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Vejlby-Risskov	Lokalhistoriske	Forening	2020-21	
	
Af	Steen	Busck	
Generalforsamlingen	den	26.	marts	2020	og	vort	program	for	resten	af	2020	blev	
udsat	 på	 ubestemt	 tid,	 da	 corona	 restriktionerne	 blev	 indvarslet	 den	 11.	marts.	
Først	i	efteråret	2021	har	vi	genoptaget	vores	aktiviteter.	
Foreningen	har	afholdt	to	foredragsaftner	i	Vejlby	sognegård,	begge	med	god	tilslut-
ning.	
Den	23.	september	holdt	Henrik	Fode,	tidligere	leder	af	Erhvervsarkivet	og	dets	by-
historiske	arkiv,	nu	Aarhus	Stadsarkiv,	et	 foredrag	om	Vejlby-Risskovs	udvikling	
gennem	tiderne,	belyst	med	talrige	fotos	og	kort.	Henrik	Fode	bor	i	Vejlby	Nord	og	
var	efter	kommunesammenlægningen	1970	med	til	at	registrere	de	mange	omegns-
kommuners	 arkiver,	 efter	 at	 de	 var	 blevet	 lagt	 ind	 under	 Aarhus	 kommune.	
Registreringen	foregik	i	kælderen	under	Vejlby-Risskovs	nyligt	nedlagte	kommune-
kontor	 ved	 Vejlby	 kirke.	 Han	 viste	 bl.a.	 et	 kort	 med	 kommunens	 planer	 om	 et	
storcenter	i	Vejlby.	
Den	21.	oktober	fortalte	Steen	Busck	om	de	to	krige	1848-50	og	1864	og	deres	følger	
for	vejlby'erne.	Om	kontributioner	og	indkaldelser	i	1848,	den	danske	og	derefter	
tyske	indkvartering	i	1849,	om	sejren	over	slesvig-holstenerne	i	1850	og	nederlaget	
til	 tyskerne	 i	 1864,	 og	 om	 veteranerne,	 der	 dannede	 Aarhus	 og	 Omegns	 Vå-
benbrødreforening,	den	første	af	sin	art	i	Danmark.			
Den	13.	november	afholdtes	den	årlige	arkivdag	ved	Vejlbymodellen	i	Vejlby	Lokal-
centers	kælder.	Mange	mennesker	mødte	op,	både	gamle	og	nye	ansigter,	og	ud-
vekslede	 viden	 om	 gårde,	 huse,	 butikker	 og	 mennesker	 i	 det	 gamle	 Vejlby.	
Vejlbymodellen	gav	som	altid	anledning	til	megen	snak	og	mange	oplysninger,	som	
både	 de	 40-50	 fremmødte	 og	 arkivets	 medarbejdere	 havde	 meget	 udbytte	 af.	
Arkivet	har	p.t.	kun	fire	faste	frivillige	medarbejdere.	Der	er	plads	til	flere	både	faste	
og	mindre	faste.	Vi	ses	hver	onsdag	9-12	og	hygger	os	gevaldigt	i	vores	nye	pavillon	
ved	Risskov	bibliotek	med	de	gamle	billeder	og	papirer	fra	Vejlby-Risskovs	lange	
historie.	Alle	er	velkomne	til	at	kigge	indenfor.	
Vi	 har	 udsat	 foreningens	 ordinære	 generalforsamling	 til	 den	 10.	marts	 2022	 og	
kommer	til	at	mangle	bestyrelsesmedlemmer.	Tre	af	os	kan	ikke	fortsætte.	Vores	
formand,	Jens	Ole	Henriksen,	der	i	1979	startede	det	lokalhistoriske	arbejde,	som	
førte	til	oprettelse	af	både	arkivets	arbejdsgruppe	og	foreningen,	træder	tilbage.	Det	
samme	 gælder	 vores	mangeårige	 kasserer	Rie	 Froberg	 og	Knud	Erik	Balle,	 som	
bestyrer	arkivets	og	foreningens	hjemmeside	og	redigerer	vort	årsskrift.	Desuden	
er	vores	trofaste	suppleant	Grethe	Bohl	flyttet	fra	byen.	Vi	mangler	altså	mindst	tre	
nye	bestyrelsesmedlemmer	og	to	suppleanter	og	beder	jer	medlemmer	om	at	over-
veje,	om	I	eller	andre	kunne	tænkes	at	ville	stille	op.	
Foreningen	har	fra	starten	haft	en	god	økonomi,	men	det	synker	år	efter	år	i	behold-
ningen.	Vi	kan	 ikke	opkræve	kontingent	 for	2020,	og	 ingen	har	endnu	betalt	 for	
2021.	En	mindre	forhøjelse	af	kontingentet	bliver	måske	nødvendig.	

	 Program	for	2022	
	
Generalforsamling	i	Vejlby	Sognegård	torsdag	den	10.	marts	kl.	19.30	
Ingen	 har	 betalt	 kontingent	 for	 2021.	 Nærmere	 oplysninger	 om	 kontingent	m.v.	
udsendes	med	indkaldelsen	til	generalforsamlingen	senest	14	dage	før.	Efter	gene-
ralforsamlingen	viser	vi	film	og	billeder	fra	det	gamle	Vejlby	og	snakker	om	dem.	
	
"Byvandring	i	Vejlby	Øst"	
Lørdag	den	21.	maj	kl.	14.	Mødested:	Risskov	Bibliotek	
I	1930’erne	opstod	villakvarteret	Skolevangen	omkring	Risskov	skole	og	på	den	an-
den	 side	 af	 Grenåvej	 parcelhuskvarteret	 omkring	Bakkegårdsvej.	 I	 1940’erne	 og	
50’erne	kom	 imellem	disse	bebyggelser	Forteparken	med	kvarteret	omkring	Ny-
holmsvej.	Med	Steen	Busck	og	Jørn	Christiansen	tager	vi	en	rundtur	gennem	disse	
kvarterer	og	ser	på	husene,	planlægningen	af	vejnettet	og	vejnavnene.	Vi	går	ned	
gennem	Skolevangen	til	Risskov	skole	og	rundkørslen,	ad	Ellebjergvej	forbi	torvet	
og	Forteparken,	under	Grenåvej	og	op	ad	Bakkegårdsvej	til	Bakkekammen.	Turen	
slutter	med	en	forfriskning	i	det	lokalhistoriske	arkivs	lokale	i	biblioteket.		
	
"Atmosfærer	i	Vejlby-Risskov"	
Foredrag	ved	professor	Niels	Albertsen	torsdag	den	22.	september	kl.	19.30	i	
Vejlby	sognegård		
Byforskerne	opererer	med	noget,	de	kalder	atmosfæren	i	en	by	eller	bydel.	Hvad	kan	
byforskningen	sige	om	en	bydels	atmosfære,	og	hvad	kommer	en	sådan	atmosfære	
af?	 Er	 det	 beliggenheden,	 husene	 eller	 dem,	 der	 bor	 i	 dem?	 Byforskeren	 Niels	
Albertsen,	 professor	 emeritus	 ved	 arkitektskolen	 Aarhus,	 prøver	 med	 ud-
gangspunkt	 i	 begrebet	 atmosfære	 at	 beskrive	 atmosfærer	 i	 Gl.	 Vejlby	 og	 de	 for-
skellige	bydele,	der	voksede	op	på	landsbyens	marker,	Stationsgadekvarteret	med	
de	gamle	villaer,	Vejlby	Fed	med	den	nyere	villabebyggelse,	Vejlby	Nord	med	dets	
mange	tæt-lave	rækkehuse	og	Vejlby	Syd	med	de	store	etagebyggerier.	
	
"Parcelhuse	og	nye	livsformer	i	danske	forstæder	1950-1980"	
Foredrag	ved	professor	Johs.	Nørregaard	Frandsen	tirsdag	den	11.	oktober	kl.	
19.30	i	Pavillonen,	Risskov	Bibliotek	
Fra	1950erne	bryder	velfærdsdrømmene	og	en	materiel	velstand	løs.	Et	udtryk	fin-
des	i	de	enorme	områder	af	parcelhuskvarterer,	der	kom	til	at	præge	udkanterne	af	
de	større	byer	samt	mange	bynære	landsbyer	i	det	ganske	land.	
Parcelhusområderne	repræsenterer	både	en	ny	bolig-	og	bydelstype,	og	en	ny	livs-
form	med	væg-til-væg	 tæpper,	hårde	hvidevarer,	varmt	vand	 i	hanerne,	 fjernsyn,	
velplejede	plæner	og	en	bil	i	carporten.	Det	hele	lod	sig	servere	i	en	sovs	af	infla-
tionsøkonomi	 og	 fuld	 beskæftigelse.	 Professor	 emeritus	 Johannes	 Nørregaard	
Frandsen	 fra	Syddansk	Universitet,	 som	har	 forsket	 i	 forstadskultur,	 fortæller	hi-
storien	herom	med	inddragelse	af	eksempler	og	skæve	vinkler.	
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"Arkivdag	ved	Vejlbymodellen"	
Lørdag	den	12.	november	kl.	10-15.	Vejlbymodellen	findes	i	kælderen	under	
Vejlby	Lokalcenter	(følg	skiltene).	
Vi	holder	åbent	hus	i	det	store	lokale	med	Vejlbymodellen,	hvor	også	mange	fotos	og	
billeder	fra	det	gamle	Vejlby	er	hængt	op.	Vi	fremviser	desuden	billeder	fra	arkivet	
og	fortæller	om	modellen	og	billederne.	Folk	fra	det	lokalhistoriske	arkiv	fortæller	
om	arkivets	arbejde	og	mulighederne	for	selv	at	komme	i	gang	med	historien	om	det	
sted,	hvor	du	bor.	Der	plejer	at	komme	en	del	gamle	vejlby'ere,	som	kan	fortælle	om	
husene	og	dem,	der	boede	der.	
	
