
Bestyrelsen	2018	(og	frem	til	generalforsamlingen)	
	
Jens	Ole	Henriksen	–	formand	
Vejlbygade	26	
8240	Risskov	
Tlf.	4270	3570	
Email:	henriksen@vejlbygade.dk		
	
Rie	Froberg	–	kasserer	
Tranekærparken	15,	st.th.	
8240	Risskov	
Tlf.	2810	7198	
Email:	rief@sol.dk		
	
Steen	Busck	–	bestyrelsesmedlem	
Toftefaldet	5	
8240	Risskov	
Tlf.	8621	4066	
Email:	busck@webspeed.dk		
	
Jørn	Christiansen	–	bestyrelsesmedlem	
Bakkekammen	37	
8240	Risskov	
Tlf.	8621	2559	/	2011	9683	
Email:	jchc.christiansen@gmail.com	
	
Knud	Erik	Balle	–	bestyrelsesmedlem	
Vejlby	Toften	220	
8240	Risskov	
Tlf.	86212339	/	20212470	
Email:	k.e.balle@mail.dk	
	
Poul	Erik	Hjortshøj	–	supplant	
Fuglehegnet	26	
8541	Skødstrup	
Tlf.	2521	5680	
Email:	8541peh@cool.dk	
	
Grethe	Bohl	–	suppleant		
Kantorparken	8,	st.th.	
8240	Risskov	
Tlf.	8621	1404	og	4215	2087	
Email:	grbh@mail.dk	
	
Vejlby-Risskov	Lokalhistoriske	Forening	
kan	kontaktes	via	fælles-mailboxen:	foreningen@vejlbyrisskovarkiv.dk	

	 	
	
Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening 
	

	
Stort	fremmøde	til	byvandringen	”Den	fine	gamle	frue	og	hendes	tre	kønne	døtre”	
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Kære	medlemmer	af	
Vejlby-Risskov	Lokalhistoriske	Forening.		

Indholdet	af	Årsskrift	2018	er	som	sidste	år:	Dels,	hvad	foreningens	bestyrelse	har	
beskæftiget	sig	med,	dels	hvad	arbejdsgruppen	på	arkivet	har	fundet	i	gemmerne	af	
interessante	 historier.	 Desuden	 indeholder	 skriftet	 praktiske	 oplysninger	 og	 pro-
grammet	for	2019.	Indhold	og	opsætning	er	således	som	sidst,	men	papirkvaliteten	
er	blevet	bedre.	Desuden	er	der	nu	mulighed	for	farvebilleder.	 

Vi	 vil	 stadig	 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	 i	2018	været	velbesøgt.	 	 7.575	u-
nikke	brugere	har	besøgt	siden	og	foretaget	21.530	opslag.	 

Som	noget	nyt	i	2018	er	Vejlby-Risskov	Lokalhistoriske	Arkiv	og	-Forening	kommet	
på	Facebook.:	
https://www.facebook.com/groups/2109584049314527/	 	 	 	er	en	Facebook-gruppe,	
hvor	medlemmerne	kan	skrive	opslag.	
https://www.facebook.com/historielokal/	 	 	 er	 en	 Facebook-side,	 hvor	 der	 oplyses	
om	nyheder	 i	 foreningen,	 på	 arkivet	 og	på	hjemmesiden	 (der	kan	 ikke	 skrives	 til	
denne	side).	
	

Med	ønsket	om	et	godt	nytår	
	

venlig	hilsen	
	

bestyrelsen	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 Lokalhistorisk	forening	i	året	der	gik	
Af		Steen	Busck					
	
Vejlby-Risskov	Lokalhistoriske	Forening	blev	oprettet	i	1991	som	støtteforening	til	
det	lokalhistoriske	arkiv,	der	var	oprettet	nogle	år	tidligere	under	Risskov	Bibliotek.	
Initiativtagerne	 var	 medlemmer	 af	 en	 lokalhistorisk	 studiekreds,	 som	 præsten	 i	
Vejlby,	Jens	Ole	Henriksen,	havde	sammenkaldt	tilbage	i	1979.	De	deltog	i	arkivar-
bejdet	 på	 biblioteket	 og	 savnede	 nu	 en	 forening,	 der	 kunne	 gøre	 opmærksom	 på	
arkivet	 og	 arrangere	 lokalhistoriske	møder	 og	 byvandringer	 for	 et	 bredere	publi-
kum.	 Især	byvandringerne,	 som	blev	 tilrettelagt	 af	den	mangeårige	 formand	Arne	
Christiansen	sammen	med	arkitekt	Erik	Nygaard	og	historikeren	Steen	Busck,	blev	
et	 tilløbsstykke.	Men	 centrum	 for	 områdets	 lokalhistoriske	 aktiviteter	 var	 fortsat	
arkivets	 arbejdsgruppe.	 Her	 har	mange	 borgere	 gennem	 årene	 hentet	 værdifulde	
oplysninger	om	deres	kvarterer,	huse	og	slægtninge.	
	
Foreningen	 indledte	 året	 2018	med	 at	 udsende	 et	 årsskrift	 for	 2017,	 redigeret	 af	
journalist	Knud	Erik	Balle.	Det	rummede	små	artikler	om	Vejlbytrommen	og	byens	
sidste	 trommeslager,	 om	Vejlby	 Brugsforening	 gennem	 tiderne,	 om	den	 planlagte	
storlufthavn	 i	Egå,	de	Vejlby	 fastelavnsryttere	og	badetoget	 til	Risskov.	Årsskriftet	
er	 en	nyskabelse,	der	er	 trådt	 i	 stedet	 for	den	 lokalhistoriske	kalender,	 som	Niels	
Greve	 i	mange	år	stod	 for.	Det	 første	nummer	udsendtes	 i	et	beskedent	sort-hvidt	
udstyr,	som	tænkes	forbedret	med	årsskriftet	for	2018.	
	
På	generalforsamlingen	den	22.	marts	orienterede	Jens	Ole	Henriksen	om	et	nybyg-
geri	med	etageboliger,	som	kommunen	planlægger	syd	og	sydøst	 for	Vejlby	Kirke,	
til	beboernes	og	den	lokalhistoriske	forenings	utilfredshed.	Han	blev	i	øvrigt	senere	
valgt	 til	 formand	 for	 foreningens	 bestyrelse,	 som	 består	 af	 formand	 Jens	 Ole	
Henriksen,	Knud	Erik	Balle,	Grethe	Bohl,	Steen	Busck,	Jørn	Christiansen	(kontakt	til	
andre	 arkiver	 og	 foreninger),	 Rie	 Froberg	 (sekretær	 og	 kasserer)	 og	 Poul	 Erik	
Hjortshøj	 (adresser	 på	 bagsiden	 af	 årsskriftet).	 Efter	 generalforsamlingen	 fortalte	
ingeniør	Jørn	Christiansen	om	de	mange	kort	over	Vejlby	og	Risskov,	som	findes	fra	
og	med	1816.	
	
Den	 26.	maj	 viste	 Steen	 Busck	 rundt	 på	 en	 byvandring	 i	 Vejlby	 Nord.	 Turen,	 der	
havde	30-40	deltagere,	begyndte	og	sluttede	i	Ellevang	kirke,	hvor	menighedsrådet	
bød	på	en	velgørende	forfriskning	efter	en	varm	tur.	Rundvisningen	drejede	sig	om	
de	nyere	kvarterer	Fredensbjergparken,	Vejlby	Vænge,	Kildehøjen	og	Vejlbytoften	
og	berørte	kun	ved	Kildehøjen,	gården	Theasminde	og	Tværmarksvej	udkanten	af	
det	gamle	Vejlby.		
	
”Den	fine	gamle	frue	og	hendes	tre	kønne	døtre”	hed	et	arrangement	den	15.	sep-
tember,	som		Jens	Ole	Henriksen	stod	for.	Det	handlede	om	Vejlby	Kirke	og	delingen	
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af	Vejlby	sogn	 i	hele	 fire	sogne	med	tre	nye	kirker:	Risskov	 indviet	1934,	Ellevang	
1974	og	Skelager	1990.	Ca.	150	deltagere	var	mødt	op	ved	Vejlby	sognegård.	Byvan-
dringen	gik	gennem	det	gamle	Vejlby	med	udblik	til	de	nye	sogne,	og	også	her	bød		
menighedsrådene	på	en	forfriskning	i	sognegården	efter	en	varm	vandring	i	høj	sol.	
	
