Nyt fra din
grundejerforening
UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER
Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis
(= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til
tider kan være rift om dem.
Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen
Depot A
Depot B
Depot A+B

Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m
Kloakrenser, lille skovlskål
Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m
Kloakrenser, stor skovlskål
Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m
Lille letmetalstige, 6 m
Tagstige m. hjul 6 m
Kloakrensebånd, evt. med støtterør
Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm

Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så
forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed.
Nordlige Bydel – Depot A
Gert Krogsøe
Harald Kiddes Vej 51
Tlf. 86 15 99 18

Sydlige bydel - Depot B
Henrik Rønbjerg
H. C. Andersens Vej 2
Tlf. 86 25 27 48

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Torsdag, den 24. april 2008 afholdt
Grundejerforeningen et arrangement
på Åby Bibliotek under titlen: ”Boligmarkedet i Åbyhøj / lånemuligheder”.
Vi havde formået Nordea til i samarbejde med DanBolig at stå for oplægget. Se omtale på side 7.
Det blev som ventet en aften, hvor der
blev videreformidlet en række relevante
og interessante betragtninger om boligmarkedet nu og i den nærmeste fremtid,
samtidig med at der var rig mulighed for
tilhørerne til at stille spørgsmål.
Selvom salget af ejerboliger i Åbyhøj
ikke er oppe i samme tempo som tidligere, er der ifølge de indbudte eksperter på området ingen grund til at gå i
panik. Der sælges fortsat ejerboliger i
Åbyhøj – det går blot en smule langsommere end for 1 års tid siden.
I disse år er der en hel række større
projekter undervejs i Åbyhøj, projekter
der vil have stor indflydelse på byen. Af
særlig interessante kan fremhæves:
• Projektet omkring det tidligere
kommunekontor på Silkeborgvej er
nu kommet et godt skridt videre.
Det tidligere kommunekontor bliver
hjemsted for Økologisk Landsforening. Der er nu kommet gang i
moderniseringen og renoveringen af
bygningen. Forhåbentligt vil bygningen af de til projektet tilknyttede 3
boligblokke snart blive igangsat.
• Byggeriet bag Åbyhøjgård skrider
rask frem, og det bliver spændende

at se, hvor harmonisk hele boligområdet vil blive.
• Fragtmandscentralens udflytning til
Årslev. Udover at det frigivne område
skal give plads til en række småvirksomheder, er det planlagt, at 3000
nye Åbyhøjborgere skal flytte ind i
dette område.
Eneste forstyrrende element er Åby
Rensningsanlæg, idet lugtgenerne
herfra er så markante, at det vil kunne
være et problem for den nye bebyggelse. Løsning: Enten en overbygning
på det nuværende rensningsanlæg,
eller en fremrykning af den planlagte
flytning af anlægget.
• Bygningen af nye plejeboliger på
Thorsvej. Et stort projekt, der vil påvirke Åbyhøj bymidte en hel del.
Den ”tragiske/berømte” byggesag på
Heimdalsvej, hvor Århus Kommune
ifølge Grundejerforeningens mening
har optrådt uansvarligt og unødig
arrogant, har nu fået en ny drejning,
idet Statsforvaltningen Midtjylland
har påbudt Århus Kommune, at byggesagen skal gå om. Århus Kommune
brød byggeloven, da den negligerede
naboerne til erhvervsbyggeriet, før
den gav byggetilladelse. Tiden vil nu
vise, om Århus Kommune – og her
specifikt Magistratsafdelingen for
Teknik og Miljø – langt om længe vil
begynde at opføre sig på en ansvarlig
måde. Se nærmere under ”stort og
småt”, og/eller kontakt undertegnede,
hvis nærmere uddybning ønskes.
Af Preben Sørensen, Formand
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Pindsvin i haven

Tjek din olietank

Pindsvin er en gave til haven, så pas godt på dem

Det er navnet på en brochure, som er
udgivet af Miljøstyrelsen i anledning
af, at gamle olietanke for de flestes
vedkommende skal tages ud af brug
og afmeldes hos kommunen inden
den 31. august 2008.
Her gengives de vigtigste bestemmelser, men er du i tvivl, skal du selv
rekvirere brochuren.

Vi har lånt lidt om pindsvin fra bladet
Pindsvinevennen.
Du kan gøre en hel del for at lokke pindsvin til at bosætte sig i din have. Pindsvin
vandrer ofte flere kilometer for at finde
en god bolig. Sørger du for at gøre din
have attraktiv for de små venner, kommer de måske og slår sig ned hos dig.

