
Skræppe-
bladet

Forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening Få plakaten på telefonen: 
Læs teksterne, og se mere

Siden marts 1970 er Skræppebladet udkommet 
8-12 gange hvert år. Redaktionen er selvbe-
stemmende og har alle årene bestået af beboer-
valgte og frivillige. Bladet er semiprofessionelt 
med lønnet hjælp til bl.a. korrektur, layout, foto, 
tegninger, it og administration.

Skræppebladet udkommer i dag til alle i Bra-
brand Boligforening samt abonnenter med et 
oplag på 5600 samt elektroniske udgivelser.
Læs mere på Skræppebladets hjemmeside  
skraeppebladet.dk  eller kontakt 
redaktion@skraeppebladet.dk 

Et udvalg i redaktionen har i anledning af 
Skræppebladets 50-årsjubilæum været i   
arkivet efter markante og underfundige glimt  
til plancheudstillingen.
Denne planches indhold er fundet og redigeret 
af: Ulrik Dorph-Hansen.

Udstillingsplanche: Med andre øjne - Brabrand Sø

Afdelingsbesøg 
(2015-17)

Skræppebladet gennem tiderne

Brabrand Sø
#Søvangen
#Drejergården
#Hans Brogesparken

skræppebladet

Cirkelrundt rødt informationscenter - side 7

Thorsbjergs 25-årsjubilæum fejret med maner  - side 8

Boligpolitik er vigtig - side 10 

Efterårets ordinære afdelingsmøder - side 18 t

nr.  sept. 2015

   7    8    10

  0 7
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Sin alder til trodS, Stadig en rigtig 
Smuk gammel afdeling 

I dette nummer ser vi Med 
Andre Øjne på Hans Broges 
Parken

Hans Broges Parken er Brabrand Bo-
ligforenings ældste afdeling. Blokkene 
blev opført mellem 1949 og 1952, og 
der blev mellem 1962 og 1964 tilføjet 
rækkehuse. I både blokke og rækkehuse 
har de fleste en god udsigt til både Bra-
brand og Årslev Engsø. Hvis man bor i 
rækkehusene, kan man ofte kun skimte 
søerne, men udsigten er stadig ret 
fantastisk. Fra blokkene er der næsten 
uhindret udsyn til naturen, både skov og 
søer.

Inger Bloch, som har boet i afdelingen 
i 35 år, tager imod os foran sin lejlighed 
i blokkene og viser os rundt i området. 
Man kan vælge at gå op i skoven, Hans 
Broges bakker, selvfølgelig opkaldt efter 

Hans Broge, købmand og meget ini-
tiativrig borger i Aarhus. I skoven tæt på 
blokkene står der endda en mindesten 
for ham. I skoven er der stier, der bliver 
brugt af beboerne, men også den lokale 
børnehave, som har lokaler i undereta-
gen af en af blokkene på Hans Broges 
Vej. Det er vist det eneste sted, hvor en 
børnehave er så integreret i boligfor-
eningen.

Ligesom at bo i naturen
Der er grønt overalt. Fra Inger Blochs 
soveværelse kan hun se direkte ud i 
træerne: ”Det er ligesom at være ude i 
naturen”, siger hun og forklarer om de 
forskellige fugle, hun ser i træerne. Hun 
har set skovskader, spætter og sågar en 
træløber. Egern er der også nogle af.   
Længere nede ad vejen møder vi Viggo 

med andre øjne

4 - Skræppebladet juli 2015

Hans Broges Parken består både af blokbebyggelse og rækkehuse.

Sørensen på 86. Han har også boet i 
afdelingen længe. Faktisk i 45 år. 
Han er også glad for at bo der. Især 
fordi der er så meget grønt. Han er på 
vej ud at cykle rundt om Brabrand sø, da 
vi fanger ham. Det eneste han nævner 
af dårlige ting ved lejligheden er, at der 
er ret koldt om vinteren, og at vinduerne 
er utætte.” Hvis man tager smørret ud 
af køleskabet og stiller det på køkken-
bordet, stivner det, så koldt er det i 
køk kenet, forklarer han”. Han bliver ikke 
længe og snakker, for han skal ud i det 
gode vejr på sin cykel.

