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FORORD 

 

I gamle dage var landsbyen Gaaser stort set selvforsynende med alt, hvad man havde brug for i 

det daglige. Der var ca. 8 kilometer til nabolandsbyerne, og turen ind til Aalborg var engang  en 

dagsrejse. Det foregik i fordums tider til hest, i hestevogn eller med dagvognen ad sandede og 

opkørte veje, og når det endelig skulle være, foretrak man oftest at sejle. 

Et meget benyttet transportmiddel i slutningen af 1800 tallet var den lille rutedamper Frem, der 

sejlede mellem Aalborg og Hals, og som tog passagerer ombord mange steder på ruten, - blandt 

andet ved Bødkergaard i Gaaser. 

Bedre blev det, da der kom tog til Gandrup samt postbil og rutebil, men  trods alle nye tiltag har 

Gaaser altid ligget lidt afsides, og turen til staden har altid været omstændelig. 

I landsbyen fandtes alle de nødvendige håndværkere, og mange husmænd havde ofte et 

håndværk ved siden af jordbruget, så man bedre kunne klare sig. Her var der smede, tømrere, 

snedkere, træskomænd, skomagere og skræddere. Mange kvinder var vævekoner og syersker. 

Af og til tog en skrædder eller en vævepige ophold i nogle dage på gård, hvor der var meget 

arbejde. 

På gårdene var man ellers stort set i stand til at klare sig selv med næsten alt. Kvinderne 

vævede, spandt og strikkede, og enhver ordentlig gård havde sin snedkerstue, så man selv 

kunne reparere det meste. 

Man slagtede selv, saltede og røgede, bagte brød og bryggede selv øl, så det var  kun ting som 

salt, sukker, tobak og kaffe, man måtte have udefra. 

I midten af 1800 tallet forsøgte en enkekone sig for første gang med en høkerbutik i landsbyen, 

men det har nok ikke været en fed levevej, men hun blev efterfulgt af andre, og midt i 1900 

tallet var der livsgrundlag for to købmænd i Gaaser. 

I dag i 2013 er der ingen tilbage, men der er mange indkøbsmuligheder i nabolandsbyerne. 
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Høkere i Gaaser 

 

 

 

1860 

Det starter omkring  1860 med, at Birthe Jensdatter i matr. 41 i byen forsøger sig med at åbne en 

høkerbutik. Hun er da 60 år gammel og enke efter Chr. Jensen Smed, og hun skulle vel finde et eller andet at leve af. 

Hun boede først i Jægerhuset (45) sammen med sin mand, der var husmand og smed, men blev enke inden 1845. 

Hun forsøgte sig først som væverske, og derefter som høker i matr. 41 (Ploughuset). 

1870 

Det har muligvis gået godt for Folketællingen i 1870 fortæller, at man her 10 år senere  to steder på samme tid  får 

den samme gode ide. Det drejer sig om naboejendommen i byen, matr. 42a, hvor Jeppe Larsen åbner en 

høkerforretning. Han driver sikkert samtidigt sit husmandsbrug. Det slår muligvis Birthe Jensdatter ud, men hun er 

jo også blevet 70 år. 

Kortet til venstre viser 

husmandsstederne  matr 50 (blåt) 

& matr 51 (rødt). 

Det var her Skov Niels Peter og 

hans kone Mette en kort overgang 

drev høkerforretning. 

Man ser på de små markstriber, at 

man som husmand umuligt kunne 

leve af jorden alene. 

Skov Niels Peter var også tømrer, 

hjulmand, fisker og blev senere 

møller, da han flyttede Østeraae 

mølle hjem til sin ejendom. 
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Samtidigt er der en ung, energisk søn fra Sønder Nygaard (matr. 30), der får samme ide. 

Han startede omkring 1855 med at købe det lille husmandssted matr. 51 ved Vadet, helt 

nede ved fjorden. Han er først hjulmand og tømrer og har sikkert fisket en del ved siden 

af. Han hedder Niels Peter Mathiesen (42 år), men kaldtes aldrig andet end 

"Skov Niels Peter". Efter et stykke tid købte han også nabo husmandsstedet, og hans 

kone Mette M. Christensen (51 år) fra Horsens åbnede en høkerbutik i et 

hjørne af stuehuset. 

 

Barnebarnet Emil Gade har berettet, at 

bedstefaderen og de 2 sønner, Mathis Christian og 

Peter Andreas i deres store fiskekåg roede ind til 

Aalborg, hvor de hentede varer. Deres leverandør var 

brødrene Bendtsen, der havde forretning på 

Vesterbro, hvorfor man sejlede ind i Østerå og lagde 

til der. Denne forretning havde ifølge Emil monopol 

på sukker. Når de så var kommet hjem, så tog far og 

sønner atter på fjorden  med sildegarn og en stor 

madpakke, og de fiskede ofte hele natten. Senere 

købte han også hovedmatriklen 33a fra Vester 

Bødkergaard og opbyggede en ny gård Holmsminde 

på østsiden af Vadet. Emil fortæller, at bedstefaderen 

flyttede et af husene på ruller over Vadet. Han købte 

også Østerå Mølle, som han skilte ad og genopførte 

hjemme ved sin nye gård på vestsiden af Vadet. 

 

1880 

Matr. 42a. Der er kommet ny høker på dette sted. Han hedder Anders Pedersen og er 41 år og fra 

Gandrup. Han er gift med Tobine Hollesen, 38 år, der er en datter af den foregående høker. 

