
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aaby – Aabyhøj 

Lokalhistoriske Forening 
www.aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk 

Program for maj 2018 til marts 2019. 

Torsdag den 24. maj kl. 14.00 til ca. 16. 

Jordbrugets Uddannelsescenter og Dansk Gartneri Museum. 
Damsgaards Allé 5, Beder. Mødested udenfor drivhusene. Parkering til højre for 

drivhusene. Gennemgang af drivhusene, om uddannelse, planteskoleafdeling og 

museet. Carl Aksel Kragh Sørensen viser rundt og fortæller. Pris 20 kr. 

Torsdag den 31. maj kl. 19.00. 

Byvandring ad Oehlenschlægersvej og Ludvig Holbergs Vej. 
Mødested: Oehlenschlægersvej 6. Udstykning af matr.3a i 1918. Byggehistorie, 

mennesker, gangstier, hændelser og erindringer i 100 år. 
 
Lørdag den 25. august kl. 9.00 – 18.00. 

Sensommerudflugt: Djursland med Pindstrup, Ryomgaard, 
Kolindsund, Grenaa, Sangstrup Klint og Sostrup Slot.        
Mødested: Bibliotekets parkeringsplads. Max. 50 deltagere. 

Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket er vedlagt. Pris 200 kr. 
 
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 på biblioteket. 

Søren Frichs Vej fra engareal til erhvervsområde og boliger.  
Søren Frichs Vej og Silkeborgvej er veje med store forandringer, og hvor 

udviklingen stadig er omfattende. Kaffe/te: 20 kr. 

Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 31. august. 
 

Mandag den 12. november kl. 19.00 på biblioteket. 

Til bogprojektet: Åbyhøj i 1960’erne - Ost og rødvin - Kalender 2019. 
Udspil om hvad Åbyhøj var i 1960’erne for børn, unge, voksne og som samfund.  

Dagligdag og levested, arbejde, fritid/leg, relationer, skole, foreninger, erhverv, 

uddannelse og interesser samt selvfølgelig relationerne til Aarhus. 

Pris kr. 50 pr. kuvert Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket vedlagt. 
 
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 på biblioteket. 

Tidlige virksomheder i Åbyhøj.  
Med udgangspunkt i året 1900 kortlægges og beskrives nogle af alle de 

virksomheder, der slog sig ned i Åbyhøj. Hvornår de opstod og hvornår de 

forsvandt igen. Kaffe/te: 20 kr. 
 

Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00 på biblioteket: Generalforsamling. 
 
Uddybende beskrivelser af arrangementerne på de næste sider. 

http://www.aabyhoj-lokalhistoriske-forening.dk/


Torsdag den 24. maj kl. 14.00 til ca. 16. 

Jordbrugets Uddannelsescenter og Dansk Gartneri Museum.  
Damsgaards Allé 5, Beder. Mødested: Parkering til højre for drivhusene. 

14.00: Gennemgang af drivhusene ved Carl Aksel. Spørgsmål om uddannelse til 

produktionsleder Ingrid Tambour. 

14.30: Gang forbi Planteskoleafdelingen. Planteskolefolkenes afslutningsopgaver med at 

lave små haver. 

15.00 til ca. 16.00: Det Danske Gartnerimuseum: Gartneriets forskellige specialer, værktøj 

og maskiner. Arkivalier fra 1800-tallet til nu. Pris 20 kr. Tilrettelæggelse: Carl Aksel KS. 
 

Torsdag den 31. maj kl. 19.00. 

Byvandring ad Oehlenschlægersvej og Ludvig Holbergs Vej. 
Mødested: Oehlenschlægersvej 6. Grundene på de to veje samt grundene på den østlige 

side af Tousvej omfattes af matr.nr. 3a. I 1918 købtes dette område under et, og 

udstykningen af parceller for boligbyggeri påbegyndtes. Det får vi noget at vide om.  

