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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  Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m
 Kloakrenser, lille skovlskål
Depot B Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m
 Kloakrenser, stor skovlskål
Depot A+B 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. 

Nordlig Bydel – Depot A  Sydlig bydel - Depot B
Gert Krogsøe  Henrik Rønbjerg
Harald Kiddes Vej 51  H. C. Andersens Vej 2  
Tlf. 86 15 99 18  Tlf. 86 25 27 48

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyt fra din
grundejerforening
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De lange mørke afteners tid nærmer 
sig nu med stormskridt, og sæsonen 
for møder, foredrag, og lign. er nært 
forestående. Grundejerforeningens 
planlagte arrangementer for det næ-
ste halve år består primært i følgende:

1.  24. november i år er af kamptrop-
perne: Åby Biblioteks Venner, sat 
af til at være en festdag, hvor 1-års 
dagen for Åby Biblioteks redningsdag 
skal fejres. Grundejerforeningen vil 
gerne være med til at fejre dagen, 
og deltager derfor i en del af det 
praktiske arbejde i forbindelse med 
arrangementet. Mød op på dagen, så 
den kan blive en rigtig fest – tag din 
nabo med, og få ved denne lejlighed 
selvsamme nabo meldt i Foreningen!

2.  Thorkild Simonsen i Åbyhøj. Som et 
fællesarrangement med Åby Biblio-
teks Venner arrangerer vi en fore-
dragsaften, hvor Thorkild Simonsen 
fortæller om sit righoldige politiske 
liv, og trækker trådene op fra kom-
munalreformen i 1970 og til i dag.
Arrangementet er planlagt at løbe af 
stablen i marts 2008. Detaljer frem-
kommer senere.

3.  Forårsmøde under temaet: Ejen-
domsmarkedet i Åbyhøj, priser, udvik-
ling og lånemuligheder. Herunder en 
analyse af ”de nye lånetyper” - særligt 
dækkede obligationer (SDO-lån). Gå 
hjem møde i april-maj 2008.

4.  Planlægning af haven. Foredragsaf-
ten med ”haveeksperter”. Forår 2008.
Reserver allerede nu tid til disse 
spændende aktiviteter.

Redaktionens bestræbelser på at få 
andre end ”os selv” til at skrive i med-
lemsbladet har i dette nummer udmøn-
tet sig i et indlæg om ”Åbyhøjsk Kultur 
Oprustning” (ÅKO).
ÅKO er en spændende, sjov og utraditio-
nel forening, der er god til at få uformel-
le ting til at ske – læs artiklen side 4. 

Byggesagen på Heimdalsvej fortsæt-
ter. Nu er Århus kommune af bebo-
erne på Heimdalsvej indklaget overfor 
Statsforvaltningen Midtjylland i 
Ringkøbing. Tiden vil vise, hvad denne 
klage resulterer i. Under rubrikken 
”Stort og småt” gives der en relativ 
kort oversigt over, hvor sagen står nu. 

Grundejerforeningens hjemmeside 
er under omforandring og er forhå-
bentlig snart ved at være på plads. 
Jeg vil opfordre alle medlemmer til at 
aflægge siden et besøg samt bruge 
lidt tid på en vurdering af sidens 
opsætning og brugervenlighed. Kritik, 
ros og eventuelle forslag til ændringer 
modtages med begejstring. Vores 
hjemmeside skulle jo gerne være nem 
at anvende for brugerne samt være 
fyldt med relevante informationer.
Jeg ser frem til jeres tilbagemeldinger !

Af Preben Sørensen, Formand
PS.  Jeg ønsker alle vore medlemmer og annoncører 

en glædelig jul og et godt nytår.

