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Forord 
Det er nok mig, der fører pennen nedenfor, men jeg har fået en hel del input fra mine 
søskende. Da skriveriet startede, vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle starte, og hvor 
jeg skulle slutte. Derfor startede jeg med at tegne bygningerne, som jeg huskede 
dem. Dette gjorde det muligt allerede her at få mine søskendes kommentarer. Det 
gjorde måske også, at fortællingen i højere grad blev om Haraldsminde end om mig. 
Det er sikkert rimelig kedeligt at læse en beskrivelse af rummene, som de huskes, 
men det har været meget givtigt for mig, og ind imellem har det også frisket min 
hukommelse op. De eventuelle læsere, der ikke gider dette tørre stof, er velkommen 
til at springe disse og andre passager af teksten over.  
   For mig risikerer dette at blive en løbende fortælling, jeg skriver om og om igen. 
Men i bund og grund er det også mit håb, at dette sker. 
 
Vester Hassing den 8. februar 2016. Klem Thomsen 
 
 
 
 
Senest tilrettet den 21. marts 2016. 
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Præsentation 
Mine forældre blev gift i 1942. Deres førstefødte var en pige, Kirsten, som kom til 
verden den 15. maj 1943. Herefter fulgte fem drenge. Før mig var Anton blevet født 
den 2. august 1945 og Niels den 29. december 1946. Selv blev jeg født den 25. juni 
1951. Efter mig blev Jens født den 28. oktober 1952 og Åge den 21. oktober 1955. 
Alle seks børn er født hjemme, på gården Haraldsminde i Gåser. 
 
Børneflokken fra "Haraldsminde" i Gåser omkring 1958. Fra venstre: Kirsten Klem Thomsen, Åge 
Klem Thomsen, Niels Huus Klem Thomsen, Jens Huus Klem Thomsen, Kristen Klem Thomsen og 
Kristian Anton Klem Thomsen. 
 

 
 
Den dag, jeg blev født, blev der vasket storvask på gården Haraldsminde i Gåser. 
Dette er stort set også det eneste, jeg ved om min fødsel. Min mor har fortalt, at hun 
vaskede om formiddagen og fødte mig om eftermiddagen. Da jeg blev ældre, lærte 
jeg af erfaring at holde mig på afstand af min mor, når der var vaskedag, for de dage 
var hun altid sur, i hvert fald set med barnets øjne. Det var hun dog næppe den 
mandag i juni 1951, hvor jeg blev født, for på det tidspunkt var der stadig 
tjenestepiger på gården, og mon ikke de tog det store slæb med vasken. Efter min 
fødsel blev jeg præsenteret for mine ældre søskende, som fik lov at komme ind i 
soveværelset, hvor mor lå i sengen med mig. Anton og Niels var dog ikke det 
mindste i tvivl om, hvordan jeg var blevet ”smuglet” ind, for da lægen var ankommet, 
havde han en stor sort taske med, som jeg sagtens kunne have været i; har Anton 
senere hen fortalt mig.  
   Det med præsentation efter en fødsel husker jeg selv, da Åge blev født fire år 
senere. Det stod jeg lille gut på fire år og så min mor ligge i sengen med en lille baby. 
Jeg husker ikke, at hun skulle have haft mave på. Tiden dengang var anderledes, så 
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jeg tror egentlig ikke det med graviditeter var noget, man overhovedet snakkede med 
børnene om. 
 
Samme ”børneflok” den 16. oktober 2004, nu lidt ældre, mellem 48 og 61 år gammel. Efter vores 
forældres død mødes vi med mellemrum til en lille sammenkomst. Fra venstre: Niels, Åge, Klem, 
Jens, Anton og Kirsten. 
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Navnet Klem 
Ved min dåb blev jeg belemret med et navn, jeg aldrig har brugt, men som jeg heller 
aldrig har frasagt mig. Jeg blev døbt Kristen Klem Thomsen, opkaldt efter farbror 
Klem, som hedder nøjagtig det samme som mig. Vi er begge aldrig blevet kaldt 
andet end Klem.  
   Navnet har sine fordele, men også sine ulemper. Således har jeg i min skoletid 
aldrig mødt en lærer, som ikke skulle have navnet gentaget, til gengæld spurgte de 
aldrig senere efter navnet. Da jeg vendte tilbage til en arbejdsplads, efter at have 
været borte i 18 år, var der en hel del, som påstod at kunne huske mig. Det gik 
efterhånden op for mig, at mange kunne huske navnet Klem, men ikke nødvendigvis 
personen Klem. Ja, anonymitet er svært med et specielt navn.  
   Farbror Klem var også opkaldt, efter sin morfar Christen Thomsen Klem. 
Sidstnævntes farfar hed Christen Nielsen og voksede op på gården Klemmen ved 
Gandrup. Da han efter sit giftermål flyttede til Gåser, fik han tilnavnet Klem efter 
gården, han kom fra. Og dette navn følger nu mig godt 200 år senere.  
 
Mine forældre - Anders Marius Klem Thomsen, født 31. januar 1915 i Hou, Hals sogn, og Kirstine 
[Stinna] Marie Huus, født 3. juli 1917 i Fræer, Fræer sogn – blev gift den 28. juli 1942 i Ansgars kirke i 
Aalborg. 
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Haraldsminde i Gåser i slægtens eje    
På matrikelnummer 28 i Gåser ligger gården Haraldsminde. Gården hed forhen 
Vester Mellergård. Jeg har på et tidspunkt hørt, at gårdens navneskift til 
Haraldsminde skyldes at en lærer, der ejede gården, mistede sin søn Harald, og 
derefter opkaldte gården efter ham. Hvor historien kommer fra fortoner sig lidt i det 
uvisse, men jeg mener at have fået det af vide af en slægtsforsker, der på et 
tidspunkt kontaktede mig telefonisk. 
   Min tipoldefar, Morten Andersen (1810-1887), som kom fra gården Hønsholm i 
Jetsmark sogn og derfor blev kaldt Morten Hønsholm, overtog i 1857 gården 
Haraldsminde i Gåser og flyttede ind sammen med sin kone, Ane Kirstine Jensdatter 
(1817-1877), og sine tre døtre. Ifølge tilgangslisten for Øster Hassing kirkebog skete 
dette den 30. september. Det var ham, der sagde om Gåser-boerne, at hvis en af 
dem gik i fjorden, gik de alle i fjorden. Dette skulle forstås således, at hvis en af dem 
begyndte at så, så gjorde de andre det også, så tilsyneladende fungerede det gamle 
bondesamfunds fællesbeslutninger om såning og høst stadig i Gåser, nøjagtig som 
før udskiftningen i 1797, men nu uofficielt. 
   Morten Andersens svigersøn, Christen Thomsen Klem (1851-1933), min oldefar, 
overtog Haraldsminde ved sit giftermål i 1879 med den ældste datter af gården, 
Maren Mortensen (1845-1916). Han kom fra gården Vestergård i Gåser, og det er 
ham, som farbror Klem, og dermed indirekte også jeg, er opkaldt efter. 
   Christen Thomsen Klems svigersøn, Christian Anton (kaldet Anton) Thomsen 
(1876-1946), min farfar, overtog Haraldsminde i 1916. Han var i 1911 blevet gift med 
den ældste datter af gården, Ane Kirstine (kaldet Stine) Thomsen Klem (1880-1968). 
Han var fra gården Gregersminde i Hou. De boede først på Gregersminde, men 
1916 overtog Anton Thomsen som nævnt Haraldsminde. 
   Anton Thomsens næstældste søn, Anders Marius Klem Thomsen (1915-1997), 
overtog Haraldsminde i 1942. Samme år var han blevet gift med Kirstine Marie 
(kaldet Stinna) Huus (1917-1986), der kom fra Himmerland. Dette par er mine 
forældre. 
   Anders Klem Thomsen solgte gården Haraldsminde i 1967. Den havde da været i 
slægtens eje i 110 år.  
   Den har i dag adressen: Sønderskovvej 208, Gåser, 9362 Gandrup. 
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Optegnelser af min far, Anders Klem Thomsen, om Haraldsminde 
I marts 1983 skrev min far nedenstående om Haraldsminde: 
 
Da far, Anton Thomsen, var ung mand og bosat i Hov, var han og en nabo, Laurits Egholm, 
til et landbomøde i Hjørring. De skulle ind på toilettet, og derinde stod også en ældre herre 
og et par unge mennesker, der var ret provokerende. Da de var gået sagde Laurits Egholm 
til den ældre herre: ”Det er en beskidt ungdom, vi har nu om dage”. Nej, sagde manden, 
men det er en skidt ungdom. De kom så i snak, og han fortalte i samtalens løb, at han var 
født på Haraldsminde i Gåser. Det var jo ret interessant, da far på det tidspunkt var forlovet 
med en pige, som boede og var født på Haraldsminde. Han vidste en del om gården og 
fortalte blandt andet, at den engang havde ligget på hjørnet nord for landevejen lige overfor 
Mellergård. Der brændte den, og den blev flyttet over på den modsatte side syd for 
landevejen. Den blev så senere væltet ned her og blev flyttet en 5-600 m. op på marken, 
hvor den blev genopbygget. Grunden til den blev væltet og flyttet var spøgeri. Under 
arbejdet med nedrivningen blev der fundet et nyfødt barnelig under gulvbelægningen i 
stuehuset. Der blev så senere konstateret, at liget stammede fra en husbestyrerinde på 
gården, der var blevet gravid med en lærer, der havde sit arbejde på den gamle skole, der 
lå sydvest for gården, og dette fund fik så skylden for spøgeriet. Gården nedbrændte totalt 
ved lynild i høhøsten 1914 og blev så flyttet ned på sin nuværende plads ved landevejen. 
Udhusene blev bygget i 1914 og stuehuset i 1915. Da gården, der var stråtækt, brændte, 
gik det meget hurtigt. Ved redningsarbejdet koncentrerede man sig først og fremmest om et 
chatol, der indeholdt nogle vigtige papirer og også penge. Det kom til at sidde fast i 
dørkarmen, og da taget umiddelbart efter skred brændte chatollet med al dets indhold. Hvor 
mange penge, der brændte, var der aldrig nogen, der fik at vide, da bedstefader Chr. Klem 
mente og sagde, at det var der ingen, der kunne få glæde og fornøjelse af at vide. På grund 
af at chatollet sad fast i dørkarmen, var datteren, Marie, der senere blev gift med Anders 
Christensen, ved at brænde inde, da udgangen var spærret af det brændende chatol; men 
hun blev reddet i sidste øjeblik ud af et vindue, selvom også hun kom til at sidde fast i 
vindueskarmen og ved hjælp af andre kom uskadt ud og blev reddet. 
 
Min farfar, Anton Thomsen, blev gift i november 1911, og omtalte episode fandt sted 
før brylluppet. Han fortæller historien videre til min far, Anders Klem Thomsen, 
måske flere gange. Og over 70 år efter at episoden fandt sted bliver den fortalte 
historie nedskrevet af min far. Derfor er muligheden for erindringsforskydning til 
stede.  
 
 
Far skriver om fire placeringer af Haraldsminde (tidligere Vester Mellergård). De tre 
af disse placeringer kan dokumenteres via gamle kort.  
 
Den første af de placeringer, som kan dokumenteres via kort, er syd for vejen, lige 
ved siden af Øster Mellergård, som i dag bare kaldes Mellergård (Sønderskovvej 
185), og som i min barndom var beboet af Lazetty og Kaj Mortensen. Denne 
placering ses på et matrikelkort, der dækker perioden 1812-1857, og på et 
udskiftningskort fra ca. 1816. 
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Matrikelkort dækkende perioden 1812-1857. 

         
 

Udskiftningskort ca. 1816. 
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Den anden af de placeringer, som kan dokumenteres via kort, er oppe midt på 
marken. Det er den ejendom, som brændte i 1914. I min barndom kunne man stadig 
se placeringen af denne gård. Der stod nogle træer og var en lille dam. Jeg elskede 
som barn at kravle op på taget af det maskinhus, der var bygget op ad laden, nord 
for denne, og derfra var disse spor ganske tydelige. Træerne og dammen midt på 
marken er væk i dag, men min brødre Anton og Niels siger samstemmende, at ”den 
lille lund oppe på marken” stadig var der, da gården blev solgt i 1967. Denne 
placering ses bl.a. på et målebordsblad fra 1880. 
 
