tirstrup kun var et midlertidigt alternativ til en egentlig Aarhus Lufthavn nær byen.
Den 16. september 1946 lettede det første fly. Aarhus Kommune betalte driften, senere kom Randers, Grenå og Ebeltoft med i fordelingen af udgifterne.
Lufthavnen og flyruten til København blev en succes fra starten. Successen kom dog
til at blokere for en anden placering af lufthavnen. Lufthavnen i Tirstrup blev løbende moderniseret for at skaffe øgede markedsandele af den danske lufttrafik. i
1968 måtte ejerkommunerne bekoste en ny terminal, fordi den militære flyveplads
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I DAG ER HISTORIE I MORGEN

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv kan altid bruge ekstra arbejdskraft. Vi har
blandt andet brug for at få registreret vores avisudklips-samling.
Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden på frivilligt arbejde, så kontakt os.
Vi skal nok hjælpe med den fornødne optræning.
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"Fastelavnskrigen" i Vejlby
I 1845 faldt fastelavnssøndag den 2. februar og Vejlbys ungdom ville fejre højtiden
på traditionel vis ved at slå katten af tønden fra hesteryg fastelavnsmandag. Der
blev også arrangeret ringridning og i løbet af dagen red fastelavnsrytterne rundt til
gårdene og indsamlede pengegaver til en efterfølgende fest. Ved denne lejlighed fik
fastelavnskarlene som regel en dram inden de red videre.

Ringridning angaar, ofte ved denne lejlighed opstaar, saa er det let begribeligt, at Liv
og Helbred dermed udsættes for den største Fare, hvilket ogsaa Erfaringen har bekræftet. Naar endelig bemærkes: at de Ridendes Udmaien med kostbare Baand, med
Silketøier, Sølvstads og andet Kostbart foranlediger ikke ubetydelige Udgivter, at en
30 Rbd. og derover ved denne Leilighed indsamles af Bybeboerne og anvendes for
største Delen kun til Drikkevarer, og at 2-3 Dage aldeles spildes for Arbeide, ei at tale
om hvad Helbredet lider og Sædeligheden fornærmes med denne Art Forlystelse, der
var sande Bachanalier, saa det ei at undres over at Sognets Gaardbeboere især ere i
høi Grad utilfredse hermed og inderligen ønsker dette Uvæsen hævet."
Det er dog kun fastelavnsridningerne, som forstanderskabet ønskede forbudt. Ungdommens sammenkomster med sang og dans havde de intet imod.
Formanden for Sogneforstanderskabet, pastor Johan Frederik Topsøe, vedlagde dog
en personlig kommentar til ovenstående brev i et forsøg på at glatte en lille smule
ud.

Men netop i 1845 skulle det være anderledes, hvis det stod til Sogneforstanderskabet.
Sogneforstanderskabet blev sammen med herredsfogeden ufrivillig årsag til, at
Vejlby Sogn var ved at gå op i limningen og, at pastor Topsøe forlod sit embede året
efter.
Hele forløbet kan følges via den korrespondance mellem myndighederne, som findes i Sogneforstanderskabets referater 1841-1847 (På hjemmesiden under Arkivalier).
Hele balladen startede den 25. januar 1845 med et brev til herredsfogeden, kancelliråd John Finsen. Heri beklager sogneforstanderne sig over ungdommens vildskab
under indflydelse af alkohol fastelavnsmandag og beder herredsfogeden gribe ind
og forbyde den slags løjer:
(Uddrag:) " Der har i flere Aar hersket den ligesaa farlige som fra flere Sider fordærvelige Uskik her i Byen, den mandvoxne Ungdom paa Fastelavnsmandagen forlyster
sig med , ridende at slaa en ophængt Tønde itu hvori enten et levende dyr eller en
Flaske har været indesluttet, eller med Ringridning. Det høist farlige i denne Forlystelse vist let indsees naar betænkes, at en 30-40 unge Mennesker, ophidsede af spirituøse Drikke, foretage sig paa kraftfulde Heste i Forening hiin Forlystelse og derefter
ride fra Gaard til Gaard i og udenfor Byen for at modtage de Pengegaver det er blevet
Skik at give dem. Da det er naturligt, at en Kappen i Dygtighed og Formaaenhed, hvad
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30. januar 1845 skrev herredsfogeden et brev til sognefoged Peder Nielsen i Vejlby.