Den rette fodring
Det vil være en fordel at lægge foderet ud, når det er ved at blive mørkt,
så fremmede katte eller spyfluer ikke
kommer i maden. Spyfluer kan godt lide
at lægge spy på pindsvin, som så bliver
syge. Hvis du vil fodre dem, er avocado
og kattefoder (tørkost) et hit. Strø gerne
foderet ud på græsplænen, ikke i en
bunke ved vandet, da pindsvinene så
skubber til hinanden, og de svageste
bliver skubbet væk. Kattemad på dåse
er ikke velegnet, da det sætter sig på
tænderne og tiltrækker spyfluer.
Pindsvinene holder deres tænder rene,
når de spiser snegle og andre bløddyr: De
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Har pindsvin utøj?
Pindsvin får aldrig lus; men man kan
komme ud for, at de har lopper. Det
er deres helt private art, som ikke kan
leve på andre dyr. Pindsvin kan blive
op til 14-15 år, men det sker sjældent,
for farerne er mange.
I Pindsvinevennen marts 2008 fremgår
det, at der på Ferramolpakkerne står,
at det ikke skader pindsvin, til trods for
at Miljøstyrelsen har forbudt denne
varedeklaration for længe siden. Derfor brug aldrig Ferramol sneglestop!
Pindsvin spiser med glæde de små og
mellemstore dræbersnegle samt deres
æg. Et sygt, skadet pindsvin pakkes
forsigtigt ind i et håndklæde og lægges i en papkasse uden huller, som det
kan sidde fast i.
Læs mere på www.pindsvin.dk
Email pinfo@pindsvin.dk.
Hvis du finder et sygt eller skadet pindsvin,
er der 2 plejestationer i nærheden:
Kirsten Mollerup i Skejby, tlf. 6060 1188
Glennie og Bo Nielsen, Brabrand, tlf. 8250 9415
Begge primært i aftentimerne.
Kirsten Fournais svarer næsten hele døgnet
på tlf. 3253 9009

Af Ib René Prebensen

Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter, bør du læse
videre:
I tilfælde af olieudslip er du ansvarlig
for oprensning af olieforureningen, og
hvis olietank og rørføring ikke lever op
til reglerne, kan olieselskabernes eller
din ansvarsforsikring afvise at dække
skaden.

Foto: BioRem

Pindsvin er fredede og tilpasset det
sted, de bor. Tag derfor aldrig pindsvin
med hjem til din bolig, de vil med stor
sikkerhed stikke af fra dig, og hvis det
er hun med unger, vil den sikkert dø af
sult. I forsommeren har pindsvinene
mange steder haft svært ved at finde
vand. Vi har i vores have stillet et par
underskåle fra urtepotter med vand,
som bliver flittigt besøgt. Husk venligst
at pindsvin absolut ikke tåler komælk,
de får diarre og bliver afkræftede.

får også lidt jord og grus med ind i munden, som så holder deres tænder rene.
Husk at foderet skal være et supplement til pindsvinenes naturlige føde.

Ved overgang til fjernvarme solgte mange tidligere den resterende olie, men det
var ikke altid at tanken var suget tom, da
der kunne være slam på bunden.

mer (5-6 cifre) findes på mærkningsskilt og evt. tankattest.
Tanke med udvendig glasfiberbelægning uden typegodkendelsesnummer, eller hvor fabrikationsåret ikke
kan fastlægges, skal tages ud af brug
senest den 31. marts 2010.

Overjordiske olietanke af stål
Tanke fra før år 2000 skal tages ud af brug
senest 30 år efter fabrikationsåret – dog
tidligst påkrævet den 31. august 2008.
Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kan
fastlægges, skal tages ud af brug
senest den 31. august 2008.

Øvrige tanke tages ud af drift straks
Nedgravede kugleformede olietanke
af fabrikat AJVA-PLAST er ulovlige og
skal tages ud af brug straks!
Hvis din olietank er taget varigt ud
af brug, f.eks. ved overgang til fjernvarme, skal tanken sløjfes.

