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Gårde i Skåde til nettet
Matr. Nr. 3a. Skådegård, Skådevej 4
Billede af gården
B1353
Billedtekst: Skådegård, 1965
Skådegård med laden til venstre. Gården blev nedrevet i 1986.
Fæstere og ejere af gården
Skådegård var fæstegård under Marselisborg gods indtil 1845. Første ejer var Anders Thomassen,
der indtil da havde haft gården i fæste. Hans slægt havde haft gården i fæste siden 1754. Gården
blev i slægten til 1917. Fra 1917 til 1929 havde gården forskellige ejere, som ikke boede på gården.
Fæstere
Til 1754
1754-1794
1794-1833
1833-1845

Peder Madsen
Jens Thomasen
Thomas Jensen, søn
Anders Thomasen, søn

Ejere
1845-1872
1872-1908
1908-1917
1917-1919
1919-1920
1920-1923
1923-1929
1929-1938
1938-

Anders Thomasen
Thomas Andersen, søn
Anders Thomas Andersen, søn
Karen Andersen m.fl.
Mette Marie Winther
Haugaard Sangill
Jacob Andersen
Laurids Stougaard og Hans Jensen
Laurids Stougaard

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1800
tallet se Register.
Gårdens navn og beliggenhed
Gården lå inde i byen ved Skådevej. Gårdens bygninger er nedrevet i midten af 1980’erne. I dag
ligger der gule rækkehuse på stedet.
Som det fremgår af matrikelkortet lå gårdens jord øst for Oddervej. Jorden bestod mest af sandjord,
som var godt til støberi. Ejerne har i tidens løb tjent godt ved at sælge sand til bygge- og
anlægsarbejder. Til gården hørte endvidere to udlodder (matr. Nr. 3b og 3c), som lå nord for
Hørhavevej. Disse udlodder blev solgt fra i henholdsvis 1845 og 1854.
Udstykningen af gårdens jorder til villagrunde startede i midten af 1900 tallet.
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Beretning om gården og dens beboere
Sigurd Nicolajsen, 1965
Erik Rasmussen, Beder, side 8-9
Matrikelkort med angivelse af gården og jordens placering (Hovedparcellen 3a og 3e samt
udlodderne 3b og 3c
B3362
Fastelavnsryttere ved Skådegård 1928
Til venstre ses blind Marens hus, Ellevejen med poplerne og bagerst Oddervej.
B1361
Gule rækkevillaer på Skådevej
Rækkevillaerne på Skådevej 4A-4G set fra Skådevej. Boligerne er opført i 1986 på den grund, hvor
Skådegård lå.
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Matr. nr. 4a Lybekkergård
Billede
B3295
Der findes ikke et billede af gårdens bygninger, der blev nedbrudt i 1905 efter at Emiliedal
Teglværk havde overtaget gården et par år forinden. Billedet fra juni 1958 viser gårdens jorder
øverst til højre afgrænset af Oddervej og Emiliedalsvej med Emiliedal Teglværk. På dette tidspunkt
blev gårdens jorder anvendt til lergravning nærmest Emiliedalsvej og til golfbane til højre herfor.
Klubhuset ses i hjørnet af golfbanen ved Oddervej.
Fæstere og ejere af gården
Gården var fæstegård under Marselisborg gods indtil 1841. Første ejer var Peder Nielsens enke,
Kirsten Pedersdatter, der havde haft gården i fæste efter sin mands død i 1838. Deres slægt havde
haft gården i fæste siden 1756. Gården blev i slægtens eje til 1862.
Gården blev kaldt Lybekkergården. Navnet Lybek kan føres tilbage til begyndelsen af 1800 tallet,
hvor Jørgen Laursen med sin kone flyttede til Skåde. De flyttede ind i et hus, som havde tilhørt en
familie, som stammede fra Lübeck. Det betød, at familien i det daglige blev kaldt Lybek. Det navn
fulgte familien i de følgende generationer. En efterkommer Peder Jørgensen kaldet Lybek overtog
gården i 1862 og han blev efterfulgt af sin søn Anders Lybek i 1896. Anders Lybek solgte gården til
Emiliedal Teglværk i 1903.
Fæstere
Til 1750
1750-1756
1756-1794
1794-1821
1821-1838
1838-1841

