Glimt fra

Dybrovejs historie

Lidt forhistorie

Næsten alle gårdene i Holme var ejet af Marselisborg gods, som før hed havreballegård, og lå, hvor nu
Marselisborg Gymnasium ligger. Alle gårdene lå klumpet sammen i Holme by. Den enkelte gård marker lå
spredt over hele området, og man lavede næsten al markarbejde i fællesskab efter aftale på bystævnet.
Dette skyldes mest, at hjulploven var stor og besværlig med flere heste foran. Derfor var det en fordel med
lange angre, så man ikke skulle vende ploven så tit.

Dette kort viser agrene i landsbyen Aarslev (nær Slagelse).
De mørke striber viser hvordan markerne til en gård lå
spredt ud i hele sognet.

Godsejerne indså omkring slutningen af 1700-tallet, at det var
en dårlig måde at drive landbrug på, så man satte udskiftningen i gang. Man samlede den enkelte gårds marker, og lod
gårdene ligge i landsbyen. Derved fik man en stjerneformet
udskiftning. I Holme skete det i 1816.
Senere købte bønderne selv gårdene og flyttede dem ud fra
bymidten, men flere af stuehusene blev stående i Holme og
solgt til beboelse.
Lidt om præstegården, som flere grunde her er udstykket fra.

Holme Præstegård, hvis matrikel er markeret på kortet herover, fik matrikel nr. 1. Når man udstykkede jord
fra denne matrikel, beholdte man nummer 1, men tilføjede så f.eks. b.
I gamle dage fik præsten sit udkomme fra præstegården. Da de blev lønnede, beholdte mange menighedsråd præstegården og forpagtede den ud. (Jeg er født på en præstegård og min far var præstegårdsforpagter i 24 år).

Præstegården blev fjernet i 1951, men allerede i 1925 blev 3 husmandsbrug, (som også nu er borte) udstykket. De lå, hvor badmintonhallen og boligforeningens gule rækkehuse nu ligger.
I 1920 frasolgte man et stykke jord (matrikel 1b) til Boligforeningen af 25/5 1920. Denne forening havde
som formål at skaffe billige grunde til boliger, mest for arbejdere fra Oliemøllen i Århus. Den købte også
jord fra andre matrikler.
En af formændene i denne forening var H.P.Jensen, som var socialdemokratisk medlem af Århus byråd og
man kan læse mere om ham på denne adresse: https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byens-raaddengang/Byraadsdatabase/Byraadsmedlemmer/J/Hans-Peter-Jensen.aspx. H.P. Jensens Vej bærer hans
navn.

…og lidt om Lysenggården.
Lysenggården lagde jord til matrikler med 8 foran. Den havde jord omkring den nuværende L.A.Rings Vej
og i selv Lyseng. Rester af gården bygninger kan stadigvæk ses på vejen. Den har været brugt som bibliotek,
og nu er der bygget en skoletandlægeklinik på stedet.
(Når nr. 3,5 og 7, som faktisk ligger i området, der omfatter matrikel 1b, har matrikelnummer med 8, skyldes det, at matrikel 8v ( Dybrovej 9) oprindelig har ejet grunden, hvor der var et lille gartneri.)

Lysenggård 1905
Aage Jedichs Vej var oprindelig en af Lysenggårdens markveje, som gik ned til Kragelund. Jorden, der vendte mod Dybrovej, blev senere udstykket til 2 gartnerier og frugtplantage. Nr. 5e er et af de oprindelige huse
på vejen.

Aage Jedischs Vej 5e – Gartner Viggo Nielsens i 1958
De 2 andre huse er nu borte, men der ligger et nyt på grunden

„Kragelund-stien” op til Aage Jedichs Vej og 5e

Kragelund
Kragelund er en gård, som er central i vejens og Højbjergs historie. Der har været et lille teglværk på stedet, og i 1851 købte teglværksejer og folketingsmedlem P.T.Heide, flere matrikler og dannede lystgården
Kragelund. Han kom dog selv aldrig til at bo der.
Sønnen Rolf Heide overtog gården i 1890. Han var gift med en velhavende teglsværksejer datter, og for at
hun kunne få en præsentabel bolig, byggede hendes far det forholdsvis store 2 etagers hus. Ægteskabet
holdt dog ikke, og Rolf tog til Amerika i 1909, og konen tilbage til faderen ved Flensborg Fjord. Næsten
samtidig blev selve teglværket flyttet op til Oddervej (som dengang hed Herredsvejen). Der, hvor den nuværende amtsgård ligger.