Mange byggegrunde lå ubebyggede i mange år, Derfor er husene meget forskellige i 

materialer og historie. Man kan læse historien om Åbyhøj i husenes historie!  

Blandt foreningens medlemmer har vi beboere fra vejene, og de medvirker med kendskab 

til byggeriet og husene samt med erindringer om mennesker og hændelser i næsten 100 år. 

Tilrettelæggelse: Preben Blæsild og Gunner Nielsen. 
 

Lørdag den 25. august kl. 9.00 – 18.00. 

Sensommerudflugt: Djursland med Pindstrup, Ryomgaard, Kolindsund, 
Grenaa, Sangstrup Klint og Sostrup Slot.        
Busturen bringer os gennem Hornslet og forbi Rosenholm Slot. Så er det over Kastrup 

Mose til Pindstrup. Vi er i den tidligere floddal med Grenaa i øst og Randers Fjord i vest, 

dengang Norddjursland var en ø. Godt ovre mosen når vi til jernbaneknudepunktet 

Ryomgaard og beser museet med ting og sager fra jernbanernes store tid på Djursland. 

Videre drejer det sig om den 2500 ha store og udtørrede del af Kolindsund. Vi får et kig ud 

over området for straks efter at køre til Fannerup for at blive vist rundt i pumpestationen og 

opleve anlægget med kanalerne. Efter kørsel i området besøges en af sundgårdene, hvor 

ejeren fortæller om planteavlsgårdens drift og historie. Her spises den medbragte mad. 

I Grenaa ser vi byens museum og får en lille byvandring i centrum ved torvet. Turen 

fortsætter til havnen og følger kysten mod nord til Sangstrup Klint med lodrette kalkstens-

vægge og strand med rulleflint. Det er flot, og vi drikker kaffe med brød til.  

Sostrup Slot ved Gjerrild er imponerende og smukt beliggende. Vi hører om stedets historie 

og går tur mellem bygningerne. På vejen hjem køres over Rimsø og ind omkring Enslev 

Kirke ved Kolindsund. Kirken er bygget af kalksten.     

Turen starter kl. 9.00 fra bibliotekets parkeringsplads. Max 50 deltagere.  

Pris kr. 200 dækker bustur, adgang til besøgssteder, rundvisning og eftermiddagskaffe 

med brød. Medbring madpakke. Øl og vand kan købes. 

Tilmelding nødvendig. Blanket er vedlagt. Optages efter først-til-mølle-princippet. 

Tilrettelæggelse: Erland Wittus, Arne Sørensen og Gunner Nielsen. 

 

 

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 på biblioteket. 

Søren Frichs Vej fra engareal til erhvervsområde og boliger.  
Vi vil denne aften først gå tilbage til perioden 1900-1968 og se på engarealet fra Frichs 

Fabrikker til Aaby Skole samt det nye kvarter, der opstod med opførelsen af 

Boligforeningen Solgården og gav grundlag for et driftigt forretningsliv.  

 

Fra 1968 ændrede området sig markant med Søren Frichs Vejs etablering fra Ringgaden til 

den nye Viby Ringvej. Turen gik gennem engarealet, som nu var blevet et nyt 

industriområde med bl.a. fragtmandscentralen og videre til Solgården, hvor vejen blev 

afskærmet med rækværk, og der blev indført stopforbud.  

Vi sætter fokus på, hvad disse ændringer medførte og hvilke ulemper og fordele det betød 

for hele Aabyhøj. Kaffe/te: 20 kr. 

Tilrettelæggelse: Arne Sørensen, Gunner Nielsen og Arne Rasmussen. 

Tilmelding direkte til Åby Bibliotek fra 31. august. 
 

Mandag den 12. november kl. 19.00 på biblioteket. 

Til bogprojektet: Åbyhøj i 1960’erne - Ost og rødvin - Kalender 2019. 
Med udgangspunkt i vort bogprojekt - Ny bog om lokalhistorien i Aabyhøj med vægt på 

perioden efter år 1900 - vil vi denne aften tage fat på perioden 1960-1970. Vi stiller 

spørgsmålet: Hvad var Åbyhøj i 1960’erne for børn, unge, voksne og som samfund?  