Udgiver:
Aabyhøj Grundejerforening

Grafisk produktion:
B2 Plus ApS
www.b2plus.dk
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ÅKO er mest af alt 
en indstilling til 
livet. En indstilling 
der går på, at når 
vi bor så tæt, er 
det en skam, at 
vi ikke får noget 

mere ud af hinanden. Det skal både 
forståes helt konkret, mht. hjælp 
og vejledning, men også i en mere 
løs, social forstand. ÅKO er i første 
omgang et forsøg på, at få folk ud af 
deres dyre huse og ud i luften hvor de 
kan mødes og tale sammen, drikke 
kaffe, hygge sig og finde ud af hvem 
hinanden er. Det hele handler om, at 
kommunikation er supervigtig. Det 
gælder både den officielle og målret-
tede kommunikation, men så sandelig 
også den uformelle, afslappede og 
daglige kommunikation naboer i mel-
lem. Jo bedre vi kender hinanden (og 
også dem på nabovejen) jo flere ting 
kan der lade sig gøre. Alle kan eller 
ved nemlig et-eller-andet. Om det så 
handler om fluefiskeri, billedkunst, 
mikrobiologi, skak, arkitektur, køk-
kenhaver eller avantgarde-film, så er 

der helt sikkert nogle i nabolaget som 
ville kunne nyde godt af ens viden og 
idéer. Og her kommer så den anden 
del af målsætningen: ÅKO er et forsøg 
på at konstruere en lokal, løststruk-
tureret men allestedsnærværende 
’ressource-pulje’ som alle kan bidrage 
til og alle kan ”høste” af.

Indtil videre har vi afholdt tre arran-
gementer med henholdsvis livemusik 
og billedkunst sidste sensommer, film-

tema i foråret hvor vi bl.a. lånte vores 
film ud til hinanden i stedet for at leje 
og i d.23 september lavede vi efter-
årsmarked med æblepresning, lokal 
honning, Beethoven stigende op fra 
klaveret og bytte og salg mellem na-
boer. Alt dette er sket i et samarbejde 
mellem folk der bor her i Åbyhøj. Det 
har kunnet lade sig gøre fordi vi har så 
mange ressourcer at trække på.

ÅKO kører med en 
udpræget flad struk-
tur; Der findes ingen 
bestyrelse, ingen faste 
medlemmer, ingen vedtæg-
ter og ingen regler. Til tider kan det 
godt lugte lidt af anarki, men det 
har fungeret glimrende indtil nu. 
Hvis man vil være med til at lave 
noget, så ringer man bare, kigger 
ind eller skriver en mail (se info 
herunder) og så samler vi et hold. 
Dem der vil lave noget, bestem-

mer hvad der skal ske og hvordan. For 
børn, for voksne, for alle, for sjov, for 
alvor, fordi man kan og fordi man ikke 
kan lade være.

Af René Heebøll Clausen
Åbyvej 50
Tlf.: 26 27 74 82 

ÅBYHØJ’SK KULTUR OPRUSTNING

4
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Glarmester
S. MIKKELSEN & SØN

Sylbækvej 27, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 17 99

Tømrer- og snedkermester
EIGIL ANKER & SØN

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

Deres blikkenslager
BENNI JONASSEN

Aabyvej 112, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 75 24 64

Tømrer & Arkitektfi rma M.A.A.
PREBEN HANSEN

Haslevej 49
8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 80 58 – Mobil: 20 96 80 58

STORT OG SMÅT...

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

AABYHØJ AUTOSERVICE I/S
Brian Jensen Vibyvej 34 Villi Bluhm

Tlf. 86 25 88 72

 Annoncørnyt
Ny annoncør i vort medlemsblad. 
AutoMester ved Willi Bluhm & Brian 
Jensen har besluttet sig for – som så 
mange andre i Åbyhøj – at sætte en 
annonce i vort medlemsblad. Se an-
noncen på side 6.
Vi er glade for at så mange forret-
ningsdrivende finder vort medlems-
blad et relevant medie, og vil ikke und-
lade at gentage vort relevante udsagn: 
Støt vore annoncører – de støtter os !!

