Holme
Hjulbjergvej 66
Holme Østergård 1å indtil 1874 inde i Holme by på P.Langsvej. Gården ejedes fra
1907 af Mine og Mikael Mikkelsen. Mikael Mikkelsen ejede gården til omkring
1970. Dog var den en tid forpagtet ud til Mikaels søn, Rasmus Mikkelsen.
Kommunen købte garden der nu fungere som fritidshjem.

Hjulbjergvej

68
Holme skole opført 1925.Den tidligere skole var den bygning der nu udgør Holme
kro eller pizzaia er det vist nu. Skolen er opført på jord der tidligere hørte til Holme
Østergård.

Hjulbjergvej 70 og72
Ejendommen er også opført på jord tidligere tilhørende Holme Østergard. Huset blev
opført i i908 af Mikael Mikkelsens far. Efter Mikkelsen overtog Mikael Peter
Hansen ejendommen. Mikaei Hansen (bedre kendt som M.P. Hansen) drev lidt
gartneri og torve handel, men havde også job som måleraflæser for elselskabet
Østjylland i Odder. Han opførte et par huse med salg for øje pb det der blev til M.P
Hansensvej - tidligere kaldet Blindtarmen.
Her på M.P. Hansens ejendom, på det stykke jord sorn tidligere blev kaldt engen,
anlagdes først i 306rne, vist nok som nødhjælpsarbejde, Holme skoles første
fodboldbane- der blev dog hurtigt givet tilladelse til at banen måtte bruges af andre
end skolens elever. Der blev startet en idrætsforening.

Byvej 26
Den første ejer jeg husker hed Niels Kjær han drev lidt vognmandsforretning med en
fladvogn og en enkelt hest. Efter §ær købte murer Søren Sørensen huset han
arbejdede på F.D.Bs fabrikker i Viby. En søn, Jens Sølensen overtog senere huset og
dlev både taxakørsel og lastvognskørsei.

Byvej 28
Egentlig det første hus på M.P. Hansensvej. De første beboere var maler Olsen (den
bette maler) og hans kone Olga. Maler Olsen var også musiker ( violin og klarinet)
spillede til baller-fester og danseskole. Hans kone Olga beskæftigede sig med fransk
vask og strygning. FIun havde det første postindteveringssted i Holme.

Byvej 30
Den første rigtige slagterforretning i Holme. Jeg ved ikke om det var Dalsgaard
Jensen, der lod huset opfører - men han havde fonetning indtil han flyftede til
Saraiyst i samme bygning som købmand Nielsen. Efter Dalsgaard kom Erik Eriksen,
hvis kone og datter drev slagterforretningen. Eriksen var opkræver for sygekassen,
og drev også en lille- bilfometning.

Byvej 32 a
Omkring 1950 opførte Karetmager Kjær Hansen huset og det bagved liggende
værksted. Værkstedet blev senere flyttet til garden Bakkely. Værkstedsbygningen
solgtes til Bent Laursen, som drev vognmandsforretning herfra - senere ejer var
George Geertsen - hvis datter i dag driver frisørsalon.

Byvej 34
Her byggede smed Andreasen i slutningen af 306me det vi kaldte den nye smedje.
Andreasen var indbegrebet af den stærke smed - en utrolig stor og stærk mand. Han
og hans kone boede til leje hos købmand Christensen, hvor fru Andreasen passede
postindleveringsstedet - overtaget efter Olga Olsen. Beboelsen blev opført af smed
Andersen og senere overtaget af smed Meldgard - værkstedet blev senere solgt til
filehugger Krenge.
Renseriet er en tilbygning til den oprindelige beboelse. Arealet fra
slagterforretningen til Gl. Holmevej, kaldte vi inden der blev bygget, for toften. Det
hørte til Christen Friis gard der lå hvor nu (Holmesvinget) Ringgården er bygget.
Toften tjente om vinteren som kælkebakke, og det var et herligt sted at tumle om
sofilmeren.