Der eksisterer et enkelt billede af ejendommen oppe midt på marken, fra omkring år 1900. De to piger 
på billedet formodes at være husets døtre, som begge er født på gården: Ane Kirstine [Stine] Thomsen 
Klem, født 29. juli 1880, og Mette Marie Thomsen Klem, født 19. februar 1882.  
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Målebordsblad fra 1880. 
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Den tredje af de placeringer, som kan dokumenteres via kort, er den nuværende 
placering ved vejen. Det er den gård, der blev bygget i 1914-1915. Denne placering 
ses på et matrikelkort, der dækker perioden 1892-1961, og på et målebordsblad 
1880-1923. 
 
Her ligger Haraldsminde på sin nuværende plads ved landevejen. Dette billede er en affotografering af et 
farvelagt luftfoto. Ifølge min mor er det mig, der ligger i barnevognen. Det vil sige at billedet er fra 1951 
eller 1952.  
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Matrikelkort dækkende perioden 1892-1961 

         
 
 

Målebordsblad 1880-1923. 

         
 
 



 

Klems fortælling Side 14 

 

Hvorvidt der har været en placering af gården lige overfor Mellergård, nord for vejen, 
fortaber sig i tågerne. Grøften mellem Mellergårds og Haraldsmindes jorder gjorde i 
min barndom et mærkeligt knæk mod vest, over mod Haraldsminde, lige nord for 
landevejen. I denne bæk fangede vi hundestejle som børn. Af de gamle kort fremgår, 
at her har været en dam, det meste af den dog på Mellergårds jorder (se 
matrikelkortet fra perioden 1892-1961 på forrige side). Egentligt kunne de to 
Mellergårde sagtens have ligget henholdsvis syd og vest for dammen, og stadig 
være Øster og Vester Mellergård. Det tidligste kort stammer fra et stykke op i 1800-
tallet, så har der været en placering overfor Mellergård, må denne placering være 
den første efter udskiftningen i 1797. En sådan placering kan ikke bevises (bortset 
fra ovenstående beretning), men heller ikke afvises.  
 
 
Der eksisterer faktisk endnu en beretning om fire placeringer af Haraldsminde, har 
jeg efterfølgende fundet ud af. Basiskilden må være den samme som ovenfor, 
nemlig min far. Men beretteren er min søster Kirsten, der som elev på Haubro 
Ungdomsskole sommeren 1959 under emnet hjemstavnslære skrev følgende om 
Haraldsminde, under overskriften Hjemmet:  
 
I det attendeårhundrede lå gården på sydsiden af landevejen, men da stuehuset ikke var til 
at bebo for spøgelser, blev den flyttet hen i det sydøstlige hjørne af marken. Da de flyttede 
gården, blev der fundet 2 børnelig, som en husbestyrerinde havde gemt der. Gården 
brændte da i det nittende århundrede og blev så flyttet op midt i marken, hvor min oldefar 
Chr. Klem købte den i 1878. Den brændte så i 1914 ved lynild. Da den var stråtækt brændte 
alt indboet. Den blev nu flyttet ned til landevejen og genopbygget i 1915.  
 
Kirstens beretning viser, om ikke andet, at historien er blevet fortalt i hjemmet. Hun 
var 16 år gammel, da hun nedskrev den. I forhold til min fars fortælling har hun byttet 
om på de to første placeringer. Hun beskriver den første placering som værende i 
1700-tallet, altså før placeringen kan dokumenteres med kort. Til gengæld 
dokumenterer kort, at gården i 1800-tallet dels har været placeret syd for vejen og 
dels oppe midt på marken, hvad der bedre svarer til fars beretning. Desværre 
fortæller ingen af beretningerne, hvornår de to første flytninger skulle have fundet 
sted. Men jeg er rimelig sikker på, at Haraldsminde lå oppe midt på marken, da 
Morten Andersen Hønsholm overtog den i 1857, også selv om intet tyder på, at 
hverken Kirsten eller min far har kendt hans eksistens. En brand er så stor en ting, at 
den ville blive husket i familien i lang tid. 
   Spørgsmålet er, om den første placering nord for vejen, lige ovenfor Mellergård, 
ikke har været placeringen før udskiftningen, eller umiddelbart efter udskiftningen, i 
1797. Hvis den ovenfor nævnte dam har været en bydam, ville denne placering tæt 
op ad dammen have været ganske fornuftig. 
   At der er gået nogen tid, mellem at Kirsten har fået fortalt historien og har 
nedskrevet den, fremgår af et foto i hendes hjemstavnsmappe, under overskriftet Mit 
hjem. Dette foto er et luftfoto, lavet som postkort, og det er sendt til hende fra Gåser 
til Haubro. Bagsiden at fotoet gav mig i øvrigt en overraskelse, nemlig min skrift som 
8-årig. Kirsten har skullet have bevis for, at hendes lillebror nu kunne skrive. 
Ordforrådet var minimalt, teksten dog forståelig, selvom den ikke rummer det store 
budskab. 
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Billedet af Haraldsminde, et postkort, fra Kirstens mappe om hjemstavnshistorie. Billedet formodes at 
være fra slutningen af 1940’erne. Bemærk mælkekusken på landevejen. 
 

 
 
Bagsiden af postkortet. Jeg har fået lov at skrive selve hilsenen til Kirsten, men min mor har skrevet 
modtageradresse; det har hun trods alt ikke turde betro mig. 
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Aftægtskontrakt fra Haraldsminde    
Fortidens aftægtskontrakter svarer reelt til nutidens pensionsordninger. Det var et 
spørgsmål om at sikre sig en rimelig eksistens resten af livet, i perioden fra man 
stoppede ”på arbejdsmarkedet” og indtil man døde. 
   Nedenstående aftægtskontrakt stammer fra 1879, da Morten Andersen Hønsholm 
gik på aftægt og overlod gården til sin svigersøn Christen Thomsen Klem. På dette 
tidspunkt var Morten Hønsholm enkemand, da hans kone var død to år forinden. Han 
døde i 1887, så kontrakten skulle opfyldes i en periode på otte år. 
   Aftægtskontrakten har jeg fået af Jørn Bladsgaard Larsen fra Gåser, der skrev 
følgende til mig: ”For snart mange år siden fandt jeg i min onkel Marius' papirer en 
gammel aftægtskontrakt fra Haraldsminde. Jeg tror den har været udlånt til os, da 
aftægtskontrakten mellem min oldemor og bedstefar ligner den meget, og så er den 
vel aldrig leveret tilbage. Hvis du kommer forbi Gaaser, kan du få originalen tilbage.” 
 
Aftægtskontrakten, som er afskrevet af denne artikels forfatter, lyder som følger, hvor 
såvel stavemåde som stavefejl er respekteret (bemærk at efter aftægtskontrakten 
følger en ordforklaring): 
 
51510  Aftægtskontragt 
 
Jeg underskrevne Gaardeier Christen Thomsen af Haraldsminde i Gaaser Østerhasing 
Sogn forpligter herved mig og efterkommende Eiere af nævnte Gaard til at svare samme 
tidligere Ejer Morten Andersen saalænge han lever følgende Aftægt. 
 

1. Aftægtsmanden skal for Livstid have fri Raadighed over det nuværende 
Sovekammer i Vaadningshuset. Dersom derimod Aftægtsmanden skulde forlange 
det, er jeg pligtig til at indrette en Beboelsesleilighed til ham i den nordre ende af det 
Vester Hus i Gaarden med 5 Fag Grundmur og Indretning efter Aftægtsmandens 
eget ønske, og det hele sættes i god bekvem og beboelig stand, samt vedligeholdes 
saaledes forsvarligt saalænge Aftægtsmanden lever, naar Aftægtsmanden indflytter 
i Aftægtsboligen har han ret til af de ved Gaarden værende Indbo af alle slags at 
udtage alt hvad han efter hans skjøn haver brug for i Aftægtsboligen hvilket alt bliver 
hans fuldkommen Eiendom. 

2. Aftægtsmanden have ret til udelukken brug af et stykke Havejord lige for hans 
Aftægtsbolig mindst 200 □ Alen ligesom der selfølgelig skal være fri og udhindret 
Pasage til og fra Aftægstboligen saavel for Aftægtsmanden og hans Hustand som 
alle andre, Aftægtsmanden skal have ret til frit at færdes overalt i og ved Gaarden 
samt til og fra Gaardens Brønd og afbenyttelse af samme. 

3. Jeg skal Daglig levere Aftægtsmanden 2 Potter godt udforfal-nymalket Mælk, samt 
envidre Aarlig som Ilebrændsel 10000 Stk Skuttørv af almindelig størelse som jeg 
besørger gravet og i Tør velbehanlet tilstand Hjemkjørt og opstablet i 
Aftægtsmandens Tørverum i rette Tørvebjergningstid samt grave og i Tør 
velbehandlet Tilstand Hjemkjøre saamange Flatørv som Aftægtsmanden ønsker af 
et ham paa Livstid eiende Hedelod som jeg ogsaa skal indbringe og opstable i hans 
Tørverum. 

4. Som Kost og Løn til en Pige skal jeg betale Aftægtsmanden Aarlig 200 Kroner hvis 



 

Klems fortælling Side 17 

 

han forlanger det som erlægges med Halvdelen hvert Aars 1ste Mai og 1ste Novbr. 

5. Istedet for andre Aftægtsydelser skal jeg Aarlig i rede Penge betale Aftægtsmanden 
400 Kroner som ligeledes betales med Halvdelen hvert Aars 1ste Mai og 1ste Novbr. 

6. Dersom Aftægtsmanden flytter bort fra Aftægtsboligen og tager Bopæl andetsted da 
skal jeg i stedet for forannævnte Ydelser Mælk og Ildebrændsel samt Pigens Kost 
og Løn tilsammen Aarlig betale Aftægtsmanden 600 Kroner som ligeledes betales 
hvert Aars 1ste Mai og 1ste Novbr. 

7. Aftægtsmanden skal have ret til at utage som hans egen 1 Faar af Gaardens 
Faareflok hvilket Faar jeg skal fodre for ham om Vinteren og tilligemed Yngel Græse 
med mine egne Faar om Sommeren, og ligesaagodt som disse. 

8. Jeg skal befordre Aftægtsmandens Korn frit til og fra Mølle samt lade Bage og 
Brygge og Vaske for ham ved mit Eget Ildebrændsel saa ofte og til de Tider han 
forlanger det, fremdeles skal jeg naar paafordres give Aftægtsmanden Anstændig 
Befordring til og fra Sognets Kirke, saasom og paa andre Reiser saasom til Aalborg 
eller Hals eller til Besøg hos Slægt og Venner, og i hans Sygdom eller Svaglighed 
skal jeg lade hente Læge Medicin og Præst til ham saasnart det forlanges, ligesom 
jeg overhovedet i saafald skal yde ham Kjerlig og omhyggelig Pleie og Opvartning. 

9. Naar Aftægtsmanden ved Døden afgaar skal jeg bekoste han en hæderlig og 
anstændig Begravelse overensstemmende med hans Stand og Egnens skik og 
brug. 

 
 
Aftægt: en forpligtelse for en besidder af en landejendom til at underholde en tidligere ejer 
eller fæster og eventuelt hans kone. Fastsattes som oftest ved en tinglyst aftægtskontrakt. 
Våningshus: stuehus på en gård 
□ Alen: kvadrat alen. 1 alen = 2 fod = 24 tommer = 62,8 cm. 
Pot: 1 pot = 4 pægle = ca. 1 liter (0,966 l) 
Skudtørv: tørv, som graves hele op af mosen 
Fladtørv: flade hedetørv 
 
Kilde: Heini Madsen: Ordbog for slægtsforskere, 1998  
 
 
Samme Jørn Bladsgaard Larsen skriver følgende om Morten Hønsholms begravelse 
i 1887: ”Karl Ladefoged har fortalt mig, at da han døde, blev der holdt et vældigt og 
vådt gravøl hjemme på gården, og det blev sent inden man på hestevogn fik kørt 
liget til kirken, så selve begravelsen måtte foregå med lys.” 
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Haraldsminde i folketællingerne 
Nedenstående folketællinger stammer primært fra ”Jørn Bladsgaard Larsen: Gaaser 
By II, Folketællinger 1787-1986”, sekundært fra Arkiver Online. I nævnte udgivelse 
står følgende om Haraldsminde: ”Gl. gård. Ligger på sin 3. plads. Hed forhen Vester 
Mellergaard.” 
 