I 1880 har Niels Peter Mathiesen lukket sin høkerforretning. Han har nu rigeligt at gøre med sin nye mølle og 

landbruget, så denne butik fik en meget kort levetid. 
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DEN VESTRE KØBMANDSGAARD 
 

 

 

 

 

Før der blev indrettet købmandsbutik i sidebygningen omkring 1890 var der  på matr. 42a i mange år smedje ved 

siden af husmandsbruget. Herefter blev der drevet smedeforretning fra naboejendommen 22e. På billedet ses 

Købmandsgården fra nord. Forretningen er i gavlen af stuehuset. Det nye pakhus er bygget, så billedet er taget sidst 

i 1940erne. 
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1890 

Matr. 42a.  Ejeren af husmandsstedet hedder Jens Larsen Jepsen, der bor på stedet med kone og 5 børn. Han lever 

af sin jord, og har lejet sidehuset ud til en ung mand fra Brovst. 

Han hedder Thomas Kjeldgaard, er 24 år og gift med Margrethe Christensen fra Bislev. Der har et 1 års barn 

samt en tjenestepige, også fra Bislev. Ved Thomas Kjeldgaard står der i folketællingen 1890 KØBMAND OG 

INDSIDDER, -dvs. at han er lejer. 

1901 

Matr. 42a. Ejeren af stedet hedder nu Jens Laurids Larsen. Han er søn fra nabogården Aagaard (vester) matr. 

23a som søn af Peder Chr. Larsen Laden. Han er født den 28/8 1869. Han blev gift i 1897 med Kristine Jessen, datter 

af lærer Jessen i Gaaser. Hun er født den 2/12 1871 i Dokkedal, hvor faderen var lærer, før han kom til Gaaser.   

Boende på stedet er også svigermoderen Marie Kirstine Jessen, der er enke og pensionist. Også ugifte Elise Jessen, 

født 8/3 1880 i Sognet, bor på stedet. Jens Laurids Larsen driver købmandsforretning på stedet.  Ifølge Karl 

Ladefoged var det Jens Laurids, der startede købmandsforretningen, men det kan jo ikke passe, da der var 

forretning før ham. Forklaringen er sikkert, at det var ham, der byggede det nuværende hus med forretning i 

gavlen. 

Formindret udskiftningskort over 

Gaaser  Ejerlav omkring 1800. 

De røde felter viser 

husmandsstedet matr. 42, og den 

jord der blev tildelt . Længst mod 

syd er selve husmandsstedet, og 

jorden er fordelt på 4 smalle 

striber, - en i marken, 2 i engen lige 

syd for diget og en i Gaaser Kær 

nord for Holtet. 

Den jord har man hverken kunnet 

leve eller dø af, og det var derfor 

nødvendigt at have andet erhverv 

ved siden af. Her var det først smed 

og derefter høker, og mange 

husmænd var også ugedagsmænd 

på Østeraaegaard. 
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1906 

Matr. 42a. Familien på Købmandsgaarden hedder nu Niels Peter Nielsen. Han er født den 19/1 1878. Konen 

hedder Maren Kjær Nielsen født 9/6 1874. Der er et barn på 1 år og en voksen tjenestepige. I folketællingen 1906 

står købmand. 

1911 

Matr. 42a Købmandsgaarden. Der er igen kommet ny købmand. Det er købmand Chr. Andersen Bech, der 

kom i 1907 fra Aalborg. Han er broder til Købmand Bech på Holtet. Han er født den 21/5 1877 i Hoislev, og er gift 

med Christine Marie Bech, født 8/1 1880 i Hvam. Der er et barn på 3 år og en tjenestekarl. 

1916 

Der er igen skiftet købmand. Den nye Købmand hedder Jens Chr. Andersen og kom fra Råby ved Randers. 

Han er født den 12/6 1869. Hans kone hedder Mariane Petrine Andersen, og hun er født den 19/6 1872 i 

Ringkjøbing. Der er 5 børn samt en slægtning. Der er tjenestekarl og ung tjenestepige. Om købmandens økonomi 

oplyser folketællingen i 1916, at indtægten var 1.500 kroner, formuen 8000 kroner og skattebetalingen 31,36 kr. 

1921 

Købmandsgaarden  42a. Købmand Jens Chr. Andersen holder fast. I 1921 viser folketællingen, at en 

voksen søn er kommis og en anden er handelslærling. Desuden er der en anden handelslærling samt tjenestekarl og 

tjenestepige. Husstanden er på 9 personer. 

1925 

Købmandsgaarden 42a. Købmanden hedder stadig Jens Chr. Andersen. Folketællingen i 1925 viser, at der er 

3 børn hjemme samt en husassistent og en handelslærling. Husstanden er på 7 personer. 

1930 

Købmandsgaarden 42a. Den gamle købmand Jens Chr. Andersen er død, og forretningen drives videre af hans enke 

Mariane Katrine Andersen. Til hjælp i forretningen har hun en søn Arnold Andersen, der arbejder som 

kommis. Der er også en fremmed kommis, Søren Chr. Bertelsen, der senere åbnede en konkurrerende butik på 

Østerågård. Der er en hjemmeboende teen age datter og en husassistent.  
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Købmandsenken Marianne Katrine Andersen solgte efter mandens 

død butikken til Helge Larsen, der overtog en gang i 30erne. 

Han er den købmand, som jeg selv husker fra min barndom i 50erne, 

men han var ikke familiens købmand, idet vi på Nygaard handlede 

hos købmand Bertelsen på Østerå. Men jeg husker ham godt, fordi vi 

ofte på vej hjem fra skole var inde for at købe slik, og her købte jeg 

også hagl til min luftbøsse. Det var også her nytårskrudtet blev købt. 

Da købmand Larsen solgte til den næste købmand bosatte han sig i 

Kærby i Aalborg, Degnelodden 1, og Karl Ladefoged foreslog da, at 

jeg skulle aflægge ham et besøg. Hans beretning om hans virke og 

livet i Gaaser samt hans billeder vil jeg fremlægge i det følgende: 

Købmand Helge Larsens beretning:  
På opfordring af Jørn Bladsgaard Larsen har jeg her beskrevet nogle 

episoder om de gamle gaaserboere, nogle er mig fortalte, andre er 

selvoplevede. 