Medlemstilbud fra en af vore annon-
cører: Ved køb af varer hos AABYHØJ 
TAPET OG FARVE v/Malermester 
Holger Pedersen på Sillkeborgvej 230 
får medlemmerne af Aabyhøj Grund-
ejerforening fremover 12 % forenings-
rabat. For at opnå rabatten skal man 
blot fremvise dette medlemsblad.
Malermester Holger Pedersen er Åby-
højs kompetente, faglige specialist, 
der kan give den relevante rådgivning 
vedrørende optimalt valg af maling, 
tapeter og beslægtede produkter.

Kim Sørensen VW & Volvo Special-
værksted har solgt forretningen til 
Svend Bested Auto.
Forretningen fortsætter med det 
samme personale, service og specialer 
som hidtil. Se annoncen på side 14

 Aflevering af affald
På utallige opfordringer bringer vi her-
med åbningstider for de 2 relevante 
genbrugsstationer – genbrugsstatio-
nen på Eskelundvej 13, 8260 Viby J og 

genbrugsstationen på Sintrupvej 57, 
8220 Brabrand:

Man. – fre. kl. 7:00 - 18:00
Lør. kl. 10:00 - 17:00
Søn. og hellig kl. 10.00 - 17:00
24., 25., 26. og 31. dec. samt 1. jan. 
 lukket.

 Nyt fra teaterfronten
Aabyhøj Amatør Teater præsenterer 
jubilæumsforestillingen Nøddebo 
Præstegård. Opførelsen kan ses i 
november og december måneder 
på adressen Møllevangsallé 22. For 
detaljer vedrørende priser & dato for 
forestillingen, og information om 
featerforeningen vil vi henvise til 
teaterforeningens hjemmeside: www.
aabyhojamatorteater.dk. 

Aabyhøj Amatør Teater, der i år har 65 
års jubilæum, har i dag desværre kun 
navnet tilfælles med Åbyhøj. Igennem 
en årrække har teaterforeningen ikke 
haft til huse i Åbyhøj. Måske tiden nu 
er inde til at forsøge at ændre på det ?

 Kalendere udgivet af Aaby-
Aabyhøj Lokalhistoriske Forening
Vi mangler et par numre for at have en 
komplet, sammenhængende række af 
kalendere i vores arkiv. Det drejer sig 
om numrene fra 1997 & 1998. 

Skulle der blandt vore medlemmer 
være nogle, der er i besiddelse af disse 
udgaver, og som er indstillet på at lade 

 fortsættes på side 9
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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

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

home Åbyhøj/Århus V
Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 27 00
aabyhoej@home.dk

ÅBYHØJ AFDELING
Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj

Tlf. 45 12 42 10

os overtage dem, vil vi være meget 
taknemmelige herfor. Kontakt venligst 
redaktøren herom.

 Byggesagen Heimdalsvej
Seneste udvikling i denne sag er, at 
vort medlem, Preben Østergaard (PØ) 
den 4. juli 2007 har klaget til Stats-
forvaltningen Midtjylland over Århus 
Kommunes behandling af sagen, og 
her især over kommunens undla-
delse af at foretage nabohøring. Helt 
konkret er klagen konkretiseret ud i 
følgende kritisable punkter: 
- Byggeriets højde
- Byggeriets omfang
- Indbliksgener
- Parkeringsforhold
-  Forvaltningsloven (undladelse af 

partshøring)

Århus Kommune har den 27. august 
2007 svaret på ”anklagerne”, og afviser 
her klagerne med samme argumenter 
som tidligere anført. 

Dette svar kommenterer PØ i et brev 
til Statsforvaltningen, afsendt den 6. 
september 2007. Der argumenteres 
heri for, at kommunens svar ikke for-
holder sig til virkeligheden.
Tiden vil vise, om klagen får nogle 
konsekvenser for byggeriet. Foreløbig 
har det i hvert tilfælde ikke fået sat 
byggeriet i bero.

