Barndom på Skåde Højgård.
Nedenstående erindringer er skrevet af Henning Nørlund Pedersen og afleveret til Lokalhistorisk Samling i 1996.
Min far var opvokset på landet og havde været ved landbruget som ung. Senere kom
han til Århus, hvor han overtog en forretning med musikinstrumenter (violiner). Men
efter nogle år fik han lyst til at forsøge sig som selvstændig landmand. Forretningen
blev solgt, og mine forældre så sig om efter en gård, og resultatet blev Skåde Højgård
(nu Jelshøjvej 15).
Min fars navn var Jens Peter Pedersen, og min mor hed Martha Pedersen. Jeg var
knap 2 år, da vi flyttede derud, og alle mine tidlige erindringer er knyttet til Skåde
Højgård. Der oplevede jeg så at sige hele grundlaget for min tilværelse, og der har
altid senere stået en glans om denne lykkelige og betydningsfulde del af min tilværelse. Tænk hvilken herlig tumleplads for en dreng!
Gården blev købt den 27. januar 1914 for en pris af kr. 29500. Sælgeren hed A.P.
Holm. Han havde købt den 4. maj 1903 for 22700 kr. af murermester Jens Nielsen.
(Matrikelnummer 1a og 4r).
Gårdens navn var dengang Elverhøj, men far og mor så i ånden sig selv som “Elverkonge og Elverdronning”, så det navn blev straks forandret til Skåde Højgård.
Det var en trelænget gård beliggende på sydsiden af Jelshøjvej og ikke langt fra Skåde by. Nærmest vejen var stuehuset med to store stuer, en mindre folkestue, soveværelse, gæstekammer, pige-kammer, stort køkken og bryggers. Inde i bryggerset
var der en brønd, men vandet var ikke godt nok, så derfor hentede far vand fra en
brønd ude i marken - et stykke øst for gården. Han bar det i to spande ophængt i et
åg, som han bar over skuldrene.
Foran stuehuset var haven - og hvilken have! Som jeg husker den, er der ingen andre, som nogensinde vil kunne måle sig med min barndoms have. Der var roser, syrener, sneboller (hvide og kuglerunde), jasminer, kaprifolier, solbær og ribs. Der var
en duft af blomster, som jeg aldrig senere har oplevet. I hjørnet mod vejen var der en
lille udsigtshøj, og foran huset stod to mægtige kastanietræer. Vest for haven var der
en læplantning af temmelig store træer - kaldet plantagen - en skov i ministørrelse.
På østsiden af gårdspladsen var laden, som delvis var bygget af kampesten. I laden
var naturligvis hø, halm og korn samt tærske-værk, rensemaskine og en kraftig elektrisk motor til at trække maskinerne.
På vestsiden af gårdspladsen var der stald til køer, heste og grise.
Mod syd var gårdspladsen åben, og til den side gik man ad en markvej ud i marken.
Midt ude i marken var der en gammel mergelgrav. Den hed gryden og var et stort
rundt grydeformet hul i jorden med stejle græsklædte sider. Der var ikke vand i den,
så man kunne frit færdes dernede. En herlig og eventyrlig legeplads for en dreng!
Mellem plantagen og stalden var der en ret stor dam, og det mest spændende for mig
var, at jeg nogle gange fik lov til at sejle på dammen - dog kun under behørigt opsyn.
Båden var nu ingen rigtig båd. Det var en lang trækasse, der havde en fortid som
æde-trug for grise. To små brædder havde far tildannet som årer, og det gik fint med
den sejlads. Tænk hvor en oplevelse!
Jeg var enebarn, så vi var kun tre i familien; men på gården var der faktisk endnu et
familiemedlem. Han hed Rolf og var en stor sort hund af ubestemmelig race, som jeg
elskede højt. Rolf var på gården, da vi kom. Han var berygtet for sin glubskhed og
måtte derfor lide den skæbne at stå bundet i en lænke på gårdspladsen, og der var
ikke mange, der turde nærme sig ham. Han elskede far, for det første far gjorde, da
vi kom til gården, var at løslade Rolf. Forsøget blev ellers ikke gentaget, for han strejfede langt omkring. (Mor sagde, at han strøjfede). Den slags “strøjfere” brød naboerne sig ikke om, for han manglede enhver form for opdragelse.

De første år på gården havde vi karl og pige. Den første af karlene hed Holger, den
anden Alfred. Pigen hed Marie. Men senere måtte vi klare os uden karl og pige. Det
blev for dyrt. Vi fik en dreng som medhjælp på deltid. Han hed Rasmus Hamann.
Hans mor Anine hjalp os med at malke.