Servering	ved	vores	arrangementer	betales	med	et	mindre	beløb.	
	
________________________________________________________________________________________________	
	

Byplanlægning	i	Vejlby-Risskov	i	1920’erne	
	
Af	Steen	Busck	
Landets	ældste	byplanlov	er	fra	1925.	Knapt	var	den	vedtaget	i	Rigsdagen,	før	sog-
nerødderne	i	Vejlby	begyndte	at	tænke	på,	hvordan	den	kunne	udmøntes	i	Vejlby	
sogn.	Bebyggelsen	Risskov	bredte	sig	op	over	landsbyens	marker,	og	flere	og	flere	
aarhusianere	byggede	sommerhuse	på	Fedet,	 som	undertiden	blev	 til	helårshuse.	
Den	nye	lov	opfordrede	til	en	kommunal	planlægning	af	de	forstadsbebyggelser,	der	
skød	op	omkring	København	og	de	større	provinsbyer	og	åbnede	mulighed	for	at	
tage	statslige	ekspropriationer	i	brug.	Allerede	samme	år	benyttede	sognerådet	sig	
af	denne	chance.	Beboerne	i	Risskov	ville	have	en	skole	tættere	på	Risskov	og	Fedet	
end	Vejlby	skole,	som	lå	oppe	i	landsbyen,	en	såkaldt	centralskole	på	marken	mellem	
de	 tre	 bebyggelser.	 De	 fik	 staten	 til	 at	 ekspropriere	 det	 midterste	 stykke	 af	
Skorphøjgårds	jord	ved	Fortevej	til	at	opføre	den	nye	skole	på.	
Sognerådet	nedsatte	et	bebyggelsesudvalg	med	lektor	Regnar	Knudsen	fra	Katedral-
skolen	som	formand.	Han	boede	på	Rampen	i	Stationsgadekvarteret	og	blev	i	1925	
valgt	 som	 konservativt	 medlem	 af	 sognerådet.	 I	 sin	 bog	 Vejlby-Risskov	 gennem	
Tiderne	fra	1955	har	han	et	helt	kapitel	om	sognerådets	byplanlægning,	som	han	selv	
var	 hovedmand	 i.	Hans	 forslag	 til	 en	 byplan	 var	 det	 første	 eksempel	 på	 byplan-
lægning	af	et	landsbyområde	i	Danmark.	I	1926	fik	Vejlby	og	bebyggelserne	på	lands-
byens	jorder	status	af,	hvad	byplanloven	kaldte	bymæssig	bebyggelse,	og	i	1929	fik	
kommunen	 navnet	 Vejlby-Risskov.	 På	 grundlag	 af	 Regnar	 Knudsens	 forslag	
udarbejdede	stadsarkitekt	Høeg	Hansen,	Aarhus,	den	første	byplan	for	Vejlby-Ris-
skov.	Den	lå	færdig	i	1929	og	blev	vedtaget	af	sognerådet.	
Den	første	byplan	for	Vejlby-Risskov	havde	to	knudepunkter,	den	nye	Vejlby	skole,	
nu	Risskov	skole,	som	var	indviet	i	1927,	og	det	militære	øvelsesområde	”Skydevol-
dene”,	som	kommunen	havde	overtaget	samme	år.	Foran	skolen	anlagdes	en	rund-
del,	hvor	flere	nye	veje	mødtes.	Den	vigtigste	var	Vestre	Strandallé,	som	forbandt	
”Skydevoldene”	med	runddelen	og	derfra	op	 til	Grenåvej.	Efter	Regnar	Knudsens	
plan	skulle	den	fortsætte	fra	Grenåvej	til	Hasle,	som	den	kom	til	langt	senere.	
	

	 Vestre	Strandallé	skulle	først	og	fremmest	lette	trafikken	fra	Fedet	og	de	nye	villa-
kvarterer	til	Aarhus.	Den	anden	nye	vej	var	Skolevangs	Allé,	som	forbandt	villaerne	
i	Strandvænget	og	ved	Rolighedsvej	med	Vejlby,	hvor	kommunekontoret	indrette-
des	i	den	gamle	skolebygning.	Den	nye	vej	blev	opkaldt	efter	det	nye	villakvarter	
Skolevangen,	som	i	1930’erne	voksede	op	på	resten	af	Skorphøjgårds	marker,	efter	
at	gården	sidste	ejer,	fru	Daugaard,	i	1933	havde	opgivet	at	føre	den	videre.	Dens	
tilliggende	var	 jo	blevet	skåret	midt	over	ved	ekspropriationen	til	skolen	i	1925.	
Hun	solgte	resten	til	kommunen	og	et	privat	konsortium,	som	udstykkede	marker-
ne	til	villagrunde.	Gårdens	bygninger	købte	kommunen	og	lavede	dem	om	til	et	al-
derdomshjem,	i	dag	Vejlby	Lokalcenter.	De	to	nye	veje	skar	den	gamle	Fortevej,	over	
i	de	småstykker,	som	i	dag	hedder	Dybbølvej,	Fortebakken	og	Forteledet	og	først	på	
det	sidste	stykke	fra	banen	til	stranden	bærer	sit	gamle	navn.		
En	tredje	ny	vej,	Skovagervej,	førte	fra	runddelen	til	Psykiatrisk	Hospital	og	det	æld-
ste	Risskov.	En	fjerde,	Skolesvinget,	førte	fra	runddelen	over	den	gamle	Fortevej,	nu	
Fortebakken,	 gennem	 1940’ernes	 og	 50’ernes	 nye	 villakvarter,	 Forteparken,	 til	
Grenåvej.	Således	blev	runddelen	ved	Risskov	centrum	i	et	vældigt	hjul	af	veje,	som	
på	en	højst	forvirrende	måde	lagde	sig	oven	i	det	gamle	hjul,	endnu	større	hjul,	som	
med	Vejlby	som	nav	var	anlagt	ved	udskiftningen	i	1782.	Egerne	i	det	nye	hjul	skar	
de	gamle	veje	fra	landsbyen	i	de	særeste	vinkler.	
	

	
Krak	kort	over	Vejlby-Risskov	2022	

	
Fra	Skydevoldene,	som	kommunen	stillede	til	rådighed	for	Vejlby-Risskov	Idræts-
klub	til	klublokaler	og	vidtstrakte	boldbaner,	førtes	endnu	en	ny	vej	nordpå.	Regnar	
Knudsen,	som	havde	navngivet	de	nye	veje,	inden	han	i	1929	måtte	forlade	sogne-
rådet,	døbte	den	Østre	Strandallé.	Meningen	var,	at	den	skulle	krydse	Grenåvej	og	
føre	over	Heden	til	Lystrup.	Det	kom	den	aldrig	til.	Den	standses	i	dag	af	Strand-
skolen.	I	stedet	førtes	trafikken	til	Lystrup	ad	den	gamle,	dårlige	Ballevej,	nu	Lys-
trupvej,	hen	over	sumpede	kærstrækninger,	der	ikke	udgør	nær	så	stabilt	et	under-
lag	som	den	højere	sand-	og	grusbund,	Regnar	Knudsens	Østre	Strandallé	skulle	
have	ligget	på.	Enhver,	der	kører	ad	Lystrupvej,	mærker,	hvor	ujævn	den	er.		
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have	ligget	på.	Enhver,	der	kører	ad	Lystrupvej,	mærker,	hvor	ujævn	den	er.		
Det	gik	med	Regnar	Knudsens	plan	som	med	de	fleste	byplaner.	Den	blev	kun	delvist	
realiseret.	Selv	lagde	han	sig	så	meget	ud	med	de	gamle	vejlby'ere,	at	han	slet	ikke	
kom	i	sognerådet	i	1929,	så	han	kunne	være	med	til	at	fuldføre	sin	plan.	Det	var	han	
rigtig	 bitter	 over.	Han	 var	 jo	 far	 til	 Vejlby-Risskovs	 første	 byplan.	 Et	 nødvendigt	
forsøg	 på	 at	 regulere	 trafikken,	 så	 den	 blev	 fri	 af	 de	 private	 grundejeres	
indskydelser.	Men	hvor	genial	var	den	egentlig,	den	plan?	
	
