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I OdInsgård klatrer man da I kIrsebærtræer 

Boligforeningens vestligste 
afdeling på Holmstrup Mark 
kan næste ikke vente på, at 
foråret springer ud, og bebo-
erne kommer ud af deres hi.
 
Skræppebladets udsendte er en lørdag 
eftermiddag midt i marts taget til 
Odinsgård for med andre øjne at se på 
afdelingen, der er nummer 11 i Brabrand 
Boligforening. 
I haven udenfor formand Lene Olms 
toetages lejlighed er havebordet dækket 
op med hjemmebagt brød, ost, kaffe og 
te, og hynderne til havestolene er fundet 
frem, så vi kan sidde ude og nyde den 
tidlige forårssol. 
Nabo Asta Nielsen, der er bestyrelses-
suppleant og aktiv i Det Kreative Værk-
sted, og hendes søn, Carl Tue, sidder 
med ved bordet for at fortælle om livet i 
afdelingen. Mor og søn har boet her i to 
år, efter at de flyttede hertil fra Toveshøj.  
Lidt senere støder Stinne Ertmann og 
Jacob Johannesen til ved havebordet. 
Parret er begge aktive i Odinsgård hen-
holdsvis i Det Kreative Beboerværksted 
og afdelingsbestyrelsen. De har boet 

her i fem et halvt år, før da boede de i 
Skovgårdsparken.  

Liver op om foråret
Skræppens udsendte får at vide, 
at lørdag måske er en dårlig dag at 
komme på besøg. På trods af solen 
er det stadig koldt i vinden, så der 
er ikke andre mennesker udenfor.  
”I skulle nok være kommet en søndag, 
da er der normalt mange flere folk uden-
for. Lørdag er folk tit ude at købe ind,” 
forklarer Lene.
Hun har boet i Odinsgård siden 1993, 
dengang var afdelingen tre år gammel. 
Odinsgård ligger lige ud til stisystemet i 
Skjoldhøjskilen, der nærmest er afdelin-
gens baghave. 
Her kan man gå fine ture og tit se rådyr, 
der kan komme helt op til haverne og 
nogle gange også er set skrående hen 
over parkeringspladsen. 
På trods af at Odinsgård ligger midt i 
naturen, er der ikke langt til Aarhus C. 
Med bus linje 3A kan du være på Klos-
tertorvet på 15 minutter. 

Aktive beboere
Afdelingen ser måske lidt trist ud denne 
kolde forårsdag, men efter rundvisnin-
gen er Skræppens udsendte overbeviste 
om, at afdelingen har meget at byde på. 

Lene Olm fortæller, at det er en meget 
aktiv afdeling, og rigtig mange beboere i 
de 103 lejemål deltager i arrangementer. 
Ved sommerfesterne laver beboerne 
altid tingene fra bunden, når de bager 
og laver syltetøj, og så griller de tit 
sammen. Der er en bålplads, hvor 
børnene nemt kan bage snobrød, og 
en legeplads med en dejlig stor gynge, 
og om sommeren kommer der mange 
bænkesæt ud at stå rundt omkring be-
byggelsen. 

Kreativt beboerværksted
Skræppebladet bliver vist over til 
Valhalla, der er afdelingens fælleshus. 
I stueetagen er der et selskabslokale, 
som beboerne kan leje for 600 kroner 
- halv pris til børnefødselsdage. Huset 
har et stort køkken med alt, hvad man 
har brug for, når der skal festes.  
Ovenpå ser vi Det Kreative Beboerværk-
sted, der siden nytår har holdt åbent 
tirsdag eftermiddag, og som er et tilbud 
til alle beboere. Her er Asta og Stinne 
nøglepersoner, som hver tirsdag låser 
op og låser af.
I fælleshuset er der desuden et gæste-
værelse. Her har afdelingsbestyrelsen 
også et mødelokale, men det bliver nu 
mest brugt til at opbevare afdelingens 
julenisser, fordi bestyrelsen holder 
møde i selskabslokalet, hvor der også er 
en projektor, der kan bruges.  
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Et enkelt telefonopkald gjorde, at der pludselig kom mennesker på billederne.

