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Cyklister på vejbanen i Mundelstrup Stationsby 
- i en kort periode. 

Lørdag 19. februar 2022 
blev gang og cykel –broerne 
i Mundelstrup Stationsby 
fjernet og kørt bort. 
 
Planerne er for nylig blevet 
ændret fra at holde 1 gang-
og cykelbro åben—begge er 
nu fjernet 
 
Hvis tidsplanen herefter hol-
der stik, vil vejbroen være 
åben for passage indtil 21. 
marts 2022 for biler, cykli-
ster og gående. 
 
Herefter vil det i bogstave-
ligste forstand være op ad 
bakke for cyklister, som skal  

ud på en længere omvej til 
Geding og videre herfra til 
kirken i Tilst og forbindelse 
til Havkærvej. 
Det er ikke bare en længe-
re strækning, men virkelig 
op ad bakke. 

For beboerne i Mundelstrup 
får brobyggeriet  stor betyd-
ning for færdslen, idet for-
bindelsen til Aarhus enten 
skal foregå via Kærsvinget 
til Borumvej og herfra til 
motorvejsbroerne. 
 
Alternativt kan man bidrage 
til kaos, kan man jo altid 
forsøge sig med udkørsel til 
Rute 26 mod Aarhus lige før 
Sabrovej. 
  
 
For den kollektive trafik 
sker der følgende: 
Regional Linje 114 (Aarhus 
Hammel) fortsætter ad om-
fartsvejen på Rute 26 uden 
at køre ind i Mundelstrup. 
 
Bybus 14 kører ad Gl. Vi-
borgvej og via Kærsvinget 
til Borumvej og via motor-
vejsbroerne til Tilst Vester-
vej. 

Forlægningen af Geding Sø-
vej er snart tilendebragt, 
hvilket giver en idé om hvor 
meget Gl. Viborgvej egent-
lig skal hæves. 
 
Fra mandag 21. marts 2022 
sker der mærkbare trafikale 
forandringer i ca. 6 måne-
der, så tag allerede nu be-
stik af situationen. 

Er man til fods vil det også  
give sved på panden, idet 
man skal et pænt stykke 
ud ad Geding Søvej, hvor 
der er lavet en ny gangsti, 
som  er tilsluttet en privat 
bro over banelegemet. 
Man kan så herfra følge sti 
på østsiden til Sortevej, 
som udmunder i Mundel-
strup Stationsby. 
 
 



Hanghedemordet 

Resume og fortsættelse: 
 
Vi skriver 1915 og Gårdejer 
Christian Christensen fra 
Søften er forsvundet på my-
stisk vis. Gårdejeren var 
kendt for altid at have man-
ge penge på sig—over tu-
sinde kroner—sagde man. 
Det var rigtig mange penge 
dengang. 
 
Ifølge politiets oplysninger 
havde Christian Christensen 
besøgt familien Frandsen i 
det man dengang betegne-
de som Mødalsamfundet—
en række huse på Mødals-
vej. 
 
Carla Frandsen, yngste dat-
ter var ansat som tjeneste-
pige hos Christian Christen-
sen og havde to ældre 
drukvorne brødre, der ger-
ne involverede sig i slags-
mål, når lejlighed bød sig. 
 
Faderen Jørgen Frandsen 
beretter, at Christian Chri-
stensen forlod Mødal ved 
middagstid. Hvad besøget 
gik ud på og hvad der blev 
diskuteret er ikke nærmere 
belyst. 
 
Christian Christensen er for-
svundet på mystisk vis og 
herfra fortsætter historien. 
 
De private eftersøgninger 
gav intet resultat. Egnen 
var i vildrede. Men der op-
stod rygter i rigt mål. Det 
viste sig, at manden var en 
absolut farverig person.  

Aviserne overgik hinanden 
med intime afsløringer, 
hentet fra folk i lokalområ-
det. 