Kilder:	
Regnar	Knudsen:	Vejlby	Risskov	gennem	tiderne	(Vejlby-Risskov	Kommune	1955),	
s.293f	og	s.354f.	
Sognerådets	forhandlingsprotokoller,	
arkivalieronline/lokaladministrationen/kommuner	på	landet/Vejlby-Risskov	
kommune	1924-32.	
_______________________________________________________________________________________________	
	

Et	usædvanligt	kommunalstyre	
	
Af	Steen	Busck	
Det	lokale	selvstyre	på	landet	i	Danmark	blev	indført	i	1842	efter	en	lov,	som	den	
enevældige	konge	havde	udstedt	året	før.	De	nye	landkommuner	bestod	typisk	af	et	
pastorat,	hvor	præsten	i	sine	to	eller	tre	sogne	blev	sat	i	spidsen	for	et	sognefor-
standerskab	bestående	af	 lodsejere	med	mere	end	32	 tønder	hartkorn	samt	4-9	
sogneforstandere	fra	pastoratets	landsbyer	valgt	af	uberygtede	mænd	over	25	med	
mindst	1	tønde	hartkorn,	dvs.	gårdmænd.	De	nye	sognekommuner	bestod	med	an-
dre	ord	typisk	af	flere	sogne	med	flere	landsbyer.	Hjortshøj-Egå	kommune	bestod	
eksempelvis	af	de	to	sogne	Hjortshøj	og	Egå	med	henholdsvis	fire	og	to	landsbyer.		
Vejlby	kommune	var	meget	anderledes.	Den	bestod	af	kun	ét	sogn	med	én	eneste	
landsby.	Og	sogneforstanderskabets	formand,	præsten,	boede	ikke	i	sognet,	men	i	
Aarhus.	 Præstegården	 i	 Vejlby	 var	 for	 lille	 og	 indeklemt	 til,	 at	 han	 ville	 bo	 her.	
Desuden	var	embedets	indtægter	så	små,	at	han	som	regel	efter	få	år	søgte	et	andet	
og	 federe	kald.	Præsten	i	Vejlby	havde	derfor	 ikke	samme	føling	med	beboernes	
forhold,	som	andre	præster	havde.		
Sogneforstanderskabets	protokoller	giver	os	et	fyldigt	billede	af	dets	forretninger.	
Det	fremgår,	at	kommunen	ikke	havde	én	kommunekasse	med	ét	samlet	kommunalt	
årsbudget	 at	 forvalte,	 men	 flere.	 Det	 kommunale	 selvstyre	 drejede	 sig	 først	 og	
fremmest	om	fattigvæsenet	og	skolevæsenet.	De	to	vigtigste	kasser	var	som	i	andre	
landkommuner	fattigkassen	og	skolekassen,	den	ene	forvaltet	af	to	fattigforstande-
re,	den	anden	af	to	skoleforstandere,	som	opgjorde	deres	respektive	kassers	udgif-
ter	 i	 et	 årligt	 regnskab.	 Sogneforstanderskabet	 pålignede	 derefter	 skatteyderne,	
hvad	de	skulle	betale	til	hver	af	de	to	kasser.	En	del	af	de	pålignede	udgifter	betaltes	
i	 naturalier,	 f.eks.	 rug	 eller	 tørv	 til	 de	 fattige	 eller	 arbejde	 og	 kørsler	 for	 skole-
byggeriet.	Vejlby	skole	blev	udvidet	i	slutningen	af	1840’erne,	da	vejlby'erne	fik	en	
forfærdelig	masse	børn.		
	

	 Men	Vejlby	 havde	 flere	 sogneforstandere.	 En	 femte	 var	 den	 såkaldte	 oldermand,	
som	havde	sin	egen	kasse	at	 forvalte,	og	det	var	usædvanligt.	 Så	usædvanligt,	 at	
stiftamtmanden,	 der	 førte	 tilsyn	med	de	 nye	 kommuner,	 i	 1846	 sendte	en	 skarp	
skrivelse	 til	 Vejlby	 sogneforstanderskab,	 hvori	 han	 forlangte	 en	 nærmere	 rede-
gørelse	for,	hvad	denne	oldermandskasses	udgifter	gik	til.	
Sogneforstanderskabets	konstituerede	formand,	lærer	Pihlkjær	–	præsten	var	rejst	
og	en	ny	under	ansættelse	–	svarede,	at	af	oldermandskassen	betaltes	følgende:	1)	
Skatterne	af	a.	konge-	og	præstetiender,	b.	Skatterne	af	smedejordens	hartkorn	og	c.	
noget	andet	kommunejord,	2)	Jordemoderløn,	3)	Vejforbedringer,	4)	det	årlige	syn	
af	 Egåen	 og	 5)	 Smedehusets	 og	 smedjens	 vedligeholdelse.	 En	 højst	 besynderlig	
samling	kommunale	udgifter	fra	en	højst	usædvanlig	kasse.	Hvad	var	det	for	noget?	
Forklaringen	er	den,	at	det	gamle	landsbyfællesskab	med	oldermanden	i	spidsen	ik-
ke	var	blevet	helt	afskaffet	i	Vejlby	dengang	i	1782,	da	hver	gård	havde	fået	sin	jord	
udskiftet	 af	 fællesskabet.	Man	havde	 beholdt	 oldermanden	 og	 hans	 kasse.	 Vejlby	
havde	nemlig	en	del	fællesarealer,	som	endnu	ikke	var	udskiftet.	Det	gjaldt	den	store	
landsbys	 vidtstrakte	 gadejord	 med	 gadekærene,	 Fiildammen	 osv.,	 og	 det	 gjaldt	
smedens	jord	i	bymarken.	Smeden	var	endnu	ansat	af	landsbyfællesskabet,	han	var	
byens	 fælles	 smed.	 Han	 hverken	 ejede	 sin	 smedje	 eller	 drev	 den	 som	 en	 privat	
forretning.	At	der	siden	var	kommet	en	ny,	privat	praktiserende	smed	i	byen,	er	en	
anden	sag.	Det	var	også	oldermanden	og	landsbyfællesskabet,	der	fra	gammel	tid	
havde	taget	sig	af	de	lokale	veje,	Norddigesvej,	Langengevej,	Tværmarksvej,	og	hvad	
de	ellers	hed,	 til	 forskel	 fra	 landevejen	 (Grenåvej),	 som	amtet	 tog	sig	af.	Også	en	
anden	embedsmand,	jordemoderen,	var	ansat	af	landsbyfælleskabet	og	fik	sin	løn	
betalt	af	oldermandskassen.	Oldermanden	skulle	tillige	betale	skatterne	af	smedens	
jord	 og	 landsbyens	 øvrige	 fællesarealer.	 Al	 jord	 var	 nemlig	 skattepligtig	 og	 sat	 i	
hartkorn.	Vi	befinder	os	i	en	tid,	hvor	indkomstskatten	endnu	ikke	var	indført,	og	
hvor	de	vigtigste	skatter	til	staten	var	hartkornskatterne.	
	
Men	hvorfor	skulle	oldermandskassen	betale	skat	af	kirkelige	indtægter	som	konge-	
og	præstetiender?	Hvad	havde	landsbyfællesskabet	med	kirken	at	gøre?	Det	havde	
det,	fordi	bymændene	havde	købt	disse	indtægter	for	derved	at	befri	sig	selv	for	at	
betale	dem.	Kirkens	 indtægter	bestod	væsentligst	af	den	såkaldte	 tiende,	dvs.	en	
tiendedel	 af	 bøndernes	 produktion	 af	korn	 og	 kvæg.	Tienden	betaltes	 til	 tre	 for-
skellige	 modtagere,	 nemlig	 kirkens	 overhoved,	 kongen,	 præsten	 og	 kirkehuset.	
Tienderne	var	som	al	anden	ejendom	sat	i	hartkorn,	som	ejeren	skulle	betale	skat	af.	
De	kunne	købes	og	sælges	som	enhver	anden	ejendom.	Vejlbyerne	havde	købt	deres	
konge-	og	præstetiende,	fordi	de	hellere	ville	betale	deres	tiende	til	sig	selv	end	til	
præsten	og	kongen.	Tienderne,	især	præstetienden,	blev	nemlig	som	regel	betalt	i	
korn,	og	kornpriserne	steg	kraftig	i	tiden	oefter	år	1800.	Så	vejlbyerne	ville	hellere	
selv	sælge	deres	tiendekorn	end	levere	det	til	præsten	og	kongen,	dvs.	amtstuen	i	
Aarhus.	
	