I vort seneste medlemsblad (juni 2007) 
blev sagsforløbet relativt udførligt gen-

nemgået. Skulle der være nogle (nye) 
læsere, der ikke har fuldt sagen gives her-
med en kort, summarisk gennemgang:

1)  I perioden mellem jul og nytår 
2006 blev vort medlem, Preben 
Østergaard, på Heimdalsvej 11 gjort 
bekendt med, at byggeselskabet 
Olav de Linde påtænkte at opføre 
en ny industribygning på Trindøvej 
11, der støder umiddelbart op til 
vort medlems grund. 

2)  På trods af betænkeligheder m.h.t. 
eventuelle skader som følge af det 
omfattende piloteringsarbejde i 
forbindelse med omhandlede byg-
geri forløber arbejdet hermed uden 
problemer, og uden nævneværdige 
gener for PØ.

3)  Ved et rent tilfælde kommer det 
til PØ’s kendskab,at den oprinde-
lige byggetilladelse af 5.12.2006 pr 
23.03.2007 er blevet ændret, således 
at bygherren Olav de Linde nu har 
fået tilladelse til at byggeriet udvides 
markant i højden + forsynes med en 
terrasse, hvor de ansatte i den nye 
produktionsbygning kan sidde ude 
og nyde udsigten ned i PØ’s have.

  Denne ændring klager en række af 
Heimdalsvejs beboere over i brev 
til Rådmand Peter Thyssen. (brev af 
20/5-2007)

  Herudover peger Aabyhøj Grund-
ejerforening i brev af 31.05.2007 

Stort og småt, fortsat...

W W W . D A N B O L I G . D K SAMARBEJDER MED NORDEA

DanBolig
RING: 86 15 68 11 • FAX 86 75 34 88

SILKEBORGVEJ 245 • 8230 ÅBYHØJ

DANBOLIG ALLAN BANTE

DanBolig Åbyhøj-Hasle

Støt vore 
annoncører

De støtter os

Stoff ers
Cykelservice
Haderslevgade 7, 
8000 Århus C
Tlf. 86 14 31 36

Gælder det ny cykel eller reparation
              - så gå til

 fortsættes på side 11

Haslevej 10, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 32 44

www.aabyhoejdyreklinik.dk
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DELACOUR
Advokatfi rma

Lille Torv 6, 8000 Århus C
Tlf. 70 11 11 22 

www.delacour.dk

AABYHØJ 
TØMRERFIRMA

Alt tømrerarbejde udføres

Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 92 99

HUSEFTERSYN
• Tilstandsrapport

• Energimærke
• Arkitekt Hjælp

8615 7877
www.bygoglev.dk

Arkitekt MAA/PAR
BJARNE LUNDGAARD

Træpleje • Topkapning
Beskæring • Skovhugger Show

Klatremanden ApS
v/Johnny Freundt

Edithsvej 21, 8220 Brabrand
Tlf.: 86 25 29 12 •Mobil: 22 33 78 81

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

MODULIA 
KØKKENCENTER 

ÅRHUS
v/OLE KAMP

Silkeborgvej 268, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 74 44

v/Anton Nygaard

Silkeborgvej 329, 8230  Åbyhøj
Tlf. 86 10 76 22 – 86 25 75 25

info@din-laasesmed.dk
www.din-laasesmed.dk

på det uacceptable i, at man fra 
kommunens side blot tilgodeser 
bygherrens interesser, uden (som vi 
ser det) at tage nævneværdig hen-
syn til den enkelt borgers interesse. 
Grundejerforeningen foreslår heri, 
at byggesagen sættes i bero til der 
er fundet en rimelig løsning.

4)  Den 31.05.2007 svarer kommunen 
på klagen fra Heimdalsvejs beboere. 
I denne skrivelse afvises alle indven-
dinger. Man vil dog nu forhandle 
med Olav de Linde om at afværge 
de værste gener.

5)  Den 7. juni 2007 modtager vi i 
Grundejerforeningen svar på vort 
brev af 31. maj. i dette svar fra kom-
munen anføres det, at der ikke var 
nogen grund til at foretage nogen 
form for naboorientering, da nabo-
erne til byggeriet alligevel ikke ville 
blive taget med på råd overhovedet. 