Byvej 36
FIår boede filehugger Krenge som tidligere har haft værksted i Århus
(Dannebrogsgade). Senere beboedes huset af pressefotograf Kristiansen

Byvej 38
Hjørnet af Gl. Homlevej og Byvej. Gl. Holmevej kaldte vi tidligere Skowejen, den
var en af de vigtigste vejforbindelser til fuhus. Først da Holmevej blev anlagt i
forbindelse med forlængelse af Betonvejen ændredes navnet til Gl. Holmevej. Huset
her på hjørnet blev i mange år beboet af Marie og Laurs Kristensen. Laurs arbejdede
som mange andre i Holme på F.D.B's rebfabrik i Viby. Han var meget velanset og
havde adskillige tillidsposter. Efter Laurs død har huset skiftet ejer flere gange - der
er sket tilbygning som har været anvendt som bla. Blomsterforretning - nu vist nok
genbrugsbutik.

Byvej 40
Også beboet af en der var beskæftiget på F.D.B's fabrik i Viby. Henry Haugaard
arbejdede på margerinefabrikken - hans mol som også boede her var ansat på
rebfabrikken. Henry Haugaards kone, Inger Hougaard virkede som lærer i syning ved
sykurser rundt i Århus amt.

Byvej 42

Fiskepeter og
Eipar-festlige mennesker boede her i min drenge - og ungdomstid'
over store dele af fuhus'
hans kone Petrea. Fiskepeter (Peter Larsen) køie meå fisl
Fiskepeter
forstæder. Han kørte i hestevogn forspændt to sorte islænder heste'
nu et træben'
havde
og
mistede allerede som 12'årig
-amputeret ved knæet "1b",
og_gcdehold'
Han klarede sig glimrende,6åde som handelsmand og med grise i Holme
ishus
første
Petrea arbejdede også på F.D.B. i Viby' Hun startede det
i sommertiden
omkr.ing tgll-§ll.Ishuset blev et yndet tilholdssted for byens unge
nar ishuset havde åbent.

i
Her ved vejkrydset startede det der blev til Holmevej - tidligere kaldt Skowejenlg37-lg3g aniagdes Betonvejen fra krydset ved RosenvangsalleÆIolmevej og til Ths.
Neergards gard: (Rundhøjgaard) omkring 1940-1941-1942 blev vejstykket fra
nu"dhøjgaard anlagt. Gennem Ths. Neergaards mose og til det der dengang blev
kaldt Møllevejen.
Byvej 45

Hår lå tidligere et pænt gammelt bindingsværkshus beboet af Hans Frederiksen - r
daglig tale kaldet fynbohans. Hans var gift med Marie der var noget ældre end
Hans - Marie var datter af husets tidligere ejer Eske Peter Knudsen - Eske Peter var
veteran fra krigen 1864. Marie havde i nogle ar boet i Østng. gift med en bygmester
som vistnok døde under krigen 1914-1918. Marie vendte §em til sine forældre i
Holme. Hun var absolut ikke uden økonomiske midler. Fynbohans drev gartneri og
torvehandel i flere år, men blev senere kommu.nalarbejder.

Byvej 43
Elisabeth og Anthon Nielsen havde her et nydeligt hus som måtte faide for
Ringgaardens byggeri. Anthon Nielsen arbejdede på margarinefabrikken i Viby. Han
havde været medlem af Sognerådet, skolekommission mm. Et par søde mennesker,
hvor alt var i orden både ude og inde.