Inger viser, hvor mange hyggelige kroge 
med bænke der er rundt omkring. ”En-
gang imellem sidder vi her og ordner 
verdenssituationen, men der kan godt 
være larm med biler, der kører rundt, og 
gårdmændene, som kører med deres 
traktorer og plæneklippere”.
Vi bemærker, at man stadig i denne 
af  deling har bevaret tørrestativerne og 
banke stativerne. Det er en rigtig hyg-
gelig og miljørigtig ting.

Her er, hvad man som beboer har 
brug for
Inger Bloch er tilfreds med indkøbsfor-
holdene i området. Der er en Rema1000 
tæt på, og hvis hun mangler flere ting 
cykler hun til City Vest, som ligger et par 
kilometer væk. Hun er dog lidt ked af, 
at den lokale købmand måtte lukke, da 
Rema1000 åbnede, men den kunne ikke 
klare konkurrencen.
Det er ikke, fordi der mangler busfor-
bindelser i området, da både 11’eren 
og 15’eren holder tæt på og kører ind til 
byen. 

En børnehave er integreret i afdelingen, 
på den måde at de råder over 2 lejemål 
og en kælder, og deres tilstedeværelse 
er med til at give afdelingen et dejligt 
levende liv.
Afdelingen har eget selskabslokale og 
gæsteværelse og desuden  god og stor 
legeplads og en rigtig fodboldbane. Især 
lægger man mærke til et stort hegn, der 
afslutter boldbanen på den ene side og 
et lavere rundt om hele pladsen.
Hegnet er enormt, og vi vurderer, at det 
nok er 5 meter højt. ”Det har stået der, 
al den tid jeg har boet i afdelingen”, op-
lyser Inger. Det blev opsat i en tid med 
aktiv fodboldspil, hvor bolden meget 
ofte røg ned i Udsigtens rækkehushaver 
og især i formand for boligforeningen 
Olaf Sørensens have. Det kan man godt 
forstå med banens placering oven over 
rækkehusene. En løsning på et problem, 
der åbenbart ser ud til at have været 
holdbart.

Mange beboere flyttede fra Gellerup-
parken i 1980 og 1990 og herned
På vores tur rundt i afdelingen er vi nu 
nået ned til rækkehusene, der hedder 
Udsigten. De mange rækkehuse er for-
bundet af stier ,og ved en af de øverste 
bliver vi imødekommende budt inden-
for hos Birthe Ludvig og Finn, da vi 
gerne vil se, hvad der ligger inde bagved 
facaden. Husene virker rummelige og 
har en dejlig overkommelig gårdhave. 
Beboeren oplyser, at hun er rigtig glad 
for at bo der, og er blevet boende, siden 
hun flyttede fra Gellerupparken i 1990. 
Håber at hun stadig kan få råd til at 
blive boende også efter renoveringen, 
som afdelingen går og venter på. 
Flere huse har tidligere været ramt af 
skimmelsvamp-angreb og fugtskader, 
som boligforeningen har udbedret. Men 
hele afdelingen trænger stadig til en 
renovering.
Hun er en trofast deltager ved klub 
Hans Broges bankospil og den traditio-
nelle årlige julefrokost.

I samtalens løb viser det sig, at der er 
ret mange beboere, der startede med en 
lejlighed i Gellerupparken, som senere 
er flyttet til afd. 1. Mange flyttede i 1980 
og 1990.
”Vi var en opgang af unge mødre, der 
havde et rigtigt godt sammenhold, og 
vi blev faktisk interviewet til damebladet 
Femina engang i 1980, om at bo godt i 
Gellerupparken”. Birthe havde stadig ar-
tiklen fra dengang, som Skræppebladet 
fik lov at låne.