Fæstere/ejere ved folketællinger: 

• 1787: Christen Nielsen  
• 1801: Christen Nielsen  
• 1834: Søren Jensen (ejer: Lærer Holm fra skolen)  
• 1840: Christen Nielsen 
• 1845: Christen Nielsen 
• 1850: Chresten Nielsen 
• 1855: Jens Albertsen 
• 1860: Morten Andersen (Hønsholm) 
• 1870: Morten Andersen (Hønsholm) 
• 1880: Christen Thomsen Klem 
• 1890: Christen Thomsen Klem 
• 1901: Christen Thomsen Klem 
• 1906: Christen Thomsen Klem 
• 1911: Christen Thomsen Klem 
• 1916: Christen Thomsen Klem 
• 1921: Christian Anton Thomsen 
• 1925: Christian Anton Thomsen 
• 1930: Christian Anton Thomsen 
• 1940: Christian Anton Thomsen 
• 1986: Mogens Mellergaard Mortensen 
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Haraldsmindes stuehus 
I min barndom forekom stuehuset mig at være ufatteligt stort. Man kunne løbe i 
rundkreds: bryggers, baggang, folkestue, køkken og tilbage til bryggerset, eller entré, 
lille stue, spisestue, forgang, soveværelse, store stue og tilbage til entréen. Og jeg 
forstod aldrig, hvordan mor, der sov middagssøvn, når vi kom fra skole, kunne blive 
forstyrret af os gennem de tre lukkede døre, der var mellem soveværelset og 
køkkenet. 
 

 
 
Den normale, eller rettere sagt mest anvendte, indgang til stuehuset var yderdøren til 
bryggerset, der lå i øst enden af huset. Dette var det eneste rum i stuehuset, der var 
bredere end halvdelen af husets bredde. Herfra gik en mur tværs gennem midten af 
huset til den vestre ende. Dette havde nok noget med understivning at gøre, men 
vigtigere var måske, at rummene skulle centreres om husets tre skorstene for at 
kunne varmes op. Fra bryggerset kunne man komme ind i baggangen, som lå mod 
nord, ud mod gårdspladsen. Der var også en dør fra bryggerset ind til køkkenet, nok 
den mest anvendte. I baggangen var en yderdør, som blev anvendt af folkeholdet, 
når de skulle ind og spise. Fra baggangen gik en trappe op på loftet; denne var 
lukket helt inde, og det åbne under trappen hørte med til bryggerset. Her blev 
oliefyret placeret. Denne trappe var meget stejl, og jeg har taget turen på ryggen ned 
af den, og er sikkert ikke den eneste, der har gjort det. Og fra baggangen var en dør 
ind til folkestuen, ligesom der var en dør mellem folkestuen og køkkenet. Fra 
køkkenet var der nedgang til en lille kælder, der lå under badeværelset. 
   Den østre skorsten har haft tilslutning fra det gamle jernkomfur i køkkenet og fra 
kaminen i folkestuen. Ifølge Anton bibeholdt mor det gamle jernkomfur et godt stykke 
tid efter at der kom gaskomfur ind, ”helt i mors ånd” at bevare både det nye og det 
gamle, mener han. Måske gik bedstemor ind imellem til hånde i køkkenet, og hun 
har givet foretrukket jernkomfuret. Det nævnte jernkomfur husker jeg også. Til 
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gengæld kniber det med at huske kaminen i folkestuen, men den kan både Anton og 
Niels huske. 
   Fra køkkenet gik en dør ind i en ganske lille entré. Her hang telefonen. Fra entréen 
gik en dør op til badeværelset, som var hævet, sikkert for at give plads til kælderen. 
Og der gik en dør ind til såvel den lille som til den store stue. Den store stue lå mod 
syd. Her var to vinduer og en havedør. Om vinteren blev der sat forsats for døren, 
således at der så var 3 vinduer. Fra den store stue var der dør ind til soveværelset. 
Det var en dobbeltdør, og når far og mor havde mange gæster, blev den store stue 
og soveværelset tømt, og der blev placeret et langt bord gennem begge rum. Den 
lille stue lå mod syd, og herfra var der en dør ind til spisestuen. Fra spisestuen var 
der dør til forgangen, som kun blev brugt, når vi havde gæster. Derfor var også en 
yderdør i forgangen. 
   Den midterste skorsten har haft tilslutning fra en kamin i såvel den lille stue som i 
spisestuen. Den vestre skorsten har haft tilslutning fra den store stue og 
soveværelset. Jeg husker kaminerne i de tre stuer, men ikke i soveværelset.  
   Fra forgangen var en dør ind til et lille pulterkammer, og der var dør mellem 
forgangen og soveværelset. Desuden var en trappe til loftet.  
 
Haraldsminde i 1915. Efter branden i forsommeren 1914 blev stald og lade bygget først og stod færdig i 
1914, mens stuehuset først blev bygget i 1915.  
 

 
 
Fra forgangen kom man ad trappen op i en lukket rum, hvorfra der gik en dør ind til 
et værelse og en dør ud til loftsrummet. I værelset sov kontrolassistenten, når han 
var på ”besøg”. Ude på loftet var der en dør ind til et værelse mere, med udsigt mod 
vest. På norsiden var der bag trappeopgangen og værelset en ret bred skunk, som 
Niels husker bl.a. blev brugt til sylteglas. Selv husker jeg en kiste med gamle breve, 
her imellem kærestebreve mellem far og mor; jeg husker nu ikke selve brevene, men 
frimærkerne var interessante. På selve loftet stod to dragkister mod syd. Så var der 
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dør ind til to kvistværelser, et mod nord og et mod syd. Det nordlige blev brugt til 
børneværelse, det sydlige – med husets bedste udsigt – blev brugt som 
gæsteværelse. Desuden var en dør ind til den østlige del af loftet, først en smal 
korridor mellem de to kvistværelser, hvor man også passerede skorstenen. 
   I den østlige del af loftet var der kun et værelse, helt ud mod øst, og lidt længere 
mod nord end mod syd. Dette gav så plads til den gamle rulle, der stod syd for 
værelset, og som var fyldt med kampesten. Ved indgangen til værelset kom trappen 
op fra baggangen. Jeg husker, at vi fik sukker i sække, og sækken med sukker stod 
på loftet. 
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Haraldsminde fra havesiden. 

       
 
 

Haraldsminde fra gårdsiden. Det er bedstefar, Anton Thomsen, der står i døren. 
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Aftægtsboligen 
Aftægtsboligen lå i den vestre staldlænge, syd for vognporten. Ved indgang gennem 
en dør fra gårdspladsen kom man ind i en lille entré. Til venstre lå dagligstuen, og 
bagved denne den fine stue, begge sydvendte. Hvorvidt der var enkelt- eller 
dobbeltdør mellem dagligstuen og den fine stue, mindes jeg ikke. Der var en stor 
sandkasse udenfor dagligstuevinduet. 
 

 
 
Til højre for entréen lå først køkkenet, og derefter et lille toilet. For enden lå 
soveværelset. Inde i køkkenet var der bagved toilettet et lille spisekammer. Ifølge 
Kirsten har der været kælder med nedgang fra køkkenet. Hun husker, at hun altid 
var bange for, at bedstemor skulle falde ned, når hun skulle i kælderen. Dette passer 
fint med, at der under køkkenvinduet var et lille kældervindue. 
   Skorstenen som stod midt i aftægtsboligen må have haft tilslutning fra både daglig 
stuen og den fine stue, og måske også fra soveværelset. 
   Der var loft over aftægtsboligen. På flere billeder ses, at der var et stort loftsvindue 
mod syd. Loftsrummet blev mod nord ”stoppet” af vognporten. Dette loft var 
tilsyneladende ikke i brug. Ifølge Kirsten var der lem ind til loftet midt i vognporten. 
Hun husker at have siddet oppe på dette loft, men mener kun, at der var nogle 
sække deroppe. 
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Haraldsminde kort efter 1915. 
Der er ingen træer omkring ejendommen, ligesom baghus og hønsehus endnu ikke er bygget. 

 

    
 
 

Haraldsminde omkring 1940. 
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Ud fra et billede lige efter opførelsen i 1915 skiller vinduerne i syd-enden af den 
vestre staldlænge sig ud fra vinduerne i nord-enden, så der var sandsynligvis tænkt 
en aftægtsbolig ind allerede på byggetidspunktet. Oldefar (farmors far), Christen 
Thomsen Klem, gik på aftægt i 1916, kort efter opførelsen af gården, men han kunne 
sagtens have fået et værelse på loftet, da hans kone var død kort forinden; dette var 
i al fald tilfældet ved folketællingen i 1921. Oldemor (farfars mor), Johanne Marie 
Hansdatter, var blevet enke i 1913, og kom sandsynligvis på aftægt på dette 
tidspunkt, men sikkert først nogle år senere på Haraldsminde, i al fald omtaler far 
hende som boende, da han var barn. Desuden står i hendes nekrolog fra 1935, at 
hun har boet i Gåser ”henimod en Snes Aar”, og ved folketællingen i 1921 angives 
hun at bo i ”aftægtslejligheden”. Bedstefar og bedstemor (fars forældre), Anton og 
Stine Thomsen, gik på aftægt i 1942. De må helt klart være flyttet ind i 
aftægtsboligen. Sammenlignes billedet fra ca. 1915 med et billede fra ca. 1940 kan 
ses, at de to sydvendte vinduer på et tidspunkt her imellem er udskiftet, fra to til tre 
fag. 
  Vognporten var et godt sted at spille fodbold. Dengang forstod jeg ikke, at det 
kunne genere bedstemor, Stine Thomsen, som på dette tidspunkt var en ældre enke 
på over 80 år. Men i dag forstår jeg udmærket, at hun ind imellem gjorde vrøvl. I 
øvrigt fik vi børn inde ved bedstemor nogle fremragende ”russere”, franskbrød med 
sukker stegt på panden. 
 

Bedstemor, Stine Thomsen (1880-1968) fotograferet foran aftægtsboligen, som ses fra gårdsiden. 
Til højre i billedet ses vognporten. 
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Åge og Jens fotograferet i 1965,  
hvor sydsiden af aftægtsboligen ses,  

og udenfor aftægtsboligens vindue kan sandkassen skimtes. 
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Baghuset (vaskehuset) 
Den gamle gård, der lå oppe midt på marken, brændte forsommeren 1914. Laden og 
stalden blev genopbygget i 1914, og her blev aftægtsboligen givet taget i brug, 
måske midlertidig, måske permanent. Stuehuset blev bygget i 1915. Efter bygningen 
af dette blev gården fotograferet, og da var hverken baghuset eller hønsehuset 
bygget. Dette må dog være sket kort tid efter, sandsynligvis også i 1915, men måske 
først i 1916.   
   På et billede fra ca. 1940 er der lav loft i baghuset, det vil sige ingen karlekamre på 
loftet. Det er der heller ikke på et billede fra ca. 1951. På billederne fra slutningen af 
1950’erne er derimod bygget kvist på baghuset. Samtidig med dette blev indrettet to 
karlekamre på loftet. Det ældste billede, hvorpå kvisten ses, formodes at være fra 
1954-1955, så ombygningen har sandsynligvis fundet sted i perioden 1952-1954. 
Dette passer også fint med, at jeg absolut intet husker om, hvordan baghuset så ud 
før denne ombygning. 
 

I baggrunden ses baghuset uden kvist. 
Det er Kirsten, Niels og Anton, som ses på billedet, der formodes at være fra 1949-1950. 
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I baggrunden ses baghuset med kvist. 

Det er Kirsten, der sidder med Jens. Billedet formodes at være fra 1954-1955. 
 