Ringgården
Friis' gard. Jeg husker ikke selve gården, men stuehuset
stod indtil byggeniet af funggården begyndte (vel omkring 1965). Stuehuset ejedes
af mælkehandler Hans Frost, som kørte mælketur med hestevogn. Turen gik rundt i
Holme, Lundshøj og op til Ravnsbjerg. Efter Hans Frost overtog Martin Knudsen
huset og mælketuren. Martin Knudsens kone åbnede et ishus som dog ikke fik nogen
lang levetid. På hjørnet af Engvej og Byvej lå et lille hvidt hus som havde rummet en
pogeskole lærerinden hed Louise - Hendes datter Marie overtog huset og emærede
sig som syerske (kaldet Marie sypige).
FIer lå tidligere Chresten
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Holme kirke

og blev nedrevet 1881' Kirken
Opt'ørt 1882, Den tidligere kirke forfaldt fuldstændig
fortrinsvis.til brug for
trlcv udvict r96i. p,rd,s-naAcve,l (Bushøjvej) opførteslt kapel gamle stråtækte
bcbocrnc i Skådc/Højbjerg ornrådet' Vedpræsteboligen lå også den
præstgård der var bortforp-aktet. I 1951 uclløb den sidste forpagtningskontrakt.
Umid-rlclbart cleretter begyndte nedbrydningen af gfudens udlænger og stuehus.
Mlrbrokkelre blev brugi til tyld i præstedammen der nu forsvandt. Den havde
iidiigui:s væ['ii riii yiiddaidgoplaOs, §iii rdiirh'rcrcn brugt til scjlads på tøtnmerflåde,
iJrii viiitsreii blciv dor løtiot på isukuder..

Holme kro
Her var Holme skole indtil 1925-1926 da skolen på Hjulbjergvej blev taget i brug.
Da skolen flyttede i 1926 blev bygningen nu til byens forsamlingshus. Den første
vært jeg husker var Erik Eriksen. Han fik indrettet et mejeri - og brødudsalg. Eriksen
overtog efter nogle år slagter Dalgaards forretning, Byvej 30. i begyndelsen af
306rne søgte byens borgere at få forsamlingshuset omdøbt til kro med
spiritusbevilling. Den første kromand var slagter Jens Møller, der havde ejendom i
Holme bjerge. Denne blev nu ejet ud idet Jens Møller flyttede ind på kroen, men
beholdt sit slagterhus ved ejendommen i Holme bjerge. I kroens udbygning med
indgang fra Byvej blev der nu indrettet lokaler som udlejes til Holme/Tranbjerg
sygekasse (Forretningsfører Niels Gran) Efter Jens Møller kom Oskar Rasmussen,
der var sadelmager og indrettede værksted hvor sygekassen havde haft kontor. Oskar
Rasmussen solgte efter få år kroen til Aage Andersen der efter kort tid solgte den til
Pedersen. Faml. Pedersen ejede kroen til omkring 1975. Siden blev den handlet
mange gange. Lokalet hvor der var sygekasse og senere sadelmager værksted har
huset mange forskellige virksomheder. Bl.a. slagter Storgaard - og senere
kaffeforetning. Indtil i875 havde der været skole i Bukdahls hus der 1å lige overfor
kirken. Her startede for øvrigt brugsen i 1888. Huset blev nedbrudt i slutningen af
306rne. Grunden der hørte til blev udlejet til gartner Hangaard der byggede drivhus
og havde en del mistbænke. Her hvor Føtex nu er etableret lå også lærer Anne
Kristensens hus (Solhjem) med en stor og tiot have til. Nabo til lærer Kristensen
boede Carl Nielsen (Carl mælkemand) han handlede med mælk hjemme hvor han
boede, men havde vist nok også en salgsrute han kørte. Carl rnælkemand var en
initiativrig og meget oplyst mand, som tog del i megen foreningsarbejde. Ved vejen
om til Præstegården boede S.A. Jørgensen. Han var invalidepensionist idet han havde
mistet den en arm. Jørgensen virkede som hjemmeslagler. Da det i midten af 306me
kom på tale kom på tale at få fuhus sporvejes busser til Holme, var Jørgensen en der
gjorde et stort arbejde for sagen. Han samlede underskrifter og tog på rådhuset i
Århus og talte med politikere han kendte. Da første bus kom til Holme fejrede
sognerådet begivenheden på hotel Kragelund - men man glemte at invitere
S.A.Jørgensen med.