I	1811	købte	vejlby'erne	også	den	tredje	tiende,	kirketienden,	dvs.	Vejlby	kirkes	ind-
komst,	altså	det,	de	selv	skulle	betale	til	kirken.	De	købte	med	andre	ord	deres	
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kirke	og	dens	kasse	selv,	hvad	der	var	højst	usædvanligt.	Normalt	var	ejeren	af	en	
kirke	en	godsejer	eller	en	anden	rigmand,	som	til	gengæld	skulle	vedligeholde	den.	
I	Vejlby	var	det	landsbyfællesskabet,	der	ejede	kirken.	Så	udgifterne	til	dens	vedli-
geholdelse	 skulle	 betales	 af	 oldermandskassen,	 f.eks.	 udgifterne	 til	 den	 nye	
kirkeklokke,	som		Knud	Erik	Balle	fortalte	om	i	2019-nummeret	af	årsskriftet	her.	
Her	 har	 vi	 altså	 forklaringen	 på	 de	 kirkelige	 udgifter,	 herunder	 også	 skatten	 af	
konge-	 og	 præstetienden,	 som	 den	 nye	 kommunes	 sogneforstanderskab	 skulle	
udrede,	og	som	stiftamtmanden	ville	have	en	forklaring	på.	To	af	sogneforstandere	
var	udnævnt	til	kirkeværger	og	stod	for	den	side	af	sagen,	ligesom	andre	stod	for	
skolen	 og	 fattigvæsenet.	 Noget	 menighedsråd	 fandtes	 endnu	 ikke.	 Menigheds-
rådene	blev	først	oprettet	langt	senere.		
	
At	Vejlby	sogneforstanderskab	bestod	af	præsten,	skolelæreren,	den	lokale	politi-
myndighed,	 sognefogeden,	 to	 fattigforstandere	 og	 to	 skoleforstandere,	 de	 sidste	
fem	bønder,	var	der	ikke	noget	usædvanligt	i.	Men	at	det	tillige	omfattede	en	older-
mand	og	to	kirkeværger	var	højst	usædvanligt.	En	sådan	sammensmeltning	af	den	
nye	kommune	med	det	gamle	landsbyfællesskab	og	sognefællesskab	var	utænkeligt	
i	kommuner,	der	som	Hjortshøj-Egå	omfattede	flere	sogne	og	flere	landsbyer,	og	det	
var	 langt	 de	 fleste.	 Også	 i	 andre	 landsbyer	 havde	 rester	 af	 det	 gamle	 landsby-
fællesskab	overlevet	udskiftningen,	men	sjældent	i	så	høj	grad	som	i	Vejlby.		
	
I	de	følgende	år	nævner	sogneforstanderskabets	protokol	diverse	”bysamlinger”,	
f.eks.	da	man	skulle	betale	ekstra	til	krigen	1848-50.	Der	er	tilsyneladende	tale	om	
møder	 af	 samme	 art	 som	 landsbyfælleskabets	 bystævner	 og	 sognefællesskabets	
kirkestævner.	 Senere	 i	 århundredet	 omtales	 også	 en	 kommunal	 vægter,	 der	 var	
ansat	til	at	holde	opsyn	med	gårde	og	huse	om	natten	og	holde	udenbys	tiggere	væk	
fra	 byen.	 Han	 var	 sandsynligvis	 en	 efterkommer	 af	 landsbyfælleskabets	 ”stod-
derkonge”,	der	skulle	holde	stoddere	væk	fra	byen.	I	Vejlby	opstod	selvstyret	ikke	
pludseligt	i	1842.	Det	havde	en	lang	forhistorie.	
_______________________________________________________________________________________________	
	

Byplanlægning	i	Vejlby-Risskov	i	1960’erne	
	
Af	Steen	Busck	
I	1960’erne	blev	der	bygget	som	aldrig	før,	og	storstilede	byplaner	blev	gennemført	
i	de	større	byer.	I	Odense	væltede	man	store	dele	af	den	indre	by	og	førte	en	bred	
gade	tværs	igennem	den.	I	Aarhus	var	en	lignende	plan	på	vej,	men	blev	heldigvis	
bremset.	Der	skulle	være	plads	 til	bilerne,	 som	nu	var	 tilgængelige	 for	 folk	med	
beskedne	indtægter.	Man	kunne	køre	i	bil	på	indkøb,	afstanden	betød	mindre,	så	
store	varehuse	med	vidtstrakte	parkeringspladser	tog	mere	og	mere	af	handelen	på	
de	små	butikkers	bekostning.	
	
Sognerådet	i	Vejlby-Risskov,	som	havde	været	blandt	de	første	til	at	udnytte	byplan-
loven	i	1925,	var	stadig	i	front.	Under	ledelse	af	storentreprenør	Otto	Kier	lod	sogne-	
	
	
	
	

	 rådet	i	1962	det	københavnske	arkitektfirma	Skaarup	og	Jespersen	udarbejde	et	for-
slag	til	en	dispositionsplan	for	landsbyen	Vejlby	og	dens	nærmeste	omgivelser.	En	
journalist	spurgte	Otto	Kier,	hvad	der	skulle	ske	med	landsbyen	Vejlby.	”Væk	med	
den”,	sagde	han,	”der	er	kun	få	af	husene,	der	er	værd	at	bevare.	Vi	vil	bygge	nyt”.	
Landsbyen	skulle	overgå	fra	boligformål	til	forretningsformål,	stod	der	i	planen.	Et	
nøgleord	 i	 tidens	 byplanlægning	 var	 ”funktionsopdeling”.	 Vejlbyområdet	 skulle	
opdeles	 i	 et	 centralt	 forretningsområde,	 omgivet	 af	 beboelsesområder,	 etage-
byggerier	som	Veriparken,	Tranekærparken	og	Kantorparken	og	et	nyt	Vejlby	Nord	
bestående	 af	 tæt-lav	 rækkehusbebyggelse	 omgivet	 af	 udstrakte	 villakvarterer	 og	
yderst	 et	 industrikvarter	 langs	 jernbanen.	 Vest	 for	 kirken	 skulle	et	 stort	 område	
udlægges	til	institutioner,	foruden	gymnasiet,	en	Steinerskole,	en	købmandsskole,	
ergoterapeutskole,	et	socialpædagogisk	seminarium	m.fl.	Såkaldte	stamveje	stråle-
de	fra	det	store	Vejlby	Center	i	midten	ud	mod	periferien	med	blinde	stikveje	ind	i	
beboelseskvarterer	og	industrikvarter.	Rundt	om	centret	førte	en	firespors	Vejlby	
Centervej,	som	skulle	lette	trafikken	til	centret	fra	hovedfærdselsårerne	Grenåvej,	
Vejlby	Ringvej	og	længere	ude	Randersvej.	
	
I	1966	udsendte	Aarhus	Kommune	en	såkaldt	egnsplan,	der	skitserede,	hvordan	en	
kommende	Aarhus	storkommune	kunne	se	ud.	En	sammenlægning	af	landets	mange	
små	 kommuner	 var	 under	 opsejling.	 Kernen	 i	 egnsplanen	 var	 en	 række	 forret-
ningscentre.	Aarhus	midtby	skulle	udgøre	A-centret,	to	store	B-centre	skulle	lægges	
i	henholdsvis	Lisbjerg	og	Hasselager.	Herunder	skulle	placeres	seks	C-centre,	et	 i	
Brabrand	(City	Vest),	et	 i	Viby,	et	 i	Vejlby	m.fl.	Men	Vejlby-Risskov	sogneråd	ville	
ikke	være	B,	ikke	C.	Nu	skulle	der	gang	i	realiseringen	af	Centerplanerne	fra	1962,	
før	 det	 var	 for	 sent.	 Formand	 for	 kommunens	 byggeudvalg	 var	 Rolf	 Haugstrup	
(venstre),	der	var	direktør	for	Aarhus	Stiftstidende	og	havde	den	bedst	tænkelige	
presse.	Det	rådgivende	arkitektfirma	Skaarup	og	Jespersens	Aarhuschef	Sven	Allan	
Jensen	satte	en	ung	arkitekt	ved	navn	Eric	Petterson	til	at	udarbejde	planen	i	detal-
jer.	Han	tegnede	følgende	kort	over	det	Vejlby,	sognerådet	så	for	sig.		
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(Kilde:	Århus	Årbog	1974,	s.	131)	Landsbyen	er	væk.	Ved	kirken	(1)	ses	et	gymnasium	
(2).	Herfra	går	Vejlbygade	mod	øst	til	et	kæmpemæssigt	indkøbscenter	(3)	og	pladsen	
foran	kommunekontoret	(4),	hvorfra	den	fortsætter	frem	til	et	stort	hotel	i	tolv	etager	
(5)	ud	til	Grenåvej.	Med	undtagelse	af	kirken	er	alle	huse	langs	Vejlbygade	nye.	Bag	
dem	 ligger	udstrakte	parkeringspladser,	markeret	med	 små	rækker	af	 cirkler.	Det	
hele	omgives	af	en	ny	stor	firesporet	Vejlby	Centervej,	hvor	 lidt	af	bebyggelsen	ved	
Amtoftvej	 er	 bevaret,	 og	 Tranekærvej,	 hvor	 Egmontkollegiet,	 nogle	 huse	 langs	
Vikærsvej	samt	Tranekærparken	er	bevaret.	
	
