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Et hus er  på sæt og vis en slags person.
Nogen har taget initiativ til at få det bygget.
Nogen har foretaget byggearbejdet.
Nogle huse har fået betydning i menneskers selvopfattelse. Andre er bare ”nå-ja” 
huse.
Beboerne har – med større eller mindre omsorg – brugt og passet huset.

Fra mine forældre købte huset til udlejning til mig og familie i 1970 har jeg hørt og 
husket historier om huset og dets beboere og dets naboer. Bilag er kommet til mig.
Nu er tiden at samle bilagene og nedfælde historierne.

Bilagene viser udviklinger, når man kan læse dem.
Mundtlige kilder må refereres, ellers forsvinder historierne.

Nabo murermester Kristian Madsen var søn af murermester Anders Christian 
Madsen. Murermester A. Madsen udstykkede fra matr. 24d i  1921 og solgte i 1923 
grunden, matr. nr. 24 n, til hr. banearbejder Niels Bertelsen, med henblik på at bygge 
villa. Inden da havde A. Madsen bygget nabohuset Lindely til sig selv og var flyttet 
derind. Senere flyttede A. Madsen til Århus, hvor han ejede flere store ejendomme. 
Han beholdt arealet midt i udstykningen, til sommerbolig, og til senere udstykning . 
Sønnen Kristian overtog murermester-forretningen og sommerboligområdet. En del 
blev til Solsikkevej-udstykningen. Resten blev siden til 3 store parceller, hvor 
Kristian Madsens datter Karen lod bygge den første villa.

Kristian Madsen har berettet adskilligt om området, husene, beboerne. 
Den første historie fik jeg i 1970, da jeg spurgte hvad han skulle have for at tage 
tegltaget af huset, isolere og lægge dem op igen. Svaret var: ”Det tag er lagt af de 
dygtigste murersvende i Århus i 1924. Det kan aldrig lægges så godt igen. Du kan 
isolere indefra!”
Siden berettede han: ”i sommeren 1924 sagde Bertelsen: se her, Kristian – den pind 
sætter jeg i jorden – den bliver til et stort træ”. Det blev til det store piletræ, som 
stadig, i 2019, dominerer baghaven. Piletræet koste 50 øre hos handelsgartneren, se 
bilaget.
Han fortalte også, at huset oprindelig havde sivebrønd og septiktank, med afløb via 
rør på skrå gennem haven til Hørgårdsbækken, som – nu rørlagt – løber fra 
regnvandsbassinet mellem plejehjem Hørgården og Ryomgård-banen gennem haven 
til 20A og videre ud til Egåen. Samt at da man fik lagt hovedkloak i Hørgårdsvej, 
blev grundvandstanden sænket fra et spadestik under græsplænen til næsten en meters
dybde – og: indtil da var der dømt vand i kælderen, når der var tordenvejr! (kloakplan
1968).
Det var også ham, der berettede at Niels Bertelsen sled en rive op om året – han rev 
gruset på fortovet hver morgen, inden han gik på arbejde.

Niels Bertelsen har jeg kun hørt om. Han og hustru Inge Marie Bertelsen boede iflg. 
Folketælling  1921 i ledvogterhus nr. 53 ved Århus-Ryomgårdbanen. Niels Bertelsen 



benævnes i skødet oktober 1923 ”hr. Banearbejder”,  i byggeforskuddet december 
1923 ”hr. Baneformand”, og i panteobligation september 1924 ”hr. Husejer”.
Det lyser næsten ud af billederne (forsiden, billederne af Niels og Inger Marie), at 
han har været meget stolt af sit hus – og vel også af, at det er lykkedes ham at klare 
den store investering. De bilag, som oldebarn Eddie Fornø har sendt mig, viser store 
indkøb af planter og træer til haven. Den er anlagt og holdt med kærlighed og hårdt 
arbejde – både hans eget og andres. Som Erik Fornø fortalte:  ”Der skulle spares på 
det dyre kommunevand”. En af hans faste opgaver igennem barndommen var at 
pumpe vand op fra brønden og vande køkkenhaven.  Og jorden var sandet, så der 
skulle meget vand til!