Asta og Stinne er nøglepersoner i Det Kreative 
Beboerværksted.
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sOlstuens skønne udsIgt 
med sOlnedgange
Skræppebladet bliver inviteret op til Solstuen på bebo-
erhusets øverste etage. Mens vi tager elevatoren op, 
fortæller en kvindestemme, hvilken etage vi er på. 

Fra Solstuen er der en fantastisk udsigt langt ud mod vest, 
den er især god nytårsaften. Rummet er lige nu lidt skrabet, 
fordi der er ved at komme nyt gulv på, men det bliver heller 
ikke rigtig brugt til noget, hvilket beboerne faktisk er ærgerlige 
over. Der står en enlig crosstrainer i et hjørne, men ellers er 
der kun  adgang til en række opbevaringsrum for afdelingens 
ungdomsboliger. 
Vi tager elevatoren ned igen. Alle Odinsgårds fire elevatorer 
har for øvrigt nordiske navne: Odin, Thor og Freja - og den 
sidste, som er lidt upålidelig, bliver kaldt Loke. 

Landskendt for Nisseleg
For nogle år siden blev Odinsgård nær-
mest verdensberømt i hele Danmark for 
afdelingens lille juleleg, som går ud på, 
at en håndfuld havenisser bliver stillet 
rundt ved hoveddørene. Flere ugeblade 
skrev om legen, hvor reglerne er sådan, 
at hvis en beboer opdager, at naboen 
har fået en nisse, så kan han eller hun 
ringe på og give naboen en lille ting og 
så tage havenissen med hjem til sin 
egen dør. 
Nisserne bliver sat frem den 1. decem-
ber, og så flytter de rundt hele julemå-
neden indtil juleaften, hvor de beboere, 
som har nisserne på besøg den 24. de-
cember, får overrakt en æske chokolade. 

”Langt de fleste af Odinsgårds beboere 
er med på julelegen, men alligevel har 
det af og til været nødvendigt at redde 
en nisse ud, som på en eller anden 
måde er kommet ind på den forkerte 
side af hoveddøren,” fortæller en gri-
nende Lene Olm.

Fra Solstuen på toppen af fælleshuset er der udsigt 
til solnedgangen året rundt.

Odinsgårds nisseleg blev berømt i hele 
Danmark, da afdelingen begyndte at sætte 
havenisser ved beboernes hoveddøre.

Afdeling 11, Odinsgård
Etagebyggeri opført i 1990 - 2 til 5 etager 
83 boliger, 71-101 m2 – og 20 ungdomsboliger
Fælleshus med køkken og kreativt værksted og gæsteværelser på 1. etage 
samt vaskeri i kælderen
Fraflytning - ca. 25 procent om året
Odinsgården blev opført på baggrund af Boligministeriets konkurrence 
”Det nye etagehus” i 1984 med søjlepladesystem med facadeelementer 
af beton og blåmalede eternitplader
Gennemgik allerede i 2004 en omfattende renovering af varmesystemet
Afdelingen blev præmieret med Nykredits Arkitekturpris i 1990

Odinsgård Facebook-side: www.facebook.com/odinsgaard
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Odinsgård består af to gård- 
afsnit, hvor det ene er mest 
byagtigt med et parkerings-
areal, mens det andet er 
mere et landligt område 
med en grøn gård med store 
flotte kirsebærtræer, der 
efterhånden er ved at være et 
kvart århundrede gamle.  