Eric	Petterson	fortæller	om	det	videre	arbejde,	at	det	var	højst	kaotisk.	Der	skete	
hele	tiden	ændringer	i	planens	forudsætninger,	som	han	alt	 for	sent	fik	noget	at	
vide	om.	For	eksempel	vidste	han	ikke,	at	der	var	planer	om	et	større	forretnings-
center,	 Vericentret,	 Jyllands	 første	 af	 sin	 art,	 lige	 i	 nærheden.	 En	 dag	meddelte	
sognerådet,	at	grundene	vest	for	Vikærsvej,	hvor	 forretningscentret	 skulle	 ligge,	
var	solgt	til	landbruget,	der	ville	bygge	sit	nye	centrale	EDB-center,	LEC,	på	stedet,	
så	han	blev	nødt	til	at	flytte	Vejlby	Centret	om	på	den	anden	side	af	Vikærsvej.	En	
af	de	grunde	der,	hvor	centret	skulle	ligge	viste	sig	at	tilhøre	Dansk	Supermarked.		
Den	unge	Eric	Petterson	udarbejdede	på	et	højst	tvivlsomt	grundlag	en	såkaldt	dis-
positionsplan	for	Vejlbyområdet,	som	sognerådet	straks	vedtog.	Det	var	i	1969.	En	
dag	 tog	 direktør	 Jørgen	Absalonsen	 fra	Dansk	 Supermarked	ham	og	sogneråds-
formanden	 med	 i	 et	 privatfly	 til	 Stockholm	 for	 at	 overbevise	 nogle	 svenske	
investorer	 om,	 at	 planerne	 var	 vidt	 fremskredne,	 hvad	 de	 i	 realiteten	 ikke	 var.	
Direktørens	 bror,	 der	 var	 arkitekt,	 havde	 tegnet	et	 kæmpemæssigt	 forretnings-
center,	en	kasse	 i	 en	etage	 til	 forskel	 fra	det	oprindeligt	planlagte	centers	 to	og	
meget	større,	fire	gange	så	stor	som	det	daværende	BILKA	ved	Viborgvej.	Men	alt	
var	endnu	kun	papir.		
	
Kommunesammenlægningen	 nærmede	 sig.	 Det	 hastede.	 For	 at	 overbevise	 de	
svenske	investorer	om,	at	 sognerådet	mente	det	alvorligt,	begyndte	man	at	 rive	
landsbyen	 ned,	 før	 der	 var	 sikkerhed	 for	 investeringerne.	 Bulldozerne	 ankom	 i	
december	1968	og	fortsatte	til	ind	i	1969.	Gårde	og	huse	syd	for	Vejlbygade,	hvor	
centret	skulle	ligge,	blev	jævnet	med	jorden.	Dernæst	kvartererne	syd	og	vest	for	
kirken.	Kun	lidt	af	landsbyen	øst	for	kirken	og	nord	for	Vejlbygade	stod	endnu,	da	
meddelelsen	kom	om,	at	investorerne	havde	trukket	sig.	Efter	sonderinger	var	de	
blevet	overbevist	om,	at	planen	var	en	vildmand.	Kundeunderlaget	under	Vejlby	
Centret	var	for	en	stor	del	allerede	dækket	af	det	nye	Vericenter.	Hvordan	Dansk	
Supermarked	kom	ud	af	miseren,	vides	ikke.	Af	det	store	Vejlby	Center	blev	der	
ikke	 andet	 tilbage	 end	 navnet	 Vejlby	 Centervej	 på	 den	 brede	 autostrada,	 som	
sognerådet	havde	nået	at	anlægge,	og	den	standsede	ganske	umotiveret	foran	de	
kolonihaver,	den	skulle	have	ført	igennem	over	til	den	ydre	ringvej.	
	
Eric	Petterson	blev	i	1970	ansat	som	lektor	i	byplanlægning	på	Aarhus	Arkitekt-
skole.	Her	kunne	han	bruge	sine	erfaringer	fra	tiden	som	rådgiver	for	sognerådet	
som	et	af	de	helt	store	eksempler	på	forfejlet	byplanlægning.	
	
	

	 Hvad	det	sidste	sogneråd	i	Vejlby-Risskov	gjorde	mod	Vejlby,	var	intet	mindre	end	
en	skandale.	Alligevel	har	den	drivende	kraft	bag	ødelæggelserne,	Rolf	Haugstrup,	
fået	en	plads	opkaldt	efter	sig,	nemlig	pladsen	foran	Vejlby-Risskov	Hallen,	hvor	han	
og	 sognerådet	 til	 afsked	 kort	 før	 kommunesammenlægningen	 inviterede	 alle	 den	
gamle	kommunes	indbyggere	på	en	kæmpemiddag	for	at	bruge	så	mange	penge	som	
muligt,	før	beholdningen	forsvandt	i	Aarhus	kommunes	socialdemokratiske	kasse.			
Aarhus	kommune	såede	græs,	hvor	landsbyens	nedrevne	gårde	og	huse	havde	ligget.	
Danmarks	dyreste	græsplæner	blev	de	kaldt.	En	stor	del	af	dem	ligger	der	stadig.	Det	
eneste,	 sognerådet	 havde	 nået	 at	 realisere	 foruden	 den	 ufuldførte	 centervej,	 var	
Risskov	Amtsgymnasium	(ikke	Vejlby)	og	syd	herfor	de	store	idrætsanlæg	med	VIK’s,	
Skovbakkens,	Vejlby-Risskovhallens	og	idrætshøjskolens	bygninger.	Til	gengæld	et	
smukt	og	funktionelt	byggeri,	som	gør	arkitekterne	Friis	og	Moltke	ære	og	kan	være	
et	lille	plaster	på	det	store	sår,	som	den	halsløse	byplanlægning	har	efterladt.	
	
Kilder:		
S.	A.	Jensen,	J.	M.	Jespersen	og	H.H.	Skaarup:	Forslag	til	udvidelse	af	bebyggelsen	i	
Vejlby-Risskov	kommune	(København	1962)	
Eric	Petterson:	Der	var	engang	en	landsby.	Brudstykker	af	byplanlægning	(u.å.)	
Henrik	Fode:	Vejlby	–	forstadsdrømme,	der	brast,	Århus	Årbog	1974,	s.	126-131	
Gunnar	Ovesen	m.fl.:	Om	byplanlægning	i	Vejlby	(upubliceret	manus,	Vejlby	1983)	
_______________________________________________________________________________	
	
Ny	bog	om	Vejlby	
	
Af	Steen	Busck	
Christian	 Henriksens	 8240	 Vejlby	 (Byens	 Forlag	 2021)	 er	 en	 bog	 om	 Vejlby	 i	
1970’erne	 og	 80’erne.	 Forfatteren	 er	 født	 1971	 og	 vokset	 op	 i	 præsteboligen,	
Filosofgangen	 1,	 ved	 Vejlby	 kirke,	 hvor	 hans	 far	 Jens	 Ole	 Henriksen	 var	 præst.	
Christian	Henriksen	opfatter	sig	selv	som	en	rigtig	vejlby'er.	Man	skal	være	døbt	i	
Vejlby	kirke	eller	have	adresse	i	Vejlby	ved	fødslen.	”Andet	tæller	ikke.	Sådan	er	det,	
og	sådan	skal	det	være”,	skriver	han	til	indledning.	Adressen	bør	rettelig	hedde	8240	
Vejlby.	Vejlby	er	nemlig	ikke	Risskov.	Der	går	–	eller	gik	i	hvert	fald	-	en	skarp	grænse	
ved	Grenåvej.	Passerede	man	den	i	den	ene	eller	anden	retning,	risikerede	man	at	få	
nogen	på	ørerne.	Bogen	handler	især	om	1980’ernes	drengekultur,	og	den	var	ret	rå.	
På	det	hedengangne	Vejlby	skole	puttede	de	pornoblade	i	konvolutter	og	smed	dem	
i	ind	ad	brevsprækkerne	med	konens	navn	på	og	en	følgeseddel	til	manden	med	tak	
for	lån.	De	kaldte	ikke	hinanden	ved	deres	rigtige	navne.	Alle	havde	øgenavne.	Vi	får	
en	hel	side	med	dem,	Spy,	Spjætte,	Pind,	Bæ	osv.		Forfatteren	hed	Kridtstreg.	Slagter	
Frislev,	som	lignede	en	læge,	solgte	bajere	efter	lukketid.	Selv	solgte	forfatteren	i	et	
par	år	burgere	i	grillbaren	”Oasen”	sammen	med	en	kammerat.		Det	hændte,	at	kun-
der	fra	Risskov	fik	et	par	elastikker	i	burgeren.		Bogen	har	også	sine	gamle	helte,	bl.a.	
Karl	 Jørgensen,	 der	 drev	 smugkro	 og	 lod	 overskuddet	 gå	 til	 sit	 kære	VIK	 (Vejlby	
Idrætsklub)		og	Gunnar	Ovesen,	som	ikke	kunne	leve	uden	sit	Vejlby,		der	omvendt		
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havde	svært	ved	at	klare	sig	uden	ham,	da	han	var	død.	
Det	er	en	velskrevet	munter	bog,	 sine	steder	 ligefrem	poetisk,	med	 levende	skil-
dringer	af	stor	værdi	for	os	udenforstående	i	Vejlby	Nord,	som	var	et	helt	anderledes	
kvarter.	Digteren	Lars	Bukdahl,	søn	af	min	fordums	nabo	på	Korshøjen,	skriver	i	et	
tilbageblik	på	sin	hjemstavn:	”det	var	noget	helt	andet	end	både	den	gamle	landsby	
oppe	i	Vejlby	og	de	gamle	villaer	i	Risskov,	steder,	hvor	man	ikke	engang	færdedes,	
for	hvorfor	i	alverden	skulle	man	dog	det,	når	man	selv	havde	alt,	hvad	man	havde	
brug	for,	og	havde	det	en	million	gang	skæggere,	end	de	nogensinde	kunne	gøre	sig	
håb	om.”	(Martin	Zerlang	og	Frederik	Stjernfeldt	(udg.):	Barndomsbyer	(København	
1998),	s.	378).		
	