               
 
Der var to indgangsdøre ind i den vestre ende af baghuset, som vendte ind mod 
stuehuset. Mod syd en dør ind til vaskerummet. Det var et stort firkantet rum, som i 
venstre side fortsatte dybere ind, nærmest som en bred gang, og her stod 
gruekedlen. Skorstenens og gruekedlens bredde var lagt til gangen. Bygningen 
havde fem vinduer mod syd fremgår det af de gamle billeder, to høje mod vest, og 
tre lavere mod øst. I skillelinjen mellem de høje og de lave vinduer stod skorstenen, 
og til denne var gruekedlen tilsluttet. Til højre i vaskerummet gik en dør ind til en 
kælder, som lå et trin nede. Her stod salt karrene. I et rum til højre fra gangen var der 
et lille rum, der givet har været anvendt som værksted. Senere hen stod rummet 
ubenyttet, og jeg husker, at jeg fik lov at fylde det med sten, som i en kort periode var 
min store interesse. For enden ad gangen lå tørvehuset, som havde hele husets 
bredde. Tørvene blev smidt ind gennem en lem mod øst. Der var to lemme, i den 
nordlige lem blev tørvene smidt ind, og i den sydlige koksene, mindes Niels. 
   I den vestre ende af baghuset gik den nordlige dør ind til karlenes vaskerum. Der 
var en håndvask, der var et kloset, og der var en bruser, dog kun med kold vand. 
Desuden var der en trappe op til loftet. På loftet var der to karlekamre mod syd, og 
en skunk mod nord. Vi havde æbler så godt som året rundt; efter plukningen stod de 
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udenfor langs sydsiden af baghuset, og når der blev koldere blev de flyttet op i 
nævnte skunk. I meget kolde vintre kunne de dog blive flyttet til stuehusets loft. Over 
tørvehuset var der et loft, som jeg husker som halvråddent. Vi skulle i hvert fald 
passe på ikke at falde igennem, når vi gik på dette loft.  
   Over for stalden gik der en dør ind i baghusets nordside. Her var der fire svinestier. 
Der var ingen forbindelse fra disse til det øvrige baghus. Svinestierne blev 
oprindelige brugt til kalve og kvier, ifølge Niels.  
 

 
 
Jeg husker som nævnt intet om indretningen før ombygningen, men både Anton og 
Niels husker, at der var et lille gammeldags lokum, hvor karlenes vaskerum senere 
blev indrettet. Oprindelig var karlekamrene i forlængelse af hestestalden. Jeg husker 
svagt hestestalden, men ikke disse karlekamre. Dette lokum var dog ganske lille, så 
resten af rummet må være blevet brugt til noget anden, til hvad husker de ikke. 
Måske har det været brugt til opbevaring, måske har saltkarrene oprindelig stået her. 
Før ombygningen var der en ovn til brødbagning, husker både Anton og Niels. Og 
ifølge Anton blev der bagt ret så mange rugbrød ad gangen, endda så mange at der 
kom udefrakommende og hentede rugbrød efter hver bagning. I forbindelse med 
ombygningen blev ovnen nedlagt, ifølge Niels, og på dens plads blev bygget kælder 
til saltkar og til opbevaring af mad. 
   Fra baghuset og ud til vejen var køkkenhaven anlagt. Den havde samme bredde 
som længden af baghuset. Mod vest var køkkenhaven afgrænset af en havesti, mod 
øst og syd af en hæk. På sydsiden af køkkenhaven var der et bredt bælte med 
hindbær. På vest siden af køkkenhaven var der et bredt bælte med hindbær ud mod 
vejen, og ind mod huset var der ribs og solbær buske. 
   Det var i øvrigt i vaskerummet, at griseslagtningen fandt sted. Så var vandet 
varmet op i gruekedlen, og slagteren og far kom trækkende med den skrigende gris, 
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som lidt efter blev stukket i halsen. Jeg ved, at Jens har overværet det og tænker 
med gru derpå. Jeg brød mig heller ikke om det, men var god til at forsvinde, og det 
gjorde jeg, når grisen begyndte at skrige. Bagefter, når den rengjorte og skrabede 
gris hang ned fra loftet, var det farlige og uhyggelige væk. 
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Stald og lade 
 
Haraldsminde omkring 1951. I den østre længe til højre var kostalden. I den vestre længe til venstre var 
hestestalden nord for vognporten, og aftægtsboligen syd for vognporten. Vognporten er under kvisten. Mod 
nord var laden. Både stald og lade har oprindelig haft bliktag, som baghuset har på billedet. Dette blev i 
etaper skiftet ud med eternit. På det tidspunkt dette luftfoto blev taget, var der stadig bliktag hen over 
aftægtsboligen og hestestalden, hvad der også fremgår af nogle af de næstkommende billeder af senere 
dato. Dette luftfoto er farvelagt, og ifølge Anton bad far om, at det resterende bliktag på vest bygningen blev 
malet i samme farve, som det øvrige tag på stald og lade. Det eneste spor efter bliktaget er den sorte stribe, 
der er lige under taget mellem vognporten og døren ind til hestestalden. 
  

 
 
I den østre længe var kostalden. Der var et lille rum ind mod gårdspladsen, mod 
sydvest, hvor der stod en pumpe. Rummet indeholdt også et aflangt muret kar, og 
har givet fungeret som ”vandværk”, indtil Gåser Vandværk blev oprettet. 
  Fra døren midt i den sydlige ende kom man ind i kostalden. Til venstre var der et 
stort muret vandkar. Det brugte vi til at ”konkurrence” om, hvem der kunne fange 
flest fluer ad gangen. Hånden hen over ryggen på en so, et kast i vandkarret, og så 
blev fluerne talt op. Ellers var der det første stykke vej svinestier på begge sider, 
måske godt 1/3 af staldens længde. På højre side, mod øst, kom herefter båse til 
køer resten af staldens længde, bortset fra en gang for enden. På venstre side kom 
først roehuset, herefter båse til kalve, døren ud til møddingen, båse til kvier og til 
sidst malkerummet. 
   Over kostalden var der høloft. Senere hen, i 1960’erne, blev høloftet omdannet til 
kyllingefarm. 
   I min barndom var kostalden lig med råhygge. At komme ind i kostalden, når der 
var halvmørkt og koldt var fabelagtig. Der var varme, afgivet af kreaturerne, og der 
var lys, elektrisk lys. Sidstnævnte var blevet indlagt på gården i 1936. Og køernes 
gumlen og malkemaskinens brummen gav en dejlig lyd. 
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Kostalden set fra gårdspladsen. Billedet er formentlig fra 1940’erne. Midt i billedet ses døren fra 
kostalden ud til møddingen. 

 

       
 
 
Kostalden set fra gårdspladsen. Billedet er fra ca. 1957. På hølæsset ses fra venstre Per Toft 
Christensen (nabosøn), Søren (karl), Richard (karl), Niels (kun hovedet ses) og Anton. Foran 
hølæsset står Kirsten. Øverst lemmen ind til høloftet. Til højre for læsset lemmen ind til roehuset. 
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I den vestre længe lå hestestalden, nord for vognporten. Det eneste jeg kan huske af 
denne er foleboksen, der lå ud mod vest. Anton og Niels fortæller, at der 
sammesteds var to karlekamre. Måske har der også været en håndvask og et 
gammelt lokum, men måske har karlene bare forrettet deres nødtørft i heste- eller 
kostalden bag ved dyrene. 
   Senere blev der etableret en bilgarage med værksted nord for vognporten. Herefter 
fulgte en nyetableret grisestald. Og op mod laden et rum til traktoren. 
   Over den vestlige længe var loft. Jeg husker ikke rigtig, at det har været brugt til 
noget specielt, men det har givet været i brug, mens der har været heste på gården. 
   Ombygningen af hestestalden er sket efter ombygningen af udhuset. For det første 
kan jeg svagt huske hestestalden. Og for det anden fik hestene lov til at gå, indtil de 
døde en naturlig død. Jeg vil tro, at rummet til traktoren, som lå op imod laden, er 
lavet før de øvrige ombygninger. 
 
Her ses hele den vestre længe af ejendommen. Billedet er formodentlig fra slutningen af 1940’erne. 
Til venstre for vognporten aftægtsbolig. Til højre for vognporten karlekamre og hestestald. Døren 
fører ind til karlekamrene, et på hver side. Porten føres ind til hestestalden. Foleboksen ligger bagved 
karlekamrene, mens spiltovene til hestene ligger til højre for porten. 
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Aftægtsbolig til venstre for vognporten og hestestald til højre for vognporten. På billedet ses Anton, 
Niels og Kjeld (nabosøn). Billedet er formentlig fra 1952-1953. 
 

 
 
 
Nu er hestestalden tydeligvis omdannet til grisestald, hvad der fremgår af den nye skorsten. Billedet 
er fra 1966, og det er Kirstens førstefødte Jan, som står midt på gårdspladsen. 
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Mod nord lå laden. I den østre ende af laden var der et staldrum til højre, som 
indeholdt plads til kvier til højre, og plads til grise til venstre. Til venstre for dette rum 
stod kværnen, som blev drevet af en flytbar motor. Ovenover staldrummet og 
kværnrummet var kornloftet. 
  I den nordlige del af gården lå møddingen, og syd for denne ajlebeholderen. Når 
der skulle køres ajle ud, blev den nævnte motor sat hen i den dør, der var midt i 
laden ud imod gårdspladsen, og via en rem drev den pumpen, der pumpede ajle op i 
ajlevognen, hvorefter den blev kørt ud på marken.  
  Efter kværnen kom loerne, der først blev fyldt med kornnegene, og efter 
tærskningen mod halmnegene. Disse gik helt op til loftet, og var adskilt af kraftig 
tømmer. Der blev kravlet i dette tømmer, helt til lofts, og der blev sprunget ned i 
loerne, når disse var næsten tomme; men ikke så meget af mig, for jeg har aldrig 
været glad for højder.  
   I den vestre ende af laden var mod nord et lille rum, hvor der stod en lille vogn, 
vistnok en ponyvogn. Den var til heste, og der kunne sættes sæder tværs over. Jeg 
husker egentlig aldrig, at den har været i brug. Ved siden af den var der et 
maskinrum, hvor bl.a. tærskeværket stod om sommeren. Over de to rum var et 
kornloft, som jeg ikke husker, har været i brug. Men det har sikkert også været 
dedikeret hestene.   
   Alle de nævnte rum lå mod nord. I den sydlige del af laden var der gennemgang, 
gennem en port i hver ende. Så kunne man køre igennem, når høsten skulle ind. Og 
her stod tærskeværket, når det var i brug om vinteren.  
   Nord for laden var der bygget et egentligt maskinhus. 
 

Bedstefar, Anton Thomsen, med Kvægavlerforeningens tyr. 
Billedet er fra ca. 1940. 

I baggrunden laden. 
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Jens og Klem på gårdspladsen omkring 1955. I baggrunden til højre laden. 
 

     
 