Til Skåde Højgård hørte et stykke eng lidt nord for gården, og der var masser af engblommer. Der var også et stykke tørvemose noget længere borte i nærheden af skoven. Det var jo under første verdenskrig og derfor aktuelt at grave tørv. Tørvemassen
blev æltet med vand i en kasse og derefter hældt i tørveforme på jorden. Når de var
delvis tørre, blev de sat op i stakke til endelig tørring og senere kørt hjem med hestevogn.
For nutidens mennesker er det nok lidt svært at sætte sig ind i, hvor meget hestene
dengang betød som nyttedyr. De var simpelthen fuldstændig uundværlige. Biler var
der, men man så dem yderst sjældent. De betød absolut intet for folk i almindelighed,
især da der under krigen var mangel på benzin. Traktorer kendte man slet ikke dengang. Hesten var uundværlig til personkørsel, til arbejdskørsel og til markarbejde. En
af vores naboer hed Søren Ole, og i mangel af heste spændte han to køer for sin
vogn, og vi så ham flere gange passere forbi på vej til Skåde med sit særprægede
forspand.
Hos os brugte vi nu ikke hestene til personkørsel, for mor var en ængstelig natur, og
hun turde ikke køre med heste for. Hun cyklede heller ikke, så derfor var der for os
kun én måde at færdes på, nemlig til fods. Alene dette forhold viser os særdeles klart
den enorme forskel på før og nu. Jeg husker et enkelt tilfælde, hvor jeg fik lov til at
være med på en køretur med heste for. Hvem kusken var, har jeg glemt; men turen
gik til vandmøllen i Fulden med korn og med mel på tilbagevejen.
Set med nutidsøjne var der flere bekvemmeligheder, som vi dengang måtte undvære.
Der var ikke indlagt vand; det måtte hentes fra brønden i spande, som blev båret ind
i køkkenet. I vandspanden var anbragt en vandøse, som blev brugt, hver gang man
skulle bruge vand. WC. fandtes ikke i huset. Nej, vi måtte skam ud på en mindre vandring hen til et lille hus med gammeldags “das”. Det befandt sig ved siden af hønsehuset, idyllisk beliggende i udkanten af plantagen ved bredden af dammen. Det kunne
godt være en kold og mørk tur en vinteraften, og mørkeræd måtte man helst ikke
være. Centralvarme havde vi naturligvis heller ikke. Opvarmningen skete med kakkelovne, og madlavning og bagning foregik på brændekomfur.
Radio og TV var ukendte fænomener dengang, og synet af en flyvemaskine var noget
helt enestående. Men elektricitet til lys og kraft havde vi på gården. Det fandtes hos
de fleste på egnen, men var ret nyt ude på landet, og der var store områder, hvor det
endnu ikke var nået frem. Under første verdenskrig skulle man spare på strømmen,
og i en periode blev strømmen afbrudt kl. 11 om aftenen. Så var det sengetid, og
havde man gæster, så var det signal til opbrud. Jeg husker engang, at jeg sagde noget om, hvad klokken var, men mor hviskede straks, at når man havde gæster, talte
man ikke om klokken.
Køleskabe og frysere holdt først deres indtog i husholdningerne på et langt senere
tidspunkt. Som følge af krigen var en del varer rationeret, og man fik tildelt rationeringsmærker på kaffe, sukker, mel, brød osv..
Jeg har ingen erindring om, hvordan vi fejrede højtiderne i Skåde, men én særlig aften husker jeg. Det var Valborg aften den 30. april. Den var så betydningsfuld, at jeg
spurgte om, hvilken aften der var den vigtigste juleaften eller Valborg aften. Den aften blev der nemlig brændt blus, og vi havde altid et vældigt stort og flot blus, som
samlede en hel flok tilskuere fra Skåde by. I blusset stegte vi kartofler og lignende.
Jo, det var er stor begivenhed. Senere hen har det jo vist sig, at folk brænder blus
Sct.Hans aften, men det kendte man ikke dengang - i hvert fald ikke ude på landet.
Alle steder foregik det Valborg aften.

Når man fra Skåde by tog turen ud ad Jelshøjvej, passerede man først nogle huse på
nordsiden af vejen. Her boede nærmest byen Slagter- Søren, så kom man forbi gadekæret, og derefter på højre side byens gamle oprindelige hovedgade. Den næste
ejendom var beboet af Strunge, og derefter var det mælkemandens hus. Han hed Johannes. I det næste hus boede fru Anna Andersen, derefter Anna Andersens forældre,
Jens Andersen (kaldet Bager-Jens) og hans kone Ingeborg.
