Hadsherredsvej – Nu Oddervej.
Hovedfærdselsåren mellem Århus og Odder fik navneforandring i
trediverne. Det oprindelige navn, Hadsherredsvej, blev til Oddervej, da vejen
blev rettet ud og cementeret. Der var dengang stor arbejdsløshed, og
vejarbejdet gik i gang som nødhjælpsarbejde, og mange unge mænd fra
Skåde var med. De begyndte ved Ydernæs på Strandvejen, og så gik det op
igennem Højbjerg og Skåde. Den strækning var færdig nogle år, før tyskerne
kom. Der var jo dårlige veje de fleste steder, så de var sikkert glade for den
gode vej. De benyttede den flittigt til deres tunge materiel, og på den måde
stod den nye form for vejbelægning sin prøve.
Udvidelsen af vejen fik stor betydning for byens udseende. Nogle huse
måtte rives ned, andre kom til at ligge flere meter under vejniveau f. eks.
Skåde gamle Skole, mens andre igen kom til at ligge på en top – højt over
den nye Oddervej. Nogle fik vejen lagt helt ind til husmuren, og ved brugsen
blev et ret godt sving rettet ud, da der før var omkring 100 meter til vejen.
Laden ved teglværksgården blev fjernet, så den derved blev tolænget.
Bagved cykelhandleren og købmanden blev der dannet en skrænt ned.
Der blev udlejet et stykke jord fra teglværket til Århus Golfklub – golfhuset
blev bygget lige efter købmand Hans Bundgaards hus. Da græsset begyndte
at gro, så det flot ud fra Oddervej med den store grønne bane. Over det hele
knejsede Skåde Skole, hvor der måtte laves trapper til mod nord og en
cykelvej mod syd.
Skåde Afholdshotel kom til at ligge en meter under vejen, så der her måtte
laves ti trappetrin. Det var en flot bygning med tårn og en sal bagved.
Kroværten Lütken var far til Peter, der startede en slagterforretning i
bygningen, der senere blev overtaget af Dina og Hans Hansen i 1938. Ti år
senere flyttede de længere op ad Oddervej og byggede et stort hus med
slagterforretning. Slagteren kørte ud med varer til kunderne. Under krigen, da
man ikke kunne få benzin, skete det om vinteren i kane.
Huset ”Engdal”, hvor familien Myrtue boede, fik trapper ned til gadedøren
fra Oddervej. Det samme fik både bager Bonde, skrædder Dahl og Svend
Rasmussen, hvis hus nu lå næsten to meter ned fra vejen.
Bag disse tre huse lå det gamle mejeri, hvor først Alfred Sørensen og senere
Viggo Petersen var leder.
Lidt længere henne på den lille stump vej havde Frands Frandsen sin
smedje. Der var altid et par heste, der skulle skos eller harver, tromler og hjul,
der skulle repareres. Frandsen byggede et nyt hus i to etager, hvor Marie og
Frands boede i den øverste lejlighed, mens datteren Anna boede i den

nederste. De sidste mange år blev smedjen brugt af væddeløbsbanen – det
var, da Karl overtog den. Men i dag er den lukket for længst.
Der var faktisk en slagter mere i Skåde, nemlig Aksel Jensen, men han
havde ingen butik, kun et slagtehus, hvor han slagtede grise og kreaturer.
Han kørte rundt i en vogn og solgte kød fra slagteriet. Leo Gammelgaard
Jensen, sønnen, blev også slagter, og han blev senere slagtermester i Skåde
Brugs. Datteren Ruth blev butiksslagter inde i Århus, så faget blev ført videre.
Den nye omfartsvej, Viby Ringvej, munder ud lige der, hvor slagter Aksel
Jensens hus oprindeligt lå – nu er der bare et par udhuse tilbage.
Huset lige efter er ”Kjeldkærhus”, hvor Sved Aage Fangel boede. Hans far
var kreaturhandler. Han købte sine dyr på markeder og solgte dem til
bønderne i området. Han døde imidlertid allerede i 50-års alderen, og
mode-ren sad så alene tilbage med Ras og Svend Aage. Der var desuden en
stald til huset og lidt jord, hvor dyrene kunne gå, indtil de blev solgt videre –
jord, der også i dag er en del af ringvejen.