Kragelund 1909
Kragelund fik senere flere ejere. Bl.a. P.Chr. Dybbroe, som omtales senere, og G.Tychsen og M.C.Holst, som
begge var ledere på Oliemøllen og var med til at udstykke grunde fra området til boliger for arbejdere fra
Oliemøllen. Dette skete bl.a. gennem Boligforeningen af 25/5 1920.
(Heraf kan man så se, hvorfra gadenavnene stammer)
I 1931 dannedes et andelsselskab med det formål at drive Kragelund som et mødested for sognets beboere, og der blev i mange år drevet hotel på stedet. Det ophørte dog først i 1980-erne og bygningerne blev
brugt af lokale foreninger, alt imens man havde mange planer for stedet bl.a. et stort bibliotek!
Det endte dog med at Kragelund blev en institution og bosted for sindslidende trods ihærdig lokal modstand.

Tegning af Kragelund ca. 1885 (rekonstruktion)
Man kan læse mere om Kragelund historie på Holme Højbjergs Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside:
www.8270lokalhistorie.dk. Under fanebladet ”Publikationer” – bøger, kan man downloade bogen ”Af Kragelund Historie”.

Dybrovej.
Vejen blev anlagt i 1930, samtidig med at Elverdalsvej blev lavet. Den er kaldt
op efter Peter Christian Dybbroe, som ejede Kragelund fra 1916 til 1924. Han
hed oprindelig Knudsen, men fik anerkendt navnet Dybbroe efter en gård, som
han havde ejet. Han plantede bl.a. mange af de store træer og anlagde parken,
som var så sumpet, at der måttes fyldes en del jord på.
Området

På dette kort fra 1875 kan man til venstre se Hjulbjergvej, vejen ned mod Lyseng og starten på
L.A.Rings Vej. Desuden markvejen som senere blev til
Aage Jedichs Vej. Der var et lille teglværk ved Lysenggården og så det store ved Kragelund.
Bemærk den smalle slugt, som fører vandet fra Lyseng ned i ”vores” dal. Her løb en nu skjult bæk ned
til Højbjerg – eller Skidenpy, som der hed før 1910.
Slugten blev fyldt op, da Elverdalsvej blev anlagt i 30erne. Den fører ned til det sted hvor Børnehaven Rygården ligger.

Højbjergs udvikling startede omkring 1910, hvor man begyndte at bygge villaer langs skoven og dette kort
viser at der sker noget på de 10 år. Dog ikke i vores område, dog ses starten på Elverdalsvej hen til
M.C.Holst Vej.

Højbjerg 1920

Men i 30-ernes anlægges Elverdalsvej som forbandt Højbjerg og Holme via Hjulbjergvej og Boligforeningen
og ledere fra oliemøllen købte jord og grunde blev udstykket. Mange blev dog i første omgang brugt som
kolonihaver om end det ikke skete i en haveforening.
Dette matrikelkort fra 1940 viser hvorledes grundene omkring Dybrovej i første omgang blev udstykket.
Dybrovej 2 (1n) og Elverdalsvej 46 (1t) havde store grunde. Nr. 11 (8t) var bygget i 1934 og nr. 9 (8v) som
havde et lille gartneri, kom til i 1944.

Dette billede fra 1936 viser anlæg af H.P.Jensen Vej med et kik ned mod Dybrovej. Man ser t.h. bungalowen nr. 11 og Aage Jadichs Vej 5e med frugttræer, men endnu uden drivhuse. Man kan ane små havehuse,
der hvor ”lille Dybrovej” nu ligger.

På foto fra 1958 ses Dybrovej 11 og Dybrovej 1 fra Elverdalsvej. Nr. 9 er bygget og ligger skjult bag træerne
t.v. Personen på billedet omtales senere under Dybrovej 1 – i dag nr. 1c og d.