På den modsatte side af vejen - altså mod syd - kom man så forbi Skåde Højgård.
Derefter slog vejen et sving mod venstre. Den næste gård mod sydsiden tilhørte de
første par år Haagensen. Den næste ejer var Sigurd Nicolaisen. Dernæst passerede
man to huse på samme side af vejen. I det ene boede en ældre kone, som hed Mie; i
det andet boede Hanne, som også hørte til den ældre årgang. Lidt syd for vejen så
man en gård, der tilhørte Torvald Skovgaard. Længere fremme boede familien Frislev
på deres gård ved vejens nordside. Den næste ejendom lå også på vejens nordside.
Den tilhørte Søren-Ole (ham, der kørte med køer). Lige før Jelshøj kom man til Jens
Jensens gård på sydsiden, dernæst på samme side boede Carl Jelsbak. Slægten Jelsbak havde navn efter Jelshøj, som befandt sig på gårdens mark lige nord for vejen.
Jelshøj er Århusegnens højeste punkt (128m), og herfra har man en enestående udsigt i vid omkreds. Jelsbakfamilien havde for øvrigt boet på slægtsgården gennem
mange generationer.
Ude på landet var det dengang almindeligt, at man skulle komme hinanden ved, og
man kom jævnligt sammen. Vi havde nogle gode og flinke naboer, som gerne tog os
med i deres kreds, selv om vi egentlig var byfolk og nok lidt anderledes. Jeg var som
nævnt enebarn og blev taget med, når vi var inviteret ud, da jeg var for lille til at være alene hjemme. På den måde fik jeg et godt indblik i, hvordan naboerne var, og
hvordan de boede.
De naboer, vi så mest til, var Frislev og hans kone. Hvis man skulle finde et forbillede
- et ideal af en bondemand - ville jeg vælge Frislev. Hans gård var et mønsterlandbrug. Han var flittig og dygtig og desuden hjælpsom over for alle. I et selskab var han
livlig og god til at fortælle. Han talte en herlig bondedialekt, ren og uforfalsket, ikke
noget bysprog. Jeg husker et af hans særlige udtryk. Når han fortalte noget helt
usædvanligt, så hed det: Det var noget så “øverstilt”. Det udtryk kan vi godt finde på
at bruge den dag i dag hjemme hos os, for det dækker jo meget bedre end almindelige udtryk.
Frislevs børn hed Ingeborg, Alma, Kristine, Mary, Henry, Olga og Søren. Søren var
den yngste og på alder med mig. Mærkeligt nok så påstod Søren, at han var bange
for ræven. Det undrede mig en del, for jeg mente nu ikke, at den var så farlig, selv
om jeg aldrig havde set sådan en.
I den tid, vi boede på gården, havde far en sygdomsperiode og måtte holde sengen i
lang tid. Men hvem kom hver eneste dag for at se, om alt var i orden på gården, og
om der var brug for en hjælpende hånd. Det gjorde Frislev. Det kan man kalde godt
naboskab, og det glemmer man ikke.
Frislev havde en lille gul hund, som hed Vasse. Den gik hver formiddag en tur hen til
Mine, som var fru Frislevs søster og boede i nærheden. Hos Mine fik Vasse nemlig sin
formiddags-kaffe. En dag havde Mine noget likør til rest. En lille slat kom så i kaffen
med det resultat, at Vasses hjemtur foregik ad en usædvanlig slynget rute.
I et hus ved siden af Mine boede som før omtalt en ældre kone, som hed Hanne, og
hun fortalte nogle mærkelige historier. Hun påstod selv, at hun havde kendt kong
Christian den Tiende i sine yngre dage. Hun havde besøgt ham på Marselisborg Slot;
men dengang var hun så smuk, at gardisten faldt besvimet om på sin post, da han så
hende. Ja, nok var hun en pæn ældre dame, men alligevel ---.
Lidt nord for Skåde Højgård boede Mads Caspersen. Hans gård så ud til at være ny og
moderne, et rødt villalignende stuehus og et stort firkantet rummeligt udhus. Når vi
var på besøg der, var der to piger, som jeg legede med - datteren Tove Caspersen og

hendes kusine Anna Caspersen. Engang låste de mig inde på WC. med den udvendige
krog, indtil Toves storebror Jens Aage fik mig befriet. Anna Caspersen blev senere ansat på posthuset i Højbjerg.