Nedgravede olietanke af stål
Typegodkendte tanke med udvendig
glasfiberarmering skal tages ud af
brug 40 år efter fabrikationsåret. Fabrikationsår og typegodkendelsesnum-

Sådan sløjfes en olietank
Olietanken skal tømmes for restindhold. Herefter skal tanken fjernes, eller
påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blænfortsættes på side 13
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Boligmarkedet i Åbyhøj

Aaby Tømmerhandel · Åbyvej 159 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 86 15 71 11 · www.aabytoemmer.dk

Aabyhøj Autoservice I/S
Brian Jensen

Vibyvej 34

Tlf. 86 25 88 72

Willi Bluhm

Torsdag, den 24. april 2008 havde vi
indbudt NORDEA & DanBolig til at give
deres vurdering af situationen lige nu.
Hermed gives der en opsummering af,
hvad vi har fundet vigtigst. Der vælges
at koncentrere sig om markedet for
villaer, parcel-, og rækkehuse.
Jesper Andersson fra DanBolig var
sat på opgaven at tage sig kærligt af
boligmarkedet. Hans bedømmelse
fremgår af nedenstående boks.

Heidi Villadsen gennemgik de forskellige lånetyper og lånemuligheder, og
focuserede herunder på, hvilken betydning de nye SDO-lånetyper (SDO=
særligt dækkede obligationer) vil få.
De væsentligste nyskabelser, der er kommet i kølvandet på disse lånetyper er:
1) Muligheden for at udbyde nye lånetyper - f.eks. 50-, 60-årige lån; afdragsfri
lån med en løbetid på f.eks. 30 år
2) Kreditinstitutterne får mulighed for
at gøre brug af flere lånekilder, f.eks.
optage lån hos større udenlandske
virksomheder.
Indtil nu har realkreditudbyderne ”kun”
valgt at tilbyde markedet op til 30-årige
afdragsfri lån som et nyt produkt.

Ifølge Jesper Andersson er der ingen
grund til antage, at situationen i Åbyhøj
afviger fra den generelle situation i Århus.
Situationen ser slet ikke så fortvivlende ud
som det fremstår i de fleste medier, og kan
opsummeres som vist i boksen nedenfor.

Der sælges ca. 80-90 villaer, parcel- og
rækkehuse pr. år i Åbyhøj. Et tal der ikke har
forandret sig nævneværdigt over årene.

Udviklingen i renteniveauet forventer
Nordea, ifølge Finn Lyngholm, vil forløbe som illustreret i følgende boks.
Nordeas renteforventninger for juni 2008

Da renteniveauet har stor betydning for
husejernes lånemuligheder, håber vi, at
Nordea får ret i sin spådom, at renten efter en forhøjelse i begyndelsen af 2008
vil begynde at bevæge sig nedad igen.
Tiden vil vise, om spådommen er rigtig.
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Estate mæglerne Ole Rasmussen
statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE
Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj
Tlf. 8615 8600 • Fax 8615 8609
8230@estate-maeglerne.dk

DanBolig Åbyhøj-Hasle
DANBOLIG ALLAN BANTE
DanBolig Åbyhøj-Hasle
WWW.DANBOLIG.DK

DanBolig
DanBolig

WWW.DANBOLIG.DK

SAMARBEJDER MED NORDEA

SILKEBORGVEJ 245 • 8230 ÅBYHØJ
DANBOLIG ALLAN BANTE
RING: 86 15 68 11 • FAX 86 75 34 88
SILKEBORGVEJ 245 • 8230 ÅBYHØJ
RING: 86 15 68 11 • FAX 86 75 34 88

Støt vore
annoncører...
Hamrende
godt

SAMARBEJDER MED NORDEA

Haslevej 10, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 32 44
www.aabyhoejdyreklinik.dk

håndværk

Tomsagervej 23 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 8619 5599
www.jskriver.dk

home Åbyhøj/Århus V
Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 27 00
aabyhoej@home.dk

Åbyhøj afdeling

Vølundsvej 1 • 8230 Åbyhøj • tlf. 87 44 89 00

ÅBYHØJ AFDELING
Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj
Tlf. 45 12 42 10