Siden nedlæggelsen af blokke i Gel-
lerupparken er der sket en intensivering 
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HanS Broge var 
StorkøBmand i aarHuS
Han blev født i Grenå i 1822 og døde 
i 1908 i Aarhus. I Aarhus kom der på 
hans tid ikke et større alment foretag-
ende i gang uden hans navn på. Fra 
1860´erne var han således en hoved-
kraft indenfor Aarhus’ udvikling. I 1866 

byggede han en pragtvilla, som lå, hvor 
boligkvarteret Hans Broges Have ligger 
i dag. Her elskede han at gå ture i det 
kuperede areal, som i dag hedder Hans 
Broges Bakker.

Afdeling 1, Hans Broges Parken
Hans Brogesvej 11 – 29 Udsigten 1 – 35 og 2-84
Murstensbyggeri opført 1949/52 og 1962/64 
120 boliger fordelt på 3 etager og 60 rækkehuse.
2-4 rums lejligheder. 
2 typer af rækkehuse.
Der er fællesvaskeri.
Til afdelingen hører 60 garager, som udlejes efter venteliste.
Hver bolig har eget kælderrum/udhus. 
Afdelingen har egen petanquebane samt selskabslokale og 
et gæstelokale.

af flytninger til dette område, men det er 
en anden historie. 

Viktualierum – en reminiscens fra 
afdelingens opførelse
Til sidst bliver vi vist rundt i en af kæld-
rene i blokken. En kælder, der for nylig 
har været oversvømmet. Det er dog ikke 
noget, der er sket tidligere. Vi ser fælles-
vaskeriet, og et sted på en af de mange 
døre står der viktualierum.
Rummet er dejlig køligt og der er skabe 
med hylder på alle væggene. De bliver 
i dag næsten ikke brugt, og slet ikke til 
det, der var dets oprindelige formål.
Det minder om en historie fortalt af af-
delingens lokalhistoriker Børge Nielsen: 

Da Hans Broges Parken og også den 
følgende afdeling Søvangen blev taget 
i brug, var det ikke almindeligt med 
køleskab, og det var ikke installeret i 
lejlighederne. I stedet kunne man bruge 
viktualierummet i kælderen til opbeva-
ring af syltetøj, henkogte ting og madva-
rer, der skulle holde sig, da der her var 
den rette temperatur. Fantastisk at dette 
rum  stadig var bevaret i denne gamle 
afdeling, der har 66 års beboerliv gemt 
mellem de gule mursten. En sjov histo-
rie som afslutning på vores spændende 
rundgang.

Skræppebladets udsendte

Kirsten Hermansen, 
Søvangen

Foto: Espen Swane

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken

Foto: Espen Swane

Martin Krabbe,
fotograf

Foto: Espen Swane

Udsigt til søen 
er et kæmpe plus 
Drejergården, afdeling 8, 
ligger på begge sider af 
Brabrand Hovedgade.

Drejergården ligger i smukke om-
givelser tæt på Brabrand Sø med 
boliger på hver side af Hovedgaden. 
Det er en alsidig afdeling, der både 
består af ældre-, ungdomsboliger og 
almindelige almennyttige boliger. 

Afdelingen har ingen afdelingsbesty-
relse, så derfor opsnusede vi Holger 
Jensen på 88 år. Han har boet i afde-
lingen de seneste otte-ni år.

Holger Jensen byder velkommen i sit 
hjem på 1. sal. Det er en dejlig tovæ-
relses lejlighed, dog kan man ikke se 
til Brabrandsøen, men Holger fortæl-
ler, at det kun tager fem minutter til 
fods at komme ned til søen.

Holger er meget glad for at bo i afde-
lingen. 
”Her er vi tæt på naturen, og det 
er en stille og rolig afdeling,” siger 
Holger, som boede i Bøgeskovhus i 
det sydlige Aarhus, før han flyttede 
til Drejergården.

Omkring Holger bor der mest ældre 
på hans alder, ”men måske flytter 
der næste gang en ung en på 70 ind,” 
siger han og griner. 

Holger fortæller, at der faktisk er 
kommet en familie med et barn, som 
bor ovenover. Det er lidt specielt at 
have et lille barn i afdelingen igen.

Butiksdød i området
Gl. Brabrand lider af problemet, som 
er alment i forstæderne: Butiksdød. 
Før var der en slagter, en købmand, 
en bank og et posthus, men nu er der 

faktisk kun en lille kiosk og super-
markedet, REMA 1000.  