Matrikelkort fra 1972 viser udstykningerne af grundene til nr. 1a og 1b samt nr. 3 til 7. Nr. 4 (nu nr. 4b) er
udstykket fra nr. 2 (matr. nr. 1n) og huset er bygget.

Børnehaven Rygården

Børnehaven ligger på en
grund, hvor der før var
en ikke særligt benyttet
legeplads. Navnet
stammer fra familien
Rygård, som havde testamenteret hele sin
formue til socialudvalget
til hjælp for børn i området. Derfor besluttede
man at bygge børnehaven, og den blev indviet i
1970.
Byggepladsen i 1969.
Bagved ses Dybrovej nr.
9, 1 og 4b

Byggeriet i 1972
Udstykningen og bygningen af nr. 3,5,7 og 7b er en særlig historie. Ægteskabet mellem Maren og Sigfred
Hansen brast, og Sigfred rejste, mens Maren blev i huset. Sigfred gik derfor ned til Erik Jensen i nr. 1a og
spurgte, om han ville købe den del af 8v, som lå syd for ”lille Dybrovej”. Dette stykke jord havde Sigfred
som et lille gartneri, og han mente ikke, at Maren kunne overkomme at holde det alene. Erik Jensen, som
var entrepenør og lod ikke den chance gå fra sig og byggede de 4 huse!

Dette luftfoto er fra 1972 og viser bygningen af de 4 huse. Dybrovej 1 (nu 1c og 1d) er lager og parkeringsplads for Erik Jensen, som jo boede i 1a. Nr. 1 måtte ikke bruges til beboelse.(Omtales senere)

De enkelte huse.
Dybrovej 2 matrikel nr. 1n
Grunden blev i 1954 købt af sagfører Knud Stenov for 5000 kr. Den gik fra Elverdalsvej og helt op til de nuværende tennisbaner. Huset blev bygget i 1957 og han boede der til 1992, hvor huset blev solgt til de nuværende ejere Brian og Lea Andersen. FOTO??
Dybrovej 4a matrikel nr. 1fx
Huset blev bygget i 1994, men grunden blev udstykket af Knud Stenov og solgt til ”Futura Totalbyg” for
63.000 kr. i 1990.
Dybrovej 4b matrikel nr. 1bh
Grunden blev udstykket fra matrikel 1n (Dybrovej 2) af Knud Stenov og solgt til en værkfører Olsen, som
selv byggede huset i 1958.
En tidligere nabo har under et besøg her fortalt, at det var hans onkel, som byggede huset, og at han selv
som stor dreng havde været med til at hjælpe med byggeriet. Salget af huset kom til at koste Olsen dyrt.
Huset havde,(som flere andre i området, bl.a. nr. 1) problemer med sætningsskader på grund af blød jord.
Derfor måtte han efter salget betale meget tilbage. Faktisk ruinerede salget ham helt.
Huset har haft flere ejere og lejere.

4b set fra nr. 1 i 1958 set fra nr. 1

- og i 2003

Elverdalsvej 28 matrikel nr. 1t
Matriklen gik fra Elverdalsvej til Dybrovej 1 – nu 1c og 1d. Den blev købt af Gunnar Hald i maj 1952 for
8.000 kr. og han byggede huset i 1953. Familien Hald boede i huset indtil 1980. Det har siden haft flere
ejere.
Dybrovej 1b matrikel nr. 1bu
Grunden er udstykket fra Elverdalsvej nr. 30 , matrikel 1u, der ligesom nr. 28 gik ned til huset på lille
Dybrovej og det lille gartneri, som tilhørte nr. 9. I forbindelses med udstykningen, skabtes der adgangsvej
til Dybrovej mellem Elverdalsvej 28 og Dybrovej 1a. Dette er formodentlig sket ved udstykningen af grunden til Dybrovej 1a. Selve huset blev bygget i 1967.
Dybrovej 1a matrikel 1bu
Grunden er udstykket fra Elverdalsvej nr. 28 og huset blev bygget i 1966 af Ingeniør og entreprenør Erik
Jensen.