På hjørnet af Kalkærvej og Byvej'
1å kommunekontoret indtil 1949. Jegmener huset
var forsamlingshus indtil 1925 da den gamle skole blev til forsamlingshus
(senere Holme kro). Fra 1925 og til først i trediverne fungerede huset som bolig for
mindrebemidlede. Da kommunen nu ejede huset var det nærliggende at indrette huset
til kommunekontor og som sådan fungerede det indtil det nye kontor på Holmevej
blev taget i brug. Efter tiden som kommunekontor blev der indrettet lejligheder, bl.a.
til Henry Bukdahl der åbnede barbersalon med indgang i gavlen ud mod Kalkævej.
Hvornår huset blev nedbrudt husker jeg ikke.

På hjørnet af

Byvej og Kalkærvej

Kalkærvej

2

,!.
I mange år Holme bysmeide. Her regerede smed Frandsen - en lille fter person,
(hvis øjne kunne gnistre som der star i sangen om den gamle smedje). Frandsens
kone havde Holme telefoncentral eller som der stod på skiltet (samtalestation).
Senere ejer af smedjen var N.K.Pedersen, som senere flyttede til Saralyst. Da smed
Pedersen rejste lukkede smedjen. Den blev solgt til Erik Sørensen, hvis kone overtog
postindleveringsstedet.

Kalkærvej

1

Agnes og Hans Andreasen hjem i mange år. Andreasen drev lidt
entrepenørvirksomhed. Bl.a forpagtede han sognefoged Jens Jensens grusgrav på
Bushøjvej. Agnes virkede som en den tids husmoderafløser eller hjemmehjælp.

Kalkærvej 4
Her var Holme brugs fra 189i til 1905. Huset ejedes af skomager Christian Pedersen
og Gertrud. Skomageren drev høkerforretning - og fungerede også som uddeler for
brugsen. Endvidere drev han ved siden af sit Skomagerværkstedet, udskænkningssted
(kro). Senere overtaget af Marie og Ove Hansen.

Kalkærvej 3
Carla og Marius Larsen boede her i det hyggelige bindingsværkshus. Omkring 1946
overtog deres søn John Larsen og hans kone Birgith huset. Jeg mener Birgith stadig
bor der.

Kalkærvej

6
Vejformand ved Holme-Tranbjerg kommune, Fritz Skov og hans kone Thilde boede
her nabo til dammen Krogkjær. Det gav mange gange , ved tøbrud, oversvømmelse
så vandet stod 10-15cm højt inde i huset. Dammen var ligesom præstedammen et
yndet sted for vi drenge - ude midt i dammen stod en står sten som det altid var
spændende at nå ud tilog kravle op på. Fritz og Thilde var et par dejlige gemytlige
mennesker som geme deltog i alt hvad der var af fester og sarnmenkomster. Flyttede
senere til et hus på Højbovej. Her overfor Krogkjær lå Enghavegård. Hans Friis
havde garden fra19ZA
1942 derefter kom en der hed Grumstrup, som kun havde
gården i2 åx.I 1944 overtog Anthon Godsk Enghavegard. Anthon solgte gården i
1948. Der blev udstykket 80 grunde på gardens marker. Udbygningerne fortaldt
hurtigt og stuehuset blev lejet ud. Men omkring 1960 var gården borte.

il

Nygaardsvej3T Kærhuset
Det ældste hus i Holme - vist nok fra 1727 som stuehus til den nuværende

Nygård.
Grethe og Erling Andreasen'som bor her nu overtog huset i 1949 efter Grethes
forældre - Dora og Johannes Jensen som ejede huset siden 1925. Grethe og Erling
værner nidkært om det gamle hus, intet er forandret eller modemiseret alt er som det
var i 1925 eller tidligere. Brændekomfi.r, kakkelovnen, gruekedel og lgd. Huset er
ikke fredet, men vist nok erklæret bevaringsværdigt.