Vejlby	Skole	er	 for	 længst	 fusioneret	med	 Jellebakkeskolen	 til	 en	ny	 storskole	ved	
navn	 Ellevangskolen.	 I	 dette	 efterår	 er	 Vejlby	 Skoles	 kønne	 røde	 bygninger	 revet	
ned,	 så	 kun	 den	 sekskantede	 aula	 står	 tilbage.	 Et	 højt	 etagebyggeri	 skal	 rejses	 på	
grunden.	Per	Priess,	pensioneret	lærer	og	skolebibliotekar	ved	Vejlby	skole,	fortalte	
den	11.	oktober	om	sin	gamle	skoles	historie	fra	dens	oprettelse	i	1950’erne	til	ned-
læggelsen.	De	50	deltagere	deltog	livligt	i	diskussionen	bagefter.		
	
Den	10.	november	holdt	arkivet	og	foreningen	sin	årlige	arkivdag	ved	Vejlbymodel-
len	i	kælderen	på	Lokalcenter	Vejlby.	Modellen	af	Vejlby,	som	det	så	ud	i	1950’erne,	
er	udført	af	fem	vejlbyhåndværkere	i	1990’erne.	Et	ualmindeligt	levende	og	instruk-
tivt	arbejde,	som	giver	mange	gode	diskussioner	om,	hvem	der	boede	hvor	og	hvor-
når.	Både	de	aktive	lokalhistorikere	og	de	mange,	der	dukker	op	på	arkivdagen,	læ-
rer	en	masse	om	Vejlby	i	gamle	dage.	
	
Ud	over	disse	programlagte	arrangementer	har	Jens	Ole	Henriksen	den	25.	maj	for-
talt	lokalcenterets	beboere	om	Vejlbys	historie	og	den	24.	september	lavet	rundvis-
ning	i	det	gamle	Vejlby	for	medlemmer	af	Skt.	Georgsgilderne.	Begge	gange	har	han	
inddraget	 Vejlbymodellen,	 som	 i	 øvrigt	 er	 tilgængelig	 for	 interesserede.	
Vejlbymodellen	kan	beses	efter	aftale	med	Jens	Ole	Henriksen.	
_________________________________________________________________________________________________	
	
Kontingent	for	2019 
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.	 

	   Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening 
Program	2019	

	
	
Generalforsamling	i	Vejlby	Sognegård		
Torsdag	den	28.	marts	kl.	19.30.	
For	at	deltage	 i	generalforsamlingen	med	stemmeret	skal	
man	 have	 betalt	 kontingent	 for	 2019.	 Kontingentet	 kan	
betales	 på	 stedet	 (kontant)	 inden	 generalforsamlingen.	
Dagsorden	udsendes	senest	14	dage	inden.		
Efter	generalforsamlingen	vises	billeder	fra	arkivet.	

	
	
	

Byvandring i Vejlby Syd  
Lørdag den 1. juni kl. 14.  
Mødested: Parkeringspladsen ved Risskov Gymnasium. 
Efter	 en	 orientering	 om	 gymnasiet,	 husene	 langs	 Filosof-
gangen,	det	nu	kondemnerede	 IBM-byggeri,	det	planlagte	
nybyggeri	 og	 Egmontkollegiet	 går	 vi	 op	 forbi	 idrætscen-
teret,	 klubberne	 og	 Idrætshøjskolen	 ved	Rolf	Haugstrups	
Plads,	 videre	 til	 Vikærgården	 og	 VERI	 Centeret,	 som	 har	
jubilæum	i	år,	og	får	en	orientering	om	det	nye	etagebyg-
geri	”Skovbrynet”	(illustrationen	til	venstre)	på	den	anden	

side	 af	 Vejlby	Ringvej.	 Tilbage	 via	 Veriparken	 og	 den	 nu	 nedlagte	 Vejlby	 Skole	 til	
Vejlby	Sognegård,	hvor	Vejlby	Menighedsråd	byder	på	en	forfriskning.	Vi	 fortæller	
både	om	de	moderne	byggerier	og	om,	hvad	der	fandtes	før	deres	tid.	
	
	
	

Psykiatrisk	Hospital	og	dets	betydning	for	Vejlby	og	
Risskov.		
Torsdag	den	19.	september	kl.	19.30	i	Risskov	
Sognegård.	
Psykiatrisk	Hospital	har	fra	sin	indvielse	1852	til	flytnin-
gen	til	Skejby	i	2018	haft	stor	betydning	for	området.	Dels	
var	det	Vejlby-Risskovs	største	arbejdsplads.	Personalets	

huse	blev	til	en	hel	by	omkring	hospitalet.	Dels	kom	de	raskeste	patienter	ud	som	
lejlighedsvis	arbejdskraft	på	gårdene	eller	i	direkte	familiepleje,	dels	færdedes	de	i	
landsbyen	som	en	karakteristisk	del	af	bybilledet.	Steen	Busck	og	ældre	vejlbyere	
fortæller	om	udviklingen	og	om	markante	episoder	og	personer.	Alle	er	velkomne	
til	at	bidrage.	
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Da	Vejlby-Risskov	opgav	ævret,	og	VERI	Cnteret	blev	
til	
Torsdag	den	10.	oktober	kl.	19.30		
i	Vejlby	Sognegård.	
I	2019	kan	VERI	Centeret	fejre	50	års	jubilæum.	
Sådanne	butikscentre,	som		ofte	rummede	hele	to	super-
markeder	 og	 mange	 specialbutikker,	 opstod	 den	 gang	
over	 alt	 som	 et	 udtryk	 for	 det	 forbrugersamfund,	Dan-
mark	havde	udviklet	sig	til	i	1960’erne.	I	1969	var	man	i	
fuld	 gang	 med	 at	 rydde	 hele	 landsbykernen	 omkring	
Vejlby	Kirke	med	henblik	 på	 opførelse	 af	 et	 STORCEN-
TER.	Det	blev	aldrig	til	noget.	Det	blev	VERI	Centeret	til	
gengæld..	 Kirsten	 og	 Steffen	Grønborg,	 som	 i	mange	 år	
drev	Grønborg	Radio	 i	VERI	Centeret,	 og	 Jens	Ole	Hen-

riksen	vil	 fortælle	om	årene,	da	centret	blev	 til,	og	Vejlby-Risskov	Kommune	blev	
indlemmet	i	Aarhus	Kommune.		
	

	
Arkivdag ved Vejlbymodellen  
lørdag den 9. november kl. 10-15.  
Vejlbymodellen findes i kælderen under Vejlby 
Lokalcenter (følg skilte). 
Vi	holder	åbent	hus	i	det	store	lokale	med	Vejlbymodel-
len,	 hvor	 også	 mange	 fotos	 og	 billeder	 fra	 det	 gamle	
Vejlby	er	hængt	op.	Folk	fra	det	lokalhistoriske	arkiv	og	

foreningen	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.	
Der	plejer	også	at	komme	gamle	vejlbyere,	som	har	meget	at	fortælle.	
		
Ved	arrangementer	betales	et	mindre	beløb,	hvis	der	serveres	kaffe,	te	og	brød.	
________________________________________________________________________________	
	
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	 
	
Hjemmeside	 
vejlbyrisskovarkiv.dk	 
	

	 Nedenstående	 "festtale"	 er	 fundet	 i	 vores	 lokalarkiv.	Den	menes	at	 være	holdt	 til	 en	
eller	 anden	 jubilæumsfest	 i	 "Vejlby-Risskov	Alders-	 og	 Invalideforening",	 som	 i	 følge	
festtalen	skulle	være	stiftet	16.	april	1944.	
På	arkivet	ved	vi	ikke	noget	om	denne	forening.	Men	i	talen	står	blandt	andet:	"Ingen	
af	stifterne	lever	endnu,	men	heldigvis	er	alle	forhandlingsbøger	fra	foreningens	start	
blevet	opbvaret	og	kan	give	en	masse	oplysninger."	
Hvis	nogen	medlemmer	af	Lokalhistorisk	Forening	kender	 til	 "Vejlby-Risskov	Alders-	
og	Invalideforening"	eller	måske	ved,	hvor	forhandlingsbøgerne	er,	så	vil	lokalarkivet	
meget	gerne	kontaktes.	
Her	bringes	talen	i	sin	fulde	ordlyd.	Den	er	underskrevet	"Anne	og	Eva":	
	