	
	

Adskilte	verdener	åbenbart,	men	måske	er	de	kommet	hinanden	nærmere	nu,	hvor	
Vejlby	skole	er	væk	og	børn	og	lærere	flyttet	ned	på	Jellebakkeskolen,	og	Christian	
Henriksen	en	årrække	har	boetpå	Skodshøjen,	hvorfra	han	har	hentet	motivet	til	
forsiden	af	sin	bog.	
	

	 Else	Marie	og	hendes	moder	
	
Et	stykke	socialhistorie	fra	1800-tallets	Vejlby	
	
Af	Knud	Erik	Balle	
Else	Marie	(Ritz)	blev	afleveret	til	forsørgelse	i	Vejlby	sogn	8.	oktober	1842.	
I	 følge	Sogneforstanderskabets	protokol	blev	hun	afleveret	på	foranledning	af	 ju-
stitsråd	og	herredsfoged	Jens	Ditlev	Blichfeldt	i	Skanderborg.	
Hun	var	ved	afleveringen	9	år	gammel,	men	kunne	hverken	læse	eller	skrive.	Des-
uden	havde	hun	ikke	"anstændige"	klæder	på	kroppen.	
	
Sogneforstanderskabet	 i	 Vejlby	 påtog	 sig	 forsørgelsespligten	 uden	 videre.	 Sog-
neforstanderne	Mads	Laursen	og	Jens	Jensen,	begge	gårdmænd	i	Vejlby,	skulle	sørge	
for	anstændige	klæder	til	Else	Marie.	
Husmand	Jens	Jensen	og	hustru	Karen	Jensdatter	blev	plejeforældre	for	Else	Marie	
mod	betaling	fra	Vejlby	sogn.	De	lovede,	at	deres	jævnaldrende	datter,	skulle	læse	
sammen	med	Else	Marie.	
	
Dette	er	hvad	Sogneforstanderskabets	forhandlingsprotokol	i	Vejlby	sogn	fortæller.	
Men	hvordan	udformede	Else	Maries	liv	sig	egentlig	i	datidens	Danmark?	
Det	efterfølgende	er,	 udover	 omtalte	 protokol	 fra	Vejlby-Risskov	Lokalhistoriske	
Arkiv,	kun,	hvad	man	i	dag	kan	finde	på	Internettet.	
	
Ved	 Sogneforstanderskabets	 samling	 4.	 januar	 1843	 blev	 forsørgelsesplanen	 for	
nærværende	år	diskuteret.	Fremdeles	blev	det	bestemt,	at	udgifterne	til	Else	Marie	
Ritz	skulle	anføres	blandt	de	faste	almissselemmer	på	forsørgelsesplanen.	
	
Else	Marie	blev	født	den	28.	juni	1833	på	Amtets	Sygehus	i	Aarhus.	Hendes	moder,	
Ellen	Marie	Zachariasdatter	Ritz,	var	et	ugift	fruentimmer	og	arrestant	ligesom	den	
udlagte	barnefader,	Gregers	Andreas	Petersen.	De	hørte	begge	under	herredsfoged	
Henrich	Bering	Lanng's	jurisdiktion	i	Aarhus.	
Ved	Else	Maries	dåb	21.	juli	1833	i	Vor	Frue	Kirke	var	alle	fadderne	fattiglemmer	fra	
den	 nærliggende	 Fattigstiftelse	 i	 Aarhus.	 Moderen	 har	 tilsyneladende	 haft	 sin	
kortvarige	rekonvalescens	efter	fødslen	i	Fattigstiftelsen.	
Else	Maries	moder	blev	dømt	til	tugthus	den	4.	juli	1833	ved	Hads	og	Ning	Herreders	
Ret.	 Den	 1.	 august	 samme	 år	 blev	 Else	 Maries	 moder	 indsat	 i	 Viborg	 Tugt-	 og	
Forbedringshus,	hvor	hun	skulle	afsone	en	dom	på	9	måneders	staffearbejde	 for	
tyveri	og	løsgængeri.		Else	Marie	kom	i	pleje	hos	daglejer	Otto	Frederichsen	og	hans	
kone	Maren	Ovesdatter	i	Vestergade,	Aarhus.	
	
Den	udlagte	barnefader,	Gregers	Andreas	Petersen,	har	ikke	været	mulig	at	følge.	
Han	har	nok	været	en	omstrejfende	person,	som	Ellen	Marie	Zachariasdatter	Ritz	
har	slået	pjalterne	sammen	med.	Ved	hendes	fængsling	i	1833	er	anført	under	sidste	
opholdssted,	at	hun	har	strejfet	rundt	i	landet.	
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Else	Maries	moder,	Ellen	Marie	Zachariasdatter	Ritz,	blev	født	18.	november	1792	i	
Aarhus	Domsogn.	Hun	havde	en	tvillingesøster,	som	hed	Elisabeth.	
Hendes	forældre,	soldat	ved	1.	Jyske	Infanteriregiment	Zacharias	Ritz	og	hustru	Kir-
sten	Thomasdatter,	blev	viet	i	Trige	Kirke	8.	februar	1791.	
	
I	1801	boede	familien	i	Vestergade	nr.	32	i	Aarhus.	Der	var	ikke	andre	søskende	end	
de	nu	8-årige	tvillingesøstre	Ellen	Marie	og	Elisabeth.	
Hvorfor	skulle	Ellen	Marie	ende	som	tugthusfange?	
Ellen	Marie	Zachariasdatter	havde	åbenbart	smag	for	et	omstrejfende	liv,	eller	afsky	
for	et	liv	som	tjenestepige.	Måske	havde	der	været	problemer	i	barndomshjemmet.	
Hendes	moder,	Karen	Thomasdatter,	døde	28.	maj	1814,	58	år	gammel,	i	Haurum	
Sogn,	 Houlberg	 Herred,	 Viborg	 Amt.	 Dette	 fremgår	 af	 kirkebogen	 fra	 Aarhus	
Domsogn,	hvor	hun	er	nævnt	som	grenader	Reetz	kone.	
Muligvis	levede	de	ikke	sammen	som	mand	og	kone.	
	
Ellen	Marie	Zachariasdatter	Ritz	blev	løsladt	fra	Viborg	Tugthus	1.	maj	1834	efter	
upåklagelig	opførsel.	I	de	9	måneder	havde	hun	været	beskæftiget	med	"bondear-
bejde".	Af	fangeproto–kollen	fremgår	det,	at	hun	var	forsørgelsesberettiget	i	Aarhus.	
	
I	1842	blev	Ellen	Marie	Zachariasdatter	Ritz	atter	arresteret	for	løsgængeri	og	bet-
leri.	Denne	gang	i	Skanderborg	området.	Hun	havde	åbenbart	strejfet	rundt	med	
datteren,	 Else	 Marie.	 Derfor	 henvendte	 justitsråd	 og	 herredsfoged	 Jens	 Ditlev	
Blichfeldt	i	Skanderborg	sig	til	Sogneforstanderskabet	i	Vejlby	om	at	tage	sig	af	Else	
Marie.	Else	Maries	moder	måtte	have	haft	en	vis	tilknytning	til	Vejlby	Sogn.	
	
Else	Maries	moder	blev	idømt	halvandet	års	 tugthus	 for	 løsgængeri	forenet	med	
betleri	 ved	 Hjelmslev	 og	 Gjern	 herreders	 Politiret	 den	 14.	 december	 1842.	 Ved	
Skanderborg	Amts	Overpolitiret	den	28.	samme	måned.	I	Højesteret	16.	marts	1843	
og	sendt	til	afsoning	i	Viborg	fra	Skanderborg	Arrest	24.	marts	1843.	
Hun	blev	atter	løsladt	25.	september	1844.	Igen	efter	god	opførsel.	
Denne	gang	fremgår	det	af	fangeprotokollen,	at	Vejlby	Sogn	havde	forsørgelsesplig-
ten.	
(Det	har	endnu	ikke	været	muligt	at	fastslå,	hvorfor	Else	Maries	moder	var	forsør-
gelses-berettiget	i	Vejlby	Sogn.	Sognets	Fattigprotokol,	som	der	henvises	til	både	fra	
Sogneforstanderskabets	 forhandlingsprotokol	 og	 fra	 kirkebogen,	 eksisterer	
desværre	ikke	længere.)	