Politiet foranstaltede nu en 
grundig afsøgning af eg-
nen. Via nabosognenes 
sognefogeder, indkaldte 
man områdernes mænd til 
at deltage i eftersøgnin-
gen. Århus Amtstidende 
og Randers Dagblad, brag-
te fyldige reportager fra 
denne menneskejagt, der 
forudså, at Christensen 
var slået ned og frarøvet 
sine penge, død, nedgra-
vet eller bortgemt.  
Det blev også antydet, at 
Christensen havde en 
overordentlig appetit for 
kvinder. Flere endda med 
følger. Der var seks børn i 
Maren og Christian Chri-
stensens ægteskab. Men 
onde tunger mente, at der 
var lige så mange ”uden 
for døren” 
En person beretter til avi-
sen, at have set manden i 
Aarhus og endda talt med 
ham, vedkommende kun-
ne tilmed berette, at Chri-
stensen agtede at emigre-
re til Amerika.  
Det blev dog dementeret 
som rygtesmederi. Chri-
stensen havde som be-
kendt altid mange penge 
på sig, dette kunne i sig 
selv give anledning for rej-
serygter.  
I forbindelse med hans be-
kendtskaber med yngre 
kvinder, udelukkede man 
heller ikke et mord, eller 
måske selvmord. Rygterne 
fortæller også, at Chri-
stensen har haft et be-
snærende tæt forhold til 
den 16-årige tjenestepige 
fra Mødal. Måske var det i 
den anledning Chr. Chri-
stensen besøgte tjeneste-
pigens forældre.  
 

Den 8. august ved 18-
tiden, blev Christian Chri-
stensens lig fundet, druk-
net i mergelgraven ved 
Hanghedegården, et øde 
og skummelt skovområde. 
Ikke langt fra den formo-
dede gåtur, som Christen-
sen havde gået fra Søften  

til Mødalen.  

Han blev fundet med et 
stramt reb mellem kæberne 
og med en kampesten bun-
det til rebet, så hovedet 
kunne holdes under vandet. 
Men hvem er morderen? 

Fundet af liget blev gjort af 
arbejdsmand Ove Andersen 
Grundfør, han trak liget op 
på bredden og vendte det 
om på siden. Han opdagede 
da, at vesten var knappet 
op, og tegnebogen lå frem-
me. Efter eget udsagn, åb-
nede han ikke tegnebogen, 
men tog den med til sogne-
fogeden i Søften, hvor han 
anmeldte det uhyggelige 
fund. 
 
Sognefogeden afleverede 
tegnebogen til afdøde gård-
ejers søn, der åbnede den 
og fandt et indhold på 60 
kroner. Ved at bryde et 
skab op i huset, fandt man 
yderligere 400 kr. Man me-
ner der mangler 4 – 500 kr.                                                                                  
Christian Christensens 
ærinde i Mødal var, at besø-
ge tjenestepigens far Jør-
gen Frandsen. Frandsen er-
klærede, ikke at have mod-
taget noget beløb af Christi-
an Christensen. Familien 
hentet selv liget hjem ude 
fra skoven.  
Dagen efter blev der foreta-
get ligsyn, iværksat af poli-
tiet og kredslægen. Senere 
blev der fortaget indgående 
afhøringer, blandt andre af 
finderen af liget Ove Ander-
sen. Der blev dog ikke fore-
taget nogen anholdelser. 
Andersen fortæller, at hans 
forældre havde boet på 
Hanghedegården, derfor 
havde han fået lyst til at 
gense sit gamle hjem. Da 
han forlod gården, slog han 
en omvej forbi vandhullet,  



Arvtager søges 

for som han sagde, man 
kunne godt tænke sig, at 
liget lå her i mergelgraven. 
Denne udtalelse ændrede 
han lidt ved til politiet. 
 
Andersen bliver igen kon-
taktet, nu boer han ikke i 
Grundfør, men i Mølballe.  
 