Vejlby-Risskov	Alders-	og	Invalideforening	
Den	16.	april	1944	mødtes	nogle	mennesker	på	Vejlby	Afholdshjem	 for	at	oprette	
en	alders-	og	invalideforening	for	Vejlby-Risskov.	Nogle	af	deltagerne	var:	Chr.	Sø-
rensen,	murer	Pedersen,	læge	Møller	og	skibshandler	Johnsen,	som	vi	vist	alle	ken-
der.	Han	lovede	foreningen	en	dirigentklokke.	
Den	21.	maj	samme	år	blev	der	så	holdt	stiftende	generalforsamling.	14	medlemmer	
indmeldte	sig.	Indskuddet	var	25	ører	og	kontingentet	1,-	kr.	i	kvartalet.	Sekretæren	
var	opkræver	og	fik	15%	af	det	indkomne	beløb.	
Allerede	den	25.	maj	var	foreningen	i	fuld	gang	med	henvendelse	til	sognerådet	om	
indkøb,	opbevaring	og	udkørsel	af	 ildebrændsel,	og	om	hvorfor	kommunen	skulle	
have	81,-	kr.	pr.	1000	stk.,	når	brændselshandlerne	kun	skulle	have	61,-	kr.	Det	var	
tørv,	det	handlede	om.	
Også	angående	 invitationer	 for	 invalide	 til	udflugter	og	 fester	blev	der	 rettet	hen-
vendelse	om.	
Ingen	af	stifterne	lever	endnu,	men	heldigvis	er	alle	forhandlingsbøger	fra	forenin-
gens	start	blevet	opbvaret	og	kan	give	en	masse	oplysninger.	
I	1946	var	der	150	medlemmer,	og	kontingentet	blev	efter	megen	diskussion	 for-
højet	med	25	ører	i	kvartalet.	Der	blev	også	samlet	ind	til	en	fane,	som	blev	indviet	
på	foreningens	3	års	fødselsdag.	Den	havde	kostet	345,-	kr.	uden	slør	og	bærerem.	
Samme	fane	havde	en	gang	været	ude	i	dårligt	vejr	og	skulle	repareres	for	40,-	kr.	–	
Så	fremover	måtte	den	ikke	komme	udenfor.	
Til	denne	3	års	 fest	var	hele	 sognerådet	 invitreret	med.	Sikkert	med	bagtanke,	da	
man	på	invitationen	havde	bedt	dem	om	at	betale	hele	festen.	
Angående	 fester	 er	der	også	omtalt	pakkefester,	 som	vi	 jo	 stadig	holder,	men	der	
var	mere	 go	 over	 dem	 den	 gang:	 Plejerorkesteret	 spillede,	 der	 var	 solosang,	 den	
"Ottenske"	familie	underholdt	og	der	blev	sluttet	af	med	musik	og	dans	til	klokken	
22.	
I	omtalen	af	en	efterårsudflugt	i	1957	med	120	deltagere,	som	endte	på	Norsminde	
Kro	med	stegte	ål,	kan	man	næsten	mærke	sekretærens	skuffelse,	når	han	skriver:	
"Der	var	annonceret	med	dans,	 som	der	 ikke	var	 stor	 tilslutning	 til.	Der	 imod	var	
der	fjernsyn,	som	der	var	stor	tilslutning	til.	
I	50'erne	var	foreningen	ved	at	gå	helt	i	opløsning.	Men	en	ny	formand,	Julius	Tjørn-
lund,	fik	den	på	ret	køl	igen.	Han	var	da	80	år.	
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En	 anden	 sjov	 ting	 i	 forhandlingsbogen	 er,	 at	man	 under	 en	 sekretær	 fik	 at	 vide,	
hvor	mange	kager,	man	 fik	 til	bestyrelsesmøderne.	Møderne	blev	som	nu	holdt	på	
skift	hos	bestyrelsesmedlemmerne.	Antallet	af	kager	varierede	fra	1	til	5.	Nogen	ste-
der	var	kaffen	bedre	end	andre.	Et	sted	havde	der	vanket	cigarer.	Et	andt	sted	vin	af	
den	gode	slags.	
Et	 sygebesøg	 hos	 næstformanden	 på	 hospitalet	 er	 også	 omtalt:	 Blomsterne	 havde	
man	plukket	i	overlærerens	have.	De	sidste	ord	i	referatet	var:	"Han	så	nu	ikke	ret	
godt	ud!"	
Med	årene	kom	der	mere	stil	over	referaterne,	og	de	blev	mere	fyldelstgørende,	men	
det	umiddelbare	forsvandt.	De	giver	dog	et	vældig	godt	 indblik	 i	 foreningens	virke	
gennem	årene,	men	det	kender	I	jo	det	meste	af.	
Skal	vi	 ikke	udbringe	et	 leve	 for	 fødselsbarnet	og	håbe,	at	vi	kan	fejre	mange	gode	
fødselsdage	endnu.	
	
	
	

	
Vejlby	Afholdshjem,	Skejbyvej	8	–	1958	

	

	 Artiklen	stammer	fra	Årsskrift	1950,	udgivet	af	Elevforeningen	af	1936	Vejlby-
Risskov.	
	
Erindringer	fra	min	skoletid	
Nedenstående	beretning	er	skrevet	af	"en	gammel	elev",	der	afsluttede	sin	skoletid	for	
50	år	siden	(1900).	Desværre	anonym.	
	
Min	skoletid	begyndte	1892	i	den	"gule	skole",	hvor	nu	karetmager	Hjortshøj	har	sit	
værksted.	I	nogle	måneder	var	gamle	Schmidt	min	lærer,	men	så	hindrede	sygdom	
ham	 i	 at	 fortsætte,	 og	 det	 blev	 lærer	 Christensen,	 som	 underviste	 mig	 hele	 min	
skoletid.	 Jeg	kan	 takke	ham	 for,	 at	 jeg	 fik	 lært	at	 regne	og	skrive.	Christensen	gav	
ikke	op,	før	han	vidste,	at	vi	forstod	vor	regneopgaver.	
	
Vi	havde	et	sangkor	bestående	af	de	ældste	klassers	elever.	Det	kor	var	Christensen	
meget	stolt	af.	Vi	sang	i	kirken	nogle	gange,	blandt	andet	ved	et	par	af	vore	kamme-
raters	begravelse.	
Lærer	 Christensen	 kunne	 også	 være	 streng.	 –	 Jeg	 husker,	 at	 han	 en	 gang	 –	 med	
spanskrør	i	hånden	–	 	hentede	mig	ned	på	dammen.	Klokken	havde	ringet,	hvilket	
jeg	ikke	havde	bemærket.	Det	var	en	flov	en	for	en	pige	at	blive	truet	med	spansk-
røret,	og	det	tilgav	jeg	aldrig	Christensen.	
	
Vi	havde	også	andenlærere,	som	var	dygtige,	og	som	vi	holdt	meget	af.	 Jeg	husker	
især	Jacobsen	og	Nielsen.	Tredielærerne	skiftede	meget	ofte.	En	af	grundene	var	vel	
nok,	at	de	Vejlby	drenge	ikke	altid	var	så	lette	for	en	ung	lærer	at	tumle.	Jeg	husker	
en	ny	lærer,	der	efter	morgensangen	i	sjette	klasse	sagde:	"Nå	børn,	hvordan	mon	vi	
nu	skal	have	det	sammen?	Jeg	har	hørt	lidt	om,	at	det	ikke	er	så	rart	at	være	hjæl-
pelærer	i	Vejlby	Skole,	men	I	kan	få	det	med	mig,	som	I	selv	ønsker	det	–	godt	eller	
ondt."	Der	blev	imidlertid	et	godt	forhold	mellem	denne	lærer	og	os.	Da	han	rejste,	
savnede	vi	ham	meget.	Han	skulle	være	soldat	(sygepasser),	og	vi	var	enige	om,	at	
han	nok	skulle	være	god	mod	sine	syge	kammerater.	
	
Renholdelsen	var	meget	primitiv.	To	piger	eller	drenge	var	dukse	en	uge	ad	gangen	
og	skulle	blandt	andet	efter	endt	skoletid	feje	gulvet.	Der	blev	først	strøet	vådt	sand	
på,	og	så	gik	det	løs	med	en	stor	gadekost,	så	støvet	stod	om	ørerne	på	os.	Om	vinte-
ren,	når	der	var	is	og	sne,	var	der	rigeligt	med	væde,	for	vi	kom	jo	ind	med	træsko-
ene	på,	og	de	børn,	som	kom	fra	Vejlby	Krat	eller	helt	ude	fra	Åkrogen,	havde	som	
regel	våde	fødder.	Strømperne	blev	hængt	til	tørre	på	kakkelovnsskærmen,	og	træ-
skoene	stod	til	tørre	rundt	om	kakkelovnen.	Om	morgenen	skulle	vi	møde	og	tørre	
støv	af	kateder	og	borde,	og	når	vi	var	færdige,	kom	degnemadammen	og	så	efter,	
om	det	var	gjort	godt	nok.	Vi	skulle	også	hente	brænde	ind	til	kakkelovnen.	
	
Der	var	andre	mødetider	end	nu.	Om	sommeren	mødte	vi	klokken	syv	og	kom	hjem	
klokken	tolv.	Vi	var	mange	børn	i	hver	klasse.	I	de	ældste	klasser	var	vi	nogle	og	tre-	
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dive.	I	mine	første	skoleår	sad	vi	på	lange	bænke	–	otte	ved	hvert	bord.		
	