6)  Da såvel beboerne på Heimdalsvej 
samt Grundejerforeningen mener at 
kommunen, konkret ved bygnings-
inspektotatet har handlet i modstrid 
med den enkelte borgers interesse 
lykkedes det at få JP Århus til at gå 
ind i sagen:

Stort og småt, fortsat...

Kunderådgiver Brit Degn
Telefon 8761 4504

Kender du os..?

Kompetent rådgivning 
i en lokal bank 
-  ring til os!

Kreditchef Bjarne Fries
Telefon 8761 4665

Valutarådgiver Claus Christiansen
Telefon 8761 4663

 fortsættes på side 13
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Malerfi rmaet 
KNUD ANDREASEN

Engparken 19, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 13 55

ÅBYHØJ AFDELINGEN
Silkeborgvej 224, 8230 Åbyhøj

Tlf. 87 37 40 70

Malerfi rmaet 
OVE LAURSEN & SØN

Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 70 76

Murermester
G. NYGAARD PEDERSEN

Elkjærvej 27, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 12 50 

NEW STYLE SALON
Herre & Damefrisør

DINO
Tlf. 20 16 88 37

Silkeborgvej 307, 8230 Åbyhøj
Silkeborgvej 102, 8000 Århus C

ELEKTRIKEREN I
AABYHØJ ApS

v/aut. EL-installatør
Carsten Nielsen

Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 10 09

Åbyhøj   DØGNKIOSK

Silkeborgvej 255
8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 72 30
Åbent hver dag kl. 8.00-22.00

www.gennem
sigtigepriser.dk

Gør det muligt

Frisør
Jens & Gitte

Hos os ingen tidsbestilling
Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj

Tlf. 86 15 16 01 -  8. juni – ”Nabo med vokseværk”, 
”Naboen bygger højere og højere”

 -  9. juni – ”Politikere går ind i byg-
gesag”, ”Århus Kommune følger 
forkert lovgivning i byggesag”, + 
Leder i JP Århus: ”Kafka bygger” 

 - 14. juni – ”Udsigt til ændring”
 -  19. juni – ” Politikere besøger om-

stridt byggeri”.

7)  19.06.2007 sender Aabyhøj Grund-
ejerforening et brev til kommunen, 
hvor det endnu en gang påpeges, at 
det eneste rimelige at foretage sig er 
at sætte byggeriet i bero, indtil der 
findes en acceptabel løsning. 

8)  22.06.2007 modtager Aabyhøj 
Grundejerforening svar på oven-
nævnte brev. Heri gentages tidli-
gere fremsatte argumentationer. 

Det bekræftes nu, at bygherren vil 
foretage en afskærmning.

Som et sidste forsøg på at få fundet en 
fornuftig løsning, der også tilgodeser den 
enkelte borger henvender Grundejerfor-
eningen sig i løbet af august og sep-
tember til Borgmester Nicolai Wammen. 
Svarene fra Rådmand Peter Thyssen giver 
dog ikke meget håb i den henseende. 

 Aministrationsbygningen på 
Silkeborgvej 260 er solgt ! 
Fra ejendomsmægler Svend Erik 
Bech’s kontor oplyses det, at bygnin-
gen og arealet er solgt til en investor, 
og at der forventes en blanding af 
erhvervs- og boligbyggeri. 

Nu vil tiden så vise, om kommunens 
intentioner bliver indfriet.

Stort og småt, fortsat...