Man ser af bilagene, at byggetilladelse er udstedt mindre end en måned efter skøde – 
så stærkt vil det nok ikke gå i Århus i 2020. 

Erik Fornø (værkfører i Studstrupværket) var søn af Mary Fornø, som var Niels 
Bertelsens datter. Han og moderen var flyttet ind hos Niels og Inger Marie Bertelsen, 
muligvis allerede mens de boede i ledvogterhuset eller kort efter at villaen var bygget
(ft. 1925). Han var vokset op i huset. 
En af hans faste opgaver igennem barndommen var at pumpe vand op fra brønden og 
vande køkkenhaven. Niels Bertelsen var ivrig haveholder. ”Der skulle spares på det 
dyre kommunevand”. Og jorden var sandet, så der skulle meget vand til! Han var 
blevet eftertrykkeligt træt af havearbejde! 
Da vi købte huset i 1970, flyttede Fornø til Themsvej til et mindre hus – og de ting, 
de ikke ville have med, kunne jeg beholde eller kassere. Blandt andet jo en meget stor
og solid skruestik, som stadig gør megen nytte. Han lånte også gerne sin 
batteridrevne plæneklipper ud, når vi skulle slå græs. 
Mange år senere, ca. 2001, indbød jeg ham til frokost, så han kunne se, hvordan vi 
havde behandlet hans barndomshjem. Han var begejstret. Og han medbragte en gave: 
en konvolut fra 1924, fra Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme på Landet 
i Jylland - med laksegl og bilag fra Bertelsens køb og byggeregnskab og oprindeligt 
skøde … Deraf de bilag, som nu kan ses i teksten og i arkivet. Det var også Erik 
Fornø, der havde udført centralvarmeinstallationen i huset, vistnok engang i 
1960'erne. Der var en del kraftige fittings blandt de ting, han efterlod til os. 
Kort efter besøget døde han. Sønnen kom og indbød til begravelsen – Erik Fornø 
havde fortalt, hvor glad han havde været for besøget. 

Eddie Fornø (søn af Erik Fornø) beretter:
Kælderens brug i 40erne. Der var ikke varme, heller ikke på toilettet og kun en lampe
(pære). Den hang lige under kældertrappen. Resten af rummene var meget mørke om 
aftenen især for en lille dreng. Når der under krigen var luftalarm sad vi under 
kælder-trappen til alarmen blev afblæst.
Rum markeret ”cykler” blev brugt til koks. Rum markeret ”brænd” var viktualierum 
med hylder til frugt. Om sommeren blev ruden udskiftet med et fluenet. Rum 
markeret ”disponibel” blev kaldt rullestuen. Her stod i de første år en stor rulle med 
et ”kæmpe håndhjul” der kørte den tunge kasse med kampesten frem og tilbage over 



stokkene med rulletøj. Senere opbevaring af optændingsbrænde, cykler og værksted 
med et fast arbejdsbord i karnappen. Vaskehus med gruekedel der skulle fyres op når 
der var vaskedag. Her var også kloakudløb. Når det var kraftigt regnvejr skulle vi 
huske at banke en rundstok med klude i nedløbet ellers havde vi kloakvand op til 
ankelhøjde i hele kælderen som du også har beskrevet. Det var ofte far (Erik) der 
opdagede det når han tidligt om morgenen på vej til arbejde skulle trække cyklen ud 
og trådte ned i vandet. Så lød der et brøl og nogle slemme ord.

Eddie Fornø har også givet mig en del bilag, bl.a. om køb af planter i 1924. 
Hængepilen, som nu er 120 cm i diameter, kostede 50 øre. Niels Bertelsen 
investerede en del også i frugttræer, buske, blomster, tjørn til hæk.