Der	blev	ikke	sådan	pyntet	op	i	skolestuen	som	nu.	Der	hang	som	regel	et	landkort,	
og	 så	 havde	 vi	 en	 stor	 papæske	med	 bibelske	 billeder,	 som	 blev	 hængt	 op,	 når	 vi	
havde	religion.	Sjette	klasses	skolestue	havde	et	ur,	det	såkaldte	skibsur.	Der	blev	vel	
nok	 kigget	 til	 det,	 især	 i	 den	 sidste	 del	 af	 timen.	 Der	 fandtes	 også	 en	 klokke,	 som	
duksen	 ringede	 med	 før	 og	 efter	 frikvarter.	 Legepladsen	 var,	 hvor	 der	 nu	 er	
parkeringsplads	ved	kommunens	kontorer.	Der	 var	 en	 lang	bænk	på	hver	 side,	 og	
endvidere	 var	 der	 stativer	 til	 brug	 ved	 gymnastikundervisning.	 Hvor	
kæmnerkontoret	nu	ligger,	var	der	en	gammel	gård,	og	til	højre	for	den	lå	en	række	
gamle	huse.	Ved	den	østre	gavl	af	skolen	lå	den	såkaldte	lergrav	med	en	dam	i.	Langs	
smedens	 have	 løb	 en	 sti,	 skolestien	 kaldte	 vi	 den.	 Lergraven	 var	 forbudt	 område,	
idet	den	var	lejet	ud	i	små	parceller	til	græsning.	
	
Hvert	år	havde	vi	et	skolebal,	om	sommeren	var	vi	en	dag	på	udflugt,	og	ved	juletid	
fik	vi	en	historie	læst	op.	Der	var	ikke	så	mange	adspredelser	og	fornøjelser	som	nu.	
Da	jeg	gik	ud	af	skolen	i	1900,	og	lærer	Christensen	holdt	en	lille	afskedstale	til	os,	
kaldte	han	os	sit	elitehold.	Der	er	måske	nogle	gamle	elever,	som	endnu	kan	huske	
det.	Den	sidste	dag,	vi	var	i	skole,	blev	"legatet"	uddelt.	Den	øverste	dreng	og	pige	i	
klassen	fik	det,	såfremt	de	blev	anset	som	trængende.	Dette	legat	er	stiftet	af	en	Ma-
dam	Jensen,	som	den	gang	boede	i	Kjærs	gård	oppe	ved	kirken.	Legatet	var	på	33,-	
kr.	–	i	dag	kun	en	ringe	sum,	men	den	gang	betydeligt	mere.	Så	vidt	jeg	ved	eksiste-
rer	det	endnu.	
	

	
"Den	Gule	Skole"	i	Vejlby	mens	eleverne	havde	frikvarter.	Omkring	1900.	

	

	 Artikel	fra	Aarhus	Amtstidende,	lørdag	den	21.	december	1895:	
	
Stor	ildebrand	i	Vejlby	
Fire	Huse	lagt	i	aske	
	
Den	 cirka	 en	halv	mil	 fra	Aarhus	beliggende	Landsby,	Vejlby,	 har	Natten	 til	 i	Dag	
været	hjemsøgt	af	en	Ildsvaade,	der	har	lagt	fire	af	Byens	Huse	i	Aske.	
Ved	tolvtiden	i	aftes	vækkedes	Folk	af	Brandklokkens	klemten,	og	i	løbet	af	kort	Tid	
var	saa	godt	som	alle	Beboerne	på	Benene.	Det	var	i	et	større	Bygningskomplex,	fire	
sammenbyggede	 Huse,	 der	 var	 opstaaet	 Ild,	 og	 Skæret	 derfra	 oplyste	 Egnen	 vidt	
omkring.	Det	varede	selvfølgelig	en	lille	Tid,	inden	man	fik	de	tvende	Sprøjter	gjort	
brugbare,	og	imens	bredte	Ilden	sig	mere	og	mere.	Efter	et	anstrængende	Arbejde	
lykkedes	det	omsider	ved	halv-tretiden	at	faa	bugt	med	den	og	standse	dens	videre	
Udbredelse,	men	det	vedblev	dog	at	ulme	paa	Brandstedet	til	Morgenstunden.	
De	fire	Huses	Ejere	var:	Murerarbejdsmand	Johan	Johansen,	 forhv.	Smed	Jacob	Ja-
cobsen,	Stenhugger	Morten	Christensen	og	Arbejdsmand	Laurs	Christensen	Rytter.	
Ilden	opstod	 saa	pludselig	og	 tog	 strax	 fat	med	en	 saadan	Kraft,	 at	Beboerne	kun	
med	Nød	og	Næppe	reddede	sig	i	det	blotte	Linned.	Det	eneste	Kreatur,	der	fandtes	
i	Ejendommen,	en	Ged,	blev	reddet,	medens	derimod	Fjerkræet	og	saa	godt	som	alt	
Indboet	brændte.	
Desværre	brændte	også	et	større	Pengebeløb,	efter	sigende	cirka	100,-	kr.,	der	til-
hørte	Laurs	Rytter.	
Kun	de	tre	af	Ejendomsbesidderne	havde	assureret,	den	fjerde,	Morten	Christensen,	
desværre	ikke.	Der	vil,	meddeles	det	Os,	blive	sat	en	Indsamling	i	gang	til	fordel	for	
Sidstnævnte,	 og	 forhåbentlig	 vil	 det	 lykkes	 ham	 ad	 denne	 Vej,	 at	 faa	 en	 lille	 Er-
statning.	
---	 Aarsagen	 til	 Ildens	 opkomst	 er	 hidtil	 ikke	 oplyst.	 Endnu	 i	 Formiddags	 var	 der	
intet	Brandforhør	afholdt,	 ja	på	Herredskontoret,	 hvor	Vi	 forhørte	Os,	havde	Man	
end	 ikke	den	 ringeste	Anelse	om	Branden.	Men	antagelig	 vil	 der,	 naar	den	Vejlby	
Sognefoged	har	indsendt	sin	Beretning,	 i	 løbet	af	Eftermiddagen	blive	afholdt	For-
hør.	
	

Det	 var	 fire	 huse	 på	 Vægtervej,	 der	
brændte	i	1895.	Markeret	med	rødt	på	
dette	kortudsnit.	
Nordvest	for	den	gamle	kirkegård.	Cir-
ka	 hvor	 Sognegårdens	 P-plads	 ligger	 i	
dag	
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Den	lille	by,	der	blev	ædt	af	den	store	
Af	Steen	Busck	
	