Nabogården mod syd var P. Jensens gård (udtales Pi-Jensen). Han og hans lille trivelige kone var vældig rare og hyggelige folk, som vi kom godt ud af det med. Vejen ind
til deres lille idylliske gård var en lille smal markvej langs den østlige side af vores
mark. Langs denne markvej voksede blå klokkeblomster, som jeg kaldte fingerbølsblomster, fordi de passede som fingerbøl til mine små fingre. Mange gange har jeg
siddet ved markvejen, mens far arbejdede i marken.
Vedrørende de erindringer, som angår Pi-Jensens gård, dens beboere og den lille vej,
har jeg en fornemmelse, som om de var sket længere tilbage i tiden, som om der var
noget fortidigt, måske noget eventyrligt eller romantisk derved i modsætning til andre
oplevelser, som var mere prosaiske.
Jeg husker den glade og festlige stemning, som jeg følte, når vi en søndag morgen
forberedte os på en tur til Århus for at besøge min bedstemor - en kærkommen afveksling fra dagligdagen. Turen gik til fods de 6 km ind til byen. Det første stykke vej
er allerede omtalt, men når vi nåede til landevejen, havde vi på hjørnet til højre Karens brødudsalg i byens gamle skolebygning. På det venstre hjørne havde Søren Loft
en butik med træsko, og hans kone Mariane solgte slik sammesteds. Så gik man ad
landevejen ind mod Århus, og på højre side befandt sig Skåde Skole. På venstre side
passerede man brugsen, købmanden, delikatesse-forretningen samt hotellet med forsamlingssalen. Derefter var det skrædder Bundgaard, hvor der også var lokalt posthus, endvidere mejeriet, skomageren og smed Frandsen. På venstre side så man nu
en vej, der førte til Mads Caspersens gård. Vi kaldte den for den røde vej, fordi den
var belagt med røde murbrokker fra teglværkernes mursten. Vejen hedder nu Stenvej
og fører ind til Skådeparken.
Så var vi nået gennem Skåde by og kom til det åbne stykke landevej med Emiliedal
teglværk til højre og Kragelund teglværk til venstre. På begge sider af vejen var der
dybe lergrave, og vejkanterne var sikret med firkantede granitsten i hvide og røde
farver og med jernrør henover. Vejen er senere lagt om og udvidet, men på et kort
stykke nær Skåde kan man endnu i dag se en rest af dette hundredårige “autoværn”.
Hvis man var heldig, kunne man se tipvogne med deres last af ler på vej op fra gravene til teglværkerne. Trafik på landevejen var der ikke meget af, men til stadighed
mødte man teglværkernes hestevogne på vej til byen med mursten. Om vinteren var
det en kold bestilling at være kusk, så de var godt klædt på, og huerne gik ned over
ørerne. De slog kuskeslag med armene for at holde varmen, og noget af tiden gik de
ved siden af vognen.
Byen Århus ligger jo som bekendt midt i den 10 km brede ådal. Fra dalen hæver landet sig mod nord til Lisbjerg og mod syd til Skåde og Holme Bjerge (Jelshøj). Skåde
Højgård befinder sig netop på den sydlige kant af denne brede dal, og den har derved
en ualmindelig markant og iøjnefaldende beliggenhed, især før i tiden, da der ikke var
nær så megen bebyggelse rundt om som nu.
Gården var meget let at få øje på udefra, så udsigten fra vores vinduer var virkelig
ganske fantastisk ud over hele det enorme område med skovene, bugten, Århus,
Åbyhøj og Brabrand sø. Om aftenen var der et væld af lys at se ud over, og mange
gange gik vi alle tre en tur ud til vejen for at nyde synet. Hvis det var en lun sommeraften, kunne man høre frøernes kvækken fra omegnens mosehuller. Det hørtes virkeligt over lange afstande dengang, men den slags lyde er jo forstummet for mange år
siden.
Der var forløbet 5 år ude på gården. Far havde prøvet at være selvstændig landmand,
og han havde faktisk fået nok. Arbejdet i marken med hestene var han glad for, og
det klarede han let, men det bundne, ensformige arbejde i stalden med at passe dyr,
brød han sig ikke om. Det økonomiske udbytte af bedriften var han heller ikke tilfreds

med. Han besluttede sig derfor til at sælge ejendommen, flytte tilbage til byen og til
violinerne som levevej.
Det frie, glade liv måtte jeg sige farvel til. Haven, laden, stalden, dammen, marken,
gryden, Pi-Jensens vej, alt det måtte jeg sige farvel til, og værst af alt Rolf. Han hørte
til gården som vagthund, så ham kunne vi ikke tage med.
Da gården var sat til salg, ankom der en køber, som hed Wichmann. Han fik alting
forevist og blev gjort opmærksom på den flotte udsigt fra vinduerne, men det lod han
sig nu ikke imponere af, for han var nærsynet. Derimod gjorde det vist indtryk på
ham, at der gik en hel flok fede gæs henne ved dammen. Det var virkelig en positiv
fordel, og Wichmann købte gården.