Der kommer ikke kirsebær på træerne 
før engang i august, men til den tid er 
der meget livlig aktivitet rundt om og 
oppe i træerne, fortæller beboerne. Både 
børn og voksne kravler nemlig gerne 
op for at plukke de lækre kirsebær. Der 
kommer endda folk udefra for at stjæle 
bærrene – også om natten. 
”Vi har oplevet folk, som kommer 
kørende i bil midt om natten. Det er 
voksne mennesker, der ikke bor her, 
som kan finde på at kravle rundt i træer-
ne og plukke kirsebær,” siger Lene Olm 
og fortæller, at afdelingsbestyrelsen 
leger med tanken om at få opsat skilte 
om, at folk udefra skal stoppe med at 
stjæle kirsebær. 
Brødrene Jonas og Adam Ben Abdal-
lah på ti og otte år er hurtige til at vise 
Skræppens fotograf, hvordan man kan 
kravle op i kirsebærtræerne, også selv 
om det kun er marts måned. Og de for-
tæller, at det sagtens kan lade sig gøre 
at sidde i træet om sommeren og læse 
en bog, samtidig med at man spiser 
kirsebærrene.

POPulære kIrsebærtræer lOkker tIl rOv

Jonas Ben Abdallah på ti år er glad for Odinsgårds kirsebærtræer, som er gode at klatre i 
- også om foråret.

Skræppebladets udsendte

Helle Hansen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf

Foto: Espen Swane
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Månebasen, soM få vil flytte fra
Med Andre Øjne har denne 
gang været i Holmstrup, 
et sted folk bliver boende 
længe.
 
Engang var der marker, traktorer og 
halm baller omkring Holmstrup. Det var 
det første byggeri på Holmstrup Mark. I 
dag er der mere byggeri, men bebyggel-
serne ligger stadig lidt gemt væk i den 
grønne natur blandt søer, skov og 
bakker. Månebase Alfa bliver Holmstrup 
kaldt af vittige tunger. Fra lang afstand 
kan bebyggelsen også ligne en rumsta-
tion, der lige er landet på en mark.
Rudolf Bay, som sidder i afdelingsbe-
styrelsen, tager imod Skræppebladets 
udsendte på en smuk dag, hvor himlen 
er blå, men hvor der er meget få men-
nesker ude. Det er i hvert fald svært at 
finde nogen rundt omkring, og børn er 
der heller ikke nogen af. Vi støder på et 

par katte, mens vi bliver vist i området 
af Rudolf, men ellers er der tomt og 
blæsende.

man skal kunne komme ud
Rudolf har boet i Holmstrup siden 1980. 
I 3 forskellige lejligheder. Da vi kommer 
ind i lejligheden, kan vi godt se, hvorfor 
han ikke vil flytte derfra. Han har en 
kæmpe altan og en lille have foran 
lejligheden. Han er i færd med at sætte 
markise op udenfor på altanen, hvor 
der også hænger vasketøj og blafrer i 
vinden. 
”Jeg kan ikke forestille mig at bo andre 
steder,” forklarer Rudolf og fortsætter: 
”jeg har brug for et sted, hvor jeg kan 
komme ud, og det kan jeg på begge 
sider af lejligheden her.”

Det samme mener Jette Bundgaard, 
som vi møder udenfor. Hun har boet i 
Holmstrup i 32 år og har prøvet at kigge 
på andre steder at flytte hen: ”men 
intet er som Holmstrup,” siger hun, og 

derfor er hun blevet boende. Hun er en 
af de mange, som er blevet hængende i 
bebyggelsen, men bare er flyttet i noget 
mindre, efterhånden som børnene er 
blevet store og flyttet hjemmefra, og 
dermed har hun fået mere plads der-
hjemme. Jette er en af de beboere, som 
har boet i området over 30 år.  
Dem er der nemlig en del af. Det er 
sjældent, at man ser beboere bo i 
samme område hele deres voksenliv, 
men Holmstrup er bare noget specielt, 
og derfor bliver de boende. Hvis man vil 
have noget mindre, findes det, og hvis 
man er blevet dårligt gående, kan man 
altid flytte ned til jorden. Så kan man 
også få en have, man kan gå og passe, 
når man stopper på arbejdsmarkedet.

