Lystrup, Elsted, Elev
lokalhistoriske samling
deres kvalifikationer
1972-1982 Arne Hansen
1982-1987 Carsten Strange
1987-1990 Bo Esbjørn Larsen
1990-1996 Preben Dollerup
1997Marianne Vasard Nielsen

Lystrup, Elsted, Elev lokalhistoriske samling blev oprettet den 29. februar 1972.
Arkivet har til huse på Lystrup bibliotek,
og formålet med arkivet er at indsamle
materialer fortrinsvis fra private, da andre
arkiver som Landsarkivet og Erhvervsarkivet tager sig af mange af de såkaldte
tvangsafleveringer.

Dagens begivenheder - historie i morgen
Arkivets medarbejdere er interesserede frivillige, der under vejledning af arkivets
daglige leder Marianne Vasard Nielsen
registrerer og indsamler materialer. Interessen samler sig selvfølgelig i høj grad om
»gamle dage«, men glemmer vi at samle
billederne og beretningerne fra i dag, så
kender vores børn ikke noget til vores eller
vore forældres historie. Derfor er arkivet
meget glade for erindringer fra nulevende
såvel gamle som yngre mennesker. På arkivet har vi derfor også en komplet samling
af »Lystrup lokalavis«, ligesom vi ønsker
det af LIF-nyt, Sønderskovhus Nyt og de
øvrige blade som udgives i vores område.
Vi håber meget at redaktører af blade vil
huske dette. Arkivet klipper også i avisen,

Vores egen historie
Arkivet blev oprettet for at bevare de 2 oprindelige kommuner Elsted og Elevs historie efter kommunalreformen i 1970, hvor
begge kommuner blev en del af Århus
kommune. Det var Victor Hoffmann, Jens
Brandt Lassen, Anders Kondrup og Erik
Mouritzen, der tog initiativet til dannelsen
af arkivet. Det blev kommunebibliotekaren
Arne Hansen, der begyndte indsamlingen
af materialer og informationer om området
8520. Blandt andet har han lavet et antal interview, som vi i dag har på bånd. Senere
blev Margrethe Krarup inddraget i arbejdet. Siden starten har der været en række
initiativrige ledere, der hver især har haft
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og Børge Juul Jensen, der stod for den
trykketekniske tilrettelæggelse, lykkedes
det at udgive en kunstkalender for arkivet.
Siden har vi prøvet at lave tematiske kalendere. År 2000 fortalte kalenderen om Stationsbyen Lystrup, om 12 huse i Bygaden.
Her blev det gamle billede sat i relief af et
billede optaget i sommeren 1999 fra samme
sted og vinkel som de gamle billeder.
År 2001, 2002 og 2003 har kalenderen fortalt om 12 gårde - 4 fra hvert af de nuværende sogne - Elev, Elsted og Lystrup.
Gårdenes historie er fortalt, og på bagsiden
er et kort over gårdenes jordbesiddelser.
Idéen var, at man på den måde kunne se
hvilken gårds jord, man selv boede på.
Det er stadig muligt at købe de gamle
kalendere, dog er år 2000 kalenderen udsolgt. I skrivende stund arbejdes på kalenderen for år 2004.

og på arkivet kan man bl.a. finde private
udklipsbøger fra Victor Hoffman, der var
lokalskribent (meddeler) til Århus Stiftstidende, og Murer Andersen, der skrev til
Demokraten. På Lokalcenter Sønderskovhus blev der af Anders Kondrup i sin tid
oprettet en Egnsklub. Klubbens medlemmer klippede i lang tid artikler om lokale
begivenheder ud i aviserne og har dermed
hjulpet arkivet med at bevare den del af
områdets nutidige historie for fremtidens
nysgerrige.
Aflevér materialerne, så kan foreningen
bruge dem når mærkedagene nås. Det er så
ærgerligt, når foreninger skifter formand
eller sekretær, og alle gamle referater, blade, stævne billeder eller blot listen over de
første medlemmer går op i flammer. På arkivet tager vi gerne imod, og vi prøver at
passe på sagerne, så vi kan hjælpe med at
skrive jubilæumsbladet, når for-eningen
fejrer 50 års jubilæum.

Praktiske oplysninger
Arkivet ledes af en arkivleder, der lønnes
med 2 timer om ugen af Århus Kommunes
biblioteksvæsen. Vi har åbent på arkivet
hver mandag fra kl. 15 til 17. Her kan man
få hjælp til at lede i arkivet efter oplysninger, men man er også velkommen til bare
at kigge forbi og se hvad der optager arkivet netop nu. Har man materialer til aflevering, kan dette også foregå til bibliotekets
personale i den almindelige åbningstid.
Arkivet henstiller, at man skriver navn og
adresse, evt. tlf. nummer på afleveringen,
så vi kan få supplerende oplysninger, hvis
alle relevante data ikke fremgår af materialet.

Årets Lokalhistoriske Kalender
Da jeg i 1997 blev leder af Lystrup, Elsted
Elev lokalhistoriske Samling havde Preben
Dollerup forsøgt at samle interesse om
fremstilling af en kalender for arkivet.
Aage Bruun Jespersen havde i den anledning stillet 12 tegninger fra området til
arkivets rådighed. I 1999 lykkedes det få
økonomi til udgivelse af den første kalender, og med hjælp fra Aage Bruun Jespersen, der sørgede for det kunstneriske
layout, Erik Mouritzen, der skrev teksten

Vil du være med?
Har du interesse i historien her i området?
Så kom og vær med! Alle er velkomne.
Sidste nyt kan findes på http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/lystrup/
Marianne Vasard Nielsen
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