Stort og småt...
■ Byggesagen Heimdalsvej
Statsforvaltningen Midtjylland har i en
afgørelse af 23. maj 2008 givet klageren – vort medlem Preben Østergaard
– medhold i, at Århus Kommune har
overtrådt reglerne vedrørende partshøring. Århus Kommune brød byggeloven,
da den negligerede naboerne til byggeriet (på Trinsøvej) før den gav byggetilladelse. Byggesagen er nu ”hjemvist til
fornyet behandling og afgørelse i Århus
Kommune”, som det formuleres fra
Statsforvaltningen Midtjylland.
Rådmand Peter Thyssen beklager lov
bruddet og lover en forbedret sagsbehandling fremover.
Fra Grundejerforeningens side mener vi
dog ikke, det er tilstrækkeligt at love forbedringer i fremtiden. Fra Grundejerforeningens side er vi derfor fremkommet
med følgende relevante løsningsforslag:
1) Tilbagekalde tilladelse til at bygge i
2 etager, hvilket vil have som konsekvens, at den øverste etage rives ned,
og byggeriet er tilbage til det omfang,
der oprindelig blev givet tilladelse til.
2) Tilsikre, at der foretages en afskærmning, der sikrer at fam. Østergaard
ikke har nogle indbliksgener – her
kunne man til en afveksling prøve at
lytte til, hvad fam. Østergaard kunne
have af forslag.
3) Udbetale en erstatningssum på min.
kr. 1,0 mio. Dette beløb er, hvad
ejendommen på Heimdalsvej har
tabt i værdi som følge af Magistratens ulovlige forvaltning.
4) Kommunen køber fam. Østergaards
ejendom til markedspris, fastsat af

uafhængige fagfolk, og garanterer fam.
Østergaard, at de kan blive boende i
huset resten af deres levetid som lejere.
Der er mulighed for at vælge flere
løsningsmodeller samtidig.
Da vi ikke har fantasi til at forestille os,
at de ulovligt opførte bygninger bliver
revet ned, kunne Århus Kommune for
første gang i denne sag bestræbe sig
på at opføre sig anstændigt ved at
fremkomme med et fornuftigt erstatningstilbud til familien Østergaard.
For medlemmer, der ønsker at følge
sagen i detaljer, kan der henvises til
følgende artikler/indlæg i JP Århus: 13.
juni 2008, 18. juni 2008, 21. juni 2008,
27. juni 2008.
■ Flagningsregler
Dannebrogs historie går helt tilbage til
1219; hvor vores rødhvide flagdug efter
sigende dalede ned fra himlen og gav Valdemar Sejr nyt mod, og skaffede ham sejren over de vantro i slaget ved Lyndanise,
den 15. juni 1219. Lyndanise blev senere
Estlands hovedstad, nu under navnet Tallinn. (Det betyder ”danskerbyen”).
Lige så sagnomspundet Dannebrog er,
lige så mange skikke er der for respektfuld brug af flaget. Du får de vigtigste her:
Når du hejser flaget, bør det ske langsomt
– og flagdugen bør aldrig berøre jorden.
Dannebrog må vaje fra kl. otte om morgenen til 20.00 om aftenen, dog tidligst fra
solopgang til solnedgang. Flagning efter
fortsættes på side 11
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Fast Ejendom • Stefan von Fintel
svf@delacour.dk

www.delacour.dk

Advokatfirma
Lille Torv 6, 8000 Århus C
Tlf. 7011 1122

AABYHØJ
TØMRERFIRMA

Fortsat fra side 9.
v/Anton Nygaard
Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 10 76 22 – 86 25 75 25
info@din-laasesmed.dk
www.din-laasesmed.dk

Alt tømrerarbejde udføres
Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 92 99

Husk i øvrigt, at der aldrig må hejses
flere flag på samme flagstang, og hejs
aldrig et flosset eller snavset flag. Endelig siger man, at et nedslidt flag ikke
bare kasseres. Det skal brændes!
Deres blikkenslager

BENNI JONASSEN
Arkitekt MAA/PAR
BJARNE LUNDGAARD

Aabyvej 112, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 75 24 64

HUSEFTERSYN
• Tilstandsrapport
• Energimærke
• Arkitekt Hjælp

8615 7877

Tømrer- og snedkermester

EIGIL ANKER & SØN

Åby Bækgårdsvej 12, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 23 37

www.bygoglev.dk

Nybolig Århus Vest
v/Johannes Odgaard
Silkeborgvej 244
8230 Åbyhøj
Tlf. 89 43 44 44

mørkets frembrud siges at være flagning
for Fanden. Når flaget ikke er hejst, er det
god skik at hejse vimplen. Den hænger
oppe både dag og nat og tilkendegiver,
at huset er beboet. Vimplen skal være
ca. halvdelen af flagstangens længde; så
husk, der skal være plads til vimplen hele
vejen rundt om flagstangen.