Når vi kommer fra Holtet  efter Gaaser , ligger til højre en gård ejet af Mads Jensen kaldet Fold Mads. Han opkøbte 

kreaturer og svin til Coopmanns slagteri, og når landmanden kom kørende med svin, der skulle leveres, stod han og 

bød over noteringen. Om Mads Jensen går der flere historier. Engang skulle han til hovedstaden, og den gamle lærer 

Kjær, der var noget af en filur, indprentede ham: "Du skal ikke stole på disse københavnere, de vil narre dig, - du skal 

altid gøre modsat". Ankommen til hovedstaden ville han en tur nordpå, han forhørte sig om hvilken sporvogn, der gik 

til hans bestemmelsessted. Du skal med linie to mod nord, blev der sagt. Ihukommende rådet hjemmefra tog han linie 

to mod syd. Det gik omsider op for ham, at det var forkert, og han ville springe af, mens de kørte. Ved udgangen stod 

der et opslag: Tag fat med venstre hånd. "A ved nok, hvad A gør", tænkte Mads og tog fat, men med højre hånd, med 

det resultat, at han faldt med nakken i en hestepære. Vognstyreren kom ud og bebrejdede ham, at han ikke havde set 

opslaget. Mads, der havde sin knortekæp med, blev rasende og råbte: "De ku do ha grint ve A håd ligt mæ nisen istejet 

for", og gav ham et rap af kæppen. 

Engang havde Mads fået forstoppelse og skulle have noget medicin derfor. Samfærdselen på den tid var noget 

langsom, og først efter et par dage ankom medicinen. Nu var Mads i mellemtiden kommet sig og ville ikke have 

sendingen. Han tog til apoteket med medicinen, men apotekeren nægtede at tage den retur, og pakken blev skubbet 

frem og tilbage over disken adskillige gange."A hå kuriret mæ sil", påstod Mads. "Hvordan ", spurgte apotekeren? "A 

tog noget glaurbærsalt og sennep", fortalte Mads. "Du må da have en hel hestenatur, sagde apotekeren, og tog 

endelig pakken tilbage. Denne episode har været genfortalt i en dansk avis i U.S.A. 

Om lærer Kjær, der var noget påholdende, fortælles følgende: Han kørte næsten hver dag efter skoletid rundt til 

beboerne for at få sin aftensmad. Han kom altid i jumbe med sin hest Lisbeth. Engang kom han ned til købmanden, 

kørte ind i gården og kom ind. Købmanden og kommisen var ene hjemme, konen var taget til Aalborg og havde smurt 

aftensmad til de to. Kjær satte sig ind på kontoret, fik avisen og bordlampen blev tændt. Dengang var der kun 

petroleumslamper, og den tændte var en 15 lin, berygtet for at ose.  Der blev travlt i butikken, men efter en stund 

kom købmanden ind på kontoret. Lampen osede og osede af alle kræfter, og lange sodstrimler hang overalt, - og fra 

Købmand Helge Larsen 

fungerende brandfoged 
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lærerens hår og øjenbryn hang lange tjavser. Han havde tørret sig i ansigtet og var helt ukendelig. Han nåede ikke at få 

aftensmad den dag. 

På Vestergaard boede Thomas Klem, en prægtig mand, men ikke for godt lidt af gaaserboerne, der anså ham for at 

være "for stor på det". Det var ikke rigtigt, men man skulle kende ham, for han holdt på formen. 

Købmandsforretningen var samlingssted, når mændene om sommeren skulle i engene for "at slå vand op til 

kreaturerne". På hjemturen kom de altid ind i forretningen, hvor de "holdt børs". På en sådan kom det på tale, at Lars 

Laden skulle have guldbryllup. Klem spurgte, hvem der skulle være skaffer, - godt det ikke er mig.  Johannes Justsen 

hævdede, at det skulle han ikke være bange for, for grøften er jo fyldt nu. Ved Ladens sølvbryllup havde Klem været 

skaffer, og da de gik hjem, lidt usikre på benene, var Klem kommet ned i en grøft, der gik langs vejen fra gården op til 

landevejen. Den var ret dyb, og hans følgesvend "Bette Anders" måtte have omkring et træ for at hive ham op. 

Ved fest var gaaserboerne alle festklædte, og Klem var i livkjole og laksko, og turen i grøften var en episode, han ikke 

brød sig om at høre gentaget. Gaaserboerne var også store talere, og ved et bestemt sølvbryllup varede middagen 5½ 

time, da der blev holdt 16 taler. 

Thomas Klems gård nedbrændte, og han drev den kvægløst derefter. Ved tærskning af afgrøderne gik der ild i 

stakkene, og en stor del blev ødelagt. Klem flyttede over til en villa ved kirken, og under en "børs" diskuterede han 

med os, om hvilken titel han skulle tage. Hvad med partikulier? spurgte han og fik at vide, at det var en aftægtsmand. 

Hvad så med rentier? Det er en aldersrentenyder, blev der svaret. Da han så blev sælger for et kornfirma i såsæd, 

kaldte han sig "generalagent" på den stedlige "børs". Gaaserboerne morede sig, når de kunne finde et offer, - ikke af 

ondskab men for at have noget at more sig over. 

I 1951 kom en kørelærer ned til Gaaser og tilbød køretimer. Tre tegnede sig, deriblandt Niels Mann, - der havde købt 

sig en Hilman, før han fik kørekort. Ved køreprøven skulle Ejner Gade, der selv havde kørekort, med til Aalborg, men 

Niels Mann ville selv køre ind til staden. På bagsædet sad Marius Koch, der senere hjemme på børsen berettede om 

turen. Før Gandrup mødte de en traktor, og det gik godt, men ved Vester Hassing kom en mand med sin trillebør, 

hvilket fik Niels Mann til at udbryde, "Det er da skrækkeligt så mange, der er på vejen i dag". 