Jonasen familien Som det ses i næste afsnit, købte mine forældre Otto og Valborg 
Jonasen ejendommen af Erik og Karen Fornø i 1970, for 200.000 kr. med 40.000 i 
udbetaling (ejendomsvurdering 150.000) med henblik på udlejning til mig og min 
familie (plus nogle, aht. økonomien). Vi etablerede et kollektiv, hvor en del 
mennesker nåede at flytte ind og ud, indtil der tilbage blot var Maj Gitz Johansen, vor
datter Katrine Jonasen, og så altså mig. Da min marginalskat oversteg min fars, købte
jeg huset i 1977 for 455.000 kr. (ejendomsvurdering 455.000).  Vi kunne konstatere, 
at forældrene havde haft en forrentning af indskudt kapital på 25% p.a. skattefrit. 
”Jeg er ikke kapitalist!!” sagde han. Næh, det er bare så'n, samfundet fungerer!

Bygningsændringer?  Grundlæggende ikke meget. 
Den oprindelige store kakkelovn i spisestuen og et par mindre i soveværelse og i 
værelse på 1. sal blev fjernet, da Erik Fornø fik indlagt oliefyr og centralvarme.
Cykelskur til havesiden blev bygget i 1974 (Genbrugstræ plus plast-tag).
Jeg spurgte Kristian Madsen, hvad jeg sådan bare selv kunne gøre? ”Du må ikke røre 
muren på langs gennem huset. Alt andet kan bare tages ned og sættes op, som man 
har lyst”. 
Så: væggen mellem gang i stueetagen og køkken kom væk, siden, i 1980 også 
væggen mellem køkken og soveværelse. Så det blev ét stort spisekøkken med 
bibeholdelse af skorsten.
Siden blev oliefyret udskiftet med fjernvarme, og brændeovn med vandgris indsat.
På førstesalen blev det forreste store rum delt op i en gang og et værelse, og en del af 
det største skunkrum blev til badeværelse. 
Kælderhals: uddybet, et trin mere støbt, med afløb til kloakbrønd ud for hovedtrappe 
(med højvandsventiler, til mindskelse af risiko for opstigning).
Vinduer: mod gadesiden var de oprindelige vinduer blevet udskiftet med store étlags 
ruder – de blev i 1976 erstattet med dannebrogsvinduer med termoruder. De gamle 
tagvinduer bler erstattet med Veluxvinduer. Og i 20 .. blev de oprindelige vinduer til 
havesiden og i frontispicen erstattet af termovinduer.
Taget blev udskiftet med nyt tegltag i 1996, og 20 cm. Rockwool indlejret. Samtidig 
blev der bygget terrasse til havesiden, med udgang fra køkkenet.  
I 1970 blev der bygget legehus på pæle under piletræet. I ”underetagen” blev der 
hønsehus. Det stod lige til 2016, hvor det blev erstattet af 10 m2 børnebørnehus med 
hems (af genbrugsmaterialer).



Et lille hus blev bygget til vor ged Luna under piletræet.
Cykelskuret ved havesiden blev fjernet, da terrasse blev bygget i 1996. I stedet blev 
et blåt skur bygget ud til grusvejen, genbrugsmaterialer (incl. vinduer og døre fra min
morfars arbejdsskur fra 1948 i Svendborg (hvor det også var genbrug) samt vinduer 
fra Bertelsens villa). 
Tre af de oprindelige vinduer er bevaret i kælderen, til havesiden. Ligeledes 
kælderdøren.

Som det ses af de tegninger, der lå til grund for byggetilladelsen, skulle huset have 
haft lodrette gavle, to skorstene, og trefagsvinduer i kælderen.  Det blev valmede 
gavle, frontispice i fuld højde, ”bukse-skorsten” inde i huset, og tofags vinduer i 
kælderen. Ingen synes at have kvækket over afvigelsen fra det ansøgte!
Det færdige resultat – som ses af fotografiet – var Bertelsens stolthed. 
Det kan man såmænd godt forstå. 