MODULIA
KØKKENCENTER
ÅRHUS

v/OLE KAMP
Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 74 44

Udover disse generelle regler for brug
af det nationale flag findes der regler
for det officielle Danmarks brug af
flaget – de officielle flagdage.
På officielle flagdage skal alle de offentlige
myndigheder, der har en flagstang, flage.
Kongehuset og Justitsministeriet har fastsat følgende officielle flagdage i 2008:
• 1. januar: Nytårsdag
• 5. februar: HKH Kronprinsesse Marys
fødselsdag
• 21. marts: Langfredag (halv stang
indtil solnedgang)
• 23. marts: Påskedag
• 9. april: Danmarks besættelse 1940 (på
halv stang indtil kl. 12, derefter på hel
stang)
• 16. april: Hendes Majestæt Dronning
Margrethes fødselsdag
• 29. april: HKH Prinsesse Benediktes
fødselsdag

• 1. maj: Kristi Himmelfartsdag
• 5. maj: Danmarks befrielse 1945
• 11. maj: Pinsedag
• 26. maj: HKH Kronprins Frederiks
fødselsdag
• 5. juni: Grundlovsdag
• 7. juni: HKH Prins Joachims fødselsdag
• 11. juni: HKH Prins Henriks fødselsdag
• 15. juni: Valdemarsdag-Genforeningsdag
• 25. december: Juledag
Man flager først for Prins Christian,
Prinsesse Isabella, Prins Felix og Prins
Nikolai, når de er blevet myndige.
På bl.a. Danmarks-Samfundets hjemmeside kan man finde en omfangsrig oversigt
over flagregler for forskellige offentlige
instanser, samt næste års flagdage.
Kilde: Lise Mortensen Høy, idényt nr. 4,
2006, www.danmarks-samfundet.dk,
www.borger.dk.
■ Administrationsbygningen på
Silkeborgvej 260
Det tidligere kommunekontor på
Silkeborgvej 260 bliver hjemsted for
Økologisk Landsforening, der til september flytter fra Frederiksgade i Århus
Centrum til bygningen på Silkeborgvej.
Det ser nu også ud til, at der vil komme
et lægehus på grunden.
Planerne for såvel det tidligere kommunekontor som tilstødende arealer kan
ses/genses i Medlemsbladet for okt./
nov. 2007, side 13.
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Malerfirmaet

KNUD ANDREASEN
Engparken 19, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 13 55

Silkeborgvej 224 • Åbyhøj

Tlf. 89 89 97 30

Hos os ingen tidsbestilling
Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 16 01

Tømrer & Arkitektfirma M.A.A.

Fortsat fra side 5.
des af, så det ikke længere er muligt at
fylde fyringsolie i tanken.
Du skal meddele kommunen, at du har
sløjfet tanken, og hvordan dette er sket.

PREBEN HANSEN

Malerfirmaet

OVE LAURSEN & SØN
Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 70 76

NEW STYLE SALON

Herre & Damefrisør
DINO
Tlf. 20 16 88 37
Silkeborgvej 307, 8230 Åbyhøj

ELEKTRIKEREN I
AABYHØJ ApS

v/aut. EL-installatør
Carsten Nielsen
Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 10 09

Hvis du vil vide mere, kan du købe Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 729
af 14. juni 2007 + evt. ændringer (Olietanksbekendtgørelsen) ved J.H.Schultz
Grafisk A/S tlf. 4363 2300 eller rekvirere
pjecen hos Bygningsinspektoratet,
hvortil evt. spørgsmål kan rettes.
I Åbyhøj er det Bygningsinspektorat
Midt, Kalkærvej 10, 8100 Århus C, der
skal kontaktes. Tlf.nr. 8940 2568. Telefax 8940 2569 Telefontid: 9.30-15.00

Haslevej 49
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 80 58 – Mobil: 20 96 80 58

Af Ib René Prebensen

Foto: BioRem

aabyhoej@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk

Frisør
Jens & Gitte

Murermester

G. NYGAARD PEDERSEN
Elkjærvej 27, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 12 50

www.gennem
sigtigepriser.dk
www.gennem
sigtigepriser.dk
Gør det muligt
Silkeborgvej 242
Åbyhøj Afdeling
86 15 00 00
nordea.dk

A
Gør det muligt

Silkeborgvej 242
Åbyhøj
Afdeling
Silkeborgvej
242
Åbyhøj Afdeling
86
15 00 00
86 15 00 00
nordea.dk
nordea.dk

A

Kender du os..?