Niels Mann havde tit hovedpine, og ved en fest hos Niels Larsen var det igen galt med hovedet. Niels Larsen kom med 

nogle piller, som Niels Mann spiste, og de hjalp. Niels tilbød ham så at beholde resten. Nogle dage efter mødtes de 

igen, og Niels Larsen spurgte, om det gik godt med pillerne. Niels Mann roste dem og sagde, at de var udmærkede, 

men at de gav sved. Det kan jeg godt forstå, 

sagde Niels Larsen, for det er nogen, 

Dagmar har fået for at amme, og det kan du 

jo ikke, så du må svede i stedet for. 

Historien gik over hele sognet, og er mig 

fortalt af pastor Veien, der morede sig 

kongeligt. 

Over for købmanden boede gamle 

Christian Gade (Gåe Kresten), der fyldte 80 

år i 1935. På taget af hans værksted var en 

vindmølle, og den skulle repareres. Om 

foråret stod gamle Gade oppe på 

platformen, og gamle smed Sørensen gik 
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også derop, men rutsjede ned ige . Der skete ikke oget, e  ha  fik de e salut ed fra ga le Gade. "Hva f…… 
skulle du her efter"? Ved omforandringer ville gamle Gade, der var tømrer, helst selv bestemme, og folk skulle helst 

ønske modsat, så fik man det efter ønske, og Gade var tilfreds. 

Sønnen Ejner Gade var også noget ilter, og efter pengeombytningen i 1945 sad vi nogle stykker og talte om den 

formueopgørelse, vi skulle skrive, da der skulle opkræves krigsskadeafgift. Ejner skældte ud over skattesnydere, og 

påstod, at han intet havde at betale udover det opgivne. Da posten kom, fik Gade en tilsigelse om at møde for 

ligningsrådet 3 dage derefter. Gade blev fyr og flamme, greb telefonen og kærede over det korte varsel. Det var 

forgæves, - han kunne møde samme dag, hvis tiden ikke passede ham. En time efter stillede Gade på 

kommunekontoret, hvor han fik et klækkeligt tillæg. Det vakte stor moro hos vennerne på børsen, der skosede ham, 

og han talte ikke mere  om skattesnyd. 

"Volle Kristian" og søsteren Else Marie boede i den gamle rytterskole "Bunken" nede ved fjorden. Når Volle skulle op 

på loftet ad en almindelig stige, begyndte han straks at klage sig Av Av. "Har du slået dig Volle"? spurgte Else Marie. 

"Nej, nej, men A ved A gør et," råbte Volle. Lige over opgangen til loftet var en bjælke, som han altid stødte hovedet 

på. 

Sidst på krigen blev der oprettet et vagtværn, og under en sammenkomst, hvor der blev svælget rigeligt med snapse, 

kom det frem, at Johannes Justsen var blevet udnævnt til natvægter. På hjemturen bankede han på hos købmanden 

midt om natten og fortalte om sin nye titel. Til sin fødselsdag fik han skænket en vægterstok, en knippel besat med 

pigge, og samme dag kom der telegram fra "Der Führer", skrevet på tysk. Begge dele blev han ofte drillet med, men 

han omtalte det aldrig. 

På Haraldsminde boede Anton Thomsen. Han var medlem af en kortklub og skulle med den på udflugt. Det foregik i 

en gammel rutebil ført af Svend Maan. Førersædet var en omvendt ølkasse. Turen gik til Hadsund. "Du kører den 

rænen smøreme godt" roste Anton Thomsen flere gange under turen. Ved opkørslen til Skovpavillonen i Hadsund 

kørte Svend Maan ud over skrænten, og så blev der ikke rost mere.  

Gaaserboerne elskede at drille hinanden, - nogle lo, og andre rasede, men 

sammenhold og hjælpsomhed var der. I 1945 var pakhusene hos købmanden nedslidte, 

og med stor møje fik han skaffet materialer til nye pakhuse. Det blev aftalt med en 

lastvogn om kørsel af grus til støbning af grunden. Imidlertid gik motoren itu, og da 

pakhuset skulle være færdig  til at modtage statskorn efter høst, så var gode råd dyre. 

Da det så værst ud, stillede gårdene med flere vognspand for at køre grus, og arbejdet 

blev færdigt til tiden. Betaling for kørsel, - nej, ikke tale om. Ligeledes høstede 

naboerne for French (på Vestergaard), der ikke kunne få nogen maskinstation til at 

meje det overmodne korn. 

Føromtalte Anton Thomsen forsøgte sig engang som gåseeksportør. Han havde en aftale med et københavnerfirma, 

og der blev tømret kasser, gæssene blev pakket og afsendt, men leverandørerne ventede forgæves på afregningen. 

Det samme overgik Thomas Klem og Anders Thomsen. De ville ikke sælge til maksimalprisen på sukkerroer. De blev lovet råsukker 

Chicolade og en overpris. En stor leverance blev afsendt, men blev aldrig afregnet, og det måtte købmanden ikke få at vide. Han 

havde tidligere aftaget roerne til max pris og leveret sukkersaft til alle, der ønskede det. Det blev afhentet i mælkejunger. 

Før i tiden fik gaaserboerne skyld for at snuse rigeligt til flasken. Smeden Carl Sørensen fortalte, hvordan det gik til, at han blev 

afholdsmand. Efter et besøg hos manden i Ravnsgaard, hvor der blev spist saltede ål til ferske og drukket  dramme til, så fik han så 

mange, at han måtte kravle hjem, og siden rørte han ikke spiritus. 