Jens Nielsen
Jens Jensen, søn
Peder Nielsen
Niels Pedersen, søn
Peder Nielsen, søn
Kirsten Pedersdatter, enke

Ejere
1841-1854
1854-1862
1862-1896
1896-1903
1903

Kirsten Pedersdatter
Søren Jensen, svigersøn
Peder Jørgensen (Lybek)
Anders Pedersen Holm (Lybek), søn
Emilidal Teglværk

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1800
tallet se Register.
Gårdens navn og beliggenhed
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Lybekkergårdens bygninger var sammenbygget med bygningerne til matr. nr. 5a (tvillingegårde).
De to gårde lå på den østlige side af Skådevej ved Bushøjvejs udmunding i Skådevej. Efter at
teglværket havde overtaget gården, blev gårdens bygninger i Skåde som nævnt nedbrudt i 1905.
Teglværkets overtagelse af gården betød, at gården også omtales som teglværksgården.
Gårdens jord lå øst for Oddervej og syd for Emiliedalsvej mod nuværende Sandmosevej. Gårdens
udlodder (matr. Nr. 4b, 4c, 4d, 4e og 4f) lå ved Emiliedalsvej nord for gårdens hovedparcel. De
fleste af udlodderne blev efterhånden overtaget af Emiliedal Teglværk.
En del af jorden blev drevet som landbrug, og en del blev anvendt til lergravning. På et tidspunkt
hørte der omkring 100 tønder land til teglværket. Senere blev der anlagt golfbane på en del af
Lybekkergårdens tidligere jorder. Golfbanen blev nedlagt i 1960erne, hvorefter jorden blev
udstykket til villagrunde.
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Matr. nr. 5a Teglværksgaard/Højbjerggaard
Billede
B1358
Gården lå på den sydlige side af Skådevej og var oprindelig sammenbygget med matr. Nr. 4a. Da
gården blev udflyttet omkring 1860 blev det hidtidige stuehus af bindingsværk solgt. Det er opført i
1777 og ligger i dag på Bushøjvænget nr. 8 i Skåde (Det omtales ofte som gamle Ejlers hus).
Fæstere og ejere af gården
Gården var fæstegård under Marselisborg gods til 1845. Første ejer var Frants Jensen, der stammede
fra Hasle. Han havde haft gården i fæste siden 1821. Gården blev i slægtens eje til år 1900, bortset
fra en kort periode i 1875-1876.
Fæstere
Til 1798
1798-1821
1821-1845

Niels Rasmussen
Peder Pedersen Fog, svigersøn
Frants Jensen, fra Hasle

Ejere
1845-1857
1857-1869
1869-1875
1875-1876
1876-1900
1900-1902
1902-1903
1903-1925
1925-

Frants Jensen
Rasmus Pedersen, svigersøn
Søren Peder Pedersen, bror
Therkel Jensen
Søren Peder Pedersen
H B Rieffestahl og F G Secher
H B Rieffestahl, godsejer
Søren Madsen, vognmand
Niels Madsen, søn