 
Åge på gårdspladsen omkring 1957. I baggrunden laden og foran denne ajlebeholderen. Mellem 
laden og ajlebeholderen var møddingen. 
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Hvad var så de omtalte bygninger fyldt op med? Det nærmeste, jeg kan komme, er Kirstens 
optegnelser fra sommeren 1959 i et hæfte om hjemstavslære. 
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Traktor, oliefyr og køleskab 
I løbet af 1950’erne skete flere større ændringer på gården, og i den periode kom der 
først traktor til og sidenhen oliefyr og køleskab. Alt tyder dog på, at ændringerne på 
Haraldsminde skete nogenlunde i samme takt, som i det øvrige samfund. Det bør 
nævnes, at der var kommet elektricitet til Gåser allerede i 1936, og de første 
forbrugere blev tilsluttet kort før julen dette år. Dette gjaldt bl.a. Haraldsminde. 
   Ifølge Anton fik vi traktor i 1952, en grå Ferguson. Og han fortæller videre: ”Far 
beholdt hestene, som fik lov at afgå en naturlig død. Det eneste, de blev brugt til, var 
at hente roer om vinteren; måske fordi traktoren frøs og ikke kunne starte, måske 
bare fordi den var svær at starte om vinteren. De gik på græs om sommeren og 
kunne selv gå ind; den ene af hestene kunne selv åbne stalddøren, men ikke lukke 
efter sig”. Niels kan bekræfte årstallet: ”1952 er sikkert OK, jeg ved at jeg kørte frem 
under høsten som 5-årig. Hestene beholdt vi helt, som Anton siger”. Jeg kan selv 
huske, at vi har hentet roer med hestevogn, og jeg kan huske foleboksen i bygningen 
mod vest, hvor der senere blev lavet om til grise. 
   Det var sandsynligvis en Ferguson 31, men kan også have været en mindre model. 
Først senere kom traktorerne til at hedde Massey Ferguson. Fra anden kilde har jeg 
fået oplyst, at disse første ferguson’er ikke havde kræfter nok til at køre gennem ret 
meget sne om vinteren, så dette kunne have været endnu en god grund til at 
bibeholde hestene, til anvendelse om vinteren. 
   Jeg kan ikke huske, at der nogensinde er blevet høstet med le. Det passer også 
med et foto, hvor to heste trækker en selvbinder, hvorpå far har skrevet ”kornet 
mejes på Haraldsminde i Gåser 1940”. Derimod mener jeg, at vi var et stykke op i 
1960’erne før vi fik en mejetærsker, en bugserende som blev trukket af traktoren. 
Jeg husker selvbinderen som trukket af traktor, så sandsynligvis er der blevet 
indkøbt en ny selvbinder. Korn negene blev kørt ind og tærsket. Det var det værste 
arbejde, jeg mindes. Vi skulle hjælpe til, og jeg husker, at jeg ikke turde andet end at 
gå lige hjem fra skole på tærskedagene, selv om jeg hadede dette arbejde. Det var 
på grund af støvet. Som regel tog jeg de pressede halmballer fra. Efter sådan en dag 
kom vi i bad. Hvis vandet ikke var helt sort, før vi kom i, var det helt sort, efter at vi 
havde været i. Og i dagevis kunne man pudse sort snot ud af næsen. I dag har jeg 
en smule støvallergi, sandsynligvis et resultat af tiden i den total tilstøvede lade. 
   Hvornår fik vi oliefyr? Anton husker, at der under ungarnskrisen var tændt op i 
kaminen i folkestuen; det var i oktober 1956. Han husker også, at han og Niels smed 
et par legetøjsbiler i oliefyret, for at teste om de kunne holde til det; kun jernet var 
tilbage. Dette kunne efter al sandsynlighed pege på 1957; der var Anton 12 og Niels 
11 og var kreative. Dette passer godt med, at oliefyr blev udbredt til opvarmning i 
1950’erne. Jeg kan huske, vi havde tørn i udhuset. Og Niels fortæller: ”Vi brugte tørv 
og lidt koks. Tørvene smuldrede meget. Vi fik flere læs ad gangen, og lidt koks hver 
gang”. Selv husker jeg også, at vi fik tørv. 
   Køleskabet er sandsynligvis kommet til lidt senere, sikkert i slutningen af 
1950’erne, hvor de begyndte at vinde indpas i køkkenerne; men det kan sagtens 
være i starten af 1960’erne. Jeg husker tydeligt de gamle saltkar, der stod i den 
kælder, som var i baghuset. 
   Også haven gennemgik ændringer. På et luftfoto fra ca. 1951 står flagstangen midt 
i haven, og der går en sti direkte fra havedøren til flagstangen. Dette er sandsynligvis 
den oprindelige placering. Denne placering kan jeg ikke huske, men det kan både 
Anton og Niels. Senere blev flagstangen flyttet ud i kanten af bedet over imod 
køkkenhaven. Anton er rimelig sikker på, at dette skete omkring 1955. Samtidig blev 
der sat et rækværk op mellem haven og køkkenhaven; dette flugtede med den 
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østlige side af stuehuset. Senere blev flagstangen flyttet igen, og placeret i plænen 
ud for det vestre soveværelsesvindue.  
 

Kornet mejes på Haraldsminde 1940. 
 

      
 

Der høstes på Haraldsminde i Gåser ca. 1955. 
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Markerne 
Nord for gården lå Haraldsmindes jord, ca. 75 tønder land jord. På det gamle 
sognekort fra ca. 1816 ses gårdens jorder, hørende under matrikel nummer 28. 
Oprindelig havde Haraldsminde jord syd for landevejen, men dette var solgt fra i min 
barndom. 
 

 
 
Nord for gården startede ”marken”, som fortsatte op til en tværgående markvej. Den 
skulle vi lidt til højre ad, og så kom ”tyringen”. Et mærkeligt navn, som ifølge Jørn 
Bladsgaard Larsen er dialekt for ”tøjrengen”, engen hvor kreaturerne blev tøjret. 
Tyringen sluttede også ved en tværgående vej. Vi er rimeligt langt mod Holtet nu, og 
mod venstre rammer denne vej Møllers Jensens ejendom (Fælledgaarden). Men vi 
skal nu lidt til højre, og så kommer ”engen”. Det var her kvierne kom på græs om 
sommeren. 
   I min barndom startede vores eng dog lige overfor tyringsstykket, dvs. at engjorden 
til matrikel numrene 24, 25, 26 og 27 på et tidspunkt må være tilkøbt. Vi er næsten i 
Holtet her, og far fortalte mig på et tidspunkt at han havde mageskiftet med 
Holtetgaard. Jeg ved ikke helt på hvilken måde, men jeg har en idé om, at vores eng 
ved mageskiftet blev kortere og bredere.      
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Barndom i Gåser 
Vi seks søskende voksede alle op på gården Haraldsminde. Mange af mine tidligste 
barndomserindringer er i glimt, og for nogle minders vedkommende ved jeg ikke helt, 
om det er noget jeg husker, eller om det er noget jeg husker at have fået fortalt. 
   Jeg har af mor fået fortalt, at jeg som ganske lille fik ringorm, en infektion i huden 
forårsaget af svampe. Det var vist ikke unormalt, for gårdens dyr kunne have det, og 
det var smitsom. Det særlige var, at ringormene var ved at lægge sig i en ring om 
min hals. Ifølge min mor ville jeg blive kvalt, hvis de nåede hele vejen rundt, og mine 
forældre var på sygehus i Århus med mig. Jeg blev helbredt, og skulle ifølge mor nu 
være immun overfor ringorm. Jeg skulle have været omkring et års tid. Nu skal man 
ikke underkende tidlige oplevelser, som ikke huskes. Ind imellem kan jeg den dag i 
dag føle ubehag i halsregionen, og nogle gange kan jeg ikke lide at have bar hals. 
Jeg husker, at jeg nogle gange har sagt, at hvis jeg ellers troede på reinkarnation, så 
var jeg sandsynligvis blevet hængt i et tidligere liv. Dette sagde jeg, indtil jeg en dag 
huskede historien med ringormene, og jeg er ikke længere i tvivl om, at mine hals-
fornemmelser skyldes oplevelsen med ringorme om halsen.  
   Jeg mindes min barndom som en meget beskyttet barndom. Min verden var ikke 
ret stor, ikke ret meget mere end én kilometer landevej. Eneste malurt i bægeret var, 
at jeg voksede op under den kolde krig. Endnu husker jeg den alvor, der kunne 
præge mine forældre, specielt husker jeg da Sovjetunionen i 1956 nedkæmpede 
oprøret i Ungarn. Der blev også snakket atomkrig og beskyttelsesrum, og jeg gjorde 
mig forestillinger om, hvorvidt familien ville kunne overleve i gårdens lille kælder på 
ganske få kvadratmetre, hvori madvarerne blev opbevaret. 
   Jeg har i mit voksenliv fundet ud af, at jeg er introvert, et ord der ikke eksisterede 
dengang. På sin vis passede det meget godt med at bo på landet, for jeg havde ind 
imellem brug for at være alene, og på en stor gård som Haraldsminde kunne man 
altid finde et sted at ”gemme sig”. Det kunne som nævnt være at kravle op på taget 
på maskinhuset nord for stalden, og bare sidde og kigge ud over markerne. Det 
kunne være at gemme sig i stauderne. Der var også en kæmpe kristtjørn busk, som 
man kunne kravle ind i midten af, og her være skjult. Det kunne være at gemme sig 
under de ribs- og solbærbuske, der var vest for den gamle hestestald. Det kunne 
være at kravle op i mirabeltræerne, som afgrænsede de nævnte buske mod nord. 
Der var nok steder ”at blive væk”. Og det virker som om, der blev holdt utrolig lidt øje 
med os, både når vi var alene og når vi var flere. 
   For selvfølgelig var jeg også tit sammen med andre børn, i leg. Der var mange 
børn i Gåser by i min barndomstid, så der var altid nogen at lege med, og vi kom 
meget hos hinanden. Men min vigtigste legekammerat har altid været min lillebror 
Jens. 
   Og hvad gjorde vi med affaldet i min barndom? Jo, vi gravede det såmænd ned i 
hønsegården. Det var der, jeg lærte om grundvand, og hvor dybt det stod. Når vi var 
omkring en meter nede, begyndte vandet at pible frem fra siderne. Så var det med at 
grave hurtigt, for hullet skulle helst være så dybt som muligt. 
   Og hvad med drikkevandet? Ja, det smagte udmærket, så længe vi boede på 
gården. Nok hørte vi om gæster, der selv tog vand med til kaffen, men det var ikke 
noget, vi tænkte nærmere over. Først da vi var flyttet fra gården, og jeg kom derned 
igen, og troede jeg bare kunne drikke af vandet, blev jeg klogere. Det var simpelthen 
så saltholdigt, at det nu stort set var udrikkeligt.  
   Jeg har nævnt bærbuskene. Der var simpelthen så mange. Og også de mange 
æbletræer var en stor lykke. Der var masser af æbletræer øst for stuehuset. Der var 
masser af æbletræer i hønsegården. Og det var ikke som i dag æbletræer, der er 
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podet på små og langsomvoksende stammer, men æbletræer som virkelig var træer. 
Der var også enkelte pæretræer imellem. Men æbletræerne var de bedste, og 
leverede æbler året rundt, bortset fra ”august æblerne” som nok aldrig nåede at blive 
helt modne, inden træet var tømt. 
   Min mor var en flittig fotograf, og hun fotograferede flere gange børneflokkene, 
som var samlet på Haraldsminde. 
 
Børneflok i Gåser omkring 1956. Udenfor kravlegården fra venstre: Per Jensen, Klem, Per Toft 
Christensen, Villy Toft Christensen, Niels, Anton, Frode Jensen, Holger Toft Christensen, Karen Toft 
Christensen, Ester Christensen. Indenfor kravlegården fra venstre: Peter Christensen, Åge, Jens. 
 
Per og Frode Jensen er søskende. Per, Villy, Holger og Karen Toft Christensen er søskende. Klem, 
Niels, Anton, Åge og Jens er søskende. Ester og Peter Christensen er søskende. 
 

  
 
En lidt sjov ting. Området udenfor kostalden blev kaldt ”østen til” og området udenfor 
den gamle hestestald blev kaldt ”vesten til”. Sådan nogle navne er bare en naturlig 
ting for et barn. Først da jeg i skolen lærte om verdenshjørnerne, gik det op for mig, 
at navnene havde noget med øst og vest, altså verdenshjørnerne, at gøre. Der var 
ikke nogle specielle udtryk for de to øvrige verdenshjørner, for mod nord var det bare 
”marken” og mod syd var det ”haven”.    
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Børneflok i Gåser omkring 1956. Fra venstre: Jens, Klem, Per Jensen, Peter Christensen, Holger Toft 
Christensen, Frode Jensen. 
 

 
 
 
Børneflok i Gåser omkring 1958. Bagerst fra venstre: Frode Jensen, Klem, Jørgen Holm Jensen, Jens, 
Poul Erik Madsen. Forrest fra venstre: Peter Christensen, Holger Toft Christensen, Ole (dyrlægens i 
Holtet), Per Jensen, og en halvt gemt som jeg ikke ved hvem er. 
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På sådan en gård må der nødvendigvis være katte, mange katte. Katte, der fik 
killinger, søde kælne killinger, som var en gave for os børn. Jeg husker ikke, at 
kattene blev fodret, jo de fik en portion varm mælk efter malkningen, men ellers intet. 
Men tiderne var også en anden dengang. Det vrimlede med mus. Kornneg i en lade 
var et eldorado for musene, som jo nærmest boede i deres spisekammer. Når vi 
tærskene og kornnegene blev løftet, stod kattene således på spring, og tit dukkede 
en muserede op under et kornneg. Kattene blev der til de mætte og tykke vraltede 
bort, og herfra måtte vi børn tage os ”kærligt” af musene. 
   Jeg husker kun, vi har haft én hund, en broget terrier, vistnok en dansk-svensk 
gårdhund. Hvordan det gik til, vi fik den, ved jeg ikke, for far kunne i grunden slet ikke 
lide hunde; han var nærmest bange for hunde, efter at være blevet bidt engang, 
fortalte han mig i mit voksenliv. Jeg har aldrig set far klappe hunden, men alligevel 
fulgte den ham dagen lang. Kostalden rundt, laden rundt, og når han kørte i marken 
løb den lige foran det ene forhjul på traktoren. Kun når han lagde noget fra sig, fulgte 
den ham ikke længere. Så passede den på det, han havde lagt. Dette kunne være 
en trøje. Men det kunne også være en gris, der var død. I sidstnævnte tilfælde blev 
der passet på grisen, indtil ”detentionen” afhentede den. Så kunne vi børn godt finde 
på en drille hunden og prøve at nærme os fra flere sider, men røre ved grisen fik vi 
aldrig lov til. Om natten sov hunden i bryggerset, og den fik aldrig lov at komme 
længere ind i huset.  
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Leg  
Med mange børn kom legen selvsagt til at fylde meget. For et barn er legen vel også 
bare en naturlig del af hverdagen. 
   Hvor spillede vi meget fodbold, og alle var med, selv pigerne. Det kunne for så vidt 
finde sted mange steder, bl.a. spillede vi en del på markerne nede ved fjorden. Der 
blev også spillet fodbold i haven hjemme på Haraldsminde. På trods af den megen 
spillen fodbold er det kun lykkes mig at finde et billede med den disciplin. 
 