1926 til 1966
Byggeriet her bagved er Kalkærparken. Her 1å Kalkærgåd som fra
.:Låår af Ingeboig og Aksel Nielsen som solgle gården til Højbjerg
Åa"trUotigør"ninglBl*dt tidligere ejer var Peter Mogensen fra 1894 til 1920'
i dag ejet af
Peter Moglnsen beitred posten som sognefoged. Hoime Søadergaard
det til
fuhus koåmune tidligerå ejere var fnua Sørensen fra1942 som solgte
der havde
kommunen - Knud Sår.rrr"n overtog garden efter sin far Martin Sørensen
ejet den siden 1899.

sin
Enggårdenn ejedes fra 1924 af Johannes Povelsen der overtog garden efter
jeg
ikke
ved
gården
- men at
lens Gylling- 1907 1924. Hvem der nu ejer
al jorden er nu usdtykket-

rrlilrf*

-

Jens
Holme Nygaard ejes så længe den blev drevet som landbrug af sognefog,ed
og
Jensen. Han overtog den efter sin svigermoder Hedevig Jensen i 1944' Kostald
gården
på
lade nedbrændte i ig++. fulrus kommune driver en eller anden institution
jeg
nu. Her filder vi også det gamle jordmoderhus. Murer Kristian Kristensen husker
jeg ikke, men han
boede her i 306me. Hans kone som havde været jordmoder husker
(Marie Kierkegaard.) Murer Kristensen var en meget
havde nu en husbestyrer
-Sominde
80 årige var han oppe at reparere murværket ved spiret på
rask gammel mand.
Holrne kirke. Efter murer Kristensen overtog Villy Ebbesen huset. Ebbesen boede
her i mange år, han arbejdede på F.D.B's margarinefabrik.

Byvej

Mindestenen rejst L945 i anledning.af krigens afslutning d. 5 maj 1945' Her var
tidligere en flagstang hvor der flagedes når der var runde fødselsdage eller andre
festlige lejliglreder at fejre. Flagbejsningen blev i mange ar passet af købmand
Christensen - og siden af Jørgen Skov. Jeg ved ikke hvad tid flagning med byflaget
sluttede.

t6
Huset ejedes fra omkring 1942 af hans Friis der tidligere ejede Enghavegård. Hvem
der tidligere ejede huset husker jeg ikke, men jeg husker nogle af dem der boede der
bl.a Chr'. Mejlstrup, Alex Eichmøller og Carlo Hartimmer.

18
Hans Hansen, kaldet slagterhans, og hans kone Bine ejede ejendolnmen her. Hans
var en driftig og dygtig handelsmand der var kendt langt omkring. Han var bl.a en af
stifterne af Århus travselskab og initiativtager til anlæggelsen af den nuværende
Jydsk væddeløbsbane. Hans Hansen havde selv slagterhus her på ejendommen og gik
også ud som hjemmeslagter. Senere ejer var Søren Søtensen, kaldet Søren husmand.
Han solgte ejendonrmen til hestehandler Kierkegard.

Holme Vestergaard
Holme Vestergaard, gl. slægtsgaard ejet af faml. Gunnestrup siden 1869. Rasmus
Rasmussen Gunnestrup til 1897. Derefter Rasmus Gunnestrup til 1941. Hans søn
Rasmus Gunnestrup til omkring 1970 dakommunen købte gården. Bygningerne gik
nu i forfald gennem en lang årrække, hvor forskellige organisationer holdt til her.
Stuehuset udlejet til skiftende lejere. Nu er det hele igen blevet restaurent.

Højbovej 7
Ella og Charles Andersen byggede huset omkring 1925. De var et par meget gæstfri
mennesker, deres søn Robert (enebam) var en af mine gode ungdomsvenner og vi
urge var altid velkomne - vi holdt mange gode fester her, med god hjælp af Ella.
Charles arbejdede på margarinefabrikken i Viby. Han var medlem af bestyrelsen for
alt hvad der var af forening i Holme. Brugsen. Menighedsrådet,
folkedanserforeningen, sygekasse og mange flere.