Da man gravede ud til dette 

pakhus, fandt man ifølge Karl 

Ladefoged, der var med under 

arbejdet, resterne af en meget 

gammel båd, der lå i det, der 

engang havde været en gren af 

Gaaser Å. Det var der ingen, der 

fik noget at vide om, da man 

frygtede, at det ville forsinke 

byggeriet. 



 

13 
 

Efter en generalforsamling og uddeling af overskud i mejeriet på Holtet, blev der drukket lidkøb hos købmand Christensen overfor 

mejeriet. Efter de mange snapse blev de sultne og hentede spegesild direkte fra tønden. Det blev til mange, og sildehovederne 

skulle tælles op til sidst for betaling. Da tiden kom dertil, havde nogen ædt hovederne, så købmanden blev snydt, og deltagerne 

morede sig. 

Fold Mads og Fælled Laurids var til fest på Gandrup Kro, og på vejen hjem blev de trængende. De havde fået en del dramme bag 

vesten, og balancen var ikke så god. Derfor satte de sig ryg mod ryg for at støtte hinanden. Da Fold Mads var færdig, rakte han 

bagud og trak Fælled Laurids' bukser ind under sig. Da de mødtes næste aften, faldt talen på foregående aftens episode. "Den var 

høj", sagde Fælled Laurids, mens han grublede over, hvordan han kunne skide imellem sine bukser og underbukser.                        

Fra Købmand Larsens album 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Købmand Helge 

Larsen i døren til sin 

butik, flankeret af 

kommis Knud 

Larsen fra Øster 

Toftegaard og 

feriepige 

Signe Sandens 

fødselsdag 

 

Forrest fra højre:          

Jane Ploug, Kirstine 

Gade, Signe Sanden 

(fødselar), Signe 

Sandens søster med 

barnebarn, ukendt, 

Signe Sandens 

svigerdatter. 

Øverst fra højre:      

Lazetty Mortensen, 

Jenny Laden, Karla 

Hågensen, Betty 

Jensen, Minna Mann, 

Hanne Justesen (mor 

til Johannes), Ingeborg 

Mann og Minna 

Sanden. 
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Øverst fra venstre:                

Kirstine Gade, Johannes Justesen, 

Sine Justesen, Magda Larsen 

(købmandskonen), Viggo Nielsen 

(bror til Sine Justesen), og 

købmand Larsen. 

Snevinteren 1939 med 

forretningen næsten lukket inde 

af sne. 

Varetur i snevinteren 1939. Den 

blev klaret af Steffen Koch og 

islænderhesten "Tøsen. 

På cykeltur under krigen. Jens 

Ploug lapper cykel. Han var lidt af 

en cykelsmed og handlede med 

cykler. 

Fra venstre: Tilde Ladefoged, Jane 

Ploug, Kirstine Gade og Magda 

Larsen.                                      

Foran: Karl Ladefoged, Ejner Gade 

og Jens Ploug. 
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Under krigen var det svært 

at få fat i tobaksvarer. 

Her viser Johannes Justesen 

og Ejner Gade triumferende 

et pakke Tributo cigarer, som 

de har fået fat i. 

Det er blevet fortalt, at  Søren Bertelsen 

kendte alle egnens pigekamre indefra, da 

han var  ung kommis hos købmand 

Andersens enke Mariane. Af denne 

proklama fremgår, at købmands sønnen 

Anker ikke har været bedre, og ifølge 

Bertelsen  selv var der også liv i  broderen 

Arnold. 

Elisabet blev adopteret af sine 

bedsteforældre og voksede op som dres 

datter. 

. 
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DE SIDSTE KØBMÆND I GAASER 

 

 

I efterårert 1953 skiftede man igen købmand i Gaaser. Det var Marius 

Toft Laustsen , der sammen med sin kone Edith overtog forretningen 

efter købmand Larsen, der slog sig ned i Kærby i Aalborg. Det følgende er 

skrevet  af købmandsparrets 2 børn, Ingelise og Poul. Ligeledes er 

billederne udlånt fra deres familiealbum. 

Gaaser blandede landhandel. 
Den 20/11 1953 købte Marius Toft Laustsen sammen med sin hustru 

Edith  købmandsforretningen i Gaaser af Helge Larsen. De overtog 

butikken 1/1 1954. 

Marius var udlært i Brugsen i Øster Hurup. Han ønskede at være 

selvstændig og fortsatte købmandsgerningen til sin alt for tidlige død i 

februar 1978. Begge er født i 1924. Edith fortsatte med at drive 

købmandsbutikken, godt hjulpet af Lene Marie Justesen, indtil 1/7 1987, 

hvor Edith solgte butikken og flyttede til Hals. Købmandsparret fik 2 børn. Sønnen Poul blev født i 1955 i Gaaser. 

Datteren Ingelise var født i Øster Hurup i 1948. 
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Der blev bragt varer ud til kunderne, 

hvilket var meget almindeligt på den 

tid. I de første år kørte Marius ud på 

en "røvskubber", der senere blev 

erstattet af en varebil.  

Butikken drev de i fællesskab. 

Kunderne blev behandlet ens. Der 

blev ikke skelnet til deres økonomiske 

forhold. Marius var dus med alle. 

Mange havde en "købmandsbog", 

hvor bestillinger blev skrevet og 

prisen påført. Regningerne blev betalt 

til den første, eller når det var muligt. 

Der var god stemning i butikken, hvor 

kunderne fik drøftet aktuelle emner, 

og nyheder blev formidlet. Butikken 

åbnede normalt før kl. 7 og lukkede 

så småt efter kl. 18 i hverdagen og kl. 

16 om lørdagen. Det skete af og til, at 

nogle stod og manglede noget efter 

lukketid og opsøgte købmanden. Hvis 

han var hjemme, gik de ikke 

forgæves. Marius og Edith 

supplerede hinanden godt. Marius 

kørte varetur og tog sig af indkøb og 

regnskab. Edith passede butik, 

husholdning, børn og haven. 