Fodboldkamp i haven på Haraldsminde omkring 1963. 

          
 
En anden leg, jeg elskede, var ”sparke til bøtten”. Det var en gemmeleg. Bøtten eller 
spanden blev som regel placeret i æblehaven vest for huset. Der skulle være luft om 
bøtten. Vedkommende ”som er den” tæller til 100, mens resten af flokken gemmer 
sig. Herefter skal ”den som er den” finde de øvrige, og nå tilbage til bøtten for dem, 
hvorved de er ude af legen. Og mens dette sker, må ingen af de øvrige nå bøtten før 
”den som er den”, for derved befries de ”døde”.  
  Over stuehuset kunne vi lege Antonius. To lige store hold placeres på hver sin side 
af stuehuset, dvs. halvdelen på gårdspladsen og halvdelen i haven. Der kastes nu en 
bold fra side til side, og umiddelbart før kastet råbes ”Antonius”. Den modtagende 
side forsøger at gribe bolden, inden den rammer jorden. Lykkes dette ikke, kastes 
bolden tilbage. Men lykkes det, skulle man løbe omkring huset, og så snart nogle af 
modstanderne kunne ses, blev råbt ”stop”. Herefter måtte tages tre spring, og så 
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skulle man forsøge at ramme én modstander med bolden. Lykkedes det at ramme 
en person skiftede vedkommende hold. Legen fortsatte, så længe der var nogen på 
begge sider. 
   Om vinteren kunne vi lave huler i halmen. Dette krævede mindst en lommelygte. Vi 
kunne kravle ret så langt ind, og lave ret så store huler. Legen var måske ikke ufarlig, 
men vi blev aldrig standset, og jeg husker kun én gang, hvor der var panik på fordi 
udgangen var ved at lukke til. 
   Om vinteren kunne vi også stå på skøjter. De blev skruet på gummistøvlerne, men 
sad ikke ret godt og faldt let af. Så man brugte hurtigt mere tid på at skrue skøjter på, 
end på at skøjte. Derfor ”skøjtede” vi ligeså tit uden skøjter. På naboejendommen 
ned mod fjorden, på Marius Kochs ejendom, var der altid damme, som i frostvejr blev 
fyldt med is. Bortset fra den ene dam, som er en gammel mergelgrav, var de øvrige 
nærmest bare lavninger i jorden, og de frøs hurtigt til. Mergelgraven skulle vi passe 
på, her skulle mere frost til, før den kunne bære os. Sommetider kunne vi også 
skøjte på fjorden. Åge var den eneste af os, der nogensinde fik et par ordentlige 
skøjter, og han blev også en habil skøjteløber. 
   Min barndoms vintre forekom mig at være fulde af sne. Og store snedriver. Måske 
ikke et helt sandt billede, men noget var der trods alt om snakken. Der var ikke de 
store maskiner til at fjerne sne med, så den hobede sig lettere op. Dengang blev der 
sat sneskærme op om vinteren, og der blev bl.a. sat sneskærm på Marius Kochs 
mark nord for landevejen. Det i sig selv gav driver, men på marken, ikke på vejen. 
 
I min tidligste barndom var der både karle og piger på gården, men deres antal blev 
efterhånden skåret ned, og til sidst var der hverken karle eller piger. Dette betød, at 
vi børn kom til at hjælpe mere og mere til med den daglige drift. Det var i første 
omgang Anton og Niels, og sikkert Kirsten inde, og senere hen Jens og mig. Jeg var 
meget glad for skolen og passede også mine lektier. Det gjorde Jens ikke, i hvert fald 
ikke i samme grad. Derfor valgte far og mor, at Jens skulle hjælpe ude, dvs. hjælpe 
far, og jeg skulle hjælpe inde, dvs. hjælpe mor. Derved skulle jeg ifølge mine 
forældre få mere frirum til lektierne. Dengang var jeg udmærket tilfreds med 
ordningen, men set i bakspejlet synes jeg nu ikke, den var retfærdig. Men dette 
fortæller måske også noget om tiden, dengang i 1960’erne. 
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Bedstemor og bedstefar  
Min bedstemor (farmor), Stine Thomsen, er født den 29. juli 1880 på gården 
Haraldsminde i Gåser. Hun døde den 20. februar 1968 i Glostrup (København) og 
blev begravet på Gåser kirkegård. 
   Min bedstefar (farfar), Anton Thomsen, er født den 25. maj 1876 på gården 
Gregersminde i Hou (Hals sogn). Han døde den 25. juni 1946 på sygehuset i Aalborg 
og blev begravet på Gåser kirkegård. 
 
 
Min oldemor (farfars mor), Johanne Marie Hansdatter, er ifølge kirkebogen for Hals 
sogn født den 28. juli 1840 i Hou. Ifølge et avisudklip fyldte hun 90 år tirsdag den 29. 
juli 1930, og ifølge hendes gravsten er hun født den 29. juli 1840. 
   Hendes svigerdatter, min bedstemor (fars mor), Stine Thomsen, født Ane Kirstine 
Thomsen Klem, er ifølge kirkebogen for Øster Hassing sogn født i Gåser den 29. juli 
1880. Hun påstod selv, at kirkebogen var ført forkert, og at hun var født den 30. juli 
1880.  
   Det er besynderligt, at begge rykker deres officielle fødselsdage. Var dette for at 
undgå sammenfaldende fødselsdage? De boede jo under samme tag i en periode. 
 
 
Hvordan var min bedstemor, Stine Thomsen? Selv husker jeg min bedstemor som 
en ”lidt” streng dame. Hun var sød ovenfor os børn, men vi skulle helst være stille og 
rolige. Men når jeg regner efter, lyder det måske rimelig nok. Hun var 71 år gammel, 
den dag jeg blev født, og havde da været enke i nøjagtig fem år. Jeg har samlet fire 
forskellige udtalelser om hende. 
 
Far og farbror Klem ved et besøg i 1986: ”Engang imellem fik vi en lussing, og det var for det meste 
mor, der gav den”.  
Min søster Kirsten i 1987: ”Hun var meget sød og hjælpsom ovenfor mig”. 
Maren Klem Christensen (fars kusine) i 1987: ”Hun var mere streng end min mor, som nu også var 
meget blid og venlig”. 
Thorald Nielsen, Vester Hassing, i 1987: ”Stine Thomsen var en meget livlig dame, og hvor hun var, 
var der liv og glade dage”. 
 
 
 
Min mor har foræret mig et par opskrifter, som hun har gemt efter sin svigermor, 
Stine Thomsen, på henholdsvis horn og brunkager, som ses nedenfor. 
 
Det mærkelige tegn, som følger efter en del af tallene er tegnet for pund. Desuden 
bruges flere andre ældre vægt- og målebetegnelser, så først en læsevejledning. 
 
Pund: 1 pund = 100 kvint = ½ kg.  
Kvint: 1 kvint = 10 ort = 5 gram 
Pægl: 1 pægl = ¼ pot = 0,24 l (ca. ¼ l) 
 
Kilde: Heini Madsen: Ordbog for slægtsforskere, 1998  
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Horn 
¾ Pund Margarine smuldres i 
1 Pund Flormel 
1 Barneskefuld Melis 
3 Kvint Gær 
½ Teskefuld Salt 
3 Kvint Gær en 
god pægl halvskummet 
Mælk 
de pensles med Æg 
og dyppes i Sukker 
bager omtrent i 20 Minutter  

 
1 Pund Sirup 
½ Pund Margarine 
½ Pund Farin 
2 Teskefuld Kanel 
1 ditto Nelliker koges 
gryden løftes af – 2 teskefuld 
Potaske kommer der i 
1½ á 2 Mel rører der i 
naar det er let afsvalet  

 
 

 
 
I mine gemmer er en gammel skolestil, som omhandler min bedstefar, Anton 
Thomsen. Den har jeg også fået af min mor. Stilen er skrevet af min moster, min 
mors yngste søster, Inger Huus, der er født i 1936. Anton Thomsen omtales som 
snart 70 år, så stilen må være skrevet i ca. 1945. 
   Mine forældre var blevet gift i 1942, hvorefter de overtog Haraldsminde i Gåser, så 
min mosters beretning må have sit primære grundlag fra perioden 1942-1945. 
   Moster Inger var, da hun skrev stilen, omkring 14 år gammel. Hun var dels en 
efternøler og godt forkælet af sine ældre søskende, herunder min mor. Desuden var 
hendes far død tre år forinden, så måske har Anton Thomsen været en slags 
faderskikkelse for hende. 
 
I en lille Landsby i Nærheden af Hals bor en Mand, som jeg kender meget godt, og han er trods sine 
snart 70 Aar ung af Sind. Han hedder Anton Thomsen. 
   Anton er middelhøj med venlige, lyseblå Øjne og snehvidt Haar. Han har et vindende Væsen, og 
han er ualmindelig pæn i alle Henseender. Anton er meget politisk interesseret, og han er en meget 
ivrig Venstremand. Han har været Formand i Menighedsraadet i 9 Aar, og han har røgtet sit Hverv der 
neget samvittighedsfuldt. Desuden er han meget interesseret i Regnskaber, hvilket bevirkede at han 
paa et vist Tidspunkt havde 10 forskellige Regnskaber. 
   Anton er selv Gaardejer, og han har en stor Gaard, men det er ikke den, der har haft hans 
Interesse. Det har altid været Læsning, Regning og Skrivning, og han har selv fortalt mig, at han aldrig 
har syntes om Landbrug, og at det ogsaa var hans Mening at blive Købmand som ganske ung. Han 
kom i Lære hos en Købmand som ganske ung, og her gik det ogsaa godt det første halve Aar; men 
saa en Dag da han skulde komme Sirup i en Flaske, glemte han at se efter, om Flasken var fuld, og 
Resultatet blev da, at Siruppen løb paa Gulvet. Da saa Købmanden kom og skældte Anton ud, løb 
han hjem. Siden den Tid vilde Anton ikke mere i Købmandslære; men han har passet sin Gaard 
særdeles godt, saa at han nu kan overlade den til Sønnen med 72 Tønder Land. 
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   Anton er meget hjertelig af Væsen, og han er ualmindelig ærlig. Engang ved et Dyrskue i 
Brønderslev var han til en Gymnastikopvisning. Da han var kommet ind, opdagede han, at han havde 
faaet en Krone for meget, og straks masede han sig tilbage gennem den store Trængsel for at 
aflevere Kronen igen. 
   Anton holder ogsaa meget af Børn, og jeg kan huske, hvordan han, baade da jeg [var] mindre og 
ogsaa nu, forstod at lege med mig. Han kunde tage mig med ud i Haven, hvor han fortalte Historier og 
spillede paa  Harmonika for mig. Lige pludselig kunde han saa paa Strømpefødder lege en rask 
Tagfat med mig, skønt han ogsaa dengang var højt oppe i Aarene. 
   Men Anton kan ogsaa være alvorlig. Han gaar f. Eks. Meget i Kirke, og han holder ogsaa meget af 
Musik. Anton vil gerne danse, og synge, og han har ogsaa en smuk Sangstemme. Saa snart jeg 
sætter mig hen til Klaveret, kommer han med det samme, selv om han har meget travlt, og saa 
synger vi sammen mange smukke Sange og Salmer. 
   Anton oh jeg har ogsaa fælles Interesse i Læsning. Saa snart jeg kommer ned og besøger ham og 
hans Kone, Stine, skal jeg altid først ind til Boghylden for at se, om der skulde være kommen nye 
Bøger, og ogsaa her er han villig til at hjælpe mig, da han kan huske dem alle sammen. 
   Jeg holder derfor meget af at være sammen med Anton, men jeg vil bare ønske, at vi boede noget 
nærmere sammen, saa jeg havde Lejlighed til at besøge ham noget oftere. 
 