Højbovej 10
Et af de tidligste huse på Højbovej. Huset blev vist nok opført af Hans Mikael ?
Senere ejer var Signe og Villy Knudsen. Villy arbejdede på F.D.B's sæbefabrik i

Viby.

Højbovej 8
Også noget af det første der blev bygget på Højbovej. Her boede Oskar Søgaard og
hans kone. Søgaard var beskæftiget på margarinefabrikken i Viby. Hans Jacobsen,
gift med Kirstine, datter af Oskar Søgaard overtog huset, Kirstine bor her vist nok
endnu.

Højbovej 5
Murer Søren Sørensen hus er næsten dobbelt så stort som dajeg var ung og havde
min gang på Højbovej. Murer Sørensen var også beskæftiget ved F.D.B i Viby. Han
flynede senere til Byvej 26

Højbovej 3
Her er også bygget en del om. Huset var først ejet af Peter Bukdahl og hans kone
Kirstine. Bukdahl arbejdede på rebfabrikken i Viby. Holme/Tranbjerg sygekasse
overtog huset ornkring 1940erne. Stadig med Niels Gran som forretningsfører og
med assistent fru Britze og elev Anne Marie Rasmussen.

Højbovej

1

Landpost Christian Iversen og Jette havde deres hjem her. Iversen beshed postruten
fra Viby station. Turen omfåttede både Lyseng, og Holme. Iversen var altid til fods,
og fodtøjet var et par spidse tresko. Iversens kone Jette var en meget striks dame.
Både overfor sin mand og andre. Hun var meget pertentlig med både hus og have.
Iversen må have haft et godt helbred - han opnåede 25 års jubilæum som pensionist
ved postvæsnet. Hans manedlige pension var til sidst større end hele hans løn det
første år han gik post.

Højlbovej

11
Lærer Juul Jørgensen lod huset her opføre efter i nogle år at have boet på Saralyst.
Jørgensen kom til Holme skole omkring 1935. Han underviste mest i sløjd og
tegning. Han var en meget kreativ mand. Han overtog posten som kirkesanger efter
skoleinspektør Gadborg. Kort efter sin pensionering flyttede han og hans kone til
Sunds, hvor en afderes sønner boede.
Huset her på trjømet af Højbovej og Holmegaardsvej har givet navn til vejen
Højbovej. Huset beboedes af margarinemester Karl Jacobsen
(ansat ved F.D.B i Viby). Nytars aften var det altid sikkert at man blev inviteret på
saftevand og æbleskiver hvis man kom og skød nytår ind hos familien Jacobsen. Karl
Jacobsen byggede senere huset Hekkenfeld på Holmevej og tilbragte sin
pensionisttilværelse her.

