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Tak til Mads for den fine velkomst, det er altid rart at kunne gøre et eller andet i det sogn 

hvor man bor. Elev Sogn, som nu består at to byer nemlig Elev og Nye, har altid betydet 

meget for mig og min familie. Vores ejendom er det sydligste i sognet og ligger også på 

det laveste sted. Når man kører på Djurslands Motorvejen, kan man halvdelen af vores 

flagstang (den øverste) bag støjvolden mod nord.   Vi har boet i sognet i næsten 50 år Da 

vi flyttede vores lille ejendom ”Englyst” som lå på kanten af mosen og der var var vi vel 

600 indbyggere i sognet. Nu ca. 1.900. Vi havde8 tønder land Ingen motorvej og ingen 

Engsø. Der var markveje fra Petersmindevej til Lystrupvej og ned til Egåen. Vejlby- Egå 

Enge som det rettelig hedder, blev i 1974 brugt som god landbrugsjord og der blev dyrket 

masser og korn og der var nogle enkelte græsarealer. 

 Tidligere før det blev afvandet, som skete begyndelsen af 50èrne, satte bønderne i Elev 

deres kreaturer på sommer græs, nok ikke så meget malkekøerne, men mest 

ungkreaturerne og dog jeg har en gammel grå traktor Ferguson 26 HK hvor der er at en 

malkestuds på indsugningen, så det dannes vakuum til brug for en malkemaskine, og 

dermed malkning hvor der ikke var el.  Der blev også lavet hø i engene og dette kørte man 

hjem til gårdene i Elev ad Høvej. I 1974 var der ingen kreaturer næsten ingen hø. Som 

plejehjemsleder var det dejlig at komme hjem og bruge sin krop til noget andet end til det 

administrative. Vi fik ret tidlig halmfyr og vi varmen af halmen to gange, både når vi 

bjergede det på marken og når det varmende i fyret. Vores eneste datter Henriette fik en 

Wales Mountain Pony. Der kom andre piger og ponyer til, vi havde i alt 5 opstaldet. Det 

var idyl med mosen og det flade land til Egåen. De gamle på egnen kaldte det Elev 

Nedermark Det kunne i tågede stunder, med dis og næsten ingen udsyn der minder om 

Sherlock Holmes FILM, med det skjulte og okkulte og måske en enkelt heks. Det vil jeg 

vende tilbage til. 
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I 2005 begyndte de at bygge Djurslands Motorvejen og alt blev forandret både til det 

bedre, men for vores vedkommende også til det værre. Vi fik motorvej 64 meter fra midt 

motorvej til vores soveværelses vindue, dog med en jordvold imellem. Det gode var at Egå 

Engsø blev etableret. Det skete fordi der skulle laves jordfordeling pga. motorvejen og her 

havde Aarhus kommune et af deres lyse øjeblikket og Egå Engsø blev etableret. Der var 

en enkelet storbonde, som havde postadresse over i Vejlby der strittede i mod, men det 

lykkedes alligevel. Man kan ikke ekspropriere til Engsø men til veje.      

Djurslandsmotorvejen blev indviet i 2008 med en hastigheds begrænsning på 110 km/t i 

dag dog de 130 km/t. 

 

Findes der hekse i Elev sogn, måske jeg ved det ikke. Den sidste person som af danske 

myndigheder blev henrettet for trolddom i Danmark, var den ca. 74-årige bondekone 

Anne. Hun blev først halshugget (ret humant) og siden brændt den 4. april 1693. 

Elev sogn har haft og har nok sine særligne og mennesker som ikke kunne indrette sig 

efter de gældende normer. Før i tiden kunne det være fattigdom og manglende evne til at 

forsørge sin familie. 

Elev Nedermark hvor jeg jo bor, bestod nederst af tre hus/ejendomme. Som alle boede på 

kanten af mosen. I dag er kun vores tilbage men før i tiden var det ofte familie som ikke 

altid havde til dagen og vejen. Nogle boede til leje, enkelte skulle som leje se efter 

udlejerens kreaturerne som gik på somme græs i engene. Husene var ikke gode og flere 

af den blev erklæret for sundhedsfarlige af den daværende Sundhedskommission i Elev 

sogn (kommune). Enkelte familier lå i konstant krig med hinanden. (Sjællænderen og 

Drejeren) I et af husene boede der i 1916 husfaderen og husmoderne de fik i alt 12 børn 
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fra 1901 til 1923. Der var mange munde der skulle mætte og der forsvandt både høns hos 

naboen og kalve der græssede på engene. Der skulle bjerges brænde til komfuret og til 

kakkelovnen om vinteren. Det fortaltes at når det var hegnspæle fra engen som var udset 

som til kakkelovne og komfur bliv disse trukket i en snor langs jorden så ingen kunne se 

pælene på afstand. Før afvandingen var arealerne over svømmet en stor del af 

vinterhalvåret og der kunne løbes på skøjter helt til Egå. Lystrup vej blev først anlagt 

omkring 2. verdenskrig. Før den tid skulle man over Egå eller Lisbjerg, for at komme til 

Aarhus 

Er der noget hekseri ved en pink kirke og her tænker jeg selvfølgelig på vandrekirken som 

snart kommer til sognet og bliver til Fælleskabets Hus og får beliggenhed tæt på Nyma. 

Huset vil også være kirke alle søndage og helligdage, kirke den anden lørdag i måneden 

hvor vi (menighedsrådet) har lørdagsdåb. Når den ikke er kirke, kan den bruges til f.eks. 

Whisky smagning, dans og andre ikke kirkelige aktiviteter (Jeg ved snart ikke hvad der 

ikke kan være en aktivitet som menighedsrådet kan arrangere, blot det er ordentlig) Nej 

der er ikke noget hekseri ved Fællesskabets Hus. 

Jeg vil sluttet med at ønsker jer alle en god Sankthansaften og en god sommer    

HUSK Åben By Weekenden den 16. 17. og 18. sep., hvor der masser af aktiviteter i både 

Nye og Elev.  Menighedsrådet har bl.a. arrangeret en koncert med Alberte Winding duo i 

cirkusteltet ved Nyma billetpris 150kr. 

TAK for nu. 

 