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1800
tallet se Register.
Gårdens navn og beliggenhed
Gårdens bygninger var oprindelig sammenbygget med Lybekkergaard. Som det fremgår af
matrikelkortet lå jorden på den østlige side af Oddervej nord for Emiliedalsvej over mod nuværende
Grumstolsvej. Gården blev i 1857 overtaget af Rasmus Pedersen fra Holme, som i 1852 var blevet
gift med datteren på gården, Ane Frandsdatter. Rasmus Pedersen var en meget initiativrig mand.
Kort efter at han havde overtaget gården byggede han nye bygninger til gården på hjørnet af
nuværende Grumstolsvej og Højmarksvej. I samme periode opførte han et teglværk, kaldet Skåde
Teglværk, med tilhørende gård på hjørnet af Oddervej og Emiliedalsvej. En del af gårdens jord blev
overført til teglværket. Gården betegnes derfor som teglværksgården i en del kilder.
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Bygningerne og gårdspladsen inde i Skåde By blev solgt, og på dette sted blev der i 1870’erne
drevet høkerforretning. Stuehuset til den oprindelige gård, kan stadig ses i Skåde. (Bushøjvænget
nr. 8).
I 1866 solgte Rasmus Pedersen gården ved Højmarksvej til sin broder Søren Peder Pedersen. Inden
da havde han udskilt de jorder, der hørte til teglværket. Gården ved Højmarksvej ejedes de første
årtier af 1900 tallet af Søren Madsen, der havde en stor vognmandsforretning på hjørnet af
Østergade og Fredensgade i Århus. Af folketællingerne for denne periode fremgår det, at gården i
denne periode blev kaldt for Højbjerggård. I 1925 blev gården overtaget af Søren Madsens søn
Niels Madsen, der også havde overtaget faderens vognmandsforretning i Århus. Villaerne på
Nagelsvej og Grumstolsvej og ejendommene på den østlige side af Oddervej ligger på denne gårds
marker.
Skåde Teglværk med tilhørende gård blev i 1875 solgt til Thomas Jensen, der i 1882 også købte
Emiliedal Teglværk. Gårdens hvide stuehus, der lå på hjørnet af Oddervej og Emiliedalsvej blev
først nedrevet i 1989. I de senere år er der bygget rækkehuse på det område, hvor teglværket og
teglværksgården lå. Frederikskirken og kirkegården ligger også på en del af den jord, som hørte til
denne gård.
Til gården hørte 2 udlodder (matr. Nr. 5b og 5c), som lå i tilknytning til gårdens øvrige jord. Disse
udlodder blev i slutningen af 1860’erne frasolgt. På udlodderne blev der opført en ejendom, som
senere fik navnet Grumstolen. Den blev i slutningen af 1800 tallet brugt som sommerbolig af
hedens opdyrker Enrico Dalgas. Ifølge traditionen var det ham, der gav ejendommen det lidt
mærkelige navn. Ejendommen blev i 1915 købt af Århus kommune, og bygningen bruges i dag af
skisportsudøvere.
Matrikelkort med angivelse af gården og jordens placering (hovedparcel 5a og 5b og 5c)
B2901
Gårdens bygninger blev omkring 1860 udflyttet fra Skåde og de nye bygninger placeret på hjørnet
af Grumstolsvej og Højmarksvej. I de første årtier af 1900 tallet ejedes gården af vognmand Søren
Madsen i Århus, som drev gården ved hjælp af bestyrere. I 1912 blev gården bestyret af Mads
Lindhardt, som her ses med sin famile. Det er måske gårdens bygninger, der ses i baggrunden.
B5399
Omkring 1860 opførte gårdens daværende ejer, Rasmus Pedersen, Skåde teglværk med tilhørende
gård på gårdens jorder på hjørnet af Oddervej og Emiliedalsvej. Her ses gårdens stuehus ca. 1980.
Det var da blevet formindsket i forbindelse med en udvidelse af udbygningerne.
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Matr. nr. 6a Bushøjgård, Bushøjvænget 12
Billede af gården
B41
Billedtekst. Bushøjgård. Familien Rasmussen på gårdspladsen ca. år 1900.
Fra venstre gårdens frue, Anne Kirstine Rasmussen, datteren Julie, gårdejer Daniel Rasmussen,
datteren Johanne og sønnen Valdemar.
Fæstere og ejere
Gården var fæstegård under Marselisborg gods til 1841. Første ejer var Morten Olesen, der havde
gården til 1875. Han var ikke i familie med Ane Jørgensdatter, der indtil da havde haft gården i
fæste efter sin mand, Rasmus Rasmussen Bechs, død i 1829.
Fæstere
Til 1728
1728-1764
1764-1771
1771-1794
1794-1808
1808-1829
1829-1841

Christopher Madsen
Mads Christophersen, søn
Christopher Madsen, søn
Jørgen Jacobsen
Jens Hansen
Rasmus Rasmussen Bech
Ane Jørgensdatter, enke

