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Markerne nord og vest for købstaden Århus havde i middelalderen henligget som fælled, et stort 
græsareal til byens heste og kreaturer.  I midten af 1500-årene var agerbruget udvidet til at omfatte 
næsten hele bymarken. Der blev udlagt tre store vange, Møllevangen, Skovvangen og Vorre-
gårdsvangen, som fremover skulle dyrkes i fællesskab af byens gårde. Området var på godt 1200 
tdr. land, næsten 7 kvadratkilometer, og blev opdelt i 272 gårdsavl - en til hver af byens gårde. En 
særlig status havde Århus Mølle, der ikke lå på byjorden, men alligevel havde del i bymarken. Møl-
len lagde også navn til den største af de tre vange.  
 

Møllevangen var mere end tre kvadratkilometer i udstrækning og optog hovedparten af bymarken 
vest for byen. Dens afgrænsning mod vest var kommunegrænse for Århus indtil sammenlægningen 
med en del af Hasle sogn i 1962. Det gamle skel fulgte en markvej, der endnu er bevaret som en 
gangsti langs den vestligste del af Fuglebakkevej, og som kan følges videre mod både nord og syd. 
 

Vangene var indhegnede og blev dyrket i tovangsskift. Der var dyrkningsfællesskab, men i modsæt-
ning til landsbyens bønder ejede købstadens agerbrugere selv deres jordlodder, og de var skattefrie. 
For at få en så retfærdig fordeling som muligt af god og dårlig jord og afstand fra byen var en gård-
savl fordelt på 5-6 agre i Møllevangen og 5-6 agre i de andre vange. Herudover kunne gårdene tæt-
tere ved byen have en eller flere tofter, som var private og uden for dyrkningsfællesskabet. Forde-
lingsforholdene for jordbruget var således meget kompliceret, og arbejdet med det var tidskræven-
de. 
 

Bymarken blev udskiftet i to omgange. Ved den første udskiftning i 1801-02 skete der blot en ænd-
ret fordeling af agrene. Jorden blev fortsat drevet i fællesskab. De store lodsejere med flere gårdsavl 
fik agrene samlet to steder i hver vang, mens de små lodsejere fik deres samlet på et sted i hver 
vang. I 1841-42 tog man skridtet fuldt ud og udskiftede jordene af fællesskabet. Bymarkens åbne 
landskab blev nu opdelt med indhegninger og læplantninger. En del af markerne blev stadig drevet 
fra gårde i byen, men størstedelen af de udskiftede jorder blev i løbet af nogle årtier handlet og sam-
let på nogle få nye gårde, bl.a. opførtes Charlottehøj i 1852 og Frydenlund i 1869. Bygningerne er 
væk, men gårdenes navne findes stadig i kvartererne, hvor de lå. Ligeledes kan næsten alle markve-
jene fra udskiftningen genfindes i det nuværende vejnet.  
 

Udskiftningen blev for en tid afslutningen på Møllevangens nære tilknytning til byen Århus. Området 
blev landbrugsjord i den kendte form, indtil byvæksten indhentede det, og det udstykkedes i bygge-
grunde.  I 1918 udarbejdedes en bebyggelsesplan for markjordene, som også kom til at danne 
grundlag for anlæggelse af ringgaderne. Villaudstykningen nord for Viborgvej, der senere blev navn-
givet Fuglebakken, havde efter de første bosættelser i 1920’erne karakter af en havehusbebyggelse. 
Der var boligmangel i byen, idet årene under og efter første verdenskrig bød på såvel vanskelige fi-
nansieringsforhold som mangel på gode byggematerialer.      (Kilder: Bue Beck i Byens Historie, bind 2 s.14-
19 / Kommuneatlas Århus, bind 1 s.18 ) 
 

Grundejerforeningen 
Den stiftende generalforsamling i grundejerforeningen afholdtes 20. oktober 1920. Der var 78 delta-
gere i mødet, og den første formand blev bryggeriarbejder Simonsen. Man vedtog enstemmigt nav-
net ”Haveforeningen Ekspres i Møllevangen”. Fuglesangs Allé hed dengang Ekspres-vej efter huset 
”Ekspres”. På generalforsamlingen den 15. april 1926 blev foreningen omdøbt til ”Parcelhusforenin-
gen Møllevangen”.  