Mange år senere, da jeg stod i vores forretning med musik-instrumenter, kom en
kunde ind for at købe en guitar. Jeg blev temmelig forbavset, da han fortalte, at han
hed Wichmann, og at han boede på Skåde Højgård. Vi talte sammen om dette, men
han havde for øvrigt ingen forbindelse med den mand, som købte gården af os, og
der var gået mange år mellem de to beboere af samme navn.
For nogle år siden blev det meste af Skåde Højgårds mark om-dannet til et villakvarter, og da måtte jeg naturligvis prøve at be-træde min barndoms jord. Når jeg så folk
i deres haver, så kunne jeg godt tænke mig at gøre opmærksom på, at jeg færdedes
her som barn mange år tilbage i tiden, men jeg sagde ikke noget.
Jeg stod på det høje sted, hvor gryden engang var - jeg så fra bakken ned i gården,
som er der endnu - og jeg gik på Pi Jensens vej, som nu hedder Skåde Højgårdsvej
og er en reguleret og asfalteret vej. Ak, hvor forandret! Ingen fingerblomster mere!
Det var i 1919, vi solgte gården, og jeg var 7 år. Planen var som nævnt at flytte til
Århus, men det lod sig ikke gøre at finde en bolig i byen lige straks. Vi fik i stedet en
lejlighed i Højbjerg på første sal hos købmand Jensen på hjørnet af Oddervej og Nagels-vej. Nu er der Pizzabar på stedet. På det andet hjørne var dengang bager Johansen, og bagerbutikken er der endnu. Men Højbjerg så helt anderledes ud end nu. Der
var kun en brøkdel af den bebyggelse, som man nu ser i kvarteret.
Vi boede lige ved skoven, og det blev til en del traveture - især langs bækken til
Thors Mølle og Varna eller ad vejen forbi Studenterhøjen til Hørhaven. Der hvor man
passerer Studenter-højen, er der en betydelig stigning i retning mod Højbjerg, og der
var opsat et vejskilt, som klart viser forskellen mellem før og nu. Der stod nemlig:
“Skån hestene”. Tænk om man mødte sådan et skilt i dag!
Engang fik jeg et par gummistøvler, og de måtte straks afprøves i bækken, som krydsede Nagelsvej. Tænk, at kunne gå ude i bækken uden at blive våd på fødderne, og
især når de andre børn stod og kiggede på.
I et lille hus, som lå, hvor nu Højbjergparken befinder sig, boede vores mælkemand,
som hed Caspersen. Der hentede jeg sommetider mælk om aftenen. Dengang købte
man ikke mælk i kartoner eller flasker, men man medbragte selv en spand eller en
kande. Mælkemanden havde et teknisk vidunder - en elektrisk centrifuge - som adskilte fløden fra mælken.
I den tid, vi boede i Højbjerg, begyndte jeg min skolegang i Skåde Skole. I yngste
klasse havde vi frk. Nielsen, og hun var en god og afholdt lærerinde. Førstelæreren
hed Bispeskov, og han var en selvskreven gæst ved større sammenkomster i byen.
Men den obligatoriske tale, som han helst skulle aflevere, kneb det med, for han havde svært ved at udtrykke sig ved den slags lejligheder.
I begyndelsen var vi måske lidt bange for ham i skolen, men det var der nok ingen
grund til. I 1 time om ugen havde vi Bispeskov, måske som en kontrol, men det tog
han sig ganske let. Vi blev sat til at skrive nogle bogstaver, og så tændte han sin pibe
og gik ud for at se til sine grise, som gik i et udhus bag skolen.
Det var kun forholdsvis kort tid, vi boede i Højbjerg. Derefter flyttede vi ind til Århus.
Her slutter Henning Nørlunds beretning.

Wichmann sælger snart gården igen, og i 1920 blev Knud Hansen født på gården.
Knud Hansen - senere kommunekasserer i Holme Tranbjerg kommune - fortæller
samstemmende om 7 dejlige barndomsår på gården. Faderen kørte hver formiddag til
Århus med mælkevogn og hest og solgte mælken direkte til forbrugerne. I 1927 sælges gården til en Skådeboer ved navn Peder Pedersen, og familien Hansen flytter til
L.A.Ringsvej 50.
Da Ringvej Syd bliver anlagt, afbrydes den gamle vej fra området til Skåde by. I stedet bygges en sti-underføring ved Skåde Højgårdsvej.