Landsbyen	Vejlby	
Der	var	engang	en	 landsby,	som	nu	er	 forsvundet.	Vejlby	hed	den,	 fordi	den	 lå	på	
bakken	ved	vejlen,	dvs.	vadestedet	over	Egåen.	Måske	var	gården	Theasminde,	hvis	
nyere	bygninger	ligger	øverst	ved	Nordlandsvej,	den	allerførste	gård	på	stedet,	byg-
get	af	træ	engang	i	vikingetiden.	Flere	gårde	kom	til.	Ret	store	gårde	var	det,	indtil	
pesten,	 den	 sorte	 død,	 omkring	 1350	 slog	 en	 tredjedel	 af	 befolkningen	 ihjel.	 Der	
blev	mangel	på	arbejdskraft.	For	at	få	jorden	dyrket	måtte	ejerne	dele	de	store	går-
de	mellem	dem,	der	var	tilbage.	Ejerne	var	biskoppen	og	domkirkens	præster	i	Aar-
hus,	 som	også	 ejede	Vejlby	Kirke.	På	 en	af	 kirkens	hvælvinger	kan	man	 stadig	 se	
bispen	i	fuld	figur,	og	en	indskrift	fortæller,	at	det	var	domkirkens	fornemste	præst,	
kantoren,	der	lod	hvælvingerne	og	våbenhuset	bygge	og	satte	tårn	på.	Ved	reforma-
tionen	1536	overtog	kongen	alt	kirkens	gods	og	gjorde	biskoppen	og	domkirkens	
præster	til	kongelige	embedsmænd.		
Gennem	århundrederne	voksede	landsbyen	og	blev	den	største	i	hele	Hasle	herred.	
Vi	kender	byen	i	alle	detaljer,	som	den	var	i	året	1682,	da	kongen	og	hans	nye	skat-
tevæsen	lod	al	jorden	måle	op,	så	man	kunne	se,	hvad	hver	enkelt	bonde	havde	at	
betale	 skat	 af.	 Vejlby	 var	 som	 altid	 dybt	 præget	 af	 den	 store	 by	 Aarhus.	 Kongen	
havde	nu	solgt	det	oprindelige	bispegods	til	en	privat	forretningsmand	og	godsejer	
ved	navn	Marselis.	Hans	 gods	Marselisborg	 var	Vejlbys	 største	 lodsejer.	De	 fleste	
andre	gårde	 i	 landsbyen	var	af	kongen	udlagt	 til	præsterne	ved	domkirken.	En	af	
disse	århusianske	præster	var	samtidig	sognepræst	i	Vejlby.	Overskuddet	af	vejlby-
ernes	 fæstegårde	 gik	 til	 Aarhus,	 landgilden	 såvel	 som	 deres	 tiende	 til	 kirken	 og	
skatterne	 til	 kongen,	 og	mange	 af	 dem	 skulle	 dertil	 yde	 hoveri	 på	Marselisborgs	
jorder	på	den	anden	side	af	Aarhus.	
Alt	dette	ændrede	sig	på	landboreformernes	tid	i	slutningen	af	1700-årene.	Lands-
byens	 jorder,	den	gode	agerjord	på	bakken	såvel	 som	skoven	Vejlby	Krat,	mosen,	
heden	og	det	vidtstrakte	fed	mod	stranden,	blev	udskiftet,	dvs.	delt	mellem	gårdene	
på	en	anden	måde,	så	hver	gård	fik	sin	agerjord	samlet	i	et	stykke	fra	gården	inde	i	
byen	ud	til	kanten	af	bymarken	i	en	såkaldt	stjerneudskiftning,	som	fik	skellene	til	
at	gå	som	egerne	 i	et	hjul	med	navet	omtrent	der,	hvor	den	gule	skole,	 senere	Gl.	
Vejlby	 Kro	 kom	 til	 at	 ligge.	 Sådan	 går	 skellene	 stadig.	 Tretommervej,	 Grenåvej,	
Nordlandsvej,	 Skejbyvej	 og	mange	 andre	 veje	 følger	 egerne	 i	 det	 gamle	 hjul	mod	
alle	mulige	verdenshjørner.	Det	er	derfor,	vejlbyerne	har	så	svært	ved	at	vide,	hvad	
der	er	øst	og	vest	på	deres	huse.	Ved	samme	tid	begyndte	godsejerne	at	sælge	deres	
gårde	til	 fæstebønderne.	Nogle	af	de	nybagte	selvejere	flyttede	gårdens	bygninger	
ud	på	deres	marker,	men	det	gik	langsomt.	De	fleste	ville	hellere	blive	inde	i	byen.	
Husmændene	-	dem	der	boede	i	huse	og	ikke	i	gårde	-	fik	også	en	stump	jord,	men	
det	 var	den	aller	dårligste	og	billigste	 jord	på	Fedet	 langs	med	 stranden.	Til	 gen-
gæld	fik	de	i	1806	monopol	på	at	sælge	kød	på	torvet	inde	i	Aarhus.	En	stor	del	af	
Vejlbys	husmænd	blev	kvæghandlere	og	slagtere.	 I	midten	af	1800-årene	skal	der	
have	været	over	halvtreds	slagtere	i	landsbyen.	Langt	op	i	1900-tallet		kunne	byens	

	 drenge	 	 samle	ben	overalt	på	markerne	og	sælge	dem	til	benmelsfabrikken	 inde	 i	
Aarhus.	Måske	kan	diverse	villaejere	stadig	finde	gamle	ben	i	haven.				
	
Villabyen	Risskov	
Den	første	villa	på	Vejlbys	jorder	blev	bygget	i	1871.	Rådmand	Liisberg,	ejer	af	det	
største	 brændevinsbrænderi	 i	 Aarhus,	 købte	 en	 lod	 i	 Vejlby	Krat	 og	 opførte	 efter	
egne	tegninger	en	sommervilla,	som	han	kaldte	”Krathuset”.	Andre	rigmænd	i	Aar-
hus	gjorde	det	samme.	Hele	Vejlby	Krat	langs	skrænten	nordpå	med	den	flotte	ud-
sigt	over	bugten	blev	udstykket	til	sommervillaer,	som	efterhånden	blev	til	helårs-
villaer.	Den	allerstørste	grund	var	dog	allerede	i	1850	udlagt	til	et	stort	sindssyge-
hospital,	 Jyske	Asyl,	 som	skulle	dække	behovet	 i	 hele	Nørrejylland.	Det	blev	uden	
sammenligning	Vejlbys	 største	 arbejdsplads.	 Langt	 større	 end	Marie	Mølle	 og	 det	
nye	bryggeri	ved	Grenåvej,	som	tre	vejlbygårdmænd	havde	bygget.	Mange	vejlbyere	
fik	 arbejde	 som	 plejere,	 håndværkere	 og	 arbejdsmænd	 ved	 asylet,	 og	 mange	 pa-
tienter	kom	ud	på	gårdene	som	billig	arbejdskraft.		
Da	Aarhus-Ryomgård-banen	blev	anlagt	i	slutningen	af	1870’erne,	byggede	man	en	
station	under	Risskov	tæt	ved	skellet	til	Vejlbys	jorder.	Den	station,	som	blev	brugt	
af	 både	 villafolket	 og	 hospitalets	 personale,	 fik	 navnet	 Risskov	 station,	 og	 dette	
navn	 gled	 efterhånden	over	på	 villabebyggelsen.	 Fra	1890’erne	blev	det	moderne	
både	at	cykle	til-	og	bade	fra	stranden.	Der	blev	anlagt	en	privat	cykelsti	fra	Aarhus	
og	 helt	 ud	 til	 et	 nyt	 stort	 badehotel	 med	 tilhørende	 cykelvæddeløbsbane	 i	 det	
såkaldte	 ”Strandvænge”	 på	 den	 dårlige	 jord	 neden	 for	 skrænten.	 Flere	 og	 flere	
rigmandsvillaer	kom	til	i	de	gode	år	under	den	første	verdenskrig,	da	mange	tjente	
tykt	på	at	sælge	dåse-gullasch	og	alt	mulig	andet	til	tyskerne.				
Efter	krigen	 flyttede	også	 folk	med	mellemindkomster	ud	på	Vejlbys	 jorder.	 Som-
merhusene	bredte	sig	på	de	gamle	husmandslodder	ved	stranden	nord	for	Strand-
vænget,	 og	murermestervillaer	 og	 bungalower,	 kaldet	 fattigmandsvillaer,	 krøb	 op	
over	markerne	fra	Risskov	mod	landsbyen.	En	ny	højskole	ved	Tretommervej	kun-
ne	ikke	gå	og	blev	afløst	af	en	landbrugsskole.	Gårdmændene	tjente	godt	på	udstyk-
ningerne,	og	mellemhandlere	tjente	endnu	mere.	
		
Villafolket	tager	magten	
Vejlbyerne	var	betænkelige	ved	udviklingen,	men	villafolket	fik	flere	og	flere	plad-
ser	i	sognerådet.	En	dag	bestemte	det	konservative	flertal,	at	skolen	skulle	flytte	ud	
af	landsbyen	og	ned	på	marken,	så	Risskovbeboernes	børn	fik	kortere	skolevej.	Ris-
skov	var	nu	en	regulær	forstad	til	Aarhus	med	daglige	rutebilforbindelser	ind	til	by-
en.	 Fra	 slutningen	 af	 1920’erne	 fik	 landsbyen	og	 alle	 de	nye	bebyggelser	 på	dens	
marker	 navnet	 Vejlby-Risskov	 og	 blev	 efter	 landets	 første	 byplanlov	 udnævnt	 til	
bymæssig	bebyggelse.	Vejlby-Risskov	kommunes	 sogneråd	 rykkede	 ind	 i	 landsby-
ens	skole	og	iværksatte,	ledet	af	entreprenør	Otto	Kier	fra	Strandvænget,	en	byplan-
lægning	med	store	konsekvenser.	Man	solgte	Vejlbys	gamle	fattiggård	ved	Skejbyvej	
og	 købte	 byens	 største	 gård	 Skorphøjgård,	 hvis	 stuehus	 blev	 indrettet	 til	 alder-
domshjem	og	jorden	udstykket	til	villagrunde.	Det	midterste	af	Skorphøjgårds	jord	
var	i		forvejen		blevet		eksproprieret	til	den	nye	skole.		Kommunen		købte		tillige	tre	
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andre	 gårde,	 Bakkegården,	 Nyholm	 og	 Vejlby	 Østergård	 på	 det	 nuværende	 bib-
lioteks	plads	og	udstykkede	også	dem,	efter	at	jorden	i	en	årrække	havde	været	for-
pagtet	ud	til	landbrugsskolen.	Lektor	Regnar	Knudsen,	konservativt	medlem	af	sog-
nerådet,	 lavede	 en	byplan	med	Vestre	 Strandallé	 som	en	hovedakse,	 der	 skar	 fra		
Nordre	Strandallé	skråt	op	over	bymarken	til	Grenåvej	og	derved	lettede	den	stejlt	
voksende	biltrafik	til	Aarhus.	Ved	den	nye	skole,	som	havde	givet	navn	til	det	omlig-
gende	villakvarter,	Skolevangen,	skar	Vestre	Strandallé	en	ny	vej,	Skolevangs	Allé,	
som	gik	helt	oppe	fra	landsbyen	ned	til	Strandvænget.	Hvor	de	to	trafikårer	krydse-
de	hinanden,	lavede	man	en	rundkørsel,	et	nyt	hjul,	hvis	eger	skar	det	gamle	Vejlby-
hjuls	eger	 i	de	mærkværdigste	vinkler.	Ophavsmanden	 til	den	ret	 forvirrende	by-
plan,	Regnar	Knudsen,	var	lektor	ved	Aarhus	Katedralskole	og	boede	i	Stationsga-
dekvarteret.	 Han	 var	 mellemkrigstidens	 førende	 danske	 hjemstavnshistoriker	 og	
har	skrevet	vores	sognehistorie,	”Vejlby-Risskov	gennem	tiderne”,	udgivet	1955.		
	