Inger Huus 
  
 
Her er Stine og Anton Thomsen fotograferet i 1917, sammen med deres to sønner, Anders (født 
1915) til venstre og Klem (født 1913) til højre. 
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Mor og far  
Min mor, Stinna Thomsen, døbt Kirstine Marie Huus, er født den 3. juli 1917 i Fræer. 
Hun døde den 17. november 1986 i Vester Hassing og blev begravet på Gåser 
kirkegård. 
   Min far, Anders Thomsen, døbt Anders Marius Klem Thomsen, er født den 31. 
januar 1915 i Hou (Hals sogn). Han døde den 8. september 1997 i Vester Hassing 
og blev begravet på Gåser kirkegård. 
 
På et punkt skiller mine forældre sig ud fra hinanden. Mine bedsteforældre overtog 
Haraldsminde i 1916, så far er opvokset i Gåser. Min mor er derimod tilflytter, og jeg 
tror ikke, det var let i 1940’erne, og sikkert heller ikke i årene før og efter, at være 
tilflytter til Gåser. Det var et lille samfund, og man kom hos hinanden og holdt øje 
med hinanden. Mor har aldrig talt derom, men på et tidspunkt sagde hun: ”Jeg har 
altid godt kunne lide Anna Skov, for hendes mor var sød ved mig, da jeg kom til 
Gåser”. Denne kommentar må jo også betyde, at der var nogle, som ikke var søde 
ovenfor hende. I øvrigt har jeg hørt en anden fortælle, at ”hendes mor nærmest 
flygtede fra Gåser”, så man skulle helst ikke træde udenfor normerne. 
   Sidst på året 1954 fik min mor årbogen ”Kvindens Hvem Hvad Hvor” årgang 1955. 
Det var sandsynligvis som julegave, for hun fik senere de næste fire årgange. Men i 
den første årbog startede hun med at skrive på siderne ”Vi inviterede” og ”Til selskab 
hos”. Denne indførsel stoppede dog snart, men der er indførsler nok til at kunne 
fornemme den selskabelighed, der omgav dem. 
   Denne selskabelighed husker jeg tydeligt. Som barn har jeg tit ligget under bordet 
og lyttet, når herrerne spillede kort; damerne sad i stuen ved siden af og snakkede, 
men de var ikke så spændende at høre på og sandsynligvis også mere fokuserede 
på os børn end herrerne. Denne selskabelighed fortsatte i øvrigt efter at min far 
solgte Haraldsminde og mine forældre flyttede fra Gåser. De seneste år forinden min 
mor døde holdt de som regel to årlige sammenkomster, hvor min kone Birthe og jeg 
serverede. En for ”de gamle” og en for ”de unge”. Det passer sikkert ikke 100 %, 
men de gamle var fra mine forældres alder og opad, mens de unge var fra mine 
forældres alder og nedad.  
 
Så til min mors indførsler om mine forældres selskabelighed i starten af 1955. Under 
”vi inviterede” er situationen sikkert præget af, at min far fyldte 40 år den 31. januar. 
Men jeg må indrømme, at indførslerne under ”til selskab hos” nærmest giver mig 
åndenød. De har været ”i byen”, som vi kaldte det i min barndom, hver 4-5 dag, og 
dette ovenikøbet i en periode, hvor de selv fejrer en 40 års fødselsdag. 
 
 
Vi inviterede 
 
uden dato: Joh. Justesen . Onkel Johannes . til 
Aftensmad. 
uden dato: Ejner Gade . Chr. Jensen til Kaffe. 
28/1: Jens Verner . Fru Sigen . Niels Larsen . 
Marius Koch . Ejnar Sørensen . Joh. Justesen . 
Onkel Johannes . Viggo Olsen . Marius Larsen . 
Klem og Dora . Just og Karen Lene . Kb. 
Bertelsen . Sildeanretning Steg br. Kart. Rødkål 
Paalæg Ost. 
31/1: Tveden . Viggo Nielsen . Anders 
Christensen . Ejnar Gade . Chr. Jensen . Joh. 
Justesen . Onkel Joh. . P. Olsen . Kb. Toft . Kaj 

Til selskab hos 
 
6/1: Anders Ejnar Justesen - Eftermiddagskaffe 
og Aftensmad 
8/1: Jens Verner - Spisning . jeg var fraværende 
af Forkølelse 
13/1: Joh. Justesen til Eftermiddagskaffe Madder 
og Kage 
24/1: Paa Tveden til Eftermiddagskaffe og 
Aftensmad 
25/1: i Aalborg og se Ordet - derefter hos Joh. 
Justesen 
30/1: hos Ejnar Gade - Kortspil - udeblev 
11/2: hos … Jensen 
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Mortensen . Kontrollen - Østerheden . Engholm 
udeblev - 
3/2: Starbæk . H. Springborg (Mary lige kommet 
fra Sygehuset) . Chr. Andersen . Knud Knudsen . 
Stine Knudsen . Anders Ejnars og Jane Justesen 
. Holger Jensen . Kb. Holst . Mejeribestyrer 
Larsen . Fru Bjerg . V. Toftegaard . Gertrud . Mie 
Sørensen - Lærer Christensens udeblev. 
 

13/2: Anders hos Joh. Justesen til Frokost Kl 12 - 
Stine og jeg der om aftenen 
15/2: hos Niels Larsen til Smørrebrød 
5/2: hos Marius og Andreas Larsen til Aftenskaffe 
uden dato: hos Kaj Mortensen til Kaffe 
22/2: Anders Ejnar Justesen til Spisning 
22/3: Købmand Toft til Kaffe 
3/3: Til Ejnar Gades Fødselsdag (udeblev) 
2/3: Til Joh. Justesen til Eftermiddagskaffe 
10/3: Jens Starbæk til Spisning 

 
 

Far og mor med deres to førstefødte, Kirsten og Anton. Billedet er fra 1946 eller 1947. 
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Navneskiftet fra Vester Mellergård til Haraldsminde 
Ovenfor fortæller jeg at gårdens navneskift til Haraldsminde formentlig skyldes, at en 
lærer, der ejede gården, mistede sin søn Harald, og derefter opkaldte gården efter 
ham.  
   Ovenfor fortæller min far, at den gamle Vester Mellergård, som lå lige ved siden af 
Øster Mellergård, på grund af spøgeri blev væltet og genopbygget oppe på marken. 
Ved nedbrydningen skulle man have fundet et nyfødt barnelig under gulvet i stuen. 
Og senere fandt man ud af, at dette lig var anbragt af en husbestyrerinde på gården, 
der var blevet gravid med en lærer på Gåser Skole, som lå lige sydvest for den 
gamle gård.  
   Der er nu nok en gran sandhed i begge disse historier. Så lad os kigge lidt på 
Anders Kristian Holm, som var lærer på Gåser Skole i perioden 1815-1838. Foruden 
at være skolelærer ejede han nabogården til skolen, som på dette tidspunkt hed 
Vester Mellergård. 
 
 
Anders Christian Holm er født 1793. Han bliver gift med Else Christensdatter i 1814. 
Samme år får parret deres første barn, og året efter flytter familien til Gåser, hvor 
han som nævnt virker som skolelærer de næste 23 år. 
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Anders Christian Holm og Else Christensdatter får syv børn sammen. Deres 
førstefødte, Andreas Christensen Holm, er som nævnt født i 1814, før familien 
flyttede til Gåser, mens alle de øvrige børn er født i Gåser. I 1816 fødes Niels Lassen 
Holm, i 1817 Christen Marinus Holm, i 1819 Lauritz Peter Holm, i 1821 Karoline 
Holm, i 1822 Henriette Emilie Holm og i 1824 Harald Conrad Holm. Kort efter 
Haralds fødsel fylder Else Christensdatter 42 år.   
 

 
 
I 1828 bliver parrets ældste søn konfirmeret, og da angives forældrene som 
”Skoleholder Andreias Christian Holm og hustru Else Christensdatter i Gaaser 
Skole”. 
   Lærer Holms sønners ve og vel betyder tilsyneladende meget for ham, og det 
lykkedes ham i 1933 at få dem fritaget for militærtjeneste. 
 

 
 
 

 

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis 
Aar 1833, Løverdagen den 25de Mai, 
No 83 
 
Blandede Efterretninger 
... 
Skolelærer Holm i Gaaser havde gjort 
Paastand om hans 5 Sønners, 8, 12, 
14, 16 og 17 Aar gamle, Udgang af 
Lægds-Rullen. Ved Landmilice-
Sessionen for Aalborg Amt har han 
tabt, men ved Høiesteret har han 
vunden sin Sag, saa hans Sønner nu 
ere berettigede til Udgang af Lægs-
Rullen. 

 
Men indenfor det næste års tid går det galt. Familien går i total opløsning. Ved 
folketællingen i 1834 bor Anders Christian Holm alene på Gåser skole, sammen med 
sønnen Lauritz Peter Holm. Else Christensdatter bor derimod alene i et hus i Gåser, 
helt uden børn, som ”frasepareret sin mand og lever af hans bidrag”. De tre yngste 
børn findes som plejebørn hos en skræddermester Jens Kjærulf på Læsø. Ved 
folketællingen i 1840 er det ikke muligt at finde de tre børn, men da folketællingerne 
for dette år ikke er tilgængelige for Læsø, må de formodes stadig at befinde sig der. I 
1845 er de til gengæld tilbage i hovedlandet; Karoline er ”huusjomfrue” ved fasteren i 
Nibe, Henriette er blevet gift med en møller og bor i Jerslev, og Harald er 
”Kontoirbetjent ” ved etatsråd Ludvig Christian Brink Seidelin i Hjørring. 
   Ved de efterfølgende folketællinger i 1840, 1845 og 1850 angives Anders Christian 
Holms civilstand som ”enkemand”, ”ugift” og ”fraskilt”, mens Else Christensdatters 
civilstand angives som ”enke”, ”enke” og ”fraskilt”. Mens Anders Christian Holm 
forlader Gåser i 1838-1939, bliver Else Christensdatter boende her resten af sit liv. 
Ingen af dem bliver gift igen.  
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Nok lever det yngste barn, Harald, frem til 1907, men han er borte fra skolelærer 
Holm. I øvrigt får Harald mindst syv børn, men ingen af disse er opkaldt efter nogen 
af forældrene. 
   Så noget tyder på, at ægteskabet går i stykker i forbindelse med flytningen af 
Vester Mellergård, familien splittes totalt, og skolelærer Holm vælger at navngive den 
nye gård efter sin yngste søn – og kalder den Haraldsminde.   
 
 
Nogle gange møder man bare de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Den 14. 
marts 2016 – kort efter at jeg havde skrevet ovenstående af dette afsnit - var jeg til et 
møde på Aalborg Stadsarkiv, og på vej ud af døren møder jeg Tove Michelsen, 
arkivleder af Hals Arkiv, og jeg fortæller hende, at jeg har fået et par nye billeder af 
Haraldsminde, som jeg vil sende hende. Ved siden af hende sidder en mand, som 
interesseret vender sig og spørger, om jeg har noget med Haraldsminde at gøre. Jeg 
kan fortælle, at det er mit barndomshjem. Så fortæller han, at han har noget 
materiale om Haraldsminde, som jeg gerne må få. Han havde søgt, og fået, 
oplysninger om det korrekte matrikelnummer, men det forkerte ejerlav, så de 
oplysningerne fik han aldrig brug for. 
   Et par dage efter modtager jeg et brev fra Gunner Sørensen i Gandrup. Og hvilket 
brev. Det første dokument er en tinglysning af navnet Haraldsminde på en ejendom i 
Gåser. 
 