Fra	Viborg	Tugt-	 og	 Forbedringshus	 findes	et	 signalement	 af	 Ellen	Marie	 Zacha-
riadatter	Ritz:	59	T.	(tommer)	høi	-	lyseblaa	Øine	-	sort	Haar	-	mørke	Øienbryn	-	Et	
rundt	fyldigt	Ansigt	med	sund	Farve	.	En	middelhøi	Pande	-	En	kort	tyk	Næse	-	lang	
Overlæbe	middel	Mund	og	Hage	-	Har	nogle	faa	Smaakopper.	-	Middel	af	Hals,	Skuldre	
og	Lemmer-	Smaa	Hænder	med	en	beskadiget	Negl	paa	den	høire	Pegefinger	-	de	fleste	
Negle	er	store,	dog	er	de	paa	Lillefingerene	smaa	-	Taler	dansk.	

	 Else	Maries	ophold	hos	plejeforældrene	i	Vejlby	blev	taget	op	til	revision	i	1843.	I	
referat	fra	Sogneforstanderskabets	møde	20.	september	1843	var	følgende	spørgs-
mål	fra	Fattigvæsenet	indkommet	til	afgørelse:	
2)	om	Pigebarnet	Else	Marie	Ritz	skal	forblive	hos	sine	nuværende	Plejeforældre	eller	
hensættes	til	nogen	andre,	og	hvem	da?	
ad	2	–	Angaaende	Sagen	Else	Marie	Ritz'	 vedkommende	da	blev	det	overdraget	 til	
Fattigforstanderne	M.	Laursen	og	J.	Jensen	at	afgøre	denne	Sag	på	bedste	Maade,	enten	
ved	at	accordere	Barnet	bort	imod	at	forsyne	det	med	Kost	og	Klæder	eller	og	alene	
med	Kost.	
	
25.	september	1844	blev	dette	transportpas	udstedt	fra	Viborg	Tugthus:	
Ellen	Marie	Zachariasdatter	Ritz	hjemmehørende	I	Weilbye	Sogn,	Hasle	Herred,	Aar-
huus	Amt,	som	ifølge	Høiesteretsdom	af	16.	Marts	1843	har	udstaaet	Straf	af	11⁄2	Aars	
Arbeide	I	Wiborg	Tugt-	og	Forbedringshuus	for	3die	Gang	begaaet	Løsgængeri	forenet	
med	Betleri,	og	nu	derfor	er	løsladt,	bliver	hermed,	overensstemmende	med	Placaten	
14de	December	1810	fremsendt	til	Hr.	Cancelliraad	Herredsfoged	Finsen	I	Aarhuus.		
Vedkommende	Retsbetjent	vilde	besørge	de	Paagjældende	transporteret	paa	anordnet	
Maade	og	derom	gjøre	Paategning	paa	dette	Pas,	som	dernæst	med	Tilstaaelse	om	den	
endelige	Aflevering	bedes	remitteret	til	Wiborg	Stiftamt.		
	 Directionen	for	Wiborg	Tugt-	og	Forbedringshuus,		
	
Den	29.	September	1844	samledes	Sogneforstanderne	i	Vejlby	for	at	tage	bestem-
melse	om	Ellen	Marie	Ritz`s	forsørgelse.	Følgende	blev	vedtaget:		
1)	 	Bemeldte	 Fruentimmer	 skal	 boe	 I	 Fattighuuset	 hos	 et	 andet	 derboende	 Fruen-
timmer	Ane	Marie	Christensdatter	for	det	første	fra	førstkommende	6te	October	til	1ste	
Maj	1845,	og	 for	at	 ligge	 I	hendes	Sengeklæder	 I	 samme	Tid,	 skal	bemeldte	Ane	M.	
Christensdatter	saalænge	sidde	huusleiefri	der	hvor	hun	er,	men	den	1	Rbd.	I	Huusleie,	
som	er	forfalden,	skal	hun	betale,	
	2)		Ellen	Ritz	faaer	I	Understøttelse	strax	1	Skp.	Rug	og	1	Skp.	Byg	og	betyder:	at	hun	
fremtidigen,	saalænge	hun	er	arbejdsfør,	skal	forsørge	sig	selv,		
3)	 	hendes	Barn	Else	Marie,	som	(See	Fol.	15)	er	til	Forpleining	hos	Huusmand	Jens	
Daas	her	I	Byen,	bliver	hos	ham	paa	den	hidtilværende	Accord	for	det	første	til	1ste	
Januar	1845,	og	bliver	da	nærmere	Bestemmelse	at	tage	hendes	Forsørgelse	angaa-
ende,	og		
4)	Ellen	Ritz	tilstaaedes	slutteligen	l	læs	Tørv,	som	siden	bliver	hende	at	levere.	
	
I	 referatet	 fra	 Sogneforstanderskabets	 samling	 31.	 oktober	 1844	 fremgår	 det,	 at	
Ellen	Marie	Zachariadatter	Ritz	havde	rykket	for	det	læs	tørv,	som	var	stillet	hende	
i	udsigt.	
	
På	Sogneforstanderskabets	møde	22.december	1844,	hvor	forsørgelsesplanen	for	
1845	 skulle	 drøftes,	 gjorde	 formanden	 (pastor	 Topsøe)	 opmærksompå,	 at	 Else	
Marie	havde	henvendt	sig	med	anmodning	om	en	ny	klædning.	Det	blev	vedtaget,	at	
hun	skulle	have	et	sæt	nye	klæder.	Fattigforstanderne	skulle	foretage	det	fornødne	
i	denne	henseende.	
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i	denne	henseende.	
"Forinden	dette	Møde	sluttedes	anmeldte	Formanden,	at	Ellen	Ritzdatter	havde	hen-
vendt	sig	til	ham	for	at	begjære	om	hendes	slutter	maatte	flytte	bort	fra	Jens	Daas,	hos	
hvem	hun	 foregav	at	Barnet	 ikke	havde	det	godt.	Da	hun	ønskede	helst	at	 erholde	
Barnet	hos	sig,	tilkjendegav	Formanden,	efter	Sogneforstanderskabets	tidligere	Be-
slutning,	at	dette	ikke	i	det	mindste	for	det	første	kunde	bevilges	med	mindre	Barnet	
intetsteds	kunde	anbringes	for	den	aarlige	Betaling	af	i	Penge:	1	Rbd.	2	Mk.,	i	Rug:	12	
Skp.	og	i	Byg:	ligeledes	12	Skp.	ifølge	den	for	Aar	1845	lagte	Forsørgelsesplan.	Da	Ellen	
Ritzdatter	i	dag	havde	yttret	i	Sogneforstanderskabet,	at	den	Seng	hvori	hun	Sov,	var	
af	daarlig	Beskaffenhed,	vil	Sogneforstanderskabet	med	det	første	tage	den	i	Øiesyn	
og	 dersom	 det	 sidste	 skulde	 stadfæste	 sig,	 vilde	 Mangelen	 snarest	 muligt	 blive	
afhjulpen."	

I	folketællingen	(februar)	1845	boede	Ellen	Marie	Zachariadatter	Ritz	i	Vejlby	Fat-
tighus	som	fattiglem.	
I	samme	folketælling	var	Else	Marie	stadig	plejebarn	hos	husmand	Jens	Jensen	og	
hans	hustru,	Karen	Jensdatter.	

I	løbet	af	1845	skiftede	Else	Marie	tilsyneladende	plejeforældre.	Hun	kom	til	hus-
mand	og	daglejer	Jørgen	Rasmussen	Tydsk.	Af	referatet	fra	Sogneforstanderskabet	
13.	oktober	1845	fremgår	det:	
2)	Paa	Jørgen	Tydsk`s	Erklæring:	Ikke	at	vilde	beholde	Else	Marie	Ritz	i	længere	Tid	

end	til	dette	Qvartals	Udløb	saafremt	tillæg	i	Korn	eller	Penge	ikke	maatte	blive	
som	bevilget,	blev	vedtaget:	at	han	intet	tillæg	skulde	gives,	men	at	man	skulde	
søge	at	faa	hende	anbragt	hos	en	anden	skikkelig	Familie	for	den	samme	Betaling	
som	nu	gives,	saavidt	muligt.		

3)	Følgende	Almisselemmer	bliver	at	forsynes	med	nye	Klæder:		
c)		Else	Marie	Ritz	med	hvad	hun,	efter	at	have	foreviist	sine	Klæder,	maatte	skjøn-

nes	at	trænge	til.		