Der er et stykke hen til REMA 1000, 
men det er ikke et problem for 
Holger. Og hvis man skal ind til 
byen, går der to busser, linje 11 og 12. 
12’eren kører via Hovedgaden, mens 
11´eren kører ad Silkeborgvej. Der 
er intet posthus mere,  det nærmeste 
findes i dag i City Vest. 

Forslag til forbedringer
Drejergården er for nylig gået fra 
kollektiv afregning af varme og vand 
til individuel afregning. Derfor er 
Holger glad for toiletterne, hvor der 
er stort og lille skyl, så man kan spare 
lidt der. Holger har en idé om, at man 
kunne opsamle regnvand fra taget 
og bruge det til toiletterne, men det 
bliver nok først aktuelt, når tagene 
skal skiftes ud et godt stykke ude i 
fremtiden. 

med andre øjne
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Knud og Else er flyttet fra eget hus i 
Brabrand til lejligheden i Drejergården.

Knud og Else har 
en lang tradition 
i Brabrand
Vi banker på hos Knud og Else Levin-
sen, som har boet i Drejergården i ca. 
tre år.  De bor på 2. sal og har udsigt 
til søen. De har boet i Brabrand i 57 
år. Tidligere var de husejere, men da 
helbredet begyndte at skrante lidt, 
valgte de at sælge huset og flytte 
til Drejergården. De kender alle i 
området og har det godt med alle na-
boerne, som hjælper hinanden, hvis 
der er nogle småting, der kan hjælpes 
med. Knud og Else fremhæver udsig-
ten over søen som noget af det bedste 
ved afdelingen.

Fine lejligheder
Lejlighederne er indrettet, sådan at 
der kan være plads til, at en kørestol 
kan vende rundt, og selv ude i køk-
kenet er der plads til den. Det bety-
der også, at der ikke er skabe under 
køkkenbordet, så kørestolen bedre 
kan komme til. 

En kørestol er dog ikke nødvendig 
for Holger endnu. Han er stadig godt 
til bens og går nogle gange ture ned 
til Brabrandsøen. Holger kan ikke se 
søen fra sin lejlighed på 1. sal, men 
beboerne på anden sal kan godt 
skimte søen, selvom der står nogle 
huse i vejen. 

Holger forklarer, at han gerne vil 
blive boende i Drejergården. Det kan 
være, at det en dag bliver nødvendigt 
med et plejecenter, men det er slet 
ikke nødvendigt for ham lige nu.
Han er uddannet tømrer, men er selv-
følgelig gået på pension for mange år 
siden. I dag er han kendt for at være 
Drejergårdens flagmand, der sørger 
for, at flaget bliver hejst til tops, når 
nogen i afdelingen har fødselsdag 
eller festligheder, der skal fejres.

Afdeling 8, Drejergården
Adresse: Hovedgaden 36-43 samt 29, 
8220 Brabrand.
Drejergården består af 65 lejemål, som er 
fordelt på tre forskellige boligtyper:  
Almene familieboliger, lette kollektivboliger 
samt ungdomsboliger. 
Udlejningen af kollektivboligerne i 
Drejergården foregår gennem Aarhus 
Kommunes Hjemmepleje. 

Boligtyper: 
30 stk. 2-3-rums (62,8 og 87,5 m2) boliger i 2-etagers byggeri 
12 stk. 1-2-rums ungdomsboliger 
24 stk. 2-rums ældrevenlige kollektivboliger (60 m2) 
Der er vaskekælder og fælleslokaler.
Dyrehold er ikke tilladt.

Skræppebladets udsendte

Elsebeth Frederiksen, 
Gellerupparken
Foto: Espen Swane

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Holger nyder roen og de gode naboer i afdelingen.
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Fra venstre Martin, Holger, Inga, Julie, Hanne, Johanne, 
Eva og Bodil hygger med kaffe og snak.