  

 

Billederne til venstre viser Edith foran 

butikken med hunden Pelle. Alle 

købmandens hunde hed efter tur 

Pelle. 

"En slapper" foran butikken. Fra 

venstre: Johannes Justsen, Nicolaj 

Haslund og købmand Toft. 
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Den nye købmand, Jon Ørvad, havde store planer for 

forretningen, og han startede med at udvide åbningstiden 

til kl. 20 på hverdage og til kl. 14 i weekenden. Det gav 

ikke flere kunder, og de, der var, blev spredt så meget, at 

man sjældent mødte andre kunder i butikken.  

Efter overtagelsen fandt den nye købmand nogle 

bygningsmæssige fejl i tagkonstruktionen og forlangte 

erstatning fra sælgeren. Beboerne mente, at han kendte 

til dette, allerede før han købte, og det medførte nogen 

uvilje blandt de gamle kunder.  

Sandheden er nok også, at tiden var løbet fra små 

butikker på landet, og at være ny mand på stedet gjorde 

det nok ikke lettere. 

 

 

 

Edith Toft og Lene Marie bag disken i Gaasers 

sidste købmandsforretning. 
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Her på billedet ser vi julehandelen 

1987 med kunder i butikken, men 

den glæde blev kort, og inden 

længe lukkedes butikken helt, og 

blev solgt som almindelig beboelse. 

 

 

Her i 2013 har den forhenværende butik været under ombygning i flere år 

og er det stadig, og den står nu ubeboet hen. 
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GAASER BY 
 

 

 

KØBMANDSGÅRDEN  
PÅ ØSTERAAGAARD 

 

JØRN BLADSGAARD LARSEN 
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Forside:  

Købmandsgaarden på Østeraae, tegnet af P. J. Pedersen (Skryds Peter) fra Ulsted. 

Sønderskovvej 155, matrikel 2v. Gaaser 

Skryds Peter tegnede de fleste gårde og huse på egnen, og for at glæde kunden forskønnede han 

gerne tegningen, således at flaget som regel  var hejst og et skib ofte sejlede forbi. 

 

Kilde: 

Beretningen om tilblivelsen af denne forretning har jeg fået fortalt af købmand Bertelsen, efter 

den var lukket, og han boede i Hals. Bertelsen var en af min fars gode venner og han kom ofte i 

mit hjem for at spille kort eller gå på jagt. Han var en god fortæller, og da han ikke længere var 

bundet af hensynet til kunderne, kom der mange sjove historier med, som jeg dog vil undlade at 

bringe her. 
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Købmandsgaarden på Østeraae 
 

I årene 1928 - 1929 blev de sidste rester af den lille herregård Østeraagaard solgt og udstykket i 

21 statshusmandsbrug. Den store smukke hovedbygning blev nedrevet, fjernet og af 

materialerne blev "Villa Marie" opført i Hals. Den kæmpestore lade med portindkørsel i midten 

blev ligeledes nedrevet, hvorimod resten af udhusene blev stående, og heraf dannedes 5 

husmandsbrug. Østpå i skoven, som allerede tidligere var frasolgt, dannedes 6 brug, langs 

Sønderskovvej vest for åen 2 brug, og mod nord langs Mølholtvej blev der 8 nye brug. Hertil kom 

så 3 husmandsbrug fra forrige århundrede nordvest for åen samt det afsides liggende 

"Himmerige", der hvor Engvejen møder Sønderskoven. 

Alle disse små nye landbrug dannede nu grundlaget for en ny købmandshandel på Østeraae, der 

skulle vise sig at blive en hård konkurrent til den gamle butik i selve Gaaser (Klyngen) 

 

Omkring 1932 åbnedes den første butik på Østeraae. Den var efter sigende særdeles primitiv og 

indrettet i dagligstuen i det husmandssted, der var dannet af Østeraagaards tidligere kostald,- 

det nuværende Sønderskovvej 153. Ejeren af stedet hed Marinus Sørensen, men det var ikke 

ham selv, men derimod hans svoger Christian Eriksen, der ernærede sig som købmand. 

Denne butik fik imidlertid ikke lang levetid, idet Eriksen hurtigt købte matr. 2v på den anden 

side af åen, og her byggede han en købmandsgård i 1933, - Sønderskovvej 155. Allerede året 

efter blev den imidlertid solgt til  købmand S. C. Bertelsen, der kom til at virke I Gaaser i en lang 

årrække. 

Købmand Bertelsen kom første gang til Gaaser den 15. november 1926 som kommis hos 

købmand Andersen, der havde butikken vester i byen. Her blev han indtil 1. september 1932. 

Derefter arbejdede han hos forskellige købmænd på egnen, - først hos købmand Als i Hals, og 

derefter hos købmand Beck på Holtet fra 1. januar til 1. april 1934. 

Derefter købte han sammen med Karl Mann (en broder til Niels Mann i Søndergaard) den 

nybyggede forretning på Østeraae , idet de regnede med, at de nye statsejendomme og de 

personlige venner, de begge havde i byen, i forening ville give en god og stabil kundekreds, - og 

det viste sig at holde stik. 

Den første åbningsdag for butikken var Påskelørdag, og da der havde været lukket Skærtorsdag 

og Langfredag, var handelen på denne dag meget livlig,- men da kassen om aftenen blev gjort 
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op, var der kun 135 kroner i kontanter. Alle kunder havde nemlig en "bog" og købte på kredit, 

og betalingen faldt så med mere eller mindre store mellemrum, - som regel i æg. Mange i 

landsbyen sad hårdt ved stedet, og de fleste havde høstpantebreve med kredit til oktober, hvor 

betalingen skulle falde i korn eller kontanter. 