Vs-højborg i 1970’erne
Vi får en rundvisning i området, som har 
forandret sig en del gennem årene. Be-
boersammensætningen er også ændret, 
forklarer Rudolf. Tilbage i 1970’erne var 
stedet en VS-højborg, hvor der sikkert 
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Rudolf Bay viser rundt i Holmstrup, hvor han har boet i 35 år.

blev tænkt store socialistiske tanker 
i de forskellige kollektiver i området.  
Den gamle socialistiske tankegang 
smitte de også af på udvalget af bøgerne 
i Læ sehesten, Holmstrups eget bogbyt-
temarked. Her kan man aflevere bøger 
og tage nogle igen. Faktisk behøver man 
ikke at aflevere bøger for at tage nogle, 
for lokalet er proppet til med bøger. Her 
er også en hylde med både Lenin og 
Maos værker, som nok var blevet læst 
flittigt i 70’erne. Rudolf er en af dem, 
der holder Læsehesten åben, og alle er 
velkomne til at komme og hente bøger; 
ikke kun folk som bor i Holmstrup. 
Genbrugsbutikken har samme princip 
som Læserhesten. Man må bare gerne 
komme og tage tøj og sko, men kan 
selvfølgelig også aflevere ting, som man 
tror andre kan få glæde af.

mange aktiviteter for beboerne
Udover genbrug og bøger er der også 
forskellige klubber og foreninger. Der 
er pensionistklubben, som nogle gange 
tager på udflugt. Der er også Holmstrup 
beboerforening, som har åbent om ef-

termiddagen, og hvor man kan komme 
forbi til en snak og en bajer. Man skal 
være medlem for at komme dér, men 
så kan man komme der alt det, man 
vil hver dag mellem 10 og 18. Her er 
også cykelværksted, som nogle beboere 
holder åbent. Her kan man komme forbi 
og få lavet sin cykel gratis. Afdelingen 
har en god udførlig hjemmeside, hvor 
man kan lære mere om aktiviteter i 
området og læse mere om de forskellige 
foreninger og aktiviteter i Holmstrup. 
Her kan man se billeder fra Holmstrup 
Haver, som er kolonihavehuse, som 
beboerne lejer af kommunen.  De ligger 
lige overfor bebyggelsen mellem skov 
og en sø, hvor et svanepar med unger 
holdt til i løbet af sommeren. 

Afdeling 6, Holmstrup
Adresse: Jernaldervej 215 - 277
Terassebyggeri i fire etager
402 lejemål
Opført i 1974-75
Kælderrum til alle boliger
Selskabslokale
Dyrehold tilladt.

Skræppebladets udsendte

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken
Foto af Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf

Foto af Espen Swane

Holmstrup har sit eget antikvariat - “Læsehesten” bugner af bøger.

dyreklubben
I Holmstrup er det både tilladt at 
have hund og kat. Vi møder dog ikke 
så mange hunde på vejen, men får 
fat på kontaktpersonen for dyreklub-
ben, Ragnhild Jensen, som selv har 
hunden Molly. Da vi kigger forbi 
har hun dog også besøg af naboens 
hunde Kira og Goshu, som hun nogle 
gange passer om aftenen. Man skal 
registrere sit kæledyr, og betaler der-
efter 20 kroner om måneden. 8 af de 
kroner går til dyreklubben. Herigen-
nem kan man søge om tilskud til 
neutralisering af katte, og ellers bliver 
pengene brugt til poser og spande til 
den nye hundegård, man er ved at 
bygge. 
Ragnhild har også sin egen hunde-
klub. Hvor morgen kl. 9.15 går hun og 
andre hundeejere en tur på en times 
tid. Der er mellem 2 og ti mennesker 
med på turen og det er blevet en 
dejlig tradition for beboerne.

Skræppebladet
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Stedet, hvor folk er glade for at bo, 
men ikke bor så længe
Skræppebladets udsend-
te har besøgt ungdoms-
boliger i afdeling 19, 
Bronzealdervænget 
Bronzealdervænget er dækket af sne 
den dag, vi kommer forbi. Afdelings-
formand Linda Johannesen er færing,  
men har boet i Danmark i fire et halvt 
år. Hun tager imod os og viser os 
rundt i afdelingen, som udelukkende 
består af ungdomsboliger til stude-
rende. Umiddelbart er der ikke så 
meget at se, men Bronzealdervænget 
ligger rigtigt smukt på Holmstrup 
Mark med skov, stier og søer tæt ved. 