Kristian Madsen berettede, at efter huset på nr. 18 byggede murermester A. Madsen 
også nr. 16 – vistnok efter samme tegning. ”Men Laursen havde ikke råd til en 
frontispice, så de nøjedes med en kvist”.  Nr. 18 og nr. 16 og nr. 10 er også de eneste 
af husene fra dengang, der har kælder – af grundvandsmæssige grunde blev de næste 
bygget uden kælder ….

(Siden, i 1980-erne og 1990'erne har vi 3-4 gange haft kloakvand-opstigning i 
kælderen. Det har været ved ekstremt skybrud kombineret med pumpesvigt i 
kloaksystemet, vistnok ved Egå renseværk. Det betød, at kloakvandet stod op til 
dækslerne i Hørgårdsvej, en enkelt gang endda op på vejen. Ventilerne har begrænset 
skaden).

Jeg har valgt at gengive skøderne og (dele af) pantebreve, til illustration af 
udviklingen af belåning og låne-praksis mht. renter og løbetider. Fra 4½% p.a. og 
næsten 60 år løbetid i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme på Landet i 
Jylland i 1924, 8% sælgerpantebrev til Erik Fornø i 1970, 17% til JØP i 1980 20 år. 
Og gældfrihed indtil indefrysning af ejendomsskat i 2009. 

Der er risiko for opfølgning og supplering!

Viggo Jonasen
2019.07.13
2020.02.05



KRONOLOGISK OVERSIGT.       Personliste ikke komplet!

(1921 ft) Banearbejder Niels Bertelsen  Ledvogterhus nr. 53 Husmoder I.M. Bertelsen.
Ledvogterhuset ligger der endnu: Rolighedsvej 12.

1921 Matrikelkort: murermester A Madsen udstykker fra matr. 24.d
1923.10.22 Skøde: murermester A. Madsen: Matr. Nr. 24n sælges til Banearbejder N. 

Bertelsen af Vejlby kr. 2.500. Stempelafgift 25 kr., deles mellem sælger og køber. 
1923.10.24 Byggetilladelsesansøgning, tegning
1923.11.13 Byggetilladelse: Villa hr. Banearbejder N. Bertelsen  kr. 16. 
1923.12.08 A conto 5.200 kr. fra hr. Baneformand N. Bertelsen til A. Madsen  
1924.01.22 Handelsomkostninger: Sagfører Valdemar Harden, Århus 35,33 kr. 
1924.09.18 Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland – 

udbetaler 7.617,60 til Hr. Husejer N. Bertelsen – hovedstol 9.600 kr.   
(Indfriet 1979.12.04, aflyst)

1924.09.20 ac 2.800.  Restbeløb 7.000 kr. fra Hr. Banearbejer N. Bertelsen til A. Madsen. 
(Grundkøb 2.500 + håndværkerugifter 15.000  i alt 17.500 kr.)

1925.03.05 Ejendomsskyldværdi 17.500 kr. heraf grund 2.500 kr., hvoraf svares grundskyld
1925 Niels Bertelsen 14/7 1866,  Inger Marie Bertelsen 17/2 1866, deres datter Mary

Hedevig Fornø 30/11 1889 (Århus), hendes søn Niels Erik Fornø 2/1 1917 
(København)(Keblawszski) (folketælling 357) 

1930 (folketælling 1424) samme 
1962.06.06 Niels Bertelsen dør – datter Mary Fornø overtager (pt.  obl. 1924)
1962.10.24 Mary Fornø optager lån 26.500 kr.   (aflyst 2007.07.27)
1968. Erik Fornø og hustru Karen overtager  (pt.obl. 1924)
1968.06.18 Erik Fornø optager lån 22.000 kr, forhøjet til 28.000 12.08, til 33.000 1969.08.28,

til 62.000 kr. 1970.06.10., nedskrevet til 33.000 kr. 1970.08.31. (Aflyst 1999.03.17)
? centralvarme, badeværelse