Herredsfogeden gav sognefogeden en direkte ordre til at forkynde brevets ordlyd
ved samling af sognets borgere både lørdag (gadestævne) og søndag i kirken (kirkestævne).
(Ordlyden af dette brev:) "Fra Weilbye Sogneforstanderskab har jeg modtaget et Andragende, hvori der ankes over flere Uskikke og Uorden, som pleier at finde Sted og
foranlediges med den af Byens Ungdom paa Fastelavnssøndag og Mandag anstillede
Ringridning, hvorved tildels Fleres Liv og Helbred ved de Ridendes Uforsigtighed udsættes for Farer ......... Nydelse af Brændevin og andre Spirituøse Drikke og deraf følgende Klammeri og Slagsmaal finde Sted og formange unødvendige Udgivter foraarsages, som tildels dækkes ved en upassende indsamling af Gaver, som anvendes til
paafølgende Drik og Sviir.
Jeg skulle i den Anledning anmode Sognefogeden om næstkommende Løverdag ved
Gadestævne og paa Søndag ved Kirkestævne i Weilbye at bekjentgøre, at jeg vel for
denne Gang ikke vil forbyde Ringridning, men at saadant ufeilbarligen vil skee for
Fremtiden, saafremt den mindste Uorden derved i Aar maatte finde Sted, foruden at
enhver Paagjældende dermed strax vil blive draget til strængt Ansvar og ligesom jeg
hermed maa anmode Sognefogeden om Personlig at være tilstede og paase god
Ordens Overholdelse i enhver Henseeende saaledes omtvivler jeg heller ikke at Sogneforstanderskabets Medlemmer dermed ville være ham behjælpelig, og forventer jeg i
hvert Tilfælde, saafremt imod Forventning, uagtet denne foregaaende Advarsel, nogen
Uorden maatte finde Sted, da derom strax at modtage Sognefogedens Indberetning."
Næstkommende lørdag var 1. februar 1845 og søndagen var selveste fastelavnssøndag.
Sognets beboere hørte således først om sagen, da de fik læst herredsfogedens brev
op. Herredsfogeden havde brug lidt skrappere vendinger end sogneforstanderskabet synes, at de kunne stå inde for. Nu da beboerne troede, at det var sogneforstan
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dernes mening, som de lige havde hørt.
Sogneforstanderne skrev så et brev til deres formand, pastor Topsøe, og bad ham
udrede misforståelserne med herredsfogeden, fordi de mente at borgernes tillid til
deres lederskab havde lidt et knæk.
Topsøe skrev et brev til herredsfogeden mandag den 10. februar 1845, hvori han
fortalte herredsfogeden om den mistillid, som var opstået mellem sognets beboere
og ungdommen på den ene side og sogneforstanderskabet på den anden side. Og at
denne mistillid udelukkende var grundet de hårde vendinger i herredsfogedens
ordre, som ikke svarede til ordvalget i sogneforstanderskabets oprindelige henvendelse. Topsøe bad herredsfogeden så mindeligt om at udrede misforståelserne, så
sogneforstanderskabets mænd kunne få oprejsning.
Topsøe beklagede sig også over, at hans virke som sognepræst led skade af denne
ubehagelige sag. Han fortalte, at Vejlby Kirke var overfyldt søndagen efter fastelavn, men da han efter prædiken, som sædvanlig trådte ned på kirkegulvet for at
holde katekisation (undervisning af konfirmander), stillede kun de ikkekonfirmerede unge sammen med fem konfirmerede piger sig frem. Ikke en eneste konfirmeret dreng meldte sig. Dette var aldrig tidligere sket i kirken, da slet ikke, når kirken
var så fyldt. Pastor Topsøe kunne kun opfatte dette som en protest mod sogneforstanderskabet, hvor han selv var formand.