Kunderådgiver Brit Degn
Telefon 8761 4504

Kreditchef Bjarne Fries
Telefon 8761 4665

Valutarådgiver Claus Christiansen
Telefon 8761 4663

Kompetent rådgivning
i en lokal bank
- ring til os!
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Buchtrup og Duet
Service udlejning

PLÆNEKLIPPER
SERVICE A/S

elite@eliteservice.dk
www.eliteservice.dk
Finderupvej 10, 8000 Århus C
Tlf. 86 15 63 01

Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj
tlf. 86 15 77 55
www.duetservice.dk
info@duetservice.dk

INTERFLORA
ÅBYHØJ BLOMSTER

Silkeborgvej 263/Thorsvej 1
8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 31 11
gm-moebler@mail.dk
www.gissel-moebler.dk

v/Charlotte Kehren
Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj
tlf. 86 15 71 93

Din VW-Peugeot-Citröen-Audi og
Volvo specialist
3 års
garanti på
reservedele

- alle bilmærkers værksted

Bested Biler

Søren Frichs Vej 46 • 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 41 83 • www.bestedbiler.dk

Prof på alle biler

aabyhøj
tapet og farve

v/Malermester HOLGER PEDERSEN
Silkeborgvej 230 Kld.
8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 73 66

•

•

På grund af pladsmangel var der i
vort april medlemsblad ikke plads
til ”historien bag vejnavnene”. disse
– relativt korte – beskrivelser genoptages nu.
Chr. Winthers Vej
Chr. Winthers Vej er opkaldt efter digteren Christian Winther.
Christian Winther blev født den 29. juli
1796 i Fensmark ved Næstved og døde
den 30. november 1876 i Paris.
Chr. Winther voksede op i et præstegårdsmiljø. Cand.theol. 1824, men
gjorde aldrig brug af sin uddannelse.
Levede det frie liv i København, fra
1818 på Regensen. Formøblede meget
stor arv på rejse til Italien. En broget
virksomhed som udgiver, redaktør, oversætter og forfatter. Blandt
andet skrevet ’Digte’, ’Hjortens flugt’,
’Træsnit’, ’Flyv Fugl. Flyv’, ’Flugten til
Amerika’, ’137 digte Til Een’, ’ Samlede
Digtninger’ på 11 bind.
Chr. Winther tilhører den danske
romantiske litteraturs anden generation og danner sammen med Ludvig
Bødtcher og Emil Aarestrup dens
lyriske kerne, mens H.C.Andersen og
Søren Kierkegaard er generationens
store prosaister.

– Alt glarmester og tømrerarbejde

Ring for uforpligtende tilbud
86755121 28729158
aabybyg@stofanet.dk aabybyg.dk

Historien bag vejnavnene

Nybyg Nyt tag
Tilbyg Nye døre og vinduer
Udestuer Energivinduer

Chr. Winther er mest kendt for Hjortens Flugt, der er den danske romantiks sidste store hovedværk. Langt hen

over midten af det 20.århundrede var
Hjortens Flugt en populær konfirmationsgave - især til piger.
H. C. Andersens Vej
H. C. Andersens Vej er opkaldt efter
den berømte forfatter Hans Christian
Andersen. H. C. Andersen blev født i
Odense i 1805, og døde i København i
1875. Han ligger begravet på Assistens
Kirkegård i København.
H. C. Andersens eventyrlige levnedsløb er for godt kendt til at gentages
her - det har digteren selv sørget for.
Hans verdensberømmelse er urokket,
men den hviler næsten udelukkende
på hans Eventyr af hvilke de mest
kendte findes udgivet på over hundrede sprog - desværre ofte i dårlige
oversættelser eller i forkortet eller
bearbejdet form. I de senere årtier er
der i øvrigt opstået en stor interesse
for vor digter i Japan - som har givet
sig udslag i talrige udgivelser af høj
kvalitet. I flæng kan nævnes: Fyrtøiet,
Lille Claus og Store Claus, Den grimme
Ælling, Svinedrengen, Nattergalen,
Den lille Pige med Svovlstikkerne, Keiserens nye Klæder, Det er ganske vist,
Sneedronningen, osv., osv.
I Danmark værdsættes ligeledes hans
rejsebøger, romaner, og selvbiografier.
Af Inge Nedergaard Sørensen
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