1968.06.28 Kloakplan (tilslutning til hovedkloak i vej)
1970.07.31 Otto & Valborg Jonasen (Svendborg) køber af Erik og Karen Fornø: 200.000,

heraf 40.000 kontant, resten overtagelse af kreditforeningsgæld og sælgerpante-
brev.   Ejd.vurdering 150.000 kr. 
Udlejning til kollektiv:   Viggo Jonasen & Lis Moos & Peter Moos & Martin 
Moos i stueetagen. Niels Lundkvist & Bodil Jensen på 1. sal. Fra Bertelsens tid
står navnet Fredebo i rammen i gavlen. Kollektivet fik navnet Rødebo i telefon-
bogen.

1970 Bygning af legehus (P.E. Jensens byggesæt af maskinkasser fra Skærbækværk)
1970 Opsætning af væg mellem stuer
1970 installation af 3 fase elforsyning, vaskemaskine, elkomfur.
1971 Viggo flytter ud – Niels flytter ind til Lis. Bodil flytter ud.
1972.05.08 Erik Karstoft + Jens Peter Askjær ind på 1. sal.
1972 Lis flytter til Odense. Niels flytter efter. Viggo flytter ind igen.  

1972 Beboere: 
1973 Gry flytter ind.
1974 Cykelskur ved have-side – genbrugsmaterialer undtagen tagpladerne.
1974 (?) køkken udvides ved fjernelse af væg mellem køkken og mellemgang
1974.12.21 Thor Clasen Jonasen fødes – søn af Gry og Viggo
1975 Gry flytter ud

1977.07.31 Viggo Jonasen køber – 455.000 kr, heraf 64.354,05 i tilgodehavende, resten ved
overtagelse af kreditforeningsgæld og pantebrevsgæld.  Ejd.vurdering 455.000

1978 Etablering af badeværelse 1. sal i del af det store skukrum, dør mellem pulter-



rum og altanværelse, væg mellem værelse og (ny) mellemgang.
1979 Maj flytter ind
19 .. Drivhus
1980.10.08 Majs og Viggos datter Katrine Jonasen fødes
1980-81 (?) Fjernelse af væg mellem køkken og soveværelse – stort spisekøkken.
1983 ca Hus til geden Luna, længst NØ i baghaven.
1983 Fjernvarme med varmeveksler, brændeovn med gris
1996 Udskiftning af tag, nedtagning af cykelskur, etablering af terrasse med udgang 

fra spisekøkken, bygning af blåt skur
1998 Bygning af dobbelt carport sammen med Anne Weber Carlsen i nr. 16
2001 ca .. Besøg af Erik Fornø, som kommer med Bertelsens skøde og byggeregnskab. 

2005 Badeværelse i kælder forbedret med bord over tørretumbler og vaskemaskine
2008 Fjernvarme direkte i radiatorsystem, varmeveksler væk, sløjfning af vandgris-

brændeovn, ny contura brændeovn
2009 Carport: Annes halvdel fjernes.
20 ..  Udskiftning af vinduer i køkken, spisekammer, altandør og -vinduer
2014 Udvendigt murerarbejde: ydermur på frontispice Ø for dør omsættes – der var 

rustne bindere, der sprængte sten fra hinanden.
2015 Sløjfning af legehuset (fra 1970) 
2016 Bygning af børnebørnehus på legehusets plads 10 m2, med hems.



























Sidste byggeafregning to dage efter kreditforeningslåns udbetaling, se nedenfor.



Huset færdigt, 1924 













Påtegninger ved ejerskifte: til Mary Fornø 1962, til Erik Fornø 1968, til Otto Jonasen 1970 











Niels og Inger Marie Bertelsen ant. 1925 eller 1926 – efter at roserne er sprunget ud

Familien på trappen. Mary Fornø i midten, Erik Fornø øverst på muren. Tak til Eddie Fornø 





Hørgårdsvej 18, set hen over A. Chr. Madsens jernlåge. Hvid egetræs havelåge. Ukendt år.






