Naturen er grunden til, at Linda og 
hendes kæreste Ingi er blevet boende 
i området.  Hun er lige blevet færdig 
som finansøkonom på Erhvervsaka-
demiet i Viby, og der er syv minutters 
gåtur til bus 3A, som kører ned til 

byen, men Linda cykler som regel de 
syv kilometer til skolen.  

Hun og kæresten bor i kælderetagen 
i en fin lille 2-værelses lejlighed med 
en lille terrasse, hvor de kan sidde 
ude om sommeren.  Men da lejlighe-
den ligger ved jorden, er der ret koldt 
i de tre vintermåneder.  
Udenfor hver af de fem blokke er 
der en grillplads, som bliver brugt 
til afdelingens årlige sommerfest, og 
selvfølgelig, når beboerne om som-
meren har lyst til at grille. 

Pizza lokkede til beboermøde
Afdelingen har ikke noget fælleshus, 
men hver etage har et lille fælleslo-
kale, som de unge beboere kan bruge 
til fester og møder. 
”Hvis der ikke er plads i lokalet, så 
kan man bruge gangen, men det kan 
de øvrige beboere selvfølgelig godt 
blive lidt utilfredse med, hvis de ikke 
er inviteret,” forklarer Linda. 

Fordi det kun er studerende, der 
bor i afdelingen, sker der også stor 
udskiftning af beboerne. Mange 
af de unge vil gerne ind til byen og 
bo, mens andre bliver færdige med 
studiet og derfor er tvunget til at 
flytte.  Af samme grund er det også 
svært at få folk til at stille op til afde-
lingsbestyrelsen og til at komme til 
beboermøderne. 
”Ved efterårets beboermøde  kom der 
slet ingen, så vi måtte indkalde til et 
nyt møde i december. Til det møde 
bød vi på pizza, og så kom der en 
del, og vi fik valgt en afdelingsbesty-
relse,” fortæller Linda. 

Vagter i julen
Afdelingen havde indbrud i julen for 
to år siden. Fordi det er studieboliger, 
er beboerne ofte ikke hjemme i julen, 
og derfor var der frit lejde til ind-
brudstyvene. Det har resulteret i, at 
de i dag har vagter i julen, og det har 
bevirket, at der ikke har været nogen 

med andre øjne
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juleindbrud siden.  Afdelingsbesty-
relsen har også haft fokus på tryghed. 
Derfor har de fået sat sensorer op ude 
i området, som tænder ved bevægel-
ser, og så ser det ikke så mørkt ud i 
området om aftenen. 

Kommunikation via Facebook
Bronzealdervænget har deres egen 
Facebookgruppe, som bliver flittigt 
brugt. Her kan beboerne efterlyse 
en kop mel, eller de kan skabe liv i 
afdelingen, invitere til fester osv. I 
gruppen forgår det meste af kommu-
nikationen på dansk, selvom der bor 
en del udenlandske studerende på 
kollegiet. Linda siger, at hun prøver 
at holde det på engelsk, så alle kan 
forstå, men nogle gange glipper det, 
og så får Linda lidt dårlig samvittig-
hed over det. 

Gode faciliteter
Udover grill og fællesrum er der selv-
følgelig vaskeri, cykelparkering og et 
kælderrum, der følger med hver lej-
lighed. Før i tiden skulle hver beboer 

gøre rent på gangene på skift, men 
det blev aldrig gjort, så der blev ansat 
en rengøringshjælp. Det medførte en 
meget lille huslejestigning, som ingen 

havde noget imod, hvis de slap for at 
gøre rent i fællesarealerne.  

Afdeling 19, Bronzealdervænget
Opført i 1998 
Brabrand Boligforenings eneste afdeling udelukkende med ungdomsboliger 
Byggeriet består af fem tre-etagers blokke med 128 boliger 
1- og 2-rums boliger på 33 m2 og 48 m2 med kælderrum
Der er fællesrum på hver etage
Fælles vaskeri og cykelskur
Husdyrhold ikke tilladt
Afstand til byen ca. 20 min. med linje 3A

Linda i lejligheden, hvor hun og kæresten har boet i fire et halvt år.