Forretningen var en blandet landhandel med bl.a. kolonial, slagterivarer, manufaktur, gødning 

og foderstoffer, - kort sagt næsten alt mellem himmel og jord. Foruden alt dette var der til 

forretningen et mølleri trukket af en petroleumsmotor, og for 50 øre pr. tønde kunne bønderne 

så få deres korn malet her. Det gav en hel del arbejde, for møllen ved Vadet var for længst 

nedlagt, og den nærmeste mølle var den på Holtet, som ejedes af købmand Beck. Det var mest 

husmændene, der kom, for de større gårde havde selv kværn og petroleumsmotorer. El kom 

først til Gaaser ved juletid 1936, og fra da af fik også mange husmænd deres egen kværn. 

Mølleriet blev passet af Karl Mann, som ligeledes tog sig af vareturene. Disse foregik med 

budcykel to gange om ugen til  Gaaser (vest) og en gang om ugen til Østeraae. Mange år senere 

blev disse vareture klaret af naboen Knud Gade, men nu med en hestevogn.  

Kompaniskabet med Karl Mann ophørte efter nogle få år, og i stedet blev der ansat en kommis, 

der også overtog vareturene. Inden vareturen blev der ringet til dem, der havde telefon,- de 

andre blev besøgt på cykel, og på denne måde blev der afgivet bestilling. 

Konkurrencen mellem de to købmænd var hård, - men det personlige forhold var altid godt, og 

manglede man noget, kunne man som regel låne af kollegaen. Men der var kamp om kunderne, 

og det var ikke altid prisen, der var afgørende, og heller ikke afstanden, - men måske nærmere 

det personlige forhold mellem kunde og købmand. Man kunde derfor ofte se en husmand fra 

skoven eller det yderste Mølholtvej cykle forbi den nærmeste og måske billigste købmand for at 

lægge sin handel hos den 1½ kilometer  fjernere vestre købmand. På samme måde var nogle af 

Østeraae købmandens største, bedste og mest trofaste kunder naboer til konkurrenten i vest, - 

ja der gik jo som allerede nævnt 2 ugentlige vareture den vej. 

For at forøge omsætningen måtte man bruge sin fantasi, og Bertelsen fik således den ide at 

købe en vaskemaskine, - vistnok den første i byen, for den formidable sum af 1.600 kroner. Den 

blev nu lejet ud for 6 kr. pr. gang inklusive udbringning, som foregik på cykel. Det var ofte en sur 

tjans, at fragte den store maskine frem og tilbage for 6 kr., som folk også sommetider syntes var 

lidt vel rigeligt, og til sidst blev foretagenet da også opgivet, men inden da var maskinen da tjent 

ind og mere til. 

Bertelsen har altid været en meget foretagsom mand, der ikke var fremmed for nye ting, så han 

blev også en af de første lykkelige ejere af en bil i landsbyen  (vistnok nr. 2, idet nr. 1 var Klem i 

Kirkevillaen). Det var en gammel udrangeret Dodge københavner taxa med højt til loftet og to 



 

24 
 

klapsæder. Den fik "kælenavnet" Lysthuset, og den kostede vist 3000 kroner. Den blev købt hos 

bilhandler Reinhard i Ulsted, og den handel var han nok selv bedst tjent med. 

Uheldigvis havde Bertelsen ved købet endnu ikke fået sit kørekort, og det viste sig nu, at det slet 

ikke gik så let som forventet. Han havde et dårligt syn og meget stærke briller, og der gik lang 

tid, før lægeattesten kom i orden. Han overtalte så Niels Larsen, en af hans kunder, til at blive 

kompagnon  og chauffør, og familierne foretog herefter en hel del udflugter i bilen, idet der 

mageligt var plads til 7 personer. Efter et kort stykke tid overtog Niels Larsen hele bilen, men 

den blev nu snart solgt igen, da den var for farlig at køre i. Styretøjet var ikke helt stabilt, - eller 

var det chaufføren. Dørene havde det også med at springe op under kørslen, og engang var et af 

børnene nær faldet ud. 

Bertelsen var i mange år sammen med købmand Toft revisor i Transformatorforeningen. Han 

startede egentlig først som formand, men det viste sig ikke at være en god ide, idet det en gang 

imellem kunne skabe problemer i forhold til kunderne. Engang truede manden i Himmerige 

med, at han ville skifte købmand, hvis han ikke fik noget mere strøm. At være revisor kunne 

også godt give problemer på anden vis, når foreningens regnskaber skulle gennemgås, men 

sådan noget blev altid ordnet stille og i mindelighed, og der blev altid givet besked om revision i 

god tid. 

 

I 60erne og 70erne svandt eksistensgrundlaget for butikkerne på egnen langsomt ind. Engang 

var der 5 købmænd, - 2 på Holtet, 1 på Skiveren og 2 i Gaaser. De er nu her i 2013 helt 

forsvundet og har været det i mange år, og de bruges nu som almindelige beboelser. 

Den store butik på Holtet overlevede i mange år ved at satse på korn, korntørring, gødning og 

foderstoffer, men opgav kolonialvarer. Den vestre købmand i Gaaser overlevede længst ved at 

overtage kunder fra de andre butikker, når disse lukkede. Dette skete som regel ved, at 

købmanden nåede pensionsalderen og ikke formåede at sælge til en ny købmand. Han fik det 

dog sværere og sværere og for at holde skuden kørende blev åbningstiden udvidet, men det blev 

handelen ikke bedre af. Varesortimentet blev mindre og mindre, idet det næsten til sidst kun var 

lidt dagligvarer der solgtes, og måske et par ting efter lukketid, som man havde glemt at købe i 

byen, da man gjorde sit ordinære indkøb. Det gik selvfølgelig ikke i det lange løb, og den butik 

har nu også været lukket i mange år. 

Købmandsbutikken var i gamle dage det sted, hvor man mødte naboerne, hørte og 

viderebragte nyheder, og i bagbutikken kunne man godt få sig en til halsen i hyggeligt samvær. 