I Drejergårdens ungdomsboliger 
på den anden side af Hovedgaden 
i Brabrand bor Morten Bildsøe på 
21 år. Han har kun boet i afdelingen 
i tre måneder, men er glad for det. 
Han er dog lidt irriteret over, at der 
er blevet lukket for vandet for fjerde 
gang i løbet af kort tid. Han stammer 
selv fra Brabrand og har gået på den 
lokale Engdalsskolen. Han har valgt 

at blive boende i området, fordi det er 
stille og roligt. Morten læser datalogi 
på Aarhus Universitet, så der er et 
stykke op på skolen. ”Men så holder 
jeg mig i form, når jeg skal til cykle til 
forelæsninger,” forklarer Morten.

Morten er glad for Brabrand

Morten holder af området, fordi det er stille og roligt.

Der er ikke mange foreninger i Drejergården, men 
nogle af pensionisterne mødes om torsdagen i fæl-
leshuset, hvor de drikker kaffe og hygger sig.  Det 
startede for ca. 20 år siden, da nogle hjemmehjæl-
pere syntes, at beboerne skulle komme hinanden 
lidt mere ved. Da hjemmehjælperne stoppede, tog 
Inga over. Der bliver også holdt fødselsdage i fæl-
leshuset, og til jul er der et julearrangement, hvor 
de får and, flæskesteg og vin og spiller banko.

Torsdagsklubben 
hygger med kaffe 

Karen Bo Bøjesen er ”kun” 71 år. Hun kommer 
oprindelig fra Skagen, hvor hun boede, indtil hun 
flyttede til Drejergården. Hun har en lille have, og 
selvom hun ikke har udsigt, nyder hun at bo tæt 
på søen. Karen har indrettet sin lejlighed meget 
personligt og ”har en lille smule af Skagen med.” 
Hun glæder sig til sommer, hvor fællesområdet 
udenfor bliver mere brugt, og naboerne griller 
med hinanden.

Karen vil nyde 
sit otium i Brabrand

Karen bruger meget tid på at passe og pleje sin have.
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”Det er så køhnt, det er så dejle”
Skræppebladet har været 
på besøg i Søvangen, som 
måske kan siges at være 
boligforeningens kronju-
vel. Afdelingen bliver både 
kaldt bemærkelsesværdigt 
og et af forstadens ypper-
ligste boligbyggerier.
Sådan en påskelørdag formiddag, 
hvor regnen siler stille ned, ser der 
umiddelbart fuldkommen dødt 
ud på torvet øverst på Louisevej, 
hvor Skræppebladet starter besøget 
i Søvangen. Afdelingen, der er 
boligforeningens afdeling nummer 
to, er bygget 1953-1959. De tre tilba-
geværende butikker på torvet, Frisør 
Mick, Super Star Pizza og Aarhus 

Rengøringscenter, er ikke åbne i 
påsken, og sammen med de tomme 
nabobutiksvinduer skaber det lidt en 
stemning af forladthed. 
Vi spadserer ned ad Louisevej i ret-
ning mod søen, som vi ikke kan se. 
Men vi ved, at den er der, og fornem-
mer, at den kan ses, hvis man bor på 
første eller anden etage i blokkene.
Græsplænerne foran de gule 
murstens blokke er friske og forårs-
grønne, og både hængepil og birk er 
på nippet til at springe ud, så snart 
foråret kommer med bare et par var-
megrader mere. 
Vi slår et smut ind ad Annettevej og 
går forbi den første klynge af små 
rækkehuse, som alle har fine små 
velholdte forhaver, hvor forårsblom-
sterne står i fuldt flor og får en til at 
glemme, at vejret er lidt gråt og trist. 
Vejret er nok årsagen til, at der nær-

mest er mennesketomt i Søvangen 
denne formiddag, men det gør ikke 
noget, for det er en skøn oplevelse at 
gå rundt og bare fornemme, hvordan 
foråret spirer frem. Og alt ser velholdt 
ud, selv container-øerne i Søvangen 
er smukke, som de står omkranset af 
blomstrende buske.