Således forestiller Århus kommune sig, at området kan se ud for fremtiden

A

Silkeborgvej 242
Åbyhøj Afdeling
86 15 00 00
nordea.dk



15

Kom og bliv 
Blå spejder

Friluftsliv • Telttur • Kammerater
Natløb • Lejrbål

læs mere på: www.gallerne.dk

HISTORIEN BAG VEJNAVNENE
Buchtrup og Duet 
Service udlejning

Hermodsvej 4, 8230 Åbyhøj 
tlf. 86 15 77 55 

www.duetservice.dk
info@duetservice.dk

INTERFLORA
ÅBYHØJ BLOMSTER

v/Charlotte Kehren
Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj

tlf. 86 15 71 93

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

PLÆNEKLIPPER-
SERVICE A/S

elite@eliteservice.dk 
www.eliteservice.dk

Finderupvej 10, 8000 8000 Århus C, 
Tlf. 86 15 63 01

Din VW-Peugeot-Citröen-Audi og
Volvo specialist

Prof på alle biler

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

- alle bilmærkers værksted

3 års
garanti på 

reservedele

AABYHØJ 
TAPET OG FARVE

v/Malermester HOLGER PEDERSEN
Silkeborgvej 230 Kld.

8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 73 66

Carl Plougs Vej. 
Carl Plougs Vej er opkaldt efter Carl 
Parmo Ploug.  Carl Ploug, der levede i 
årene 1813-1894, var digter, politiker og 
journalist. Han blev født i Kolding, og 
blev student allerede som 16-årig, hvor-
efter han påbegyndte et aldrig afsluttet 
filologi- og æstetikstudium i København. 
Han deltog med stor iver i tidens frisin-
dede bevægelser. I over 40 år (1839-1881) 
var han redaktør af  det nationalliberale 
blad Fædrelandet, hvori han skrev kraft-
fulde, satiriske artikler vendt mod alle 
former for spidsborgerlighed. Fædreland-
et blev ofte beslaglagt af censuren. Han 
agiterede også for kulturel og politisk 
sammensmeltning af de nordiske lande 
og for det danske sprogs rettigheder i 
Sønderjylland. Ploug mente at én dansk 
soldat var lige så meget værd som ti 
 tyske, men han forregnede sig. Neder-
laget i 1864 var tungt at bære. 

På den politiske front kan nævnes, at 
Carl Ploug blev medlem af den grund-
lovgivende rigsforsamling i 1848, 
medlem af folketinget 1853 - 1857, og 
i perioden 1859 – 1890 omtrent uden 
pauser, medlem af Landstinget. 
Carl Ploug digtede gennem det meste 
af livet, mest lejlighedsdigte til natio-
nale fester, studentersange, minde-
digte og kærlighedsdigte, men også 
fortællende digte.
Carl Plougs meste kendt sange er 
utvivlsomt ”Husker du i høst” og 
 ”Påskeklokken kimed mildt”.

Carit Etlars Vej. 
Vejen er opkaldt efter forfatteren Carit 
Etlar, født 7. august 1816 i Fredericia, 
død 9. maj 1900.  Forfatterens virke-
lige navn er Carl Brosbøll (Johan Carl 
Christian Brosbøll).
Han var ansat ved Det Kongelige 
Bibliotek 1853-1885, men levede siden 
alene af sit forfatterskab, hvor han var 
kendt under pseudonymet Carit Etlar:

Carit Etlars romaner er hovedsagelig 
 historiske fortællinger med krige og 
konflikter som baggrund. Han er ofte 
blevet afvist som ren underholdnings-
forfatter, men man finder faktisk ikke 
så lidt politisk og social kritik i flere af 
hans romaner, hvor overklassens arro-
gance stilles op imod småfolks nationale 
holdning og tapperhed, ligesom han 
ofte undgår banale happy endings. Han 
er påvirket både af den franske spæn-
dingsroman (Dumas) og af den danske 
hjemstavnsfortælling hos Blicher. Han 
huskes især for Gjøngehøvdingen 
og Dronningens Vagtmester, hvor de 
svenske soldater i lyset af en vis nordisk 
støtte til Danmark i Treårskrigen skildres 
som ædle krigere, medens svenskernes 
tyske lejetropper i lyset af samme krig 
beskrives som brutale, usle og nedrige.
Om Carit Etlars store popularitet vid-
ner de talrige udgaver samt oversæt-
telser til fremmede sprog.

Af Inge Nedergaard Sørensen
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