Her overfor ligger bakkegårdene. Den første ejedes af Chr. Pilkjær der solgte den til
Hoime/Tranbj erg kommune, som indrettede hovedbygningen til alderdomshj æm
(Egely). I tidens løb er der sket mange udvidelser. Den midterste af bakkegårdene
(Bakkely) ejedes af Rasmus M. Rasmussen. Gårdens gamle stuehus og udlænger
nedbrændte 1920. En brand i 1943 gik ud over kostalden, men da der var brandsikre
hvælvninger gik det næsten kun ud over tagene - men fodermesterens lejlighed, der
var beliggende i tagetagen, udbrændte. Rasmus M. Rasmussens marker blev
udstykket til kolonihaver. Omkring midten af 406me. Området blev senere til
parselhuskvarteret Ryslingevej, Dalumvej, Guldbjergvej med flere. Udbygningeme
til Bakkely blev senere udlejet til bl.a karetmager §ær Hansen. Helmuth Larsen
købte senere Bakkely og drev herfra sin virksomhed med salg og udleje af
børneudstyr. (Kravlegårde, barnevogne m.m.)
Bakkegårdens ejer Karlo Therkildsen overtog garden i 1908. I1946 solgte Karlo
Therkildsen godt 20 td.land til kommunen. Han forpagtede dog selv det solgte.
Bakkegården blev senere solgt til et kemisi</teknisk firma (Leito) firmaet solgte igen
bygningerne til smedemester Arne Meldgaard
Huset overfor Bakliely blev i i938 købt af Kirsten Nielsen, enke efter Jens Nielsen,
Bakkegarden. En del af huset var lejet ud. Bl.a boede Anna og Svend Simonsen her
indtil de flyttede til Skade. Også Musse og Tage Møller har boet til leje her.
Det næste hus her overfor Bakkegarden ejedes af gartner P. Olsen og hans kone Sine.
Sine kørte rundt med en gammel klapvogn med produkter fra haven. Varerne blev
solgt til kunder ude omkring Fredensvang, eller på torvet i Århus. Da Sine blev enke
lejede hun en overgang stueetagen ud til sygekassen. Her havde Niels Gran assitance
af Frk. Sigaard.
Formand på margarinefabrikken i Viby, Marius Rasmussen boede i huset her til
omkring 1937-1938 da huset solgtes til Christian Mejlstrup, der hidtil havde ernæret
sig som gartner, men nu var han blevet ansat ved kommunen som vejmand. Et job
han passede me get samvittighedsfuldt.

I engen her lå det gamle stuehus til Holmegården som nu ligger på Holmegårdsvej
(tidligere stationsvej). Der boede 2-3 famillier i huset som ejedes af skomager
Christian Pedersen og hans kone Gertrud. Han havde tidligere haft jobbet som
uddeler da brugsen var på Kalkærvej 4. Vel omkring 1939-40 købte Agnes og Villy
Rasmussen Enghuset. Villy Rasmussens far, ringer og gxaver ved Holme kirke,
Martin Rasmussen, fik nu også lejligheden i huset. For 3 ar siden blev huset nedbrudt
og nyt opført på grunden.

Byvej eller Holmegårdsvej og Engvej var tidligere en brandam (op$ldt
omkring 1930-31). Herfra Engvej går P.Langsvej over til Holme Byvej. Her lå det
tidligere stuehus til Holme Østergard. Huset ejedes af Rasmus Laursen. Fra omkring
1945 af hans2 sønner, tvillingerene Hans og Henry Laursen. I svinget her på Engvej
På hjørnet af

et pænt stråtækt hus. Her boede Peder Jensen og Annemarie, Peder Jensen
(Pie Jensen eller træskomand). Et par dejlige og meget flinke mennesker. Til huset
hørte et udehus sorn tidligere havde været Smedje. Her havde Pie Jensen en tællehest
som harr brugte når han lavede træskobunde. Da de to gamle mennesker flyttede på
alderdomshjem Egely, købte Anna og Jørgen Skov, huset. Jørgen Skov arbejdede på
F.D.Bs savskæreri ved Viby fabrikker (Margarinekasser af træ). På den anden side af
Engvej lå et gammelt hus. Huset var tidligere stuehus til Rundhøjgård (Thomas
Neergaard) Huset beboedes til omkring 1920-21af to famillier. I den vestlige
lejlighed boede maler Christina og hendes mand maler Christen Pedersen. I den
østlige del boede Marie og Frederik Jensen. Maler Christinas søn Peder Pedersen
byggede ved sit giftemål med Asta omkring 1920-1921yderligen en fløj til det gamle
hus. Asta og Peders (rnest kaldt malerpeders) førstefødte var Else - senere kendt som
Else Andersen. Marie og Frederik Jensen (mine foræidre) købte deres del af huset i
1906. Tidligere ejer var Niels Laursen (far til Fiskepeder). Malerpeder var smed og
arbejdede på D.S.Bs centralværsted i fuhus. Peder var meget interesseret i alt nyt
allerede først i 206me havde han motorcykel, som ca. i 1935 blev skiftet til fordel for
bil. - En topersoners Citroen med åben 2 personers bagsæde. Maler Christina boede i
den midterste del af huset. Frederik Jensen arbejdede F.D.Bs rebfabrik i Viby indtil
1950-51 . Ved hans død i 1966 blev huset solgt til boligforeningen funggården. Huset
blev nedbrudt omkring 1970. Umiddelbart nord for det lange hus lå kommunens
gamle fattighus, indeholdende to små lejligheder. Maler Peder og Frederik Jensen
købæ i 1931 huset og lod det nedbryde. Jorden der hørte til huset delte de.
1å