Inga Vicinska kommer fra Letland, 
hun har boet i Danmark i halvandet 
år. Hun læser til finansøkonom på 
Erhvervsakademiet i Viby.
Hun fandt Bronzealdervænget på en 
hjemmeside med ungdomsboliger. 
Og hun er rigtig glad for at bo der 
sammen med sin kæreste, der også 
kommer fra Letland.
”Her er dejligt stille. Om sommeren 
er det smukt med skoven, og her er 
mange dyr. Det var sjovt nytårsaften, 

vi gik op på toppen af bakken og så 
alt fyrværkeriet,” siger Inga, der er 
ved at lære dansk. 
Selv om busforbindelserne til hendes 
skole i Viby ikke er alt for gode, så 
regner hun med, at hun og kæresten 
bliver boede på Bronzealdervænget, 
mens hun læser.

Inga holder af afdelingen, 
fordi den ligger tæt på naturen.

Dejligt med skoven
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På anden sal åbner Marie Lauritzen, 
da vi ringer på. Hun har familien på 
besøg, fordi hun lige er blevet ba-
chelor i medicin. Hun søgte selv til 
Bronzealdervænget, fordi hun havde 
hørt godt om stedet. Hun holder 
meget af, at det ligger tæt på skoven 
med bakker og søer, for hun bruger 

naturen til sine løbeture. Selvom hun 
er glad for at bo i afdelingen, flytter 
hun snart, fordi hun skal læse videre 
i København, ellers ville hun være 
blevet boende . 
Hun har også siddet i afdelingsbesty-
relsen i en periode.

Skal læse videre i København

Skræppebladets udsendte
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Marie ville gerne blive boende, 
men skal læse videre i København.

Et kik på postkasserne foran de fem 
blokke på Bronzealdervænget afslø-
rer, at det er et yderst internationalt 
kollegium, vi besøger. De fleste navne 
er pæredanske, men der er også 
klang af  mange navne, der lyder til 
at komme fra Østeuropa, Asien og 
Mellemøsten.  Kollegiekontoret i 
Aarhus har fortrinsret til fem lejlighe-
der til udvekslingsstuderende, resten 
af de unge studerende har selv søgt 
ind på kolligiet.

Navneskilte afslører mange nationaliteter

Udenfor kan man se, at Bronzealdervæn-
get er en mangfoldig afdeling med mange 
forskellige nationaliteter.

afdelingen, hvor folk 
kan nyde den rige natur
Med andre øjne har 
denne gang besøgt afde-
ling 12, Thorsbjerg.

Træerne er blevet store. Græsset 
er grønt, og hækkene omkring ha-
verne er ved at springe ud den dag, 
Skræppebladet besøger Thorsbjerg. 
I år er buskene blevet beskåret, men 
normalt er der et væld af lilla syrener, 
der sammen med det lilla stål på 
bygningerne understreger den tætte 
sammenhæng mellem byggeri og 
natur i området.
Vi bliver mødt af Linda Adamsen og 
Lise Ledet fra afdelingsbestyrelsen 
samt Poul Thomassen, der flyttede 
ind i juni 1990 som den første i sin 
lejlighed. Lise Ledet, der også har 

boet her fra starten, kan afdelingens 
historie udenad og kan fortælle 
mange detaljer.
Der er 143 lejligheder, heraf 30 ung-
domsboliger. Lejlighederne er på to, 
tre eller fire rum. Alle lejligheder er 
bygget op omkring badeværelset i 
midten. Der er 3 vaskerier og 3 tørre-
gårde. Desuden har Thorsbjerg seks 
gæsteværelser, som bruges flittigt 
af beboerne til deres overnattende 
gæster.