Erik Jensen havde flere firmaer indenfor entrepenør-branchen. Han byggede svømmebade og har bl.a. anlagt svømmebassinet på Marselisborg Slot samt den nu fjernede friluftsbad ved Lyseng. Om han har bygget
svømmehallen vides desværre ikke. Jeg har faktisk for flere år siden under en søgning på Dybrovej fundet
en reklame for det firma, som byggede svømmebassiner.
Men han byggede også huse o.m.a. og ejede bl.a. grusgrave på Djursland for at få sand i god kvalitet til sine
byggerier.
En del af hans firma var huset, der oprindelig var nr. 1. Dette købte han i 1966 og ville renovere det. Det
skulle være bolig for nogle nære venner, men huset blev kondemneret, da fundamentet havde sat sig. En
person, som kom i huset, har fortalt, at ikke kunne få skænket et helt snapseglas, fordi huset var skævt!!
Huset blev i stedet bygget om, så det var kontor og lagerrum for hans byggefirma.
Men Erik Jensen døde i 1973, og så måtte nr. 1 sælges.
Dybrovej 1b (matr. nr. 1bs)
Grunden er udstykket fra Elverdalsvej 30 og huset er bygget i 1967.
Dybrovej 1c og 1d matrikel nr. 1s
Som før nævnt lå der et tidligere et hus på
grunden. Det blev bygget i 1947 af Harald
Sørensen som selvbyg. Han startede Højbjerg Taxa, som holdt til ved den nu fjernede tankstation på Rosenvangs Allé 247 ved
”Riobygningen”. Det er hans kone, Paola,
som er på billeder fra Elverdalsvej. Harald
Sørensen solgte huset i 1966 til Erik Jensen
i nr. 1a.
Dybrovej 1 med en af Harald Sørensens
taxa-biler parkeret foran omkring 1960
Efter Erik Jensens død i 1973 købte E.Torrild, som boede i nr. 7 og var en del af firmaet ”Hanbo Huse” nr. 1
og brugte huset på samme måde som Erik Jensen. I forbindelse med en betalingstandsning omkring 1980
rev han huset med for at bygge et nyt.

Dybrovej 1 1981 – ikke køn indkørsel til vejen

Dybrovej 1 set fra nr. 9

Pilotering
Næsten færdig januar 1982
For at få flere kvadratmeter bolig på grunden, blev der bygget 2 huse, som teknisk set er ejerlejligheder.
Grunden var så ejer af en forening, som altså består af de 2 husstande! Adressen blev nu Dybrovej 1c og
1d. Pia og Hans Henning har boet her fra 1982, mens 1d har haft mindst 3 ejere.
Dybrovej 3, 5, 7 og 9 blev som før nævnt bygget af Erik Jensen Nr. 1a i 1972.

Dybrovej 7a(Matr. nr. 8dæ) er det nyeste hus på vejen og blev bygget i 1992.
Dybrovej 9 (matr. nr. 8v) blev bygget i 1944 af Maren og
Sigfred Hansen som selvbyg. Der har nok ikke været de
store penge til byggeriet, og det må også have været
svært at skaffe byggematerialer på grund af krigen. I
hvert fald var der ikke indlagt vand eller toilet i huset, da
Peder og Inger købte huset i 1978.
Maren blev kaldt ”Tante Maren”, fordi hun passede
børn fra kvarteret. Hun var også kendt i hele Højbjerg
for en person, som altid havde en rap replik. Sigfred var
fabriksarbejder, men havde også et lille gartneri, som lå,
hvor nu 3 til 7 ligger i dag. Ægteparret havde den tragedie at miste en søn ved en færdselsulykke. Det holdt
ægteskabet ikke til. Maren blev dog boende i huset, og
Peder og Inge købte huset af hende.

Peder og Inger byggede til huset i 1986 og senere kom endnu en tilbygning.

Dybrovej 11 (matr. nr. 8t) er vejens ældste hus og
er bygget i den typiske bungalowstil i 1934. Huset
er med i et katalog over stiltypiske huset i Århus
kommune, men er dog formodentlig ikke belagt
med fredning e.l.
Huset har haft flere ejere. Inger og Frank har fuldført en påbegyndt renovering huset, da de overtog
det midt i 90-erne.

Loppemarked september 1989 på Dybrovej
Lavet af: Kaj Jensen 2016