Ejere
1841-1875
1875-1887
1887-1888
1888-1916
1916-1916
1916-

Morten Olesen
Rasmus Eskildsen
P M Keller
Daniel Rasmussen
Ane Kirstine Rasmussen, enke
Chr. Valdemar Rasmussen, søn

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1880
tallet se Register
Gårdens navn og beliggenhed
Gården lå på den nordlige side af Bushøjvej omtrent på hjørnet af Skådevej og Bushøjvej. Gården
nedbrændte i 1888, kort efter at den nye ejer Daniel Rasmussen havde overtaget gården. Han
opførte en ny gård på stedet med høj kælder. Gården havde også en dansesal, som foreningerne i
området kunne leje til baller. De kunne samtidig benytte gårdens køkken, så der kunne serveres i
forbindelse med ballerne.
Gårdens jorder lå vest for Skåde by på begge sider af Bushøjvej. Til gården hørte endvidere en
række udlodder på Skåde Mark (matr. Nr. 6b-6g), som blev afhændet i 1858 og 1867.
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Daniel Rasmussens søn, Valdemar Rasmussen, forpagtede gården i 1909 og overtog den i 1916.
Han havde den i omkring 50 år.
Hans forældrene byggede en flot villa som aftægtsbolig med høj kælder ved siden af gården. Et af
børnebørnene fortæller, at Daniel Rasmussen fik indrettet en lille kostald i kælderen til fire køer.
Der blev placeret et lerlag mellem kælderen og stueetage for at hindre lugtgener fra køerne. Da
lerlaget tørrede ud, kom der sprækker i leret, så lugten fra køerne kunne trænge op i stuerne.
Herefter blev køerne placeret i en udbygning. Gården og aftægtsvillaen ligger der endnu
(Bushøjvænget nr. 12 og 14).
B1352
Fastelavnsryttere ved Valdemar Rasmussens gård, Bushøjgård, ca. 1924
B16
Villa Bushøj, Bushøjvænget 14, Anne Kirstine og Daniel Rasmussens aftægtsbolig ca. 1909. Fra
venstre ses aftægtsparret med deres datter Gudrun
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Matr. nr. 7a Fruergaard/Kjeldbjerggård
Billede af gården
B377
Kjeldbjerggård lå på hjørnet af Oddervej og Kragelunds Allé. Den blev nedrevet i 1942 for at give
plads til Højbjergparken.
Fæstere og ejere af gården
Gården var fæstegård under Marselisborg gods indtil 1840. Første ejer var Søren Sørensen, der
indtil da havde haft gården i fæste siden 1825. Hans slægt havde haft gården i fæste tilbage til
begyndelsen af 1700 tallet. Søren Sørensens søn, Søren Sørensen, flyttede i begyndelsen af
1860’erne gården til Skidenpyt efter at have solgt over halvdelen af jorden til H. P. Heide, der
indlemmede den købte jord i sin lystgård Kragelund med tilhørende teglværk.
Fæstere
Til 1726
1726-1760
1760-1788
1788-1816
1816-1825
1825-1840

Søren Michelsen
Michel Sørensen (Worm)
Søren Michelsen, svigersøn
Søren Nielsen, svigersøn
Anne Marie Sørensdatter, enke
Søren Sørensen, søn