Beboerhuset Stenhytten
Midt i byggeriet ligger beboerhuset 
Stenhytten. Der er blandt andet en 
stor sal og et flot tårn, hvor der på 
øverste etage er et mødelokale. Salen 
lejes ud til afdelingerne på Holm-
strup Mark samt til de ansatte. Lise 
Ledet administrerer huset. Poul 

fortæller, at han har været til bryl-
lupsfest med 62 gæster her. Stenhyt-
ten har også et musikrum, der bruges 
som øvelokale af lokale musikere, og 
salen bruges hver uge af et harmoni-
kaorkester, og en jagttegnsforening 
holder kursus her. Selv arrangerer 
Thorsbjerg fester ved Skt. Hans, jul 
og fastelavn. For skolebørn er der 
også sommeraktiviteter med støtte 
fra Aarhus Kommune.

Fordele og ulemper
I begyndelsen flyttede mange ind 
med en vældig pionerånd. Place-
ringen af badeværelset i midten 
af boligen, der giver nogen ekstra 
vinkler i lejligheden, var en sjov ud-
fordring. Der var ikke plads til store 
ting, så man måtte indrette sig med 

med andre øjne
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lidt mindre møbler og finde kreative 
løsninger.
Engang var her rigtig mange børn, 
men mange par flytter efter første 
barn. Huslejen er også forholdsvis 
høj, så det kan være svært at konkur-
rere med udbetalingen til et parcel-
hus. Til gengæld er mange glade for, 
at de må holde hund og kat, og for 
den rige natur i området.

Afdelingen er en del af grundejer-
foreningen Bifrost, der består af 
Thorsbjerg og Odinsgården, et privat 
udlejningsbyggeri, fire andelsbolig-
foreninger, to dagtilbud og Skjoldhøj 
Kirke. Området er i reparationsalde-
ren og samarbejder om ensartet be-
skæring af beplantning med videre.

Til sidst går vi op i den gamle have, 
der oprindeligt hørte til et husmands-
sted. Den tilhører grundejerforenin-
gen, men Thorsbjerg har fået lov til 
at anvende den og har stillet moti-
onsredskaber op. De bruges meget af 
dagtilbuddene. Midt i haven står en 
bålhytte til brug for alle.

Afdeling 12, Thorsbjerg
Afdelingen er opført i 1988/90
143 lejemål. Foruden ungdomsboliger 2-, 3- og 4-værelseslejligheder
10 fireværelses lejligheder er i to plan
6 fireværelses lejligheder er i et plan
Hele byggeriet er i to etager 
Husdyrhold er tilladt

Esben Trige viser motionsstien i den gamle have frem.

Selvom det ligner et tårn, hedder det faktisk Stenhytten.
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Vi besøger familien Lise Hansen og 
Jacob Sørensen med sønnen Niels 
på to år. Jacob bliver færdig som 
økonom til sommer og var på ar-
bejde, da vi kom. Lise er historiker og 
har arbejdet i Den Gamle By og hos 
Grundfos.
”Det er sjovt at se, hvordan folk ind-
retter sig,” bemærker Linda Adam-
sen, der er fulgt med Skræppens 
udsendte på besøg. 
”Det er meget forskelligt”. Lise 
Hansen siger, at en treværelses i jord-
højde passer fint til en familie med 
hund og barn. I haven er indrettet 

en indhegning til hunden, der gerne 
vil lege med naboens hund.  Lise og 
Jacob kom til Århus for at læse og 
boede dengang på Bronzealdervæn-
get, så de kendte området.
”Men egentlig kom vi begge fra 
bøhlandet,” siger Lise Hansen. ”Det 
her er midt imellem. Her tager det 
20 minutter på cykel at komme ind 
til byen. På landet kører ingen busser 
i weekenden. Det er et godt sted at 
have børn og hunde. Det kan anbefa-
les. De mange forskellige beboere gør 
det spændende”.

På besøg hos en børnefamilie

Lise, med sønnen Niels på armen, i deres 
dejlige treværelses lejlighed

Skræppebladets udsendte

Jens Skriver, 
Holmstrup

Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Lise Hansen har sammen med skræppebladets udsendte besøg af Linda Adamsen, 
Lise Ledet og Poul Thomassen.
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