Andersen fortæller, at han 
også havde fundet den af-
dødes overfrakke og para-
ply. Måden rebet var bundet 
om Christensens hals, tyder 
ikke på det var selvmord. 
Man har ledt efter den sam-
me rebtype på gården i Søf-
ten, man har også fore-
spurgt i Søften Brugs, uden 
at finde den samme type. 
 
Ved det legale ligsyn på 
Aarhus kommunehospital, 
deltog Kredslæge Juel, Her-
redsfuldmægtig Thomsen, 
samt Statspolitiet.  
Der fremkom intet nyt, 
yderligere forhør blev ikke 
foretaget og intet blev yder-
ligt offentliggjort. Spørgs-
målet er stadig, om dødsår-
sagen var strangulering, el-
ler drukning. Aarhus Amtsti-
dende og Randers Dagblad 
skriver aldrig mere om sa-
gen. 
 

Christian Christensen blev 
begravet på Haldum Kirke-
gård. Enken Maren flyttede 
til Haldum, hvor hun købte 
et lille hus.  

Hendes udødelige kærlighed 
til Christian Christensen vi-
ste hun hver dag, ved at 
fremsige med fuld røst ” 
Christian min kære mand, 
jeg længes efter at hvile 
ved din side. Når vi mødes i 
himlen, ved jeg du vil for-
tælle mig alt, for jeg ved du 
har levet et rent liv for os i 
hjemmet”  

Mange har stået og betrag-
tet hendes optrin.      -       
Vidste hun da ikke bedre 
besked? 

Julen varer til påske 

Fællesrådet siger tak til 
den lille gruppe af lokale 
borgere, som stod for  ju-
letræ og  arrangementet 
ved juletræets tænding. 
 
Frem mod december 2022 
er der igangsat initiativer, 
der også involverer er-
hvervslivet i det kommen-
de arrangement, hvilket 
Fællesrådet gerne deltager 
i. 

Gadekær—nu med 
frugt 

Aarhus Kommune, Grønne 
områder har anlagt et bed 
med forskellige bærbuske 
ved gadekæret. 
 
Det er oplyst, at der er 
plantet 12 ribsbuske, 18  
solbærbuske og 24  stik-
kelsbærbuske. Her gæl-
der: Først til bær –princip. 

Et andet sted, hvor det og-
så bliver spændende at se, 
hvordan tingene arter  sig, 
bliver stistykket Vistoftvej 
til Sabro Skovvvej. 
Her omlagde man sidste 
sommer græsarealerne til 
noget, der godt kunne få 
tankerne ledt hen på noget 
med plantediversitet. 

Sabro-Faarup Lokalhistori-
ske Samling søger en arkiv-
leder til fortsættelse af det 
man med rimelighed kan 
betegne som Vagn Bødkers 
livsværk. 
 
Arkivet blev oprettet i 1979 
og den nu 89 årige Vagn 
Bødker lægger op til at der 
skal være skiftedag som le-
der af arkivet. 

Den første arkivleder var 
Bibiliotekar Eva Mortensen, 
der senere blev afløst af 
Lærer Herman Rasmussen, 
som fraflyttede Sabro. Afdø-
de Ivan Cramer og Vagn 
Bødker kørte i mange år 
parløb med opstart af Arki-
bas –systemet, som anven-
des til digitalisering af arki-
valier. Nu drives lokalarki-
vet af Vagn og Anna Grethe 
Bødker med hjælp af John 
Enevoldsen, som bl.a. er 
webmaster for arkivets flot-
te hjemmeside. 
Skulle der blandt Femkløve-
rets læsere være en eller 
flere, som ønsker eller har 
interesse i at arbejde med-
lokalhistoriske forhold, så er 
det kun at bide til bolle ved 
at kontakte Fællesrådet el-
ler rette henvendelse direk-
te til Vagn Bødker. 