-

På hjørnet af Engvej og Vigevej boede Trine og Peder Pedersen (kaldet Pie eller

humle Pie). Et par ældre lidt anige mennesker, som i hvertfald børn havde svært ved
at omgåes. (På den grund der hørte til Pies hus havde tidligere ligget et stråtæk-t
bindingsværkshus - her boede Karoline og Laurids Skørring). Efter Pie og Trine
overtog Carla og Carl Jensen huset vistnok 1943-44. Carl Jensen havde tidligere boet
på (dengang Skovdalsvej) i Saralyst. Han kørte som rejsebud tur derfra og til Århus
Med trehjulet budcykel forspændt en hest.

-

Her i svinget på Vigevej byggede Margrethe og Vilhelmt Larsen hus omkring
1915.16. De boede her til omkring 1930 da Nikoline og Søren Christensen købte
huset - Søren arbejdede ved amtets vejvæsen - han havde ofte meget langt at cykle
for at komme til sin arbejdsplads. Det var et par stilfærdige, solide mennesker som
ikke søgte omgang med ret mange andre. Efter Søren Christensen overtog famillien
Østergaard huset - jeg mener det stadig er dem der bor her.
Langs dette stykke af Vigevej 1å også et langt bindingsværkshus. Huset rummed 3
lejligheder. Den Vestlige del beboedes af Frida og Anders Hansen. De overtog huset
efter Anders Hansens forældre - Marie og Simon Hansen, (kaldet Simon kotrækker).
Frida og Anders var et par dejlige gæstfrie mennesker. Anders var en god fortæller
og altid i godt humør, skønt han var total døv og i sine sidste år også mistede synet.
Trods sit handicap passede Anders sit job på Kemisk-Teknisk afdeling på F.D.Bs
fabrikker i Viby. Frida havde lært fingersprog så hun kunne komunikere både med
Anders og Anders bror August som også var både blind og død. Han kom af og til på
ferie hos Frida og Anders. Den anden del af huset indeholdte 2 lejligheder, som
meget ofte skiftede lejere - jeg mener kommunen ejede denne del af huset, men lod
det nedbryde i slutningen af 306me. Anders Flansens hus blev bevaret til omkring
196s-66.

Her hvor Vigevej igen møder Engevej, 1å Sara og Anthon Rasmussens ejendom. Her
boede også Anthons bror Niels. Deres forældre som ejede ejendommen tidligere drev
en slagterforretning (omkring kørende) herfra. Salget af slagteriprodukter blev
indstillet omkring 1925-26.I{erefter levede famillien af salg fra frilandsgartneri.
Produkterne blev solgt på torvet i Århus, og hjemme fra "stalden".

Det sidste hus her ved Engvej tilhørte havnearbejder Knud Knudsen og hans kone
Kristiane. Huset havde 2 lejligheder, den ene til udlejning. Knudsen var en meget
dygtig havnearbejder - en af dem der altid blev "taget" ved mønstringen når
Stevedorecompagniet, skulle udtage sjak. Til famillien hørte sønnen Viggo (kaldet
tossig Viggo). Han blev boende hjemme hos forældrene - han fik invaliderente da
han havde en svær rygskade. Efter forældrenes død flyftede Viggo til Tunø, vistnok
til en moster. Viggo samlede en anseelig våbensamling som i dag kan ses på Tunø
museum.

Ejner Jensen