Landsbyen	forsvinder	
Der	boede	også	arbejdere	og	 funktionærer	 i	Vejlby-Risskov,	og	der	kom	socialde-
mokrater	i	sognerådet.	Under	besættelsen	stiftede	de	”Boligforeningen	af	10.	marts	
1943”,	der	kom	til	at	stå	for	en	masse	alment	boligbyggeri	i	og	omkring	Vejlby,	først	
de	røde	ejendomme	ved	Dybbølvej,	senere	ejendomme	ved	Langengevej-Skejbyvej	
og	 endnu	 senere	 Vejlby	 Vænge,	 Spangsvej,	 Vejlbytoften	m.fl.	 Vejlby-Risskov	 var	 i	
mellemkrigstiden	blevet	kendt	som	konservativ	mønsterkommune,	en	velhaverfor-
stad	i	stil	med	Hellerup	og	Hasseris,	men	der	boede	mange	andre	slags	mennesker.	
Endnu	 i	 begyndelsen	 af	 1960’erne	 var	Vejlby	 en	 landsby	med	masser	 af	 arbejds-
pladser,	 butikker,	 håndværkere,	 mindre	 virksomheder	 og	 aktive	 landbrug,	 men	
netop		i	60’erne	forsvandt		landsbyen	næsten	fuldstændigt.		Otto	Kier,		som	efter	en		
	

	
Skejbyvej/Mosevej	1958	(Nordlandsvej).	Skyggen	i	forgrunden	er	fra	elværket.	

Husene	forsvandt	da	Centervej	blev	anlagt.	Det	hvide	hus	lå,	hvor	"Oasen"	ligger	nu.	

	 længere	 pause	 pga.	 arbejde	 for	 tyskerne	 under	 besættelsen,	 atter	 var	 blevet	 for-
mand	 for	 sognerådet,	 lancerede	 i	 1962	 en	 ny	 byplan,	 hvorefter	 landsbyen	 skulle	
overgå	fra	boligformål	til	 forretningsformål.	Landsbyens	huse	skulle	for	størstede-
len	rives	ned	og	et	kæmpestort	betoncenter	i	stil	med	City	Vest	bygges	på	tomten.	I	
1968	kom	buldozerne	og	væltede	gårde	og	huse,	så	investorerne,	nogle	store	dan-
ske	og	svenske	firmaer,	kunne	se,	at	sognerådet	mente	det	alvorligt.	Men	de	trak	sig.	
Vejlby	 Centeret	 blev	 aldrig	 til	 noget.	 Den	 nye	 brede	Vejlby	 Centervej	 slår	 sin	 bue	
rundt	 om	den	 ødelagte	 landsby	 og	 kirken,	 som	heldigvis	 fik	 lov	 at	 bestå.	 Tomten	
over	 for	apoteket	 lå	 i	mange	år	hen	som	”Danmarks	dyreste	græsplæne”,	som	der	
stadig	er	meget	tilbage	af.	Apoteket	blev	den	eneste	af	de	store	grå	betonbygninger,	
som	 skulle	 have	 været	 anbragt	 her.	 Planen	 omfattede	 også	 et	 sportscenter	 med	
”Vejlby-Risskovhallen”	 samt	 et	 gymnasium,	 som	heldigvis	blev	bygget	 af	mursten.	
Gymnasiet	indtog	pladsen	efter	den	fornemme	gamle	Kålbygård	vest	for	kirken	og	
fik	navnet	Risskov	Amtsgymnasium,	ikke	Vejlby	Gymnasium.	Vejlby	var	endegyldigt	
ædt	af	forstaden	Risskov.	Næsten	alle	arbejdspladser	var	forsvundet	og	vejlbyerne	
flyttet	 ned	 i	 villakvarteret	 eller	 de	 almene	 boliger,	 hvorfra	 de	 nu	 som	 alle	 andre	
forstadsbeboere	hver	dag	drog	på	arbejde	 inde	 i	den	store	by.	 I	året	1970	blev	så	
Vejlby-Risskov	 kommune	 indlemmet	 i	 den	 store	 Aarhus	 Kommune.	 Sognerådet		
brugte	 i	 sidste	 øjeblik	 	 før	 lukketid	 en	 masse	 	 rare	 skattekroner	 på	 en	 vældig	
afskedsmiddag	i	Vejlby-Risskovhallen,	hvortil	alle	beboere	var	inviteret,	og	værten	
var	 sognerådets	 ledende	 kraft,	 direktør	Rolf	Haugstrup	 fra	 Strandvænget.	Han	 fik	
også	pladsen	foran	hallen	opkaldt	efter	sig.	Den	lille	by	var	i	sandhed	blevet	ædt	af	
den	store.							
	

	
"Danmarks	dyreste	græsplæne"	1997.	
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Artiklen	stammer	fra	Årsskrift	1950,	udgivet	af	Elevforeningen	af	1936	Vejlby-
Risskov.	

	
Minder	fra	en	kamptid!	
Forhenværende	 gårdejer	 Otto	 Hjortshøj,	 født	
den	 15.	 juli	 1885	 i	 Vejlby.	 Medlem	 af	 sogne-
rådet	1913-33.	Medlem	af	 skoleudvalg	og	 sko-
lekommission	gennem	hele	perioden.		
Otto	 Hjortshøj	 er	 en	 af	 de	 mænd,	 der	 i	 tiden	
omkring	 sognerådsvalget	 ihærdigst	 kæmpede	
for	 den	 nye	 skole	 ved	 Fortevej.	 Her	 drages	
nogle	træk	frem	fra	denne	bvægede	tid.	
	
	
	
Foto:	Otto	Hjortshøj	
	

	
Skoleforholdene	 i	Vejlby-Risskov	Kommune	–	 før	den	nye	skole	blev	bygget	–	var	
ikke	 særlig	 ideelle.	 Børnetallet	 i	 klasserne	 var	 alt	 for	 stort,	 og	 klasseværelserne	 i	
den	gamle	"gule	skole"	var	på	grund	af	deres	beliggenhed	lige	op	ad	en	stærk	trafi-
keret	vej	altid	støvfyldte	og	meget	uhygiejniske.	
	
Begyndende	røre	
Man	kan	vist	nok	også	sige,	at	undervisningen	ikke	var	så	god,	som	man	kunne	øn-
ske	den.	Der	var	mange	religionstimer	og	megen	udenadslære	og	remseri	af	 lære-
bogens	 skriftsteder	 og	 forklaringer	 til	 de	 "fire	 hovedstykker"	 (fra	 Den	 lille	 Kate-
kismus).	Dette	 skete	på	bekostning	af	de	mere	elementære	 fag.	Man	sporede	 ikke	
nogen	særlig	interesse	for	skoleforholdene	hos	beboerne.	Der	var	tilbøjelighed	til	at	
lade	det	gå	i	den	gamle	skure.	Dog,	på	et	område	var	skolevæsenet	foran:	Børnene	
fik	 gratis	 bøger	og	undervisningsmateriel,	 hvilket	 var	 et	 stort	 gode	og	 et	 plus	 for	
undervisningen.	 To	 spørgsmål	 vakte	 imidlertid	 et	 vist	 røre.	Der	 opstod	 en	 strid	 i	
skolekomissionen	om	religionstimernes	antal	og	om,	hvor	vidt	de	 fire	hovedstyk-
kers	forklaring		skulle	læres	uden	ad.	Sagen	gik	til	Ministeriet,	der	afsagde	den	sa-
lomoniske	dom,	at	religionstimernes	antal	skulle	bibeholdes,	hvor	 imod	forklarin-
gerne	for	fremtiden	kun	skulle	forklares.	
Et	 andet	 forhold,	 som	 var	medvirkende	 til	 at	 skabe	 interesse,	 var,	 at	 skolen	 om-
kring	1920	fik	købstadsordning,	hvilket	jo	bringer	faste	rammer	for	hele	skolevæ-
senet.	
Vi	kommer	så	til	det	tidspunkt,	hvor	det	stadig	voksende	elevtal	havde	sprængt	alle	
rammer,	og	vi	af	skolemyndighederne	havde	fået	bestemt	pålæg	om	at	gøre	noget	
virkeligt	 effektivt,	 så	at	 skole-	og	undervisningsplanen	kunne	 følges.	Resultaterne	
heraf	blev,	at	den	nye	skole	blev	bygget,	men	det	skete	 jo	 ikke	uden	modstand	og	
sværdslag.	
.	