Det foregik især hos købmanden i vest, hvis baglokale og smugkro fik navnet "Børsen", idet 

mange handler blev ordnet her med rigeligt lidkøb. I det hele taget var gaaserboerne i gamle 

dage tørstige, og det blev en ulykke for flere. Her kunne man købe "Polymut", og det med 
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alderen tog købmanden ikke så nøje. Min onkel Marius fik således engang som stor dreng så 

meget, at han ikke kunne styre cyklen hjem og kørte ind i et træ. 

 

Starten på nedgangen i byens butikshandel skal vel nok søges i den omstændighed, at 

landbruget blev mekaniseret, og at der som følge heraf blev mindre folkehold på gårdene. 

Grovvare handlen gik også gradvist over til store firmaer og grovvareselskaber, og det samme 

skete med korn - og gødningshandlen. 

Mange steder blev det almindeligt, at den ene eller måske begge ægtefæller fik arbejde i byen, 

og så blev indkøbene måske nemmest og også billigst klaret i et supermarked på vejen hjem. 

Hvis man så en søndag gik tør for kaffe eller cigarretter, kunne man jo bare gå bagind hos 

købmanden. 

Sådan var tidens udvikling ubønhørlig, men det føles alligevel som et stort tab for landsbyens 

sociale liv, at der nu ikke mere er hverken butik eller skole.  

 

 

 

Familien  Bertelsen. 

Søren Christian Bertelsen,                                       

f. 10/11 1907 i Vadum 

Laura Karoline (Musse) f. Nielsen.                        

f. 23/7  1916 i Gesten Sogn 

De blev gift den 25. Juli 1937 

Børn i ægteskabet. 

Lars Oluf, f. 7/1  1940 i Ø. Hassing sogn. 

Vognmand på Holtet 

Laurits Frede, f. 11/3  1944 i Ø. Hassing sogn. 

Social pædagog I Skørping 

Britta, f. 15/4   1945  i Ø. Hassing sogn. 

Omsorgsassistent I Hollensted  
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Søren Chr. Bertelsen og Karl Manns skøde på Østeraae købmandsbutik
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Ekstra om Østeraae købmand. 

Gaaser drengene legede om sommeren tit på Sletten i Sønderskoven. På vejen hjem gik turen 

gerne forbi ishuset ved skovvillaen og sluttedes af med en sodavand og et spil indendørs fodbold 

i Bertelsens pakhus. Målene var to tomme æggekasser. 

Lidt sladder: 

Hans Pedersen var nærmeste nabo, - var hellig og kunne være lidt vanskelig. 

Niels Jensen: Altid god at have med i selskab, - han var ikke fræk som Viggo Nielsen og Holger 

Gade, der ville tage damerne på lårene. Man måtte slå dem over fingrene og nappe for at slippe. 

Kortklub: Niels Larsen, Holger Gade, Viggo Nielsen, Otto Bak, Johannes Andreasen og Bertelsen. 

Udflugt i lejet bil. Signe og Musse kendte Holger Gade og ville ikke sidde hos ham. Dagmar vidste 

det ikke og kom derfor i ilden på udturen, men ville skifte plads på tilbagevejen. Signe Baks 

kommentar: Ja, Ja, - Holger skal da også være her. 

Bertelsen kendte alle de pigekamre, der var på egnen. 

Gaaserboerne var en livlig flok, der ofte og gerne festede, og der blev ikke sparet på de våde 

varer. Lærerinden, fru Bjerg, har fortalt, at i Gaaser var det almindeligt, at man drak vin til 

maden, og det var hun ikke vant til. Det var usædvanligt. Ved festerne var der altid mange taler 

af gaaserboerne, - det hørte til ordentlig opdragelse at stå op og sige et par ord. Der var også 

altid forfattet sange til lejligheden. 

Musse Bertelsen og Gerda Kock var engang på festpladsen i Sønderskoven for at se pinsesolen 

danse. Det blev en lystig aften, og Gerda gik "skovtur" med skovfogeden, og Musse blev ustyrligt 

beruset, - så meget at hun aldrig siden rørte spiritus. 

Der gik mange historier om Gerda Koch og hendes køreundervisning. Hun brugte mange 

køretimer, og gaaserboerne mente, at hun også brugte tiden til andet. 

Hun brugte også mange penge, - mange flere end hendes mand Marius kunne klare. Pengene 

blev brugt i stuehuset til de fineste møbler og tæpper, - det var så fint, at hendes mand Marius 

ikke altid var soigneret nok til at sidde i møblerne. Ude i staldene så det derimod skrækkeligt ud, 

og da man senere (efter salget) gjorde rent i staldene, fandt man både det ene og det andet 

under møget. 

Jens Starbæks og Annas efterbryllup på Holtet mejerisal: 
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Niels Larsen, Bertelsen og Johannes kom for sent og gæsterne var sat til bords, og de blev derfor 

sat nederst. De nåede ikke at hilse på værtsparret, og inden spisningen var slut, var de så 

berusede, og listede af uden at sige farvel til værtsparret. Skovfogeden fra Sønderskoven sad der 

også, og han blev ligeledes beruset og måtte overnatte i garderoben på loftet. 

Niels og Bertelsen tog cyklerne og kørte hjem, og kørselen var så usikker, at en af dem blev 

hængende i pigtråden syd for engdiget. Da Niels endelig nåede hjem, var han ikke mange sure 

sild værd, og Dagmar nåede kun at få skoene af ham, inden han blev lagt i seng. Dagmar var ikke 

med, da hun var højgravid og ikke tilpas til fest. 

Jens Starbæk, der var fætter til Niels, var meget fortørnet over gæsternes mangel på levemåde, 

og det varede et stykke tid, før han tilgav dem. 