"I	mødet	den	13de	October	d.A.	blev	vedtaget,	at	Else	Marie	Ritz	skulde	indbringes	hos	
en	anden	Familie	i	Sognet	fra	Nytaar	1846,	efterdi	Jørgen	Rasmussen	Tydske,	hos	hvem	
hun	for	tiden	er,	ikke	vil	beholde	hende	længere,	uden	forhøiet	Betaling,	men	da	ingen	
Familie	 er	 at	 formaae	 til	 at	 tage	 imod	 hende	 for	mindre	Betaling	 end	 den	 han	 vil	
beholde	hende	for,	og	det	er	Forstanderskabet	bekjendt,	at	hun	i	hans	Huus	nyder	god	
Forplejning,	 saa	besluttedes	at	 lade	hende	 forblive	der,	og	 tilstaae	ham	 for	hendes	
Forplejning	1	Aar,	regnet	fra	Nytaar	1846	til	Nytaar	1847	ialt	2	Rdl.14	Skp.	Rug	og	14	
Skp.	Byg."	

Ellen	Marie	Zachariasdatter	Ritz	døde	22.	februar	1848	i	Vejlby	sogn.	Hun	blev	be-
gravet	28.	februar	1848	på	Vejlby	Kirkegård.	Almisselem,	58	1/2	år.	

Det	så	ikke	ud	til,	at	Else	Maries	skolegang	havde	været	særlig	frugtbar.	Ved	hendes	
konfirmation	i	1850	betegnes	hendes	kundskaber	som	værende	ringe,	men	hendes	
opførsel	meget	god.	Hun	måtte	have	kundskabsdispensation	fra	biskoppen	for	at		
	
	
	

	 kunne	blive	konfirmeret.	

Ved	folketællingen	1850	var	Else	Marie	tjenestepige	hos	gårdmand	Laurs	Sørensen	
i	Vejlby.	Delvist	forsørget	af	fattigvæsenet	i	sognet.	

27.	oktober	1852	forlod	Else	Marie	sin	tjenesteplads	hos	gårdmand	Jens	Pedersen	i	
Vejlby	og	rejste	til	Viby	Sogn.	

19.	oktober	1855	vendte	Else	Marie	tilbage	til	Vejlby	og	tog	ophold	hos	husmand	
Jens	Christian	Andreasen.	Hun	havde	tjent	på	Marselisborg	gods.	

Den	9.	december	1855	blev	Else	Marie	Ritz	viet	til	skomagersvend	Rasmus	Christian	
Hansen	af	Aarhus	i	Vejlby	Kirke,	mens	hun	opholdt	sig	hos	husmand	Jens	Christian	
Andreasen.	Hun	blev	boende	i	Vejlby	indtil	12.	januar	1856	(på	det	tidspunkt	som	
indsidder),	hvor	hun	flyttede	til	Aarhus.	

Else	Marie	fik	en	søn,	Frederik	Carl	Christian	Hansen,	22.	 januar	1857.	I	 folketæl-
lingen	1860	boede	hun	i	Aarhus	sammen	med	mand	og	barn	i	Frederiksgade,	matr.	
556,	baghuset,	1.	etage.	
2.	 marts	 1861	 fik	 Else	 Marie	 en	 datter,	 Christiane	 Caroline	Wilhelmine	 Hansen.	
Familien	boede	da	i	Søndergade,	matr.	174.	Denne	datter	døde	allerede	4	måneder	
gammel	den	2.	juli	1861.	
På	det	tidspunkt	var	Else	Maries	mand	ikke	længere	skomagersvend,	men	arbejds-
mand.	

Mellem	1861	og	1870	vides	ikke,	hvad	der	skete	med	Else	Marie	og	hendes	mand,	
Rasmus	Christian	Hansen.	Muligvis	er	de	gået	fra	hinanden.	Ingen	af	dem	findes	døde	
i	denne	periode.	
Sønnen,	Frederik	Carl	Christian,	dukkede	op	i	Vejlby	i	folketællingen	1870	som	ple-
jesøn	hos	bonden	Rasmus	Pedersen	Abild	og	hustru	Kirsten	Rasmussen.	
Frederik	Carl	Christian	blev	også	konfirmeret	i	Vejlby	Kirke	16.	april	1871,	mens	han	
var	i	huset	hos	Rasmus	Pedersen	Abild.	

Frederik	Carl	Chr.	Hansen,	14	år,	afgang	fra	Vejlby	sogn	2.	november	1871	til	Hasle	
sogn.	
Frederik	Carl	Christian	Hansen,	14	1/2	år,	tilgang	Hasle	sogn	4.	november	1871	fra	
Vejlby	sogn	2.	november.	Tjener	hos	Bøegh.	–	Her	forsvinder	alle	spor	efter	ham.	

Else	Marie	Ritz	dukker	muligvis	op	i	folketællingen	1880	som	tjenestefolk	på	Claus-
holm	Hovedgård,	Voldum	Sogn,	Galten	Herred,	Randers	Amt.		
Her	var	en	Else	Marie	Reedtz,	41	år.	Vores	Else	Marie	burde	være	46–47	år	gammel	
i	1880,	men	det	kan	være	en	skrivefejl	i	folketællingen.	

Det	har	endnu	ikke	været	muligt	at	finde	flere	spor	efter	Else	Marie	Ritz.	
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En	elsket	klasselærer	
	
Af	Knud	Erik	Balle	
Jeg	er	ikke	selv	født	eller	opvokset	i	Vejlby	Sogn,	men	er	først	flyttet	her	til	fra	Viby	
i	1977.	Jeg	er	født	og	opvokset	i	Vorup	Sogn	udenfor	Randers,	hvor	jeg	også	gik	i	
skole.	Min	klasselærer	fra	første	til	femte	klasse	(1956-1961)	hed	frøken	Mogensen.	
Hende	var	jeg	meget	glad	for.	Ud	over,	at	jeg	havde	hende	som	klasselærer,	havde	
jeg	hende	til	dansk	alle	fem	år	og	biologi	fra	tredje	til	femte	klasse.	Jeg	syntes,	at	hun	
var	ældgammel,	hvilket	blev	bekræftet	af,	at	hun	også	havde	været	lærer	for	min	far,	
da	han	gik	i	skole	i	1920'erne,	men	da	jeg	begyndte	i	første	klasse,	var	hun	så	men	
bare	55	år	gammel.	
For	 et	 par	 år	 siden	 skrev	 jeg	 et	 indlæg	 til	 en	 Facebook-gruppe	 af	 gamle	 og	 nye	
Vorup-boere	om	mine	gamle	lærere	på	Vorup	Skole.	Under	min	research	fandt	jeg	
ud	af,	at	frøken	Ane	Mogensen	var	født	og	opvokset	her	i	Vejlby	Sogn.		
Ane	Mogensen	blev	født	24.	april	1901	i	Vejlby	som	datter	af	gårdejer	Søren	Mogen-
sen	og	hustru	Sidsel	Marie	Rasmussen,	på	Lindegården,	matrikel	nr.	29a,	Mosevej	
15	 (hvor	 boligforeningens	 afdeling	 Kildehøjen	 ligger	 i	 dag).	 Lindegården	 blev	
nedrevet	1978	for	at	give	plads	til	Kildehøjen,	som	stod	færdig	i	1981.	
Ane	Mogensen	gik	sandsynligvis	på	Aarhus	Lærerseminarium	(daværende	Aarhus	
Kvindeseminarium),	da	hun	stadig	boede	hjemme	i	Vejlby	1921.	Frøken	Mogensen	
blev	ansat	på	Strømmens	Skole	i	Vorup	ved	Randers	1924.		
Ane	Mogensen	havde	tre	søskende:	Niels,	født	1896,	Bertha,	født	1902	og	Rigmor,	
født	1907.	

	
Frk.	Ane	Mogensen	1926	–	Frk.	Rigmor	Mogensen	ca.	1955	

	
Niels	Mogensen	ved	jeg	ikke	mere	om,	men	Bertha	blev	sygeplejerske	og	var	i	1940	
ansat	 på	 statshospitalet	 i	 Risskov.	 Rigmor	 blev	 også	 skolelærer	 og	 var	 ansat	 på	
Risskov	Skole.	Hun	sad	både	i	Vejlby-Risskov	sogneråd	og	i	Aarhus	Amtsråd.		
Alle	tre	søstre	forblev	ugifte	og	barnløse	hele	livet.	
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Kontingent for 2022 
 
Bestyrelsen opfordrer herved til at der betales kontingent i begyndelse af året og senest  
i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
Beløbet andrager: 
kr.   75 for enkelt medlemskab 
kr. 100 for en husstand med 2 eller flere personer 
 
Der kan betales på følgende måder: 
1) Indbetaling via netbank til Nordea, Risskov afdeling 
reg. nr. 2267 – konto nr. 9160096070 husk at angive navn. 
 
2) Indbetaling kontant i forbindelse med generalforsamlingen 
 
3) På Risskov bibliotek, pavillonen, i foreningens åbningstid, onsdage mellem kl. 9.00 – 
kl. 12.00, den første onsdag i hver måned også kl. 15.00 – kl. 17.00. 
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