Ejere
1840-1842 Søren Sørensen
1842-1863 Søren Sørensen, søn
Jord sammenlagt med Kragelund
1863-1891 H. P. Heide, teglværksejer
1891-1915 Rolf Vilhelm Heide
1915-1916 F. Catsenskjold
1916-1924 P. Chr. Dybbroe
1924Georg Tychsen
Gård med resterende jord
1863-1883 Søren Sørensen
1883-1887 Hans Holm Sørensen, søn
1887Søren Peder Pedersen, sammenlagt med hans gård matr. Nr. 5a
NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1880
tallet se Register
Gårdens navn og beliggenhed
Gården var den ene af de såkaldte Fruergaarde (matr. nr. 7a og 8a), som lå for enden af Skådevej.
Jorden lå vest for Oddervej fra Stenvej og ned til Højbjerg. I 1862-63 solgte ejeren, Søren Sørensen,
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en del af gårdens jorder til teglværksejer H. P. Heide. Det var den del af gårdens jorder, der strakte
sig fra Stenvej og omtrent ned til vejen ind til biblioteket. H. P. Heide havde i 1851 købt nogle
parceller på Holme Mark, og der opført en lystgård, kaldet Kragelund. Til lystejendommen hørte et
teglværk, der lå tæt på lystgården. I mange år blev der gravet ler til teglværket på stedet. Da leret
slap op her, måtte leret hentes på arealerne langs Oddervej. Omkring år 1900 blev teglværket flyttet
til Oddervej, hvor det lå i knap 70 år. Teglværket blev nedrevet i 1968. Det tidligere Århus Amt
overtog grunden og opførte administrationsbygninger her fra 1969. I dag er der statslige kontorer i
de gule bygninger på stedet.
Søren Sørensen beholdt resten af gårdens jord, der lå på begge sider af Oddervej ned til skoven.
Samtidig byggede han en ny gård, som blev placeret, der hvor Højbjergparken ligger i dag. Indtil
Højbjergparken blev opført i 1942, lå der på dette sted en ejendom kaldet Kjeldbjerggaard.
Bygningerne til denne ejendom var de bygninger, som Søren Sørensen opførte i 1862-63. Gårdens
jorder blev i 1887 sammenlagt med Højbjerggårds jorder. Navnet Kjeldbjerggaard fik gården ved
Oddervej, fordi den i første halvdel af 1890’erne var bestyret af Peder Kjeldgaard.
I 1895 blev bygningerne sammen med nogle få tønder land udstykket fra gården og solgt til
mælkehandler Jens Caspersen. Senere blev stedet overtaget af hans søn Rasmus Caspersen, der også
var mælkehandler. Derfor blev gården også kaldt for mælkehandler Caspersens gård.
B1001
Luftfoto af Kjeldbjerggaard/mælkehandler Rasmus Caspersens gård, ca. 1932. Mælkehandler
Rasmus Caspersen havde gården til den blev nedrevet i 1942, da Højbjerg Andelsboligforening
opførte Højbjergparken på stedet.
B2657
Luftfoto af Kragelund Teglværk på hjørnet af Oddervej og nuværende Lyseng Allé. Teglværket var
opført på den jord, som H. P. Heide havde købt af Fruergårdens jorder i 1863.
B1036
Højbjergparken, Oddervej 62
Her lå Kjeldbjerggård indtil Højbjergparken blev opført i 1942.
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Matr. nr. 8a Fruergaard, senere kaldt for Stenkilde
Billeder
B1345
Fruergården, Skådevej 2, ca. 1905
Yderst til venstre ses ejeren af gården, Kirstine Eriksen, enke efter Niels Eriksen. Hendes sønner
Erik og Hans ses yderst til højre med henholdsvis 3 heste og en ko.
B1375
Gården Stenkilde på Stenvej, ca. 1913
I 1913 opførte Mads Caspersen nye bygninger til den gamle Fruergård på engen nord for den gamle
gård, hvorefter de gamle bygninger på Skådevej blev afhændet.
Fæstere og ejere
Gården var fæstegård under Marselisborg gods til 1841. Første ejer var Margrethe Sørensdatter, der
havde haft gården i fæste siden sin mand, Søren Jensen Holms, død i 1833. Slægten havde haft
gården i fæste siden begyndelsen af 1700 tallet. Gården blev i slægten til 1867.
Fæstere
Til 1728
1728-1760
1760-1801
1801-1813
1813-1833
1833-1841

Jens Gregersen
Niels Jensen, søn
Niels Nielsen, søn
Hans Nielsen, søn
Søren Jensen Holm, ny ægtemand
Margrethe Sørensdatter, enke

Ejere
1841-1848
1848-1856
1856-1858
1858-1867
1867-1882
1882-1904
1904-1906
1906-1914
1914-

Margrethe Sørensdatter
Hans Sørensen Holm
Else Marie Pedersdatter, enke
Christian Sørensen, ny mand
Mikkel Pedersen
Niels Eriksen
Kirstine Eriksen, enke
Søren Nymark, teglværksbestyrer
Mads Caspersen (Overtagelse 1913)