Pastor Topsøe bad om en form for erklæring til sognets beboere, som kunne stille
sogneforstanderskabet i et bedre lys.
Den 12. februar 1845 mødte herredsfoged John Finsen personligt op i pastor Topsøes embedsbolig på Store Torv i Aarhus. Herredsfogeden nægtede at afgive skriftlig erklæring, men ville tillade Topsøe, at bruge de to skrivelser, som han havde
modtaget fra Vejlby Sogn sammen med hans egen skrivelse til sognefogeden.
Således mente herredsfogeden, at når man sammenlignede disse skrivelser, ville
følgende være tydeligt for enhver i pastoratet:
1) Hvilke for ungdommen anstødelige vendinger sogneforstanderskabets medlemmer havde brugt.
2) Hvad sognepræsten som formand havde tilføjet.
3) Hvorledes udtrykkene "klammeri" og "slagsmål" hun fandtes i herredsfogedens
ordre og ikke i sogneforstanderskabets skrivelse.
4) Og, at sognefogeden stod helt og aldeles udenfor denne sag.
Pastor Topsøe mente for sit eget vedkommende, at de tre dokumenter skulle indskrives i sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol. Endvidere formidles til folk
dels ved gade- og kirkestævne dels ved fremlæggelse til gennemlæsning.
Sogneforstanderskabets medlemmer ville dog ikke lade sig nøje med herredsfogedens og pastor Topsøes forslag. De mente, at befolkningen ville tvivle på skrivelsernes ægthed.
De følte sig latterliggjort og udsat for spydigheder i en sådan grad, at de alle ville
opsige deres forstanderskab, hvis ikke sagens rette sammenhæng blev offentliggjort på samme måde, som den blev bekendtgjort tidligere.
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Topsøe havde atter den 17. februar henvendt sig til herredsfogeden og forelagt ham
sogneforstanderskabsmedlemmernes beslutning. Derefter udsendte Topsøe et
cirkulære til samtlige sognets beboere, som anmodede dem om at møde op i skolelokalet den 24. februar for fra herredsfogedens egen mund at høre, hvordan misforståelserne var opstået i denne sag.
Efter dette møde blev "Fastelavnskrigen" aldrig siden nævnt i sogneforstanderskabets protokoller. Så man må formode, at sagen var faldet til ro.
Om det var denne sag, der fik pastor Topsøe til at forlade Vejlby og dermed sit formandskab i sogneforstanderskabet, vides ikke, men den 19. marts 1846 tiltrådte
han et nyt præsteembede i Hørsholm.

Traditionen med, at karlene red fastelavn, blev senere til "fastelavnsdrengene" eller
"fastelavnssoldaterne". En østjysk tradition, særlig nord for Aarhus, hvor den kan
føres tilbage til sidste halvdel af 1800-tallet. Formålet var stadig at komme rundt til
sognets beboere og samle penge ind til en fælles fest.
Fastelavnsridningen fortsatte i Vejby i hvert tilfælde indtil 1920 (se foto nr. 1).
Fastelavnsdrengene i Vejlby-Risskov fortsatte traditionen til omkring 1960.
FOTO nr. 1: Fastelavnsridning i Vejlby (1920).
FOTO nr. 2: Fastelavnsdrengene synger foran et hus (1956).
Kilde: Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokoller 1841-1847.
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BADETOG TIL BADELAND 1878 - 1895
Af cand. mag. i dansk og historie Erland Egefors, Højbjerg. (Forkortet af red.)
Den 1. december 1877 blev den 40,2 km lange jernbane Århus - Ryomgård indviet.
Jernbanen blev drevet af det private aktieselskab ØJJ – Det Østjydske Jernbaneselskab.
Der blev bygget banegård ved Mejlgades Port i Århus, foruden stationsbygning varehus og remise med drejeskive m.m., men spor nul var Skolebakken. Dette trinbræt er tæt på byens centrum med torvene, rådhuset og domkirken, og via havnesporene var det muligt at køre godstog til Søbanegården. Den direkte forbindele
langs Havnegade blev etableret i 1894.