Hvordan med dagligdag, stedet, arbejde, fritid/leg, relationer, skole, foreninger, erhverv, 

uddannelse og interesser - samt selvfølgelig relationerne til Aarhus? 

 

Vore medlemmer har tidligere peget på en række emner, som prægede dagligdagen 

i Aabyhøj i denne periode, og som vi vil behandle denne aften:  

Gammelaardsskolen med ungdomsskolen indvies, og med to skoler i kommunen opstår der 

nye skoledistrikter. Hvordan var ungdomsskolen noget nyt for de 14-18’årige i Åbyhøj? 

Nye forretningstyper som Jaco og HB Brugsen (Kvickly) opstår, og planerne om et  

kommende butiks-center diskuteres heftigt. 

Sidste driftige gård - Staahøjgaard – nedlægges, og jordene udstykkes til parcelhusgrunde.  

Boformer: Hvordan med pensionater og kollektiver i dette årti? Hvor og hvem? 

Etablering af Aaby Fjernvarme med ny centralbygning og opgravning af de fleste veje.  

Nye veje: Søren Frichs Vej og Aaby/Viby Ringvej påbegyndes og ændrer trafikmønsteret 

markant. 

Det lokalpolitiske landskab i dette årti!  

Debatten og det politiske spil frem til kommunesammenlægningen. Hvordan er det gået? 

 

Med dette oplæg forventer vi at få en del af medlemmerne på banen og kontakte os med 

ideer og oplysninger både til ovenstående og andre perioder, så vi kan få så bredt og 

nuanceret  indhold som muligt til brug for bogprojektet. 

Tilrettelæggelse: Arne Sørensen, Arne Rasmussen og Gunner Nielsen. 

Pris kr. 50 pr. kuvert Tilmelding nødvendig. Tilmeldingsblanket vedlagt. 
 
 



Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 på biblioteket. 

Tidlige virksomheder i Åbyhøj 
Fra 1900 og årene derefter valgte en del virksomheder at slå sig ned i Åbyhøj. Nogle blev 

grundlagt her, mens andre blev udflyttet fra Århus. Vi kortlægger deres historie, hvorfra de 

kom, deres virksomhed, produktion og motivation for at vælge Åbyhøj. Vi prøver også at 

fortælle om de mennesker, der fik deres udkomme gennem industrialiseringen i Åbyhøj.  

Som udgangspunkt kommer vi ind på virksomhedsbebyggelsen i det centrale Åbyhøj,  

fx Rammefabrikken ”Jyden”, Blikvarefabrikken, A. C. Nørgaards Maskinfabrik og Jern- og 

klokkestøberiet på Thorsvej. 

Nogle af disse virksomheder er velbeskrevet og har været en del af byen i mange år, mens 

andre ikke har sat så markante aftryk på byen. Fælles for dem alle er, at de ikke længere 

eksisterer.  

Vi vil meget gerne invitere foreningens medlemmer til at bidrage med viden, erindring og 

indsigt i nogen af de virksomheder, der nu er væk. Man kan henvende sig til: 

Gunner Nielsen tlf.  8615 9545/4035 6799 Mail: Gunner@rosenstedt-nielsen.dk 

Niels Løgager Nielsen tlf.  2024 5180. Mail: nielslog@yahoo.dk 
Kaffe/te: 20 kr. 

Tilrettelæggelse: Erland Wittus og Niels Løgager Nielsen. 

 
Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00 på biblioteket: 

Generalforsamling. Salen på Åby Bibliotek. Indkaldelse efter foreningens love. 
 
 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

Gunner Nielsen. Gefionsvej 12, 8230 Åbyhøj. Tlf. 86159545 eller 40356799. 

Formand                                                                                           

Åbyhøj, den 7. maj 2018. 
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