 

 

Formand: 

Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 

Telefon 40261118 

Mail: formand@sabro-faarup.dk 
 

 

Næstformand: 

Hanne Lunden 

Stillingvej 26, 8471 Sabro 

Telefon  51219280 

Mail: lunden.hanne@gmail.com 

 

Kasserer: 

Jan Mulbjerg Jensen 

Kirsebærvej 18, 8471 Sabro 

Telefon 86948599 

Mail: kasserer@sabro-faarup.dk 
 

Sekretær: 

Steen Christensen 

Højvej 47, 8471 Sabro 

Telefon 86948580 

Mail: erik.steen.christensen@live.dk 
 

Uden portefølje: 

Kim Ole Larsen 

Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro 

Telefon 86213407 

Mail: kol.mundelstrup@gmail..com 
 
 

Femkløveret udgives af fællesrådet. 

Mail: formand@sabro-faarup.dk 

Hjemmeside: http://www.sabro-faarup.dk 
 

Artikler uden mærke er skrevet af redaktionen. 

Hvis ikke andet fremgår, er layout, fotos og 

illustrationer udført af Steen Christensen. 
 

Strikkecafeer: 

Mandage 14.00-18.00 
Onsdage 10.00-15.00 
Torsdage 15.30-18.30 
Lørdage 10.00-13.00 

Bibliotekets åbningstider: 

Sabro Bibliotek 

Eshøjhusets Venner afhol-
der generalforsamling tirs-
dag 1. marts kl. 17 på Sa-
bro Korsvejskolen. 
 
Valborgaften 
Så glæder vi os til det igen 
bliver forår og vi kan byde 
velkommen til det årlige 
træf i Eshøjhuset og ved 
Borum Eshøj Valborgaf-
ten den 30. april 

Hold dig orienteret på 
 
www.sabro-faarup.dk 

Det kan varmt anbefales, at 
besøge www.sabro-fårup 
lokalhistoriske samling.dk 

Mens vi venter på 
græsset. 

Fællesrådet er til stadighed 
i kontakt med Vejdirektora-
tet om Rute 26 ved Sabro-
vej. 
Den såkaldte passagelom-
me er nu færdigetableret—
en løsning som ikke drevet 
frem i vores have. 

Det glædelige ved arrange-
mentet er signalværdien af 
beskyttelse af cyklisterne—
endda i begge retninger, 
men det oprindelige formål 
med at give mulighed for 
som bilist at kunne køre 
højre om en venstresving-
ende er reelt fjernet. 

I august 2021 blev der fore-
taget trafikmålinger på ste-
det og det forventes, at en 
analyse heraf ultimo marts 
vil kunne udvirke mulighe-
der/konklusioner til et reelt 
møde på stedet med repræ-
sentanter fra Vejdirektora-
tet, Aarhus Kommune og 
Fællesrådet. 
Vi er gennem tidligere kor-
respondance med Vejdirek-
toratet blevet orienteret 
om, at en løsning med lys-
regulering indgår i en større 
prioritering.  

Nu er vores verden blevet 
mere åben, og det bliver 
den forhåbentlig ved med 
at være.  
Og foråret nærmer sig, så 
dejligt det lysner på flere 
fronter. 
 
Åbningen betyder også, at 
vi endelig kan invitere til 
det flere gange udskudte 
foredrag med Vagn Bødker 
om den romfromage, der 
omkring år 1900 slog 6 
mennesker ihjel, her-
iblandt 3 fra Sabro 
Så mandag den 4. april 
kl. 19 på biblioteket sker 
det.  
Alle er velkommen, entre 
50,- incl. Kaffe, te og kage 
(IKKE romfromage).  

Strikkecafeerne er onsdag 
23. februar og onsdag 
30. marts kl. 19 på bibli-
oteket.  
 
Alle er velkommen, også 
nybegyndere. Sidder du 
med et strikketøj, der dril-
ler hjælper vi hinanden 
efter bedste evne. 
Det koster 20,- pr. aften, 
så er der lidt til den med-
bragte kaffe/te 

Dermed ikke sagt, at det 
først vil ske i forbindelse 
med etableringen af mo-
tortrafikvejen efter 2035. 
Der ledes til stadighed ef-
ter finansiering andre ste-
der. 