  Da jeg har beskattet med den Ret som Plakaten af 11 April 1821 har at tillægge den mig 
efter Skjøde af 9 Januar 1833 til hørende Gaard i Gaaser Bye, Øster Hassing Sogn, Kjær 
Herred Under Aalborg Amt, hvis Eiendomme staaer for hartkom 1 td 7 skp 2 fdk. der hidtil 
intet Navn har havt, et saadant saa kan begiøres og saaledes herved, 
At denne Eiendom indtil andet muligt i den maatte følges, i stedse skal bære og udnævnes 
med Navnet Haraldsminde. 
  Dato til Stadfæstelse under mit navn og Segl her til Tinge at læses og i Pantebogen at 
indføres 
Gaaser Skolehuus den 12 Februar 1836. 
                                                                                          Holm /LS/ 
 
                    Læst i Retten paa Kiær og Hvetboe Herreders Thing. 
                         Fredag den 8 April 1836 og paategnede eller Nr Folie 810 
 
                                                                   Andersen. 
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Hvem var det i øvrigt, at Anton Thomsen mødte på Landbomødet i Hjørring, som var 
født på Haraldsminde i Gåser (se ”Optegnelser af min far, Anders Klem Thomsen, 
om Haraldsminde”)? Vi snakker årene før 1911, uden helt at vide, hvor langt vi skal 
gå tilbage. 
   Christen Nielsen boede på Haraldsminde i årene 1840, 1845 og 1850 – ifølge 
folketællingerne. Han fik tilsyneladende ingen børn, mens han boede i Gåser, men 
havde børn med til Gåser, som voksede op der. 
  Jens Albertsen boede på Haraldsminde 1855. Han var en ældre mand, da han kom 
til Gåser, så børnene var allerede flyttet fra reden. 
   I 1860 bor Morten Andersen Hønsholm på Haraldsminde, og så er vi nået frem til 
min slægt. 
   Spørgsmålet er, om den ukendte ældre mand ikke har sagt, at han var opvokset på 
Haraldsminde, og ikke at han var født på Haraldsminde. Det mest sandsynlige vil 
være, at det drejer sig om én af Christen Nielsens sønner. 
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Skøder på Haraldsminde 
I brevet fra den Gunner Sørensen i Gandrup, som er nævnt i forrige afsnit, medfulgte 
også et par skøder fra Haraldsminde. Jeg ved ikke hvem der har foretaget 
afskrifterne, måske hans afdøde bror, som han fortalte var slægtsforsker. Jeg har 
været tro mod afskrifterne, dog er Hansholm rettet til Hønsholm, og Gaardehaven til 
Gaasehaven (to ting som kræver indsidder viden). 
 
 
 
Det første skøde er fra min tipoldefar Morten Andersen Hønsholms overtagelse af 
Haraldsminde i 1857 efter Jens Albertsen. 
 

Skjøde. 
 

Jeg Underskriver Soni Albertsen nu boende i Aalborg, giør hermed vidterlig, at ligesom jeg 
Ifølge andhæftede Kjøbekontract af 1 April 1857 tinglæst 8 Januar d. a. haver solgt, 
saaledes sælger, skjøder og afhænder jeg herved min hidtil ejede og forhen beboede 
Gaard Haraldsminde, Kaldet beliggende i Gaaser By Øster Hassing Sogn, Kjær Herred 
Aalborg Amt, dens Bygninger Grund og tilhørende Jordeiendomme af hart korn efter den 
gamle Matricul 1 Tdr 7 Skp 2 Fdk, men Ifølge den ny matricul nr 28 ansat for Gammelskat 
12 Rds 82 sk samt Ager og Engs hartkorn 9 tdr 2 skp 2 Fdk med Anhørt Konge - 
Komtiende matriculeret for 1 Skp 3 Fdk ¼ Alb, deri nedlagte Vintersæd og in Natura 6 Tdr 
Rug, alt Byg og Malt paa Loftet, Havren og Fouragen, Kartofler og Gjødning og det 
tilbageværende lldebrændsel, alt til Gaardeier Morten Andersen Hønsholm for den 
Kjøbesum 9000 Rd skriver ni Tusind Rigsdaler Rigsmønt, - Og da denne Kjøbesum er 
betalt og berigtiget paa henhørende Maade, som meddeles herved velbemeldte Morten 
Andersen lovlig Skjøde paa bemeldte Gaard med Eiendomme, Tiende samt Andeel i 
Gaasehaven, hvilket alt han allerede har taget i Besiddelse og skal eie og beholde med lige 
Rettigheder, Byrder og Forpligtelser som jeg haver eiet og besiddet denne Eiendom lfølge 
Skiøde af 10 December 1834 tinglæst den 19de s. m. samt i øvrigt har de Betingelser, som 
Kjøbecontracten indeholder, aldeles fri for Vor hjemmel til stadfæstelse under mit navn og 
Segl i vidners Overværelse. 
   Aalborg den 28de December 1858.          Albrectsen  ( LS ) 
 
Til Vitterlighed    Th. Bjerregaard, Gartner. 
                          C. Sløckel Snedkersvend. 
 
Læst i Kjær herreds Ret Fredagen den 21 Januar 1859 
  Og tilført Pantebogen nr 15 Fol 692 Kjøbecontract paa slet Papir . 
                                                       Vedtaget Meeilig.. 
 
 
 
Det andet skøde er fra min oldefar Christen Thomsen Klems overtagelse af 
Haraldsminde i 1879 efter Morten Andersen Hønsholm. Bemærk at der nævnes en 
aftægtskontrakt; denne kan ses i sit eget afsnit ovenfor. 
 

Kjøbekontract. 
 

Underskrevne Gaardeier Morten Andersen Hønsholm af Haraldsminde Gaasser sælger og 
overdrager hermed til min Svigersøn Christen Thomsen Klem af Gaaser som mig efter 
Skjøde tinglæst 21 Januar 1859 tilhørende Gaard Haraldsminde med tilliggende 
Jordeiendom skyldsat under Gaaser by øster Hassing Sogn. Matr nr 28a for Hartkorn 3 tdr 
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0 skp 1 Fdk 1½ alb. gl skat 23 kr 62 øre. Overtagelsen skeer paa følgende Vilkaar: 
Ejendommen overdrages Kjøberen med alle de samme saavel almindelige som specielle 
Skatter og Afgifter af enhver Art. Bygningerne staar fra dato for hans Regning og Risiko i 
enhver Henseende saa at han i Ildsvaadetilfælde oppebærer Assurance sammen med at 
paatage sig for der af flydende Forpligtelser 2. Med Eiendommen følger de i Bygningerne 
værende mur og nagelfaste Appartimentier, Eiendomens Besætning og inventarium, Avl og 
Afgrøde, Ind og Udbo med Undtagelse af hvad jeg i den samtidigt hermed oprettede 
Aftægtscontract har forbeholdt mig Ret til at udtage. 
Hvor Eiendommen følger kommer Anpart Konge - Korniende 3. Kjøber summen er Bestemt 
til 12000 Kr skriver tolv Tusinde Kroner, og som berigtiges saaledes a) 2000 Kr hermed at 
Kjøberen overtager og fremtidig forrenter dem i Ejendommen indestaaende Gjeld til Gmd. 
Ove Christensen Larsen i Dødsboet, b) 4000 Kr betaler Kjøberen uden Renter men 
skadesløst til Gaardmand Knud Jensen i Gaaser der er gift med Min Datter Mette Kerstine 
Mortensøn. c) 4000 Kr betaler Kjøberen ligeledes uden Renter men skadesløst til 
Gaardmand Jens Jensen i Vester Røgild, der er gift med min Datter Elsine Johanne 
Mortensøn. Begge disse Beløb udbetales enten i 11 December Termin d. a. eller senest i 
11 Juni Termin 1880 
 
 
 
Det tredje skøde er fra min oldefar Christen Thomsen Klems overtagelse af et hus i 
1903 efter enken efter Niels Chr. Pedersen, Maren Kathrine Akselsdatter. 
 
Indehaver Maren Katherine Akselsdatter af Gaaser sælger, skøder og overdrager herved til 
Gaardejer Chr Thomsen Kleen Smit. Det mig tilhørende af min afdøde mand Niels Chr 
Pedersen opførte Hus, der er tilbygget det Hus, som min Mand og jeg ifølge Kontract af 22 
Marts thinglæst 6 Juni 1856 have, Fæste for nævnte Chr Thomsen Kleen tidligere her fta 
ham Ejendom Matr nr 28a af Gaaser Øster Hassing Sogn, Med Bygninger følger denne mur 
og nagelfast Tilbehør, herinde Kakkelovn og Grubegryde. 
Kjøbesummen 100 kr er Eet Hundrede Kroner er berigtiget, herfor Huset nu skal til høre 
Kjøberen med de samme Rettigheder, Pligter og Byrder, hvormed det har tilhørt mig og min 
afdøde Mand før mig. 
Bekræftet med min Underskrift. Gaaser den 26 Marts 1903 Maren Katherine Axelsdatter. 
  Til Vitterlighed om Underskrift i henhold til O. L. 5 - 1 - Jens Jensen 
             Christen rasmussen.           Læst den 24 - 4 - 1903. 
                                                                    N. Andersen. 
 
Ovenfor står ”Maren Katherine Akselsdatter af Gaaser”, men i 1901 bor hun og 
hendes mand Niels Christian Pedersen i et hus på Holtet. Så jeg er usikker på, om 
det er huset i Holtet, som Christen Thomsen Klem køber. 
 

 
  
 
 
Det fjerde skøde er fra min bedstefar Anton Thomsens overtagelse af Haraldsminde 
i 1918 efter Christen Thomsen Klem. Reelt havde Anton Thomsen overtaget driften 
af gården i 1916, da Christen Thomsen Klem blev enkemand, men måske havde 
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han svært ved at give slip, og papirarbejde kan jo også tage sin tid. Bemærk at nu er 
”aftægtskontrakten” inkluderet i selve skødet. 
 

Skøde. 
 

Underskrevne Gaardejer Christen Thomsen Klem erkender herved at have solgt, ligesom 
jeg herved sælger og skøder til min Svigersøn Kristian Anton Thomsen den mig ifølge 
tinglæst Adkomst tilhørende Gaarde "Haraldsminde" kaldet, skyldsat under Matr nr 28a 
Gaaser By, Øster Hassing Sogn, Hartkorn 3 tdr 0 Skp 1½ Album. Med tilhørende Andel i 
Matr nr 56 Gaaser og Anpart i Sognets Konge - Korn tiende. I Salget medfølger 
Ejendommens Bygninger med mur og nagelfast Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og 
indmuret Kedel, Avl og Afgrøde, Gødning og Brændsel, Besætning, Inventarium, 
Avlsredskaber, Bryggers og Mejeriredskaber samt endelig Sælgerens Andele i Holtet 
Andels Mejeri og Aalborg Amts Andels Svineslagteri. 
Sælgeren forbeholder sig dog en russisk Hest og en Ponnyvogn. Køberen forpligter sig ved 
sin Medunderskrift herunder forpligter sig til at overtage og tilsvare og fremtidig forrente et 
Kautionslaan, stort til Rest 8750 Kr som Sælgeren har optaget i Vester og Øster Hassing 
Spare og Laanekasse. Sælgeren forbeholder sig for Livstid fri Bolig med Lys og Brændsel 
paa Ejendommen. 
Den solgte Gaard med Tilbehør skal saaledes herefter tilhøre Køberen som hans lovlige 
under mit Hjemmelsansvar og med de samme Rettigheder, Pligter og byrder, hvormed den 
har tilhørt mig. Det bemærkes, at der er tinglæst en Deklaration om udlægning af en Vej 
over Gaarden, og at en Kærlod er bortlejet ved Kontrakt tinglæst 6 Juni 1856, 
Omkostningerne ved dette Skøde bæres af Sælger og Køber med Halvdelen hver. 
Endelig bemærkes, at under overdragelsen er medindbefattet den mig tilhørende 
Moseparcel matr nr 194 q z af Hals By og Sogn samt den mig tilkommende 
Medejendomsret for Halvparten til matr nr 194 g n sammested.  
Til Bekræftelse underskrevet i Vidners Overværelse. 
P. T. Nørresundby den 5 Januar 1918, Chr. Thomsen Klem. 
     Kristian Anthon Thomsen. 
Til Vitterlighed: O. Friis.    J. Kinch 
Værdi til Ejendomsskyld 35000 Kr     R. N. 212 al Vurd. 
Ingen Skatterestancer hertil ind til 31 - 12 – 1917   Aalborg Amtstue den 10 - 1 - 1818 
C. M. Christensen Fm.           Løst den 11 - 1 – 1918            N. Andersen. 
  