"1. Anbringelse af Trinbrædter ved Skolebakken og Salonen i Riisskov.
2. Anbringelse af Stakit mellem Kystvejen og Havnesporet ved Aarhus ( begyndt i
1877 - 78 ).
3. Anlæg af Omløbsspor ved Riisskov Station.
4. Indlægning af Telegrafapparat i Risskov Station.
5. Bygning af Svinefold paa Løgten Station.
6. Etablering af Telegrafforbindelse mellem Østbanegaarden og Aarhus Statsbanestation, hvilket Arbeide dog udførtes af Statsbanerne og betaltes halvt af disse.
For Privates Regning: Etablering af Billetsalgssted ved Skjødstrup, mellem Hjortshøj
og Løgten".
Med trinbrætter ved Skolebakken og Salonen samt omløbsspor ved Risskov Station
var det muligt at køre tog i pendulfart Skolebakken - Risskov, hvorved denne strækning er den første nærbane i Århus.
Den 23. januar 1883 blev ABC, Aarhus Bicycle Club, stiftet på Hotel Royal. Den første formand var papirhandler Arthur Hvilsted. Da cyklisterne ikke kunne få tilladelse til at cykle i skoven, selv om der i 1894 blev anlagt en cykelbane ved Vejlby
Fed, fik ABC anlagt en cykelsti langs banen.
Der var ikke nogen direkte vej mellem Grenå Landevej og Vejlby Fed, desuden ville
overlæge Selmer ved Statshospitalet hverken have veje eller jernbane over hospitalets grund, der går ned til stranden. Der blev anlagt en cykelbane af beton, bygget
klubhus m.m., og endda ved Lindevangsvej bygget badehotel. Denne bygning er det
eneste, der er tilbage af cykelbanen. Efter referaterne i Århus Stiftstidende kom der
mange til disse cykelløb, foruden "Extratog" onsdage og søndage kørtes der ekstratog til Risskov, når der var løb.

Der var ikke projekteret en station ved Risskov, første station efter Østbanegården
var Lystrup, men da der allerede i sommeren 1878 var mange passagerer, der ville
køre med toget til skoven fremfor at køre den lange omvej ad Grenå Landevej med
kapervogne, blev der bygget en "sommerstation" ved skovbrynet. Den fik hverken
post - eller godsekspedition, alligevel blev der sendt gods adresseret Risskov Station til firmaer i Risskov, godset blev sendt med DSB fragtbil eller måtte afhentes
ved godsbanegården i Skovgårdsgade.
Maj - august var der onsdage og søndage indsat "EXTRATOG" mellem Skolebakken
og Risskov, når der var musik i skoven. Det var blandt andet regimentets musikere,
der spillede til dans. Onsdag var tjenestepigernes fridag og søndag havde de fleste
fri. I "Beretning om Østjydske Jernbaners Drift 1878 -79" hedder det om baneafdelingens arbejder:
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Staten havde i 1881 overtaget ØJJ, og da Statsbanerne ikke ville køre disse ekstratog, havde det katastrofale følger for cykelbanen. Når hverken ryttere, officials, tilskuere m.m. kunne komme ud til cykelbanen, var "løbet kørt".
De vognmænd, der kørte kapervogne, udnyttede situationen ved at hæve taksterne
for en skovtur. Desuden var det meget langsommere transport end tog, fordi en kapervogn kun kører, når alle pladser er optaget. En varm sommerdag kunne passagererne derved sidde og "stege" i solen, indtil vognen var fyldt op. Medmindre de ville
betale for de tomme pladser!
Den 7. juli 1904 blev den elektriske sporvej Dalgas Avenue - Trøjborg indviet, der
kørtes dog kun til Tordenskjoldsgade. Først i januar 1930 køres til endestationen
Marienlund ved Riis Skov. Fra 1905 kørte forbindelsestog mellem Århus Hovedbanegård og Østbanegården, trafikken var begrænset af svingbroen over åen.
FOTO: Risskov Station (ca. 1905).
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