	 Sognerådsvalget	1925	
I	sognerådet	blev	man	dog	ret	hurtigt	enige	om,	at	det	bedste	og	mest	økonomiske		
ville	være	at	bygge	en	ny	skole	udenfor	selve	byen,	så	centralt	som	muligt.	Da	der	i-
midlertid	opstod	en	ikke	helt	ringe	modstand	i	befolkningen	mod	denne	plan,	og	da	
man	stod	foran	et	sognerådsvalg,	blev	hele	spørgsmålet	udsat	til	efter	valget.	Der-
ved	blev	valget	et	rigtigt	kampvalg.	
På	vælgermøderne	faldt	mange	udtalelser,	der	viste	på	hvilke	svage	fødder,	skole-
modstanderne	stod.	Et	par	eksempler:	Første	kandidat	på	Retsforbundets	liste	ret-
tede	følgende	spørgsmål	til	P.	Jessen:	"Er	det	virkelig	nødvendigt,	at	børnene	i	Vejl-
by	 Skole	 skal	 lære	 fremmede	 sprog,	 når	 de	 kun	 skal	 være	 landmænd?"	 Jessen	
svarede	omgående:	"Ja	det	er	meget	nødvendigt,	hvis	det	er	nødvendigt	for	den,	der	
kun	 skal	 være	 ingeniør	 ved	 et	 elektricitetsværk."	 (Det	 var	 spørgeren).	 –	 Liste	B	 –	
skolemodstanderne	–	udtalte,	at	mange	sender	deres	børn	til	skole	 i	Aarhus,	 fordi	
de	 socialistiske	 tvangstanker	behersker	 skolevæsenet	 i	Vejlby.	 Ja,	 således	 regnede	
det	med	meningsløsheder	valgkampen	igennem.	
Valget	gav	 imidlertid	det	 resultat,	at	der	blev	syv	skoletilhængere	og	kun	 to	mod-
standere	i	det	nye	sogneråd.	
	
Planerne	virkeliggøres	
Man	tog	straks	fat	på	at	realisere	planerne.	–	Modstanderne	forsøgte	i	de	første	mø-
der	endnu	en	gang	at	 forpurre	det	hele	ved	at	 fremkomme	med	et	par	planer,	der	
dog	var	helt	utilstrækklige	 til	at	 råde	bod	på	manglerne.	Der	 lå	vel	også	bag	disse	
planer	et	ønske	om	at	komme	til	at	sælge	grunde	til	udvidelse	af	skolen	i	Gl.	Vejlby.	
Havde	man	taget	det	mindste	hensyn	til	disse	planer,	var	resultatet	blevet	et	mindre	
godt	og	helt	utilstrækkeligt	skolevæsen	samt	–	økonomisk	ragnarok.	Men	heldigvis	
var	tilhængerne	af	at	bygge	den	nye	skole	sig	deres	ansvar	bevidst	og	havde	både	
vilje	og	evne	til	at	gennemføre	planerne.		Udviklingen	har	vist,	at	det	var	det	eneste	
rigtige,	både	økonomisk	og	skolemæssigt	set.	Bygningen	af	den	nye	skole	blev	i	vir-
keligheden	 skelsættende	 i	 Vejlby	 Kommunes	 historie.	 Det	 gamle	 snæversynede	
regime,	der	slet	ikke	kunne	forstå,	at	kommunen	var	i	en	rivende	udvikling,	sank	for	
stedse	i	grus,	og	en	ny	æra	blev	indledet	med	mere	fasthed	og	større	forståelse	af,	
hvorledes	en	stor	forstadskommune	skal	styres.	
På	det	møde,	hvor	den	endelige	vedtagelse	af	planerne	fandt	sted,	var	mange	skole-
tilhængere	 kommet	 til	 stede.	 Skolemodstanderne	 havde	 dårlig	 samvittighed,	 og	
holdt	sig	klogeligt	borte.	Byggeplanerne	blev	vedtaget	med	seks	stemmer,	to	stemte	
imod,	 og	 en,	 der	 ellers	 var	 valgt	 som	 skoletilhænger,	 undlod	 af	 ukendt	 årsag	 at	
stemme.	
Da	afstemningen	var	 foretaget,	 og	 tilhørerne	var	 ved	at	 forlade	 salen,	 udtalte	den	
daværende	overlærer	til	en	af	dem,	der	havde	stemt	imod:	"Ja,	nu	er	Deres	mission	i	
rådet	vel	endt."	Det	skal	dog	siges	til	vedkommende	medlems	ros,	at	han	ved	næste	
møde	foreslog	sin	partifælle	at	nedlægge	våbnene	og	gå	ind	i	et	fordrageligt	samar-
bejde,	hvilket	denne	dog	kategorisk	nægtede.	
Ja,	det	var	en	ret	bevæget	tid,	en	kampens	tid,	men	alligevel	en	dejlig	tid.	Jeg	tror,	vi	
alle	kæmpede	for	noget,	der	var	rigtigt,	noget	der	ville	blive	til	velsignelse,	glæde	og	
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fremgang	for	kommunen.	Er	det	ikke	altid	en	tilfredsstillelse	at	have	fået	en	god	un-
dervisning,	 så	man	hele	 livet	 igennem	får	 lyst	 til	at	dygtiggøre	sig,	 lyst	 til	at	 følge	
med	i	alt,	hvad	der	rører	sig	i	hele	den	store	verden.	Vi	kan	nu	med	glæde	se,	at	det	
værk,	vi	påbegyndte,	er	blevet	videreført	på	bedste	måde.	Der	er	kommet	mellem-	
og	realskole,	skoletandpleje	og	skolelæge.	 Ingen	er	nu	"skolemodstander",	og	der-
for	synes	jeg,	at	alle	skylder	gårdejer	P.	Jessen	en	tak,	fordi	han	drog	det	store	læs	
og	 trods	modstand	 fra	 sine	 parti-	 og	 standsfæller	 stod	 fast	 på	 sit	 standpunkt,	 da	
striden	i	1925	var	hårdest.	Han	har	sat	sig	et	stort	smukt	minde	i	kommunens	hi-
storie.	

Otto	Hjortshøj	
	
	
	

	
Den	nyopførte	Risskov	Skole	omkring	1927		

Bemærk	stakkene	af	neg	på	marken	tæt	omkring	skolen.	

	 Fiskeri-	og	lystbådehavn	ved	Bellevue	
Historien	er	baseret	på	avisartikler	fra	perioden	1944-1945	og	arkivets	egne	papirer.	
Af	Knud	Erik	Balle	
	
Aarhus	Lystbådhavn	i	Nordhavnen	blev	indviet	1933.	Den	blev	den	gang	kaldt	"Nor-
dens	smukkeste	lystbådehavn".	Der	skulle	dog	ikke	gå	mange	år,	inden	Aarhus	By-
råd	ønskede	en	havneudvidelse	mod	nord.	I	begyndelsen	af	1940'erne	blev	det	der-
for	 foreslået	at	 flytte	 lystbådehavnen	mod	syd	til	Varna.	Med	 lystbådehavn,	svøm-
mestadion	og	søsportsanlæg	til	godt	4	millioner	ialt.	Der	var	givet	tilsagn	om,	at	det-
te	 projekt	 kunne	 godkendes	 som	 beskæftigelsesarbejde	 og	 dermed	 opnå	 højeste	
tilskud.	
Siden	1938	havde	der	 været	mulighed	 for	 at	 få	 større	 anlægsarbejder	økonomisk	
støttet	 via	 Arbejdsministeriet	 (Beskæftigelsescentralen)	 som	 beskæftigelsesfrem-
mende	 foranstaltning.	 Der	 kunne	 støttes	med	 op	 til	 90%	 af	 arbejdsudgifterne	 og	
30%	af	materialeudgifterne.	Det	ville	Aarhus	Kommune	benytte	sig	af	ved	flytning	
af	lystbådehavnen	og	udvidelse	af	Aarhus	Havn	mod	nord.		
I	aarhusianske	sejlsportskredse	var	det	dog	ikke	populært	med	en	flytning	af	 lyst-
bådehavnen.	Bådejere	 i	det	nordlige	Aarhus	var	 ikke	begejstrede	 for	den	 lange	af-
stand	til	Varna.	Der	var	også	tvivl	om,	hvorvidt	der	var	tilstrækkelig	plads	ved	Var-
na	til	ophaling	og	vinteropbevaring.	
Så	en	lidt	ældre	ide	om	en	lystbådhavn	i	Risskov	så	atter	dagens	lys.	
	