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1880
tallet se Register
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Gårdens navn og beliggenhed
Gården lå oprindelig i den nordlige ende af Skådevej og var sammenbygget med matr. Nr. 7
(tvillingegårde). De to gårde blev i gamle dage kaldt for Fruergårdene.
Igennem 1700 tallet gik gården i fæste fra far til søn. I 1810 blev Margrethe Sørensdatter viet til
Hans Nielsen efter hans kones dø nogle måneder forinden. Han døde i 1912 og efter hans død blev
enken gift med Søren Jensen Holm fra Viby, der overtog fæstet af gården.
Mads Caspersen overtog gården i 1913 (skøde tinglæst 1914), hvorefter han opførte nye bygninger
til gården på engen nord for den gamle gård. De gamle bygninger på Skådevej blev solgt. Stuehuset
til den oprindelige gård ligger stadig på Skådevej i fin restaureret udgave. Efter gårdens flytning
blev den kaldt Stenveje eller Stenkilde. Den lå for enden af Stenvej, der førte fra Oddervej og hen til
gården.
Gårdens jorder lå nordvest for Skåde By. Til gården hørte 4 udlodder på Skåde Mark, som blev
solgt fra i 1850’erne. I 1916 fik gården mulighed for at købe 7 tønder land af præstegårdsjorden.
På gårdens jorder er der de seneste 20-25 år opført et stort antal boliger.
B2984
Mads Caspersen med børn til hest foran gården Stenkildevej på Stenvej, ca. 1915
B1251
Luftfoto af Stenkilde fra Skåde mod Højbjerg, ca. 1946. I baggrunden ses Kragelund Teglværk,
Oddervej og den nye Frederikskirke.
B1347
Stuehuset til Fruergården, Skådevej 2
Gården lå oprindelig på dette sted og var sammenbygget med gård matr. Nr. 7. Stuehuset ligger
stadig på Skådevej, nu i restaureret udgave
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Matr. nr. 9a Københavnergården
Billede af gården
B484
Fire børn på marken foran Københavnergården i 1907. Nr. 2 og 4 fra venstre er gårdmandens børn
Anne og Henry Hougaard. De to andre piger er tjenestepiger fra børnehjemmet Børnely, de lå i
nærheden af gården.
Fæstere og ejere af gården
Gården var fæstegård under Marselisborg gods til 1847. Første ejer var Rasmus Pedersen, der havde
haft gården i fæste siden 1826. Hans slægt havde haft gården i fæste tilbage til 1700 tallet. Gården
blev i slægtens eje til 1872.
Fæstere
Til 1794
1794-1826
1826-1847

Peder Madsen
Peder Pedersen, søn
Rasmus Pedersen, søn

Ejere
1847-1854
1854-1872
1872-1910
1910-1925
1925-

Rasmus Pedersen
Christian Sørensen, svigersøn
Laust Christensen Hougaard
Niels Jensen
Ejnar Jensen

NB: For en oversigt over datoer for tinglæste skøder for gården og de udstykkede parceller i 1880
tallet se Register
Gårdens navn og beliggenhed
Gården lå oprindelig på den østlige side af Skådevej. Bygningerne blev flyttet ud på marken tidligt i
1800 tallet. Det vides ikke, hvorfor gården har navnet Københavnergården.
Jorden lå syd for Moesgaardsvej og vest for Ny Moesgaardsvej. Til gården hørte et par udlodder,
som lå i Skåde Bakker og på Skåde Mark. Disse lodder blevet frasolgt omkring 1850.
Fra 1872 til 1910 ejedes gården af Laust Hougaard. Derefter tilhørte gården Niels Jensen og senere
hans søn, Ejnar Jensen. I 1949 havde gården 23 tønder land. I 1960erne solgte Ejnar Jensen gården
til Holme Tranbjerg Kommune, men fortsatte som bestyrer af gården, indtil kommunen begyndte at
udstykke gårdens jorder til boligbyggeri.
Gårdens bygninger eksisterer ikke mere.
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Luftfoto af Københavnergården, 1973
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