Ingen fotos, tak
Endelig møder vi levende menne-
sker, men lysten til at blive foreviget i 
Skræppebladet er der desværre ikke. 
Fortællingen om, at Søvangen er et 
skønt sted at bo, vil de dog gerne bi-
drage til. Og 25 år i blokken på Loui-
sevej efterfulgt af otte år i et rækkehus 
på Birgittevej giver en vis autenticitet.  
Lidt senere møder vi på vores vej en 
af Søvangens indfødte beboere, som 
heller ikke vil have taget foto, men 
som venligt inviterer indenfor til et 
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lille kig i rækkehuset, som hun er den 
eneste, der har boet i. Igen en beboer, 
der holder af at bo i afdelingen, hvor 
det ikke er sjældent at træffe beboere, 
der har boet i en menneskealder.

Hus til beboerne
På Birgittevej møder vi som aftalt 
Kirsten Hermansen, der udover at 
være Skræppens repræsentant fra 
Søvangen selv er aktiv i beboernes 
hus, der ligger i en bygning, der tidli-
gere har været kommunal fritidsklub. 
Kirsten bor på snart halvtredsinds-
tyvende år i Søvangen, siden 1981 
i en af afdelingens små huse med 
have nede på Brabrand Skovvej. 
Kirsten viser rundt i beboerhuset, 
hvor en lille snes beboere på ugebasis 
mødes om onsdagen og laver akti-
viteter både i det kreative værksted, 
hvor der er symaskiner og væve, og i 
keramikværkstedet og værkstedet til 
træarbejde. Og en gang om måneden 
er der fællesspisning, hvor alle bebo-
ere er inviteret med.

Renovering på vej
Om ikke så lang tid skal beboerhuset 
rømmes, fordi det skal bygges om i 
forbindelse med den store renovering 
af afdelingen, som beboerne stemte ja 
til kort før jul sidste år. Men når om-
bygningen er ovre, så kommer der til 
at stå et endnu større og flottere hus 
klar til at blive indtaget af beboerne. 
Kirsten glæder sig og håber, at der 
kommer endnu flere beboere, som 
deltager i at skabe liv i huset. 

Afdeling 2, Søvangen, Brabrand
444 boliger opført i perioden 1953-59.
Mix af lejligheder i 3-etagers blokke på 1-5 værelser fra 18-110 m² og 
50 rækkehuse samt 20 huse med egen have. 
Beboerhus og fællesvaskeri. 
Afstand til Rådhuspladsen: 20 minutter med linje 12.

Styr på haveaffaldet har de i Søvangen, som har små kompostgårde spredt rundt i afde-
lingen. Her ligger bunker med sand og kompostjord klar til, at beboerne selv kan hente 
i afdelingens trillebøre og bringe det hjem i de små haver. Haveaffaldet er der også fint 
plads til bag hegnet. 

Smukke containergårde med blomstrende buske rundt om er med til at give et indtryk af 
en afdeling, hvor beboerne passer på deres område og sørger for, at der er pænt og rent. 
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Helle Hansen,
Gellerup

Foto: Martin Krabbe

Bo Sigismund,
fotograf

Foto: Bo Sigismund

Skræppebladets fotograf, Bo Sigis mund, 
lagde lagde en onsdag også vejen forbi 
Søvangens beboerhus for at se nogle af 
aktiviteterne.

Her mødte han Inge Cassøe og Lis Mor-
tensen, der laver keramik, og Ingerlise 
Johansen, der er i gang ved væven, og 
Knud Jøhnke, som er i sving med rund-
saven i træværkstedet.
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I 2015 tager vi i Skræppebladets februarnummer hul på 
en ny artikelserie, som vi kalder ”Med andre øjne”. 
 Ideen er, at Skræppebladets skribenter på skift bliver 
sendt ud for at besøge en af boligforeningens mange 
afdelinger. 
 Og forudsætningen er, at det skal være en afdeling, 
som skribenten ikke selv bor i. 

På redaktionen har vi valgt at gøre det sådan, fordi 
det tit er de nye øjne, der opdager sjove og anderle-
des vinkler, som man måske ikke ser, hvis man bare 
skal fortælle om det sted, hvor man bor. Derudover 
håber vi, at artikelserien kan være med til at fortælle 
os alle om, hvor mangfoldig vores egen boligforening 
er med sine snart 25 afdelinger (2015).