28.	oktober	1944	skrev	Aarhus	Stiftstidende,	at	to	aarhusianske	civilingeniører	hav-
de	 undersøgt	 forholdene	 langs	 stranden	 i	 Risskov	 og	 udarbejdet	 et	 projekt,	 som	
skulle	forelægges	Vejlby-Risskov	Sogneråd.	
Forholdene	 ved	 Bellevue	 var	 de	 nemmest	 tilgængelige.	 Alle	 andre	 steder	 var	 der	
private	 grunde	 helt	 ned	 til	 stranden.	 Desuden	 var	 vanddybden	 ved	 Bellevue	 stor	
nok	 til,	 at	 selv	mindre	 fragtskibe	 ville	 kunne	 anløbe	 havnen.	 Havnen	 skulle	 også	
kunne	 benyttes	 af	 bugtens	 fiskerbåde.	 Det	 skulle	 således	 være	 en	 kombineret	
fiskeri-	og	lystbådehavn.	
I	projektet	tegnes	et	skønmaleri	af,	hvor	meget	Vejlby-Risskov	vil	nyde	godt	af	den-
ne	 havn,	 og	 hvordan	 et	 livligt	 og	 broget	 leben	 vil	 opstå	 omkring	 lystbådhavnen	 i	
sommertiden,	hvor	bade-	og	strandlivet	vil	blomstre.	
Selv	om	havnen	ville	lægge	beslag	på	et	stykke	badestrand,	så	mente	projektmager-
ne	 ikke,	 at	 nogle	 få	 kilometer	 badestrand	ud	 af	 de	 adskillige	 kilometer	 strand	 fra	
Risskov	Station	til	Aakrogen	betød	noget.	
Aarhus	Sejlklub	gav	omgående	sine	varmeste	anbefalinger.	Det	forventedes	også,	at	
Bellevue-havnen	ville	skabe	mange	nye	bådejere	blandt	sommerhusfolket	på	Fedet.	
	
Allerede	8.	november	1944	kunne	Aarhus	Stiftstidende	meddele,	at	Vejlby-Risskov	
Sogneråd	 på	 et	 lukket	 møde	 aftenen	 før,	 havde	 givet	 Bellevue-projektet	 en	 kold	
skulder:	"Det	vedtoges	eenstemmigt	at	svare,	at	forslaget	ikke	har	kommunal	inter-
esse,	idet	kommunen	ikke	kan	være	interesseret	i	at	lave	lystbådehavn	for	sejlerne	i	
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Aarhus	Kommunes	nordligste	bydel	og	for	en	halv	snes	Risskovsejlere.	Dertil	kom-
mer,	at	man	ikke	vil	give	afkald	på	åndehullet	ved	Bellevue	til	fordel	for	en	lystbå-
dehavn."		
	

	
Skitse	af	lystbådehavnens	placering	ved	Bellevue.	

Tegningen	blev	bragt	i	Aarhus	Stifftstidende	28.	oktober	1944.	
	

Tilhængerne	af	en	havn	ved	Bellevue	gav	dog	ikke	op	så	let.	Men	deres	argumenter	
var	ikke	dokumenterede.	De	gik	mest	på	"har	hørt	at	 ...",	"har	talt	med	mange,	der	
..."	og	så	videre.	
Formanden	for	Aarhus	Yachtclub,	optiker	Nisted,	som	selv	boede	i	Risskov,	kaldte	
det	"en	skandale,	at	kommunen	aldrig	havde	gjort	noget	for	sejlerne	i	Risskov".	
På	Aarhus	Sejlklubs	genralforsamling	den	19.	november	1944	var	der	selvfølgelig	
stor	utilfredshed	med	sognerådets	beslutning,	 som	blev	kaldt	kortsynet	og	 fejlbe-
dømt,	mens	projektet	blev	betegnet	som	ypperligt.	Sejlklubben	ønskede	sagen	gen-
optaget,	men	denne	gang	med	mere	opbakning	fra	lokale	Risskov-sejlere.	
	
Sejlsportsfolkene	var	hurtigt	 fremme	med	ny	ammunition.	Den	kendte	sejlsports-
mand,	Sigfred	Jørgensen,	der	også	var	grundejer	på	Fedet,	stod	i	spidsen	for	en	halv	
snes	grundejere,	som	ønskede,	at	Fedets	Grundejerforening	skulle	gå	ind	i	sagen,	og	
anbefale	en	Bellevue-havn	over	for	sognerådet.	
	

	 Grundejerforeningens	formand	var	dog	betænkelig,	idet	han	mente,	at	der	i	grund-
ejerkredse	generelt	ville	være	nogen	modstand,	blandt	andet	fordi	en	havn	ved	Bel-
levue	ville	 fordrive	 tusinder	 fra	det	eneste	offentlige	stykke	badestrand	 inden	Aa-
krogen.	Grundejerne	er	 ikke	 interesserede	heri,	 fordi	det	vil	 føre	en	del	uvedkom-
mende	ind	på	deres	arealer.	
Sigfred	 Jørgensen	 fortsatte	dog	ufortrødent	og	ville	have	et	møde	med	sogneråds-
formanden.	 Forinden	 havde	 han	 sikret	 sig	 tilsagn	 fra	 Beskæftigelsescentralen	 om	
fuld	støtte	til	havneprojektet.	Ligeledes	havde	han	sikret	sig,	at	Naturfredningsnæv-
nets	lokale	repræsentant	ikke	havde	noget	imod	en	havn	ved	Bellevue.	
	
Men	lige	lidt	hjalp	det	–	som	vi	ved	i	dag.	Sognerådets	beslutning	stod	ikke	til	at	æn-
dre.	Det	spillede	vel	også	 ind,	at	 langt	hovedparten	af	grundejerne	på	Fedet	"kun"	
ejede	 sommerhuse	og	 ikke	havde	 fast	bopæl	 i	 kommunen.	De	bidrog	 således	 ikke	
med	andet	end	ejendomsskatter	til	den	kommunale	husholdning	i	Vejlby-Risskov.	
	
	
	

	
Omklædningstelte	på	den	meget	populære	Bellevue	Strand	cirka	1940.	
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Udvalgte	fotos	fra	arkivet	
	
Rejsegilde	på	VERI	Cen-
teret	1968	
Fra	venstre:	
Landsretssagfører	Sigvald	
Storm	Mortensen,	kæm-
ner	Niels	Bredgaard,	sog-
nerådsformand	Ingemann	
Schmidt,	ingeniør	Otto	
Kier,	forretningsfører		Sø-
ren	Fjelster,	professor	Jør-
gen	Dich.	

	
	
	
Herre-	og	
damebadehuse	på	
kysten	ud	for	Risskov,	
cirka	1930.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Frøken	Jensen,	
kokkepige	på	Risskov	
Badehotel,		inspicerer	
sine	høns	i	hotellets	
gård.	–	1917.	

	 Risskov	Skole	var	
virkelig	"Slottet	på	
marken"	i	1927.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
_______________________________________________________________________________	
	
	
I	DAG	ER	HISTORIE	I	MORGEN	 
	

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	 –	 for-
eningsprotokoller	–	kontrakter	–	pantebreve	–	nærings-
breve	 –	 skøder	 –	 slægtsbøger	 –	 skolebøger	 –	 skuds-

målsbøger	–	svendebreve	m.m.	

Det	kan	være	billeder	af	gårde	–	huse	–	veje	–	personer	–	forsamlinger	–	sportsar-
rangementer	og	andre	begivenheder.	Det	kan	også	være	luftfotos	–	skitser	–	male-
rier	 –	 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.	 

Vejlby-Risskov	 Lokalhistoriske	 Arkiv	 kan	 altid	 bruge	 ekstra	 arbejdskraft.	 Vi	 har	
blandt	andet	brug	for	at	få	registreret	vores	avisudklip-samling.	

Har	du	lyst	til	at	bruge	nogle	timer	om	måneden	på	frivilligt	arbejde,	så	kontakt	os.	
Vi	skal	nok	hjælpe	med	den	fornødne	oplæring.	 
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